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red a k t i on e e 1.
+ De vorige twee nummers van AFVAL werden naar alle kontakt
adressen van Dodewaard Gaat Dicht gestuurd. Daar zijn we nu
mee gestopt.
+ Veel mensen,die de afgelopen jaren aan verschillende AKB
akties hebben meegedaan,komen verder niet op vergaderingen
van basisgroepen of stedelijke en land~lijke overleggen.
Met dit blad proberen we tot een grotere verspreiding van
informatie te komen,en ook de voortgaande diskussie over hoe
onze toekoms~ige akties eruit moeten gaan zien. Kijk eens
om je heen of je niet iemand kent, die een abonnement wil
nemen.
+ In Afva14 is het artikel over de regenboogtent bij de ue
geIllustreerd met een gedicht over stenen. De redaktie
(minus !!!!n) vindt achteraf dat het een ongelukkige keus is
geweest om het gedicht op deze plaats op te nemen.
+ In een volgend nummer willen we ui tgebreid ingaan op de

t?omstroomakties (ook wel bekend als (geen kernenergie nou

door giroblauw' .. We vragen mensen uit alle regio's die hier
informatie over hebben om deze door te geven, zodat we een
overzicht kunnen schrijven over de stand van zaken.
+ Inzending van de kopy voor 8 maart ingeleverd worden.
Als het kan zien we kopy graag ingeleverd op kolombreedte,
dat is 29 aanslagen (29=29 en geen 30 of 31).
Indien je kopy tiept of schrijft, leg er dan even een
karbonnetje onder, zodat wij 2 eksemplaren krijgen.
Bedenk ook zelf een illustratie, tekening of foto en zend
die mee.Oan hebben wij wat meer mogelijkheden om er wat
van te maken.
+onze redaktie breidt zich nog steeds uit ..
Vanaf dit nwmner hebben we ook een vaste vergaderruimte.
Onze vergaderingen zijn openbaar,maar tot nu toe waren we
meestal onvindbaar.Nu niet meer:
we zitten elke-maandagavond vanaf 8 uur op SINGEL 46 in
Amsterdam. Slechts enkele minuten lopen vanaf Centraal.

+ AFVAL postbus 1053 1000 BB Amsterdam.

de redaktie.

winteroffensief
Het diskussiestuk van de nij
meegse stroomgroep is onder
de naam •winteroffensief , de
wereld ingegaan. Het stuk be
staat uit vier· delen.

Het eerste deel is de neer
slag van de evaluatie van 00
dewaarq 181 in de Stroomgroep.
Deze evaluatie is op de vol
gende punten toegespitst:
- Wat is het effekt geweest
van de aktie. .?
- Kiezen we de volgende keer
weer voor een blokkade in Do
dewaard ?
- Hoe verklaar je de toename
van het politiegeweld en het
optreden.van rechtse knok
ploegen ?
- Hoe funktioneerde het ba
sisdemokratische model voor
en tijdens de aktie ?
Op deze vragen wordt geen een
duidig antwoord gegeven, wel
aanzetten tot verdere discus
sies. Dodewaard blijft voor
hen een centraal punt voor
onze acties_ alhoewel de vorm
van ev o vervolgakties nog niet
duidelijk is .. Verder wordt
groot belang gehecht aan h~t

verkrijgen van inzicht in de
toenemende repressie en het
opkomen van rechtse groepen.
We moeten een antwoord zien te
vinden op de marginaliserings
en kriminaliseringsstrategie
van de overheid o Hierin zouden
we duidelijk moeten maken,
waarop we ons recht tot ver
zet baseren. Een aktie moet
naar buiten duidelijker poli
tieke dimensie hebben op
grand van een basisdemokrati
sche maatschappijvisie. Het
verder ontwikkelen van de
basisdemokratie en het funk
tioneren van het landelijk
overleg hierin vindt men een
belangrijk vraagstuk van de
beweging.
Het tweede deel van het stuk
is gewijd aan de BMO. De ar
gumenten op grond waarvan
destijds is besloten hier niet
aan mee te doen zijn nog eens
op een rijtje gezet. De BMD
bedoelt geen demokratisering
van het energiebeleid, maar
een inkapseling van het verzet
hiertegen. Bedrijven als Shell

en Esso blijven achter de
schermen aan de touwtjes trek
ken.. De BMD beoogt de beweging
te splitsen in "demokraten11 en
'Ianti-demokraten". VooruiUo
pend op de uitkomst wordt de
huidige grootschalige energie
politiek gewoon doorgezet ..
Er wordt in het stuk een glo
bale schets van de huidige
stand van zaken rond de BMD ge
geven", Men vindt het van le
vensbelang, dat onze beweging
zich - naast Dodewaard - ook
richt tegen het offensief van
de staat, dat bedoeld is om
onze kracht te breken.. In dit
verband wordt voor een herha
ling van "Zweden ll gevreesd. De
belangrijkste vragen zijn:
1) hoe breng je de kwalijke
kanten van de BMD het beste
naar buiten? Hoe maak je de
rol van de BMD aan anderen
duidelijk?
2) Hoe ga je om met die delen
van de AKB, die wel aan de BMD
meedoen?-
3) Welke aktiviteiten gaan we
zelf ontplooien de komende
tiid?
In het derde gedeelte wordt
gepleit voor een verbreding
van de Dodewaard-gaat-dicht
beweging naar verwante terrei
nenp om de strijd te kunnen
winnen kunnen we niet met al
leen de anti-kernenerqiestrijd
volstaan. We moeten het totale
energiebeleid aanpakken en een
gedecentraliseerde, milieu
vriendelijke energievoorziening
nastreven, uitgaande van basis
demokratische beginselen. Moge
lijke aktieterreinen zijn:
vlieggasdumping, uitbreiding
kolencentrales, rol van de
grote oliemaatschappijen, aard
qasprijsverhogingen, chemische
vervuiling, etc. Verder wordt
een samenwerking op plaatselijk
nivo met vredesgroepen bepleit.
Dobr een bundeling van deze
strijdterreinen zou een grote
re kracht kunnen worden ontwik
keld.
In het laatste deel wordt in
gegaan op hoe we verder moeten
met Dodewaard. Aan de ene kant
wordt dit nog steeds als een
centraal aktiepunt gezien. Aan
de andere kant moeten we niet
van aktie naar aktie hollen
zonder de vorige akties goed
te hebben verwerkt. Men ziet
om deze reden een massale ak-

tie op korte termijn niet zit
ten. om. te beginnen zou op het
landelijk overleg DGD meer in
houdelijke diskussie moeten
plaats vinden op basis van de
in het eerste deel geformu
leerde vragen. verder zou zo'
n diskussie een vervolg kun
nen hebben in de vorm van een
landelijk tentenkamp. Hierdoor
kan de diskussie breder worden
gevoerd dan op een landelijk
overleg. Vanuit zo'n tenten~

kamp zouden nieuwe aktievoor
stellen moeten komen.

lek voorstel I
Begin januari verscheen een
voorstel voor een grote lande
lijke aktie van enkele mensen
van het LEK. Dit voorstel be
helsde voornamelijk een ten
tenkamp op het Malieveld in
Den Haag, tussen 8 en 12 juni,
af te sluiten met een massale
demonstratie eveneens in Den
Haag. Tijdens deze week zou
het binnenhof symbolisch kun
nen worden geblokkeerde.e.a.
begeleid door (plaatselijke)
prikakties. De eisen zouden
zijn: sluiting van Dodewaard
en Borssele, stoppen met Kal
kar en de UeN, geen geldver
slindende BMO, schone energie
bronnen 0 Voor Den Haag was
gekozen om het parlement onder
druk te zetten. Als aanleiding
werd genoemd. het rapport van
de Kommissie Beek, dat in het
voorjaar zou worden gepubli
ceerd. Bet achterliggende i
dee van dit voorstel was de
krachten van de hele AKS te
bundelen in een zo breed. moge
lijk front, waarin zowel basis
groepen als LEK-organisaties
zich zouden kunnen vinden ..
Verder zouden er duidelijk af
gebakende aktiekaders moeten
gelden: strikte geweldloosheid
en het vermijden van een kon
frontatie met het repressi~

apparaat; nakomen van tevoren
gemaakte afspraken en planning.
Er ZOU een aktief beleid moe
ten worden gevoerd naar de
publiciteitsmedia. Hierdoor
en door de afgesproken aktie
kaders zou de qeweldsdiscus
sie in de pers moeten worden
voorkomen. Verder zou de anti

kernenergiestrijd moeten wor
den uitgebreid tot de strijd
voor een geheel ander energie
beleid, dus met zaken als:
aardqasprijsverhogingen, ko
1enprob1ematiek, alternatieve
energiebronnen..

lek voorstel 2
Het eerste voorstel diende als
uitgangspunt voor een bijeen-
komst op 23 januari in Utrecht
waarvoor groepen uit alle de
len van de AkB waren uitgeno
digd. Op grond van de diskus
sie die daar plaats vond zijn
een aantal wijzigingen aange
bracht. Ook heeft men bij het
.maken van het nieuwe vvorstel
gekeken naar de ideeën van
Jente.
In dit voorstel wordt uitge
gaan van een of twee aktie
weken met plaatselijke akti
viteiten, bijv. diskussies,
voorlichting op scholen, etc.
Verder wil men de antikern
energiestrijd zoveel mogelijk
verbreden door kontakt te
zoeken met vred.esqroepen,
vakbondsafdelingen, buurt
groepen, stookkostenkommitees
e.do Dit omdat he~ niet al
leen gaat tegéR de kernener
gie, maar voor een andere
energiepolitiek. De plaatse
lijke akties zouden elkaar
moeten versterken en daarom
in ieder geval een geweldloos
karakter moeten hebben. De
aktieweken worden ook in het
nieuwe voorstel afgesloten
met een massale demonstratie
in Den Haag.
Als centrale aktiviteiten
ter versterking van de aktie
worden genoemd: .een aktief
persbeleid, debatten met po
litici, mensen uit de energie
beweging en vakbondskaders,
mobiliseren voor dumpinqsak
ties in het najaar.
De centrale eisen zijn gehand
haafd. Verder moet er een lan
delijk secretariaat komen, ge
dragen door LEK-'organisaties
en zo mogelijk basisgroepen
en energiekamitees. Als tijd";'
stoip voor de akties wordt juni
genoemd of september/oktober.
Op 27 februari wordt over dit
voorstel verder gepraat. (zie
de mededelingen).



Het L.O. op 31 januari· heeft 
besloten een drietal opeen
volgende L.O.'s te houden. 
(zie ook de mededelingen) 
Deze marathon aan vergade
ringen is niet voor niets. 
Deze marathon aanvergade'" 
ringen is niet voor niets. 
Op dit L.O. werd heel slecht 
gediskussieerd, van moge
lijkheden tot concensus was 
geen sprake, hoog oplopende 
emoties en geschreeuw.Daar
naast bleven er twijfels 
over de funktie van het L.o. 
Hoe funktioneren de verte
genwoordigers naar hun ba
sisgroepen,hêbben basis
groepen wel iets aan het L.O. 
zijn de aanwezigen op het 
L.o. wel vertegenwoordigers 
van basisqroepen.Houdt het 
L.o. zich alleen bezig met 
Dodewaard aangelegenheden of 
ook met andere zaken waar 
basisgroepen mee bezig zijn. 
Wat betekend een besluit van 
het L.o. M.n. rondom de agen
da-punten : Afval en Hoe ver
der bleken deze vragen te 
bestaan.Er bleken ook tegen
stellingen te bestaan of en 
hoe we verder moeten gaan 
met evalueren.Er blijken 
verschillende verwachtigin
gen van een evaluatie te 
bestaan.Voor een aantal 
groepen geldt dat zij het 
voldoende vinden. 0111 1 keer 
goed te evalueren en dan door 
te gaan met nieuwe plannen 
waar je toch de ervaringen 
mee neemt.Anderen vonden dat 
er niet (meer) geevalueerd 
moest worden,maar dat we bij 
het bespreken van de aktie
voorstellen (R'dam,stroom
groep en LEK) voldoende eva
luatie konden inbouwen.Ook om
dat er al brokjes geevalueerd 
waren en veel basisgroepen 
het zelf al gedaan hebben.Be
lanqrijk was daarbij ook dat 
er nu al een deel van die ak
tievoorstellen voorbereid 
worden en we straks als D.G.D 
daar achteraan kunnen hollen. 
Anderen willen duidelijke 
oonclusies.trekken uit evalu
eren voordat er over nieuwe 
altties gepraat wordt.Het 
gaat m.n. 0111 het opbreken van 
het kamp onder druk van knok
ploegen. "We weigeren mee te 
werken aan nieuwe akties", 
werd zelfs gesteld als er 
niet voortgegaan zou worden 
met de evaluatie. 
Met deze 3 L.O.' s is besloten 
om toch aan de verschillen 
over wat nodig is '0111 verder 
te kunnen zoveel mogelijk te
gemoet te komen en anderzijds 
toch "snel" over de aktie
voorstellen te praten. 
De L.o.•s worden voorbereid 

door resp.A'dam,Nijme•J&n en 
R'dam. 
~1DNITIETREINEN :Een aantal ba
sisgroepen wilden graag over 
de transport-Bkties praten, 
dit mede de tegenraakties die 
het in o.a. Groningen heeft 
opgeroepen (O.S.L.) .Konklu
sles zijn er niet getrokken, 
wel werd er verteld wat er 
gebeurd was.{Zie ook het 
artikel over de transporten 
elders.) 

