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Redaktioneel
De aktieweek rond de Dodewaard-sentrale is
voorbij. Of eigenlijk opgeschort, want hij ls

helemaal in het teken van Dodewaard, omdat
er zoveel belangrijke, goeie en klote dingen
zijn gebeurt. (Dat betekent dat allerlei andere dingen blijven liggen, maar die komen
later wel weer.)
Met name de vage uitgangspunten van DGl>, namelijk 'openbaarhe1..d', 'basisdemokratie' en
'recht op verzet' verdienen aandacht. Langzaam beginnen die wat duidelijker ingevuld
te worden en bij die invulling wil Onderstroom een aktieve rol spelen. Vandaar dat
we in dit nWllller aandacht besteden aan het
diskussieweekend over basisdemokratie.
Daarnaast willen we door middel van een
ronde tafel gesprek laten horen hoe verschillende mensen deze aktieweek ervaren
hebben, bijvoorbeeld in vergelijking met
de aktie van oktober '80 of met de Almelo
aktie van dit jaar.
Een van de kwalijkste dingen van de afgelopen aktie is de reaktie van rechtse groepen
op ons. Waar we al in Soesterberg tijdens
de demonstratie tegen de luchtmachtshow
gekonfronteerd waren met dergelijke groepen,
in Dodewaard had eigenlijk niemand ermee
rekening gehouden. Voor dit nummer zijn we
er niet aan toe gekomen om daar aandacht
aan te besteden, maar we hopen dat dat in
'n volgend nwzmer wel lukt.
Waar we wel aandacht aan besteden zijn de
arrestaties van demonstranten en de processen die tegen 20 van hen worden gevoerd.
Het is natuurlijk te gek dat enkelen van
ons de bak in zouden draaien voor het verzet dat we allemaal gepleegd hebben. Dat
kAn en mAg nooit gebeuren.

nog steeds niet dicht. En dat Dodewaard dicht
gaat is zeker. En dat we van welk parlement

dan ook weinig te verwachten hebben, hebben
we in Dodewaard weer mogen merken.

Als redaktie van Onderstroom hebben we .deze

aktie een heel andere rol gespeeld dan het
vorige jaar. Toen stonden zowel in de voorbereiding als in de evaluatie alle artikelen

ten dienste van het landelijk overleg-DGD.
Afgesproken was toen, dat de diskusslestukken voor het landelijk overleg in Onder-

stroom gepubliceerd werden om daarna besproken te worden. Dat had ongetwijfeld een aantal voordelen, maar voor ons, de redaktie,

ook een aantal nadelen. Zoals het gegeven
dat we al redaktie geen enkele greep meer
hebben op de inhoud van het blad. Een redak-

tioneel beleid is op die manier helemaal
niet mogelijk, omdat je helemaal afhankelijk
bent van de artikelen die binnenkomen en het
recht niet hebt een bepaald verhaal niet te
plaatsen of in te korten, ook al zijn er
meerdere verhalen met ongeveer gelijke strekking. Dit jaar hebben we ons wat 'zelfstandiger' opgesteld: we hebben geprobeerd om
in de voorbereidingstijd van de aktie ook
aandacht te schenken aan andere aspekten
van kernenergie en de strijd daartegen dan
op het landelijke overleg ter sprake kwamen.
Zo was er in het vorige nummer veel aandacht
voor de vredesbeweging, schuilkelders en dergelijke. Ook hebben we als redaktie erg veel
tijd gestoken in het schrijven (samen met anderen) en het lay-outen van de Energiekrant.
Dit eerste nwzmer na de aktie staat wel weer

ALLE ARRESTANTEN VRIJ::!!!
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De 'Dod.eIJaard gaat dicht'- aktie '81 zit er al weer een dikke maand op, de meeste
evaluaties zijn afgerond. Natuurlijk beseffen we dat voor met name de arrestanten
de aktie nog niet voorbij is. Daarom ook in deze Onderstroom het verhaal van Rob,
een van de ~Btanten.
lIe hebben gepraat over Llie wt heeft uitgelekt, over de te:zoreur van still.en, over
of de buurt1?ewoners wel buwotbeLJonen tUaren.. en over de gevolgen van de aktie naar
'binnen' en naar 'bui ten' toe.
In OnderstJ'toof! gaan we door met proten. Recht op verzet: van lJie krijg je, dat? of
neem je het? wt ia dat eigenlijk? En baBisdemokratie.. ook al zoiets: organisatiemodel of andere ntmier van loeven.. middel of doel?
We ol'ganiseeroen een diskussie tussen Hemrm Verhagen.. Kaisa Kuitert.. Ruud BlJkkerink en Geert
In het. tlJeede bedrijf gaat Ruud af· en komt 091' Peets.ers op.
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De groep Vrouwen tegen Kernenergie -waar
Kaisa in zit- deed niet aktief mee aan de
voorbereiding. "We bestonden al langer dan
de DGD-akties en we hebben zo onze eigen
ideeên over wat we willen doen. Dat is ook
de reden waarom wij ons niet zozeer met deze aktie bemoeid hebben. We zijn ët1ln dag,
zaterdag, in Dodewaard geweest. Maar we
zien zo'n grote aktie eigenlijk niet zitten
en hebben daarom besloten om met onze groep
een eigen prikaktie te gaaJ;l voorbereiden en
uitvoeren in Amsterdam. Ik denk dat de geweldskwestie daar ook een grote rol bij
speelt. In Amsterdam waar grote kraakakties
toch niet allemaal in de hand te houden
zijn en op een gegeven moment zien wij al
die konfrontaties met de M.E. niet zitten.
Niet dat wij bewust geweldloos zijn, maar
de zinloosheid van dat geweld; wij zoeken
het dan liever in kleine prikakties".

Herman werkt bij Miljeudefensie, een landelijke organisatie die in Dodewaard 'SO met
de informatietent Energie Anders op het
marktplein in Dodewaard stond. Dit jaar
stelden ze zich aktiever op, zowel in de
voorbereiding als ook in de aktie zelf. Aan
de voorbereiding werkten ze mee door deel
te nemen aan het Landelijk Overleg en een
bijdrage te leveren aan de Energiekrant. In
de aktie zelf kwam MD met een tent naar het
tentenkamp die daar een soort kaféfunktie
had voor mensen die van de barrikades kwamen
en daax wat tot rust konden komen.
De kritiek die er het vorig jaar op Miljeudefensie is geweest, als ook het feit dat
ze als traditionele organisatie gemakkelijk
buiten de beweging zouden komen te staan,
hebben een rol gespeeld bij de overweging
om nu aktiever mee te doen aan de aktie.
"De opkomst van basisgroepen, die zeker ook
een reaktie is geweest op hoe het daarv66r
ging met landelijke organisaties als MD,
heeft ertoe bijgedragen dat wij opnieuw
gingen praten. Als je dan een ommezwaai
maakt en een veranderde opstelling kiest,
betekent dat dat je opnieuw je positie moet
bepalen en dat kost tijd. In die zin is het
voor mensen bij Miljeudefensie ook een leerproces geweest".

Ruud zit evenals Ger in de stroomgroep Nijmegen. In de stroomgroep was het zo, dat in
de maanden voorafgaand aan de aktie- en
blokkadeweek, de agenda van het plaatselijk
en landelijk overleg gevolgd werd. "Ik heb
daar in die zin aan meegedaan door erover
mee te praten en door ook af en toe naar
hèt nijmeegs overleg te gaan. In mijn basisgroep, die een gedeeltelijke overlapping
is van de stroomgroep , hebben we ons op de
aktie voorbereid door te praten over een
aantal onderliggende punten die in de drukke
agenda's ondersneeuwden. Dat ik in vergelijking met vorig jaar, toen ik in de persgroep
zat, dit jaar een minder grote rol gespeeld
heb in de voorbereiding en organisatie van
de aktie heeft te maken met het feit dat ik
vind dat je dit werk niet moet blijven doen.
Ook andere mensen moeten dat leerproces door
kunnen maken, wat jezelf hebt doorgemaakt.
Daar komt bij dat we vorig jaar als persgroep achteraf bij het misgaan van de aktie
de zwarte piet toegespeeld kregen. Dat
speelt persoonlijk mee. ,.

Geert heeft tijdens de aktie meegedraaid met
een videogroep uit Amsterdam. Zij kozen als
basisgroep ervoor om op een praktiese manier
aan de aktie mee te doen. De frustraties en
diskussiemoeheid die zij hadden ná Dodewaard
ISO, wilden ze nu voorkomen door een eigen
plaats in de aktie in te nemen. "Wij hadden
het idee om met de video de interne kommunikatie te verbeteren tijdens de aktieweek;
daar schortte het. vorig jaar nogal wat aan.
In Dodewaard funktioneerden wij gewoon als
basisgroep en hadden ook het plan er de hele
week te blijven. Ná het opbreken van het
tentenkamp op dinsdag, is ongeveer de helft
van onze groep naar huis gegaan, de andere
hélft is naar de Turmac gegaan in Nijmegen
om van daaruit te proberen de aktie gezamenlijk voort te zetten".
Als we na dit kennismakingsrondje gaan praten over de verwachtingen die iedereen had.,
blijken die nogal verschillend te zijn geweest.
Ruud: "Mijn verwachtingen waren, in vergelijking met het vorig jaax, hoger gespannen
wat betreft de strijdbaarheid en de direkte
inzet van mensen. Dat is ook wel uitgekomen
voor zover daar ruimte voor was, b.v. als
je kijkt naar de inzet van mensen op de
oostblokkade. Maar ook in het algemeen werd
het strijdbaarder karakter van de aktie gesymboliseerd in het meenemen van blokkademateriaal. De diskussies over geweld die
het vorig jaar nogal hoog opliepen en er

voor zorgden dat er een vrij vervelende
sfeer ontstond bij de diverse blokkades
tussen principieel geweldlozen en in principe geweldlozen, bleven nu achterwege.
Toch had ik wel verwacht dat we zonder al
te veel problemen een week op het tentenkamp
zouden zitten; dat we na een paar dagen
waarschijnlijk weggeramd of geduwd zouden
worden en dat dan vervolgens de pleurisaktie
uit zou breken".
Voor Geert lag dit duidelijk anders. Voor
hem lagen de verwachtingen dit jaar veel lager omdat hij de "spirit" die er het vorig
jaar was in Amsterdam helemaal miste. Ook
de problemen op het Landelijk OVerleg met
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het opstarten van de hele aktie en het feit
dat de hele aktie organj.satories pas heel
laat op gang kwam, was daar de oorzaak van .
"Ik had wel de verwachting dat de rol van
basisgroepen groter zou worden, dat er meer
eigen initiatief zou zijn doordat er nu
meer nadruk werd gelegd op aktivite.i ten in
de eigen stad".
Bij Miljeudefensie werd niet uitgebreid gepraat over verwachtingen. Wel is daar tevoren gepraat over het kader, dat de aktie in
principe geweldloos zou zi jn en dat dat erg
vaag is. "Wat nu feitelijk gebe1,1rd is in
Dodewaard, was daarom in zekere zin voorspelbaar. Maar wat je zo links en rechts
hoort, dat je door zo'n aktie die kerncentrale dicht kunt krijgen, nee, die verwachting had ik er in ieder geval niet van".

leen om het verdedigen van het tentenkamp,
maar veel meer om inhoud te geven aan het
recht op verzet".
Herman: "Ik vond het de beste beslissing die
we op dat moment konden nemen. Als de strijdbaarheid 'm zit in de fysieke konfrontatie
met de M. E. dan neig ik ertoe om die negatief te benoemen" .
Bet tentenkamp werd opgebroken. Sommigen
gingen in de eigen stad door met prikaltties.
Anderen vonden het belangrijker om gezamenlijk door te gaan. Zij kraakten de Turm.ac om
van daaruit de akties voort te zetten.
Geert: "Ik moe.s t er niet aan denken alleen
op m'n k.amer thuis de ervaringen van een
weekend Dodewaard te verwerken. Ik had ook
niet de energie om in Amsterdam bij de daar
georganiseerde prikakties aan te haken.

Nada-t een weiland in de buur-t van de
cent:rale is gekraak-t, wordt vrijdag
begonnen met de opbouw van het kamp .

De gebeurtenissen van dinsdagavond waar mensen fysiek of bijna fysiek een enorme bedreiging hebben gevoeld hebben heel sterk
een stempel gedrukt op de gebeurtenissen in
de Turmac. Op zich zijn er wel goeie mogelijkheden geweest om door te gaan, alleen al
doordat mensen erop gerekend hadden een hele
week in Dodewaard te zijn . Maar dat in de
Turmac alles zo moeizaam ging had te maken
met moeheid, mensen waren te moe om nog iets
te organiseren. We bleven daar omdat we vonden dat de demonstratie in Arnhem goed
moest worden. Ik vond achteraf wel dat de
start om zo naar de Turmac te gaan vaag en
slecht was . 't Is meer een wanhoopsdaad geweest".

Hoge ~n lage verwachtingen vooraf, maar wat
is er feitelijk gebeurd met onze aktie in
Dodewaard. Voordat we daar wat dieper op ingaan, willen we eerst even kijken wat het
verloop van de aktie bij mensen zélf teweeg
heeft gebracht.
Dat begint dan voor iedereen met een enorm
enthousiasme op zaterdag, waar zoveel mensen richting kerncentrale trekken. "Een gevoel van kracht en trots om te horen bij
een beweging die zoveel inzet vertoont".
Maar zo langzamerhand gaat door het optreden
van de poli tie dit gevoel over in onzekerheid en kwaadheid. Bij de een werkte dat
meer naar binnen toe: "Je zag mensen terugkomen van de barrikaden en je besefte eigenlijk dat je geen vat meer had op wat er gebeurde; je voelde je erg wezenloos en onmachtig" . Bij een ander leidde het meer tot
kwaadheid, maar toch ook teleurstelling omdat de be$lissing om op dinsdag weg te gaan
ervaren werd als een nederlaag: "Na Soesterberg ben ik voor de tweede keer achternagezeten door rechtse knokploegen".
Bet opbreken van het tentenkamp werd da.a rmee
ook verschillend beoordeeld. Kaisa: ••Je ziet
dat mensen ontzettend bedreigd worden, dus
kan ik me voorstellen dat je dan weg wilt".
Ger en ook Ruud vonden het geen goeie beslissing om weg te gaan: "Bet ging niet al-

Verschillende verwachtingen, ieder een eigen
opstelling in de voorbereidingen voor de aktie en zeker ook verschillende ervaringen
tijdens de aktie. Maar ze zijn het er snel
over eens, dat de aktie nauwelijks heeft bijgedragen aan de diskussie over kernenergie.
Herman vindt dat een gemis . Bij ziet een
aktie toch vooral als mogelijkheid je argumenten tegen kernenergie ·nog eens naar buiten te brengen. voor Ruud geldt dat ook,
maar er is meer aan de hand : "Natuurlijk is
de DGD-aktie een aktie tegen kernenergie,
maar het is ook een vorm geven aan je recht
6

op verzet. Dodewaard is niet toevallig gekozen; het is een speerpunt in de maatschappelijke strijd en ik denk dat je in
Dodewaard een belangrijk sukses kunt boeken"
In de strijd tegen kernenergie was publiciteit vooral belangrijk om duidelijk te maken wat wij van kernenergie vonden. Tegelijkertijd diskussieerden we over nieuwe
manieren van verzet, daartoe ook gedwongen
door een overheid die niet reageerde op
het steeds groter wordende verzet tegen
kernenergie. Juist in de DGD-aktie ontmoeten die twee -publiciteit en verzetelkaar. Want hoe verkoop je dat je je
verantwoordelijkheid niet van je af wilt
schuiven door een vierjaarlijkse gang naar
de stembus? Dat je zelf wilt ingrijpen in
de dingen die om je heen gebeuren? Daarvoor is het belangrijk dat mensen op z'n
minst vertrouwd zijn met je argumenten tegen kernenergie. Publiciteit, diskussie
over kernenergie dus ook als voorwaarden
voor verdergaand verzet tegen kernenergie.

me· te verzetten', heel goed duidelijk maken.
Als je dat niet doet, geef je de overheid
of atoomlobby de kans je te kriminaliseren
en je te isoleren van bevolkingsgroepen,
die eerst met je sympathlseerden, die nog
steeds tegen kernenergie zijn, maar die het
niet meer eens zijn met de manier waarop akties gevoerd worden".
om duidelijk te maken waarom je je harder
verzet is meer nodig dan de mensen inzicht
geven in je eigen aktiegeschiedenis: stapels
petities, kilometers demonstreren, steeds
meer mensen, geweldloze blokkades, ministers
die stiekem vergunningen verlenen, mee~.
vooral meer kerncentrales willen bouwen,
kamerleden die blind opwerkingskontrakten
goedkeuren, bouviers aan je kont. En dan
komt de dag dat je de rechtsorde overtreedt!
Je wordt publiekelijk gebrandmerkt en iedereen roept :foei: Ger: "Als je praat over het
waarom van barrikades bouwen, moet je praten
over die rechtsorde. Moet je uitleggen waarom die noch heilig, noch de onze is".

