
Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

De Laka-bibliotheek

Dit is een pdf van één van de publicaties in 
de bibliotheek van Stichting Laka, het in 
Amsterdam gevestigde documentatie- en 
onderzoekscentrum kernenergie.

Laka heeft een bibliotheek met ongeveer 
8000 boeken (waarvan een gedeelte dus ook 
als pdf), duizenden kranten- en tijdschriften-
artikelen, honderden tijdschriftentitels, 
posters, video’s en ander beeldmateriaal. 
Laka digitaliseert (oude) tijdschriften en 
boeken uit de internationale antikernenergie-
beweging.

De catalogus van de Laka-bibliotheek staat 
op onze site. De collectie bevat een grote 
verzameling gedigitaliseerde tijdschriften uit 
de Nederlandse antikernenergie-beweging en 
een verzameling video's.

Laka speelt met oa. haar  informatie-
voorziening een belangrijke rol in de 
Nederlandse anti-kernenergiebeweging.

The Laka-library

This is a PDF from one of the publications 
from the library of the Laka Foundation; the 
Amsterdam-based documentation and 
research centre on nuclear energy.

The Laka library consists of about 8,000 
books (of which a part is available as PDF), 
thousands of newspaper clippings, hundreds 
of magazines, posters, video's and other 
material. 
Laka digitizes books and magazines from the 
international movement against nuclear 
power.

The catalogue of the Laka-library can be 
found at our website. The collection also 
contains a large number of digitized 
magazines from the Dutch anti-nuclear power 
movement and a video-section.

Laka plays with, amongst others things, its 
information services, an important role in the 
Dutch anti-nuclear movement.

Appreciate our work? Feel free to make a small donation. Thank you.

www.laka.org |  info@laka.org | Ketelhuisplein 43, 1054 RD  Amsterdam | 020-6168294

https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=5658&taal=en
http://www.laka.org/videos.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/video.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/docu/catalogue/
http://laka.org/docu/catalogus/
mailto:info@laka.org
http://www.laka.org/


en antikernenergiestrijd 

special voor VNO splijtera'atera. 
bODk Dieuvabrief nr 22 • 

•• Ll 1 .. •• • a, 
Oo 

M 
l.o • 

" 

UITGAVE BONK 

SEPTEMBER 181 

KOST 1 PIEK 



Voor Je ligt een extra Nieuwsbrief over de Anti-Kernener
gie-Beweging. Waarom deze 'special' over de AKS.' 

Op de eerste BONK-aktie-konferentie in januari '8') was 
duidelijk de wens hoorbaar, dat BONI< zich zou richten op 
het geheel van kerngeweld: namelijk de kernraketten en 
kernenergie. 

Door de ontwikkelingen rond de plaatsing van de kruisra
ket ten zijn akties tegen kernenergie op het tweede plan 
komen te staan. D1t werd door een groot aantal mensen be
treurd. Met name toen, na de ramp in TJernobyl bleek. dat 
massaal verzet tegen het gebruik van kernenergie in 
Nederland achterwege bleef. 
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Om deze diskussie nieuw leven in te blazen is er een BONK 
aktiefolder gemaakt over mogelijke akt ies rond toeleve
rings-bedrijven m.b.t. kernenergie en is deze N1euwsbr1ef 
geschreven over de geschiedenis en de stand van zaken 
b1nnen de AICB. 

Een tweede reden voor deze Nieuwsbrief is, dat we ons ter 
dege moeten voorbereiden, willen we de protesten tegen 
kernenergie weer massale vormen laten aannemen. Het is 
in dat verband belangrijk. om te leren van de suksessen 
en de fouten uit het verleden. 

Bovendien bleek er bij de mensen aktief binnen BONK een 
dringende behoefte te zijn aan meer informatie over de AICB 
Ook omdat het. willen we ons krachtig verzetten tegen 
kernenergie, hoogst noodzakelijK is samen te werken met 
de basisgroepenbeweging. Een beweging, die vanaf het eind 
van de 70-er Jaren een belangrijk stempel heeft gedrukt 
op de Anti-Kernenergie-Beweging. 



BASISDEMOKRATIE 

Darel\te akues te.gen kernenergae was tlet e>t>rste doel van de bas1s 
groepenbewegtng. De afgelopen J.aren tlebben de akues van oe bas1s 
groepen ZICh t.Htgebread naar ttet antr mthtar asttese vlak en noemen ZIJ 
z1ch daarom ".., ''Basrsgroepen tegen mthtBf'•sme en kernge\\eld' 
"aast akue vot-ren tegen mtlrtartsme en kerngeweld \\riJen de 
basasg.ro~pen een rad&kaal demokrattes alternanet ZIJn voor onze 
sc.:h1Jndemokratle Dar betekent. d"'s dat we nae-t alleen destruktaet 
werken maar ook steeds een konstruktief alternatlef voor l'l~t be
staande ontwerpen en dH tOt uil ang brengen an de e1gen orgamsat ae. 

GES( Hl EOE NIS. 

Het tdee ac-hter de "Doode-waard gaat 
daêht" -a kt a est 1481• •981• was Ul tea te 
twee-ledtg. A.Ueree-rst een verenderang 
an aktiemethode van demonst.ratte 
naar ma~sale dtrekte aktae. Daarnaast 
een pogang om de toen bestaande Sl
tuaue. \\aann enketen voor \leien een 
aku~ bepaalden. te doorbreken. E.na
rangen van o.a. Onkrun en BAN 
• =Breek A. toom I\ eten Nederland' lagen 
ten grondstag aan llet tdee van bas1s 
groepen. Dtt sloor aan biJ her streven 
om meer betrokken te raken biJ be
sllssangen. dte ons zelf aangaan. 

BASISDEMOKRATIE 

Basisdemokratie beteken dat de be
Sitssmgen genomen worden dooF een 
teder zelf. ledereen tS verantwoordelijk 
voor etgen daden. aedereen heef• be
sllsslngsrecht over haar ZIJn leven. Er 
ZIJn geen machts\lerschlllen en leadlst 
ers. De bestsgroep 1s de eenheld van 
beshssmg en uil "oertng. BaSisgroepen 
gaan er daarbiJ vanul.t.. dat we onze 
orgamsauevorm met tos kunnen kop 
pelen van pohueke verhoudmgen en 
opvat t.mgen. 

Partementaare demokTatie houdt m. 
dat Je Je beshssmgsrecht over JE' leven 
aan anderen afgeeft. Basasdemokraue 

. wtl daar een alternanet voor ZIJn. 

BESll ITVORMING 

Om ledereen zoveel mogeliJk biJ be· 
slassmgen te betrekkt>n werd gebruik 
gemaakt van KONSENSLSBESll ll 
VORMING. Konsensus IS een methode 
om met een groep mensen tot over 
stemming te komen. waarbiJ de adeeën 
en anbreng van alle deelneemtst;ers 
belangrtjk ZIJn, en tot een voor aeder
een aanvaardbare emdbeshssmg te ko
men. Lt.t. stemmen komt het biJ kon
sensus beslunt-n met voor. dat er een 
ma.nderhead as. dae ttet met een& 1s 
met de genomen beslassmg. GezameliJk 
\\<Ordt de bestt> optossmg gezocht. 

In theorte betekent dat. dat er an lan-
delijke en regaanale overleggen geen 
beshssmgen genomen kunnen worden. 
t lkf' betrokken bestsgroep en el~ lad 
"an een bestsgroep 11eeft ammers het 
recht om mee te denken. praten en 
beslissen. Daar~oor •s het nod1.g. dar 
t-Ik vuurstet eerst 1n het landeliJk. 
vervolgens an het regtonaal overleg en 
tot slot an de basasgroep besproken 
wordt. De basasgroep neemt een be -
sluu over het "oorstt>l en doet zonadag 
een naeuw voorstel. In het landelijk 
of reg1onale overleg wordt bekeken 
of alle basisgroepen ztch m het voor 
stel kunnen ~mden. lornet \ltOrdt er 
een meu\\ voorstel geformuleerd. dat 
wet>r naar de bestsgroepen wordt door 
aespe~lcl. enz. enz. 



Verbreding 
Een ander kritiekpunt op het streven 
van de basisgroepenbeweging naar ba~ 
sisdemokratie is het volgende. De 
meeste basisgroepen bestaan uit stu• 
denten en baanlozen aktivisten. 
Bij het streven naar basisdemokratie 
is het ook nodig, dat er groepen mee-
doen met verschillende sociale 
achtergronden. 

Alternatief 
Tot slot een enkele opmerking over 
basisdemokratie als alternatief voor 
een parlementaire demokratie. De par
lementaire demokratie, zoals we die 
nu kennen, werkt versluierend voor 
de werkelijke machtsverhoudingen in 
deze maatschappij. De macht ligt niet 
bij het parlement, maar bij multinatio
nals en andere kapitaalbezitters. 
Als we een basisdemokratie willen re
aliseren, moeten we niet naar een al
ternatief zoeken voor ons parlemen
taire stelsel, maar de werkelijke 
machtsverhoudingen aan de kak stellen. 