AFVAL 

AFVAL: Namens de medewerkers 
~AFVAL doet Berrie ver ... 
slag.: In het voorjaar van '81 
hadden we alleen ondoordring
bare paketten stencils als 
intern kommunikatie -middel. 
Die stencils werden vaak 
slecht gelezen en werden in 
veel basisgroepen niet be
sproken. 
Een aantal b.g. wilden een 
blad opzetten voor een bete
re kommunikatie,en het seJc:re
tariaat wilde ook van de 
stencils af.B.g. in Utrecht 
en Amsterdam namen de taak 
op zich om dat blad op te 
zetten nadat het L.O. daar
toe had besloten~ 
Er waren start-problemen 
er moesten veel meningsver
schillen over vorm en inhoud 
worden uitgepraat.Uiteinde
lijk kwam het nul-nummer.De
ze eerste poging was niet de 
beste.Tegen de tijd dat het 
blad uitkwam was de info al 
bekend. 
We gaan er vanuit dat basis
groepen heel gemêleerd zijn. 
Daarvoor is een toegankelijk 
blad, met info en diskussie 
nodig.In de nummers 1 tot 
en met 4 tekent zich een 
veelzijdige opbouw af.We zijn 
nog niet tevreden. 
We hebben een aantal keuze's 
gemaakt : zoals drukken,lay
out,typewerk,basiskosten. 
Dit leverde konsekwenties op 
zoals beperking in omvang en 
beeld van het blad zoals het 
er nu uitziet. 
Het blad richt zich niet al
leen op het L.O. ·en D.G.D., 
maar ook op basisgroepen bui
ten de A.K.B.,bijv. groepen 
binen de anti-militairisti
sche en binnen de vredesbe
weging.Ook zij voeren een 
strijd die logisch voort
vloeid uit het voeren van 
akties tegen het atoom-pro
gramma. 
We willen alle meningen bin
nen en van basisgroepen aan 
bod laten komen. 
AFVAL moet een kommunikatie
blad worden voor basisgroe~ 
pen.We willen info geven 
die nodi9"voor het opzetten 

van akties,voor hoe verder 
moet worden gegaan met ak
ties en welke konsekwenties 
dat heeft. 
Het AFVAL-adressen-bestand 
is beschikbaar voor akties. 
Wij willen een rondtour 
langs basisgroepen gaan hou
den en 1nformatie verzame
len over meningsvorming,ak
tiviteiten en hun ideeën rond 
AFVAL. 
Onze keuze voor leesbaar
heid houdt o·.i. ook in dat 
we niet dezelfde meningen 
gaan herhalen.Artikelen kun
nen worden ingekort,als dat 
nodig is voor de leesbaar
heid.Artikelen kunnen niet 
worden geplaatst als het gaat 
om herhalingen,onleesbaar 
zijn, of feitelijk onjuist 
zijn.Wel nemen we hierover 
kontakt op,dit is in het ver
leden wel eens fout gegaan. 
Met de 50+-groepen is de af
spraak gemaakt om hun ver
slagen te plaatsen. 
Wij zien ook het probleem dat 
door enerzijds het maande
lijks verschijnen, anderzijds 
door beperkte omvang niet al
le post van het sekretariaat 
kunnen overnemen.We zijn er 
nog niet uit hoe we ook om
vangrijke stukken {bijv.het 
stroomgroep-voorstel en het 
verslag van de anti-facisme
groep) toch in AFVAL meekun
nen.Wel staan we voor de ver
zorging van de notulen,ook 
als het L.O. vaker gaat ver
gaderen,we geven dan bijv. 
een AFVAL-special uit. 
We willen de band met het 
L.O. verstevigen.Dit kan bijv 
door ruimte op het L.o. te 
geven om op- en aanmerkingen 
te geven op AFVAL.AFVAL is 
altijd aanwezig op het L.O. 
Daarnaast zijn de redaktie
vergaderingen openbaar. 

Hierna werd een rondje langs 
de basisgroepen gehouden. 
Hierbij bleek dat in veel 
groepen AFVAL (nog) geen 
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kommunikatie-rol speelde.En
kele basisgroepen zijn in hun 
geheel abbonee,anderen hebben 
1 exemplaar dat wordt doorge
geven,weer anderen hebben he
lemaal geen abbonement.Een 
·deel van de groepen had lof 
over voor het blad en wilden 
abonnee's werven.Anderen had
den veel vragen.Helaas was 
er geen tijd voor de AFVAL
redaktie om daar op te kunnen 
antwoorden.Vooral vragen 
over waar AFVAL zich op 
richt, het plaatsingsbeleid, 
(alles plaatsen en welke kri
teria er moeten zijnl.OVer 
de gesprekken met Onderstroom. 
Specifieke vragen over de 
gang van zaken rond bepaalde 
ingekorte of niet geplaatste 
artikelen.Anderen Wilden een 
frakwenter verschijnen.,om 
zo aktueler te zijn.Er was 
ook scherpe kritiek.AFVAL zou 
buitende L.O.-opdracht ge-: 
werkt hebben.AFVAL zou zelfs 
niet legitiem zijn.Anderen 
trilden alleen notulen en niet 
verplicht worden om geabon~ 
neerd te worden op een blad. 
Geen behoefte aan AFVAL :er 
zijn al zoveel andere bladen 
bijv: Onderstroom en regio
nale bladen.AFVAL censureert. 
Ook wilden een aantal dat AF
VAL op kringloop gedrukt zou 
worden. 
OOk vonden sommigen dat AF
VAL de frekwentie van het 
.L.O. moet volgen en alles 
pUbliceren ook als dat bete
kend dat AFVAL dan de ene 
keer 5 pagina's en de andere 
keer 50 pagina's wordt. 
Kortom sommigen.waren enthou
siast,anderen wilden AFVAL 
nog een tijdje aankijken, 
anderen waren voor een .an
der blad. 
Een peiÜng of AFVAL wel le
gitiem was werd wel ingezet 
maar niet afgemaakt.Ook een 
voorstel om mensen te laten 
kiezen tussen notulen en AF
VAL werd bij gebrek aan con
census weer afgevoerd. 
Nadat de emoties her en der 
hoog waren opgelopen werd be
sloten alles te laten zoals 
het was.AFVAL gaat door en 
het sekretariaÇl_t ook.AFVAL 
komt over enige maanden op
nieuw op de agenda. 

RONDJE BASISGROEPEN 

Rotterdam:praten over hoe men
sen te mobiliseren zijn rond 
een grote aktie.Gaan aktie voe
ren tegen tegen een grote plas
tieke expositie-kerncentrale 
die als pro-kernenergie reclame. 
Arrestanten:nieuw overleg op 8 
febr.Proces tegen R.Zuidam is 
opnieuw uitgesteld. · 
~:Er zijn mensen afgehaakt, 
praten over hoe verder.Is een 
scholengroep.+ 
Stop llorselle:Komt een rechts
zaak tegen 50 a 60 mensen,dit 
was n.a.v. een aktie met sand
wich-borden langs de snelweg. 
Akties tegen Doel.Samenwer
king met Zeeuws-Vlaanderen. 
Hebben een maquete van Borsele 
centrale voor tentoonstel
lingen 

vervolg op Pflt. JO 
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verslag anti-faseismegroep 
Samenvatting verslag anti
fascismegroep. jan 82 

In Nijmegen is een aan
tal mensen bezig geweest 
met de rekonstruktie van 
de gebeurtenissen in Do
dewaard, vooral met be
trekking tot rechtse 
groepen en de rol van de 
overheid . 
Doel van hun stuk De Antikern
e~rogübe~JJeging en opkomend 
rechta is een diskussie op 
gang te brengen over hoe een 
grote l i nkse beweging moet 
reageren op rechtse dreiging. 
~rst wordt een aantal feiten 
weergegeven (zonder bronver
melding en evenmin is duide
lijk of ze gecheckt zijn -
red .) over de OSL, de hou
ding van burgemeester Gold
berg, stemmingmakerij van 
rechts in de maanden· voor de 
aktie en tijdens de aktie. 
.t<onklusie hie:r)lit: Wij wor
den ekstra gekontroleerd. 
'Wij worden gelntimideerd. 
Tegen mensen die ons bedrei
gen wordt niets gedaan. 
vervolgens geven een paar 
aktievoerders hun penibele 
ervaringen van maandag en 
dinsdag. Oe aftocht dinsdag
avond is mede resultaat van 
de steun van de overheid 
aan rechtse groepen. Uit hèt 
feit dat we er als bange ha
zen vandoor gingen, kan 

rechts konkluderen dat hun 
dreiginq vrucht afwerpt, ze 
zullen daarom steeds aktie
ver worden. 

ANALYSE 

De AKB zal een verweer moe
ten opbouwen tegen rechtse 
knokploegdreiging om met 
haar altties door te kunnen 
gaan. Hiervoor is het nodig 
dat een aantal eJ.ementen die 
een rol hebben gespeeld in de 
terugtocht, dinsdagavond, 
worden geanalyseerd. In de 
eerste plaats kwam de drei
ging van rechts nadat we al 
dagen tegenover de HE hadden 
gestaan: de situatie was niet 
overzichtelijk meer, er kon
den geen besluiten meer wor
den genomen. Bet enige be
sluit dat overbleef was: ver
trekken. Omdat we weggegaan 
zijn voordat dreigementen in 
daden werden omgezet (tweede 
element) kan de overheid de 
handen in onschuld wassen. 
Bij een konfrontatie had de 
overheid haar positie en 
keuze duidelijk moeten maken. 
Ten derde is bekend dat een 
kerncentrale geplaatst wordt 
in behoudende, gezagsgetrouwe 
buurten. Niet alle Welynaren 
zijn voor kernenergie, maar 
velen voelen zich benadeeld 
door de gebeurtenissen tij 
dens de aktie. we moeten dui-

NEDERLAND BEZET 
In AFVAL 4 hebben wij gemeld 
dat binnen afzienbare tijd 
Amerikaanse squadrons zul
l .en worden gestationeerd op 
Soesterberg, Peel en Volkel. 
In tegenstelling tot het 
jaChtsquadron dat al jaren 
in Soesterberg gelegerd is, 
zullen de nieuwe eenheden 
zijn uitgerust met kernwa
pens. Bet spreekt vanzelf 
dat die ook ter plekke moe
ten worden opgeslagen , En 
uiteraard staan de Amerika
nen nl.et onder Nederlands 
commando. Dat laatste mag 
zeker niemand verbazen, 
want de eventuele inzet van 
kruisraketten zal ook een 
Amerikaanse aangelegenheid 
blijven, zoals Van Mierlo 
zelf heeft toegegeven (in 
z.I., 21-11-81) 
Op zichzelf lijkt het geen 
nieuws van bui tengewone be
tekenis, Amerikanen zitten 
overal en alt.ijd met- de no
bele bedoeling ons te be
schermen. Maû geplaatst in 
het kader van de kruisra
kettenproblematiek en de 
nieuwe strategische con
cepties van nucleaire oor
logvoering, kwamen wij -tot 
de conclusie dat het een ge
vaarlijke ontwikkeling was. 
Het herbergen van vreemde 
strijdkrachten, die je niet 

onder kontrole hebt, kan 
worden uitgelegd als bezet
ting. De genoemde vliegvel
den worden doelwit voor vij
andelijke kernwapens. Ten
slotte lijkt het vermoeden 
gerechtvaardigd, dat we wor
den verlost van de befaamde 
48 kruisraketten in rui~ 
voor het stationeren van 
vliegtuigen met nucleaire 
taken. Het laatste bete
ken.t tevens dat de vierhon
derdduizend demonstranten 
van 21 november willens en 
wetens worden :misleid. 