Veel materiaal werd
meegenomen om de
anti-atoomdorpen en
barrikades te kunnen
bouwen.
We vinden dat we recht hebben op verdergaand verzet, al ligt dat voor iedereen
toch net even anders.
Ruud en Ger komen uit Nijmegen, Geert en
Kaisa uit Amsterdam en Herman is van Nijmegen naar Amsterdam verhuisd. In de diskussie blijkt, dat de standpunten vaak per
stad verschillen; de anderssoortige aktieervaringen zullen daar niet vreemd aan zijn.
Voor Kaisa is recht op verzet een kreet:
"Dat is vanzelfsprekend, dat doe je gewoon!"
zoals je ook gewoon een dak boven je hoofd
nodig hebt. Voor de Nijmegenaren komt
recht op verzet voort uit een al lange geschiedenis van aktievoeren tegen kernenergie,
een strijd waarin verbreding een belangrijke plaats inneemt en dus ook het denken
over hoe je te verzetten belnvloedt.
"Je moet je uitgangspunt' ik heb het recht

Ger vindt dat er de afgelopen Dodewaardaktie
veel meer invulling is gegeven aan het recht
op verzet: "We hebben bouwmateriaal meegenomen, wetend dat het verboden was en zijn dus
bewust de konfrontatie met de overheid niet
uit de weg gegaan. We hebben duidelijk gemaakt, dat we verder wilden gaan dan vorig
jaar. OOk dat we drie dagen zijn blijven
proberen die barrikades te bouwen, bewijst
dat het recht op verzet veel wezenlijker begint te worden".
Herman ziet een spanningsveld: "Aan de ene
kant wil je graag zover mogelijk dat recht
op verzet uitwerken, je probeert grenzen te
verleggen; maar in het verlengde van grenzen
verleggen moet je heel erg rekening houden
met hoe dat bij anderen overkomt".
"Voor mij is er geen spanning·sveld. Het ligt
er aan hoe je je aktievorm kiest", reageert
7

JCa.isa. "Je moet niet vasthouden aan 'én bepaalde aktievorm: de ene keer doe je mee aan
een aktie al_ deze, een andere keer demonstreer je mee. Weer een andere keer doe je
mee aan een sabotage-aktie" ~ Geert vult aan:
"QD het recht op verzet te verdedigen moet
je juist de veelheid van je aktievormen
naar de publieke opinie benadrukken, zodat je
de Bcheidinq n1.et krijgt tU8sen qoede en
slechte mensen binnen de AJCB".

staan, die een snelle beslissing noodzakelijk maken, terwijl het besluitvorm!nqssysteem Veel tijd kost. Ger 1s resoluter: "Bet
basis-demokraties model is niet te gebruiken
als je je de sluiting van de kerncentrale
als doel Btelt. Daar zijn andere methodes
voor te verzinnen die effektiever zijn.
Maar voor mij ia basisdemokratie niet meer
alleen een middel, het is ook doel geworden,
zoals sluiting van de kerncentrale dat is.

Anderhalf jaar geleden ontstonden de eerste
basisgroepen in de nederlandse AKB. Vanuit
de gelderse stroomgroepen werd op het pinkstertentenkamp in Valburg het voorstel gedaan het terrein rond de kerncentrale in
Dodewaard te bezetten. Dat daar een heel
andere organ1satie voor nodig was dan voor
een traditionele demonstratie was iedereen
duidelijkl de naam Seabrook viel. In Seabrook (VS) hadden delen van de amerikaanse
AKB geprobeerd het terrein te bezetten
rond de kerncentrale aldaar. Ze hadden zich
daarvoor georganiseerd in kleine groepjes,
die prakties (eten, draadtangen, ladders,
EHBO, tenten) onafhankelijk van elkaar
aktie konden voeren en die voor de mensen
evenzovele thuishavens vormden; de zogenaamde affinity-qroops.
Binnen de gelderse stroomgroepen werd al
langer gepraat over hoe uit te breken uit
het vaste patroon van op I top-nivo' georganiseerde demonstraties van massaal opgetrommeld 'aktievee'. om mensen meer bij
een demonstratie te betreJtken werden er in
Nijmegen bijvoorbeeld manifestaties georganiseerd, waar iedereen zijn of haar bezwaren,
1deeên, op- en aanmerkingen kon inbrengen
over de opzet van de aktie. Kleine stapjes
om meer greep te krijgen op onze eigen aktie.
De affinity-groop uit de States en de wens
baas te zijn over eigen aktie, smolten door
het voorstel over te gaan tot een terreinbezetting. samen in De Basisgroep.
Hoe ontwikkelde zich de vrucht?
Herman vindt het een probleem. dat tijdens
de aktie voortdurend panieksituaties ont-

Daar is de laatste aktie te weinig over gepraat".
Kaisa gaat nog een stap verder: "Die tegenstrijdigheid die Ger noemt zie ik ook,
alleen is mijn konklusie anders. Ik ga niet
naar die aktie, oaidat ik basisdemokratie
hoger acht dan de sluiting van de kerncentrale. Mijn invulling van basisdemokratie
is ook veel meer een manier van leven, dat
je wat gelukkiger wordt. Dat is ook de reden dat je de maatschappij wilt veranderen.
Maar je begint bij jezelf en de manier
waarop je aktie voert tegen alles wat dat
geluk in de weq staat. Daarvoor denk ik
dat het nodig is dat mensen heel goed zelfstandig en krities kunnen nadenken: wat
vind ik zelf, vind ik het nog steeds ~
wat ik aan het doen ben? oaarvoor is het
nodig, dat je op een heel eigen wijze -ja,
ik vind basisdemokratie zoiets als eigenwijsheid- bezig bent met zo'n aktie".
De keuze die biaa maakt om vooral met
prikakties aan de gang te gaan is vanuit
deze redenering begrijpelijk. Ger wil daar
niet voor kiezen: "Een grote aktie is voor
mij meer een soort toetssteen voor het
funktioneren van basisdemokratie. Want het
kan allemaal prima klikken in basisgroepen
van tien mensen, waar je allemaal goed met
elkaar overweg kunt, maar zodra je met die
andere -tig basisgroepen te maken krijgt,
hoeft dat niet meer te werken. Daarnaast
is het voor mij ook belangrijk massaal aktie te blijven voeren tegen kerncentrales,
omdat daar een enorme stimulans van uitgaat
voor veel mensen om in verzet te komen. Dat
8

je ook laat zien dat je een grote kracht
vormt. Met al die prikakties, hoe je het
ook wendt of keert, kun je geen kracht maken. Behalve als je het afspreekt zoals in
deze Dodewaard-akt;ie is gebeurd: elke dag
een ander thema. en overal in het land daarop
gerichte prlkAkties".
Geert: "Ik vind dat jij je dan erg op politiek Den Haag en op de bestuurders richt.
Ik denk, dat als je al die prikakties zou
optellen, er enorm veel meer mensen direkt
in kontakt komen met jouw aktie en met jouw
ideeAJl dan dat je met zIn allen massaal bij
de centrale staat". Kaisa: "Bet sterke van
decentrale uties is juist, dat de mach~
waartegen wij vechten centraal georganiseerd
is. Als je van onderaf steeds steentjes in
die machine gooit op verschillende plaatsen,
dan gaat ie wel goed kapot".
Voor Berman blijft een maesale aktie erg belangrijk, al kan het best zo zijn dat die
via allerlei gedecentraliseerde akties ge-

menging van twee ideeên".
Dodewaard gaat dicht 'Sl: een massale, direkte aktie bij de kerncentrale en een week
lang pr1.kakties overal in het land met als
afsluiting een grote demonstratie naar de
KEMA. Een opzet geboren vanuit het idee het
voor iedereen mogelijk te maken op haar of
zijn manier vorm te geven aan het verzet
tegen kernenergie.
Vermenging van ideeên die vertroebelend
werkt, of juist duidelijkbeid om je eigen
plaats te bepalen? De interpretatie van de
demonstratie in Arnhem door Herman, Kaisa ,
Geert en Ger helpt ons met die ~aag niet
verder: van wie was die demonstratie eigenlijk? Herman, Kaisa en Geert zijn enthousiast: "Ik kreeg een kick door de drukte"
en "Verbazinqwe)(kend hoeveel krakers er uit
Amsterdam waren. Ik vond het goed te zien
dat veel mensen strategies nadachten".
Voor Ger ligt het anders: "Ik vond het wel

stalte krijgt. "Dat is een kwestie van leren
van vorige keren. Maar dat ik dat massale zo
belangrijk vind heeft te maken met een politieke beoordeling: hoe steekt het kernenergieprobleem in elkaar, hoe krijg je gedaan wat je wilt bereiken?·
Kiezen voor centrale of decentrale akties
heeft dus niet alleen te maken met je gesterkt voelen door een massale opkomst of
je juist thuis voelen in je basisgroepJ
heeft niet alleen te maken met een manier
van leven, maar ook met je, zeg maar staatsopvatting: lhoe zit de staatsmacht in elkaar'
en hoe vorm je tegenmacht.
Kaisa: "Bet i8 inderdaad een politieke beoordeling hoe je macht vormt. Maar ik zie
het niet zo 6f 6f. Ik vond die demonstratie
in Arnhem heel goed. Dat kan s~ best nodig
zijn. Maar bij Dodewaard zie ik een ver-

goed dat we met zovelen waren. Dat ze er
niet in geslaagd waren ons te kriminaliseren. Toch was het voor mij een afknapper,
omdat ik niet meer het idee had dat ik met
dezelfde mensen was waar ik in het begin van
de week mee in Dodewaard was. Ik had het
idee dat de M.E. het verzet eruit geknuppeld
had".

"Maar het er zijn was verzet, omdat we lieten zien dat we doorgaan. Vastberadenheid".
"Ik miste dat".
Geert knikt al_ Ger vertelt waarom hij zich
verloren heeft gevoeld: "ik herken dat wel,
maar het was gewoon zo, dat er heel veel
mensen waren die inderdaad niet in Dodewaard
waren geweeet. Waar het verzet niet uitgeknuppeld was, maar die er juist waren om te
protesteren tegen dat knuppelen en ons kwamen ondersteunen. Dat vond ik prima".
9
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Ook onze basisgroep had het plan opgevat
om op 19 september naar Dodewaard te gaan,
om daar samen aktie te voeren tegen de centrale. Helaas, wat ons betreft is er van
het aktievoeren niet zoveel terecht gekomen.
Al vrij snel, dat wil zeggen maandagmorgen,
hebben we de aktie de aktie gelaten en zijn
we naar huis gegaan. Het weer, een natte
slaapzak, het traangas en de M.E., geen
van alle is. de reden geweest van ons vroegtijdig afnokken. Het was eerder het gevoel
van onbehagen met betrekking tot het verloop van de aktie1 we hadden op een gegeven moment niet meer "het gevoel dat dit
ook onze aktie was, we voelden ons niet
meer zozeer betrokken bij de aktie.
De grondslag voor dit gevoel van vervreem-ding jegens de aktie wordt gevormd door
twee zaken die nauw met elkaar verbonden
zijn, te weten de zogenaamde autonomie en
de bouw van de barrikades.

pen van de M.E. hierop heeft de overheid
ons opnieuw geprovoceerd. De geweldseskalatie in de strijd tegen kernenergie lijkt
zich zo langzamerhand te voltrekken. Geweld
dat zichzelf een eigen bestaansrecht geeft
en waarmee de aandacht afgeleid wordt van de
zaak waar het om draait. Dit tot genoegen
van de kernenergie-lobby in Den Haag, Arnhem
en weet ik al niet waar.

Autonomie
Wat wij ook niet zo geslaagd vonden was de
besluitvorming binnen de aktie, voor zolang
wij daar aanwezig geweest zijn tenminste.
Wij, stelletje nalevelingen misschien, gingen er bij de voorbereiding van de aktie
vanuit, dat op het blokkadeoverleg toch een
soort van basisdemokratiese besluitvorming
tot stand zou komen. We hadden wel iets opgevang.en over autonomie, maar nooit verwacht
dat dit zover zou worden doorgevoerd. Op een
bepaald moment was er bijvoorbeeld afgesproken dat er op de middenblokkade geen barrikade gebouwd zou worden. Even later gebeurde
dit toch, ondanks hevige protesten.
De autonomie, zoals nu aanwezig, hield in
dat de ene aktievorm de andere belemmerde.
Dit in tegenstelling tot wat door velen beweerd werd, dat ieder nu zijn/haar eigen
aktie zou kunnen voeren. Het blokkeren, met
ons eigen lichaam alleen, werd erg moeilijk
met voor of achter ons een barrikade van een
ander. Waar houdt autonomie op en begint het
doordrijven van je eigen mening? Iemand, die
namens onze basisgroep naar een blokkadeoverleg gegaan was, keerde daar teleurgesteld
van terug: bepaalde groepen trachtten hun
eigen mening door te drukken, luisterden
niet naar anderen en vielen, als ze dat nodig
vonden, teru,g op hun autonooom zijn.
Is de basisdemokratie bezig te verwateren?
Wij zijn het niet eens met de keuze van de
middelen die de mensen, die de barrikades
bouwden, gemaakt hebben. Ook zijn wij het
niet eens met de soort "doe maar- akties",
maar we zijn het wel eens over het doel.
Over de manier waarop we het doel willen bereiken, moet dan toch te praten zijn!!

Barrikades
Na de eerste, ruw onderbroken poging tot
de bouw van het anti-atoomdorp, iets waar
onze basisgroep achterstond, werd de bestemming van het bouwmateriaal veranderd
in barrikademateriaal. Barrikades om de
blokkade echt effektief te maken, 6f, een
andere versie, ter bescherming tegen die
witte helmen. Het opwerpen van dergelijke
barrikades kunnen wij begrijpen, vooral als
mensen al meer "kontakt" met de M.E. opgedaan hebben. Maar is dit de juiste manier
om ons verzet te tonen? De mensen uit onze
basisgroep willen hun verzet duidelijk
laten blijken door daadwerkelijk Zelf, dus
met eigen lichaam, te blokkeren. Ook in
onze basisgroep zitten mensen die wel pijnlijke kontakten met de M.E. hebben gehad.
Dat ook met barrikades geen effektieve
blokkade van de centrale werd verkregen
bleek doordat de M.E. regelmatig de dijk
echt schoonveegde, als er een ploegwisseling moest plaatsvinden. Barrikades ter
bescherming tegen de M.E • .dan?
Gezien het aantal gewonden dat aan onze
kant gevallen is, lijkt ook dat argument
niet zo overtuigend. Het is de vraag of er
met barrikades minder gewonden zijn gevallen. De negatieve gevolgen van het opwerpen van barrikades zijn ons inziens
duidelijk. De barrikades vormden een prima
aangrijpingspunt om een zogenaamde "harde
kern" te ontwaren en de overheid ook een
alibi te verschaffen om de M.E. met harde,
nu "gerechtvaardigde" middelen te laten
ingrijpen. De. overheid heeft ons doelbewust
geprovoceerd en wij zijn erin getrapt, door
het bouwen van barrikades. Door het ingrij-

Bert, vital, A1fred, Jeanine, Frank, Henk,
Annemiek, Gerhard, Pieter uit Wageningen.
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Pers en rechtsorde
Voor mensen die niet direkt zelf betrokken waren bij de gebeurtenissen in Dodewaard tijdens
de eerste dagen van de aktieweek teqen kernenergie, was de berichtqevinq in de dagbladen een
belangrijke lnformatJ,ebron. Onze voornaamste, en eigenlijk enige informatieversprlder was de
radio en die had maar een beperkt bereik. De dagbladen leest vrijwel iedereen, en op wat
daar in komt hebben we maar een beperkte invloed. Met als reaul taat dat in de aktleverslagen
de nadruk lag op de gewelddadigheid, die van de kant van de demonstrllntens zou komen en dat
de redaktionelen vrijwel allemaal regelrechte lofliederen op 'de rechtsstaat' en de parlementaire demokratie. En die twee hebben veel met elkaar te maken: cm die perlementaire demokratie geloofwaardig te maken is vaak het ten tonele voeren van het uiterst abstrakte begrip I rechtsstaat' noodza)celijk, en om dat vage begrip in te doen slaan bij het publiek ls
het nodig om de andere kant gewelddadigheid, dus ondemokraties gedrag, in de schoenen te
schuiven. Onderstaand artikel gaat met name op de berichtgeving over de eerste twee dagen
van de aktieweek in de dagbladpers. Daarbij is met name gelet op de bevongenoemde verbinding tussen de inhoud van de alttieverslagen en redaktionelen. 2en hele hoop gegevens en invalshoeken uit het ruiDle assortiment berichten uit landelijke en regionale dagbladen komt
daa:rbij niet aan de orde. Of daarbij voldoende aan de orde komt om de genoemde verbindingleggen, dat moet iedereen zelf maar bepalen. De schrijver meent van wel, in ieder geval.

Naast wapenstok, traangas, honden, pistolen
en dergelijke bleek
tijdens de aktieweek
ook de dagbladpers een
krachtig wapen van politie en justitie. Bn
niet zo direkt als deze
foto suggereerd en niet
alleen het dagblad van
het getoonde merk.
lieden huldigen verschillende idee~n over
de toepassing van kernenergie en de stopzetting van het kernenergieprogramma. Dat
verhinderd hen echter niet globaal gesproken dezelfde stellingname in te nemen ten
opzichte van de OOD-aktie. Zij voelen zich
door een dergelijke aktie namelijk in hun
positie bedreigd; hun vorm van politieke
machtsvorming, die van de parlementaire demokratie, wordt hen betwist. Toegegeven,
voor woordvoerders/sters van PSP en CPN
ligt het wat anders, maar hun verdediging
van de aktie ligt vooral in het aanklagen
van het politiebeleid.

"Wat als een vreedzame demonstratie bedoeld
was, ontaardde ;in een gewelddadige chaos:
hout en andere bouwmaterialen werden met
karrevrachten tegelijk meegevoerd. De demonstranten was van tevoren te kennen gegeven
dat vreedzaam demonstreren toegestaan is;
dat is een demokraties grondrecht. Maar de
demonstranten hebben het anders gewild. En
dan most de politie ingrijpen, Cllldat de
rechtsorde met voeten getreden wordt." Aldus van Thijn in een eerste reaktie op de
gebeurtenissen in Dodewaard. Dat van Thijn
op zo'n manier het politieoptreden rechtvaardigde ("hoewel een nader onderzoek naar
de gang van zaken nog zal volgen") is niet
zo'n wonder: in laatste instantie is hijzelf verantwoordelijk voor dat optreden.
De kamerleden en de rest van de toppen van
de parlementair gerichte politieke partijen
zijn niet direkt fo~~el verantwoordelijk
voor de gang van zaken in Dodewaard. Deze

Rechtsorde
Bet wordt moeilijk an je machtspositie te
verdedigen door alleen te wijzen op tastbare feiten, die aangeven dat de parlementaire demokratie de beste, of op z'n minst
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de minst slechte manier van besluitvorming
is . Want, zeker op het gebied van de kernenergie kan iedereen zich wel een aantal
grote en minder grote parlementaire blunders herinneren. Op die parlementaire demokratie kun je nog kritiek hebben en tegelijkertijd ge.l-oofwaardig overkomen. Daarom
wo.r dt het uiterst abstrakte begrip 'rechtsorde' , 'rechtsstaat' erbij gesleept.
Bet is immers die 'rechtsorde' die ons behoed
voor de Russen en voor andere ondEmOkratiese
en gewelddadige elementen , zoals relschoppers
en anarchisten . Bet is die 'rechtastaat' die
ervoor zorgt dat we veilig en goed kunnen wonen, dat we in vrijheid kunnen werken, kunnen zeggen wat we willen. Die 'rechtsorde ia
heilig, ondanks het feit dat maar wein!gen die
het horen vallen precies weten wat het inhoudt
en ondanks het feit dat velen aanvoelen dat
het ergens voor gebruikt wordt waar het maar
zeer ten dele op van toepa.ssinq is . Tegen
het rechtsordeargument is geen kritiek mogelijk, omdat elke kritiese houding de veil~g
heid in gevaar brenqt en ons alleen maar in
een slechtere situatie kan brengen .

