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Oe Dodeuaord-çaat-rdiohti-cktrie van 19 tot ,:n: met 26' se pt ember 'is i 'l meerdere opeioaten wvi ek te
noe",:e ,'l . Oe vaarnemend bUl"pemeester> van Dodewaard, A. Gol-dbero, tvpeerde 1:e t ars : "de tanoe t e
M.E . -aktie aUer ti,1den". Maal' ook van:r.Mre de l.l'i ,f :;e lJaarop de baeieçn-oepen, ondanks de politie
te:t'l'eul' , toet: ge...'unkt -ioneerd hebben. In de ze tL'eek ziJn vete basisgroepen heotiter ç eoovden, De
bijlw-001 'ZOg die t-i-idene de vredeeveek i n öodeuaard voedde ktJQlI1 VOOt' Ledereen als ee n kovp l .e 
te V2'1''1'Q.'JSirl-::.7. :.'adat 1.,;2 maandenl-ana cn ee plannen hadden aanaekondicd, eprakew Gol-dbero en
Fei .,ilbrieF nog va... eeYi beleid dat i n "LJi,Î's 1:ei à , t·ijpr.(n :d en wil-dheid" :.,dtgel1oerd :::O':( vo rden ,
Toe;: { ft ui-t: de aebeurt-ewi eeen een .....ebeel: ander draaiboek: ~GPlen te 3-::c1Zi?1: .

EID, RIJPHEID EN MILDHEID li ng was om e en gewelddadi ge
kon f r on t a t i e a an t e ga an . Dat
dit een zwa kke s chakel in de
legitimering va n het politie
op t reden was begree p Gol d 
berg al t e goed . Met genoe 
ge n s prak hij te konst ate ren
dat van ee n werkelijk fes t i 
va l geen sprake was. Ook ui t
he t bovens taande blijk t da t
he t polit iegeweld een an der
doel nastreefde dan beveil i
ging van de Centrale .j a a r was ' he t be l eid er voor 

al o p ge r ich t de ko n tinu ï
t e i t va n de kernc e n trale te
Na arbo r ge n. Een te r r e i nbe ze t
ti ng moe s t worde n voorkomen
~n de a f los s ing va n de ploe
Je n moes t kunne n doo r g a an . Nu
e c n t.e r de dreig i ng d i t j a a r
zov e e l mi nde r was : e r was
ge en s prake va n e e n t errein
beze tt i ng e n ook aan de duur
v an de blokka de ' s was een
li mi e t van e e n week geste l d ,
had de overhe id het do or
d r aa i e n van de cen t r a l e mak
I(e li j k kunnen bere i ke n zon
uer- toepass ing van geweld . Te
aeer d aa r een cffek ti eve
b Lokk ade , tgv d e vrije in 
1~ i1n g v ia de Waa l , onmo ge li j k
was. Ook de opze t om naast
de b lokkades een f e s t i val t e
nr-gan Lae z-en gaf duidelij k
aa n d a t het no o I t o nze be doe

Vi nk en be wone r s t e h inde
ren dan ons. Ma a r ook o m te
ku nnen aantonen da t de Ce n
t ra le d i rekt bedre i gd werd
e n e r d aa r o m e e r der en va ker
i ngegre pe n moest wo r d e n .
"Al s e r geen ~' . E . geweest
wa s , zo ud e n de demo nstr anten
na a r de Cent r a l e doorgelo 
pen z i j n" , aldus Go ldbe rg .
Zond ag zo u het a fgelope n
z ij n en d e r us t we erke r en i n
Dodewaard. Maar Gol dberg had
bu iten de waard gerekend :
De veronderste llinge n waar
op het draaiboek gebas ee r d
was b l ek en t oc h ve r kee r d t e
zijn . Maar de ko l o nne, een
maa l i n beweging ge ze t,
bleek n i et voor za t erdag d e
26e t @ kun ne n s t o ppe n .
Dit po li ti e be l e id we e k s t e r k
a f va n da t tijden s de ak t i e
in o kt o ber vo r'g jaar . Vor ig

I

Keume r-k van da t draaiboek
was : d .M.V. ee n sne l le kon
f r on t a ti e e en s che iding be
wer kstel ligen t ussen de
veronders telde'raddraaie rs
e n meelopers ' en ' v r eed z ame,
goedwil lend e demo nstran ten' .
De o ve rgeb leven 'harde ke r n '
zou d usdan i g aange pak t
worde n , d at de lust hen voor
nu e n toekomstige ak t i es we l
zo u ve rga an . Go l d be r g hBeft
d an oo k herhaal de lijk de
ve ronderstelling u i t ge 
s proken da t "door de ge beu r 
t en i s s e n e en sche iding d e r
geesten zou optreden".
Pro forma zouden politie
s luizen mate riaa l voo r het
anti - atoomdo r p t r a ch t e n t e 
gen t e hou den en er zou geen
prikkeldraad-ri ng kome n .
Vorig j a a r b l e e k deze ring
ee rder het c on s e r ve nbed r i j f
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Hoe het gebeurck 
Nadat zo'n aoo aktievoerders 
op vrijdas het terrein se
kraakt hadden, verzaaelden 
zich zaterdac een 20.000 da
aonatranten op het terrein. 
In de naaiddac werd opptrok 
ken richtins centrale. Zeer 
velen, wellicht de aeesten, 
naaen aateriaal aee voor de 
bouw van een anti-atoolldorp. 
Zonder noeaen .. aardice pro
bleaen tonden we voor de 
centrale toaen. Br ontstond 
even sp&D.Dinc doordat een 
croep achter en lancs een 
onduidelijk 111-linietje was 
dooorcelopen en aldaar wilde 
besinnen aet de bouw van een 
ant1-atoo.Sorp. Deze croep 
werd niet zachtzinnia weace
J&acd en het leek er op dat 
de M.B. een aanleidins zicht 
Daarna werd het weer rustic 
en zelfs ontspanDen, zeker 
na het optreden van de niet
te-veraijden 'von Bibikov'. 
Plotaelinc kw ... n er Y&al 
M.B.-buaaen oprijden, M.z. 
era aet casaaskers stapten 
uit . Kort daarop brak de 
hel los . De voorste deaon
atranten, waarvan velen op 
de wee zaten. trepn een CS
cranaat voorcehouden , cs
cranaten werden tuesen de 
aen.icte van vele duizen
den pacboten. Bet ia alleen 
aan een cevoel van verant
woordelijkheid t . o.v. elkaar 
van de deaonatranten te dan
ken d.at er pen zwaarcewon· 
den of erger sij» aevallen. 
Ben slacveld was aanpricht : 
overal achtergela te.n kle
dincatukken, t aseen en een 
rolstoel die eenzaaa op de 
dijk stond. OVeral kotsende 
aenaen, velen waren in het 
door de politie aanpbrachte 
prikkeldraad tereebt cekoaen 
,veel cewonden. Achterblij
vers werden cearresteerd 
door als aktievoerder ver
klede stillen . De eerste ar
restant was n . b . een BHBO-er 
die een door het cs-ca• be
dwelade deaonatrant weer op 
de been probeerde te helpen. 
Overal cs-caawolken, aaar 
het was noc niet cenoec. We 
werden verder terucpdreven . 
De weilanden door, over in
derhaast opceworpen d .... t
jes in sloten, tot in de bie 
tenvelden toe. De M.B. rukte 
steeds verder op, terwijl er 
konstant aet cs- aas werd ca· 
schoten. Uiteindelijk kondan 
velen toch blokkades voraen 
of zich daarbij aansluiten. 
Intussen versebenen de eer
ste barricades. Verbijste
rins en woede over zoveel 
onzinnis en onverantwoorde
lijk ceweld, over de vele 
gewonden. Het crootste deel 
van de 130 cewonden die uit
eindelijk vielen, viel op 
die eerste dag. Kortoa de 
'vreedzaae, coedwillende' 
demonstranten werden kwaad . 
De 'harde kern' bleek niet 
te vinden en die is toch 
nodic om het bes tuursfalen 
te legitimeren. 
Wel bleek de wi~ van duizen-

den oa te blijven proberen 
te blokkeren. Dit ondanks de 
terechte angst die we badden 
vanwep het overal op de 
loer liccende gevaar van po
litieterreur . W~ekeurige 
en ,erichte arrestaties, al 
dan niet aiddele twee heli
kopte ra aet video of aet 
spuitbusjes aet waarschijn
lijk het verboden aace-gu 
of aet aolestering van ar-

