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DODEWAAR D GAAT DICHT 

W INTEROFFENSIEF 



De Dodewaardaktieweek ligt alweer zo'n drie maanden achter ons. In deze maanden hebben W1J 
als Stroomgroep Nijmegen een reeks diskussies gevoerd over de afgelopen Dodewaardaktie, 
de B.M.D. en de energiepolitiek. Deze diskussies hebben geleid tot een aantal ideeën over 
de toekomst van de strijd tegen kernenergie en voor een andere demokratiese en miljeu
vriendelijke energiepolitiek. 
Deze ideeën willen we graag op het Nijmeegs en Landelijk Overleg ter diskussie stellen. 
Het stuk bestaat uit vier delen. We beginnen met een verslag van onze e valuatie van de 
afgelopen aktie. Ten tweede gaan we in op de B.M.D. Vanuit de diskussies die in het verle
den gespeeld hebben en de stand van zaken op dit moment formuleren we een aantal vragen, 
waarover we willen praten. Ten derde gaan we kort in op een aantal strijdpunten die in 
onze ogen nauw verbonden zijn met de kernenergieproblematiek en die wij willen ondersteu
nen: het verzet tegen de aardgasprijsverhogingen, de kolenprobl�matiek, de chemiese ver
vuiling en het verzet tegen kernwapens. We eindigen dit verhaal met een konkreet voorstel 
aan de Dodewaard gaat dicht beweging. 

De laatste Dodewaardaktie heeft heel veel vragen opgeroepen over de 
feitelijke gebeurtenissen en over hoe we verder kunnen. De belangrijk
ste vragen, die ook in het Nijmeegs overleg aan de orde zijn geweest, 
luiden als volgt: 
1. In hoeverre is de blokkade effektief geweest? Is met deze aktie de 

sluiting van de centrale dichterbij gebracht? Zijn onze achter
liggende ideeën over basisdemokratie en recht op verzet verdiept 
en meer naar buiten gekomen? 

2. Blijven we doorgaan met deze aktievorm? Blijft Dodewaard een 
speerpunt in onze akties? 

3. Hoe verklaar je het waanzinnige politiegeweld en het optreden van 
rechtse knokploegen? 

4. De in het landelijk overleg vó6r en tijdens de aktie genomen 
besluiten bleken in de praktijk niet door eenieder gedragen te 
worden. Wat zijn daarvan de oorzaken en meer in het algemeen wat is 
basisdemokratie en wat is de waarde erva.n vanuit het oogpunt van de 
vorming van een tegenmacht? 

OVer al deze vragen is in de stroomgroep en ook in het Nijmeegs overleg 
veel gesproken. Heel in het kort geven wij hieronder weer wat er bij 
ons in deze diskussies naar voren is gekomen. 

BIJ DE EERSTE VRAAG _____ _ 
De blokkade is moeilijk te beoordelen in termen van effektiviteit. Wel 
was het zo dat onder andere door het meevoeren van barrikademateriaal 
de aktie een strijdbaarder karakter had dan die van vorig jaar. Dat kan 
gezien worden als een logies gevolg van het uitblijven van reakties 
van de kant van de staat op de ondubbelzinnige eis van de DGD-beweging: 
sluiting van de centrale. De blokkade zelf is nauwelijks affektiever 
geweest dan die van vorig jaar: de personeelswisseling kon plaatsvinden 
via de Waal en over de dijk. 
Of de aktie de sluiting daadwerkelijk dichterbij heeft gebracht is 
moeilijk te zeggen. De publiciteit rond de aktie heeft nog veel meer dan 
vorig jaar in het teken gestaan van het geweld. Ze ging veel meer over 
dealttievorm dan het doel. In de voorbereiding van de aktie is te weinig 
aandacht besteed aan het naar bui ten brengen van onze motieven om zo 
aktie te voeren. Daar staat tegenover dat vorig jaar met name de afval-
kwestie een schot voor open doel was. 
De rol van de plaatselijke bevolking vormt, mede door de manier waarop 
die door Goldberg opgehitst en door fascisten geïnfiltreerd is, een 
hoofdstuk apart. De Dodewaardse basisgroepen hebben verklaard nooit 
meer zo"n aktie te willen en ook de bevolking is voor een deel vijandig 
geworden. Hoe moeten we hiermee omgaan? Dat is een moeilijke vraag. Het 
lijkt in ieder geval zinvol om het initiatief te ondersteunen van de 
SQ-plussers om het kontakt met de Dodewaardse bevolking weer op gang te 
brengen. 
Voor sommigen betekende de manier waarop het tentenkamp opgebroken werd 
een regelrechte nederlaag, vooral tegenover extreem rechts. Kennelijk 
was er geen basisdemokraties antwöord te vinden op de beweerde of 
feitelijke dreigingen van knokploegen. Waar dan wel tegenover staat dat 
zij in het feit dat zoveel mensen bereid warenom aan zo'n direkte aktie 
mee te doen een duidelijke vooruitgang in het verzet zagen. 
Anderen zagen deze vooruitgang niet. Voor hun is er pas sprake van 
vooruitgang in verzet als een bevolking je radikalere aktievormen onder
steunt. 
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Een belangrijke vraag blijft of je voor een toekomstige aktie opnieuw 
zoveel mensen (of meer) meekrijgt, juist vanwege de keiharde konfronta
tie met het repressieapparaat en de rechtse knokploegen. 