AUTONONIE 

Als. reaktie op deze problemen kozen 
de basisgroepen steeds meer voor au
tonome (geheime) akties, door kleine 
groepen bedacht en uitgevoerd. Het 
landelijk overleg verdween. Enkele re
gionale overleggen bleven funktione
ren. Men kwam alleen nog bij elkaar, 
om enkele massale akties te organise
ren. Bij de grotere akties, die er ge
organiseerd werden, was ook een dui
delijke ontwikkeling te zien naar een 
grotere autonomie van groepen en in
dividuën. Zo werd er bij "1-2-3-juni" 
(1984, een tentenkamp en blokkade in 
Woensdrecht) nog veel aandacht be
steed aan onderlinge diskussie en be·· 
sluitverming, was in "Moerdijk" (be·· 
zetting industrieterrein, waar moge•· 
lijk nieuwe kerncentrales gebouwd 
zouden worden) het animo van aktie ... 
voerd.st.ers voor overleg zeer gering 
en bij "Ontdek-je-hekje" (1985, kletne 
tentenkampen rondom de basis bij 
Woensdrecht) organisatorles weinig 
plaats ingebouwd voor overleg tussen 
de verschillende groepen. Autonomie 
betekent dan, dat elke groep of indi
vidu zijn/haar eigen akties doet vaak 
zonder medeweten van, instemming met 
of samenwerking met andere groepen. 
Belangrijke diskussies hoeven niet 
meer gevoerd te worden • 
Bov:endien betekent dit m.i. ook 1 dat 
het veel moeilijker is om gezamenlijk 
een sterke. vuist te maken tegen de 

plaatsing van kruisraketten, de bouw 
van nieuwe kernceqtrales of, in het 
algemeen, het beleid van deze rege
ring. Je wordt tegen elkaar ui tge
speeld en versplinterd. 

SETERE KOÖRDINATIE 

Dit jaar zijn de basisgroepen begonnen 
om veer meer gekoÖrdineerd en in on
derling overleg akties te organis~ren 
De bestaande en nieuwe regionale 
overleggen komen regelmatig bijeen in 
een landelijk overleg. De funktie van 
deze overleggen is niet mee:r op de 
eerste plaats de besluitvorming, maar 
informatie-uitwisseling en onderlinge 
koÖrdinatie van akties. Bovendien 
wordt er een Nieuwsbrief uitgegeven 
met hetzelfde doel. 
Door deze aksentverschuiving hebben 
ve en belangrijk aspekt van basisdemo
kratie, namelijk de besluitvorming, 
laten vallen. 

Door de betere kommunikatie en koÖr
dinatie tussen de verschillende groe
pen kan de effektiviteit van akties, 
~e politieke druk en de betrokkenheid 
van mensen bij de basisgroepenbeweging 
worden vergroot. Bovendien wordt er 
op de~e manier geprobeerd de losse 
prikakties om te vormen tot een sa
menhangende, kontinuë reeks. 

Marlène 



Anti-Ke rnenergiestryd 
in ·histories · 

Perspektief 

INLEIDING 

Dit ve.rt.aal is getiteld Anti· 
Kernenergiestrijd in Historie$ Per· 
.spek:t.'ief' . want het beoogt de s~and 

van de beweg~ng te be.spreken te.gen 
de achtergrond van de OP9edane strijd
ervaringen Een ~ritiese terugblik 
op de evolutie van de bewegJ.ng over 
de afgelopen jaren moet ons. lijkt 
.me. in staat stellen om een nie.uwe 
richting te bepalen voor die anti· 
kernenergiestrijd Laat ik, omcle knup· 
pel maar meteen in het hoendernok te 
gooien, beginnen met een beschrijvJ.ng 
van twee scherpe kont a e van kon• 
trasten die overduidelijk. aantonen 
dat de Nederlandse Anti·Kernenergl.e• 
bewegi.ng Al<B in een e;-nstJ.ge knus 
ver.keert 

In de periode van · 79 tot · 81 
sprongen er overal in Nederland als 
paddestoelen basisgroepen uit de 
grond Een beweging ontsproot var. 
voornarnel ij.!< oaanlo~e en studerende 
jongeren die er allemaal van. over• 
tuigd waren dat de strijd tegen. kern• 
energie n~et beslecht ~an worden 4oor 
parlementair gericht protest, m4ar 
alleen kan worden gewonnen door 4i • 
rekt verzet dat onafhankelijk van 
parlementaire partijbelangen -rordt 
gevoerd Anno l98b daarentegen steekt 
het gros van de anti·'"'kernenergie-ak· 
tivisten, a z.ijn energie in een kam
pagne • Stem Tec}en Kernenergie· dJ.e 
wil doen hope.n op een 'gunstige ver· 
kiezingsuitsl49' 

Het tweede kontralilt dat ik wi 1 
aangeven is niet een kontrast in tijd 
maar in plaats dat tussen het vrij 
lauwe. kleinschalige verz-et dat in 
Nederland op gang k~ na de ramp bij 
de Russiese stad Tsjernobyl • en de 
enorm massale reakt.J..es op d·i• ri!lllp 
in meerdere steden in het l)ui~enli!lnd 
Te.rwijl in Rome volgens persberichten 
100 dubend mensen bet009den. terwijl 
in Munchen naar verluidt al snel zo'n 
l S duizend mensen op de been waren 
eR hele menigten te hQop liepen te9en 
Broekderf en Wackersdorf • is aan de 

maesale verontrusting in Nederland 
zelfs geen protestvorm gegeven Hier 
verkeren veel anti·kernenergie·akti· 
visten. s in afwachting van een ver· 
kieain9s~its!ag waarvan kan worden 
voonp.eld dat zij geen verbeterde 
ovetlevingskansen op zal leveren 1 

Ik zou mijn betoog daarom willen 
beginnen met een uitdagende stelling 
ue Anti-Kernenergiebeweging (AKB be
vindt zich annc 1986 in een diep. so
ciaal·demokra'tJ.es dal Zij. bevindt 
z1ch in een knsJ.s die niet-noodzake
l ijk is, want uit een kritiese eva
luatie van het v·erzet van de bevol
king in •t recente verleden valt wel 
qègeli jk een nieuw perspektief voor 
aktie te putten. Voorwaárde voor • t 
ontdekken van dat perspektief i.s wel 
dat we onze hor1zon verbre4en en ook 
lering ~urven trekken uit de ervarin
qen die, zijn opgedaan door de brede 
beweg~ng teqen de dreiging van een 
atoomoorlog. Een relaas ovet een kri
sis die dus overkoJQelijk i.s! 

ZES HOOFDPUNTEN 

0. een systematiese benadering te 
oevurc:teren heb ik mijn betoog geor
c:tenà in de volgende ~ootdthema~s 

• • "e Z,1.9zag-koers van öe Anti· 
lternenergiebewe<ging. een verdeling 
in Vl•r fasen v•n de opkomst v•n een 
afz9~J.l,ijke landelijJu~ béw4tging te
gen kernenergJ.e: een ruwe sçhets van 
zo•n l3 )aar strijd 

~ c;le grote Dode!faarc;J ... plokkade! 
t4tgeUjk Als voorlopig hoog.tepunt en 
••• av~mtudstiese ontsporing~ een 
tweezijà1ge evaluatie van een erva .. 
fing ö1e niet weg te denken valt uit 
de 9escbiedenh van de anti•kernener· 
giestrijd. 

,3, àe sl1n9er ~wi!lalt ~rui én 
door moaÏenteel wordt als nooit te 
vor.en alle hoop gesteld in de uit,. 
komst van de par-lementaire verkiezin· 
gen van lftei *86. terwijl daar m1ndez 
dan 001 t reden voor is; de kampagne 

$tem Tegen Kernenergie' als een ir
rationele keus. 

14 de jene9e!rde vernl.eUWl,ng in 
~· vre4etbeweglng: een kombinatie van 
ver4erg44nde illkties als uitkomst van 
<le diskussie die sinds 1982 gevoerd 
is over burgerlijke ongehoorz~a~eldJ 
de opgelegde scheid.ing van een vre· 
des• en een anti-kernenergiebewegJ.nCJ 
ala belemmering zelfs van de door· 
sttolfting van ervaringen. 