Boewel er geen enkele dEmOnstrante naar Dodewaard gekomen was om daar eens lekker op de
politie in te raJIIDen, werd dat door verschillende kranten wel gesuggereerd . Qn maar eens
een subtiel voorbeeld te noemen : "Het ging

ha:rtd tegen har>d en dat was prtecies d8 bedoe-

ling van d8 voortal in Amstertdamse straatgevechten gehartd8 rtel-schoppers . " (Algemeen

Dagblad, 21-9-'81)
Er was inderdaad geweld: je haalde de relschoppers er zo uit ~et hun witte he~en
en hun blauwe uniformen. Als we de omschrijving van geweld door de overheid aanhouden
was het meevoeren van hout, het dragen van een
he~, en gezien de nood toestand die afgekondigd was was ook het bij je dragen van een
nagelvijltje,, want steekwapen, g.eweld.
Duidelijker is, dat het je met hand en tand
verdedigen tegen het botte optreden van ME
en stillen onder het begrip geweld valt, welke omschrijving van geweld je ook gebruikt.
Maar van ons werd verwacht dat we ons allemaal strikt principiêel geweldloos lieten vergassen en in elkaar slaan . De omstandigheden,
waaronder mensen bijvoorbeeld een steen gooien tellen niet mee: het begrip geweldloosheid
is wat dat betreft evèn abstrakt en konte)ç.stloos als die 'rechtsorde'. Z.o nder die twee siDat de dagbladpers de akties ook vanuit dat
tuaties gelijkwaardig te .noemen , leidt die gerechtsordeperspektief benaderde zijn we zo
weldeopvatting ertoe dat het verzet in de tweel~zamerhand ook wel gewend, daar zijn ervade wereldoorlog afkeurenswaardig was; want
ringen genoeg mee. Maar of het daarom zo loniet principiêel geweldloos. Die geweldsopvatgies is, is nog maar de vraag.
ting is oals werkelijk kriterium voor wat weL
Natuurlijk zijn er verschillen waar te nemen
dan niet goed te keuren is onbruikbaar, maar
in de verslaggeving en de redaktionelen van ver-uiterst bruikbaar voor lieden met gevestigde
schillende da~bladen: de een is wat mil)der bot posities die hun handelingen en die posities
dan de ander en de een geeft een wat 'objekwillen verdedigen. Zo werd het feit dat de potiever' beeld van de gebeurtenissen dan de an- li tie op alle denkbare manieren de aan oms als
der (al was het alleen maar door ook de ziens- norm opgelegde strikte geweldlooshe~d overtrad,
wijze van de demonstranten& te vermelden).
heel anders gewaardeerd.
Echter, de overeenkomsten waren opvallender.
In de verslagen lag de nadruk op het geweld,
met name van de kant van de demonstranten&,
In een aantal gevallen werden de gebeurtenishetgeen de grondstof was voor de inhoud van
de' reèlaktionelen, waarin het gevaar van dit
sen weergegeven , zonder dat er op het eerste
soort a.ktie voor de 'rechtsorde' in holle fra- gezicht sprake is van insinuërende teksten,
sen en op een vaa~ hypokriete manier, uit de
verdraaiingen of het opblazen van kleine voordoeken werd gedaan .
vallen . Een voorbeeld daarvan is hetvolgende

Pers

Kontekst
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citaat uit De Gelderlander van 22-9-'81: "Met

getrokken pistolen hebben politiemensen ze1.f8
een aM"estant bij het tenttmkamp opgepikt.
Vanuit de rondcirketends helikopter 'W8 gesignaleerd dat aktievorders met koevoeten en
sLijpstenen beaig waren Ben eerder in els swot
gegooide amrrnandopost tlan de politie tB ontnnntez,en. De arrestatie ging gepaard met een
vurige eterl6nregen uit het tentenkamp." Hoewel
deze passage wat bcalbasties is, 8uggereerc1 dat
de arrestatie een peuleschilletje was, BU9gereerd dat de arrestatie gerischt was en dat
er met molotovcoctails gegooid 18 (vurige),
komt • ie vrij zakelijk over bij het leespubliek. en geert •ie wel aardig de gang van
zaken op die maandagmiddag weer. Maar juist
doordat er op geen enkele manier wordt aan-

geqeven waarom er met van-alles-en-nog-wat
naar die stillen werd gegooid, wordt een
dergelijke passage heel wat minder 'objektief·. Bet ls de kontekst waarin die stenen
door de lucht vlogen, die die situatie begrijpelijk maken. En doordat die niet vermeld
'WOrdt, blijft het levende vooroordeel dat alles wat niet strikt geweldloos is, gewelddadig en dus kr1Jrlnee1, voortbestaan. Bovendien
worden door zo'n formulering niet alleen degenen die gegooid hebben impliciet gekrimina1iseerd, maar alle op het tentenkamp aanwezige mensen.

het ingegooide ruitje van een MB-bus vrijwel
alle kranten gehaald. Dat gebeurde tijdens ingrijpen door stillen bij een demonstratie in
Zetten, voor het politieburo. OOk de kraaienpoten die een keer over de weg geg001d werden
om ME-busjes te vertragen en het hand.je modder dat in de tank van zo'n mobiel gegooid i8
werden overal vermeld. Feijtbrlef, bevelhebber
van de politlestrijdkrachten ter plekke, maakte
deze kreatieve voo%ViIl11etjes wereldkundig, om
duidelijk te 'bewijzen' dat het toch echt aD
krimine1e elementen ging. Een aardig bijeffekt
hiervan ls dat 'geweld tegen personen' en 'geweld tegen materiaall gelijkgesteld wordt. En
de pers nam het allemaal over.

Onwaar
Beweringen van overheidszijde worden over het
algtlllleen ook hoger aangeslagen dan die van de
kant van de demonstranten•• Dat is niets
nieuws, maar desalniettemin toch vervelend.
OOk hiervan zijn talloze voorbeelden te geven. ZO beweerde P'eijlbrief herhaaldelijk
dat de politie pas opgetre4en had, nadat de
demonstranten de politie aanviel. Bij beweerde dat de arrestatieteams beheert optraden en dat ze uiterst selektief arresteerden. Ben voorbeeld uit de Zwolse Courant
d.d. 21-9-'81: "De benaming 'denlonstrant'

ging he laas voor ve lB ~aigen niBt meer

op. Er werd

Opblazen
wat ook veelvuldig gebeurde, wa8 dat allerlei
kleine voorvallen die niet strikt geweldloos
te noemen zijn, opgeblazen werden. ZO heeft
13

harods~

gswe7.ddadige actie ge-

voerd tegen de ME die tot taak hadden blokkades tB voorkomen. Mst dil meBst vreemdsoor-

tige projectiBten -soms aeer g~lijk
werden dB politiemannen bestookt. Die actie

'tei.dds tct tegen-act-te van as pou tie, t.Jc:UUbij het effektiefste ~en het tztaangas
bleek."
over het politieoptreden wordt verder vaak

een mening en in die sin p:rincipi/Je 7, niet
zo e:rg verschi'tl.end van bijvoorbeeU het
schrijven van een corrmentaa:r î.n een dagblad.
Je hebt een mening, je bent ijdel, genoeg
die de moeite t11aa:rd te vinden en üJi1-t damaan bekendhsid geven ( ••• ). Maar aan·moet
je niet verdrietig zijn a'ts niet plotseUng de volgende dag de hele ~reU aan je
voeten Ugt of de zon gBfJ)()on btijkt te zijn
çpgegaan op het eerder doott knappe koppen
berekende tijdstip." En: ''Wie het fi1Brketijk serieus neemt, ook met zijn eigen mening, moet beginnen met ~t opgrengen van
een grote portie geduU om steeds maar fl1eer
dszetfde mening ( • •• )naar votten te brengen."

gezegd dat het 'hard' was. Saumige kranten
vinden dat het wellicht te llard was, terwijl andere ronduit beweren dat het allemaal wel zo moest of dat laten doorschemeren.

Redaktionelen
De redaktionelen bouwen vrolijk op deze berichtgeving voort door in vage termen de

'rechtsorde' en de parlementaire demokratie
te verdedigen. Dat gebeurt vaak op een vrij
hypokriete manier. Immers, menige krant heeft
de feilen van de parlementairé bésluitvorming op het gebied van de kernenergie ui tgebreid geetaleerd. En menige krant heeft de
slappe houding van met name de PvdA gekritiseerd, toen de kernwapens en de kernenergie bij de kabinetsformatie opeens niet zo
belangrijk meer bleken. Die feilen worden
opeens maar snel vergeten en de afgesproken
studie naar de gevolgen van sluitinq van de
kerncentrales is nu opeens voldoende. De
Volkskrant van 21-9-'81): "De huidige re-

Alsof we dat niet gedaan hebben en nog doen.

Konklusfes
Waaran veel kranten zo schrijven, daarVoor
kunnen vele redenen gegeven worden. Zoals
dat kranten nieuws opvatten als iets o~al
lends dat spektakulair is en niet iedere
dag gebeurt. Geweld is zoiets, achterligggenPe ideeên en anstandigheden 'gebeuren'
niet en zijn niet spektakulair genoeg. Of
jourrtalisten schrijven wat hun publiek wil
lezen. Zo zijn er nog tientallen mogelijke
redenen aan te geven, die misschien allemaal een beetje waar zijn. Zonder nu te beweren dat er sprake is van een bewust gesmeed kanplot tegen DGD, van een bewust
gezamelijk front van de dagbladpe.rs, denk
ik dat hetvolgende er mee te maken heeft.
Kranten hebben zich verplicht zich te bewegen binnen de regels van het gangbare
recht; besteden zij teveel aandacht aan de
argumenten van bijvoorbeeld anti-parlementaire stromingen, van straningen die niet
alleen meer vragen maar willen afdwingen,
dan lopen zij het risiko zelf gekriminaliseerd te worden, hun leespubliek kwijt te
raken . Of zelfs (wettelijk is dat mogeUjk, maar het klimaat is daar niet één,
twee, drie 'rijp' voor) gecensureerd of
erger te worden.
Boewel hun het recht niet ontzegd mag worden er een andere politieke opvatting op
na te houden dan bijvoorbeeld ik, mogen we
ze wel verwijten dat ze zich, hoe da.n ook
opstellen als een verlengstuk van politie
en justitie.
En laat ze ~et vergeten dat kerncentrales
niet gesloten worden omdat z ij gewacht hebben op een onderzoeksrapport, omdat zij
vage en flauwe redaktionelen hebben ge.s chreven en andat een kamer meerderheid opeens
voor die sluiting een hand opstak . Die centrales gaan dicht omdat duizenden mensen in
hun vrije tijd jarenlang informatie over
kernenergie gegeven hebben, gedemonstreerd
hebben, boeken hebben ui tqegevan . En ook
omdat duizenden geblokkeerd hebben, hetzij
met hun lijf, hetz~j met bouwmateriaal.

geringspa:l'tijen hebben een sneUe studie
afgesproken naar de gevo~en van de sluiting van de huidige kerncentraLes. Da4r
komt nogaL wt bij kijken, want het is een
71Xl.arschijntijk duur, langdurig en zorgvuUig
voor te bereiden proces." "Sormrige actieteiders ( ! ! ! ) hebben het wt; hoog in de bo '[,
gezien hun steLZing dat de overheid nu maa:r
de 'üJi 7, van de meerderheid van de bevo 1,king' moet honoreren door de centroZe -en
de andere- te sZuiten." Ook de ideeën van

karikaturaal weergegeven. Trouw maakt het
in haar redaktioneel van· 22-9-'81 wel heel
bont: Er bestaat in NedeZ.'La.ndse verhouding-

Rob

en demonstratievrijheid, maar zo 'n demonstratievrijheid is niet meer dan het uiten van
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Verzet en solidariteit
in en buiten de cel

Rob Mooaer

Op .... 9 van 4e IliMenblolûtade naar het tentenkamp werd ik door IMnnfll van arrestatieteama van de weq gesleurd. Ik zat drie 44-

gen vut op verdenking van het maken van

een 'barrikadukt'. Ik schrijf m'n ervaringen over verzet en solidariteit op, aD4at
ik ervaren heb dat verzet niet ophield
toen de celdeur achter me dicht ging en
solidariteit dan ook belangrijk ls.

Wat moet ik doen, hoe wil ik me gedragen,
wat kan ik eisen?
Ik voel me ontzettend gepakt en besluit
dat ze ' t allemaal maar moeten bekijken.
ik wil een advokaat en verder niks. ZO
kcal ik in Nijmegen, waar blijkt dat ze
ondanks mijn zeuren nog geen pogingen
hebben ondernomen om hem te bereiken. oe
hulpofficier komt m'n cel binnen, is
vriendelijk, geeft me een hand, gaat erbij
zitten en legt me rustig uit dat het in
mijn belang is dat ik m'n naam noem. Hij
zeg~ da~ ze er toch wel achter komen, maar
het vertraagt de snelle afwerking.
Ik ga voor de bijl en noem mijn naam.
Tijdens het verhoor, om 3.00 (!) uur in

Ik word opgepakt en dat gebeurt me zonder
dat ik er maar een moment aan gedacht had,
dat het mij zou kwmen overkomen.
De werkwijze van de arreatatie-teams is zo

absurd, zo onwezenlijk en zo bedreigend
dat ik de reêle dreiging voor meze1f niet

emotioneel heb laten doordringen.

Als ze me meenemen naar het politieburo in
Zetten-Andelst besef ik dat ik op mezelf
aangewezen ben. Ik moet m'n eigen keuzes
maken en weet ineens duidelijk dat ik me

absoluut niet op deze toestanden heb voorbereId. Zelfs de stencil uit de juridiese
tent heb ik nauwelijks bekeken. Eigenlijk
weet ik alleen dat ik om m'n advokaat moet

vragen en niets hoef te z899'en.
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de nacht, praat ik tenslotte ook.
Ik heb het qevoel dat ik uitgelokt ben,
vil de aanklacht horen die op papier staat.
Die _g ik niet zelf lezen. Waarom niet,
klopt dat?
De kern zou zijn, zoals me wordt voorgelezen: ••••• nde Jonq heeft gekonstate~rd
dat ik de openbare weg ondergraven heb-.
.In een flits gaat door me heen dat ze geen
handeling van mij hebben gezien, enkel iets
veronderstellen. Er moet 84!1n foto van me
zijn, heb ik gehoord; is die vanaf de video?
De man tegenover me zegt me, dat het wel
allemaal bekend zal zijn. Het materiaal
moet nog verder uitgewerkt worden, maar

spraak. en leg een verklaring af.
Later merk ik ook nog dat ik heel gevoelig
ben voor vriendelijkheid die de weerstand
om niet te praten verlaagd, terwijl ik b0vendien niet gewend ben vragen te negeren.
Al maandagavond laat brengt Riet tieren,
boeken en schrijfgerei. Ik vraag daar
's morgens om en de agent, een van de weinige 'aardige' doet moeilijk, hij moet dat
eerst aan zijn baas vragen. Maar even later
nog voor hij weggegaan is, neemt hij kennelijk zelf de beslissing: een paar boeken
kan ik houden, over m'n schrijfgerei hoor
ik niets meer.

..

Als ik in Tiel zit wordt het me volkomen
verboden om te schrijven, zelfs om m'n
boeken te pakken. De dienstdoende agent
verwijst daarbij naar z'n wachtkOllmllndant
en deze komt op mijn protest persoonlijk
.met z'n kop voor het luikje. Bij baseert
zich op het huishoudelijk reglement met de
uitsmijter: ·Waar u en ik zich aan moeten
houden-. Ik ben perplek.s, weet niet waarop
ik me kan baseren.
Zulke voorbeelden zijn er te over. ~unnen
ze me lange tijd in T-shirt en onderbroek
in de cel laten zitten? Mag ik gefotografeerd worden voordat ik een aanklacht gehoord heb? bn ik op formele gronden weigeren me om 3.00 uur uit m'n bed te laten
halen? Mogen ze me spullen weiqeren die
voor me gebracht worden?
Een huishoudelijk reglement betekent een
willekeur per politieb~o en daarbinnen
ben ik kennelijk weer overgeleverd aan de
mate van vriendelijkheid van de individuele
agent. Maar ligt er nog een algemeen recht
onder waarop ik me kan beroepen?
Door deze en nog meer andere ervaringen ga

dat het versneld werkt als ik meewerk. Dit
voedt mijn onzekerheid, ik heb nog sterker
de neiging om toch maar aan te nemen dat ze
' t precies weten, gezien hebben wat ik deed.
Maar toch, die de Jong blijkt op mijn navraag niet zelf op de blokkade te zijn geweest, hij was slechts kcX5rdinator, kreeg
zijn berichten van buiten en gaf vervolgens
opdracht aan leden van het arrestatieteam
om mij op te pakken. Hij heeft dus niets
zelf gezien.
Boe sterk staan zij, hoe sterk sta ik?
M'n ondervrager vraagt nadrukkelijk of ik
het gedaan heb en ik zeg 'nee', aarzelend,
schrik er zelf van en schrik me kapot als
hij eraan toevoegt of ik weet wat de konsekwenties zijn. Bet is intimidatie, ik
voel het, want hij gaat er van uit dát ik
iets gedaan heb; hij legt niet uit wát voor
konsekwenties, ik vraag ook niets • .Ik raak
bijna in paniek als ik me mogelijke konsekwenties in m'n kop haal: meineed?
GodverdoaDe, wat kan ik allemaal zeggen
zonder dat ik dat later op m'n brood krijg?
Ik weet het niet, herroep later mijn uit16

ik beseffen dat hierin voor mij een dre.i.ging
van overgave en aanpassing liqt en ik voel

In de cel in Tiel word ik plotseling als uit
een droom wakker. Ik ben een tijdje uit de
cel geweest, heb buiten de cel geleefd. In
m• n herinnering komt omhooq de manier
waarop 'Papillon' veel van z'n langdurige
gevangenistijd doorbracht: hij verhuisde in
z'n fantasieên, z'n droom naar een andere
wereld. Bet is een goeie mogelijkheid om
niet voortdurend 1n de cel te hoeven zijn
en OGl aan de tijdsdruk te ontkomen.
Toen Gicwanni tijdens onze rondrit langs
politie-buro' s gedropt weJ:d gaf hij de raad:
'stop energie en ook agressie in jezelf,
doe l:ichaamsoefen.ingen' • Ik druk me op m'n
armen op, doe regelmatig allerlei andere
oefen.incjen en merk da,t ik me fitter,
sterker voel: geestelijk en lijfelijk.
Daar heb ik ook wat aan als ik vrij ben!
Als het de bedoel.ing is me, door het opsluiten en de behandeling, klote en schuldig te laten voelen dan zal ik daar niet aan

de noodzaak om me te verzetten. Eers.t uit
het gevoel van dat ik vernederd word, als
een soort zelfverdediging. Langzaam drinqt
tot me door dat het meer is dan zelfverdediging, dat het een uit noodzaak geboren
of misschien herboren voortzetting van verzet is wat ik ook in Dodewaard voerde .
In de kern dezelfde strijd, alleen in een
andere positie, met andere middelen, indiv.idueel, meer een konfrontAtie met mijn
eigen beperk.ingen, angsten, grenzen en onzekerheden.
Wat is het moeilijk om d.i.rekt te zeqgen wat
ik hebben wil, in plaats van te verzoeken:
"Wil je me een beker water brengen?" .
Vooral omdat ik volstrekt afhankelijk ben:
voor alles moet ik bellen, zelfs als m'n
plee doorgetrokken moet worden. Als het me
lukt om te eisen, om door te zeuren over
iets wat ik niet mag krijgen, versterkt dat
m'n zelfvertrouwen. Bet helpt me mezelf te
wapenen om me geen verwijten te maken dat
ik niet goed voorbereid be.n. Gedegen kennis
van m'n rechten en helder hebben over wat
ik wil, is een belangrijke voorwaarde, een
basis om verzet vanuit de cel te blijven
voeren ..