BIJ DE TWEEDE VRAAG _____ _ 
Op dat laatste sluit de tweede vraag aan: zolang we vasthouden aan 
ons belangrijkste uitgangspunt, dan blijft Dodewaard een speerpunt. En 
dan moeten we heel goed bekijken hoe we vanuit deze aktie verder willen. 
Hoe moeten toekomstige akties eruit gaan zien? Is een nieuwe blokkade 
zinvol en haalbaar? Of is het verstandiger om meer kleinschalige direkte 
akties tegen de centrale te beginnen? 
Wij hebben nogal wat vraagtekens bij kleinschalige akties. Als je je 
beperkt tot kleinschalige akties wordt het veel moeilijker om mensen bij 
de strijd tegen kernenergie te betrekken. Als je de illegaliteit induikt 
mis je de link met de bevolking. Met massale akties laat je je kracht 
zien. De openbaarheid ontbreekt logieserwijze, waarmee een van onze 
uitgangspunten geschonden wordt. Kortom: akties binnen een bepaald kader 
en niet. geisoleerd. 
Aktieperspektieven op korte termijn zijn er bij ons in de diskussie niet 
uitgekomen. Wij willen er de tijd voor nemen om daar eens uitgebreid 
met zoveel mogelijk mensen over te gaan praten. 

BIJ DE DERD'E VRAAG·----·· 
Zoals iedereen bij de aktie aan den lijve heeft ervaren, was het optreden 
van de kant van de overheid beestachtig hard. Met name het gebruik van 
traangas en het optreden van stillen heeft velen, ook buiten de beweging 
geschokt. Nieuw was de manier waarop het politieapparaat en de overheid 
via Goldberg heeft samengewerkt met rechtse, fascistorde groepen. 
E� is veel gebeurd en nog steeds zijn groepen bezig de gebeurtenissen 
op een rijtje te zetten. Daarbij komen veel onduidelijkheden naar boven 
over de rol van de overheid en over groepen als het oudstrijderslegioen 
en constructief jong Nederland, maar ook over interne zaken op het 
tentenkamp en het verloop van de aktie. Zeker met het oog op de processen 
tegen de opgepakte aktievoerders is dit belangrijk, want de aktie is 
pas echt afgelopen als die ook vrij zijn. 