REAÇTJES 

Het bericht heeft geen bui
tengewone opschudding veroor
zaakt. Wel is het doorgedron
gen tot enige kamerleden. In 
he!: zicht van de defensiede
batten vroegen ze zich onge
rust af wat e.r van waar was 
en of de conclusies we~ re
levant waren. Misschien den
ken meer mensen dat. Wel we 
leggen geen gedokumenteerde 
bewijsvoering op tafel. 
Nieuwsgierige kamerleden ra
den we aan hierover vragen 
te stellen aan de :minister 
van defensie bij de komende 
debatten. Zij hoeven niet te 
bewijzen dat het waar is, 
Van Mierlo zal moeten bewij-

de.lijk maken dat dat Met 
door de aktie, maar door de 
kerncentrale en het politie
geweld wordt veroorzaakt. 
Ten vierde moeten we niet 
verbaasd zijn politie en 
rechts. op onze weg te vinden, 
we hebben immers voor hardere 
altties gekozen? Bet uit de 
weg gaan van de konfrontatie 
maakt dat de groep die zich 
nog wel tegen opkomend 
rechts wil verzetten, steeds 
kleiner wordt en uiteinde
lijk door rechts wordt afge
maakt. Tenslotte is de af
tocht zo weinig solidair ge-

GEBIED? 
zen dat het niet waar .is. 
Een oommissie vergezeld van 
deskundigen kan ter plekke 
de zaak inspecteren. Is con
trole niet de taak van een 
par_lemént? Bet zou voor poli
tici een stap in. de goede 
richting zijn om op derge
lijke informatie in te gaan. 
Daarmee kan een kamerlid niet 
voor joker komen te staan, 
zoals een het uitdrukte. 
Want voor jo~er staan ze al 
lang tegenover een .regering 
die moties naast zich n.eer
legt, geheime aanhangsels 

weest dat ten eerste rechts 
individuen in elkaar heeft 
kunnen slaan en ten tweede 
de AKB zwak en verdeeld is, 
geen antwoord hee.ft op rechts. 
Volgende keer moeten we de 
konfrontatie wel aan. Hiero
ver moet terdege gediakussi
eerd worden 1 in de diskuss.ie 
moet ook het punt "willen we 
de steun van de overheid te
gen recht.se groepen?• behan
deld worden. 

Het hele verslag kan wÖrden 
besteld bij het Landelijk 
Sekretariaat, postbus 1357 
6501 BJ Nijmegen 

niet onthult en duistere 
contracten niet openbaart. 
Het anflwoord van Van Mierlo 
is voorspelbaar: de minister 
vindt het onzin, volgende 
vraag. 
Tenslotte willen we nog even 
wijzen op een historische pa
rallel. In 1978· zeiden wij 
hier in Nederland .neen te<}en 
de neutronenbom. Carter stel
de de beslissing tot produo
tie uit. Allemaal onzin, 
want evenlater ontdekt een 

journalist (!) dat in 1977 
de produktiefondsen al za
ten verborgen in de goed
gekerude begroting. En op 
het ogenblik rijden bij 
ons de 203 mm houwitsers 
al vrolijk rond. Dat zijn 
de apparaten die de N-bom 
moeten afschieten. Waaz
schijnlijk is geen kamer-
lid daarvan op de hoogte, 
maar hij hoeft alleen maar 
even te gaan kijken. 
Neen, onze analyse is zo 
gek nog niet. We worden 
gemanipuleerd en bedonderd. 
Als dat niet zo is, kan 
dat bewezen worden door de 
vele geheime zaken te pu
bliceren. Bet ergste .is dat 
het gaat over dood of leven 
.niet meer en niet :minder. 

Jan Boeman 
Piek de Beri 
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Uit een brief aan de 
Tweede Kamer betreffen
de de brief van Van 
Thijn en De Ruyter over 
de Dodewaardaktie. 

Ondergetekenden zijn L.P. 
Beldring-van wely, g'eb. 1923 
en o.w. Heldring geb. 1919, 
leden van de NIJ-kerk., stem
mers op de PvdA, lezers van 
het NRC, gezeten burgers met 
vijf kinderen, die voor zich
zelf zorgen. Wij zijn niet 
aktief in de AKB, maar het 
wel eens met de doelstellin
gen. 18 september 1981 kwa
men we om 19. 30 in het ten
tenkamp en we vertrokken 
dinsdag 22 september om 20. 00 
uur. 
Wij zijn beiden geboren in 
zetten en brachten daar on-
ze jeugd door. De grootou
ders van de eerste onder
getekende woonden in Dode
waard. Mede hierom waren we 
ge!nteresseerd in de bevoL
king van WeZy. Wij hebben 
met de bevolking gepraat. 
Zij zouden fifty-fifty voor 
en tegen de centrale zijn. 
"Van mij mag dat ding weg", 
kregen we te horen, het om
gekeerde niet. Van enige vij
andschap tegen de demonstran
ten niets. De demonstranten
ivasie en de gebeurtenissen 
werden duidelijk als een sen
satie gewaardeerd, met nieuws
gierigheid belteken en druk be
sproken. Binderlijk waren 
voor de bewoners sans de 
traangaswolken en altijd het 
vliegtuig en de helicopter. 
tle laatste hield met zijn ge
dreun en qekletter en zijn 
omlaaggerichte schijnwerper 
kleine kinderen uit de slaap. 
Van deze dingen hadden de be
woners schoon genoeg. De mi
nisters suqgereren dat de be
volking ontredderd was. De 
Kamerleden zouden zich hier
van een indruk kunnen vormen, 
als er bij was verteld, hoe
veel bewoners vanwege de si
tuatie in het dorp zelf be.
sloten hadden niet naar de 
kern te gaan en hoeveel k.in
deren niet naar school m6ch
ten. 

DEMONSTRANTEN 
De demonstranten waren vie.r 
etmalen onze deelgenoten. 
Tot ons, en voorzover wij 
konden merken, tot hun ge
noegen. We waren met hen in 
het tentek.amp, op straat, op 
d.e dijk, op particul.aire er
ven (soms noodgedwongen) en 
enkele malen op de (verboden) 
weilanden. Van een harde 
ker.n hebben wij nieta ge
merkt. zelfs met leren jas
jes, he~ en qasma.sk.ers 
uitgedoste jongens bleken he
le gewone aardige g_,tiveer
de dealonstranten. Dat er on
der hen mensen zijn die al
lerqisch zijn voor het op-

TEGENINFORMA TIE 
treden van de ME en daarop 
gewelddadig reageren, heeft 
l)j.ets met een harde kern te 

.&aken. Er zijn mensen die nu 
nog last hebben van unifor
men op grond van ervaringen 
van 40 jaar geleden. En waar
om zou dat ook niet voorko
men op grond van recentere 
ervaringen. Gedurende de hele 
periode is, ondanks de ver
ontwaardiging over het poli
tieoptreden, de vreedzame 
toon aanwezig gebleven. De 
uitzendingen van ' Radio
Aktief' bewijzen dat. Uit 

~-• 

ongetwijfeld gemaakte band
opnamen zal dit blijken. Oe 
ministers echter larderen 
hun brief 1118t woorden, die 
een tegenoverqesteld beeld 
van de demonstranten oproe
pen. Wij geven een kleine 
bloemlezing: grote geweZ<lda
dige akti.viteiten, vernielen 
van afrasteringen, weghaZen 
van materiaZen bij particu
'l.ieren, ondergraven van we
gen, spannen van afra8te
ringsdraden op schsenhcogte, 
stenen, flessen, werphout, 
katapuz.ts, een enkele moz.o.-

Berlijn, 22-?-81. Twee- en-veertig proofessoren, ~el'tll'en. fillmla
kez>e, journalisten, sehrijve.rs en dorrtinees t.JiLZen in de komen
de t.Jeken aaYIIN8Zig zijn en evernachten in 9 d 10 gek.X'aakte Bet
t.ijme kuisen, die naar hun mtming met ontruiming bedreigd 
w.rden. Zoals de vez>tege11ü100rdigel's van de aktie 'Eimug auf 
Zeit in besetzte Bllueel' ' op IJ>Oensdag 22- ?-81 Vel'kl.aarden, wi~
Zen zij daarmee hun solidaroiteit met de krak.el's betuigen. 
Op de foto Pl'ofessol' Belmut GoZhritzer> (theoloog) van de Freie 
Universit~t van Bel'~ijn, 

towcoekto:i Z • kraaiepoten, 
staZen pijpen, knuppel.a, mas
sale ordevel'etoringen. 
Bet zou afbreuk hebben ge
daan aan dit beeld, als zij 
gewondencijfers hadden ver
meld en de omvang van de door 
de demonstranten aangerichte 
(en vergoede! ) schade. Om het 
noemen van het aantal demon
stranten, dat vervolgd zou 
worden, konden de ministers 
moeilijk heen. En dat waren 
dan op duizenden demonstran
ten achttien. 

Voorlichting 

Oe voorUehting van cvet
heidszijde . Van het bestaan 
van een verordening merkten 
we pas toen het al.s bijlage 
bij de brief van de minis
ters verscheen. Als demon
stranten wisten we absoluut 
niet wat verboden was, en, 
omdat we niet onnozel zijn, 
onze Qededemonstranten ook 
niet. Op 21 september 
strooiden helicopte.rs brief
jes boven het tentenlulmp uit. 
Oe tekst sloeg absoluut niet 
op de situatie. Oe brief 
moet voor de aktie geschre
ven zijn . Goldbergs speech 
later op de dag vanuit de 
helicopter ontlokte iemand 
de opmerking: 'zet die motor 
af, dan kunnen we je ten
minste verstaan. • 

Brandblussers 

In het NRC van 16 december 
lezen we van de journalist 
KvdB dat uit de brandblusser 
"traangas van het zuiverste 
llla"ter" spoot. Tijdens het 
proces zijn er drie getuigen 
waaronder twee journa listen, 
die hetzelfde verklaren. Dit 
punt verdient opheldering om 
de verklaringen van de burge
meester en de ministers op 
hun waarde te kunnen beoor
delen. 

Opgezette val 

Dat op zaterda g van een opge
zette val sprake wa.s, wordt 
n.ergens ontkend. Door het ver
melden, dat de enige afzet
ting op de drempel van de cen
trale was en dat pas werd op
getreden nadat de voorwerpen 
(verboden volgens de verorde
ning) aldaar in barricades 
waren veranderd, erkennen de 
ministers het doelbewust en 
opzettelijk aanwezig zijn van 
een val . De val was de ont
hulling van het ware beleid 
van de ovesheid. Dat over
heidsoptreden heeft in Dode
waard sterk escalerend ge
~kt. Ons eindoordeel over 
de brief van de ministers 
is: een domme verdediging 
van een onwaardig beleid. 
Amsterdam, 5 januari )982 
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BLOKKADEAKTIES GESLAAGD
Bij de afge1-opon akties zijn el' maal' liefst 8 blokkades
in Groningen geweest. (Jl'ote naast kleineN. Een demon
stPatie van 3000 mensen s loot de aktie af. In Al'nhem zou
den ook akties gestal'twol'den. maal' el' was een lek of de
algehele p=aatheid van de politie was dusdanig d.at het
bij een mislukte poging b leef. We l is el' da<:i1' gedemon
stNem. In Deventel' wel'den veel akties geol'(Janiseel'd.
Materilile blokkades. sabotage-akties. geweldloze blokka
des.
Met twee Deventenal'en. Mil'iam en Ba:I't. die beiden betl'ok
ken W<Wen bij de geweldloae blokkades. had ik een gesprek.
waarVan hieronder een samenvatting.