Solidariteit met mezelf
Boe kon ik zo stom met open ogen, of beter,
met m'n oqen dicht, in de val lopen, zo
openlijk op klaarlichte dag onder een weq
qrave.n? Ik he.rken hierin mijn neqatleve
denken, het centraal zetten van wat ik niet
goed heb gedaan. En vandaaruit ken ik een
voelen en denken oppakkken waar.in de juistheid en het goede van m'n verzet weer centraal stAat. Verzet, juist verzet en geen
verdediging waar ik met m'n neus opgedrukt
wordt door de hele celsituatie. Sterker:
het is onz.in om me te verdedigen, waar het
op aan komt is een goeie aanklacht op te
bouwen. Bieraan koppel ik ook langzaam net
gevoel en besef dat ik formeel volgens de
wet iets heb gedaan wat niet mag, maar dat
ik onschul.dig ben. M'n verzet is volkomen
gerechtvaardigd!
Hierdoor kan ik m'n ' stommiteiten' , zoals
het afleggen van de verklaring, steeds meer
zien als gemiste kansen in het leerproces
van verzet voeren.
vooral in het begin denk ik aan bezigheden
en afspraken die ik allemaal had kunnen
doen. Dit hunkeren maakt me onrustig, j)t ga
merken hoe lang alles duurt, hou spekulaties over wanneer ik vrij za~ zijn en vind
m'n situatie waarin ik zit kloteriger.
Ik her.inner me m'n tre.inreis naar Portugal.
Die duurde lang; de trein was overvol, smerig en zou een vertraging van enkele uren
oploPQn. Ik wi.lde me daarmee niet meer bezig houden, maar m'n leven leven in de
trein1 in m'n onvermijdelijke beperkte s .i tuatie, zoals nu in de cel . Dat werkte heel
goed en wekt ook nu.

kan heel goed, merk ik, door mijn eigen zelfvertrouwen, motieven en konditie.

Mede-maten
Aan het eind van de maandag-middag worden
nO(J meer mensen uit Dodewaard binnengebracht in Nijmegen. Zijn er alleen mannen
opgepakt?
Af en toe kl.inkt luidkeels de leus • Dodewaard gaat dicht' door het gebouw, anderen
vallen bij . ' t Geeft me een warm gevoel,
ik wil ook meedoen maar voel een zware
barrière: ik ben bang voor lullige raakties
en ik heb het gevoel of dat teqen me gebruikt
zal worden 1n de aanklacht. Die weestand,
door angst opgeroepen, zal ik die dagen
blijven voelei\ naast het verb.indende wat
van deze uitroepen uitgaat: 'Dodewaard gaat
dicht • • Vooral in de cellen van Tiel galmt
het 5-voudig door.
In Nijmegen leren we, Lodje en ik, door de
muren heen met elkaar praten: langzaam en
overbodige woorden weglaten. Zo kunnen we
elkaar af en toe informatie en raad geven
en een gevoel van alleen zijn opheffen.
Sdhril steekt de situatie in Tiel hiertegen af. Praten is vrijwel onmogelijk omdat
de weerkaatsing van het geluid zo sterk i•.
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Nu merk ik hoe belangrijk het is om kontakt
1lI8t elkaar te hebben en hoe 'goed' het is
met meer mensen teqelijk vast te zitten.
Eén van m'n boeken, over 'Christiania',
gaat via een agent naar Lodje en daarna nog
naar een ander. Lodje is verrukt. Riet heeft
een prima keus gemaakt me juist dat boek
te brengen, het heeft alles te maken met
ons verzet tegen Dodewaard:
Bet fruit dat ik: heb gekregen wordt in parten gesneden en onder arrestanten uitgedeeld.. Als ik in de arrestanten-bus zit zie
ik dat Giovanni een halve appel bewaard
heeft bij z'n bundeltje spullen.
Voor ons vertrek heb ik bloemen gekreqen
van de basisgroep en als we in de bus zitten kiest iedereen een voorkeursbloem uit.
Bet geeft een heel verboncien sfeer die nog
versterkt wordt door nadrukkelijk een bewaker in burger een bloem te weigeren als hij
daarom vraagt. Boe haalt ie het in z'n botte
kop!

ik. dat wij, in isolement gehouden worden.

Ik moet denken aan de RAF-qevangenen, probeer me hun situatie in te denken.
Natuurlijk ik zit, blijkt achteraf. maar
1"J dag, maar toch. Bet belang van het kontakt met elkaar, iets kunnen uitwisselen
van wat je hebt meeqemaakt, doordacht, gevoeld; even iemand met een paar woorden
ondersteunen of een krant doorgeven die
uit de"buitenwereld is gekomen.

Steun van buiten
Ik heb er niet aan gedacht dat mensen van
buiten zouden proberen kontakt met mij te
zoeken. Vreemd eigenlijk. Ik ben heel verrast, ontroerd en krijg 't warm als Chris
mij maandagavond vertelt dat èr enkele honderden mensen buiten het buro demonstreren:
de arrestanten moeten vrij! D6t geeft een
goed gevoel: En niet alleen bij mij. Als ik
't aan Lodje doorgeef, klinkt nog herhaalde

Als het ook maar effe
te lang duurde werden
mensen Cs-graM ten in
het gezicht geduwd.

Als we donderdag naar Arnhem afreizen, heeft
Bert zijn lelie in z'n trui gestoken. Hij
heeft ''Ol zorgzaam gekoesterd in zijn cel~
Des te schrijnender is het gemis aan kontakt en ondersteuning in Tiel: we kunnen
nauwelijks met elkaar pratenJ m'n restant
warm. eten wordt niet naar Bert gebracht en
de krant die Frits van z'n advokaat kreeg
en die de agent naar mij zou brengen, komt
nooit aan.
Zelfs de schaarse ontmoetingen zoals in
Nijmegen tijdens het luchten, waarin je
even gevoelens. ervaringen en gedachten
kunt ventileren en gewoon even elkaar
kunt zien, zijn er in Tiel niet bij; niet
tijdens het wassen, niet tijdens het dragen
van matras en deken naar en uit de cel en
niet tijdens bet luchten.
Als ik gesnapt heb dat ik het luchten moet
aanvragen en merk dat ik alleen op de overtraliede en ommuurde binnenplaats achterblijf, realiseer ik me met een schok dat

keren zijn: 'dat is te gek, hè:' aan de andere kant van de scheidingsmuur. En zo ervaar ik ook spullen die ik de komende dagen
doorkrijg: kleren, boeken, eten, een kaartje.
Het wordt me duidelijk dat de aktieweek doorloopt naar andere situaties, zoals deze waarin ik zit: het is een keuze voor een andere
manier van leven. Dat herhaalt zich als ik
donderdag uit het Paleis van Justitie kom.
Bet diepst raakt me alle blije gezichten
die ik zie. Ik voel me daarin verbonden. Ze
geven mij het duidelijke bewijs dat vele
mensen aan mij denken en belangrijker. achter
me staan.
Vlak voor de tweede demonstratie op dinsdag
worden we met z'n 7-en uit de cel gehaald en
verdeeld over 4 politie-buro's: een spreidingSbeleid dus: Ze zijn huiverig voor gedonder, want ze laten niemand in Nijmegen
zitten. Het demonstreren is zo meer dan een
morele ondersteuning. Dat wordt verdiept
door akties van mensen die mij spullen ko18

behandeld door agenten, door de sluis die
gelegd wordt tussen spullen die mij gebracht
worden en de manier waarop ik ze krijg of
niet krijg; door het isolement waarin ik
word qehouden, door het optreden van de
officier van justitie en de rechter-kommissaris.
Hiertegen moet ik me steeds weer opnieuw
wapenen en mezelf duidelijk maken dat het
prima is wat ik doe en wat ik gedaan heb
en dat ik e.r achter sta. En ik besef dat
hun norme.n de mijne niet zijn, hun rechtso~de is de mijne niet en ik wil ook niet
dat ie de mijne wordt, als ie •t ooit al
is geweest . Dat is ontzettend belangrijk
om vast te houden . Het is denk ik, heel
belangrijk om nog veel meer bezig te zijn
met wat verzet en solidariteit voor ons inhouden, onze waarden en normen daarover
verder ontwikkelen, onze eigen strijd voeren. Is het waar wat in 'Tegenspraak' staat
dat we niet voldoende onze eigen keuzes
gemaakt hebben in de gevechten met de politie? Was het onze strijd of hebben we ons
laten leiden, ons laten opslurpen in het
politie-geweld?

men brengen. Ze laten zich niet wegsturen
voor ze toezeggingen hebben .
Op het buro balen ze van zulke akties, het
is lastig en het kost ze tijd. En het mes
kan nog dieper snijden wannee~ Dré, Ad, Riet
en Bert beter op de hoogte waren geweest van
hdn rechten.

Aanklacht en proces
Geleidelijk krijg ik i.n mezelf helderder,
dat ik onder de weg heb gegraven, maar niet
schuldig ben; dat ik me dus niet hoef te
verdedigen, alleen moet aanklagen . Maar ik
mèrk en voel voortdurend dat zij me in een
positie drukken waarin verdedigen 'normaal'
is; dat zij mijn individuele daad aanklagen .
H.ier ligt het wezenlijke van wat ik besef
te willen vasthouden. Zij klagen mij aan,
ik niet mezelf; zij vinden dat ik me moet
verdedigen, of in elk geval krijg ik daarvoo_r formeel de ruimte, maar ik heb niets
te verdedigen, ik heb alleen maar aan te
klagen; zij willen me individueel behandelen, terwijl ik me met anderen verbonden
voel en weet in een gezamenlijke en maatschappelijke strijd.

De blokkades werden dag en nacht voor-

zien van koffie, brood en warm eten.

Daarom vind ik ook, dat • t goed is om daarin één lijn te trekken, met elkaar duidelijk
te krijgen dat we een proces gemeenschappelijk gaan voeren, er een politiek proces
van maken tegen kernenergie. Daarom ervaar
ik ook geen breuken tussen m'n verzet in
Dodewaard en m'n dagen in de cel. Daaraan
draagt mijn eigen verzet deze dagen en het
verzet en verbondenheid van mensen bi.n nen
en buiten het buro bij.
In de cel loop ik nadrukkelijk tegen m'n
eigen angsten aan, wil daar wat aan veranderen, maar moet ze tegelijkertijd aksepteren: het zijn angsten die bij mij horen
en daarvoor hoef ik mezelf geen lul te
voelen. Het is terecht om achter mezelf te
gaan staan en dit is belangrijk om zo goed
mogelijk verzet te kunnen voeren. Voortdurend verzet tégen de aanslagen G>p m• n motieven en .handelwijze. Aanslagen in de pers,
in de media, vooraf, tijdens en na Dodewaard;
door de manier waarop ik gearresteerd word,

Solidariteit. Het was voor mij een enorme
ervaring de Pierson mee te maken. De eensgezindheid, de verbondenheid van meerdere
duizenden mensen die op verschillende,
eigen manie.ren dezelfde strijd voeren.
Zulma, die Uruguaanse toestanden in 60-er
en 70-er jaren heeft meegemaakt, was blij
met deze ervaringen aan de Piereon. Zij had
vrienden in Nederland niet echt duidelijk
kunnen maken hoe mensen in Zuidamerika
samen st:tijden" wat solidariteit voor hen
betekent.
Solidariteit is meer dan verbondenheid
met en morele en mater1êJ.e ondersteuning
van andermens strijd in andere situaties.
Een man in een Chileense gevangenis vraagt
aan Jan hem meer te vertellen over sociale
bewegingen in Nederland, m.n. over de krakers. Bet :is voor hem zichtbaar belangrijk
en sterkt hem in z'n verzet. Hun strijd,
onze strijd, onze eigen strijd: 'Dodewaard
gaat dicht'.

19

DODIWAARD
GAAT DICHT '81
een 'otoverslag

De redaktie van Onderstroom heeft in samenwerking met het Nijmeegs Foto-Kollektief een fotoverslag samengesteld van de afgelopen Dodewaard aJctie. Voor de redaktie van Onderstroom was

di t onze bijdrage aan de evaluatie van de afgelopen aktie. En voor het Nijmeegs Foto-kollektieE was dit het eerste gemeenschappelijke projekt, nadat ze individueel al betrokken waren
geweest bij akties, zoals bijvoorbeeld de Pierson. Voor het maken van de foto's is er voor
de aktie kontakt geweest met verschillende fotografen in het land, die
hun foto's na afloop van de Dodettltard-week beschiJJcbaar hebben gesteld. "ede hierdoor zijn we er in geslaagd
om zo kort Da de aJlt1e met het boek uit te komen.
In het boek .rordt geprobeerd de chronologie van de aktie te handhaven, wat betekent dat er
OlleI de verschillende onderdelen van de aktie foto' s in staan.: opbouw tentenkamp, demonstratie van de negentiende, de vijftig plussers, de overspannen reaktie van de overheid, de arrestatieteams, de prikakties en de afsluitende demonstratie in Arnhem. Het boek opent met
'n inleiding over de anti-kernenergiebeweging en op veel plaatsen worden de foto s verduidelijkt JIIltt korte interviews
Docs.vaard Gaat Dicht '81: 120 foto's, ondersteunende tekst
een fotoveralag
72 pagina's; zwart-wit
prija in de boekhandel:
f 10,Te beate1len door overmaking van f 12,50 (incl. porti) naar:
gironr. 2276610 t.n.v
Onderstroom,
Willemsweg 77,
Nijmegen.
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Dodewaard: de strategie
van recht(s) op verzet
Het .,as een chaOII in Dodewaard, vier dagen lang. We wilden vastberadenheid tonen, we wilden
een konfrontatie, maar met dit. De chaos _akte het je OIllIIOgelljk er op dat moment gezamenlijk over te praten en te denken. Achteraf kan dat wel. In dit verhaal proberen we dingen
op een rijtje te zetten. :Berst een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen om aantegeven
hoe je steeds meer alleen maar intüt1ef gaat reageren. Vandaar uit meer pol1t1ek.e vragen.
Hoe is het m.tssale poll tlegeweld te verklaren. Ne vinden het te simpel OIIJ te zeggen dat de
barrikades de oorzaak zijn. Br zit beleid achter.
De aktie heeft de slu1t1ng van de seau.de in Dodewaard met dichterbij gebracht. Noch
-denken we- tot verdere verbreiding van onze ideeen geleid, _ar we kunnen er een hoop van

leren.