POLITIEKË VRAGEN······· 
In verband met toekomstige akties is het van belang om inzicht te krijgen 
in de ontwikkelingen van het repressieapparaat - Dodewaard is het voor
lopige 'hoogtepunt' in een lange reeks van optredens - en de snel opko
mende rechtse organisaties. wat kunnen we daartegen doen? Is er wat dat 
betreft nog iets van de 'politiek' en met name de PvdA verwachten of 
valt die definitief door de mand? Wat betekent de opkomst van de OSL en 
konsorten voor onze toekomstige akties? 
Verder is het belangrijk om duidelijk aan te geven waar wij staan, wat 
onze uitgangspunten zijn en waar we naartoe willen. Als je bekijkt hoe 
in de openbaarheid over de afgelopen blokkade is gepraat, zijn dat naast 
de bekende pogingen tot kriminalisering vooral standpunten geweest waarin 
de aktie niet anders gezien wordt dan als een pressiemiddel op deparle
mentaire besluitvorming. 
Mét de gebeurtenissen in Dodewaard zelf en de behandeling van de arres
tanten wordt het plaatje kompleet: er is sprake van een doelbewuste 
marginaliseringsstrategie die erop gericht is de sterke autonome bewe
ging tegen kernenergie te breken. Je hoort nauwelijks meer dat we (en 
waarom we) het recht hebben om ons te verzetten en dat het om meer 
gaat dan de sluiting van Dodewaard. Het gaat ons ook om een maatschappe
lijke diskussie, niet alleen ter ondersteuning van de aktie, maar ook 
om de aktie in een politiek perspektief te plaatsen. Het gaat niet alleen 
om kernenergie, het gaat om de hele maatschappij. je wilt aangeven hoe 
het anders kan, je wilt je uitgangspunten laten zien door de manier 
waarop je je aktie voorbereidt en voert: basisdemokratie is daarbij een 
sleutelbegrip; je wilt wat te zeggen hebben over je eigen bestaan., je 
zoekt vormen van verzet in direkte aktie omdat je invloed uitoefenen 
alleen niet voldoende vindt; je doet dat in alle openbaarheid omdat 
je niets te verbergen hebt en omdat het een voorwaarde is voor interne 
direkte demokratie en tenslotte omdat je niet alleen aktie wilt voeren, 
maar ook een politieke diskussie wilt over je motieven. 
Dat zijn nog steeds uitstekende uitgangspunten, maar er zijn best een 
aantal vragen bij te stellen. Met name de vraag, waar je je recht op 
verzet op baseert, waar de principiële verschillen met de (direkte 
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akties van) rechtse knokploegen liggen1 hoe zie je basisdemokratiese 
machtsvorming op basis dus van autonomie, en welke middelen kan, mag 
resp. wil je daarbij hanteren?, hoe zit het met onze kritiek op de 
de parlementaire demokratie, is er sprake van een principiële afwij
zing of is er enkel sprake van een kritiek op de gangbare strategie 
van politieke machtsvorming van links. Dezelfde diskussie speelt mbt. 
de rechtsstaat 

OVer deze punten willen wij praten op het Nijmeegs en Landelijk overleg. 
Wij vinden ze belangrijk genoeg. Maar dan moet er wel ruimte voor worden 
gemaakt: het Landelijk OVerleg is de afgelopen maanden steeds meer een 
regelklub geworden, iets wat voor het Nijmeegs overleg ook vaak geldt. 

BIJ DE VIERDE VRAAG _____ _ 
En dan als centraal punt: wat is basisdemokratie? Moet je het zien als 
een alternatieve levenswijze (nogal vaa9), als een mobilisatie- of 
organisatiemodel voor een aktie, of alleen als een besluitvormingsmodel? 
Of mag je die drie aspekten niet zo scheiden? Gekoppeld aan de Dode
waardakties heeft basisdemokratie zich vooral gemanifesteerd als 
besluitvormingsmodel. En. dan nog als een matig tot slecht funktienerend 
model: 
- veel mensen achten zich niet aan eerder genomen besluiten gebonden 

of vinden formuleringen van besluiten zo vaag, dat er niets mee te 
doen valt; 

- de besluitvorming verloopt nogal traag, wat met name problemen 
oplevert tijdens akties; 

- ho.e zit het met de onderlinge solidariteit, het vertrouwen in elkaar 
vóór de akties, maar zeker ook tijdens het verloop ervan, zeker als 
je vertrouwen in mededemonstranten wordt gelogenstraft omdat er 
stillen tussen zijn; 

- vooral op de dinsdagochtend bleek dat de meest wilde geruchten in 
een toch al gespannen sfeer mensen in paniek brachten. Met name 
enkele mensen uit Dodewaard hebben daar een bijdrage aan geleverd. 
Op zo"n moment is een gewogen besluitvorming op grond van betrouwbare 
informatie onmogelijk: de eerste de beste nitwit ( of in een erger 
geval provokateur) kan de stemming doen omslaan en daarmee het 
gezicht van de DGD-beweging bepalen. Dat lijkt ons ongewenst. 