!~l~en jullie deze aktie ge
slaagd?
Miriam: Ja.Bij de voorbe-·
reiding deden allerlei enge
verhalen de ronde: 200 mare
chaussees die zouden meerij
den; dat je in elkaar gesla
gen zou worden. Dat overweeg
je terdege, want het was in
middels een prestige-objekt
van be~de kanten geworden.
En dan zit je daar, je houdt
het eerste transport 1~ uur
op, het volgende 8 uur, dan
weer 1 uur. Dat "is een be
hoorlijke vertraging. OOk
over de onderlinge sfeer en
dereakties van de mensen
tijdens .de akties zijn we
tevreden. Het ging snel, geen
vervelende vergaderingen en
idereen voelde zich nuttig
tijdens de aktie; dat wordt
wel eens gemist in grotere
akties of als je verzandt in
die endeloze besluitvorminqs
procedures. Hier had je alle
maal wat te doen, het was alle
maal heel duidelijk.
Dit ondanks persreaktie en
die tegendemonstratie in Gro··
ningen. We zullen wel moeten
proberen meer ons recht op
verzet tegen deze ondemokra
tische beslissing naar buiten
de brengen. Daar zijn we al
jaren mee bezig, maar het be
rusten in autoriteiten zit zo
stevig ingebakken, dat krijg
je er niet zo maar uit. Het
wegdoen van kernwapens, des
noods van twee kerncentrale
tjes, dat is nog te overzien.
Maar het opzij schuiven van
het militaire apparaat vraagt
toch een grotere stap van
mensen. Velen vinden dat ze
hun vrijheid hebben dankzij
het militaire apparaat, die
tweede wereldoorlog zit er
ook nog in.. Het gaat hier om
iets wat heel emotioneel ligt~

Hoe was de opaet van de aktie?
Miriam: Onze basisgroep nam
het initiatief. Er kwam een
grote vergadering uit voort
samen met politieke partijen,
vredesgroepen en veel ongebon
denen. Vandaaruit zijn een
zestal akties gepland.
Bart: We kozen voor enerzijds
informering van de bevolking,
zodat een breder protest naar
buiten kon komen en anderzijds

voor direkte akties.
Miriam: Later kwamen er ande
ren bij, vooral basisgroepen
uit Amersfoort, Wageningen,
Zwolle, Apeldoorn, Amsterdam,
Haarlem en Enschede ...
Bart: De gekozen opzet gaf
basisgroepen de kans om qoed
te funktioneren.
Mensen die meededen organi
seerden zich in een basis
groep of keken of zij zich
konden aansluiten bij een
groep. OOk speelde mee dat
we kort tijd hadden (aan de
ene kant was dat een geluk).
Daarom werd al snel besloten
om vanuit diverse steden a
part akties op te zetten,
ipv het aangaan van ellenlan
ge diskussies over bijvoor
beeld geweld. Daardoor kon
den de akties zo effektief
mogelijk georganiseerd wor
den. Natuurlijk moeten die
diskussies plaats vinden,
zeker nu voor de komende
transporten. Ik vind het
niet-distantiêren wel iets
principieels, maar het is
niet zo dat we elkaar maar
laten aanklooien totdat er
iets misgaat. We moeten kij
ken waar de verschillen en
waar de overeenkomsten lig
gen. Als dan blijkt dat er
zo' n groot verschil is dat
de ene groep met iets heel
anders bezig is dan de ande
re, dan kan je dat ook zo
naar buiten brengen. Ver
schillende aktievormen zijn
nodig. Alleen al het infor
meren van de bevolking naast
direkte akties was in dit
geval belangrijk; En het is
goed dat mensen die mee wil
lGn doen verschillende moge
lijkheden hebben. ZO hebben
17 organisaties een brief
onderschreven met bezwaren
tegen de munitietransporten,
waarin ook het antimilitaris
tische argument stond. Ook in
de vakbonden is er over de
transporten gepraat. Niet al
deze groepen zijn tot direkte
aktie overgegaan, maar een
deel wel. Bijvoorbeeld uit
het IKV zijn mensen gekomen
die nu weer mee zullen doen.
Maar er is toch een heleboel
diskussie in organisaties
ontstaan naar aanleiding van

de akties. bijvoorbeeld in
de PvdA?
Bart: De loco-burgemeester
(PvdA) heeft wel veel res
pekt getoond voor de geweld
loze blokaades , de andere ak
ties zijn wel met harde hand
afgewezen.
Miriam. Maar dat i s ook het
rare van de diskussie op het
moment. Zodra het gaat om di
rekte akties, dan is de al~

mene reaktie vaak: 0, die. ge
weldloze blokkades,dat is pri
ma,maar dat andere niet. Blok
kade's kunnen zo worden inge
pakt,maar belangrijker is dat
hiermee de diskussies over
direkte akties wordt afgedaan
Geweldloos blokkeren is blijk
baar best,maar andere vormen
worden dan niet-vredelievend
genoemd. Bij akties in Dode
waard zag je dat blokkades
werden afgedaan als niet-de
mokratisch, hoeveel mensen
er ook zaten en hoe weinig
geweld ze ook gebruikten. Nu,
bij deze akties blijken blok
kades nog wel goed, maar is
het verdergaande fout. JUist
nu we die opening hebben, moe
ten we erop doorgaan en ons
recht op verzet benadrukken.
Er is wel een verschil tuss~n

een menselijke blokkade en een
mat~riële, zoals bijvoorbeeld
op dinsdagnacht is gelegd.
OOk op ons kan een trein in
rijden. Als je bij een mate
riële weggaat zodra er poli
tie komt, dan blijft alleen
materiaal over. Dat is heel
anders. Dat maakt natuurlijk
niet het grote verschil tus
sen geweldlozen en •terro
risten'. Zoln pers snapt dat
niet, direkte akties snappen
ze ook niet. Maar het is ook
wel verwarrend, de een maakt
dingen kapot, waardoor een
overweg het misschien niet
goed doet en gevaarlijk kan
zijn. De ander gooit bomen
op de rails en waarschuwt
wel de machinist, een ander
waarschuwt weer niet, waar
door een trein kan ontsporen.
De pers kan zo I n zes akties
per dag ook niet bijhouden.
ZO komt het dat ze gaan on
derscheiden in: dit is een
aktie met mensen en dat is
met materiaal.
MaaP dat Zos je toch nie"/;
op door> te zeggen: in het
bègin van de week geweld
Zoae aktie. later komen 00
botage-akties. Zo werk je
toah in de 'hand dat de ene
aktie wor>dt goedgekeu:l'd en
de ander>e niet?
Miriam: Het was niet de be
doeling dat dat naar buiten
kwam. Het is alleen op een
aktie-overleg zo gesteld.
Het was· omdat anders een men-

selijke blokkade die na een
sabotage-aktie of na een ge
welddadige konfrontatie met
de politie zou komen, dat
dan op hun dak zouden krij
gen. Het idee kwam. niet van
ons uit en ook niet van de
menselijke blokkadegroepen.
Wij wilden toch al de eerste
nacht en de anderen later.
Die afspraak heeft ook niet
gewerkt. We hebben heel be
wu-st gekozen om opnieuw een
menselijke blokkade te hou
den die laatste nacht. Dat
heeft mijns inziens goed ge
werkt. De pers kickte er ook
op als het wel volgens die
afspraak was gegaan: "het
wordt steeds harder h~ , het
wordt lekker steeds harder':
Ik heb l/Jeinig ver>halen van
de aktievoemsrs geZezen in
de pel's. Heeft het lJer>/<en
met meel'de:t>e p8r>s(Jl'Oepen (e l
ke plaats een eigen groep)
da<:i1' iets mee te maken?
Miriam: Nee hoor, met een lan
delijke persgroep zou het het
zelfde gebleven zijn o We pro
beerden ook om de persverkla
ringen te kombineren. Maar de
pers vraagt heel weinig naar
achtegronden. Zo wachtte een
journalist met een gesprek tot
dat er ontruimd zou worden o

Voor eèn ontruiming praten o
Ver de achtergronden wilde
hij niet: "nee, die weten we
zo langzamerhand wel". Een
dag later roept een journalist
uit: "Hé, het anti-oorlogsar
gument, dat heb ik nog niet
eerder gehoordn. Het is een
beetje dom, daar kom je niet
doorheen. Daarent8gen was dat
toch de reden waarom we een

. persgroep hebben gevormd. Je
komt serieuzer over, bent aan
spreekbaarder en dan gaan men
sen echt op journalisten af,
zodat niet alleen het journa
listenverhaal in de krant zou
komen. Er was wel veel pers,
nogal veel zogeheten Ibevrien
de journalisten'. Ik ben niet
zo enthousiast met wat ze pro
duceerden, maar er is wel wat
meegedaan. Vooral van de week
bladen valt het. tegen '. nergens
een achte~grondverhaal.

Is dit de aktie van de bcmIIIel
ding geweest?
Miriam: Dat kan ik niet over
zien. Bommeldingen kan je niet
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voorkomen, en je kan niet voor
komen dat de pers daar tuk op 
is, en het liefst bommen wil 
hebben die ook een beetje echt 
zijn, want stel je voor dat •• • 
Het enige wat je kan doen is 
zorgen dat jouw achtergrondver
haal wordt geplaatst, zodat het 
niet alleen over bommeldingen 
gaat. Er is wel een dJ.skussie 
gaande over of je je moet dis
tantiëren of niet. Argumenten 
voor zijn: je wordt anders op 
een hoop gegooid, SOllillige men
sen weten niet meer met wie ze 
in zee gaan en willen misschien 
niet meer meedoen. Tegenargu
menten zijn dat de pers er ont
zettend op zit te vlassen dat je 
je distanciiert; kennel17k is 
het ook hun belang. Dan kunnen 
ze je mooi in een hokje plaat
sen; Terwijl wat je echt te zeg
gen heht nr niet in komt. Je 
kan heel duidelijk zijn tegen 
de me·nsen, die meedoen; ze 
zien toch wat je wil en doet. 
net heeft geen zin, om, zoals 
in het parlement gebeurt, de 
ander af te kraken, te zeggen 
dat jij goed bent en daarmee 
zieltjes te winnen, 
Bommeldingen waren wel effek
tief, maar effekt is niet het 
enige wat telt. Je moet ook 
naar de reakties kijken. Veel 
mensen zijn echt kwaad gewor
den, ook omdat er bijna echte 
bommen bij waren. lUet distan
cieren betekent niet, we pra
ten er niet over; toen was er 
geen tijd voor, nu wel. 
Ie er in de periode voor de 
aktie ~.>et. genoeg aan informc
'l'ing gedaan? 
M. : Het verschilt per plaats. 
Wij hebben wel veel gedaan, 
veel gep•aat met mensen, of 
ze nu direkte aktie willen en 
wat voor soort dan. We hebben 
pamfletten op het station uit
gedeeld en op de markt ge
staan. we zijn een paar keer 
op Rad.io Oost en in het Deven
ter Dagblad geweest. zo ont
zettend veel meer in zo'n kor
te tijd kan je niet doen denk 
u. 
B.: De stencils hadden wel ef
fekt. Er zijn diskussies bij 
het station ontstaan en dat 
er JDSnsen over praten, geeft 
aan, dat er een bepaald ef
fekt is. 
M. : We hebben overwogen , of 
je in zo' n korte tijd direkte 
akties kan voeren, of moest 
je voor dit proeftransport al
leen aan informatievoorzie
ning doen en daarna pas di
rekte akt.ies. In onze keuze 
speelden twee argumenten mee. 
Er zóuden al hardere altties 
worden geveerd. Als daarnaast 
stencils wor den uitqedeeld, 
dan zal daar iets tussen in 
moeten zitten. Anders kan 