Bet begon allemaal zo mooi. We hadden

op het tentenkamp spraken we af om de
volgende morgen een uur of acht weer
naar de middenblokkade te gaan.
's Ochtends hoorden we dat het de hele
nacWt oorlog was gebleven op de blokkades:
steeds opnieuw door gas, schijnwerpers.
arrestatieteams en zelfs loslopende
honden weggejaagd worden en steeds
opnieuw terugkomen.

er echt zin in met onze basisgroep.
Alles was goed geregeld. We konden het

een poos volhouden. En op het tentenkamp zag het er schitterend uit: de
grote gezamenlijke tenten, de kultuurtent, het milieudefensiekafé. Toen
bleek dat het ook nOl} mooi weer was en
er meer dan 10.000 mensen waren, kon het
niet meer stuk. Vol goede moed en vastberaden liepen we dan ook richting GJ<N,
tot aan het hek van de centrale ••
We waren in een fuik gelopen. De puinhoop
begon. In no time werden we van de dijk
afgedreven. Niet voorbereid op een dergelijke HE-aktie zochten we een goed heenkomen. Weg van het misselijk makende gas.
Niet iedereen van de basisgroep konden
we snel terugvinden. "Hopelijk is hun
niets geks overkomen". Maar ons vertrouwen in de aktie was niet geknakt. Terug

Zondag
Maar ondanks dat zaten we om een uur of
negen weer op de blokkade. Na ongeveer een
uur zitten werd ons gevraagd of we naar
West wilden, daar was versterking nodig.
Dat wilden we wel. Aangekomen op West
zagen we dat daar helemaal geen blokkade
was. De HE stond op de dijk en op een
zijweggetje stonden enkele tientallen
mensen te 'blokkeren'. Waarom die ver21

sterking nodig was wisten wij ook niet.
"Moeten we nu de 'blokkade' op het
zijweggetje versterken?" Daar hadden we
niet zo'n zin in. We liepen door naar
blokkade nleuw-west, bij kafé de Engel.
Bier was eigenlijk hetzelfde beeld.
Alleen waren er meer mensen en een
aantal ME-ers droegen wat demonstranten

weq.
Bet was duidelijkt de HE had de dijk
onder contröle.
Toen we terugliepen zagen we hoe een
twintigtal mensen via weilanden toch op
de dijk waren gekomen, er op zijn hoogst
vijf minuten zaten en er weer vanaf
gejaagd werden. temand van ons opperde
om het ook te proberen: "we moeten de ME
bezighouden". Maar daarvoor was bijna
niemand te vinden:"wat heeft het voor
zin om een kwartier door weilanden te
lopen om één minuut op de dijk te mogen
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dag zijn we ook meegegaan. We hebben ook
moeten lopen voor de poli tie, maar di t
heeft toch geen enkele zin. Het enige
dat je bereikt is dat straten worden opgebroken, dat mensen hier last van jullie
hebben. De politie houdt de dijk toch open
als ze dat willen. De mensen hier vinden
dat jullie er mee op moeten houden." Ik
voelde me onzeker worden. Want eigenlijk
hadden die jongens gelijk. Maar ik kon
ook begrijpen waarom aktievoerders doorgingen.

Ontvoering
Toen ik op het tentenkamp aankwam was
de basisgroep net wakker aan het worden.
Het idee was om weer naar de middenblokkad.
te gaan. Ikzelf had daar de behoefte
niet zo toe en ging helpen met koffie
zetten. (Je wilt je per slot van rekening
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zitten. Laten we maar teruggaan naar het
tentenkamp en daar kijken of we iets goeds
kunnen doen".
Eén van ons stelt voor iets anders te gaan
doen, de pleurisaktie, dat hebben we afgesproken. ~at stel je je erbij voor, dat
wil toch niemand."

Maandag
Die avond bleef ik (Manus, je kunt een
persoonlijk verslag niet met zijn tweeên
blijven schrijven) in Dodewaard. Iemand
van de basisgroep daar had dreigementen
ontvangen en wilde dat er meer mensen
in huis waren. 's Ochtends terug naar
het tentenkamp. Blokkade nieuw-west
was verlaten. Alleen de ME regelde de
doorgang. Op de middenblokkade zaten
nog steeds enkele tientallen mensen.
Ik kwam daar een paar jongens uit Wely
tegen, op weg naar hun werk. ''We snappen niet dat jullie nog doorgaan. Zater-

toch nuttig maken). cm een uur of twaalf
hoorden we dat arrestatieteams flink huishielden op de middenblokkade. Ik schrok.
Je weet dat je basisgroep er zit.
Gelukkig kwam even later iedereen binnen.
Maar dat was ook het enig positieve. Huilend van emoties en met bedrukte gezichten zag ik mensen binnenkomen die enkele
uren daarvoor nog vastberaden op stap
gingen.
We gingen terug naar onze tent om over
het gebeurde te praten. Over de angst
die je had en nog hebt. OVer wat we nu
moeten doen. Boven ons hangt ineens de
helikopter. Je kunt elkaar amper verstaan.
Als het rotding weg is, zien we ineens
twee auto's aan komen scheuren, iemand
arresteren en weer vertrekken. We rennen
ernaartoe. Iemand van ons probeert nog
een stoel voor een van de auto I s te
gooien cm hem tegen te houden.
Woedende omstanders staan te trillen op
hun benen omdat er pistolen op hun

gericht waren.

het tentenkamp.
Binnen onze basisgroep hoopten we één
ding: dat de oorlog zich niet zou
verplaatsen tot aan de rand van het
tentenkamp. Want dat was de enige plek
waar je je nog veilig kon voelen.
Je rea.l iseert je dat de angst van de één
en de vastberadenheid van de ander om door
te gaan volledig langs elkaar heen lopen.

Rustdag
We praten verder met de basisgroep.
Niemand durft meer naar een blokkade.
"Kunnen we geen rustdag nemen, morgen?".
Iemand van ons besluit naar huis te gaan.
Ze kan de angst en spanning niet meer aan.
Ondertussen meldt de radio dat het op de
blokkades rustig is en dat mensen vastberade.n door willen gaan.
Maar wij hadden daar geen zin meer in . ''We
kunnen beter niet meer in kleine groepjes
gaan blokkere.n. Dat is levensgevaarlijk.
Laten we iets massaals gaan doen, een demonstratie naar het krisiscentrum ofzo."
Maar toen we daarover doordachten waren
we er ook niet zo zeker meer van. Daar
staat geheid ook ME, daar krijgen we ook
weer de arrestatieteams op ons dak, dat
wordt ook weer een chaos.
Maar wat dan? We wisten het niet meer
en het liefst hoopten we, dat andere
basisgroepen ook een rusedag wilden. Het
gekke is dat je daar helemaal geen zicht
op hebt:"zijn wij nu de enige die dit
niet meer willen?". Het is kenmerkend
dat je daar niet achter kunt komen.

Overzicht
Tijdens de avond wordt het opnieuw spannend. We zaten juist een kop koffie te
drinken, toen de radio opriep: "d.e bewoners komen eraan. Iedereen moet zo snel
mogelijk naar de rand van het tentenkamp
om het te verdedigen". De tent stroomde
leeg. Sommigen van ons raakten echt in
paniek en vluchtten naar onze eigen tent.
"Wanneer houdt in godsnaam de puinhoop
op." Het ergste is dat je helemaal geen
overzicht hebt over de situatie. Hoe zit
het nu met de bewoners, wat willen Goldberg en de politie? Maar bovenal. .wat
willen wij eigenlijk? Het begint er
steeds meer op te lijken dat we pas wat
anders kunnen ga.an do~n als de laatste
aktievoerder ervan overtuigd .i s dat de
blokkades moeten worden opgeheven.
TWee van ons hebben nog juist het opheffen van de blokkades meegemaakt en komen
terug: "wat me nou is overkomen , dat is
te gek. Ineens krijg ik een duw van
achteren en een trap van opzij en toen
ik op de grond lag nog een paar trappen

Bevolking
's Middags was er landelijk overleg. Ik
bracht daar naar voren dat we op moesten
passen dat we de bevolking niet tegen ons
zouden krijgen.

"Dat is goed voor de evaluatie", riep
iemand anders door mijn opmerking heen en
de zaak was afgeda.an. Niet omdat niemand
het belangrijk vond, na afloop kwamen ZQ'n
tien à twintig mensen naar me toe om erover door te praten. Maar op de een of
ander manier kon het gewoon niet op het
landelijk overleg op dat mo!Jlent.
Inmiddels had Goldberg een ultimatum
gesteld: om zeven_ uur wegwezen van de
blokkades of er wordt ontruimd tot aan

na . Degene die dat deed was notabene
vanmiddag op het landelijk overleg en riep
toen dat we door moesten gaan. En nu loopt
ie de bevolking op te naaien" .
Je kijkt nergens meer van op.

Dinsdag
Die nacht werd niet geblokkeerd. De
volgende morgen was er in de Nijmeegse
tent landelijk overleg. Zo te horen ging
23

het er daar rumoerig aan toe. soes hoorden we luid applaus, dan weer gejoel. We
waren wel benieuwd wat er zich daar
afspeelde.
Toen we hoorden dat d4ar besloten was om
op te breken konden we het eerst niet
geloven. Boe was zoiets mogelijk? Iemand
van onze basbgroep was erbij geweest: "We
waren over blokkeren aan het praten. Ineens
brengt iemand van de basisgroep Dodewaard
een zeer geAmotioneerde inwoner van Wely
naar binnen die ons uitlegt dat de mensen
uit Wely tegen dat rotding zijn, maar ook
geen oorlog meer willen. of we alsjeblieft weg willen gaan. Zij kunnen er
niet meer tegen. Toen ging de hele verqadering om. Wat moet je als omlifOnenden je
geen rugdekking meer geven tegen knokploegen. Bet is idioot 0111 op te houden,
maar het is nog idioter cm door te gaan.
Ik weet het ook niet meer. Erqens klopt
het niet". We besloten ons bij het
beslui t neer te leggen en op te breken. om
een uur of zes vertrok ik.
(Achteraf kun je jezelf wel voor je hoofd

In ieder geval ia "n .ding duidelijk
gewot:den: Goláberg, l'eylbdeE,
Geertaema en Wiegel wel een ~os gevild
hebbsn

zater4lagadddag hebbeb ze ons in een fuJJt
laten lopen. Ze hebben ons massaal tot
aan het hek van de centrale laten lopen
en er vervolgeDIl de gasspuit opgezet. Wie
zoiets doet wil paniek zaaien.
Bet heeft ook niets met beheerst optreden
te ma)c:en CID steeds weer in te haJtken op
de IDidden- en oostblokkade, terwijl de
wisseling van het personeel via de westblokkade rustig door kon gaan. De enige
keer dat ze het te link vonden om een
chaos te kreêren was zondagmiddag, met de
SO-plussers. Toen moest het personeel
ineens wel via de Waal aan- en afgevoerd
worden.
De manier waarop maandag rond een uur of
twaalf de Illiddenblokkade is ontruimd, is
alleen maar te beschouwen als pure intimidatie. Als je van vier kanten, zonder
waarschuwing vooraf met behulp van
arrestatieteams op een zitblokkade inramt,

Bi j gebrek aan .IM teriaal
werden er stenen ui t dB
Waal qehaald.
dan wil je mensen kapot maken en niks

slaan

anders.
Als je bovendien vlak daarna, aan de rand
van het kamp, in alle openbaarheid met
getrokken revolvers een akt1evoerder komt
ontvoeren, is het je alleen maar om pure
angst en paniek te doen, dan ben je
bewust bezig het verzet tegen kernenergie
kapot te maken. Zoiets heeft niets met de
handhaving van de openbare orde te maken.

Vastberadenheid
Thuis wist ik niet of ik blij moest zijn
of niet. Je gaat ontzettend twijfelen.
Hadden we niet ons gelijk terug moeten
trekken, toen de ME OQS de ocrlog verklaarde? Je weet dat dat een goede vraag
is. Maar tegelijkertijd is die vraag onzinnig. Want je kunt je n~elijk niet meer
afvragen of je een chaos wilt als die al
is ui tgebroken. De chaos zelf makt het
onmogelijk je er gezalD8nl1jk over te be%innen. Je kWlt alleen nog maar intuitief handelen. Je wilt je er niet bij neer
leggen. Je wilt je vastberadenheid tonen.
Maar in feite straal ie alleen maar machteloc.heid uit en voor de buitenwereld
komt het als volstrekt zinloos over wat
je doet.

Ongehoorzaamheid
Wij zijn ervan overtuigd dat de overheid
ook anders had kunnen optreden. Binnen de
overheid zijn ook bes~uurders die ons protest serieus nemen. In navolging van Dodewaard vorig jaar en Almelo dit jaar was
een heel ,ander verloop van de aktie mogelijk geweest. Voor de derde keer had de
overheid zo kunnen optreden dat het protest werd toegestaan, terwijl de centrale
24

rustig door kon draaien. (Ze 'wisten
immers ook dat onze blokkade toch niet
effektief was.)

gen een levensgevaarlijke manier van energie opwekken die zij ontwikkeld hebben. En
we stellen daartegenover dat mensen het
recht hebben zelf over hun eigen leefomgeving te beschikken. Het is nogal
logies en volkomen terecht dat dit
ontzettend veel mensen aanspreekt.
Rechts wil verhinderen dat het verzet van
de AKB overslaat naar de hele be~olking.
Als ons dàt lukt, als we in staat zijn met
al die mensen die macht op te bouwen kunnen ze het wel vergeten met kernenergie
en wat ze ons nog meer op willen dringen.
Een dergelijke ont:wikkeling kunnen ze alleen verhinderen door de akb niet meer
synoJlliem te stellen met haar perspektief,
maar met chaos. Zowel verbreding als
verdieping wordt hierdoor onmogelijk,
waarmee de machtsbasis van onze
beweging vervalt.

Konfrontatie
Hadden wij dat als 'Podewaard gaat dicht'
gewild? We denken van niet. Een hoop mensen baalden nog van vorig jaar en van het
kat en muis spelletje in Almelo. Als je de
hele voorbereiding van de aktie ziet, hadden de meesten deze keer geen zin in redelijkheid, in weer dezelfde argumenten, in
weer dezelfde machteloosheid. Natuurlijk
was inhoudelijke verbreding en verdieping
van de kernenergieproblematiek ook iets
wat we met deze aktie hebben proberen te
bereiken. We hebben in 100.000-voud een
informatiekrant verspreid, we hebben temadagen georganiseerd. Maar voor de meesten
was dit een ondergeschikt doel. Dit keer
wilden we op de eerste plaats onze vastberadenheid tonen en er ook niet zo
moeilijk over doen dat de een dit anders
invult dan de ander. We hebben dit keer
op geen e;nkele manier moeite gedaan om
een konfrontatie te vermijden door
- zoals vorig jaar - meer duidelijkheid
over het verloop van de aktie te verschaffen. We vonden het wel prima dat de
barrikades als provocerend werden beschouwd. We wilden een konfront:atie. We
waren er zelfs zo op gebrand dat we totaal
niet hebben nagedacht over de gevolgen
hiervan

Woningnood
Bij de grote kraakakties in Amsterdam zie
je hoe suksesvol de rechtse strategie kan
werken. Ook krakers voeren een strijd,
namelijk tegen woningnood en spekulatie,
die iedereen aangaat. Ze kan daardoor. tot
een massabeweging uitgroeien, maar wat je
ziet is het tegendeel: bij iedere ontruimi:ng slagvelden. Een sfeer van oorlog,
angst en geweld is over de krakers heen
gekomen. Natuurlijk blijft kraken terecht,
maar waarom zou je op deze manier nog meedoen. In de praktijk betekent verzet tegen
een ontruiming toch chaos en geweld ipv.
strijd tegen de woningnood. En daarmee
verliest de kraakbeweging haar aantrekkingskracht. Ze hoeft er voorlopig niet
over te denken dat er een vonk overslaat
naar de bevolking.

Kapot
Goldberg en konsorten deden dat wel en
hebben er handig gebruik van gemaakt
dat wij daarover niet nadachten. Het
voorspel was al gegeven door Geertsema
- bankovervallen -, van Wijk - intimidatie van werknemers - en Goldberg zelf
- oudere mensen, ga niet naar Dodewaard In Dodewaard zelf konden ze de kroon op
hun werk zetten. Ze zijn er di~ keer in
geslaagd een chaos te kreëren en daarmee
de aktie kapot te maken: de aktie heeft
noch de sluiting van Dodewaard dichterbij gebracht noch tot een verdere verbreiding van onze ideeën geleid. Dat
merk je als je voorlichting geeft: de
afstand tussen ons en de bevolking wordt
groter.
Het verloop van de aktie dwingt ons om na
te denken over de vraag waarom rechts er
een chaos van heeft gemaakt en wat de
oorzaken ervan zijn dat ze dat gelukt is.
Het is te simpel omdat toe te schrijven
aan de barrikades die wij hebben gebouwd
en aan het reit dat wij de rechtsstaat te
buiten gaan. Dat is voor hun niet meer dan
een goede aanleiding geweest, een stok om
mee te slaan.
De rechtse krachten in Nederland hebben
namelijk donders goed in de gaten dat onze
beweging perspektief heeft. We knokken te-

Manifestaties
In feite was er in Kalkar net zo'n
beleid. Daar ging het er niet eens om,
om verzet te breken, maar om een antiatoomdorp, een muziekfestival en een informatiecentrum op zelfgepachte grond te
verhinderen. En niet zomaar, maar met
bruut geweld. Waarom is duide.lijk: ze
hadden geleerd Van Gorleben. Daar was
vanaf 1976 een groeiende vriendschap
ontstaan tussen de ~ en de plaatselijke
bevolking door dit soort manifestaties.
Een vriendschap die zo sterk werd, dat het
onderscheid tussen AKB en bevolking wegviel. De hele bevolking ging zich tegen
de atoomstaat verzetten. Of zoals Albrecht
de eDU-minister van Nieder-Sachsen en het
vriendje van Strauss het zei:"de opwerkingsfabriek is politiek niet meer haalbaar".
In wezen is de situatie rond de proefboringen in Groningen en Drenthe hetzelfde. De regering weet dat bet hek van
de dam is als ze daar iets gaan doen.
Dan gaat de hele bevolking zich Verzetten.
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we de diskussie verlegd en zelf. meer dan
dat. Het gaat nu om de sluiting van Dodewaard en bovendien is het een zaak van veel
meer lDensen geworden. We hebben Cle sluiting van Dodewaard daadwerkelijk dichterbij gebracht en wat nog belangrijker is,
we hebben laten zien, dat direkt,
maatschappelijk verzet zin heeft

En daar zljn ze veel te banq voor. Ret
recht op verzet staat daa;r niet eens meer
ter diskussle, maar ls allang algemeen
geuHpteerd.