.5. op zoek naar zwakke schakels; 
het stimuleren van stakingsakti~s in 
overwegend civiele t toeleverirags be• 
drijven als één van d~ sleut~itlS tot 
hèt verhogen van de maatschappe 11 jke 
druk zowel voor de vrf!tdes- als de 
anti-kernenergiebeweging 

,6, de BONK-keuze van 7&k9mbipefr9 
direkt verzet die ligt ·niet alleen 
. in aanzet ~ besloten in de recente 
è~varingen van de vredesbeweging. 
maar heeft zijn effektiviteit al be
wezen in de bloeiperiode van anti-mi
litaristiese strijd in Nederl~nd 

Door middel van deze presenta~ ie 
over verzet in zes hoofdthema • s wil 
ik. zow;el bijdragen aan het denken 
over vernieuwing in de AKB - als be
vorderen dat st:rijdervaringen veel 
systematieser w·ordem 7e-evalueerc;l 

DE ZIGZAG ... IWERS 

Zelfs een terugblik dte globaal 
is· zal orts in staát stellen - dat ts 
miJn overtuiging .. om de diepte te 
peilen van de krisis dte de Anti-Kern 
energ.iebeweging momenteel doormaakt • 
Vooraf zij gesteld dat de opbloei van 
de strijd tegen .de dubbele dreigins 
van atoomverniet ig1ng (kernenergie 
plus kernwapens) in de zeventiger ja
ren begonnen is rond kernenergie : 
de AKB was de voorloper van dé nieuwe 
brede vredesbeweging en zijn ervarin• 
gen 'n tijd lang toonaangevend.Welke 
karakteriseri.ng valt er te Maken van 
de fasen die de AKB tot nu toe d®r
lopeft beeft? Een heel beknopt, dus 
onvermijdelijk ruw over%1cbt: 

De begintese kan gedateerd worden 
vanaf 1973, toen de anti-kernenergie• 
bewegin·g als lanciel i 1ke. bewe,&inS ont
stönd. tn dié tijd was het kernener
gteprogramma in Nederlartd nog pas 
zo'n 14 Jaar in opbouw en was de be
volking nog relatief onbèkena m~t de 
gevaren van deze energiebron cen
traal iil de aandacht stond de$t i jds 
de strijd van de stroomgroepen tegen 

de extra heffing op de elektriciteits· 
rekening ten bate van de snelle kweek 
reaktor in Kalkar, - een strijd die 
in zoverre $Uksesvo1 zou zijn dat het 
bewustziJn onder de bevolking over 
de dreiging van Kalkar én van kern
energie ra~endsnel groeide. Bovendien 
betekenden die weigerakties dat de 
AKI\ opgroeide a 1 s beweging van bur" 
gerlijke ongehoorzaamheid. 

~ volgende fase werd tegelijk ge
·kenmerkt door een sterkere gericht
held op llet parlement, maar ook door 
de ontplooiing van meer massale pro~ 
testen op straat. De • demonstratie• 
fase' begon ·met verzet van boeren met 
au~otraktors tegen de dumping van ra
d1o-akt ief afval in Drents of Gro
ning$ zout, en vond zijn hoogtepunt 
in de grote betogingen die in Kalkar 
en Almelo gehouden werden: 70 duizend 
mensen in Kalkar in september 1977, 
en 40 duizend in Almelo • n halt jaar 
later. Wel werden er (in '77) ook 
átemadviezen uitgedeeld en werden de 
eisen van c:te beweging ingeperkt tot 
afwij~ing van de uitbreiding van 
kernenergie (Vergelijk de vredesbewe· 
g1ng tond dè 21 november-demonstra
tie''. Positief was echter. dat er 
gedurende deze hele fase met de voet en 
werd gestemd. (~I 

Tijdens de jaren 1980-1981 beleef
de de Anti-Kernenergiebeweging tege
lijk zijn voorlopig hoogtepunt én 
ontspoorde deels. ~a de voorzichtige 
aan~etten tot direkt verzet van bui
ten door de BAN (BreekAtoomketen Ne
derland)-groepen, die z1ch o.a. vast• 
ketenden aan de hekken van kerncen
trales, kwam het in '80-'81 tot unie-

l 
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ke vormen van massaal direkt verzet: 
de blokkades van Dodewaard • O<>k nu 
weer • bleken akt i es van ongehoor~aam
heid ~ehoorlijk effektief: mede dank· 
aij de lijflijke blokkades door dui
&em;ten men$en tegelijk is de bouw van 
n:ieuwe kérncentra,les Jaren vertraagd. 
Maar het effekt van die blokkades • 



de verwachting van sluiU.ng van Do
de'lltaard ter plekke - werd tevens over 
schat (zie onder). 

totomenteel beleef.t de AKB .een tij· 
del i jke inzinking en wordt gekweld 
door schijnbare per spekt iefloo$heid. 
\velswaar zijn direkte akties. de afge
lopen jaren niet helemaal Qit het g~ 
ziehtsveld verdwenen ~Zie bijvoor
beeld de politiek zeer eff~tieve 
zit blokkades tegen radio-aktief .a hal 
op de we.g. bij Petten, de blokkade van 
uraniull)transport eind •Sl en de be
zetting van het i!ldustrieterrein in 
de Moerdijk vorig jaar oktober). aaar 
zeker in 198b is het aksent zwaar ko• 
men te liggen op beÏnvloeding van het 
verkiezingsresultaat: de kampagne 
Stem Tegen Kernenergie. Na de vredes· 
beweging die in de herfst van vorig 
jaar vergeefs een Volkspetiti·onneaaent 
hield, kanaliseert ook de AKB veel 
energieën in een kampagne die de U
lusies over het bestaande politiekE» 
sy·steem versterkt • 

Kortom, wanneer men de evolutie 
van de Anti-Kernenergiebeweging over 
de afgelopen 13 jaar beziet ontstaat 
het beeld van. een zigzag-koers - in 
plaats van het beeld van een beweging 
die z1jn kritiek op de maat.scnappij 
en ook zijn metnoden van akti·e vanuit 
de praktl ikervaring:en geleidelijle aan 
verdiept. ·'be kampagne Stem Tegen kern
energie is geen lautere .herhaling van 
de praktijk rond • "7. want in teaen ... 
stelling tot de kampagne toen staat 
het geven van. stemadviezen nu voorop .. 
ziJ· betekent niet slechts sta.gnati.e. 
lilaa·r een tijdelijke teruggag van de 
AKB. · Laat ik, om bet tragiese van die 
situatie te onderstrepen. eea .nede.re 
vetgelijklog treften met de fase van 
de grote Dodewaard-blokkades. 

VOORLOPIG HOOGTEPUNT 

De betekenis van de Dodewaard-blok· 
kades valt volgens mij samen te vat.,. 
ten in één enkele paredol. Dodewaard 
illustreert tegelijk de effektiviteit 
van direkt verzet van buitenaf - maar 
ook de grote mis'Vatt i ng over het ef · 
fekt van dat direkte verzet bij veel 
aktièvoerders. 

Voorop staat voor llij dat Dode· 
waard een blijvende betekenis beeft. 
voor zowel de vredes- al.:S de anti .. 
kernenergiestrijd in :Nede)!'.land. De 
massale blokkades ·van dit leveasge .. 
vaarlijke energie-objekt hebben laten 

zien dat het zelfs in een maatschappij 
van relatieve welvaart mogelijk is 
0111 arot.e atoepe.n (vooral jcmae) men
/Sen ·te .. ln&jJiTeren tot risikovo11e ak
t i es. ·Du:i•enden beb.ben de :et\onne over 
.madat .,an traansgas, ~geweld, r.echt .. 
.se kaokplQè8en en stillen in l'J8l ae
trot....-4 .. 11oe triest ook de ~af loQp 
van <dut' b 1okkade - dit staat vast : 
massaal direkt verzet 1!. mogelijk in 
:Neder la-M~ 

tiaar de Dodt:Miaard-'blokkades lladden 
ook een ~elangri jke scl)adpwzi jde. Die 
scba4uwzijd~ was een onjuiste 1nschat· 
ting van wat ~l en niet middels die 
b 1okkades kon worden bereikt • )fede 
als gev.olg van de sfee.r die er door 
de ~asisa~penheweging geschapen 
•rd hadOen veel mensen die aan de 
blokkades {met name d.te in 'Sl) deel
oa~~en de illusie dat zij de centrale 
ter pleklte buiten werking tkOI!Uleta stel· 
lea. .Dat kwam onder andere .cloordat 
er een ultimatum werd gesteld. De il
lusl<e was een gevolg van het gebrek 
aan U1~icht in de omvang van de .m~c 
-van de tegen:parti j : de uch't van de 
krgerlijke staat werd ondersc.flat. 
iets wat voor avonturistiese bewegin
gen en str.Qmingen in 't algemeen ken
merken4 is. ( 4) 

let i$ 11~jn vaste overtuiging dat 
massale lijflijke blokkades in een 
~~pij als che tn Nederland be
lanlt'ij~ blijven, dat deze vore van 
aktie beslist ·niet achter'hf:I.Bld of 
'uit:aeJçauwct• ·is. Wat vel heel ttJ'JeRt 
~s. t.s 'dat de Anti-Kernenet>giebewe. 
&ing •teh herbezint op de f\tnktie van 
blokkades birmen het ka<ler van een 

omvattende strategie. Direkt verzet 
•an buiten blokkades, bezettingen, 
enzovoorts) kan de ontstekj.•s zijn 
om andere akties van binnenuit bedru
wen en instellingen, die nog affek
tiever zijn (met name stakingen - zie 
beneclen) .. op aang te krijgen .• Massale 
blokkades moeten niet alleen staan, 

·maar .in !§ombinatie met andere aktie-
..-onaen WOI'den gebruikt. 