Tijdens een weekend over basisdemokratie zijn deze verschillende 
aspekten van basisdemokratie aan de orde geweest. Voor meer informa-
tie verwijzen we naar een brochure die daarover is uitgebracht. De 
belangrijkste konklusie van dat weekend is dat we binnen de basisgroe
penbeweging nog eens uitgebreid stil moeten staan bij de vraag hoe we 
tegen basisdemokratie aankijken. De diskussie in het weekend kan daartoe 
een aanzet zijn. 

EERST MEER OUIDELIJ KHEID ___ _ 
tit het voorafgaande vallen nauwelijks konklusies te trekken. Wel is 

duidelijk dat voor ons Dodewaard centraal blijft staan als een van 
de uitgangspunten van de DGD-beweging. Alleen hebben we niet helder 
hoe we verder moeten. Hebben blokkades nog zin of lopen we daarmee het 
risiko nog verder gemarginaliseerd en gekriminaliseerd te worden, 
waardoor we gedwongen worden onze strijd te richten op een afgeleid 
punt (hoe belangrijk dat ook is). Wij vinden dat uitgebreid nagedacht 
moet worden over de voortzetting van de strijd tegen Dodewaard, waarbij 
de hierboven aangestipte punten van belang zijn. Met name gaat het ons 
dan om een goede analyse van het offensief van de staat en de opkomst 
van rechts (en hoeje je daartegen teweer stelt), om een gezamenlijk 
antwoord op de vraag waar wij ons recht op verzet op baseren en om 
een uitgebreide diskussie over de verschillende aspekten van basis
demokratie. 

ENERGIEVOORZIEN IN�------
Helaas is er niet alleen Dodewaard. Er staan een aantal andere atoom
fabrieken in Nederland die ook onze aandacht verdienen. Dodewaard staat 
echter nog steeds voorop omdat ons insziens daar een sukses geboekt 
kan worden, en de sluiting daarvan reperkussies zal hebben voor het hele 
atoomprogramma. Maar, zoals gezegd er is meer aan de hand. De aargasprij
zen vliegen omhoog, waardoor Shell en Esso zich verrijken ten koste 
van vooral de laagstbetaalden, die geen geld hebben om hun huis te 
isoleren. Er is sprake van chemiese vervuiling en allerlei vormen van 



verspilling.Voor ininatieven op het gebied van alternatieve energie, 
voor energiewinkels en soortgelijkeinitiatieven die bedoeld zijn om de 
ontwikkeling van een kleinschalige energievoorziening te stimuleren en 
je eigen beweging te versterken, is geen of weinig plaats. 

BOTTE MINISTERIËLE DOODDOENER--
Daarnaast staat er op het gebied van de energiepolitiek nog een groot 
gevaar voor de deur, of eigenlijk al half binnen: de BMD . Uitop inie
peilingenblijkt dat hbe langer hoe meer mensen positief tegen de BMD 
aankijken. Wij vinden dit alarmerend. 
In een al wat grijs verleden is er door de toenmalige AKB uitvoerig 
gepraat over de BMD. Toen al werd duidelijk dat een deel van de beweging, 
met name dat deel dat later de DGD-beweging werd, die maatschappelijke 
diskussie niet zag zitten. Daarbij werden de volgende argumenten gehan
teerd: 
- De BMD draagt niet bij aan de demokratisering van de energievoorzie

ning. Ze aktiveert mensen niet. ze heeft integendeel alleen tot doel 
mensen te betrekken bij het bestaande energiebeleid. Haar enige funktie 
is um de politieke diskussie in de maatschappij over de energie
voorziening, die met name wij als AKB hebben losgemaakt in twee 
jaar tijd te smoren. De BMD is een diskussie over kernenergie of kolen 
- lood om oud ijzer - en abstrakte energiescenario's. In de BMD komt 
niet aan de orde dat de macht over de energievoorziening in handen 
is van enkelen, met name Shell en Esso, om nog maar te zwijgen van de 
(zeer moeilijke) vraag wat je daartegen kunt doen. In de BMD mag je 
alleen maar praten binnen de door deze multinationals gestelde kaders. 