zo ' n klupje die direkte 
akties voert helemaal als ter
roristen worden afgeschilderd. 
Het andere argument was, dat 
nu al gezegd werd: het is 
toch al besloten; wat moeten 
jullie met direkte akties? 
Als er al een besluit ligt 
over de 10 ä 12 transporten, 
dan kom je wel laataankakken 
met je direkte akties. 
Dat die tegenreaktie in Gro
ningen zo groot was heeft nie
mand verwacht, maar aan de an
dere kant vind ik het nog 
niet zo vreemd. Zo'n OSL kan 
heel veel mensen optrommelen 
(zij hebben discipline) • Ze 
werden aangevoerd met bussen 
uit andere plaat.sentot uit 
Brabant, maar dat is niet om 
het daarmee af te doen. Bet 
is rot en eng, je moet er wat 
aan doen. Haar je moet er ook 
niet van op je kop staan. Bet 
is een teken dat direkte alt
ties snel gekomen zijn en 
voor delen van de bevolking 
misschien wel te snel. Je moet 
er rekening mee houden en over
wegen, als je aktie gaat voe
ren, wat je er mee gaat doen. 
Maar het is geen rêden om te 
denken, dat het kennelijk niet 
meer lukt. Als ik dit van te 
voren had geweten, had ik het 
zelfde gedaan. 
B.: Om hie·r wat tegen te doen 
is het het beste om van te vo
ren informatie te geven. Als 
zo'n demonstratie wordt ge
houden ben je al te laat. 
H. : Ik denk ook, dat het ver
slag in de pe.rs er J.nvloed op 
heeft gehad. Bet blijkt, dat 
ze in het algemeen alleen ge
interesseerd zijn in ontrui
mingen en liefst nog ander
soortige altties. Voor zo • n 
aktie zeggen veel kranten : 
wacht maar even, het trans
port is pas over een week. 
Je komt wel in de regionale 
pers, maar in landelijke bla
den krijg je weinig. 
llaar wt doe je, ate er de 
volgende kee:r geen tegende
monetratie is, maar een l<nok
pt.oeg, die je bl.okl<ads in
stuit. EI' zijn drie mannen 
geL>eest, die ll)()est op de bl.ok
keezodere ingingen. 
M.:Oat is wel een teken,even
als dat je achterna wordt ge
schreeuwd : Doodschieten moes
t e n. ze je. Je bent kwetsbaar 
op een blokkade, maar als je 
ziet, \d~ meegedaan hebben, 
daJ'I is dat ,in ieder geval in 
Oeventer,breder dan enige anti
kernenergLeaktie,Veel meer ou
deren, meer mensen uit vre
desgroepen, die ook vinden 
dat direkte altties nodig zij n 
en kennelijk ook op het anti
militaristische standpunt ge
komen zijn. Dat is onze 

kracht. Daarnaast zijn er 
felle tegenreakties, maar ik 
zie het niet zo somber in. 
Je ziet, dat veet. basisgroe
pen aZ tanger met mee:r dan 
aZZeen (kern- )energie bezig 
zijn, o.a. met 21 november, 
AmeZisweerd en nu ook met de
ze munitiet~porten. Zijn 
basisg:roepen een nieuwe te
genmac7ttorganioatie? 
M. : Door middel van basis
groepen vechten we niet al
leen tegen die munitLet.reinen 
maar ook tegen het ondemokra
tische er van. Voor mij is 

een basisgroep een beginnend 
alternatief voor een andere 
demokratische maatschppij en 
een goede manier om je akties 
effektief te organiseren. 
Denken juZZie dat akties ook 
op andere munitietranspol'ten 
zulZen overstaan? 
M,: Nu realiseer je je pas, 
wat er allemaal over de ral.ls 
komt en dan komt dit trans
port er nog eens bij. Dit is 
een start. Eerst het 2e proef
transport, d.aarna gaan we ver
der . 

f:red gel'ste Ung 

binnenkort rijdt ie weer 

Over een paar dagen komt de 
tweede proef met het munitie
transport.Omstreeks 17 tot 19 
februari schijnt het schip 
eraan te komen in de Bemsha
ven.Wanneer de trein weer 
gaat rijden is nog onbekend. 
Nieuwe altties zijn al ge
pland.Ook deze keer worden 
de altties georganiseerd door 
clusters van groepen op ver
schillende plaatsen langs de 
spoorlijn. 
Gronitlgen gaat een aktieweek 
van 2n tot 27 fehruari oraa
niseren.l>r komt een dagkrant, 
een informatiekampagne door 
de hele provincie,straatto
neel.Er wordt een massale 
blokkade gehouden met wel
licht kleinere blokkade's 
er omheen.Er wordt aan een 
brochure gewerkt waarin o.a. 
op werkgelegenheidsaspecten 
wordt ingegaan.Alles gaat 
openbaar en wekelijks wordt 
er openbaar vergaderd (mees ~ 
al Grand Theater).Evenals 
bij de vorige kee~ doen vele 
groepen mee waaronder "het 
volkscongres",politieke par
tijen en vredesgroepen.Bet 
lKV ziet echter nu niets in 
blokkade's.Bij de voriae alt-

ties werd een geheel nieuwe 
groep aangeboord n.l. suppor
ters van P.C.Groningen (z
sidel mij is onbekend of zij 
weer meedoen. 
Deventer en vele andere plaat
sen organiseren blokkade's op 
verschillende plekken.In de 
aktieweek komt een z.g. "ru<>t
periode",dan wordt er naar de 
buurten gewerkt JDet straat
toneel,demonstraties. 
Arnhem is nog onbekend,maar 
meer groepen dan de vorige 
keer gaan hier iets organi
seren. 
Daarnaast is er een informa
tiegroep die zich richt op 
i-nformatie voor dat de akties 
van start gaan en worden er 
kontakten gezocht met H.S. 
personeel (m.n. machinisten) 
en met havenwerkers. 
Groningen: 050-71 52 97 en 
050-13 77 50. 
Deventer: 05700- 13888 
Amsterdam:020- n 29 32 
Ook bij het DGD-sekretariaat 
en bij V.D. 020-68 09 90 en 
0~0- 92 50 50 is informatie. 
OVertollig geld kan op giro 
2627582 van VD ovv munitie
trein ~estcrt worden. 

FOTO EDUARD DE XAM 
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intolerantie in deAKB

INTOLERANTIE

zelf zeggen, tijdens Dode
waard ' 80 de aktie ' aardig
manipuleerden I heeft volgens
ons niets met basisdemokra
tie uitte staan. Degenen
met de grote mond (en de me
gafoon) hebben het daar
blijkbaar ook in de AKB voor
het zeggen. Dit soort gebruik
van macht moet je ons inziens
juist verm~jden.

Suzan. Femke

nog 'lief' doen tegen mensen
die de vuilste trucs uitha
len, de demokratie manipule
ren om hun zin te krijgen?
Maar toch moet je tegenover
hun machtsdenken, hun geweld,
jouw visie blijven stellen,
en je niet laten meeslepen
door de geweldsspiraal die
zij uitlokken. Het effekt op
korte termijn is moeilijk te
bepalen, áls er al iets ge
beurt, gaat het heel lang
zaam, stapje voor stapje.
Maar, naast direkte aktie
moet je blijven praten. Zo
lang het idee er is, dat
praten met je 'tegenstander'
zin heeft, zijn we nog lang
niet uitgeluId, ook niet
binnen de AKB!
Je kunt niet aktievoeren te
gen kernenergie en de daar
mee samenhangende strukturen
zonder je eigen levenswijze
ter diskussie te stellen,
zonder te proberen het macht
denken uit jezelf te bannen.
Daarom houdt aktievoeren voor
ons meer in dan een kerncen
trale blokkeren, het is door
vlochten in je dagelijks be
staan.

akties

weldloQs z~Jn betekent niet
automatisch een kompromis, je
laten inpakken door de maat
schappij. Geweldloze methodes
staan juist tegenover de me
thodes die in de maatschappij
gebruikt worden om konflikten
op te lossen: methodes geba
seerd op geweld.. Geweldloos
heid kan heel radikaal zijn!
we denken dat er veel onbe
grip is ten aanzien van ge
weldloos zijn; " ••• stpikt ge
bJe ZdZozen zijn vaak niet op
de hoogte van hoe kernener
gie wOl'dt dool'ged1'ukt••• "
zegt Hans de Jonge in het in
terview. Hoe komt hij erbij?
Een andere manier van aktie
voeren betekent niet slechter
geïnformeerd zijn over het
probleem! Integendeel, het
is juist belangrijk om goed
geïnformeerd te zijn. Geweld
loos aktievoeren betekent
vaak een persoonlijke konfron
tatie, waarbij je duidelijk
je eigen ideeën moet kunnen
tonen. Je moet stevig in je
schoenen staan. Een geweld
loze aktie zoals die in Alme
lo is gehouden, lijkt mis
schien naief; waarom zou je

geweldlozenieu we

Verder vonden we uit het in
tervieween duidelijke into
lerantie en onbegrip spreken
ten aanzien van de 'geweld
loze lijn'. De Almelo-kerst
Bl aktie wordt getypeerd als
een 'meditatie aktie', 'stom'
en 'gelul'. Intolerant, want
is het binnen de AKS niet
juist de bedoeling dat ieder
een autonoom is? Iedereen
moet op haar/zijn eigen ma
nier aktie kunnen voeren. Ge-

voor

OPEN DEUR

Kernenergie is het symptoom
van een zieke maatschappij.
Het is een probleem dat je
niet los kunt zien van ande
re maatschappelijk problemen.
Je kunt kernenergie niet uit
de wereld helpen, terwijl je
de maatschappelijke struktu
ren die haar in stand houden,
buiten schot laat. Je moet
het kwaad bij de wortel aan
pakken.

Maar natuurlijk trappen we
hiermee een deur in, die al
jaren wijd open staat. Dat
dachten we, tot we. het inter
view lazen met mensen uit de
NOP. Voor Carla, Bob, Kees
en Naad (en voor starre,Por
ter Hans de Jonge van AFVAL)
lijkt het echter heel anders
te liggen. En we hebben de
indruk dat zij niet de eni
qen zijn binnen de AKB voor
wie die verbanden niet zo
duidelijk zijn.
Voor ons zijn kernenergie,
munitietransporten, wapen
wedloop en dergelijke, het
resultaat van een soort
machtsdenken, dat ingewor
teld zit in onze mentali
teit. Daarom kan je ook je"
vechten teqen zulke maat
schappelijke wantoestanden
(zoals kerncentrales) niet
loszien van jezelf, van je
persoonlijk funktioneren.
Het persoonlijke is politiek.
Wij staan een andere maat
schappij voor, een machts
vrije, of in ieder geval een
maatschappij waarin iedereen
in zo hoog mogelijke mate
autonoom is, maar we verval
len in dezelfde fouten die
we de huidige maatschappij
verwi.jten. De manier waarop
mensen uit de NOP, zoals z~

voorstellen
Op 1 en 2 september vorig
jaar zijn er tijdens de
tranSporten van radioaktief
afval van Petten naar IJmui
den geweldloze akties onder
nanen tegen dit transport,
door ongeveer 150 mensen van
basisgroepen uit verschillen
de plaatsen. Op 4 oktober
was er een evaluatie~ De daar
aanwezige mensen besloten om
met initiatieven te komen
voor nieuwe akties. Hierbij
zou geweldloosheid voorop
staan. Er werden vier groep
jes ingesteld om de nodige
informatie in te winnen die
als basis voor nieuwe aktie
kon dienen. De groepjes rich
ten zich op het transport
van radioaktief materiaal,
Kalkar I en II, UCN-Almelo
en de toekomstige dumpingen
vanui t Petten.
Op 22 november bleek dat
niet iedereen hetzelfde ver
stond onder geweldloze aktie~

OOk rees de vraag hoe deze
bijeenkomsten zich moesten
verhouden tot het landelijk
Dodewaard-Gaat-Dicht-overlego
Besloten werd dat er een
diskussiestuk geschreven zou
worden over 'geweldloze, di
rekte aktie I ~ Hierover is
op 3 januari uitvoerig ge
praat, maar ook over de
haalbaarheid van konsensus
en gedeeld leiderschap, en
de rol en funktie van deze
bijeenkomsten. We hebben over
dit laatste geen duidelijke
konklusie geformuleerd. We
willen zoveel mogelijk basis
groepen in het land die met
geweldloze aktie mee willen
doen, op de hoogte stellen
van onze aktiviteiten en ver
der iedereen die mee wil pra
ten of helpen bij de voor
bereiding van nieuwe geweld
loze akties. uitnodigen om op
de volgende bijeenkomsten te
komen ..