TIJDELIJKE INZINKING 

Wanneer men de periode van de· AKB 
sinds 1981 zou moeten karakteriseren 
Zijn mijns inziens de sleutelwoorden: 
tijdelijke verbrokkeling en lfiteinde
lijk, in 85/86., een verregaande so
ciaa1-demokratisering van de bewegin& 
Eerst kwam een kort tussenstadium 
waarin de nadruk lag op bestri ]ding 
- weliswaar met direkt verzet - van 
de uitvloeiselen (radio-aktief afval) 
veeleer dan het verder blootleggen 
van de machtsstrukturen die aan de 
produktie van kernenergie ten grond
slag liggen. De inhoudelijke diskus
sie over de atoomlobby die aanvanke
lijk bewust wel werd gevoed (5) raak
te op de achtergrond. Momenteel heeft 
de AKB nog een verdere - beschamende, 
onlogiese en opportunisttese - stap 
terug gedaan: in de kampagne Stem Te
gen Kernenergie. 

Die kampagne betekent een enorme 
verrechtsing voor een beweging die 
enkele jaren geleden nog kon bogen 
op een groot elan. Zij betekent niets 
meer en niets minder dan een slaafse 
navolging van de kanaliseringapoli
tiek van de Nederlandse staat. Na Do· 
dewaard lanceerde het uitvoerend or· 
gaan van de staat een inspraakproce~ 
dure, de Brede Maatschappelijke Dis
kussie, die door de AICB terecht be ... 
stempeld werd als burokratiese schijn
inspraak. ZiJ had de funktie niet ona 
de bevolking te .raadplegen, maar om 
de beweging te omzeilen en de das om 
te doen. Inderdaad.# - hoewel de Brede 
Maatschappelijke Diskussie bevestigde 
dat de weerstand tegen kernenergie 
breed leeft , werd de ui.tkomst door 
de regering onverwijld in de prulle ... 
bak gegooid. 

En wat was de reaktie v,aa de AICB 
op dit onm1skenbaar falen· van de par
lementaire demokratie? Zij zocht hie·r 

in geen bevestiging van de noodzaak 
tot burgerlijke ongehoorzaamheid; zij 
gebruikte het voorbeeld van de Brede 
Maatschappelijke Diskussie ~ om 
aan de bevolking duidelijk te maken 
dat de parle~ntaire weg een letter
lijk' doodlopende is; zij ging niet 
door, vat wel voor de hand lag, met 
versterking van de strategie van di ... 
rekt verzet, maar liet zich volledig 
in de luren leggen. Na het Volkspeti
tionnement en gezien de uitkomst van 
dez.e smeekbede aan ongenaakbare heer
sers, getuigt de kampagne Stem Tegen 
Kernenergie van een tendens tot depo
litisering, tot 't afremmen van de 
politieke bewustwording in Nederland. 

Met andere woorden: de kampagne 
Stem Tegen Kernenergie is geen middel 
om op te stijgen uit het dal, maar 
demonstreert juist ten volle de kri
sis waar de AKB in verkeert. Op een 
moment waarop prakties de gehele Ne
derlandse bevolking als nooit tevoren 
gedwongen is om na te denken over het 
stralingsgevaar van kerncentrales 
(door het ongeluk in de centrale bij 
Tsjernobyl); waarop het mogelijk zou 
moeten zijn om een ongekend massale 
vorm te geven aan de schok en veront
rust1ng, worden veel aktivisten/s be
zig gehouden met een kampagne die de 
burgers tot stemvee reduceert. Welis
waar is een kleine groep aktivisten/s 
taai doorgegaan met direkt verzet 
(UCN ... bezetting, poging Dodewaard te 
bezetten, kleine blokkades van kern
centrales, enzovoorts), maar die heb
ben geen groot stempel kunnen drukken 
op de anti-kernenergiestrijd in zijn 
totaal. De slinger is terug en door
gezwaaid, in politieke termen: van 
een avonturisties 'linkse' koers naar 
de uiterst inschikkelijkee rechter 
kant.(6) 

DE GENEGEERDE VERNIEUWING 

Het zal duidelijk zijn dat ik in 
deze beschouwing over de AKB het 
speerpunt van mijn kritiek richt op 
de aktuele kampagne Stem Tegen Kern ... 
energie, en dat is niet voor niks. 
Want op basis van reeds opgedane er
varingen zou. de strategie van de be
weging veel krachtiger en verreikend 
kunnen zijn. Om dat te begriJpen is 
wel vereist dat we ons gezichtsveld 
verruimen en ook kijken naar de prak
tijk van een beweging die tot nu toe 
kunstmatig gescheiden is geweest van 
de AKB: de brede beweging tegen de 
dreiging van een kernoorlog. De vre
desbeweging heeft vooral de afgelopen 



jaren leerzame, nieuwe ervaringen op
gedaan. 

Al bijna vier jaar nu worden er 
binnen de vredesbeweging serieuze po
gingen ondernomen om te komen tot een 
vernieuwing van strategie. In tegen
stelling tot de AKB in z'n beginfase 
was de vredesbeweging die in de twee
de helft van de zeventiger jaren op
bloeide geen beweging waarin burger
lijke ongehoorzaamheid gemeengoed 

• 
was. Hoewel het IKV aanvankelijk een 
vergaande leus voerde (voor verwi j
dering van alle kernwapens uit Neder
land), hoewel meerdere organisaties 
al snel massale demonstraties wisten 
te houden, brak pas na de gigantiese 
21 november-demo de diskussie over 
verdergaand verzet in alle hevigheid 
los. Dat was vooral te danken aan 
twee initiatieven die er vanuit de 
basis van de beweging genomen werden: 
het Amsterdamse Noodplan voor Burger
lijke Ongehoorzaamheid en de voor
stellen tot Non-Kaoperatieve Akties 
die er vanuit Delft werden gedaan. 
Beide initiatieven werden geboren in 
de herfst van 1982, en samen zorgden 
zij ervoor dat de stemming v66r (én 
tegen!) wetsovertredende akties snel 
groeide. 

Ook de overgang van debat naar 
daadwerkelijk verdergaand verzet ligt 
al weer enkele jaren terug: in 1983i 
84 volgde een waaier van direkte ak
ties tegen de plaatsing van kruisra
ketten in Nederland. Naast de histo
ries meest massale vredesdemonstratie 
- op 29 oktober in Den Haag - zorgde 
ook het Vredesaktiekamp in Woens
drecht ervoor dat er een sfeer ont
stond waarin direkte akties van bui
ten (blokkades en bezettingen) gedijen 
konden. En laatstgenoemde akties lij
ken op hun beurt invloed te hebben 
gehad op groepen die instellingen van 
binnenuit plat kunnen leggen - bij
voorbeeld op middelbare scholieren, 
die op 10 mei 1984 een unieke sta
kingsdag hielden. Er ontstond in die 
periode zichtbaar veel druk op het 
politieke systeem, door een kombina
tie van aktievormen - van legale met 
wetsovertredende, van blokkades/be . .
zettingen met stakingen. 

Mijn konklusie op basi.s van deze 
ervaringen is dan ook dat de AKB in 
een niet-noodzakelijke krisis ver
keert. De scheiding tussen anti-kern
energie- en vredesbeweging is zowtezo 
een kunstmatige die is opgelegd door 
de militaristtese tegenpartij, met 
name door de Amerikaanse regering die 
na een oorspronkelijk zuiver militair 
gebruik in de vijftiger jaren de 
schijn van zuiver vreedzame toepas
sing van kernenergie begon te wekken. 
Tussen kernwapens en kernenergie be
staat zowel in technologies opzicht 
als in de strukturen van macht een 
onlosmakelijk verband (7), en dat zou 
eigenlijk weerspiegeld moeten worden 
in een gemeenschappelijke strategie 
van de twee verzetsbewegingen. De mu
ren die de vredes- en anti-kernener
giebeweging scheiden moeten dus wor
den gesloopt, en de eerste stap is 
dat er een veel grotere doorstroming 
van ervaringen plaatsvindt. 

DE ZWAKKE SCHAKELS 

Er is nog een tweede algemene 
richtsnoer dat we voor de Anti-Kern
energiestrijd kunnen putten uit de 
ervaringen van de vredesbeweging, na
mei ijk over de vraag waar de tere 
plekken liggen bij hen die de wereld 
voorbereiden op atoomvernietiging. 
Net als voor bevrijdingsbewegingen 
in de Derde Wereld geldt ook voor 
sociale bewegingen hier dat het legi
tiem is te zoeken naar de zwakke scha. 



kels in h.et bestaande systeem, want 
logieserwijs vorm je het makkelijkst 
een tegenmacht precies daar waar de 
tegenpartij het zwakst staat. Waar 
precies liggen de beste mogelijkheden 
tot het uitoefenen van extra druk? 