Dodewaard 1
In de eerste Dodewaardaktie wilden we ook
een konfrontatie. Maar onze ldeein ov:er
recht op verzet stonden veel JDinder op
zichzelf.
Bet voorstel van de Gelderse stroomgroepen tot een bezetting (!) - Pinksteren,
1980, Valburg - was gekoppeld aan twee
voo:cwaarden: ten eerste moest er een brede
ondersteuning zijn van de eisen en het
protest van de AXB en ten tweede mochten
er zo min mogelijk gronden zijn, waarop
overheid en media redenen en kans van
slagen zouden hebben om de AKS te krimdnaliseren. om dit te bereiken werd gekozen
voor openbaarheid. Alleen zo was een
massale politieke diskussie mogelijk over
onze motieven, alleen zo konden we zien
of de aktie brede ondersteuning genoot,
scherper gesteld, of we het demokratiese
recht hadden ons zo te verzetten.
Deze diskussie heeft ook zIjn weerslag
gehad op het verloop van de aktie: vanwege
de maatschappelijke verhoudingen - die
ook in de beweqing zelf naar voren kwamen kwamen we terecht bij een geweldloze zitblokkade. Niet zo'n sensationele aktie,
maar maatschappelijk gezien zeer effektief.
Vóór de eerste Dodewaard gaat dicht blokkade ging de diskussie in Nederland over
drie nieuwe kerncentrales (dat was de
inzet van de BMD). Door de aktie hebben

Perspektief
In de afgelopen aktie zijn we daarentegen
veel te veel gefixeerd. geweest op de
effektiviteit van de blokkade.. Daarmee
kwam het aksent van de aktie bijna alleen
op de blokkade te liggen in plaats van op
je perspektief en de maatschappelijke
verhoudingen waarbinnen je aktie voert.
Wat er dan gebeurt is dat je verzet los
komt te staan, gelsoleerd wordt van wat
je 'wilt. Dat is zinloos en zelfs gevaarlijk. Verzet zonder perspektief uit te
dragen versterkt alleen de bestaande
machtsverhoudingen.
Wat we nu op de eerste plaats moeten doen
is, voor zover mogelijk, ervoor te zorgen
dat mensen - achteraf - zien dat rechts
verantwoordelijk is voor de chaos,sterker
nog dat ze bewust op een chaos hebben
aangestuurd.
Daarnaast, en dat is uiteindelijk belangrijker, zullen we onze macht moeten vergroten, ons basisdemokraties perspektief
verder moeten ontwikkelen en daar ons
verzet bij laten aansluiten. Bet gaat om
de vraag hoe het ande.rs Jean, ek.onomies
en politiek. Als we daarover niet nadenken, doen anderen het voor ons.
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Stillen:Staatsterreur in
een leren jekkie
De overheid heeft haar buik vol van principieel of in principe geweldloos verzet. Plaatjes
zoals we die vorig jaar zagen van bewapende II.B. 'ers tegenover zittende delllOnsuanten oqen

bijzonder slecht voor de buite11W'acht. Het tjoebie-doebie zingen verandert daar wein1g aan.
oplossing van dit probleem hebben we dit Jaar mogen zien en velen van ons aan den lijve
ondervinden. De ratten der ratten hebben een ka.meleonhuid aangetrokken en zJ:ch onder ons
gemengd. Ben heel wat IlÛnder vriendelijke variant dan vorig jaar.

De

de stillen. Voor astronomiese bedragen
werd er uit Engeland apparatuur gehuurd
met behulp waarvan 'haarscherpe fotoos'
van raddraaiers gemaakt konden worden en
zo in het politiehoofdkamp getoverd
werden. De groepjes stillen visten deze
mensen er vervolgens uit. Tenminste
zo was het in theorie. In de praktijk
ging het bij zo'n beschrijving om een
'jongen met gele jas en rode sjaal I
die had meegeholpen aan het slepen van
keien uit de Waal. Dat dat geen waterdichte en eenduidige beschrijving is goge
duidel~jk zijn. Gevolg: 638 jongens .et
gele jas en rode sjaal lopen gevaar 0pgepakt te worden.

Nu is het niet de eerste keer dat we deze
lui mensen zien arresteren tijdens akties,
nog nooit echter, althans in mijn bescheiden aktie-ervaring, zijn ze erin geslaagd

een zo grote onrust, paniek te veroorzaken.
We kennen het zo langzamerhand wel van de

t.v. of van eigen zien, kerels van tussen
de 25 en 3S jaar (of zijn de vrouwen nog
niet ontdekt?) in komplete aktie-outfit
mengen zich onder de betogers en pikken
er enkelen uit die vervolgens worden
afgevoerd en opgezadeld worden met het
verzet dat wij allemaal SaJ;Ilen hebben gepleegd!
Nog nooit was het politiebeleid in zo belangrijke mate afgestemd op het werk van
27

Natuurlijk is het niet zo dat de techniese
onvolmaaktheid de reden is waarom we dit
gedoe verafschuwen. Bet gaat eran dat
door deze gang van zaken eigenlijk niemand
meer veilig is. Dit is dan ook een ander
zeer belangrijke funktie van een dergelijk politiebeleid. Bet zaaien van paniek
is wellicht npg effekt.i ever gebleken dan
het traangas !
De hierna volgende brief is een verslag
van twee mensen die hiervan het slachtoffer zijn geworden. Al ben ik het lang
niet overal met hun eens, het is wel
duidelijk dat het kweken van wantrouwen
in eigen gelederen en de gevolgen daarvan
onze beweging meer schade kan toebrengen
dan de knuppel.
Ee.n ander punt dat hier de aandacht verdient is de volstrekte ankontroleerbaarheid
van het doen en laten van deze stillen.
De rechtsstaat te verdedigen op een manier
die kennelijk het daglicht niet kan verdragen komt mij erg paradoxaal voor. Is
het niet een van de eerste regeltjes van
die"rechtsstaat" dat de handelingen van
haar instanties door anderen gekontroleerd en beoordeeld kl.U'Ulen worden. Bet is
door de gebeurtenissen in Dodewaard duidelijk geworden dat dit absoluut niet het
geval kan zijn.

De kwestie van de spuitbusjes; niemand weet
er van en iedereen heeft ze gezien. Ze behoren niet tot de standaarduitrusting. Behoren die korte knuppeltjee er wel toe?
Doordat deze lui in de volstrekte anonimiteit
werken kan de terreur die door hun uitgeoefend wordt erg ver gaan. Als er in een
steegje iemand in elkaar wordt geramd door
een groepje mensen is het niet te achterhal~n of het gaat om verontruste blurtbe-woners, een klubje fascisten of demonstranten
die een stille te pakken hebben (verreweg
het gunstigste geval). Een vrijbrief voor
vechtersbazen is het gevolg.
Boe is het mogelijk dat: 'autoriteiten' na
aktie een onderzoek willen instellen naar
het gevoerde polltiebeleid, als het naar
mijn mening meest bedreigende deel van
dat beleid niet beoordeeld kan worden .
Nog daargelaten wat het nut is van weer
zo 1 n onderzoek achteraf. Natuurlijk je
kunt onderzoeken of er gearresteerd had
mogen worden, of die spuitbusjes ill.egaal
waren, maar pure terreur, knopploegpraktij ken, pistoolintimidatie moeten daar
buiten blijven. Laat dat onderzoek dan
maar.

STilJ..EN ZIJN ER a.1 TE VILLEN
gerald janssen

heel anders. we zijn er doodsbang voor
om weer voor stillen aangezien te worden.
Gummiknuppels en het risiko van arrestatie
is één ding, maar als je godverdomme ook
n-og rekening moet gaan houden met de mogelijkheid van een eind hout of een baksteen uit eigen gelederen , dan hou je er
wel mee op. Wat is ons overkanen ••••
Zaterdagmiddag zijn we met z'n tweeën,
Aad uit Utrecht en Albert-Jan uit Amsterdam, in t>odewaard aangekomen. Qndat we
geen van beiden in een basisgroep zitten
zijn we maar met z'n tweeên op pad gegaan. Zaterdagavond hebben we 3 uur met
een kijker bij blokkade oost zitten kontroleren of de ME niet probeerde de dijk

INGEZONDEN
Zo mensen,
Dodewaard hebben we weer gehad . Vol9end jaar weer vrezen wij, want dicht
is die centrale nog lang niet . Maar volgend jaar wel zonder ons. Niet omdat we
Dodewaard niet meer dicht willen krijgen,
maar andat we niet meer durven•• Kijk,
traangas, charges, honden en zo dat maakt
ons best wel bang, hoewel je van tevoren
weet dat je zoiets kunt verwachten. Maar
waar wij het voor in de broek doen is. iets
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via de weilanden te omsingelen. ZOndagmiddag zijn we vanaf twee uur tot half
vier bij blokkade west geweest, waar het
op dat mement vrij stil was. Toen het
weer wat drukker werd vertrokken we naar
het kamp. Op dat moment klonk er opeens
een koor van "dag stille", maar tot onze
verbazing zagen we tussen de mensen die
aan kwamen lopen niemand die er e%9 verdacht uitzag. Goed, na tien minuten begonnen we te begrijpen dat dat wel eens
op ons geslagen zou kunnen hebben.
VooralOOldat we ineens ingehaald werden
door twee jongens met een portofoon
die wel erg veel haast hadden all ons te
passeren. Bij de kruising bij blokkade
midden hebben we nog even staan praten
over onze angstige vermoedens met een
bekende, die later vertelde dat ze onmiddelijk daarna. aangesproken werd door
iemand die haar vertelde dat we wel eens
stillen zouden kunnen zijn.
Terug in het kamp hebben we koffie gedronken en nog even bij de tent van de
Indische Buurt rondgehangen. Radio Aktief WIlS druk bezig met voor stillen
te waarschuwen, en gaf zelfs een s1g-

gen dat Radio Aktief zou waarschuwen voor
dit soort walgelijke vergissingen. Goed,
we hebben een poos met z' n tweein staan
praten over wat we verder zouden doen, met
een halt oor luisterend naar Radio Aktief
(ze zullen je signalement maar doorqeven)
en besloten toch maar ~r naar de blokkade te gaan, hoewel we toch het gevoel hadden met een scheef oog bekeken te worden.
En ja hoor, binnen de tweehonderd meter
maakte er weer iemand portretjes van ons.
Twee jongens van de organisatie hadden hem
dat gevraagd. En als we nou echt geen stillen waren, dan moesten we onze namen en
adt:essen maar geven, dan zou het wel na
te trekken zijn of we de waarheid spraken.
Weer veel gelul, waarna hij A1bert-Jan IS
adres kreeg. Dit omr1at hij de negatieven
wilde opsturen. Albert Jan is heel benieuwd
wat het eerste komt, de negatieven of de
moeilijkheden, want vertrouwen doen we
de eerste tijd niemand meer.
Op dat moment besloten we qodverdoDme maar
weg te gaan, voordat ."e door onze eigen
strijdmakkers in elkaar geslagen zouden
worden. We wilden proberen 0l:Il de mensen
die deze heksenjacht op ons hadden opge-

nalement van een stille door. Op de terugweg- naar de blokkade kwam er iemand vanaf
de radiotent wel erg doelbewust op ons
aflopen en maakte twee fraaie portretten
van ons. En ja hoor, toen we hem naar de
reden vroegen bleken we aangewezen als
stillen. Na een hoop gelul beweerde hij onze tamelijk emotionele ontkenningen te geloven, en vertelde hij dat hij zelf altijd
heel zorgvuldig te werk 9i~ als hij iemand
als stille identificeerde. En dus nam hij
aan dat anderen dat ook wel zouden doen.
Bovendien zou hij.er voor proberen te zor-

zet en daarbij kregen we sterk het gevoel
dat de figuren met wie we gepraat hadden
een reaktie hadden van ~jammer dan, als
de echte stillen maar gepakt worden~.
Kortom we zijn maar vertrokken.
Waa~ nu dit hele verhaal achteraf?
Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste
niet alleen het gevoel ontzettend smerig
te zijn gepakt, verraden door je eigen
mensen verneukt te zijn, is blijven
hangen, maar ook de angst over wat er
bij een volgende demonstratie kan gebeUren. Naar ons gevoel lopen er akelig
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veel mensen rond die ons weer als stillen
zouden "herkennen" en dat hoeft e.r maar
één te zijn, in welke groep dan ook,
en het gedonder breidt zich weer verder
uit. OOk zullen we voortaan met een argwanend oog pamfletten met portretten
van st.illen moeten bekijken. Even een
belofte, als onze gezichten daarop verschijnen, gaan we wel op zoek naar de
verantwoordelijke. Graag ook zouden we
de hysteriese trut die die middag achter
Radio Aktief zat duidelijk willen maken
dat dit soort ongelukken in de door haar
gekweekte stemming onvermijdelijk zijn,
en dat ze daar van tevoren over moet nadenken. Degenen die deze rotzooi ontketend heeft door ons als stille te brandme.rken zonder dat verder te kontroleren
(en dat kan heus wel als je het met een
paar mensen doet} heeft kennelijk reeds
kanker in de hersepan en moet in ieder
geval wat gezond verstand bijgebracht
worden. Deze figuur heeft weinig inzicht
in de gevolgen van zijn/haar handelen.
Echt hoop dat we de voor de ellende ver-

arresteren. En als je twijfelt, sluit
ze dan met een groepje in en fouilleer
ze. Ze hebben bijna altijd een wapen
bij zich. Maar alsje het niet zeker
weet, en je kan/durft het niet te kontroleren, hou dan je stamille kop. Beter een
stille die erdoor glipt dan een demonstrant
die de lul is . Want dat levert een leuk
brandmerk op, waarvan wij ons afvragen
hoe lang je er rekening meer moet houden.
Voorlopig zullen we ons niet te snel
weer laten zien op demonstraties of
feesten waar we niet zoveel mensen kennen. Wat ons betreft, het gevoel van
"ha, wat zijn we met veel" (dat hadden
we toen we die zaterdag aankwamen} ,
dat is voorlopig wel verdwenen.
En als deze achtervolgingswaanzin blijft
bestaan zullen er nog wel meer mensen afknappen . Kortom stelletje idioten,
denk even na voord.at je je net zo opstelt als de politie in Breda op 30
april.
Hopenlijk helpt deze brief om eens een
diskussie te beginnen over deze toestanNaandag wordt bet steeds donkerder
boven het tentenkamp.

antwoordelijke mensen nog zullen ontmoeten hebben we eigenlijk niet ,hoewel
onze adressen bij de redaktie bekend zijn .
Dus als je jezelf hierin herkent klootzak/trut, je bent meer dan welkom.
Prettig, heel erg prettig zelfs zou
het zijn als we deze hele shitzooi terug
zouden kunnen draaien, zodat we ons
nog ergens kunnen laten zien zonder
bang te hoeven zijn voor herkenning .
Dat dat vrijwel onmogelijk is moge duidelijk zijn.
Ten tweede, en dat is hopelijk wel te
bereiken hopen we dat jullie de volgende keer godverdomme even nadenken
voor je weer iemand als stille brandmerkt
of een sfeer helpt maken waarin iedereen
paranoia wordt en er onvermijdelijk
fouten gemaakt worden. St.illen fotograferen, eruit werken, aanwijzen en pa.kken, okéé. Bet zijn ratten, en een groot
gevaar. Maar doe dat dan alleen m.a ar
.a ls je zeker van je zaak bent, als meerdere mensen ze tussen pelotons ME hebben zien lopen of mensen hebben zien

den, zodat anderen niet zo gauw op deze
bijzonder lullige manier gedwongen worden
akties te mijden.
Tenslotte onze signalementen, mocht je ze
inderdaad herkennen als stillen, dan wordt
je hartelijk bedankt.
Albert Jan is lang (meer dan twee meter} en
dik, heeft een baard en donkerblond haar
tot op z'n schouders, en liep rond in een
amerikaans legerjasje met en rode kiel
eronder, spijkerbroek eronder en korte
rubber laarsjes .
Aad is wat korter,donkerblond, niet lang
haar, snor. Droeg een zwarte anorak waarover een signaaloranje regenjas, verder
spijkerbroek en qympies.
We zullen er maar liever geen fotoos bijzetten, voordat iemand weliswaar het gezicht en de term stille in z'n hoofd
heeft maar het woord geen vergeet.
Nogmaals hartelijk dank,vrienden
Albert-Jan
Aad
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Prikakties

»»

Zondagnacht wordt de winkelruit van het
PvdA-kantoor opgeschilderd met flitsende
teksten: 'PvdA is de Politiek van de Atoomstaat'. Verder in Utrecht plakakt.ies en
evenals in Groningen verschijnt er elke dag
een 'Dodewaard dicht'-aktiekrant, met
ieuws en achtergronden van de aktie.
Maandagmorgen wordt het Keizer Karelplein
in Nijmegen behangen met spandoeken als
protest tegen het ME-geweld in Dodewaard.
In Zeeland worden oproepen verspreid voor
een vex:bruik(st)ers-staking op afvalvrijdag
De gemeenten worden verzocht eerder met de
nachtstand te beginnen.
In alle grote steden zijn info-stands aanwezig in drukke winkelstraten, er wordt
hier druk gediskussieëerd. Voor vrijlating
van de arrestanten, tegen het ME-geweld
wordt gede100nstreerd in Groningen, Utrecht
en Nijmegen. In Utrecht wordt het erg koud
bij de PvdA als plotseling de voorruit er
niet meer is. Een pand van de PvdA in Amsterdam ziet er fleuriger uit als het beschilderd achterblijft.
Dinsdag worden de mede-eigenaren van de Dodewaardcentrale aangepakt. In Groningen
wordt een ton vol spuug aangeboden aan de
direktie van de EDD. De ton heeft de hele
middag op de markt gestaan, zodat iedereen
zijn gal kon spuwen over Dodewaard. Bet
moet maar eens duidelijk zijn, wij willen
geen atoomstroom. In Amersfoort werd de
centrale van Dodewaard al vast maar verbrand. Onder de omstand(st)ers werd informatie verspreid. Bij het GEB aan de Overtoom in Amsterdam kregen ze het ook al
koud. Bij het hoofdkantoor werd de zaak