res tanten en oaatanders. 
Geinfiltreerde stillen ver
aoad als aktievoerder of 
journalist , zowel op blokka
des als op bet festivalter
rein. Het insluiten van blok 
kadee oa deze dan 1n de wei
landen op te wachten in bet 
donker aet 'per ongeluk' loa 
celaten honden, het aanval
l en van o.a. een BHBO-bus, 
charges aet CS-gas en -gene
ratoren en aet de achterkant 
van stokken slaand werden 
aet regelaaat van de klok 
uitgevoerd. Toch bleef de 
sfeer goed, het festival was • 
in volle cang en er werd 
ze lfs een kunstwerk op de 
Ooatblokkade opgericht. Zon
dag werd bet festivalterrein 
,dav e en verkeerariDe van ve 
le kiloaeters, afgesloten 
voor vervoer . Maar bet poli
tieapparaat bleet chaotisch 
te zijn : wel kwaaen OJlU bua 
een aet nieuw aate riaal voor 
het anti-atooadorp er door, 
aaar de pers werd teeengehou 
den . Ook werden bussen van 
50+erstegengebouden en werd 
bun deaonstratie verboden. 
Versebeidene keren probeer
den zij aet Goldberg te pra
ten over hun deaonstratie, 
het CS-gas en bet gebruik 
van de lange lat. Goldbere 
had "belancrijker zaken te 
doen" . Ook een bezetting van 
bet dorpshuis deed hea ceen 
s tap nader tot ben koaen. 
Uiteindelijk heeft een croep 
50+era toch gedeaonstreerd 
bij de blokkade . Zij keken 
daarbij de KB-era een kwar-

tier l ans recht 1D de ocen. 
De M.B. deed zijn helaen af 
en de aflossine van pers o
neel sine voor het eerst o
ver de Waal .Ook daaruit 
bleek dat bet ontruiaen van 
de Westblokkade louter aacbt 
evertoon was . 
Na het vertrek van de 50+ers 
stortte het politiepweld 
onverbiddelijk op ons los . 
Zaterdagnacht was alle be-

schikbare M.E. incezet , en 
zondasnacht zou.den de M.B.
ers vervaneen aoaten worden 
door politie met de platte 
pet, aldus Goldbere in het 
raadedebat waarin bij verant 
woordins aflecde. Kortoa, er 
moest s nel worden toegaslaeen 
Als reaktie op de herhaalde 
s telltnc dat aateriöle blok
kadas niet aocbten , werden 
enkele aenselijke blokkadee 
geprobeerd . Zo ook zondag
nacht . Ons werd zelfs door 
de rijkepoli tie, die daartoe 
alle blokkades afreed , ver
teld dat we onceaoeid zouden 
worden celate n a1 t s we ceen 
aate riaal zouden aeeneaen. 
Ook was he t akkoord als we 
voor de centrale zouden zit
ten . Bnke l e u.r en later werd 
deze blokkade in elkaar ge
slacen en over lance afstand 
achtervolcd . De deaonstrante 
hadden ais bruik van de situa 
tie ceaaakt, aldus PeiJl
brief . Wel of ceen barrica
des , het aaakte niets uit . 
Toch ciDeen duizenden door, 
we wilden niet wijken voor 
het politieceweld. 

Va~s spe~ 

Maandag belandde bet politie 
optreden op een voorlopig 
dieptepunt. Met setrokken 
pis tool werd vlak voor de 
incanc van bet festivalter
rein een aktievoerder gear
resteerd.Ben snelle reaktie 
vanuit het festivalterrein 
volede en het scheelde een 
haar of deze vier s tillen 
zouden zich zo bedreicd heb-

ben gevoeld, dat er zou zijn 
caseboten. Ieaand d.ie stond 
te tilaen krees een pist ool 
1n de rug cedrultt : bij aoest 
stoppen . 
Op die dag diende zich een 
tweede tegenstander aan. 
Berst waren bet prucbten 
dat boeren uit de oapvinc 
ons kaap aet traktoren en 
landbouwgif te lijf wilden 
caan . In de oaseviDe van ona 

ka.p en de blokkades verza
aalden zich steeds aeer aan
sen die ons in ieder ceval 
niet vriendelijk gezind wa
ren. Naaraate de tijd vor
derde ·werd hun houding 
steeds dreigender. ZiJ de
den zich voor als bewoners. 
We kondeD goed besrijpen dat 
de bewoners rond de central e 
bet zat waren. De overlaat 
en spanningen tgv de konfron 
taties tussen KB en aktie
voerders waren aanzienlijk . 
Traangas , overal rennende 
oensen en konstant twee he
likopters boven de oacevinc 
en angst voor weilanden en 
akkers, llun broodwinning, 
was -er dan genoec. Ben se
sprak aet de groep die zich 
verzaaeld had bleet niet 
echt aogelijk terwijl een al 
lancer bestaand buurtooait6 
waaraee we voorbeen kontakt 
hadden niet aeer bleek te 
funktioneren. Kaar duidelijk 
werd wel dat ook zij bang wa 
ren . Maandagavond laat warde 
de blokkadee opgeschort. 
Deels oadat velen geen nieu
we kontrontat1ee aet de 
steeds drastischer MB wil
den, deels oa in rust te kun 
nen beraden over het hoe en 
wat van de groep die on be
dreigde en in een ultiaatua 
ons vertrek eiste . Iets la
ter werd het ons ateed.s dui
delijker dat bet niet alleen 
oa bewoners cing. Rechtse 
croepen speelden in op de 
bij de bevolkins ontstane 
onlus tcevoelens . Uit de 



streek en zelfs tot uit Lun
teren werden aensen opge
roepen oa ons te koaen ver
drijven. Koostruk Jong Ne
derland (een Stichting van 
het OUd Strijders Lecioen) 
riep aiddele radio 'de Zwij
pnd.e Meerderheid' op oa het 
linkse tutc, deze ondeaokrati 
sche eleaenten, te verjapn, 
Ook .aiddels de 27 MC werd op 
geroepen. Bewoners van Wely 
vertelden ons dat het oa 
slechts 2~ vsn de echte inwo 
ners zou gaan. Al voor de ak 
tie had het OSL de oageving 
volcestickerd aet de leus: 
"Laat de deaokratie niet kra 
ken" Dit gebeurde onder het 
ooc van de ongetwijfeld in 
grote aantallen aanwezige po 
litie. De opgeroepen groep 
noeade zich het Koatt6 Wely 
Vry. Maandagavond trokken 
zij op naar het festivalter
rein. Daarop oasingelde de 
)IE OllB terrein. Iedereen 
aoest terug op het weiland 
en aocht de weg niet op, an
ders zou de IIB de zaak vel 
schoonvegen. Als dit al geen 
atiaul81l8 voor deze knok
ploec was, dan waa het optre 
den van Goldberg dat wel. 
In een helikopter cezeten 
tolderde hij bet kaa et een 
Iloort lutste waarschuwing 
onder, daarna Jcwaa een on
verstaanbare toespraak. 
Daarna heeft hij de knok
ploeg in bet dorp toege
sproken ; Bij overtuigde hen 
dat ons toch de tijd aoest 
worden eegeven oa te ver
trekken en be~ootde ben na 
dinadacavond 8 uur "de vrije 
hand". Ook ging hij in op de 
succestie dat het oa inwo
nera ging . Later zou hij 
hiervan zegcen: "Als je 
apreekt over de inwonera van 
Wely, weet je bet nooit". 
Goldberg zag zijn kans 
schoon oa ons te kunnen ver
drijven zonde.r de IIB het 
festivalterrein te laten ont 
ruiaen. Wel hebben verschil
lende stillen de onrust ak
tief bij OllS aanpwakkerd 
door verspreiding van ceruch 
ten. Zo vertelden zij dat 
rij de radiotent aoeaten be
scheraen oadat cli.e aanceva1-
len zou zijn 
Dinsdag besloten •e cezaaen
Ujk tevertreltlten en vanuit 
een andere plaats gozaaen
Ujk aktie te onderneaen. 
Uiteindelijk viel de keus op 
Mijaegen en het Pieraon~lein 
We wilden en konden geen ge
vecht aan. De atspraak liep 
niet soed, veel aenseD ver
trokken individueel en een 
te kleine groep aoest rond 
8 uur nog van alles regeleD. 
0. 8 uur vertrok de politie
bescherming en de overgeble
ven groep zag de ltnokploe~r 
bet vooraaltge kaap opstor
aen, auto's in de sloot goo
ien en b.en bedreigen. liet 
naae een groep fietsers 
moest vele oawegen aaken eD 
kostte het uren oa Bijasgen 
te bereiken. llsar daar bleek 
d.e politieons wel wee.- te 
kunnen vindeD, we konden 
niet nur het Pieraonple~n 
en daaroa. werd het Turaac-

koaplex gekraakt . 
•. •• "Op het aoaent dat heel 
duidelijk blijkt dat bet 
doo.-voe.-en van het atooa
prograaaa band in band gaat 
aet tucistolde 1mokploep.n 
ten atooategen1tanders, vin
den rij dat we niet zoaaar 
over ons heen aoeteD laten 
lopen." 
Bet gaat niet alleeD aeer oa 
de levenecevaarltjke atooae
Dergie, aaar ook oa een over 
heidebeleid dat rechtse groe 
periogen de vrije hand peft 
We beleffen heel goed dat we 
daarvoor niet aeer aoeten 
wijken. Juist daara. wilden 
we aet el.Jcaar terug vechten 
tecen deze terreur. We heb
ben geaerkt dat we door sa
men te blijven en gesaaen
lijk alttie te voeren, de 
angst die door een dergelij
ke terreur de a.ensen inge
poapt wordt, kunnen over
winnen~ •••• (aldus een deel 
van de verltlutng die de 
aktievoerders in de Turaac 
uitgaven). 
Onderwijl vierde"Wely Vry" 
een .bevrijdingsfee·st, &ede
standers van ons in het dorp 
werden betiteld als NSB-era, 
en werden bedreigd. TijdeBI 
dit 'teest' naa Goldberg de 
aoette de ~oep Wely vry te 
bedanken eD sprak van een • be 
heerste deaonstratte•. Hier
op is hij later aangevallen, 
aaar in de rudavergadering 
presteerde hij het oa naast 
een toraele d11tancilring, 
te konstateren dat deze 
groep ''wel heeft ceholpen" . 
Ook zijn partijgenoot, bet 
VVD-raadslid Groen gooide 
er nog een schepje bovenop . 
Miet alleeD liep hij voorop 
bij het 'volksgericht' en 
had bij atenc.Us van het 0.8 
.L. tegen onze aktie in het 
dorp uitgedeeld, bij kon on· 
ge•toord zijn rede in de 
raad besluiten met de woor 