Ten eerste een opmerking over de 
machtsmiddelen van arbeiders/stars. 
Het is tegenover AKB-aktivisten/s 
niet overbodig te benadrukken dat sta
kingen door fabrieksarbeiders/sters 
een relatief effektief drukmiddel zijn. 
Dat valt gemakkelijk te konkluderen 
uit de berichtgeving die werkonder
brekingen over het algemeen krijgen. 
Zelfs een kleine groep arbeiders die 
het werk neerlegt in Limburg of Gro
ningen haalt gegarandeerd de krant; 
een gerucht over op handen zijnde ak
ties in de Rotterdamse haven - zenuw
centrum van de ekonomie! - is al vol
doende voor voorpagina-nieuws. De he
ren ondernemers zijn uiterst bevreesd 
voor het strijdparool STAAKT! Zij 
zijn, in hun beurs al thans, uiterst 
gevoelig, en die 'gevoeligheid' wordt 
niet toevallig gedeeld door de onkri
tiese journalistiek. 

Ten tweede blijkt uit de praktijk
ervaringen van de vredesbeweging dat 
het weliswaar moeilijk is om de anti
oorlogsstrijd op de werkvloer te be
vorderen, maar dat de mogelijkheden 
er in aanzet wel zijn. Dankzij onder 
andere het magere kwartiertje van 10 
mei '84 kan de diskussie over bedrijfs 

UN~mllmW 
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akties van onderop worden gevoed. En 
hoewel ook een aantal semi-militaire 
en zelfs militaire bedrijven niet ge
heel onberoerd zijn gebleven door 
die symboliese werkonderbreking, lijkt 
de grootste ruimte voor 't stimuleren 
van de anti-oorlogsstrijd te liggen 
in overwegend civiele (toeleverings~ 
bedrijven zoals in de bouw, het ver
voer, enzovoorts. Daar ligt onmisken
baar de zwakste schakel in de voorbe
reidingen op atoomvernietiging. 

Het voorbeeld van de vredesbewe
ging - hoewel nog maar ten dele uit
gewerkt - verdient navolging. Ook de 
Allti-Kernenergiebeweging zou in de 
toekomst moeten .proberen om naast 't 
(opnieuw) aanzwengelen van het massa
le direkte verzet van buitenaf ook 
binnen het systeem, binnen toeleNe
ringsbedrijven, de strijd tegen kern
energie te bevorderen. De klemtoon 
ligt op verzet van binnenuit wat tot 
nu toe is ondergewaardeerd. Want hoe
wel vakbonden eerder bij demonstra
tieve initiatieven betrokken zijn 
(bijvoorbeeld de Industriebond FNV 
bij 'Almelo') en hoewel er ooit wel 
prikakties zijn gevoerd richting be
drijfsinstellingen (bv rond Comprimo 
ten tijde van Dodewaard) is nooit se-
rieus gepoogd de macht van het kapi
taal van binnenuit aan te tasten. 
Mits we een strategie weten te ont
wikkelen die ook het verzet binnen 
toeleveringsbedrijven voor (te bou
wen) kerncentrales omvat, kán een ef
fektieve weerstand tegen kernenergie 
geboden worden. 

EEN AKTUELE LES 

In dit relaas heb ik geprobeerd 
de anti-kernenergiestrijd van de af
gelopen 12-14 jaar te evalueren en 
te vergelijken/kontrasteren met de 
vredesstrijd. Tot slot van mijn be
schouwing wil ik kort ingaan op een 
vergeten hoofdstuk uit de vroegere 
geschiedenis van anti-militaristiese 
strijd in Nederland: op akties uit de 
bloeiperiode van verzet, een bloeipe
riode die ligt in het eerste kwart 
van deze eeuw. Daaruit put ik de be
langrijkste en meest verreikende les 
voor de hedendaagse strijd tegen de 
dubbele dreiging van atoomvernieti
ging. Daarin ook ligt besloten een 



maatschappelijke grondreden voor de 
BONK-keuze van gekombineerd direkt 
verzet. 

Wat was die historiese ervaring, 
en wat de aktuele les? Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog vonden er drie 
golven van voedselverzet plaats. Ze 
waren niet rechtstreeks tegen de oor
logvoering gericht (de Nederlandse 
bourgeoisie hield zich militair ge
zien afzijdig), maar wel indirekt. 
Doelwit van de voedselakties waren 
de handelaren, die levensmiddelen ex
porteerden en zo hevig van de oorlog 
profiteerden. En de drijvende kracht 
van de beweging waren vrouwen uit de 
verpauperde arbeidersklasse, die veel
vuldig aardappelwagens, pakhuizen en 
broodkarren bestormden. Haar akties 
hadden een onmiskenbare invloed op 
de meest strijdbare (mannelijke) fa
brieksarbeiders. Herhaaldelijk werd 
er door hen spontaan gestaakt.(8) 

De aktuele les die er uit die er
varing te trekken valt is volgens mij 
de volgende. Traditionele linkse groe
peringen, of zij nu marxisties of 
anarchisties waren geinspireerd, heb
ben lang als hun geloof verkondigd 
dat hetvan arbeiders in fabrieken af
hangt - hun bereidheid te staken -
of onderdrukkende heersers op hun 
knieën kunnen worden gebracht. In na
volging van hen wordt het belang van 
bedrijvenwerk en van het stakingsmid
del door BONK hoog aangeslagen. Toch 
vinden we dat traditionele opvattin
gen moeten worden bijgesteld, en wel 
op basis van de geschiedenis. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog gingen arbei
ders staken in het voetspoor van vrou 
wen die direkt verzet van buitenaf 
pleegden. 

Het aktieperspektief van BONK 
luidt 'gekombineerd direkt verzet' 
(Burger.lijke Ongehoorzaamheid plus 
Non-Iooperatie). Ik hoop dat mijn 
verhaal verduidelijkt heeft dat dit 
perspektief geen abstrakt dogma is, 
maar vortels heeft zowel in de recen
te als in de verder terugliggende 
praktijk van strijd in Nederland. In 
aanzet ligt zo'n strategie van het 
kombineren van aktievormen besloten 
in de golf van vredesakties die Neder· 
land in '83-' 84 overspoelde, en in 
wezen was ook het sukses van de voed· 
selbeweging tijdens de Eerste Wereld
oorlog - een gedeeltelijk export-ver
bod werd door de regering in 1918 
uitgevaardigd - te danken aan de wis-

selwerking tussen de direkte plunder
ekties van vrouwen met stakingsakties 
door arbeiders 'van binnenuit' 

Peter 

(21/5/86) 

Voetnoten 

(1) Zie bijvoorbeeld voor de neigin
gen van PvdA-leiders om zich te 
schikken in plaatsing van kruis
raketten het artikel 'Partij van 
de Arbeid - Eenzijdig of Dubbel
zinnig?', Alarmkrant, November/ 
December 1985 

(2) Een voorbeeld van het feit dat 
een systematiese evalutie van 
strijdervaringen enorm kan bij
dragen aan de wederopleving van 
een beweging is de bevrijdingsbe
weging op de Filippijnen, die zo
doende eind zestiger jaren een 
enorme impuls kreeg 

(3) voor het feitenmateriaal over de 
eerste zes jaar van de landelijke 
AKB heb ik grotendeels vertrouwd 
op het artikel van Wim Combrink 
en John Hontelez in Socialistisch 
Perspektief van april 1979, 10nt
staan en Ontwikkeling van de An
ti-Kernenergiebeweging' (Jrg.l, 
nummer 3) 

(4) Een figuur uit de Filippijnse 
verzetsgeschiedenis met erg avon
turistiese opvattingen is José 
Lava. Onder zijn leiding werd 
eind veertiger jaren gepoogd om 
in recordtijd de staatsmacht te 
veroveren, terwijl de kracht van 
guerrillaleger en volksorganisa
ties bij lange na niet voldoende 
waren 



(5) Zie bijvoorbeeld de brochure 
'Handelaren des Doods - Militaire 
Produktie in Scheepsbouw en Elek
trontese Industrie' die door het 
Anti-Militaristtese Buro in Nij
megen in 1981 werd gepubliceerd; 
sindsdien is er echter een gat 
gevallen in het onderzoek naar 
de atoomlobby 

(6) Mao Tsetung heeft ooit gewezen 
op het verband tussen deze twee 
stromingen (hij noemde ze respek
tievelijk 'links' en Rechts op
portunisties): beide berusten op 
een onjuiste inschatting van de 
krachtsverhoudingen en op een on
juiste beoordeling van de mogelijk
heden van verzet 

(7) zie voor de relatie tussen kern
wapen en kernenergie onder andere 
Vredesaktiekrant nr.9 ('Dodelijke 
Tweelingbroertjes'), nr.11 ('Kern
energie-Kernwapens' van Dave van 
Ooyen en Thijs de la Court) en 
nr.20 ('Kernenergie en Macht') 

(8) Zie voor details mijn artikel in 
het tijdschrift AMOK van maart 
1986 (Jrg.4, nummë'rï), 'Plunde
ren en Staken in Nederland', dat 
gebaseerd was op feitenmateriaal 
verzameld door Jan-Erik Burger 
(in het boek 'Linkse Frontvorming 

Samenwerking van Revolutionaire 
Socialisten. 1914-1918', Van Gen
nep 1983) 

VERBREDING EN DE BASISGROEPEN 

Eên van de uitgangspunten die door 
Bonk in een vroeg stadium zijn gefor· 
muleerd is dat we bij het voeren van 
verdergaand verzet vast willen houden 
aan een brede samenwerking. BurgerliJ
ke ongehoorzaamheid kan alleen effek
tief zijn als we weten te voorkomen 
dat we door de tegenpartij in een maat· 
schappelijk isolement worden gedrukt. 