Voorbereidingsgroepjes

De groep transport zal bin
nenkort een geschikt trans
port uitzoeken. Voor Almelo
ligt er een globaal idee om
samen met andere groepen za
ais het IKV, Zuidelijk-Afri
kagroepen, LEK, een brede
aktie op te zetten, met veel
informatie naar de bevolking
toe. We kunnen het niet op
korte termijn uitwerken O~

dat er een tekort aan mens
kracht is 0 Volgens de groep
Petten zal het transport
dit jaar waarschijnlijk naar
Den Helder gaan. Komplikatie
is het KEMA-afval dat ook
dit jaar nog gedumpt zal gaan
worden. Misschien worden het
twee afzonderlijke transpor
ten in augustus of september.
De voorbereidingsgroep zal
een konkreet plan gaan opzet
ten zodat we vast kunnen
gaan werven.

Op korte termijn wordt de
ITAL-reaktor ontmanteldQ Er
is geen aktiemodel opgesteld.

Verhouding tot DGD

Voordat we duidelijkheid krij
gen over onze relatie met
het OGD-overleg, zullen we
eerst duidelijkheid over ons
zelf moeten hehbeno Wat zijn
onze ui tgangspunten; daaro
ver zullen we door moeten
praten.. In ieder geval willen
we ons niet afzetten tegen
het DGD-overleg, integendeel
we hopen dat veel mensen van
dit overleg ook naar DGD
gaan.
Informatie: Meth Medura, 033
722964, Amersfoort
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ZIJN BASISGROEPEN VERSMALLEND?!
Met dit schrijfsel willen we reageren op het ar
tikel van Pieter Lammers (LEK-bulletin) 'Middel
of Doel' verschenen in Afval 3. Pieter gaat daar
in op de verhouding basisgroepen versus gevestig
de anti-kernenergie instellingen,die georgani~

seerd zijn in het LEK. (Landelijk Energie Komitee)
Hij stelt een aantal zaken waar wij het niet mee
eens zijn. Hierop willen wij reageren,verder.
zien wij ons schrijven vooral als een nadenken
over hoe we als basisgroepen door moeten. Hoe
stellen we ons op in de komende landelijke ak
ties? We hebben het artikel van Pieter gebruikt
om onze eigen gedachten aan te scherpen,we heb
ben niet de behoefte hem de grond in te boren.
Integendeel,hij stelt een aantal serieuze pro
blemen aan de orde.

'n
f;:
0;
'"...

Pieter stelt 2 vragen:
I. Heeft 150 jaar arbeiders
strijd in tradioneel georgani
seerde vakbonden dan niets
bereikt?
2. Hebben we met 10 jaar anti
kernenergiestrijd niets be
reikt?
Op het eerste:
Inderdaad heeft de arbeiders
strijd via de vakbonden héel
wat bereikt in de afgelopen
eeuw".
Ze hebben allerlei betere 0m

standigheden in de arbeidssitu
atie verkregen,het algemeen
kiesrecht1 maar het belangrijk
ste waar ze voor vochten,een
rechtvaardiger maatschappij,
is er niet gekomen. Nog steeds
heersen in Nederland de bazen.
Ze sluiten nog stee~s bedrij
ven als dat het kapitaal uit
komt. Daaraan heeft de vakbond
niets veranderd, en ondertussen
probeert ze dat ook niet of
nauwelijks meer.
;J?ieter noemt de vakbond tradi
tioneel georganiseerd. Een
bond heeft als organisatoriese
binding de werkplek,daar waar
de werkenden tesamen komen.
Deer wordt de arbeidsstrijd op
de eerste plaats gevoerd. on
dertussen is er wel wat ver
anderd. Nieuwe ontwikkelingen
hebben ervoor gezorgd dat men
'son gedwongen worden vooral
voor andere eisen te gaan
vechten. Het gaat in Neder
land niet meer om ons lijfe
lijk bestaan. Krisis of geen
krisis, niemand heeft hier
nog honger. Het gaat nu veel
meer om onze levensperspek
tieven: we willen niet ver
giftigd worden, we willen
zelf bepalen hoe onze omge
ving eruit ziet.
Kerncentrales hebben niet al
leen effekt op onze onmiddel
lijke omgeving. ze hebben in
vloed op wereldschaal. Dat
vereist andere organisatie
vormen, andere akties. Het
gaat minder om welke organi
satievorm traditioneel is,
maar oin de vraag: welke is
effektief. Mensen uit een
zelfde omgeving komen bij
elkaar om zich te verzetten
tegen de dreigende atoomver
nietiging. Ze komen samen op
basis van gemeenschappelijke
ideelJn. Basisgroepen zijn
daar een uitdrukking van, al
thans, proberen dat te zijn.
Hoe jong is die beweging ei
genlijk? ons antwoord op de
2e vraag- is: tien jaar verzet
heeft vooral nieuwe organisa
tievormen ontwikkeld,die meer
aansluiten bij wat ons nu
beweegt,bij onze woede._

best op het 1.0. aanwezig mag
.zijn. Voorwaarde voor deelname
in het algemeen zou moeten
zijn,äst mensen het belang in
zien van het werken in basis
groepen en de ideelln over ba
sisdemokratie,die in ontwik
keling zijn,ondersteunen.

GESCHIEDENISLESSEN

We lossen het probleem niet
op door te zeggen dat het
LEK maar een basisgroep moet
gaan vormen t voor ze op het
landelijk overleg (1.0.)
aanwezig mogen zijn.
Verschillende organisaties
is het LEK zouden we een deel
van hun achterban kunnen sti
muleren om meer direkt bij
akties betrokken te raken,door
bijv. zelf ook basisgroepen op
te richten.
Zo heeft de afdeling Nijmegen
van .de PSP dit vorig jaar reeds
gedaan.Dit is nog een ultzon-

de voZgende dag

Wij denken dat er inderdaad
een basis is om tot samen
werking met het LEK te komen.
Het belangrijkste punt waarop
we dat zelf zien is bijv. het
gezamenlijk organiseren van
een Atoomstroomboykot.

dering. Het·zou goed zijn te
zoeken naar vormen,waardoor
de achterban van het LEK meer
betrokken raakt bij nieuwe
akties,bijv. delen van de
CPN,IKB,PPR en kerngroepen van
Miljeudefensie.
Misschien is het een DlOgelijk
heid om in de voorbereiding
van nieuwe akties ook in
plaatsen en buurten bijeen
komsten te organiseren voor
LEICorganisaties en basisgroe
pen.
De funktie van ons eigen 1.0.
is. momenteel oók nogal in dis
kussie. Wij vj.nàen dat het LEK

~
VERHOUDING ~ BASISGROEPEN
Een volgend tema wat Pieter
aansnijdt,is de verhouding
tussen het LEK en de vele
plaatselijke basisgroepen.
Hier wordt hij meer impl1
ciet. wat nu precies zijn be
zwaren zijn wordt niet duide
lijk. Wel stelt hij voorop
dat we wederzijds van elkaar
te leren hebben.
Of de ene organisatie niet
zonder de .andere kan,willen
wij hier niet beoordelen.
Dat ze beide bestaan is een
gegeven.

's avonds

Pieter vindt dat de mensen die
nu deelnemen aan akties uit
nogat geU.ikgezinde mensen met
een min of meel" vel"aeUjkJxwe
maatsohaDpeUjke positie be
staat. Dat is wel zo geweest
bij de eerste akties ,maar zo
iets kan niet meer hard ae
maakt worden na de laatste
Dodewwaraktie. Daar stond een
steeds grotere verscheidenheid
aan mensen op de blokkade.
Dat bepaalde lagen van de be
volking niet deelnemen aan
deze akties is juist,treu-
rig genoeg is dat reeds zeer
lang het geval.

EENHE lOSWORST

publieke opinie, maar vooràls
nog is de ontwikkeling naar
basisgroeoen met bijbehorende
akties eerde~ vooruitaana dan.

"een versmalling.

Pieter konstateert dat de af
gelopen akties van basisgroe
oen zowel verbredend als ver
smallend gewerkt hebben. Ver
bredend doordat meer mensen
dan vroeger bij de besluit
vorming betrokken zijn ge
weest. Versmallend omdat de
drempel voor velen te hoog
is geworden door onze aktIe
vormen om zich bij een aktie
aan te sluiten(zelforganisa
tie,in de klei baggeren,etc).
Wij zijn het daar niet mee
eens.
Allereerst is er volgens ons
geen versmalling opgetreden.
Enkele jaren geleden werden
alleen demonstraties georga
niseerd. Tegenwoordig worden
direkte akties gekombineerd
met demonstraties. De demon
stratie die de Dodewaardaktie
afsloot in Arnhem was groter
dan ooit:bepaald geen ver
smalling dus.
Onze akties werden versterkt
met de SO+groepen die dit
jaar meededen aan de blokkade.
Dit is eerder een stimulans
om met dergelijke akties door
te gaan,dan dat het ons het
gevoel geeft,dat we te hoge
drempels opwerpen.

VERDER KIJKEN

Pieter gaat in op de ontwik
kelingen van de AKB en trekt
konklusies uit die ontwikke
lingen,waarbij hij zich sec
beperkt tot het energiegebeu
ren.
Je kunt echter niet alleen
maar kijken naar de ontwikke
lingen .binnen de AKB.
Je ontkent dan dat de anti
kernenrqiestrijd een onder
deel is van een totaal maat
schappelijk gebeuren. En die
maatschappelijke ontwikkelin
gen hebben de afgelopen 5 jaar
bepaald niet stilgestaan.
Niet alleen zijn velen gedes
illusioneerd, doordat demon
straties tegen kernenergie
niets opleverden (in de prak
tijk leidde het tot een bouw
stop voor nieuwe centrales).
De afgelopen jaren is het
een gegeven geworden dat er
een konstant groeiende groep
werklozen is, het is ui.t
gangspunt geworden dat we
moeten inleverenz oftewel be
zuinigingen zijn vervelend,
maar eigenlijk al onontkoom
baar. Dat zijn de ono.ikke
lingen van de afgelopen ja
ren, die invloed hebben op
hoe mensen zich opstellen.
Door die faktoren niet te
noemen, ontken je hWl invloed.
Het is zeker niet zo dat er
de afgelopen jaren een grote
apathie is ontstaan, 21 Novem
ber is het duidelijkste voor
beeld, dat mensen nog de straat
opkomen. Geen versmalling dus,
maar doorgaande verbreding.
Daarmee willen we geen lof
trompet steken. De tegen.
krachten zijn hard bezig, de
atoomlobby doet er alles aan
om meer greep te krijgen op de
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geslaagd, maar .. 
Maandag 18-1: vertrokken naar 
Dev~mter 

Doel: blokkade munitietrans
port; actievonn: g~Welàloze 
blokkade; dinsdagavond: terug 
in Amsterdom; aktie: geèl<lagd. 
III<UV' • ••• 
Voor mij geen aktie meer op 
zo'n manier! Oe aktie was 
zonder meer goed voorbereid. 
Alles was tot in de puntjes 
geregeld (advokaten, pers
waarschuwingagroepen enz.) . 
Mijn onrust begon bij de laat
ste bijeenkomst toen alles 
nög eens werd doorgesproken. 
Opeens werd gevraagd wie de 
'snelle beslisser ' zou zijn . 
Dat is dus iemand die op mo
menten dat het uit de hand 
dreigt te lopen beslist voor 
de groep aktievoerders wat ze 
moeten doen, waar ze naar toe 
kunnen rennen. Ik vertelde 
dat ik niet gesteld was op 
zo iemand. Ik beslis op zo'n 
moment zelf wel wat wel of 
niet goed voor me is, die 
verantwoordelijkheid laat ik 
liever niet aan iemand an
ders over. Goed, de snelle 
beslisser kwam er toch en 
langzamerhand begon me iets 
duidelijk te worden van de 
kadaverdiscipline die er 
bij deze aktie heerste . Bet 
volgende voorbeeld is er 
één uit vele. Die nacht za
ten we voor de trein. Bet 
s~ikte v~n de ~ls brave bur
gers verklede agenten die 
constant aan het fotograferen 
waren. Dat irriteerde me ma
teloos. Mijn buurman begon 
te schreeuwen (iets in de 
trant van 'killen die stil
len ' I en ik scheen . ze met 
een zaklantaarn midden in 
hun gezicht. Toen een vrien
delijk verzoek van een aktie
voerster achter me of ik niet 
zo eskalerend wilde werken! 
Hensen uitschelden en ver
blinden met een zaklantaarn 
hoort niet bij een geweldloze 
aktie •••• Oe volgende dag het
zelfde laken een pak. Alles qc 
regeld en gestruktureerd: ba
sisgroep - afgevaardigde -
afgevaardigdenoverleg - te.rug 
naa.r basisgroep; mensen die 
met de pers praten en mensen 
die met de poltie praten. 
Als je n~et zorgt dat je een 
afgevaardigde of een woord
voerster bent heb je niets te 
doen als je alleen maar lijd
zaam te laten wegslepen of een 
vriendelijke diskussie met een 
agent te houden, onder het ge
not van een kopje koffie, waar
bij je vooral redelijk doch 
standvastig moet zij n, je e
moties niet de vrij loop mag 
laten, want dat is sfeerbeder
vend en schaadt de dialoog. 
Affijn. Ik heb me niet prettig 
gevoeld die dag, de tirannie 
van de meerderheid hield me 
eronder, je moet aardig wat 
slikken om de eenheid en saam
horigheid niet te verstoren. 