Foto Fro.ru JHbell 

den : Dodewaard ia nu twee 
keer bevrijd :"De eerste keer 
in 1945, de tweede keer in 
1981 op 22 1epteaber11 

Ondanlul dit bevrijc:ll.nasteeat 
bleek de jacht op de Dode
waard-gaat-Dicht aktievoer
ders nog open. In Htjaegen 
cirkelde een helDopter en 
stierf bet van de atil~en. 
Br werd voor een puur vreed
saae deaonstratie in Arnhea 
rond de voorgeleiding van 
de arrestanten gekozen en oa 
juist elke nieuwe konfronta
tie te oazet.len. Bchter 080-
teaaa traden aet p:lstool op, 
arresteerden aenaen, aloecen 
op deaoDBtranten in, lieten 
hondengeleidera en uiteinde
lijk eeD peloton MB opdrav~n 
De laatste dagen van cle week 

werd bard gewerkt aan de 
plaatselijke aktiea, de aobi 
liaatie voor de deaoDatratte 
van Arnhea en gingen alvast 
groepjes aan het werk oa ar
restantan te ondersteunen, 
het politiebeleid uit te soe 
ken en aan te klagen, en bet 
optreden van de rechtae ao
btl~satie verder te onderzoe 
ken, 
In Arnbea werd aet rond de 
50.000 aensen een indrukwek
kende deaonstratie tegen de 
Arnhea1e Instellingen en het 
politiegeweld gehouden. 
.Het bleek dat veel aensen 
die stiau1ans nodig hadden 
)la alle ervarillpn de afge
lopen week. 

.Fred Gersteling 
Fr{, te Eio'l<.enhaJ,uJer 
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OPROEP 50+ 
21NOVEMBER AMSTERDA.M 

''Wij hebben geprobeerd onze 
kinderen op te voeden, we 
hebben ze geleerd te praten 
en ze als zeltstandtge men
lieD hiDl eigen beslis·stngen 
leren neaen. 
We heb~en met ze gelachen en 
aet ze gebui.ld, Maar, ••• on
ze generatte heeft ben ook op
ge•cheept aet kernenergie en 
atooaboamen. Juist de jonge
ren zijn het die tegen het 
atooageweld in verzet kolll8n 1 

op bun eigen aan.ier en aet 
bun eigen woorden. Laten wij, 
ouderen hen ~een staan?. 
~ten wij nog langer van deze 
jongeren zeggen dat het werk
schuw tuig en rellenschoppers 
zijn?. Diep in ons b.art weten 
wij dnt z.ij gelijk hebben met 

bun protest, Uet is aan ons 
oa nu van hen te leran, Wlj 
aoeten kenbaar maken dat ook 
onze generatie bet atooage
weld niet lager pikt, Hier, in 
Nederland niet, nergellB niet, 
We kunnen niet langer zwij
gend toe kijken.. We •oeten la
ten zien dat we tegen atooa
energie en atooabewapening 
z ijn. 
Koa daaroa 21 novelaber naar 

.-.terdaa en demonstreer aee 
tegen de atooabewapening, Ge
weldloos en rustig in een gro
te groep, We kunnen bet de 
jongeren niet langer alleen 
laten opknappen", 
Bie Osse~ 
Smeerpoortstraat 36, B~jk 
telefoon: 03410-12174. 
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Kosten Dodewaard wanneer de centrale in 1993 Kosten Borssele wanneer de centrale in 1996

gesloten wordt gesloten wordt----
Officiële nota's Damveld OffiCiëlj nota's Damveld

Bedrijfstijd 50~ 60~ 50% 607, Bedrijfstijd 50% 60% 50% 60%--- -- -
Aanpassing j

veiligheid 50mln 50mln Investeringe 150mln 150mln 150mln 150 mln
Extra verze~

kerinoskost. 160 160 Extra verzek 1385 1385
Extra opwer- 67,7 a 81,3a Extra oilwer- 668 à .u2.
.lliL- 150 6 180 7 kin~ 1485 1782
Ontmanteli~ 60mln 200 200 Ontmanteling 100 100 550 550

enkel idem
malen
79 mI

Inpakken 71.6 71.6 Inpakken 216 216
afval

1-"0--
afval ._----

TussenoDsla 40
-_.-

Tussenopslag 200 wo-
afval -- f.----- afval
Eindouslag 200 à 200 à Eindopslag 1800 à 1800 à
afval 400 400 afval 3600 3600

Totaal 60mln 789,3 I 802,9 Totaal 25Om1 250mln 4969 à 5123 A
enkel

;072,2j
à 7586 7883

malen 1102, mln mln
79mln "ln mln

Voor politie-inzet (zie onder Dodewaard)
rekent Damveld in het geval van Borssele
negentiende aandeel naar analogie van het
9 maal grotere opwekkingsverm.:100 mln.

DODEWAARD-KRANTENKNIPSELBOEK
get Krantenknipselboek is een
boek waarin gebundeld zijn
artikelen uit 10 dagbladen en
6 weekbladen over de Dode
waard Gaat Dicht-aktie.
De prijs is f 5,-- (inkl.
porto) en het is te bestellen
bij: Harko, tel,: 08356-3904
Reigerstraat 23 te Ulft.

DODEWAARD - FINANCIEN
Er is nog een tekort van
ongeveer f 3.000,--
Dus mensen •••••••••• !
Giro: 4176911, sekretariaat
Dodewaard Gaat Dicht, Nij
megen.

en de effecten daarvan,
Je kunt het affiche bestellen
bij: "de 5

e
kolonne", Postbus

14147 te Utrecht. De prijs is
I 1,65 inclusief portokosten.

VERLOREN • GBVONDEN
Gevonden: tenten, kleren, hor
loges, schoenen, sleutels en
tassen.
Verloren: fotospullen, tent
en houtkachel van de NOP,
tenten van Rampenplan.
Je kunt voor dit alles terecht
bi.j Frans in Nijmegen, telo
080 225408

Zeeland, de direktie van de
van Aardenne van Ekon,Zaken
centrales niet nu, maar pas

Staten van
en ex-min.
wanneer de

FASCISTEN
Wat is er nu precies gebeurt
op maandag en dinsdag 21 en
22 september j.l.
Wie zaten (en zitten!) achter
het "spontane volksgeweld"
Was het de OSL, Goldberg of
de stem van de zwijgende
meerderheid? Het is een hele
puzzel. Wil je meehelpen
dingen uit te zoeken, neem
dan kontakt op met:
080-780882.

BURGERLIJKE PERS
Alle landelijke dag- en week
bladen met berichten over de
Dodewaard Gaat Dicht-aktie
zijn verzameld. De plaatse
lijke kranten ontbreken
echter nog; heb je nog krant
en uit die week neem dan
kontakt op met:
Rob Oostvogels, Heer Nico
laasstraat 21a, Rotterdam
tel.: 010-862434.

DODEWAARD- CS-GAS AFFICHE
Er is een affiche semaakt
over bet gebruik van CS-gas

AKTIEVERSLAG
Er komt een aktieverslag in
(zwart)boekvorm, Een aantal
mensen zijn druk doende om
materiaal te verzamelen, Dit
materiaal komt van basis
groepen, werkgroepen en
'loslopenden I. Heb je wat op
je hart, wil je meewerken,
neem dan kontakt op met:
Jan de Goede, tel. 08306
22056 of met de basisgroep
'slappe hap' 020 175348,

De officiële nota's zijn afkomstig van Gedeputeerde
Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij PZEM
Deze cijfers geven dus aan wat de extra kosten zijn
in 1993 en 1996 gesloten worden. ----
Verder telt Damveld daarbij lOmln op,
voor de inzet van politie die nodig is om
het verzet tegen proefboringen en definitie
ve opslag van het kernafval in zoutkoepels
in het noorden van ons land te breken.