Nu Is het opvallend dat het thema 
'verbreding' en 'samenwerking' tamelijk 
centraal stond in de diskussie tussen 
basisgroepen tegen kernenergie, in de 
periode dat de draagkracht van de anti
kernenergiebeweging smaller werd. Zo 
hielden de basisgroepen van de AKB 
begin 1983 een landelijk Diskussieweek
end in Utrecht (in de Raza). Het thema 
'verbreding' liep als een rode draad 
door de brochure die ter voorbereiding 
van dit Diskussieweekend werd gepubli
ceerd. (1) In de bijdrage van Rampen
plan bijvoorbeeld werd betoogd dat de 
basisgroepen veel serieuzer zouden 
moeten pogen een brug te slaan naar 
de vakbeweging, - iets wat Bonk heel 
nadrukkelijk probeert konkreet te ma
ken. 

Het zou goed zijn als de vraag 
'HOE KUNNEN WE VERBREDEN?' te
rugkomt in de diskussie tussen de ver· 
schillende anti-militaristtese stromingen 
die hopelijk in de komende periode op
bloeit. Daarbij valt wat ons betreft een 
onderscheid te maken tussen twee soor
ten van 'verbreding'. Volgens de ene 
opvatting wordt met 'verbreding' be
doeld het sluiten van parlementaire 
bondgenootschappen, terwijl het voor 
ons iets heel anders inhoudt. Namelijk: 
HET ZOEKEN VAN SAMENWERKING 
TUSSEN ALLERLEI GROEPEN AAN DE 
ONDERKANT VAN DE MAATSCHAPPIJ 
- bijstandsvrouwen en andere baanlo
zen, krakers/sters, scholieren, arbeiders/ 
sters, ambenaren, enzovoorts. 

Noot: 

( 1) deze brochure is helaas niet be
schikbaar op het moment dat deze 
Nieuwsbrief wordt gemaakt, waardoor 
er alleen in algemene zin naar verwe
zen kan worden. 



KRIMINALISERING 

In de komende periode zal àe vredesbeweging te maken krijgen met 
een toenemende interne druk. Vredesgroepen zullen zich distantië
ren van aktievormen zoals de blokkade-aktie op 19 september. vok 
de druk van buitenaf - van de kant van de voorstanders van plaats
ing van kruisraketten-zal toenemen. Zeker wanneer akties gericht 
op het verhinderen van de bouwwerkzaamheden op Woensdrecht toe
nemen,zal kriminalisering de vredesbeweging ten deel vallen. 
De twee problemen zullen veel diskussies binnen de vredesgroepen 
teweeg brengen. De kop in het zand steken is wel het laatste wat 
we moeten doen. 
Aan de hand van de ervarineen van de akb - anti-kernenergiebewe
ging - gaan we na voor welke valkuilen \'Ie komen te staan. 

Binnen de vredesbeweging zullen vredes
groepen en aktivisten/tes afstand nemen 
van aktievormen zoals de ongehoorzame 
aktie op 19 september. Akties gericht 
op het onmoeelijk maken van de uitvoe
ring van het plaatsingsbesluit, zullen ook 
van binnenuit onder druk komen te 
staan. Interne verschillen in de vredes
beweging zullen door voorstanders van 
kruisraketten uitgebuit worden. In de 
verdeel-en heerstaktiek kunnen we reke
nen op een tweetal argumenten. 

liet eerste argument van de voorstanders 
is dat verdergaande akties chaos en an
archie of zelfs geweld in de hand werk
en. Er zijn een groot aantal variaties 
op dit thema denkbaar. De eerste en de 
meest gebruikte vorm is de stelling dat 
verdergaande akties raddraaiers trekken 
Deze raddraaiers worden op 'genuanceer
de• wijze onderscheiden van de goedwil
lende aktivisten. }~ar ook deze goedwil
lende aktivisten gaan niet helemaal vrij
uit. Immers, de raddraaiers maken ge
bruik van de massa, om onder bescherming 
van de massa gewelddadigheden uit te 
voeren. De geweldlozen en goedwillige ak
tivisten krijgen dan het verwijt hypo
criet te zijn. 

Het tweede argument is het argument van 
de demokratie. Ten aanzien van het plaats
ingsbesluit wordt gesteld dat alle demo
kratiese wegen open staan voor kritiek 
en protest. Het 1 novemberbesluit is een 
demokraties besluit omdat de meerder-
heid in de tweede kamer na veel wikken 
en wegen besloten heeft tot plaatsing. 

Een demokraties besluit kan in een parle
mentaire demokratie slechts langs demo
kratiese wegen veranderd worden. Groepen 
die uit zijn op het verhinderen van de 
uitvoering van een dergelijk besluit, on
dermijnen de demokratie. Zij brengen dE' 
demokratie in gevaar door het recht in 
eigen hand te nemen. Een gevaarlijke si
tuatie omdat het hek van de dam getrokken 
dreigt te worden waardoor een situatie 
dreigt te ontstaan waarin het recht van 
de sterkste geldt. 

we koncentreren ons hier op de tegenwerp
ingen Yan de voorstanders van oorlogs
voorbereidingen. Waarom?, omdat de argu
mentatie van de voorstanders ook b~en 
de vredesbeweging aan aanhang kan winnen. 
En dit is precies het doel waamaar de 
kruisraketten-voorstanders streven: de 
verschillen tegen elkaar uit spelen om 
de loyaliteit met het centrale gezag te 
herwinnen. 



Idealisten en raddraaiers. -------------
Het effekt van een suksesvolle kampagne 
om verdergaande akties in diskrediet te 
brengen is velerlei. Allereerst wordt de 
thematiek verschoven. Niet de oorloge
voorbereidingen staan centraal, maar de 
zogenaamde dreiging van een binnenlandse 
oorlog. Deze dreiging - of beter gezegd 
de angst-wordt bewust uitgespeeld om de 
beweging te ondermijnen en een deel weder
om aan het gezag te binden. ~~ het ef
fect van een suksesvolle kampagne is boven
al een suksesvolle rechtvaardiging van 
staatsgeweld. 

P. van Reenen, oud·politiekommandant, 
schreef in 1979 over kriminalisering het 
volgende: 

"Soms acht de politieke overheid geweld 
onvermijdelijk, terwijl zij zich tevens 
realiseert, dat haar aktie tot een storm 
van protest aanleiding kan zijn. In dat 
geval hanteert zij een marginaliserings
taktiek. ( ••• ) Marginaliserings-strate
gien bestaan daaruit dat een aan te val
len groep wordt voorzien van negatieve 
kenmerken. Daardoor wordt zo'n groep 
naar de sociale marge van de samenleving 
gedrukt. Het moet een groep worden, waar
mee geen fatsoenlijk mens meer iets mee 
te maken wil hebben; volksvijanden, ge
vaarlijke gekken, onverantwoordelijke 
elementen. Tegen sociaal uitgestotenen 
is geweld ter disciplinering acceptabel 
en te rechtvaardigen, ja zelfs gewenst. 
( ••• ) Bij de marginaliseringsstrategie 
moet.de protesterende groep rekening 
houden met een harde geweldekonfronta
tie met.de overheid. De kompromisbereid
heid is gering, hoewel het politieke be
lang van het konflikt wordt erkend. Dit 
onveilige signaal wordt nog versterkt 
wanneer de overheid tot mobiliserings
strategiën overgaat. De protesterende 
groepen worden niet alleen in een sociaal 
isolement gedreven, maar ook dreigen 
zeisen en hooivorken van de geaktiveerde 
bevolking. Geweldsexcessen zowel van de 
overheid als van partikulieren komen 
in dergelijke uitzonderingasituaties 
voor, en zijn dan gemakkelijk te 
rechtvaardigen". 