- De BMD suggereert een eerlijke besluitvorming maar daarin wordt voor
bijgegaan aan de grote verschillen in macht, de ongelijke kansen en 
invloed die mensen hebben. De grote bedrijven hebben het geld en dus 
de middelen om de publieke opinie te beinvloeden. Om maar iets te 
noemen: alleen Shell en Esso weten hoeveel gas er onder de Nederlandse 
bodem ligt. 

- Er worden allerlei besluiten genomen , die vooruitlopen op de uitkomst 
van de BMD, met name het tekenen van de opwerkingskontrakten ende 
bouw van kolencentrales en kolenvergassingsinstallaties, overslagbe
drijven en al dies meer zij. Het komt er in feite gewoon op neer dat 
alles gewoon doorgaat terwijl wij zoetgehouden worden met een vrij
blijvende diskussie. 

- De BMD is een uiterst middel om de AKB te splitsen in zogenaamde demo
kraten (zij die aan deze vorm van inspraak meedoen) en antidemokraten. 

PERSPEKTIEF ................... .. 
Tpendertijd hebben er vooral twee diskussies gespeeld: 

Ten eerste is gepraat over ons eigen perspektief (een diskussie die 
overigens al wat langer speelde). Als wij alleen maar een beweging 
tegen kernenergie zijn en niet veel duidelijker aangeven wat we zelf 
willen, worden we ingekapseld door deze BMD .  Als we geen eigen perspek
tief ontwikkelen komen we in de idiote situatie te zitten dat onze 
argumenten tegen kernenergie ingruild worden tegen even sterke argu
menten tegen het grootschalig gebruik van kolen. Om dit te vermijden 
zijn mensen vanuit de AKB de gehele energieproblematiek aan de orde 
gaan stellen. Allerlei aktiviteiten werden ondersteund of opgezet: 
initiatievenop het gebied van zonne- en windenergie, akties tegen het 
van boven voorgestelde gebruik van kolen, LPG en LNG, plaatselijke 
energieakties en aktiviteiten op het gebied van energie en werkgele
genheid. Je moet je hier overigens niet al te veel bij voorstellen. 
Meestal gaat het om een paar mensen d.ie een windmolen aan het bouwen 
zijn, of om een energiewinkel, een plaatselijke energienota, boeken 
en brochures over kolen, wind- en zonneenergie, kongressen en lobby
werk. Het is nog zwaar overdreven om op dit punt van een politieke macht 
te spreken. Er zit wel perspektief in, met name in de windenergiebewe
ging, initiatieven tot energiewinkels, het verzet tegen kolen en dat 
tegen de aardgasprijsverhoging. 

VERDEELDHEID ________ _ 
Ten tweede is vooral gesproken over de mogelijke verdeeldheid die de 
BMD in eigen gelederen kan zaaien. Met name speelde het volgende 
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probleem: hoe krijg je je afwijzende standpunt zo goed mogelijk naar 
buiten? En hoe ga je om met delen van de AKB die wel mee willen doen? 
Dit soort vragen zijn op dit moment weer aktueel geworden, bv. door 
de Brauw's uitspraak dat er met DGD toch niet te praten valt. 