VooP en tijdens het landelijk
ovezoleg in Utzoeaht van elf
oktobezo zijn el' een aantal
1ÛeFkgpoepen gevomd die de
nasleep van de aktie op zich
n.emen, tenminste wat betX'eft
het organi8atozoiese gedeelte:
ARRESTANTEN
Het is vrijwel zeker dat een
deel van de twintig arrestant~

en op 30 oktober in Arnhem
moet voorkomen. Omdat de ar
restanten er een politiek pro
ces van willen maken -duide
lijk moet worden wie er ge
weld heeft gebruikt- moeten
er zo veel mogelijk foto's
van arrestaties, video-opna
mes en getuigenverklaringen
bij elkaar gebracht worden.
Heb je foto's, video-opnames
of heb je 'rare ' dingen gezien
die in het proces van pas kun
nen komen, neem dan in vredes
naam kontakt Op met het justi
tieel klachtenbureau (JKB) in
Arnhem~ Doe dat zo snel moge
lijk: De arrestanten worden
aangeklaagd wegens vernieling,
openlijke geweldpleging, ver
sperring en vernieling van de
openbare weg, (poging tot)
zware mishandeling en poging
tot doodslag. De schoften~

JKB Klarendaalseweg 523,
A;;hemg tel~ 085 423518, b~ggg~
08306 22056
Van onze kant zal het proces
niet in alle stilte mogen ver
lopen~ Bereid je dus voor op
30 oktober, en trommel zo veel
mogelijk mensen op~ Het proces
begint om 9 uur~

Een affiche ls in de .aak~

WYSLAANTERUG

Waarom aoet ik leuzen kalken in
Dodewaard? omdat ik daarmee ef
fektiever aktie voer? De bevol
king aldaar zal hoogstens nog
negatiever reageren door de be
vuiling van hun oh zo sehone
dorpje aan de Waal. Ook een
verfbom tegen het stadhuis
helpt niet. Dit soort van ak
tiviteiten zijn anonieme ak
ties: de kalker of gooier
vlucht zodra bij of zij klaar
is, om aan represailles te ont
komen. Zo is zo'n gekalkte leus
net zo anoniem als de ME-er die
me slaat. Die anonimiteit be
schermt hem net zo goed wanneer
hij mij mishandelt, als dat die
anonimiteit mij beschermt als
ik kalk. Uit jouw verhaal in
het nulnummer van Afval blijkt
dat je het initiatief van de en
keling veel waarde toekent. Al
les goed en wel. maar ik wil
eerst weten wat voor initiatief
het is. Het gezaaenlijk aan
schaffen van vuurwapens door
ons vind ik net zo erg, zo niet
erger als het open houden van
een centrale. Tegen beiden zal
ik me verzetten. Het initiatief
van de enkeling is voor mij nog
lang geen heiligverklaring van
zijn of haar aktie. Daar tegen
over staat dat besluiten door
een kleine groep genomen en zo
van boven af in de massa ge
dropt bij mij op verzet stuiten
Besluiten buiten mij om geno
men zijn de mijne niet. Maar
toch zullen we met betere geza
menlijk gedragen afspraken aan
een volgende aktie moeten be
ginnen. Want er zal toch weer
meer onderling vertrouwen moe
ten ontstaan, meer onderlinge
duidelijkheid, De meest frus
trerende ogenblikken in de
Dodewaard-aktie waren voor mij
toen er mensen vertrokken, op
ons scheldend omdat wij barri
kaden aan het bouwen waren en
het moment dat mensen op de
blokkade elkaar gingen fouil

leren omdat ze e-lkaar aanzagen
voor stillen, Op dat soort
momenten ontbrak het onder
ling vertrouwon, de onderlinge
tolerantie.
Een'ons verder terugtrekken
in onze basisgroepen'zal de
openheid van de beweging niet
vergroten. Het zal het onder
ling vertrouwen ook niet ver
groten, nee het zal eerder nei
gen naar sektarisme, naar een
je tegen je mede-standers a~

zetten en een claimen van het
bezit van De Juiste IdeeUn.
Het bezig gaan met basisdemo
krat Ie houdt voor mij in dat
er op een open manier akties
gevoerd gaan worden. Dat wil
dus zeggen dat we ons niet in
de anonimiteit of in de massa
verschuilen, maar openlijk
uitkomen voor onze idee~n,

kleinere akties ook voeren en
ons daarop laten aanspreken,
Kleinschalig aktievoeren is
inderdaad prima, maar dan moet
er als basis wel een onderling
vertrouwen bestaan. Anders is
h~t niet meer dan verkleinde
grootschaligheid: even ver
vreemdend. 8ybl'en VI'ouwel'

4 kollektief



Ik wist niet wat ik aanhaalde 5

Hoe heb je' as aktie in DodJ3
lJJaa1"d' é-:rvaren?
NU krijgt Van Thijn er goed
van langs •. Door zijn uitla
tingen -dat er geen blokkades
gedUld kondèn worden, zelf.
niet vooi" !laar twee uur- heeft
Goldberg fiat gekregen a- de
boel te verstieren. Ook
'rechtst heeft daar prot'ijt
van getrokken volgens Rie.
"Het is onbegrijpelijk",
gaat ze verder, "dat Van
Thijn zoiets kon zeggen. Hij
wist toch, of had in ieder
geval lIlOeten weten dat Gold
berg er op uit was de boel in
het honderd te laten lopen".
Ook Goldberg wordt zijn plaats

nogal wat gezwamd, voor ze
tot besluiten komen. Daar op
het landelijk heb ik ge~ien

hoeveel aensen er aet kern
energie bezig Zijn. Ik heb
om het hoekje gekeken en ik
Tloet zeggen dat ik jullie
een prachtstel vindt, echt
waar".
Het was nu zaak om de trein
in beweging te houden. Maan
dag een vergadering over de
route van de demonstratie,
dinsdag een perskonferentie.
Na de uitspraak van de burge
meester van Dodewaard dat de
'OUdjes' beter in Den Haag
konden gaan demonstreren,
was het helaaaal 'bot news'.
De autoriteiten konden open
lijke steunbetuigingen voor
de 'raddraaiers en staats
gevaarlijke relscboppers'
niet gebruiken. Dat paste
niet in hun scenario dat
gebaseerd was op een flinke
afstraffing van de demon
stranten. "Steeds heb ik
gehamerd op die hele brede
kring van aensen die ik wil
bereiken. Ongeacht rang of
stand, geloof of politieke
richting. Iedereen die tegen
het atoamgeweld is, laat die
inhaken a Op die basis llOet de
aktie ook na Dodewaard door
gaan".

Maar hoe Ugt dat nou bij
mensen die VOOl' kernenergie
zijn~ ga je daar net zo ge
TrKlkketi:jk mee om als met te
gen.standsrs van kePnenergie
en -bel.lKlpening?
tlDat zal ik je vertellen:
mensen die voor kernenraie
zijn, TIaar open staan, daar
kun je aee praten. Vóór- of
tegenstanders die zeggen dat
er geen toekomst meer is, die
sluiten onherroepelijk iedere
diskussie en ieder kontakt
uit. Met die mensen praat ik
niet. Tegen ben zeg ik alleen
dat ze moeten proberen een
toekOJllst te vinden. Want het
leven is een toekOJlSt waard.
Ook al ben je tachtig. Voor
of tegenstander zijn van kern
energie is ook bij jullie het
probleem niet: bi~ jullie
l1St het probleem hoe je een
t()ekomst voor jezelf vindt.
Want een mens zonder toekollst
ls als een mens zonder ogen,
zonder gevoel, zonder waarne
lI.log. I_and d1,e geen toekoust
Ziet moet niet vechten tegen
kernenergie, .aar tegen zich
zelf"o

Zi j tobde echter met haar
gezondheid. Toen heb ik
Nljmegen geprobeerd.
Ook daar dachten ze het in
Keulen te horen donderen.
Ik moest echter mensen vinden
die me konden helpen het één
en ander op te zetten, aaar
het sekretariaat had beloofd
geen adressen te zullen vrij
geven aan derden. Ze hebben
me toen aangeraden ee1). brief
je te schrijven wat meege
stuurd zou kunnen worden aet
de Dodewaard-notulen.
Nou kan je Il8kkelijk praten
.-ar binnen drie weken .aeat
ik daar staan met een paar
duizend .enBen. Ze dachten
daar in Nijll&pn echt dat
ik niet goed snik was.
Trouwens ik heb ook niet ge
weten wat ik aanhaalde.
Vrijdags belde Lot echter op
ze wilde toch llgehelpllln. Ik
natuurlijk hardstikke biij,
ik zei tecen haar ze vinden
het allemaal' hardstikke
prachtig maar niemand helpt
me••
Sametl hebben ze een oproep
opgesteld. Aan Nijmegen door
gegeven kon deze gelijk op
een perskonferentie voorge
lezen worden. Perskonferentie
was voor Rie DOg een vreemd
woord, maar de vollende dag
begreep ze de inhoud ervan:
de KRO, de vara, Radio Oost
en de ziekenomroep stonden
op de stoep voor aeer infor
matie. Dankzij de pers kw..
de zaak goed aan het rollen.
Veel reaktles kw..en los.
Goede reakties, maar ook
boze, zeker toen Rie een
keer in de fout ging door te
stellen dat alle mensen tegen
kernenergie zijn.
Ook op het landelijk overleg
moest de oproep toegelicht
worden: "Lot zei: kom maar
niet te vroeg, 0Il een uur of
twee, want het heeft toch
geen zin.,. de hele vergade
ring bij te wonen. Je ver
veelt je dood daar. Er wordt