even kortgesloten via een stek.keraktie.
De PGEM in Nijmegen werd beplakt. In Groningen wordt de EGD via een telefoonblokkade afgesloten van de bui tcmwereld.
's Avonds wordt de vergadering van de PvdA
dichtgeplakt; "Hiermee willen we het dubbele gezicht van de PvdA laten zien, Max
van den Berg heeft ons onder voorwendsel
\l'an geweldloosheid naar Dodewaard gelokt,
Ed van Thijn heeft ons daar genadeloos in
elkaar laten slaan, ondanks hun linkse taal
is het duidelijk welke kant de partij kiest
DE PVDA BEEFT VOOR ONS AFGEDAAN."
In Nijmegen demonstratie voor de vrijlating
van de arrestanten, hier en daar weer een
tochtgaatje in het politieburo. Deze middag wordt de 'l'urmac gekraakt om als onderdak te dienen voor de mensen van het tentenkamp.
De kernwapendag werd in Groningen begonnen
met de verkoop van GI<N-polissen (Gemeenschappelijke Kernrampenverzekering Nederland) • Een leger van keurig geklede mensen
overspoelde de bui tenwijken van de stad. Als
de mensen de polis nog wilden hebben ook,
dan proberen ze er vanaf te brengen en ze
te wijzen op de onmogelijklieid je te verzekeren tegen de gevolgen van een kernoorlog.
Na deze aktie een Brede Groninger Zeepkist
Diskussie, veel diskussie met het publiek
wa~ een heuse voorstander gelukkig weinig
bijval kreeg. Ook werd een bezoek gebracht
aan de schuilkelders van Groningen, die gezamelijk nog geen tien procent van de bevolking kan herbergen, dat wordt èlus d.ringc
In Arnhem is een dodenmars. Leeuwarden demo·
100nstrat1e, Utrecht demonstratie, NijiHCJen
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demonstratie, paar duizend mensen. OVeral
werden schuilkelders bezocht, In Nijmegen
werd een feestje gebouwd, de ME was er ook
In Utrecht werd ee.n schuilkelder gebouwd
in het centrum. Amsterdam werd bij bet
Weesperplein opgescbrUtt door een atoomalarm. Nadat was omgeroepen dat de stationsChef kontakt op moest nemen met de
verkeersleiding, werd iedereen opgeroepen de kalmte te bewaren en zich te begeven naar de bal. Een toevallig aanwezige
radio gaf via een ekstra ANP-bericht door
dat een Navo-vliegtuig die kernkoppen ve.rvoerde een ongeluk bad gehad op bet vliegveld Schiphol. Er bestond het gevaar dat
Amsterdam radio-aktief besmet zou worden.
De BB was para.at en deelde monddoekjes uit.
VQOral toen er gewonden de bal binnen
strompelden reageerden de mensen nogal verschrikt op het toneel. Onder de Vondelbrug
werd een schuilkelder gebouwd . Verder een
muzikale aktie bij bet Leidseplein en bet
Waterlooplein. In Nijmegen 's avonds een
grote demonstratie waarbij getuigenverklaringen werden voorqelezen. In Utrecht een
verstoriDJ van de WESP-verqadering, diskussie over het optreden van van 'l'h.ijn .
In Zeeland oproep tot atoomvrije zone's.
Tussen Middelburg en Bergen op Zoom kregen alle plaatsnaamborden een ekstra aanduiding. Het gemeente-gebied werd tot
atoomvrije zone verklaard. De verschillende
gemeenten werden op de hoogte gesteld en
via linkse partij.e n wordt geprobeerd de
besturen een uitspraak te laten doen.
Bet leveren van diensten aan kerncentrales
kan nooit goedgekeurd worden. In Nijmegen
werd busonderneming Merkus met een verfbezoek vereerd. Amersfoort laat zich bij Bronswerk zien. De ARAG voert aktie bij de IKO,
terwij 1 verder in Amsterdam een fietstocht

langs de toeleveringsbedrijven wordt genouden. In Apeldoorn een aktie bij bet TNO, in
Heerlen bij de Rijksgèologiese dienst. In
Zeeland wordt gepost bij de uitqangen van
de AFK in Goes en Rijn Schelde in Vllssinqen
aan de werknemers word informatie verstrekt.
In Arnhem werd gedemonstreerd teqen het
vasthouden van enkele arrestanten. De GBO
arresteerd daarbij, nog eens drie mensen en
weer waren er getrdkken pistolen. Brede
Straatdiskussie op de Ganzenheuvel 1n Nijmeqen. In Utrecht worden op bet industrieterrein namen als kernweq veranderd in zonneerqieweg.
Molly GeertBema toont omstanders zijn gelijk als akb'ers ee.n bank overvallen in
Groningen. Op de markt wordt een Neutronteater opgevoerd . Waar bet afval van de
centrales naartoe moet is nog niet bekend .
In Zevenaar hebben mensen maa.r vast een
p:roefborinq qedaan .
Iri Utrecht werd het kolleqe van MOsterd verstoord. Mensen in stralingspakken kwamen
binnenvallen. Een bakfietstocht 1n Groningen om mensen te informeren over de opslaq
van afval, veel diskussies, veel toneel.
Amsterdam, afvalrace lanqs buis van Van
Thijn en COmprimo, met bakstenen en andere
troep werd de zaak d1cbtqezet. In Elst
vl.Leg-as aktie. Bet hele dorp kreeq informatie over de stortinq van het vlieg-as van
de kolencentrale van Ni jmeqen.De spits in
Apeldoorn werd bezicht met spandoeken. rn
Ame.rsfoort kreeg B&W zonnekoekjes aanqeboden. Een stoet van mensen in zwart met w1 tte qezicbten tràt met vaten radio-aktief
de markt over. De vaten aanqeboden aan de
weth011der. In Utrecht informatie-avond
over afval met dia's en film.
Groninqen hield een slotavond met een forum en teater uitvoerinqen door Galilei.

•
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Thuisfront: telefoonfront
Een telefoon, een stapel papier, de nodige sten~ils met informatie en natuurlijk een pen .
Dat is zo'n beetje het minimum voór een aktiecentrum, Een bakfiets of zo is ook niet gek.
Dan kan je met je informatie de boer op. Naast het organiseren van de nodige ondersteuning,
lijkt die informatie immers de belangrijkste bestaansgrond voor de aktiecentra in de Dodewaard-week. Hieronder wat indrukken van de manier waaröp het in Nijmegen Maaide.

Met een tiental mensen hielden we het alttiecentrum in Nijmegen draaiende. De meesten werken in het önderwijs, en moeten de
halve week werken, maar enkelen hadden
meer persoonlijke redenen om niet naar
Dodewaard te gaan. Allemaal mensen, die
er t6ch best naar toe gewild hadden .
Eige.n lijk was het de hele week verwarring
troef. Eerst doordat de verbinding met het
tentenkamp slecht was, later omdat een
groot deel van het tentenkamp naar Nijmegen
kwam, met alle problemen van dien. De verbinding was dus slecht. Hoewel we verwacht
haddetl 'radio-aktief' te kunnen ontvangen,
is dat maar heel even gelukt. Alle inlichtingen moesten dus per telefoon binnenkomen.
En omdat ze op het tentenkamp nog wel meer
te doen hebben, kan je dat ook niet elk half
uur bellen. Veel nieuws kregen we dan ook
eerst van de (Hilversumse) radio en televisie. Bij opzienbarende berichten werd dan
het tentenkamp gebeld om te horen wat daar
precies van waar was.

Informatie
De eerste dag konden we zodoende niet veel
zinnige informatie geven aan de mensen die
belden. Alleen een aantal journalisten, die
het nieuws blijkbaar niet volgden, hebben
we aangeraden wat meer in ;hun stukjes op te
nemen dan aantalle.n demonstranten en tijdstippen ••••
Later kregen we toch meer informatie om te
verstrekken. De situatie in Dodewaard werd
duidelijker. Mensen di.e er geweest waren
legden de door de politie gevolgde taktiek
uit en vertelden dat het tentenkamp voor
auto's onbereikbaar was. Zo konden we de
mensen in ieder geval vertellen wat ze te
wacht~ stond, als ze naar Dodewaard wilden.
Een enkeling verbond daaraan de vraag of hij/
zij wel kon gaan, bijvoorbeeld een invalide
meisje in een rolstoel. Iedereen zat dan wat
radeloos te kijken: het lee~ ons allemaal
doodeng, maar je kan ook moeilijk zeggen
dat ze maar thuis moet blijven. Je weet immers helemaal niet wat ze met die rolstoel

vastzittende demonstranten te laten horen
dat ze niet alleen staan. Verder komt er
hier niet zo erg veel van de grond: de meeste aktieve Nijmegenaren pendelen naar Dodewaard of kamperen daar . Een aktie bij de
PGEM kan dan ook niet doorgaan omdat er te
weinig mensen voor opdagen. Alleen woensdag wordt er een aktie bij een schuilkelder
in de stad gevoe.rd, maar da.n is het tentenkamp al opgeheven. Af en toe gaan ook een
paar mensen met een bakfiets de stad in om
materiaal te verkopen.
Veel tijd om een roetine te ontwikkelen is
er overigens niet op het aktiecentrum. Maandagavond waren we al gaan denken hoe we eventueel mensen op konden vangen als het
tentenkamp opgebroken werd. Bet is een spannende en verwarde avond. Eerst vertelt 'Hilversum' dat de blokkades zijn opgeheven;
even later horen we uit het tentenkamp dat
de blokkades er nog zijn, maar dat kwade
'buurtbewoners' voor het tentenkamp staan,
zodat de blokkades akelig all.een staan. Onduidelijke ultimata volgen elkaar op, maar
tegen elven krijgen we toch te horen dat het
weer redelijk rustig is. We hoeven die avond
geen slaapplaatsen t e regelen.

']iurmac '
Dinsdagmiddag laat is dat wel nodig. Nauwelijks is daar ee.n begi.n mee gemaakt, of er
komt iemand vertellen dat de 'Turmac' weer
gekraakt wordt, en dat iedereen maar daar-

a~an.

Pendelen
Intussen gebeurt er in Nijmegen ook al gauw
het één en ander. Elke avond wordt er voor
het politieburo gedemonstreerd, om de daar

Net als hier op het tentenkamp, werd in Nijmegen geregeld een video-journaal gedraald.
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bezocht, een groepje gaat uitzoeken waar
die kwade ' buurtbewoners' vandaan kwamen
(hulde aan de video-ploeg uit Amsterdam!),
anderen houden zich met het politie-optr~
den bezig.
lis· de telefoon niet bezet is, rinkelt-ie
ondertussen direkt. NU niet meer alleen met
vragen, maar meer met meningen: afkeuring
maar ook bewondering, die nogal eens vergezeld gaat van de vraag naar een gironummer.
Die telefoon gaat tegen het eind van de week
ook een aantal zeer onprettige mededelingen
te brengen. Een dreigtelefoontje is niet het
ergste, dat is toch altijd loos alarm. Erger
is bijvoorbeeld een jongen die belt met de
vraag of we kunnen achterha~en waar z'n
broer is opgesloten. Vanuit de helikopter
geselekteerd voor arr~statie en sindsdien
zoek. • • • Het aktiecentrum Arnhem vraagt
of we het medies logboek willen zoeken an
daarin na te gaan of een meisje uit Haarlem
in het ziekaphuis ligt. Ze is al vier dagen
zoek en zeker niet gearresteerd ••••
Telefoontjes die je niet hebt voorzien en
die het werk op zo'n aktiecentrum moeilijker maken dan je eigenlijk zou verwachten . Niet alleen door het zoekwerk, maar
het v~eet ook aan je ••••

heen moet komen. Voor bezwaren is geen tijd,
er moet gekraakt worden. Eigenlij:k hadden
we een paar meer komfortabele en veiligere
plaatsen op het oog • •• •
Gelukkig blijkt de stemming onder de DodewaarCl-gangers een stuk beter te zijn dan
ik verwaçhtte. Een niet zo luxe onderkomen
is voor hun geen punt. Bet was tenslotte
al een stuk beter dan het tentenkamp, zoals
iemand zei.
Nieuwe problemen duiken aan alle kanten op.
Voor ons vooral omdat de plaats van het aktiecentrum vrij onduidelijk is. Ee.n opvang
req~len was bijvoorbeeld al in het geheel
niet nodig omdat men zich al vrij snel in
de 'Turma.c' heeft ingericht. Maar van wat
er daar op allerlei vergaderingen gebeurt
horen we niets . Totdat er op de Pontanusstraat, waar wij zitten, iemand komt die
vraagt waarom wij nooit op die vergaderingen zijn. OOk de persgroep wordt daar gemist, want llle hebben het oog op 'onze'
telefoon laten val~en. Dè radiogroep
wordt als laatste voor vergaderingen gezocht, maar die is de eerste tijd helemaal
onvindbaar. Ze proberen opnieuw in de lucht
te komen ••••
Wrijvingen alom, dus. Wij verwachtten bijvoorbeeld dat iemand ons wel zou vertellen
wat er op de 'Turmac' gebeurt, terwijl men
daar vond dat we dat zelf maar moesten komen horen. Er wordt nog wel even aan portofoonkontakt gedacht, maar uren zoeken levert niet meer dan één zo'n ding op .

Brandpunt
De laatste paa~ dagen ligt de nadruk op de
de1n0nstratie in Arnhem. "Hoe zal het worden?" en "Moeten we meer doen dan alleen
maar demonstreren?" zijn vragen die op verloren momenten (en vergaderingen ! ) uit ten
treure besproken worden. A~lerlei kontakten met Arnhem worden gelegd, vaak zelfs
dubbel of driedubbel, wat dan weer de
nodige moeilijkheden geeft. In Nijmegen
wordt het dan al weer rustiger: het
brandpunt verplaatst zich naar Arnhem,
waar de telefoon wel roodgloeiend zal staan.
Blij toe, want ik hoor die telefoon zo onderhand in bed nog ••••

Pluspunt
Het hele aktiecentrum leek me, in Nijmegen
althans, achteraf toch niet zo nuttig . In
andere plaatsen zijn nog heel wat aktiès
georganiseerd, maar Nijmegen ligt nu eenmaal zo dicht bij Dodewaard dat dat ur
niet erg van kwam. Het informatie-geven
kwan hier ook niet echt goed van de grond:
naa.r mijn idee had dat toch aktiever gemoeten. Maar ja, dat had een goede verbinding met Dodewaard vereist. Eên pluspunt
ha.d het wel: ik heb in ieder geval Uts gedaan. Thuis blijven zitten zou immers helemaal niet gelqkt zijn •• ••

Aktievere informatieverspreiding.

Telefoon
De telefoon is ook een verhaal apart. Er
willen al gauw zo veel mensen bellen dat
we besluiten maar lullig te gaan doen :
eerst vertellen of het belangrijk is. Ook
dan worden er nog zo veel uitgaande gesprekken gevoerd, dat we daarvoor een telefoon
in de buurt moeten zoeken. Alles is belangrijk, zodat we konstant in gesprek zijn!
Na verloop van tijd komt er toch weer enige
lijn in het gebeuren. Vanuit het aktiecentrum worden de vergaderingen op de 'Turmac'

Ruud
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Demokratie aan de basis
Van vrijdagavond 16 oktober tot en met zondagmiddag 18 oktober laaiden in een utrechtse
jeugdherberg de diskussies op over allerlei aspekten van basisdenokratie. Op een eerder
dit jaar gehouden weekend was besloten om deze keer te praten over dat onderwerp, OBIdat die basisdemokratie éen van de belangrijkste kenmerken is van een sterk deel van
de AKB. Haar ook omdat er heel veel over toegepaste basisdenokratiese nodel te zeggen
valt, en dat lI'/êlar heel sporadies gebeurt.
Omdat Onderstroom de diskussie over basisdelllOkratie o<>k heel belangrijk vindt, vroegen
we twee mensen die betrokken waren bij de voorbereidingen van dat weekend om er een
artikel over te schrijven.
In juni van dit jaar werd er in een jeugdherberg in het utrechtse Elst een diskussie
weekend georganiseerd over verschillende
manieren van informatie geven over de (kern)
energieproblematiek. Een paar mensen, die
zich daar al langer mee bezig hielden, orqaniseerden dat mede om een gezamelijke
strategie te ontwikkelen tegen de op handen
zijnde pro-kernenergiekampanje van de overheid. Dat weekeinde was toegankelijk voor
iedereen, zowel voor mensen die zich al langer met informatiewerk bezighouden als voor
mensen die daar gewoon wel interesse in hebben.
Iedereen had na afloop van dat weekend een
prima gevooel, met name ovex de solidaire
manier waarop over een aantal (geschil)punten gediskussieerd was. In een evaluatieronde kwam toen naar voren dat veel meI\Sen,
daar aanwezig, nog wel zo' n weekend wilden
meemaken, maar dan over basisdemokratie.
Toen al werd voorgesteld om dat weeleinde
in de loop van oktober te organiseren, omdat er dan mede als gevolg van de Dodewaardaktie en de voorbereiding daarvan, genoeg
stof zou zijn om over basis te praten.
Zo gezeqd, zo gedaan. Een aantal mensen uit
Amsterdam, Arnhem, Breda en Nijmegen namen
de voorbereidingen op zich.

Kritiek

4. Het weekend zou besloten van opzet zijn.
De voorbereidingsqroep heeft nooit de be...
doelin:g gehad tijd~ns het weekend de aktieweek te evalueren, en dat heeft de praktijk
ook uitgewezen. Wel wilden mensen uit basis
groepen graag met mensen uit andere groepen
van gedachten wisselen over basisdemokratie.
Daarvoor is op het landelijk overleg, mede
door de akties die besproken moesten worden,
zelden of nooit tijd voor. Sterker nóq, bij
veel mensen die op het weekend aanwezig waren leefde de indruk dat het woord 'basisdemokratie' te pas en te onpas, en in ~er
verschillende betekenissen gebruikt wordt.
Reden temeer om daar eens langdurig van qedachten over te wisselen. Dat daarbij ook
de ervaringen van de laatste Dodewaard
Gaat Dicht aktie een belangrijke- rol spelen
spreekt voor zich. Het zou van een rare afstandelijkheid getuigen, wanneer het tegendeel het geval was.
De mensen die op het weekend waren vinden
het uiteraard ook belangrijk dat er gewerkt
wordt aan het proces, aan een doorlichting
van het poli tiebeleid en aan een tegenoffensief tegen rechts.