STAND VAN ZAKEN B,M,D. -----
Nog even kort de stand van zaken mbt de BMD: 
De BMD bestaat uit twee fases, de informatie- en diskussiefase. 
In de informatiefase die van ongeveer oktober tot december '81 liep 
worden meningen en feiten verzameld. Op basis van die informatie wil 
de Brauw rond de zomer van '82 de tweede kamer een interimrapport 
aanbieden. De tweede kamer zal moeten beslissen of zij het eens is met 
deinhoud van het rapport (o.a. mbt. de vraag wat de uitgangspunten van 
dediskussie moeten zijn). Mede op basis van dat rapport moet dan van 
oktober '82 tot april '83 de diskussie zelf gaan plaatsvinden. Hoe 
die diskussie eruit gaat zien is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat 
tal van maatschappelijke organisaties en deskundigen gevraagd wordt 
zich uit te spreken over de in het rapport opgestelde vragen rond 
het toekomstig energiebeleid. Wellicht komen er ook regionale bijeen
komsten. Eind '83 moet het cirkus afgesloten worden en hoopt de Brauw 
een eindrapport aan te kunnen bieden aan de tweede kamer. 
De inhoud van de BMD, zoals die er nu uitziet is nogal veranderd in 
vergelijking met de opzet zoals o.a. van Aadenne die gedacht had. Toen 
ging het over ja dan nee uitbreiding van het kernenergiepark. Onder 
druk van de dreigende Dodewaardaktie in oktober '80 zegde van Agt toe 
dat Dodewaard en Borssele ook ter diskussie stonden. Een jaar later 
besluit de stuurgroep dat dit ook voor Almelo en de Nederlandse 
deelname aan Kalkar geldt. 
Bovendien gaat het allang niet meer alleen om kernenergie, het hele 
energiebeleid staat ter diskussie. In een aantal energiescenario's 
staat niet alleen beschreven voor welke energiebronnen (kolen, kern
energie, olie, gas, alternatieven, besparingen) we zouden moeten 
kiezen, maar ook welke gevolgen dat heeft voor de ekonomie, de welvaart 
en de werkgelegenheid. Zo ontstaan er, wat de Brauw noemt samenlevings
plaatjes. 
Zo zal er een samenlevingsplaatje komen van Ekonomiese Zaken, dat de 
belangen van het bedrijfsleven zal dienen en zal doen voorkomen dat 
dat de belangen van het nederlandse volk zijn, een samenlevingsplaatje 
van het VNO en het 'vergeten scenario', dat het Centrum voor Energie
besparing in opdracht van de milieubeweging heeft uitgewerkt. Dit 

AARDGASPR I JSVERHOG I NG·----· 
Bij de vondst van de bel in Slochteren klonk het alom dat dat de Neder
landse ekonomie zou redden en dat die bel van ons allemaal was en we er 
dus met zijn en haar allen beter op zouden worden. Helaas de ekonomie 
werd toch verruineerd en de bel blijkt toch vooral van de NAM , Shell en 
Esso te zijn. Met het duurder worden van de grondstoffen is ook de 
aardgasprijs verhoogd en wordt met name de laatste tijd geprobeerd om 
een ekonomies wanbeleid af te wentelen op de minstbedeelden in de 
samenleving. Er zijn nu al mensen die de gasrekening niet meer kunnen 
betalen. 
Allerlei woonlastenkomitees in het land zijn hier aktie tegen aan het 
voeren. Het LEK heeft samen met konsumenten kontakt en de OBASA, een 
klub van amsterdamse buurtkomitees een prima krant over deze proble
matiek uitgegeven. In deze krant komt ook de macht van de olie-, gas-, 
en kolenmultinationals aan de orde en de mogelijkheden van een ander 
energiebeleid. 
Wij denken , om nog even op de BMD terug te komen, dat je door zulke 
verbindingen te leggen op een goede manier de BMD aanpakt: je kaart 
een problematiek aan, de macht van Shell en Esso, die in de BMD onder 
tafel blijft en bovendien maak je mensen aktief. 

GROOTSCHALIGE TOEPASSING KOLEN-
Aan het gebruik van kolen kleven talrijke bezwaren: kolen brengt veel 
milieuvervuiling met zich mee en de plannen zijn vooral onaanvaardbaar 
omdat er alleen gedacht wordt aan grootschalige toepassing, hetgeen 
haaks staat op onze eisen voor een demokratiese energievoorziening. 
Verder gaat de hele diskussie over kolen uit van de veronderstelling 
dat de energiebehoefte moet blijven groeien om de welvaart op peil te 
houden (niet het welzijn). 
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scenario is de laatste tijd veel in de publiciteit geweest: 500.000 
banen erbij en een kleine daling in besteedbaar inkomen, meer milieu 
en meer energiebesparing. Dit scenario sluit meer aan bij de ideeën die 
in de energiebeweging leven, wat dat betreft lijkt het leuk, het 
probleem is alleen dat als je in de BMD over dit scenario naast de 
andere gaat praten , dat je dan vastloopt in een even vrijblijvende 
als abstakte diskussie, terwijl Shell en Esso in de tussentijd van 
ons aardgasgeld hun koleninstallaties bouwen. 