INTERVIEW MET RIE OSSEL

Hoe ben je te ~rk gegaan
in het 01'ganiaeren van het
geheû?
Bie: "Na veel telefoontjes
kwam ik bi j Dolf Jansen
terecht. Dolf is aktief lid
van de basisgroep Dodewaard.
Hij was erg enthousiast maar
betwijfelde of het plan uit
voerbaar was. Bi j bracht me
in kontakt met Lot Schouten.

boren werd heb ik de vredes
mars van Noorwegen naar
Parijs gevolgd. Dat heeft
een enorme indruk op llI8 ge
:naakt. Het was grandioos;
Japanners, mensen van aller
lei pluimase, van allerlei
nationaliteiten warèn erbij.
Die mensen deden gewoon wat,
ze gingen lopen, zoveel kilo
meters."
Het was nog nooit bij haar
opgekomen om zelf iets te
ondernemen, totdat het be
kend werd dat de Dodewaard
Gaat Dicht- beweging in
september weer een blokkade
akt;1e zou voeren. Het had
net zo goed een andere aktie
kunnen zijn, bijvoorbeeld
iets van Greenpeace of van
het IKV.
Rie: "in gedachten zag ;ik al
die jongeren, ploeterend in
de regen en aodder. Ik dacht,
dat kan ik ook, maar ik wist
dat ik niet in mijn eentje
zou moeten gaan. Heel veel
mensen van aijn generatie
moesten naar Doclewaard ko
men. Dat jongeren aktie voe
ren is eigenlijk een
schreeuw van: '.ensen, lui
steren jullie toch'. Niet
alleen de autoriteiten moet
en luisteren, maar iederèn.
Ik heb geluisterd, naar wat
de jongeren op hun manier
zeiden. 's Avonds was .ijn
ZOOD hier met de kleine
en ik vroeg he-. hoe hij bet
zou vinden als ik naar Dode
waard. zou gaan. Zijn ogen
begonnen te glinsteren en
hij zei dat hij het Srandi
oos zou vinden Eaar dat
ik .et een paar duizend
mensen moest zien te komen.
Maar hoe moest ik dat aan
pakken. Ik had nog nooit
van basisgroepen geboord en
nu voor het eerst van de
Dodewaard Gaat Dicht-bewe
ging".

"Toen zondagmiddag de groep 50 plus aankwam hebben
heel veel mensen dat als een enorme verademing er
varen. De openlijke steunbetuigingen na alle afram
melingen gaf je weer richting in je handelen", al
dus Karin, één van de vele brlevenschrijvers.
veel mensen hadden niet verwacht dat de groep "50
plus tegen atoomgeweld" zoveel indruk zou maken in
eigen aktiegelederen. Ook landelijk gezIen had de 1~n.·A.~

50 plus-aktie een groter bereik dan in eerste in
stantie verwacht werd. Reden te meer om na te praten
met Rie Osselover de aktie en het initiatief.
Het is 30 september •••.••

Rie vertelt:.. drie weken
voor de aktie vroel ik aan
mijn zoon of hij bet gek
zou vinden om met een hele
groep ouderen naar Dodewaard
te gaan".
Een paar dagen later was de
oproep aan alle ouderen om
de jongeren te ondersteunen,
landelijk bekend. Kranten
en de radio hebben wat de
verspreiding betreft goed
Ileegeholpen. Het is één van
de lichtpuntjes van deze
aktie geweest dat zo iets
binnen drie weken op poten
is gezet.

Waarom nu juist een oproep
aan ouderen?
Rie:"We moeten als Sroep
mensen van boven de 50 samen
met de jongeren tegen kern
energie demonstreren. Maar
wat op dit moment belang
rijker is om ouderen over de
dreMpel te helpen. Je hebt
bet in Dodewaard gezien,
jongeren gaan anders gekleed,
somaieen maken hun gezicht
zwart. Voor mij is dat niet
zo belangrijk, dat ze anders
gekleed gaan, ik kijk achter
de zwarte gezichten ga te
zl~n wat die mensen beweegt.
Maar iemand die yoor het
eerst meedoet en misschien
50 of 60 jaar is schrikt
zich rot. Daaroa moeten we
ook proberen om aansen over
die drempel heen te halen,
hen te helpen in te zien dat
bet om alldaagse dingen gaat
wanneer mensen tegen kern
energie zijn en de stap heb
ben genomen om te demonstre
ren."

Hoe ging dat bij jese.'lf?
Rie: "Dat is een beel ver
haal maar wel spannend.
Alles wat aat atoombewape
ning en kernenergie te maken
heeft, houdt me al jarenlang
bezig. Zo iets groeit lang
zaBB, allerlei zaken en
factoren spelen daarin een
rol en vaak is een ingrij
pende Sebeurten1s in een
mensenleven d1rekte aanlei
ding tot het nemen van de
stap. Kort geleden kwam mijn
laatste kleinkind, het is
mogelijk dat dat van binnen
iets los geaaakt heeft.
Voordat de 'laatste' g:e-

11 IEMAND DIE GEEN TOE
KOMST ZIET MOET NIET
TEGEN KERNENERGIE
VECHTEN MAAR TEGEN
ZICHZELF"



Recht op ve..zet
Tekeningen

Etma Oosterhoff

Wij hebben onze motieven
niet genoeg duidelijk kunnen
maken en dan zien de mensen
het alleen maar als zinlo
ze herrie. In zo'n situatie
kunnen rechtse knokploegen
en politie-onderdelen ook
ongestraft hun gang gaan.
We hebben alleen nagedacht
over wat we zelf willen en
niet over de politieke ver
houdingen waarbinnen je ak
tie voert.
In aansluiting hiero~ vind
ik het ook gevaarlijk om te
zien hoe wij als beweging
reageren op het politiege
weld en rechtse knoRploegen.
In plaats van ook na te
denken hoe het allemaal zo
heeft kunnen lopen dat GBO
eft'rechtse knokploegen hUD
gang kunnen gaan. wordt en
kel nagedacht over hoe je
je daartegen kunt verweren.
In plaats van na te denken
hoe we rechts in het ver
volg wel kunnen isoleren.
hoe het komt dat we dat in
deze aktie vergeten zijn.
lijkt het er wel op of we
een konfrDntatie met dit
tuig aan het voorbereiden
zijn. Dit is even gevaarlijk
als zinloos.

Sib"Le ScMne

In deze aktie is te we1n1g
nagedacht. daar komt het op
neer. Er is veel te weinig
gepraat over onze uitgangs
punten, over onze perspek
tieven en over onze-strate
gie. ~isschien gebeurt dit
binnenskamers wel, maar dan
nog. Het gaat erom deze dis
kussie als beweging te voe
ren en deze naar buiten te
brengen.
Het wantrouwen van de eer
ste Dodewaardaktie is geluk
kig weg, maar het is ver
vangen door een vaag soort
konsensus, die politieke
disyussies smoort, met alle
gevolgen van dien. Als wij
niet denken, doan anderen
het voor ons. En dat is
voorlopig het belangrijkste
wat ik van deze aktie ge
leerd heb.

In de praktijk betekende de
ze dubbele ontwikkeling dat
je vanaf zaterdagmiddag,
toen ons ondubbelzinnig de
oorlog werd verklaard, een
enorme tegenstelling zag
tussen ons, aktievoerders,
en een publieke opinie die
er werkelijk niet van be
greep waarom wij steeds u
renlang bezig waren om op
een dijk te komen en er ver
volgens onmiddellijk afge
gast of afgeslagen te worden

Financiäle steun is ook
welkom. Totdat er eeD ei
gen giro is kan dat via
Afval: giro 4592487 van
S. Brouwer, A'd&m, o.v.v.
vijftig-plus.