Deze strategie wordt door van Reenen aan
bevolen wanneer een aktie/beweging zo
veel werfkracht wint, dat politiek 
machtsverlies dreigt. De overheid dient 
dan te zorgen voor een geweldskonfron-

tatie en een negatieve beeldvorming om 
het optreden achteraf te rechtvaardigen. 

Deze negatieve beeldvorming is een ge
leidelijk proces. Met name de media spelen 
hierin een belangrijke rol. De staat weet 
hier handig gebruik van te maken. 
Ten aanzien van het verzet tegen kruis
raketten zijn de eerste tekenen al aan 
te wijzen. Langzaam maar zeker wordt er 
een klimaat geschapen waarin overheida
geweld te rechtvaardigen is. Zo wordt 
door de plaatselijke autoriteiten van 
Woensdrecht al te kennen gegeven het ver
trouwen in de vredesaktivisten en hun mo
tieven te verliezen. De basiskommandant 
van de 'tloensdrechtbasis, kolonel Sch t, 
gaf bij zijn aantreden in een interview 
aan dat onder vredesaktivisten kwaadaar
dige elementen schuil gaan. Haar een ver
trouwen in de vredesbeweging had de kolo
nel nog wel. "Mensen met idealen". Een 
maand later, in een andere regionale krant, 
heten alle aktivisten : "Raddraaiers die 
uit zijn op omverwerping van de staat". 

De valkuilen worden gegraven, voor de 
voorstanders tijd om beetje bij beetje 
de vredesbeweging klem te zetten. Hoe 
bovenstaande strategiên in de praktijk 
uitgewerkt worden, kunnen we zien bij de 
twee grote blokkades van de Dodewaard
kerncentrale, in 198o en 1981. 
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Vernietigen demokratie erger dan kern- t 
energie • 

Nadat de Gelderse Stroomgroepen en komi
tees tot een bezetting van de centra-
le hadden besloten, werden overal in het 
land basisgroepen opgezet. De voorberei 
dingen van de kant van de staat en de 
media bepaalde - zeker in de weken voor
afg~de aan de aktie - in hoge mate de 
dis~ssie op de landelijke overleggen. 
Onder druk van de vraag 'Hoe kan een be
zetting nu geweldloos zijn', werd op de 
overleggen intensief gepraat over geweld
en geweldloosheid. Aangezien de verschil
len tussen basisgroepen soms aanzienlijk 
waren, was het niet eenvoudig om middels 
konsensus tot een formulering te komen. 
Uiteindelijk werd gekozen voor : 'in pr 
principe geweldloos•. 

Met name in de weken voor de blokkade 
werd er toegeschreven naar een klimax. 
De Groene van a9 oktober - na de aktie -
komt met een evaluatie van de bericht
geving over de blokkade-aktie: 
"In de voorafgaande maanden is in de 
pers uitvoerig aandacht besteed aan de 
aktie met een goed getimede klimax in 
de laatste week. Vooral het zogenaamde 
geweldsvraagstuk werd breed uitgemeten". 

De voorspellingen hoe de aktie uit de 
hand zou lopen, varieerden per dag- cl 
weekblad. De Telegraaf waarschuwde de 
plaatselijke bevolking en zag de demo
kratie bedreigd worden. De Volkskrant 
daarentegen berichtte uitvoerig over 
de veiligheidsmaatregelen om de centra
le te beveiligen. 
En deze waren niet mis. Vrij Nederland 
van 11 oktober 198o bijvoorbeeld : 
"In korte tijd is de centrale een poli
tiestaat in het klein geworden". En een 
andere kop: ·~et komende beleg van de 
veste Dodewaard. De aanblik van de kern
centrale Dodewaard is in korte tijd 
drasties gewijzigd. Nieuwe hekken, prik
keldraad, bewakingskamera•s. Niet zicht
baar zijn de traangasleidingen en de 
valkuilen. Het wachten is nog slechts 
op de ME en de demonstranten". 

Schelto Patijn, 2e kamerlid van de PvdA 
schreef een uitgebreide brief naar de 
Volkskrant. Zijn visie op de voorberei
ding op de blokkade-aktie: 
"De situatie doet me een beetje denken 
aan de voorbereidingen voor een veld
slag. Beide legerkampen tonen trots de 
laatste snufjes op het gebied van 
'wapenen' en bewaren het grootste stil
zwijgen over de te volgen strategie". 

De autoriteiten wisten hun voorbereiding 
wel te rechtvaardigen. In interviews 
werd verwezen naar de taak van de over
heid om op alles voorbereid te zijn. 
Zo wist kolonel Feylbrief, distrikt
kommandant van de Rijkspolitie Nijmegen: 
''Hun aantal binnen de AKB neemt toe en 
gezien de methode waarvan gebruik wordt 
gemaakt en de wapens die we na de laat· 
ste aktie bij Dodewaard hebben gevond
en. mag je de ';... . .: -; l<i··t 1,_, ~. · 1. !t·. dat 
deze groep afglijdt naar de hoek van 
terrorisme". 

MinJster van Aardennen wist te vertel
len dat de aktievoerders een totalitai
re oplossing te zoe~n. In een gesprek 
met een aantal Dodewaard-aktivisten 
laat weten zeer bezorgd te zijn. In de 
Volkskrant van 16 oktober 198o staat 
een verslag van dit geeprek, waartoe 
de 2e kamer heeft opgeroepen om een Ne
derlands Brokderf te voorko11en. 
Van Aardenne respekteert de standpunt
en van de stroomgroepen. Zij mogen zelfs 
het funktioneren van de bestaande kern
centrales aan de orde stellen. Aan de 
argumenten van de woordvoerders van de 
aktie wil de minister ni~ts af doen. 
Maar de methode, dat zit van Aardenne 
niet lekker. '~olgens onze demokratie
se regels mag het recht niet in 
eigen handen genomen worden. De voorge
nomen blokkade betekent dat de werk
nemers van de Dodewaardse centrale van 
hun vrijheid worden beroofd. Zo'n in
breuk van de rechtsorde kan niet geto
lereerd worden". 
Hij waarsch~wt: Als U zich niet neer
legt bij parlementaire besluitvorming 
bent U bezig de demokratiese orde om 



zeep te helpen.Dat is nog erger dan 
kernenergie". Volgens de minister moet 
hij tot zijn spijt konstateren dat de 
stroomgroepen "een pleidooi voor een 
totalitaire oplossing van een gerecht
vaardigde strijd tegen lcernenergie11 

hebben gevoerd. 

Dit alles zette de voorbereiding van de 
aktie onder druk. Op de landelijke over-
leggen laaiden de diskussie over de 
grenzen van de aktie hoog op. In een 
achtergrondboek 'Met je hoofd in de 
wolken, de voeten in de modder' over 
de Dodewaard aktie werd hierover ge
schreven: 
"Door de reaktie van de overheid ver
anderde de diskussie dus. In de vorm 
van een principiële diskussie, het al 
dan niet toe passen van geweld, werd 
een belangrijke strategiediskussie uit
gevochten. Zou. de aktie het meest ef
fektief zijn als we ons zouden richt
en op verbreding door de publieke 
opinie te vriend te houden? Of had de 
aktie het meeste effekt als we minder 
nadruk zouden leggen op de publieke 
opinie, en meer direkt verzet tegen 
de centrale ? 
Hoe hoog de meningsverschillen konden 
oplopen en met welk effekt lezen l-te in 
'Wij eisen geluk': "Er was sprake van 
een kollektieve paranoia ten opzichte 
van mensen die op rotzooi uitzijn, de
ze geweldloosheid als principe \-lekte 
een rare sfeer van onderlinge achter
docht". 

In 'J·let je hoofd in de wolken' : "Dit 
wantrouwen bracht mensen die het alle
maal netjes wilden laten verlopen ertoe 
allerlei dingen te verzinnen om po
tentiële relschoppers binnen de kaders 
te houden'} De 'Vrije' van oktober: "De 
mensen in Dodewaard maakten zich druk
ker om het feit dat mensen het prikkel
draad weghaalden, dan om het feit dat 
die troep er lag''. 

Ondanks alle voorspellingen en onheil
spellende verwachtingen, de door de me
dia en overheid aangewakkerde menings
verschillen, kon zelfs Wiegel opgelucht 
adem halen en de aktievoerders na af
loop feliciteren. "Ik denk dat in ieder 
geval de vreedzamen onder de aktievoer
enden - en die waren duidelijk in de 
meerderheid - de aandacht op de kern-

energieproblematiek hebben weten te 
vestigen". Wiegel versterkte de schei
ding der geesten zelfs na afloop van 
de aktie. Haar de meeste lof gaat toch 
niet uit naar de geweldlozen: "Door 
het zorgvuldig optreden van autoritei
ten en politie is het zo verlopen als 
het nu verlopen is en daar ben ik zeer 
dankbaar voor", a.ldus Wiegel. 
Nog geen week daarvoor werden alle ak
tivisten verweten buiten de rechts
orde te staan en de demoltra tie aan te 
tasten. Er werd zelfs rekening gehouden 
met de mogelijkheid dat er met scherp 
geschoten diende te worden. Aktivisten 
die het waagden op het terrein van de 
centrale te betreden, werden beschouwd 
als terroristen. 