Samenvattend: wij vinden het van levensbelang dat de AKB zich naast 
Dodewaard ook richt tegen het offensief van de staat, dat erop gericht 
is het kernenergieprogramma erdoor te drukken, het verzet van een 
steeds sterker wordende beweging te breken en de demokratisering 
van de energievoorziening in de kiem te smoren. Een herhaling van Zweden 
is hier zeker niet ondenkbaar, zeker nu ook delen van de linkse 
beweging wel aan de BMD mee willen doen na de bovengenoemde verande
ringen in inhoud. Aldoende wordt het verzet toch langzaam gekanaliseerd 
binnen de traditionele linkse kaders en wordt alles wat met de DGD-bewe
ging te maken heeft gekriminaliseerd. Daartegen moeten wij ons gaan 
verzetten. Een aantal belangrijke punten zijn dan: 
- hoe kun je de kwalijke kanten van de BMDhet beste naar buiten toe 
uitdragen? Hoe kun je aan anderen duidelijk maken dat er via de BMD 
niets verandert en dat mensen met een heel ander idee over deze 
maatschappij niet aan bod komen?; 
- hoe ga je om met de werkgroep energiediskussie en met name met het 
LEKdat bereid is medewerking te verlenen aan de BMD?; 
- Wat kunnen we konkreet zelf aanpakken de komende tijd? 

Het belangrijkst lijkt ons dat we de BMD niet gaan zitten afwachten, 
maar dat we zelf keihard doorgaan met het organiseren van diskussies 
en vooral akties. En dat we in die diskussies en akties naast onze 
bekende standpunten, ook aangeven waarom we niet meedoen aan deze BMD. 
Dat lijkt ons beter dan een apart offensief tegen de BMD te organiseren. 

We hebben het al verscheidene kernen gezegd: we vinden het belangrijk 
om de komende tijd meer aandacht te gaan besteden aan een aantal 
aktieterreinen, die nauw met de kernergieproblematiek verbonden zijn. 
We gaan er nog even kortop in. 

Wij vinden het belangrijk om als DGD ook stelling te nemen tegen het 
grootschalig gebruik van kolen en dat we aandacht moeten besteden aan 
akties en aktiviteiten, zoals vanuit Nijmegen de vliegasdumping in 
Elst en de uitbreidingsplannen van de kolencentrale. 
Mileudefensie heeft al weer enkele maanden terug een kolenaktiedag 
georganiseerd om het verzet tegen kolen te bundelen • .  Een verslag van 
deze aktiedag is aldaar te verkrijgen. Ook in het laatste nummer van 
Onderstroom is een - korter - verslag te lezen. 

CHEMIESE VERVUILING·····-
Tijdens informatieavonden wordt ons vaak de vraag gesteld of we daar 
niet tegen zijn. 
In de loop der jaren heeft zich een beweging ontwikkeld tegen de 
milieuvervuiling, waarvan de politieke basis geheel of ten dele een 
andere is dan die van de DGD-beweging. Het lijkt ons goed om in onze 
strijd het aspekt van milieuverontreiniging in het algemeen te 
betrekken. Talloze grote en kleine schandalen komen aan het licht 
en wij doen er niets mee,Het lijkt ons dan ook nodig daarin stelling te 
nemen en te bekijken in hoeverre we de strijd daartegen aktief 
kunnen ondersteunen. Dat kan betekenen dat we in 'onze bladen' daar 

meer aandacht aan besteden, het kan ook betekenen, diegenen die daartegen 
in verzet komen of willen komen, met onze ervaringen ondersteunen. 