Deze V~S1e aD de vraag waar
je je demokr~tiese'rechtvan
daan haalt om je te verzet
ten is noch door de openbaar
heid noch door grote delen
van de AKB overgenomen. In
de openbaarheid beschouwen
veel mensen de aktie niet
als een vorm van verzet,
maar als een vorm van burger
lijke ongehoorzaamheid. als
een middei om heel duidelijk
te laten zien dat je het er
niet mee eens bent, als een
drukmiddel om de slechte pa~

lementaire besluitvorming te
verbeteren, als een Vo'l'tn"Van
invloed. Tegenover de beang
stigend machtige en omvang
rijke poging deze week om de
AKB te kriminaliseren, hoor
je nauwelijks meer dat we
verdomme het recht hebben
ons te verzetten, neen je
hoort alleen standpunten die
de aktie zien als een vorm
van invloed uitoefenen in
plaats van als een poging om

Een aantal vijftigplussers zelf wat te zeggen te krij-
zijn druk bezig om hun gen. Duidelijk malen wat je
leeftijdgenoten over de wilt, dat mag, maarverder
streep te halen. Er Is de moet je je wel rustig hou-
komende tijd dan ook veel den.
werk aan de winkel. Mensen In de heweging zelf ontlenen

die aktief .lIl.eer::,,~e~n;;~:,:,+--i~..;v~e~e~':..:m:e;;nsenhet demokratiese
helpen om het "enen zich te verzetten.
op poten te ze ten aak om zich te ver-
terecht bij de estaan aan de gevaren van
kontaktadresse . Daar ku. gie en de ondemo-
je ook aanklop n voor , onderdrukkende
lleer infora.atie r van deze samen-
Rh Ossel, Smee Hêt eigen rechts-
straat 36, Hard s voldoende basis
tel. 03410 12174 dan niet princi-

eldloos- verzet.
ersteuning of al

een politieke
O'I7er de motieven

van tie is minder be
langrijk. Wat je zelf wilt,
dat is het enige dat telt.
Was het vorig jaar nog zo,
dat op het laatste landelijB
overleg voor de aktie een
serieuze diskussie plaats
vond over de vraag of we de
kt ie wel of niet door kon
en laten gaan. dit jaar
wam de vraag niet eens aan

orde.

gaan door. We stonden daar en
er was er niet 6én bang voor
een klap of voor traangas.
Ik ben er van overtuigd dat
als we door waren gegaan dat
er klappen waren gevallen.
Absoluut. lIaar dat wilden we
niet. We wilden laten zien
dat we, ja zelfs ten koste
van kleineren -want ze hebben
ons behandeld als kleine kind
eren- geweldloos wilden blij
ven. We aoeten niet zeggen
dat alle ME onze vijand is.
Dat hebben ze nou wel steeds
getoond en ze komen ook steeds
over als onze vijand.
MAAR DAT HOEFT NIET.
Steeds moeten we met de poli
tie praten. Zelfs met de ME.
En met de plaatselijke auto~

rlteiten. omdat wij duidelijk
moeten maken dat wij niet
thuis zijn voor geweld".

niet alleen ter ondersteu
ning van de aktie, maar ook
om de aktie in een politiek
perspektief te plaatsen. Het
gaat niet alleen om kernener
gie. maar ook om de maat
schappij. Hoe het anders zou
kunnen wil je ook laten zien
door de manier waarop je je
akties voorbereidt en uit
voert: basisdemokratie 0m

dat je zelf iets te zeggen
wilt hebben over je eigen
bestaan. verzet in direkte
aktie omdat we autonome
machtsmiddelen willen ont
wikkelen, omdat we invloed
alleen niet genoeg vinden;
openbaarheid omdat we niets
te verbergen hebben, omdat
het een voorwaarde is voor
interne demokratie en boven
dien omdat we niet alleen
een aktie willen voeren,
maar ook een ~olitieke dis
kussie willen over onze mo
tieven. Alleen zo kun je
zien of de aktie brede on
dersteuning geniet, scherper
gesteld: of we het demokra
tische recht hebben ons di
rekt te verzetten.

30 september, Susan van Putten
en Hans Krikke

MaI:a' denk je niet dat derge
Ujke dingen juist vaker
zutten gebsU1'en. Als je naar
DodelJa~ tezrugkijkt zie je
dat het 'I1.aJXl.el' is getJ1esst
dan ooit tevoren. Niet aUeen
van overJwidskant~ er komen
nu ook allerlei reehtse
groeperingen op die van zich
laten horen••• Hoe zie jij
dat voor vo tgende akties?
"Ik zal je vertellen, we wa
ren met alle vijftig-plussers
naar de middenblokkade gegaan.
Vooraan stonden Lot, Evert en
anderen. We kwamen eerst voor
de ME in gevechtstenue te
_taan, die als robotten ge
hoorzaamden aan het bevel
zich om te kleden in vredes
tenue. Daar hebben we zo ge
staan (ze balt de vuisten,
witte knokkels) en als Lot of
ik of lemande anders had ge
zeld we gaan door, dan hadden
we uiteen mond gehoord: we

gewezen:"De burgemeester wilde
van de demonstrant een vijand
maken, om hem vervolgens af
te straffen". "Wat er in Do
dewaard ls gebeurd Is een
grote schande geweest. Het is
..et g~en pen te beechrijveo o

Dat dit in Nederland kon ge
beuren: Door die hele situa
tie ben ik weer met een been
in de toestand van veertig
jaar terug gekomen. Dingen
die ik absoluut had willen
vergeten. dingen waar ik
zelfs niet met mijn kinderen
over gepraat heb, dingen die
ik in het verzet beb meece
llaakt , kOllen weer naar boven.
Het komt er allemaal weer uit.
En met mij hebben een hele
boel ouderen hetzelfde gevoel
gehad. Zoiets mag in Neder
land Dooit en Dooit weer ge
beuren.

Over de afgelopen Dodewaard
aktie valt ontzettend veel
te zeggen, over de ongeloof
lijke verscheidenheid aan
mensen die mee hebben ge
daan, over het basisdemokra
tische experiment, de erva
ringen met een besluitvor
mingsstruktuur. waarbinnen
iedere basisgroep binnen be
paalde kaders autonoom is,
de ontwikkelingen in het re
uressieapparaat en allerlei
rech tse clubs.
Ik wil me beperken tot één
onderwerp en dat is dat ik
vind dat we te weinig hebbeL
nagedacht over de vraag
waar we nu eigenlijk mee be
zig zijn. En dat we dat op
ons brood hebben gekregen.
De uitgangspunten van de
eerste Dodewaardaktie, ba
sisdemokratie, recht op ver
zet en openbaarheid, zijn
indertijd na lange diskussie
gekozen. Het waren voorwaar
den voor het slegen van de
aktie. Het gaat om meer dan
enkel de sluiting van Dode
waard. Het gaat ook om een
maatschappelijke diskussie.
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HOEZO BASIS-DEMOKRASIE? 
De belegering van de kerncentrale in Dodewaard moest worden afgebroken onder druk van een drei
gend volksgericht. On zichzelf bekeken was die aftocht wel begrijpelijk. Kaar het stemt tot na
denken, dat een zó militant gepropageerde blokkade-actie, zó eenvoudig kon worden afgestopt. 
Er zijn wel meer grote AKB-acties voortijdig geëindigd of al s een nachtkaars uitgegaan. En ook 
in die gevallen stond het magere resultaat in tegenstelling tot de gespierde taal in de vooraf
gaande propaganda. Externe factoren werden achteraf vaak benadrukt om de teleurstellende gang 
van zaken te verklaren. Zo zou D.G .D. 1980 zijn verlopen onder invloed van bet slechte weer en 
de slopende afstanden. Almelo voldeed niet aan de verwachtingen door de overmacht en de sluwe 
tactiek van de tegenstander , De afvaltransporten naar LJmuiden werden te zwaar bewaakt. En dit 
jaar is de blokkade in de war geschopt door het ''gesundes Volksempfinden" van de primitieve Ba
tavieren. 
Het is natuurlijk ook waar: Dergelijke zaken hebben soms een beslissende invloed op verloop en 
effect van acties. Maar daarnaast kan men zich afvragen of de acties wel goed voorbereid en 
uitgevoerd zijn. Anders gezegd , is een beweging met een basisgroepenstructuur (zoals die nu 
functioneert) wel in staat om verzet effectief te mobiliseren en te activeren? 

Het begrip basisgroep is vo
rig jaar in zwang gekomen en 
sindsdien snel ingeburgerd. 
Wat het precies inhoudt is 
niet zo duidelijk. In de mee
ste uitspraken wordt bet ont
breken van een hierarchische 
structuur en een grote indi
viduele autonomie voor de 
groepsleden benadrukt. Verder 
moet het overleg binnen de 
groep tot algemene overeen
stemming leiden, maar daar
naast is afwijkende mening 
en daaruitvoortvloeiend ge
drag toegestaan. Voor dit 
same~erkings- of samenle
vingsprincipe is de naam 
basisdemocratie ontworpen, 

In publikaties wordt 
gesuggereerd, dat de term 
uit Duitsland is overge
waaid, terwijl de affini
ty-group van de anti-nucle
aire amerikanen ook als 
voorbeeld is gesteld. Er 
wordt zelfs verband gelegd 
met de anarchistische ver
zetsgroepen die tegen het 
franco-fascistische regiem 
vochten. Oiteraard zijn er 
overeenkomsten aan te wij
zen, zoals het ontbreken 
van leidersrollen binn.en de 
groep en het grote persoon
lijke contact van de leden 
onderling. Maar zowel in 
Duitsland als in Amerika 
heeft een dergelijke groeps
vorming duidelijk andere 
achtergronden en ze opereren 
heel anders 

De duitse "Burgerinitia
tive" zijn losse groepsforma
ties, die langs legale weg de 
overheid willen dwingen be
paalde maatregelen te nemen. 
Ze organiseren hoogstens ge
weldloze demonstraties, die 
gedisciplineerd en volgens 
plan moeten verlopen. De af
finity-group is een eenheid, 
die zich psychologisch voor
bereide en trainde op afmat
tende illegale terreinbezet
tingen en de gevolgen van ar
restaties. De cellen van het 
spaanse anarchistische ver
zet tegen Franco zou je ba
sisgroepen kunnen noemen. 
Maar zowel intern als extern 
zijn de omstandigheden onver
gelijkbaar . De groepsleden 
hingen allen dezelfde ideo
logie aan, die de guerilla 
tegen het fascistische sys
teem rechtvaardigde. Een 
systeem overigens, dat gena
delozer en harder terugsloeg 
dan de parlementaire democra-

tie zich kan of durft te ver
oorloven. 