We moeten konkluderen dat de fundament 
le tegenstellingen niet tussen de akti
visten liggen, tussen de geweldloze en 
de niet geweldlozen. De t,egenstelling 
die het konflikt bepaald is die tussen 
de voorstanders - het centrale gezag en 
ondernemers - en de Anti-kernenergie be
weging. 
Het zijn de voorstanders die de verschil
len tussen aktivisten opbla~en tot de 
fundamentele tegenstelling. Ja zelfs 
waarschuwen dat de radikale aktivisten 
een gevaarlijk spel spelen om daarmee 
de loyaliteit van de minder raàikale 
delen van de AKB te herwinnen. 



EERSTE DODEvJAARD BLOKKADE. 

Velen in de vredesbeweging zullen zich 
de grote Dodewaard-akties nog herinne
ren. Zonder te overdrijven kunn.en to~e zeg .. 
gen dat 'Dodewaard' de anti-kernenergie
beweging heeft getekend. In 198o werd de 
demokratie door de regen gered. In 1981 
door traangas en knuppels. Een terugblik 
op de Dodewaard-gebeurtenissen kan ons 
veel leren als het gaat om de zachte en 
harde kriminalisering. 

Y • .02.r!.fl. !_tE,kJ.e_g!.s~hie,2_e!!,i!• 

Om de gebeurtenissen tijdens de twee ak .. 
ties bij de kerncentrale in te kunnen 
schatten, eerst iets over de voorgeschie
denis. 

De Dodewaard Gaat Dicht beweging is zon
dermeer het resultaat geweest van het 
vastlopen van het protest in het parlemen
tariaties gekonkel rond kernenergie. Met 
name de demonstratie in Almel op 4 maart 
1978 vormde voor veel akb-aktivisten een 
keerpunt. 
De voorbereiding van de Almelo-demonstra
tie heeft velen een grote kater bezorgd. 
Door toedoen van de parlementaristiese 
stroom binnen de AKB werd de hoofdleus 
voor de demonstratie afgezwakt in: 'Geen 
uitbreiding van de UCN'. Achteraf bleek 
echter dat er al besloten was tot uit
breiding van de UC, zonder parlementaire 
goedkeuring en kontrole. 
De voorbreiding van de demo in maart 
was daarentegen wel gedragen door een 
brede koalitie waaronder bijvoorbeeld 
ook vakbonden. 
Het Kalkar-projekt, net over de grens 
bij Nijmegen, stimuleerde met name Nij~ 
meegse Stroomgroepen naar andere wegen 
te zoeken voor het verzet tegen kern
energie. In#?9 deed BAN- Breek Atoom• 
keten Nederland-van zich horen. Een 
10-tal aktivisten hadden zich aan de 
hekken van de UCN yastgeketend. Ban 
voerde akties van geweldloosheid waar
bij de inzet van eigen lijf belangrijk 
was. 
De Nijmeegse Stroomgroepen organiseer
den in 198o een diskussiekamp waar het 
ultimatum werd geformuleerd: 
"We pikken het niet langer. Als Gelder
se Stroomgroepen en energiekomites heb
ben we besloten dat Dodewaard dit jaar 
dicht gaat. We eisen het recht op om 

over onze eigen toekomst, ons eigen 
leven te kunnen beslissen. Daarom 
stellen we voor in oktober 198o zelf 
de stopzetting af te dwingen". 

Dit loog er niet om. Middels een bezet
ting van de centrale moest de overheid 
gedwongen worden de zwakste schakel in 
de Nederlandse atoomketen te sluiten, 
De bezettingsaktie - die alras veranderd 
diende te worden in een blokkade - werd 
voorbereid door basisgroepen. Dit in 
navolging van de bezetting van een in 
aanbouw zijnde centrale in de VS, Sea
brook. Zogenaamde affinitygro~ps waren 
in Seabrook overgegaan tot bezettings
akties. 
De eerste blokkade stond in het teken 
van grootscheepse veiligheidsmaatrege
len van de kant van de overheid en het 
voorzichtig aftasten van de grenzen van 
aktievoer~n bij de aktivisten. ~iegel 
kon na afloop opgelucht adem halen en 
feliciteerde zoJaar de demonstranten. 

De meningen over het sukses van de eer
ste blokkade lagen sterk verdeeld. Een 
aanzienlijke groep achtte het keurslijf 
van geweldloosheid onhanteerbaar. Er 
moest ruimte komen voor anderssoortige 
initiatieven. 
Na diskussie werd besloten tot de op 
bouw van een anti-atoomdorp op de dijk
en van de centrale. Wanneer de bouw 
van het dorp om wat voor •n reden dan 
ook verhinderd zou worden, dan zou er 
overgegaan worden op het blokkade-model 
De tweede blokkade kreeg een heel an
der verloop dan de eerste. Enorme hoe
veelheden traangas werden gebruikt, aan 
de kant van de demonstranten vielen 
honderd~gewonden, een spontane •volks
opstand' ten slotte zorgde ervoor -
handig gemanipuleerd door de plaatse
lijke overheid - dat het tentenkamp van 
de basisgroepen werd ontruimd. Pe za
terdag werd nog maasaal in Arnhem gede
monstreerd. Maar de AKB was een gevoe
lige klap toegediend. 
De Brede Maatschappelijk Diskussie zorg
de voor nog meer rookwolken. Uiteinde
lijk werd besloten tot de bouw van min
stens twee nieuwe kerncentrales. 



dat de demonstratievrijheid inderdaad 
zo groot mogelijk werd gehouden. De 
overheid liet zich van haar goede zijde 
zien. I~ er was ook besloten om het 
personeel van de centrale over de wegen 
zoals in 198o. Niet alleen de hier
voor gebruikte wegen werden met ge
weld ontruimd, maar alle wegen. Feyl
brief: "Tijdens de aktie wilden we de 
demonstratievrijheid zoveel mogelijke 
beschermen. "· 
In werkelijkheid diende deze taktiek 
om de basis te leggen voor de recht
vaardiging van het geweld van de kant 
van de overheid. 'Die aktivisten wil
den niet luisteren'. En gebiedsverde
diging, zoals die is toegepast door 
de ME, middels verdedigend geweld -
wordt nu eenmaal eerder geaccepteerd 
dan aanvallend geweld. Volgens de 
Groene was er sprake van een kollek
tieva afstraffing. "Er werd in Do
dewaard geen centrale verdedigd, maar 
een beweging aangepakt. Het kernener
gievraagstuk \otordt op die manier her
leid tot een openbare-orde-probleem". 

Op maandagmiddag wordt bekend dat het 
krisiscentrum het voornemen heeft alle 
blokkades en het tentenkamp te ontrui
men. Dezelfde tijd gaan rechtse groe
pen onder leiding van de OSL en CJN 
zich roeren. Voor de aktie wru·en er al 
berichten binnen gekomen dat deze zich 
opmaakten tot een demonstratie ter ver
dediging van de demokratie voor te be
reiden. Onder leiding van de OSL werd
en knokploegen georganiseerd die een 
ultimatum aan de aktivisten overhan
digden om voor 24.00 het tentenkamp af 
te breken. Was dit niet gebeurd, dan 
zou 'éie verontruste bevolking"het recht 
in eigen hand nemen en bij de ontrui
ming een handje helpen. 
Onder dreiging van de 'verontruste be
woners', die zelfs uit de Noordoost
polders kwamen, dringt ook de politie 
aan op ontruiming. Goldberg, de bur~ 
germeester van Dodewaard, verspreidt een 
pamflet waarin het ultimatum van zijn 
burgers wordt ondersteund. Later op 
de avond spreekt hij vaderlijk de angsti
ge burgers toe. 
Dinsdagochtend \-tordt om 12.00 uur be
sloten het tentenkamp op te breken. 
Terwijl de politie de rijbewijzen van 
de aktievoerders kontroleert, krijgen 

de knokploegen s'avonds vrij spel. 
Nadat de 'rust' in Dodewaard is terug. 
gekeerd spreekt Goldberg nogmaals: 
"Jullie hebben je korrekt, fel en agres
sief gedragen. Dat mag. Ik ben trots 
op jullie". 

De algemene reaktie in de media keert 
zich tegen de aktievoerders. Sympathie 
wel voor de ME. Op 26 september ver
schijnt een groot artikel in de Tele
graaf onder de kop: "Ook ME-ers moeten 
wel eens uithuilen". 

hans. 
28.8.86. 
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