Bert. Amsterdam 

De akties van de afgelopen ja
ren hebben nog niet geleid 
tot de sluiting van de kern
centrales. Er zijn weer nieu
we akties voorgeteld, Bet Win
teroffensief van de stroom
groep Nijmegen en Jente in 
Afval 4 blijven nogal vaag. 
Dit komt overeen met het idee 
dat de basisgroepen zelf ak
ties moeten voeren, zonder 
dat centraal vrij strakke 
richtlijnen zijn bepaald. Het 
LEK viel in zijn voorstel eni
ge jaren terug, omdat het 
zich niet realiseerde, dat 
juist uit het onbehagen t . a.v. 
de parlementaire demokratie 
de basisgroepenbeweqing en 
Dodewaard gaat Dicht is ont-

staan. In tweede versie is 
die gerichtheid op het par
lement wat bijgesteld, maar 
de autonomie van de mens en 
de basisgroep, een van de pij
lers van de basisdemokratie, 
wordt nog steeds verdrukt: . 
we willen niet alleen tegen 
kE-rnenergie strijden, maar 
ook voor een mensvriendelijke 
wereld, omdat a.lleen in zo'n 
wereld een milieuvriendelijke 
politiek kan ontstaan. 

mensen 
erbij,praten over aktievormen, 
ezig met akties tegen dunp~g 

Petten. 
en Bosch :Heer mensen erbij, 

info-avond over weigering om 
te betalen voor atoomstroom. 
Bezig -met theoriên geweldloze 

eerbaarheid. 
Gronin en:Na Dodewaard was er 
alaise .Vredes- en energie
inkal geopend.Doen aan scho

ling.Een wekelijks blad is 
opgericht.Atoomalarm(blad 
voor Gr. en Drente) is verba

kraak-

- Ik stel voor om eerste een 
week lang een tentenkamp te 
houden, waar gediskussieerd 
wordt over de baaidemokratie 
de (klei.n)schalige alternatie
ve energieproduktie en de mo
gelijke akties tegen kerne
nergie. 
- Daarna een periode van eni
ge maanden, waarin de basis
groepen op hun eigen manier 
en in hun iegen plaats akties 
ondernemen. Dan kan propagan
da gemaakt worden voor alter-

ook voor een mensvriendelijke 
maatschappij, waar de mens be
trokken is bij het gebeuren 
en zelf beslissen kan over 
zijn doe.n en laten, Daar is 
de basisgroep een middel toe. 
Die groep moet niet onderge
snee\lwd worden in een massale 
aktie, maar autonoom <?Ptred'[!n 

ZOMEROFFENSIEF 

natieve energie, kunnen dis
kussies op ons initiatief 
plaats vinden en gemob.ili-eer 
seerd worden voor de slotde
monstratie. Haar ook kan de 
giroblauwaktie geaktiveerd 
worden naast andere (soms har
de) direkte akties t .egen bv 
kernenergieinstallaties, toe
leveringsbedrijven of (leden 
van) de atoomlobby. 
- Het gaat niet alleen OQ de 
strijd tegen kernenergie,r~ar 

Dodewaard:Kost tijd om eenheid 
te herstellen,bezig met hoe 
verder,zetten documenta-
tie t:bv scholen op. 
Utrecht:bezig met aktievoor
stellen LEK/R' dam.en theorie
en over over werkbaar anar
chisme. 
50+(Lot):n . a.v. tegen- demon
stratie Groningen bezig met 
opkomend facisme,zijn bij 
beeren langs qeweest.:weinig 
schade en geen onvriendelijke 
reakties. 

Jonge ~ocialisten:bezig met 
grote aktie in het najaar. 
Nijmegen:Betere kontakten met 
kraakbeweging om krachten te 
bundelen tegen opkomend fa
cisme. Nu versterk~g van de 
basisgroepen.Bezig in ~erkgroe
pen over rol EBBO,Facisme en 
poli tiegeweld. 

bij prikakties. Daarover hoe
ven we dan ook niet Landelijk 
te ove.rleggen. Maar om elkaar 
zo nu en dan te zien en boven
dien om te merken en te tonen 
dat de mens- en milieuvrien
delijke beweging erg groot is, 
stel ik twee landelijke ak
teis voor : de eerste tijdens 
de aktiemaanden naar de KEMA 
in Arnhem en niet meer naar 
Dodewaard; ik heb genoeg van 
weilanden en modder. 
En ter afsluiting van de ak
tieperiode een zeer massaal 
gebeuren in de meest centrale 
stad van ons land: 
een demonstratie in Utrecht. 
Dodewaard gaat Dicht! 

Joost van Steenis 

MEDEDELINGEN : CIRKUS 
Een plan om met Cirkus Alt
hof een anti-kernenergiecir
kus op te zetten, gaat niet 
door vanwege de commerciali
teit en de hiêrarchische 
st.ruktuur van dat cirkus. Een 
groep van 5 mensen wil nu een 
zomermaand lang een tour orga
niseren met muziek- en thea
tergroepen en veel anti-kern
enerqie. Voor info om mee te 
doen, plaatsen waar opgetre
den kan worden etc. Hiep 020-
233839; Martin 020-825703; 
Fons 080- 561430 

ZON EN WIND 
llit de OGO-basisgroep Winters
liijk is de aktiegroep "Zon en 
Wind"ontstaan.Tijdens de BIID 
gaan zij de plaatselijke be
voLking informeran dmv bijeen
komsten,folders,een windmolen 
i n eigen beheer . De windmolen 
kost f 15, 000 , -.Bie rvoor ~s 
een affiche gemaakt(zie afb. 
op pag. 12}in kleur.Prijs f4, 
per stuk. 5 of meer f 3,25. 
Stort op giro 3712 Rabobank 
\Unterswijk tqv Zon en Wind, 
reknr 64 .650 ovv affiche . 

DISKUS 

Oe Rotterdamse tonee~groep 
die tijdens de Dodewaar~ak
tie ter ondersteuning op 
de blokkades te vinden was, 
wordt bedreigd met de onder
gang, omdat de aubsidie ge
halveerd wordt. Doe wat te
rug en stuur een protest
brief naar B a W Rotterdam 
of naar de Toneelraad. 



11

VRAGEN OVER DE RADIO

HOE FUNKTIONEERDE DIE TIJDENS" DE AKTIE

lIoe vinden jullie dat de radio funktioneerde en wat moet naar
jullie idee de funktie van een radio zijn tijdens een aktie?
BERICIl'l'GEVING:
/Moet er van verschillende blokkades direkt bericht gegeven
worden over de radio bv dmv blokkadezenders?
/Moet elk bericht dat bij de radio binnenkomt ook doorgegeven
worden? OOk stillen-signalementen als die niet zeker zijn of
andere berichten die paniek zouden kunnen zaaien? Helke selek
tienorm dus?
/ Hoe was de toon van de berichtgeving? onderkoeld.te weinig
betrokken, gellmotioneerd of juist het tegenstelde daarvan?
/ Boe moet de toon naar jullie idee zijn?
KOORDINATlE:
IMoet de radio binnen de aktie een k05rdinerende funktie heb
ben of juist niet?
IIn hoeverre had de radio dit jaar zo'n funktie?
IWelke informatie is belangrijk voor de blokkades en welke
pers' niet?
lBoe 110nd je de muziek? Moet muziek rustgevend zijn, of juist
aktieveren. Moeten DUllllDers helemaal afqedraaid worden, of
mag het onderbroken worden voor berichten?
RElllerIES OPSTIlllEN NAAR: Radiogroep I St.Anthoniusplaats 14

6511 TR Nijmegen.

Op de Wageningse Berg bij Wageningen staat een klei
ne kernreaktor. Deze reaktor is het eigendom van het
Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw. (ITAL) • De reaktor .heeft een vermogen van
10"0 kw en draaide op 4% kg uranium. Het uraan is nu
nog voor 89%% verrijkt. Door het weinige gebruik in
de periode 1963 tot 1980 is nooit splijtstof gewis
seld •.

ONTMANTELING

ITAL

centrales. In dit. gebied tus
sen calais en Duinkerken
staan al ·vier centra1es~

Twee andere 2$ijn er in aan
bouw. De ligging van het ge
b;'ed is zo gekozen, omdat
er in de omgeving twee gro
te industriegebieden zijn,
bij Calais en bij Duinkerken.
Daarnaast is gekozen voor de
ligging aan zee omdat deze
genoeg water biedt voor de
koeling van de geplande acht
centralu. llaar dat alles is
natuurlijk niet zonder ge
volgen voor het milieu. De
cen~a1es lozen per sekonde
50 m met chloor verontrei
nigd en deels radioaktief
water op zee. Ook gaat er
per uur 260.000 k!Jbieke me
ter radioaktief \Jas de pijp
uit, die hoofdzakelijk in
de richting van België (en
Nederland) drijven. In het
bij Gravelines gelegen ri~

viertje de Aa is strontium
gevonden, waarvan beweerd
wordt dat. het van de opwer
kingsfabriek La Hague, die
veel verderop ligt, afkom
stig is. Metingen bij de
centrales worden nauwelijks
verricht, en, als het al ge
beurt, dan worden ze niet
gepubliceerd. Een zaakje
om in.de gaten te houden,
dus. In Nederland wordt dat
gedaan door de werkgroep
kernenergie Zeeuws Vlaande
ren, postbus 11, 4564 ze
St. Jansteen•.

is het onmogelijk door inter
na~onale kontrole het urani
um plus enkele grammen pluto
nium te gebruiken voor mili
taire doeleinden. Bet uranilllR
zal na opwerking teruggestuurd
worde" om opnieuw in de kern
energiecyclus te worden opge
nomen.
Bet westduitse bedrijf _.
aandeelhouder (20') van de
Duitee lIREliOO zal daar zorg
voor dragen.

. HET TRANSPORT

Bet transport wordt gedaan
door het bedrijf TRANSNUKLEAR
GmbB uit Banau (W-DuitsL)
tussen 1 febr. en 1 maart '82
na een beschikking van staats
secretaris Ineke Lambers op 25
januari '82. XBmerlid Van der
Spek (PSP~ heeft hier~r vra
gen gesteld, waarvan de beant
woording waarschijnlijk pas na
het transport zal plaatsvi.ndën.
Bet vervoer \Jaat door de pro
vincies Gelderland, overijssel.
Drente en Groningen. De grens
overgang .is Nieuwe Schans.

De onderzoeksreaktor is in
de toekomst niet meer nodig
door de ontwikkeling van an
dere methoden van bestraling.
Uit de ontmanteling van de
l'l'AL-reaktor hoopt men erva
ring op te doen voor het
'grotere' werk in de toe
komst. (Borssele, Petten, Do
dewaard en Delft). Een ont
mantelingsstudie wordt door
NU<X>N uit9Bvoerd. NUCX»l is
een dochteronderneming van
OOIIPRIIIO dat ....er een onder
deel van VHF en RSV is.
Die studie is waarschijnlijk
in de herfst van 1982 gereed.