VERWARREND 
Ondanks de overeenkomsten 

kan men dus beter spreken o
ver de. ontwikkeling van een 
eigen n.ederlands model van 
de basisgroep. Zoals gezegd 
is daarvoor nog geen bruik
bare definitie gevonden. 

Zo stelt Joost van 
Steenis in Krakend Zuid, dat 
niemand precies weet boe het 
werkt. Peter Lammers (L.E.K.) 
erkent, dat de democratie van 
de basisgroep nog niet is uit
gekristalliseerd in de AKB, 
Minke Postma zegt in de Waar
heid (25-7- 81), dat de basis
groepenstructuur nog niet 
echt goed functioneert. Ook 
uit het verslag van de vorige 
dodewaard-actie ·~et je hoofd 
in de wolken en je voeten in 
de modder" blijkt duidelijk, 
dat niet iedereen precies 
weet hoe het moet worden op
gevat en hoe het zou moeten 
functioneren, 
Nochtans worden de termen 
basisgroep/basisdemocratie 
regelmatig gehanteerd. De van
zelfsprekendheid waarmee dat 
gebeurt is in feite een beetje 
misleidend. Er zou uit kunnen 
worden afgeleid, dat de basis
groep de fundamentele organi
satie-eenheid is van de Anti
Kernenergie-Beweging en dat 
die beweging functioneert vol
sens theoretische of ideolo
gische principes, die worden 
aangeduid met ''basisdemocra
tie". Dat geeft de AKB een 
status, die niet kan worden 
waargema.akt. 

Vergelijking met buiten
landse modellen, gepubliceer 
de opvattingen van activis
ten en bet verloop van ac
ties over het algemeen kun
nen tot geen andere conclu
sie leiden, dan dat in dit 
stadium de gemiddelde basis
groep niet méér betekent dan 
een klein samenwerkingsver
band zonder organisatorisch 
belang voor een groter ge
heel. De term basisdemocra
tie betekent vooralsnog niet 
meer dan een naam voor een 
overlegsysteem op kleine 
schaal. Rooguit bruikbaar 
om de concrete problemen van 
het actievoeren te bespreken 
en door gezamenlijk handelen 
op te lossen. 

De suggestie als ~ou de 
basisdemocratie tegenover de 

parlementaire democratie kun
nen worden gesteld is dus on 
juist. Het zijn onvergelijk
bare grootheden. De basisde
mocratie biedt n.l. geen al
ternatief voor de ordening 
en besturing van een gecom
pliceerde samenleving. De 
methode om op grond van een 
persoonlijk vertrouwen, open
heid, absolute gelijkwaardig
heid en wederzijds respect 
samen te werken is niet zon
der .meer toe te passen op de 
moderne samenleving. Het be
grip "parlementaire democra
tie" houdt wèl een maatschap
pij- model in zich besloten. 
In beginsel is dat een slui
tend bestuurssysteem, waar
aan elke burger deelneemt en 
verantwoordelijk voor is. 
De voornaamste bezwaren 
tegen bet gebruik van de 
begrippen basisgroep/de
mocratie op dit moment i s 
dus de onduidelijkbeid over 
de inhoud en de willekeuri~e 
manier waarop met de termino
logie en bijbehorend jargon 
wordt omgesprongen. Het werkt 
onjuiste en onbruikbare beeld
vorming in de hand, zowel bij 
voor- als tegenstanders . Dat 
schept verwarring en kan lei
den tot ongewenste (en mees
tal ongewilde) manipulatie of 
opgefokte reacties . Op deze 
onvolledige en naive wijze 
georganiseerd en gemotiveerd 
zal elke beweging tenslotte 
bet vertrouwen verliezen van 
mensen, die zich actief wil
len verzetten tegen misstan
den. 

DOELSTELLINGEN NIET BEREIKT 

De Dodewaard-blokkade 
kan dus niet tot een succes 
worden verklaard op grond 
van eeb groot aantal deel
nemers, veel publiciteit en 
overgeproportioneerde over
heidsmaatregelen. Waarschi
jnlijk heeft actie-routine 
en groeiende bereidheid tot 
actief verzet tegen macro
misdadige instrumenten bet 
meest te maken met de grote 
opkomst. Uiteraard heeft het 
vooruitzicht op bloedige bot
singen de pers gelokt en een 
deel van de publiciteit zal 
daar ook mee te maken hebben. 
Het hele gebeuren heeft ten
slotte nieuwswaarde. De au
toriteiten hebben zo hun ei
gen overwegingen om op een 
bepaalde manier te reageren. 
Een betoging kan ook ge
bruikt worden ten eigen bate 
en zekere tegenmaatregelen 
zullen ook worden overdre
ven om vooroordelen te ver
sterken. 

De AKB kan een massale 
manifestatie of demonstratie 
organiseren, dat is wel ge
bleken. Maar als omstandighe
den en onderwerp goed geko
zen worden is elke relatief 
kleine groep daartoe ook in 
staat. Op zichzelf is daar 
~een georganiseerde bewe
ging voor nodig. 

Maar een aggressieve en 
gecompliceerde actie van 
langere duur opzetten is nu 
dus nog niet goed mogelijk. 
Het sluiten van een kerncen
trale vereist kennelijk meer 
dan een pakkende slagzin en 
het verzamelen van een hete
rogene groep tegenstanders. 
Het staat te bezien of op 
deze wijze grote politieke 
druk kan worden uitgeoefend . 
In tegenstelling tot boven
staande kritiek, staat het 
succes van de tot nog toe 
georganiseerde acties. Het 
grote aantal deelnemers is 
een aanwijzing voor de groei
ende weeTstand tegen kerne
nergie en aanverwante zaken. 
De opofferingsgezindheid van 
de actie-voerders getuigt 
van een sterke motivatie, die 
naar buiten indruk zal maken. 
De overdadige publiciteit in 
alle medis betekent eveneens 
dat de acties serieus geno
men worden. Zelfs de over
trokken bezorgdheid van de 
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Maar wat hebben we in Dode
waard gezien? Ide 'nieuwe'
demonstrant zo veel anders
dan de 'oude '? Gedraagt hij
zich wezenlijk anders? Naar
wat ik gezien en gehoord heb
• schort er nog wel wat aan.
Dit verhaal is overigens
niet gericht op de uitzonde
ringen, die zich wel anders
opstelden - en daarom juist
niet naar Dodewaard zijn ge
komen - maar op de velen die
wel een goede inzet en wil
vertoonden, maar die in de
lrraktijk toch weer terugvie
len naar een aktievorm, die
niet ZOVEel verschilde van
de'oude'demonstraties. Dit
verhaal is bovendien niet
alleen gericht op de aktie
ven in de anti-kerenergie
beweging, maar ook op de ak
tieven in de kraak- en ande
re bewegingen voor zover er
al een scheiding te maken is

Bij een demonstratie is het
alleen maar nodig aanwezig
te zijn. Bij andere akties
iiiöë'i:ïiien natuurlijk ook aan
wezig zijn, maar gaat het eL
ook om, wat men doet. Als
men alleen maar naar akties
gaat zonder er verder van te
voren over na te denken,
,,'at men daar wil gaan doen,
dan zal de animo om een vol
gend keer weer te kamen. als
er 'niets' gebeurd is, sterk
verminderen. Om die reden
loop ik zelf in vrijwel geen
enkele demonstratie meer
mee. Als ik toch meeloop,
kan ik niet gefrustreerd
worden , want ik vervacht
niets van een demonstratie.
Ik heb een iets langer ter
mijn doel. waar ik mijn ak
tiviteiten probeer in te
passen. Bij elek aktiviteit
probeer ik na te denken, wat
ik wil gaan doen, waarom ik
iets wil gaan doen en- in
een evaluatie, wat ik en an
deren gedaan hebben. 'laar
men kan niet alles van te vo
ren overzien, dus doe ik ook
aan akties mee, die ik niet
geheel kan overzien. Alleen
door deel te nemen aan ak
ties kan men leren, wat men
een volgende keer beter kan
doen. Spontaniteit moet blij
ven bestaan, naast het le
ren van praktische ervarin
gen uit het verleden en de
ervaringen van anderen. ~ar
zonder van te voren over het
nut en het doel van akties
na te denken, zou ik als 43
jarige niet zo'n 25 jaar ak
tief hebben kunnen zijn in
verschillende bewegingen.
die gericht waren tegen de
bestaande maatschappijvorm.

Laat ik aan de hand van be
paalde gebeurtenissen rond
de aktie in Dodewaard het
bovenstaande wat verduidelij
ken en proberen aan te geven
, waarom ik vind. dat ons
handelen, onze b~trokkenheid

, de werking van de basisde
mokratie en daarom de kans
op sukses, heel wat kunnen
verbeteren.
Als voorbereiding op het ge-

georganiseerd om een dergelijk
vertoon van machteloosheid en
interne verdeeldheid bij voor
baat te voorkomen.