Absurd
Wat het vierde kritiekpunt betreft, dat is
absurd. Het weekend is verschillende malen
op het landelijk overlegaangekondigt; er
heeft een oproep tot deelname en tot het
leveren van diskussiebijdragen in een van
de notUlen van het landelijk overleg gestaan. En er hebben advertenties gestaan
in de Groene Amsterdammer en in Vrij Nederland gestaan.
Nogmaals, voor niemand op het weekend, noch
voor de voorbereidingsgroep had het weekend
enige officiële status: er waren qewoon een
aantal mensen bij elkaar die het begrip
'basisdem.okratie' verder wilden uitwerken,
die wilden weten hoe mensen in andere
plaatsen daarmee omgaan. Wel vonden we het
belangrijk om via een goeie verslaqqeving
van het weekend een diskussie over basisdemokratie aan te kaarten bij de baaisgroepen die daar behoefte aan hebben .Aan
dat verslag wordt momenteel druk geweEkt.

het landelijk overleg van Dodewaard Gaat
Dicht werd door enkele mensen uit Nijmegen
het weekend aan de orde gesteld. De kritiek
van die kant spitste zich toe op de volgende
punten: 1. Diskussies over basisdemokratie
moeten in de basisgroepen zelf, en van
daaruit in het landelijk overleg gevoerd
worden;
2. Op zo' n weekend zou de Dodewaard
Gaat Dicht-aktie van september 'Sl geevalueerd worden, en dat hoort dáár niet te
gebeuren maar in de basisgroepen zelf en
vervolgens in het landelijk overleg;
3. Er zijn andere, belangrijkere
dingen te doen: politiebeleidqroep, arrestantengroep, fascistengroep, en dergelijke.
En, aldus die groep mensen, kennelijk vinde mensen die naar het weekeinde gaan dat
minder belangrijk;
Op
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Bet zal wel medio nov-elli>er kl.a ar zijn. En
is te bestellen bij het landelijk sekretariaat Dodewaard Gaat: Dicht, Postbus 1357
te Nijmegen.

dat achteraf gemaakt zal worden. De diskussie daarover kan dan in de geinteresseerde basisgroepen gevoerd worden.
Bet verslag van het weekend is nog niet af.
Van de temagroepen die gevormd zijn (basisdemokratie naar binnen toe, basisdemokratie
naar buiten toe en basisdemokratie en slagvaardigheid) laten we bij wijze van sfeertekening één verslag volgen. En wel dat van
de temagroep basisdemokratie naar binnen toe .

Opzet
Bet weekend zag er a l s volgt uit. Op vrijdagavond is er een ronde qemaakt lanqs de
aanwezigen o~ van iedereen te horen wat
haar, dan wel zijn verwachtingen van het
weekend waren. Uit dat rondje werden een
aantal onderwerpen gehaald waarover op zaterdagavond en zondaqmorqen qepraat zou
worden. Op de zaterdaqmorqen en middag zou
er gepraat worden over de ideeën en ervaringen die ieder met basisdemokratie had.
Op deze manier kon er een koppeling gemaakt
worden tussen de praktijkervaringen enerzijds en de meer teoretiese ide~n en uitgangspunten van basisdemokratie in het algemeen en van de gekozen tema's in het biezonder. De vozm (twee wisselende groepen)
had het voordeel dat je niet het hele weekend met het zelfde groepje bij elkaar zat.
In dat opzicht voldeed de opzet prima, wat
de inhoud betreft minder, omdat toch bleek
dat teorie en praktijk moeilijk uit elkaar
te houden zijn. Wellicht een goed teken.

Noeste arbeid
Zaterdagavond formeerde zich een groep van
ongeveer 15 mensen rond het thema; hoe
basisdemokratie naar bibnen toe? onderwerpen, knelpunten die zich met betrekking
tot thema naar voren dringen zijn onder
andere: hoe ga je met besluitvorming om,
hoe verhouden konsensus en autonomie zich
met elkaar en hoe wordt basisdemokratie in
akties en vergaderingen be.i nvloedt door
vertrouwen en w~trouwen.
Omdat het in de bedoeling lag de zaterdagavond van het weekend wat meer teoreties
over basisdemokratie te praten en enkere
mensen van de groep sterk de behoefte voelden an het begrip basisdemokratie wat meer
inhoud te geven, z.ijn we begonnen met een
aantal voor ons wezenlijke kenmerken van
basisdemokratie op een rijtje te zetten. Na
een spontane, bijna niet meer te stuiten
brainstorm ontstond de volgende lijst van
aspekten die ons inziens in een basisdemokratles model verweven moeten zitten: recht
op verzet; Autonomie, zelfbeschikkingsrecht,
zelfbeheer, zelfstandigheid; respekt voor de
eigenheid van het individUI tolerantie, verdra.agzaamheid; gelijkwaardigheid; (sociale)
verantwoordelijkheid; vrijheid; kreativiteit-aktiviteit; alertheid-beWQStwording;
(zelf) vertrouwen; kleinschaliqheid-milieuvriendeli jkheid.
Hierna zijn we gaan proberen elk aspekt wat
meer inhoud te geven, waarna het in de bedoeling lag te gaan kijken hoe elk onderdeel nu in de praktijk funktioneerde, welke
haken en ogen eraan kleefden en hoe dan eventueel verder. OOk zouden we het dan nog
willen hebben over hoe de verschillende aspekten zich onderling verhouden . Dat bleek
achteraf een wat pretentieuze opzet.
Bij de bespreking van elk aspekt bleek dat
je al snel terecht kwam in een ontzettende
ideologiese zo niet utopiese diskussie,
steeds verder van de werkelijkheid vandaan.
samenvattend werd er bijvoorbeeld over autonomie gezegd:
Je moet zelf kunnen bepalen hoe je situatie
eruitziet . Hierbij wordt je s~echts begrensd door je respekt voor anderen en je
eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Solidari tiet is een voorwaarde om autonoom te
kunnen handelen. Ook vertrouwen in elkaar
komt om de hoek kijken: vertrouwen hebben
in de integriteit van ieder persoon. Bij
konflikten moet geprobeerd worden door o-

Er is hard gewerkt. De meeste groepen hebbe.n zaterdag, met korte pauzes, gewerkt
van 10 uur 's morgens tot 11, 12 uur 's
avon.d s. En 1 s zondags bleek er, door het
goede verloop van de diskussies in de te.magroepen, nauwelijks ruimte te zijn voor
een plenaire, waar iedere groep verslag
zou doen. Dat werd niet zo erg gevQnden:
dat komt wel via het schriftelijk verslag,
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ve.r leg te komèn tot een vorm van konsensus
of tot een zodanige oplossing dat er verschillende meningen (aktievormen) naast
elkaar kunnen voorkomen. Dat kan dan van
elkaar geaksepteerd worden door de diskusales die er hebben plaatsgehad.
Mooi he! Nou snap je misschien wel waarom
we langzamerhand het gevoel kregen op deze
manier niet veel verder te kome.n. (nou eigenlijk niet helemaal, red.) Er werd opgemerkt ~t over dit soort filo~ofies utopie
al meters boeken geschreven waren en dat
het nou niet zo hard nodig was weer een
nieuw isme in een mooie kaft toe te voegen
aan de al bestaande ismen.
De onvrede van bovengenoemde diskussie uitte zich in de volgende konklusies:
alle door ons opgenoemde aspekten staan
niet los van elkaar, zijn met elkaar verweven. Iets minder pretentieus stelden we dus
maar dat het door ons opgestelde rijtje
meer gezien moest worden als een soort referentiek.ader van waaruit je in de praktijk
ltunt werken. Onze idea~en zijn echter vaak
zo teoreties dat je er in de praktijk niet
mee kunt werken. Daaruit werd de volgende
stelling geponee.rd:
Bet basisdemokraties model gaat nu niet op,
er wordt iets gesuggereerd dat er niet is.
We doen wel pogingen in een bepaalde richting, maar om te spreken over ba.Sisdemokratie is te pretentieus.
Besloten werd daarom om toch maar meer te
praten vanuit de praktijk. Waarom lukt het
niet om onze ideeën te realiseren? Hierop
volgde een tamelijk ongestruktureerde diskussie over de grote knelpunten van het basisdemokratiese model; konkreet gemaakt
door voorbeelden van de laatste aktie.
Knelpunten worden ~an vooral waargenomen
in de manier waarop de besluitvorming tot
stand komt. Het zo basisdemokraties opgestelde ladàertje mag dan misschien wel solide en principieël juist in mekaar zitten,
maar w~kt in geen geval konditie verbeterend. Hiermee bedoel ik dat we wel tot een
resultaat komen, maar op een ontzettend
trage manier, wat je in geval van akties
op een bepaald moment de das kan omdoen.
Ook is het moeilijk om in vergaderingen met
honderden tot een goed besluit te komen .
Hieraan werden vraagtekens gekoppeld a.an de
manier van vertegenwoordiging . Werken met
vertegenwoordigers/sters verloopt vaak erg
staties. Je moet het standpunt van een
groep vertegenwoordigen. In hoeverre kun je
je dan fleksibel opstellen. Dat zou kunnen
als er een groter vertrouwen zou zijn. Maar
dat vertrouwen bleek telkens weer op te
doemen als de grote afwezige zowel in altties als in vergaderingen.

dan zullen we toch eerst zelf moeten veranderen. We zijn opgevoed in wantrouwen, zo
gewend om gemanipuleerd en gestuurd te worden dat we daardoor onze ideeën nauwelijks
in de praktijk kunnen brengen. Op het weekend zelf kwam dat ook een pa.ar keer voor.
Bij het persoonlijke aangeland vonden we
opkomend voor onszelf, dat het mooi was geweest voor die avond, het was inmiddels
h.a lf twaalf geweest-, en de volgende dag
verder zouden gaan.

Leerproces
Zondagmorgen half elf. We waren er weer,
vol goede moed. Er werd wederom een lijstje opgesteld waar nu de echt grote problemen lagen in het basisdemokratiese model.

Proberen te pra. ten over de manier waarop je
met knelpunten omgaat zegt veel over de mogelijkheden en moeilijkheden van basisdemokratie als middel en doel.
De knelpunten zijn volgens ons:
- overleg tot koncensus versus autonomie,
- verschil in deskundigheid en daaruit voortvloeiende macht (informeel leiderschap),
- konflikt opvoeding versus basisdemokratie als ideaalbeeld,
- besluitvorming- vertegenwoordiging,
-basisdemokratie en massale akties.
OVer het eerste punt is in onze groep nog
uitgebreid verder gepraat. Voor een weergave daarvan ve.rwijs ik naar het eindverslag
van het weekend basisdemokratie dat medio
november uitkomt. Hopelijk voldoet dit verslag als sfeertekening en biedt het ook
reeds enige aangrijpingspunten voor diskussies binnen ba.s isgroepen.
Tot zo ver het verslag van deze themagroep.
De meesten, zo bleek in een (kort) evaluerend slotgesprek, waren entoesiast over
het weekend, omdat. het een goed leerproces
geweest was. Alleen waren er duidelijk momenten aan te geven, waarvan mensen vonden dat, terwijl je over basisdemokratie
aan het praten was, er tegelijkert.ijd dingen
gebeurden die niet zo basisdemokraties
waren. Maar, á lá, dat valt ook onder het
leerproces.
Gera v.d. Bruggen
Ruud B6kkerink

Wantrouwen
Sarunigen van ons waren d.e mening toegeda.a n
dat daar het grote knelpunt lag: als we
basisdemokraties willen denken en bandelen
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Na het Stop Kalkar Festival en de mislukte
poging een anti-atoomdorp te bouwen, is
het verzet tegen de Snelle Kweek;eaktor
nog niet helemaal kapot geslagen.
Terwijl de meeste mensen verslagen en woedend naar huis zijn gegaa.n, is er een
kleine groep mensen in het Vriendschapshuis
achtergebleven om te proberen daar het
Vriendschapabuis als informatiecentrum
open te houden. Echter omdat we gemerkt
hebben dat iedere poging om ons op een
andere wijze te verzetten door de politie
met groots machtsvertoon onmogelijk wordt
gemaakt, moeten we ons hiertoe beperken.
Toch heeft de overheid niet kunnen voorkomen dat er regelmatig prikakties worden
uitgevoerd, zoals het leuzen schilderen of
het verwijderen van richtingborden naar de
Snelle Kweekreaktor, met als hoogtepunt
het kortsluiten van een hoogspanningsleiding die de centrale van stroom voorziet,
en waardoor deze 2 uur zonder stroom kwam
te zitten. Het gevolg daarvan was dat de
bewakingsverlichting uitviel en zelfs de
hoofdpoort niet meer open kon, omdat die
ook op elektromotoren loopt. Een noodgenerator die ze toen opgestart hebben kon
niet genoeg stroom leveren en brandde door,
waardoor een schade ontstond van zo'n
130.000 DM.

Kriminalisering in Kalkar
Kortom een goeie oefening voor wat er zou
kunnen gebeuren als de centrale in bedrijf
is. Hoewel de Duitse politie met als aanvoerder de Ober Kreigsdirektor Schoeider
dit niet zo leuk hebben gevonden, hielden
ze zich nog vrij rustig. We werden wel
konstant in de gaten gehouden en af en toe
kwam de politie ook bij het vriendschapshuis. Ze hebben het zelfs ge'N'aagd iedereen
die daar aanwezig was Herkenningsdienstlig
te behandelen, dit wil zeggen de identiteit
vaststellen en fotograferen . Een ontruiming
van het Vriendschapshuis hebben ze niet
aangedurfd; waarschijnlijk omdat er in
Kalkar en omgeving nogal wat verontwaardiging bestaat over het harde politie optreden
tijdens het festival. De SPD en FDP hebben
hun afschuw hierover in de krant gezet en
vragen gesteld in de Kreigsdag. De Evangeliese kerk heeft via hun Superintendent
(een soort bisschop) haar afschuw uitgesproken en de Ober Kreigsdirektor aan de
tand gevoeld.
Ondertussen is deze storm van kritiek een
beetje geluwd en heeft de politie een nieuw
offensief tegen ons ingezet. Via K 14 - de
politieke politie uit Krefeld- zijn tot nu
toe zo'n 19 mensen aangeklaaqd wegens strafbare handelingen.
Een jongen is onderweg naar Dodewaard bij
de grens aangehouden en zit nu al ruim 3

weken in voorarrest op beschuldiging van
landsvredebreuk, openlijke geweldpleging
en het oprichten van een kriminele vereniging. Deze beschuldiging slaat op de bezetting van de Rijnbrug bij Rees op 26 juli
als protest tegen het politie-optreden.
Volgens het officiêle verslag van deze aktie is er toen geen enkele agent gewond geraakt, texWijl zij toen wel. 12 mensen van
ons het ziekenhuis ingeslage~ hebben. De
namen van deze mensen heeft de poli tie opgevraagd en tegen al deze mensen lopen nu aanklachten wegens landsvredesbreuk en openlijke geweldpleging. Tegen enkele mensen loopt
een aanklacht wegens huisvredebreuk, omdat
zij het politieburo in Kalkar niet wilden
ve.rlaten. Zij waren daar naar toe.gebracht
voor het vaststellen van hun identiteit en
moesten vervolgens weer verdwijnen met
achte.rlating van een minderjarig meisje,
waarvan de ouders eerst gewaarschuwd zouden
worden. De ouders van twee minderjarigen
zijn eveneens aangeklaagd wegens het niet
goed ui toefenen van hun ouderlijke macht:
dit ollldat zij het goed vonden dat hun kinderen in het Vriendschapshuis verbleven.
Op deze manier probeert de politie iedere
vorm van verzet onmogelijk te maken en mensen onder druk te zetten hun verzet op te
geven. Zo is het gebeurt dat mensen die als
getuige gevraagd waren, op het buro langs
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kwamen en daar te horen kregen dat er tegen
hun ook een aanklacht in voo:r:bereiding was
en dat de leerkrachten van de politie te horen kregen dat ze een baan in het onderwijs
wel konden vergeten als ze politiek aktief
bleven.
Over hoe we ons tegen dit soort politieterreur kunnen verzetten zijn we ons op
het ogenblik aan het beraden. Voorlopig
zullen we ons bezig moeten houden Jllèt de
komende processen en samen met de aciVokaten duidelijk maken dat zoiets niet kan.
Mensen die ontlastende verklaringen hebben
en willen getuigen worden gevraagd zich 'in
ve:r:binding te stellen met de Ermitlungsausschuss in Hoers, tel. 09-49284152584,
vragen naar Brigit.
Dan nog een dringende oproep om geld. Doordat de politie ons festival en de bouw van
het anti-atoomdorponmogel.bjk gemaakt heeft,

zitten we financieel diep in de schulden.
Het voeren van processen gaat ook geld kosten. Daarom willen we iedereen oproepen ons
financieel te steunen door geld over te maken op giro 4233953 t.n.v. de stop Kalkar
Groep, St. Anthoniusplaats 14 te Nijmegen.
Verder is er een bros jure verschenen over
de gebeurtenissen van de zomer in Kalkar •.
Deze is in het ouits. Wie daar geen bezwaar
tegen heeft kan hem bestellen door 1 3,(plus f 1,45 porto) over te maken
op bovenstaand gironummer onder vermelding
van Kalkar Juli '81.
OOk het Nederlands achtergrondboekje is
nog verkrijgbaar door overmaking van 12.50
(plus 11.45 verzendkosten) op dit gironummer.
Namens de mensen van het Vriendschapshuis ,
Hans Glaudemans.

Nix Nuclex
Tijdens de verkoopbeurs Nuclex '81, waar
allerlei zaken tentoongesteld waren die met
kernenergie te maken hebben, hebben de inwoners van Basel weer eens kunnen zien wat
de atoomstaat betekent.
Op 3 oktober was de eerste demonstratie tegen Nuclex waarin + 3.000 mensen meeliepen.
Onder hen veel "faschos" (neo-fascisten)
die als provokateurs optraden en eigenmachtig mensen arresteerden. Deze werden
daarna aan de politie uitgeleverd, die niet
vies was van dergelijke hulp. Een burgerlijke krant die wees op deze samenwerking
is door de politie aangeklaagd. Politie en
fascisten sameh, niet alleen in Dodewaard,
maar ook in Baselen wie weet waar nOg' meer!
Ook op die zaterdag werden demonstranten
uit de BRD niet toegelaten in Zwitserland,
waarbij politie uit Zwitserland en de BRD
gezamenlijk op de demonstraten hebben ingeslagen! In Basel zelf kon je in de week
van de tentoonstelling niet in groepen van
drie of meer mensen lopen in de buurt van
die tentoonstelling, want dan werd je uit
elkaar gehaald door politie ·en stillen.
Elke dag waren er veel arrestaties en als
reaktie hierop organiseerde Nix Nuclex een
demonstratie naar de bajes, waarbij weer
35 mensen werden gearresteerd. Een groep
van 100 mensen die zich voor de tentoonstellingshallen verzameld had werd met
traangas en rubberkogels uit elkaar geschoten.
Binnen werd er druk gepraat over hoe een
uitgewerkte kerncentrale dienst kon doen
als rekreatiepark met een sauna in het
reaktorvat.
Bron: WI'SE.
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