URANIUM
Bet uranium is eigendom van
de Europese Gemeenschap. Het
werd in 1973 van da VS ge
kocht èn het·I'1'AL kreeg het
gebruiksrecht. Kontraktueel.
is men verplicht deze uranium
niet te gebruiken voor de
iiäiiiiiaaJc van kernwapens.
Voor opwerking gaat het ura
nium naar de VS (Savannah
River Plant). Volgens ITAL

Het gebied van de nucleaire

Bij deze gelegenheid herhaalt
ARMOS haar verzoeken aan de
verantwoordelijke autoritei
ten een eind te maken aan de-'
ze onzekere onderneming, die
de hele regio met zo vele
potentillle gevaren bedreigt."
Verdere' akties tegen de Super
phenix worden op dit moment
nog .steeds geplando- In het
voorjaar komt er een grote
demonstratie en van 28 maart
tot 7 april houden de tegen
standers een mars van Creys
Halville naar het Elysl!e in
Puijs. In nederlanll moeten
wij ook maar weer eens hier
over gaan nadenken. Tenslot
te betalen we via de deelna
oe van de BBP in de NERSA
leigenaar/bouwer) mee aan de
atoomdreiging van Creys-Mal
ville.

GRAVELINES

ONTMANTELING

de mensen er weer meer over
zouden gaan denken, dat het
debat over kernenergie in
Frankrijk opnieuw'gestart
zou gaan worden.
De associatie van de regio
Malville van tegenstanders'
van de Superphenix (ARMOS I
gaf de volgende persverkla
ring uit: "Na de raketaan
val in de /lScht van 18 op
19 januari op de snelle
kweekreaktor Superphenix,
en na het bomalarm op 19 ja
nuari in de kantoren van de
NERSA in Lyon, verklaart de
ARIIOS: 1) dat dit type aktie
niet· behoort tot de gebruike
lijke methode die we hante_
ren om te onderwijzen en om
een eind te maken aan deze
waanzinnige onderneming-, de
Superphenix. 2) Echter, in
de poel van teleurstelling
en bitterheid, gekrellerd
door de regering, die haar
beloftes heeft gebroken, be
grijpt ARIIOS wel dat groepen
of individuen in wanhoop hun
toevlucht zoeken bij derge
lijke methoden. 3) Deze aan
val op de SUperphenix toont
de kwetsbaarheid van een
dergelijke installatie. In
een tijd waarin er veel ge
sproken wordt over interna..
tionaàl terrori_. is het
tijd onszelf af te vragen
wat de dralOStische gevolgen
zullen zijn van een kwaad
willende aktie gericht tegen
een in werking zijnde nucle
aire fabriek als de Super
phenix.

CREV8-MELVILLE

Op 18 januari zijn kort voor
middernacht een aantal raket
ten afgevuurd op de in aan
bouw zijnde snelle Itweekre
aktor SUpeJ:phenix. Bij deze
aanval zijn geen gewonden
gevallen. wel is er .en qat
van 35 cm diepte gemaakt in
de 1 meter dikke wand van
het reakto~ulsel. Min
stens vijf raketten van Rus
sische makelij zijn afge
vuurd. De Franse politie
verklaarde dat, wanneer er
moderne Franse raketten ge
bruikt zouden zijn in plaats
van verouderde RussJ.sche, er
wellicht meer schade zou
zijn geweest•••
In een telefoontje aan het
Franse persbureau MP op 19
januari werd gesteld dat de
aanslag uitgeveerd was door
een pacifist-ekologist, en
dat er voorzorgsmaatregelen
getroffen waren om persoon'"
lijke ongevallen te voorko
men. Een dag later belde
hij nogmaals tsr verduide
lijking van zijn doel. Bij
stelde dat, in tegenstelling
tot wat de pers meldde, wan
neer er vijf raketten afge
vuurd waren er ook vijf doel
getroffen hadden. De vij fde
raket moest of de koepel of
een ander vitaal punt van
de reaktor getroffen heb
ben. De bedoeling wa.s dat er
vertraqing op zou gaan treden
in de kons1:rUktie van het
monsterlijke Objekt I en dat
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DISKUSSIEWEEKEND 

In de afgelopen jaren zijn 
steeds meer groepen zich 
gaan bezighouden met plaat
selijke energie-altties (e
nergiewinltel s, isolatie, 
alternatieve energie, stads
verwarming). Om de hierbij 
opgedane ervaringen uit te 
wisselen en de kontaltten te 
bevorderen organiseren we 
een diskussieweekend van 
vrijdagavond 5 tot en met 
z~agmiddag 7 maart. Het 
weekend vindt plaats in A
mersfoort , de .kosten bedra
gen 165 , - Na opgave bij een 
van onderstaande personen 
ontvang je een informatie
paltltet. Frans Rooyers, p/a 
Werkplaats Energie-alttie 
Haarlem, Kampersingei 72 
Baa:clem (023-312846/323278) 
Sible schöne, Goriaatraat 1 
Nijmegen (080- 224191) Ge-
org Kreuzberg of Herman Ver
hagen p/a VMO, pb. 20050 

ft· 
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Men verwacht tussen juni en 
september nieuwe dumpingen 
van radio-actief afval. Moge
lijk za l het ditmaal worden 
verscheept via Den Helder (~
rinebasis:l Het vermoeden be
staat, dat ook zwaar besmet af
val van de kerncentrales zal 
worden meegesmoltkeld. Verschil
lende groepen zijn bezig met 
het verzamelen van inLo en ac
tievoorbereiding. Zet het vast 
op de eigen agenda. Inlichtin
gen: Jan 072 - 336930 en 

Els 020 - 255485. 

KEMA· AFVAL 

Bet :cadio-alttieve afval op 
het KEMAterrein zal binnen
kort worden opgegraven en ver
pakt ~o 4500 betonnen vaten. 
Daarna wordt het vervoerd 
naar Petten om dan i .n zee ge
dumpt te worden. Er worden 
op dit moment plannen uitge
werkt voor bijvoorbeeld blok
kades en plaatselijke altties. 
Voor achtergrondinformatie 
het boeltje over de Arnhemse 
instellingen "Alles op een 
hoop", te bestel len bij het 
landelijk sekretariaat voor 
17,- Verder inLo bij Ellze 
of Niels, De Wiltstraat 77 
Nijmegen, 080-511469 

ARRESTANT 

Rob Zuidam is nog niet voor 
geweest. De zitting ia nu op 
4 maart om ·9.00 op Noordsin
gel 115, Rotterdam. 

U C N 
Er z.ijn plannen om op 2e 
Paasdag een fakkeloptocht te 
houden naar de UCN in Almelo. 
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STUKKEN 

Stukken die bij bet Landelijk 
Se~iaat te verkrijgen zijn 
- Winteroffensief 
- Evaluatie EllliO-çroep 
- Evaluatie Radio-groep 
- Ev. Antifascismegroep 
- Ev. Politiegeweldgroep 
Bij het LEK (020- 221366) Zijn 
te krijgen: Aktievoorstel in 
eerste en tweede versie en 
notulen van de eerste aktie
vergadering. 
Bij Giovanni (02G-793925) De 
brief van van Thijo en De 
Ruyter en het antwoord daarop 
van advokaat Kees Korvinus. 

SCHADE 

De basisgroep Dodewaard heeft 
de schade met de boeren einde
lil!< geregeld. Dat dit nu pas 
gebeurt, komt omdat de basis
groep weigerde te spreken met 
Goldberg, omdat hij verant
woordelijk is voor het politie
optreden en daardoor ook voor 
de schade. Er zijn ook akt.ie
voerders die schade hebben ge
had. Ook z:ij kunnen een scha
declaim indienen bij het lan
delijk sekretariaat. 

WEEKENDS 

19, 20 en 21 februari: trai
ning .in geweldloze aktie voor 
basisgroepen; 26. 27 en 28 feb 
Training konsensus-besluitvor
ming voor alttiegroepen. 
Heth Medura, Weverssingel 7 
Amersfoort 033-722964 

BOEK 

Landbouw en kernenergie. 
100 pag over de gevaren van 
kernenergie voor de landbouw, 
met o.a. de ophoping van ra
dioaktieve elementen in bodem 
en plant en de gevolgen van 
een kerncentrale voor de 
Noord Oostpolder. 
f 8,- op giro 2536836 tnv 
W.Gubbels Dijkstraat 7 
Arnhem ovv skriptie 

????????????????????????????? 

Wie heeft er een foto van een 
ME-er die tijdens de laatste 
Dodewaardalttie met ee.o brand
blusapparaat (traangasgenera
tor) demonstranten met CS-qa.s 
volspuit. Graag opsturen naar 
Peter uit Hengelo, via de re
daktie van AFVAL, Postbus 
1053 Amsterdam 
???.?????????????????????????? 

PLASTIK 

In Rotterdam z:al in het kader 
van de 8MD een plastik kern
centrale worden gebouwd, waar
in voorlichting over het ener
gievraagstuk zal worden gege
ven. Je kan je afvragen, waar
om dit miljoenenprojeltt niet 
plaats vindt in een ruesach
tig grote plastik windmolen. 
Of :~:ouden de initiatiefnemers 
soms voorstanders van Item
energie zijn? 

RAMPENPLAN 

Grote serie buttons, ook vier
kante en buitenlandse. Verder 
stilclters, boeken en vliegers. 
.Nieuw zijn STEMPELS om een 
zonnetje overal te stempelen. 
Inlichtingen en bestellingen 
postbus 780 6130 AT Sittard. 
De verzendboekhandel heeft 
een winkel (aan het pleintje 
achter Putstraat 22), maar 
ook een aktiebus annex rij
deode boekhandel, annex ve
getarisch restaurant. Te 
bestellen voor akties(met 
winstdeling) 04490-24803 

SHELL 

Shell heeft zich teruggetrok
ken uit General Atomie, een 
j -Lntventure met Gulf op het 
gebied van kernenergie. 
Zouden ze eindelijk wat ver
standiger worden? 

NO NUKES 

Er komt begin april een No 
NUkes festival ten bate van 
de AKB met films en veel mu
ziek. Daar moet aan georgani
seerd worden. Heb je inter·es
se, bel dan het LEK, René of 
Eus. 

OVERLEGGEN 

Landelijk OVerleg op drie zon
dagen, om 12. 00 uur in Utrecht 
Bemuurde Weerd Westzijde 3. 
21 februari - over de st:cult
tuur van de beweging en het 
funktioneren van het lande
lijlt overleg en de basisgroe
pen. 
28 februari - evaluatie D '81 
7 maart - nieuwe altties 
La-voorstel 
:taterdag 27 februari, 11.00 
uur, Ka:cgadoor, Oude Gracht 
36 Utrecht. Info:LEX 02G-
221366 
Stedelijk: 
Amsterdam 16 maart 20.00 u. 
J. van LeDnepstraat 213A-I 
Info: 020-731830 
Utrecht 2 maart 20.00 uur. 
Kat.gadoor, Oude Gracht 36 

~ Zondag 14 maart, in.fo: 
033-31863 

Landelijk Sekretariaat Dode
waard Gaat Dicht: postbus 
1357 , 6501 BJ Nijmegen.Tel. 
080-220960 (di en vrijmiddag) 
giro 4176911 tnv Gelderse 
StrOOiligroepen Nijmegen. Voor 
altties enz. is nog steeds 
geld nodig! 

ABONNEMENTEN 
Vijftien pielt voor 8 nummers, 
steunabonnement twintig piek. 
Giro 4298242, t.n.v. Stichting 
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1000 BB Amsterdam 
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WEGENS PLAATSGEBREK STAAN 
ANDERE MEDEDELINGEN OP 
PA.GINA JO. 

Medewark(st)ers: 
Trudi van Tilburgh 
Sybren Brouwer 
Jan Bosman 
Elma Oosterhoff· 
Dick de Bart 
Lieabeth van Nes 
Joost van Steenis 
Frits Eckenbausen 
Hans Xrikke 
Ma:ctijo van der Xroef 
Fred Gersteling 
Berrie Reesen 
Suzao van Putten 
Hans dé Jonge 
Paul Poppenk 
Femlte Leemeijer 
Ferdi Ti-rmans 
Ank Verrips 
Edith 
An.nemiek Meinen 
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