KERNWAPEN�--------· 
Op nationaal en internationaal nivo is er sprake van een sterk 
groeiende vredesbeweging. Deze richt zich tot nog toe vooral tegen 
de (uitbreiding van de) nukleaire bewapening. Hier in Nederland is 
het gelukt om via een breed samenwerkingsverband 400. 000 mensen op 
de been te brengen op een reformistiese leuze - geen nieuwe kernwapens 
in Nederland -. 
Wij vinden dat je tamelijk relativerend aan moet kijken tegen de 
kracht van de vredesbeweging, met name omdat grote delen daarvan 
alleen parlementair gericht zijn. In haar huidige brede politieke 
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samenstelling kan de vredesbeweging niet veel kracht ontplooien. 
Wel konstateren we dat veel mensen voor het eerst aktief zijn geworden 
en dat is natuurlijk ontzettend goed. 
Wij vinden dat er vanuit onze opvattingen kontakt moet worden gelegd 
met de vredesbeweging, bijvoorbeeld op plaatselijk nivo. In zo'n 
gestruktureerd kontakt zal in ieder geval ruimte moeten zijn om de 
ontwikkeling van de vredesbeweging te kritiseren, om de diskussie 
zoals die in Onderstroom 38 is gestart door mensen van het IKV en 
het antimilitaristies buro Nijmegen en om te bekijken hoe we elkaar 
kunnen vinden in gemeenschappelijke uitgangspunten van onze strijd. 
Die zullen we moeten vinden om een krachtdadig antwoord op de 
huidige politiek. 

DODEWAARD _________ _ 
Tot zover een aantal punten waarvan we vinden dat ze in onze strijd 
betrokken moeten worden en niet alleen maar verbaal: onderzocht zal 
moeten worden hoe we onze strijd ook op die punten verder willen 
ontwikkelen. Oe meeste van de genoemde punten kunnen naar ons idee 
op korte termijn worden aangepakt. 

Blijft de vraag hoe we verder gaan met het direkte verzet tegen kern
energie. Ons is dat niet zo duidelijk. We vinden dat Dodewa.ard speer
punt moet blijven maar beginnen twijfels te krijgen bij de aktievorm. 
Massale akties blijven belangrijk. Voorwaarde daarbij is wel dat we 
antwoorden formuleren op de in het begin van dit verhaal gestelde vra
gen naar uitgangspunten en perspektieven. 
Sinds het pinksterkamp in 1980 is veel, zo niet alle energie gaan zit
ten in de voorbereidingen van akties, de akties zelf en de nabereidin
gen ervan. Vandaar dat het ons zinvol lijkt om op dit moment een mo
ment van rust in te bouwen, om te voorkomen dat we als een stel dolle 
dwazen van aktie naar aktie hollen, daarbij gestuurd door allerlei 
faktoren van buitenaf. We moeten zelf blijven bepalen waar, wanneer 
en vooral hoe we akties willen voeren. Diskussies over al die vragen die 
naar boven zijn gekomen naar aanleiding van de Oodewaardakties en dis
kussies over nieuwe aktievormen zullen veel tijd kosten. Een nieuwe 
massale aktie op korte termijn geeft ons die tijd niet. Dat is met name 
ook gebleken in de voorbereiding van de laatste aktie waarin op lande
lijk nivo alleen maar diskussies over praktiese zaken mogelijk waren. 

Vandaar dat we voorstellen om het Nijmeegs en Landelijk overleg in de 
komende tijd meer open te stellen voor allerlei inhoudelijke diskus
sies. Die diskussies mogen echter nooit losgekoppeld worden van den-

ken en werken aan nieuwe aktievoorstellen. Zo'n 'rustperiode' zou 
eventueel afgesloten kunnen worden met een landelijk tentenkamp waar 
konklusies uit de verschillende diskussies getrokken kunnen worden en 
gekeken kan worden welke van de verschillende aktievoorstellen we kon-

kreet aan gaan pakken. Een voordeel van zo'n tentenkamp is dat er meer 
mensen kunne.n meedoen dan alleen de vertegenwoordigers/vertegenwoordig
sters van de basisgroepen, waardoor een nieuwe aktie door meer mensen 
gedragen kan worden. Ook laat het zien dat we weliswaar uit Dodewaard 
zijn weggegaan maar dat we zeker niet stil zijn gaan zitten. Bovendien 
gaat er van zo'n massaal tentenkamp ook weer een dreiging uit, zeker 
als we erin slagen om met konkrete nieuwe aktievoorstellen te komen. 
Hopende op een goeie, solidaire diskussie, 

Stroomgroep Stop Kernenergie Nijmegen, januari 1982 
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