Jan Bosman

CONCLUSIE

Misschien verdient het
aanbeveling om eens na te
denken over een verbetering
van de organisatie en een
verdieping van het basis
democratische begrip. Ten
slotte beperkt de strijd
zich niet tot een kerncen
trale. woonbeleid, vrouwen
emancipatie e.d. Het gaat
er toch om politiek en be
stuur te dwingen tot fun
damentele hervormingen.
De parlementaire democra
tie is uitgehold en gecor
rumpeerd. maar nog steeds
aan de macht. Verzet tegen
bepaalde aspecten is goed.
beter is dat verzet te ba
seren op aan die macht te
gengestelde principes, die
alternatieve uitgangspun
ten bieden voor maatschap
pijkritiek.

(een eerste poging tot eva
luatie om de diskussie aan
te gaan met diegenen, die
het zich aantrekken, dat
Dodewaard nog niet dicbt is

weging. Hun invloed strekt
niet veel verder dan beken
de gelijkgezinden. Op zich
zelf nuttig. maar het beper
kt weer wel de propagandis
tische waarde. omdat men in
die kring toch wel gemoti
veerd is acties en activi
teiten, die doordringend
onder de aandacht worden ge
bracht. te steunen.
De samenwerkingsprincipes,
in het blad onderstroom van
de Gelderse stroomgroepen
samengevat als openbaarheid,
individuele autonomie en
consensies in de besluit
vorming leverden in de
praktijk van de acties geen
herkenbaar beleid op. om
maar niet te spreken over
slagvaardig reageren op
allerlei gebeurtenissen. De
basisdemocratie kan misschien
nog wel resultaten opleveren
op clubniveau. In groter ver
band mondde het overleg uit
in chaotische discussies, on
verdraagzaam stelling nemen
en onvermogen tot beslissingen.
Ook het voorafgaande landelijk
over leg van de bas isgroepen
is blijkbaar niet voldoende

Sommige mensen denken, dat
de kernenergie de wereld
uit zal gaan door massaal
er over te informaeren en
massaal er tegen te demon
streren. Ik hoor niet tot
die mensen. Ik denk, dat er
meer voor nodig is, hoewel
informeren en demonstreren
zeker ook moet gebeuren. Ik
denk ook, dat het om meer
dan kernenergie gaat. Is
het doel van de aktie het
vervangen van kerncentrales
door lucbtvervuilende kolen
centrales? Het doel van de
aktie ligt ook in een stre
ven te kamen tot een klein
schaliger (energie)produk
tie, zodat de mensen meer
bestrokken raken bij wat ze
doen in hun leven. Zodat de
mensen meer zelf kunnen be
palen wat ze doen en minder
bepaald, geregeerd, gestuurd
,gekoeionneerd en onmondig
gehouden worden door 'boven I

De 'Dodewaard gaat dicht'
beweging is juist ontstaan
uit het gevoel van onbehagen
,dat demonstreren niet ge
noeg helpt. Er moet wat an
ders gebeuren! En dat an
ders moet zowel te vinden
zijn in het doel van de ak
tie (bv streven naar een
kleinschaliger energiepro
duktie, waardoor kernener
gie niet meer mogelijk is).
als in de methode van aktie
(het gebruik van het basis
demokratisch model, waarin
al elementen zitten opgeslo-
ten van een andere maatschap
pij) •

Ve'MJolg van p.7
autoriteiten en de overdre
ven tegenmaatregelen kunnen
worden opgevoerd als posi
tieve effecten.
Maar is dat Iisucces" te dan
ken aan organisatievorm en
bruikbaarheid van basisdemo
cratische principes? Kan dat
succes vertaald worden in
politieke druk op bestuurs
en beleidsinstanties?
De basisgroepen functioneer
den behoorlijk als propagan
disten en dat heeft het aan
tal deelnemers aan acties
vergroot. Maar de aangekon
digde prikacties door het
hele land gaan regelmatig
de mis t in, op een enkele
weinigzeggende uitzondering
na. Dat lDag worden opgevat
als een bewijs van onmacht of
onvermogen. Vermoedeliit zijn
weinig basisgroepen in staat
om buiten de spectaculaire
acties om, het vuurtje bran
dende te houden en zelfstan
dig en creatief actie te voe
ren. Zo sezien zijn ze dus
(nog) niet de goed geinfor
meerde en gemotiveerde onder
bouw van een dynamische be-

Wat dééd men eigenlijk
in Dodewaa..d?
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beuren in Dodewaard heeft
mijn basisgroep (Amsterda~

De Pijp) een aantal malen
vergaderd. De laatste twee
vergaderingen werden bezocht
door 40 tot 50 mensen. Er
werd verteld wat er tijdens
de aktieweek in Dodewaard
en alders zou gaan gebeuren,
waarna men weer uit elkaar
ging zonder veel er over te
praten, wat men zelf zou kun
nen doen. De vraag waarom
men naar Dodewaard ging en
wat men daar zou kunnen doen
werd niet gesteld. Toch was
dit een voor de band liggen
de vraag, want net programma
was zwaar genoeg: de bouw
van (verboden) anti-atoom
dorpen, het uitvoeren van
prikakties in Amsterdam en
het houden van een massale
afsluitende demonstratie in
Arnhem. De wil om wat te
doen was wel aanwezig, maar
die wil werd door de meesten
niet omgezet in praktisch
handelen.
Overigens wijzen de gebeurte
nissen in Dodewaard wel op
een mentaliteitsverandering.
Ondanks een uitgebreid be
kend gemaakt verbod op het
meenemen van bouwmaterialen
, droeg een groot deel van
de demonstranten zaterdag
een stuk nout of een ander
bouwmateriaal mee. Daar
toonde men zich aktief, ech
ter niet daarvoor, toen het
materiaal verzameld diende
te worden. Voor de bouw van
een blokkadedorp is veel no
dig: planken, palen, plasti~

als dakbedekking, hamers,
spijkers, houwelen om gaten
in het wegdek te hakken, zo
datde muren steviger staan.
enz. ~ar de hoeveelheid ma
teriaal die dool' mijn basis
groep verzameld was, was
iet erg groot. Een hoop oud
hout, waar men nauwelijks
een fatsoenlijke barrikade
van kon bouwen, laat staan
een onderkomen, waar men e
nige dagen in zou kunnen
verblijven. De meeste men
sen zijn wel enthousiast
naar Dodewaard gekomen, maar
ze vergaten van te voren na
te gaan hoe ze daar zouden
kunnen gaan bouwen en wat ze
daarvoor nodig zouden kunnen
hebben. Daar had de basis
groepvergadering voor ge
bruikt kunnen worden.
In Dodewaard is steeds weer
geprobeerd barrikades te
bouwen. Ook dat ging min of
meer ongeko3rdineerd. Een
aantal toevallig aanwezige
mensen haalde stenen uit de
dijk en bouwde versperringen
Anderen probeerden de dijk
door te graven. Zelfs in het
duister van de nacht ging
het bouwen door, ondanks
beestachtig optreden van M.E
,bonden, stillen, helikop
ters enz.Dat bewijst de
krachtige wil van de mensen
om tegen kernenergie te vech
ten, dat wijst op een menta
taliteit om door te gaan met
de strijd, al zijn de omstan
digheden moeilijk.
Maar men dacht - en denkt 
te weinig na over wat men

aan het doen is. Wat bv. te
doen tegen de stillen? Men
zou m.et groepen deze perso
nen kunnen isoleren en dan
zodanig intimideren, dat ze
nooit meer terugkomen. Dat
is misschien wel incidenteel
gebeurd, maar niet massaal,
want zelfs op het kamp lie
pen still~n rond, terwijl

Ook vergaderingen niet van
dit soort uitvaagsel gevrij
waard waren+ En wat te doen
bij een arrestatie? Hoeveel
mensen zijn daarop voor be
reid! De meesten weten zo
langzamerhand wel, dat ze
zo weinig mogelijk moeten
zeggen, maar worden de eer
ste keer vaak geintimideerd
door de toestand op het buro
en de eenzaamlieid in de cel.
Waarom niet een boek meege
nomen om de stille uurtjes
te doden? Een bijbel kan in
de cel niet geweigerd worden
, maar ook het een of andere
studieboek zal men niet gauw
aan een arrestant ontzeggen.
En waarom niet van te voren
even ruiken aan de eenzaa~

heid door een boete uit te
gaan zitten? Het gratis rij
den met de trein ~et het
daarop volgend proces-ver
baal, rechtzitting en ten
slotte een boete of een of
twee dagen zitten, is een
goede voorbereiding op ande
re arrestaties.
Een ander punt. Op maandag
middag werd vlak voor het
kamp Giovanni, lid van mijn
basisgroept gearresteerd.
Ook hier ziet men de onvol
doende voorbereiding. l1en
kan zich afvragen, wat het
nut is om de M.E.-waarne
mingspost, die al omgegooid
en leeggeplunderd was, nog
verder te slopen. ~aar als
men dat dan doet, moet men
toch maatregelen treffen,
dat men niet opgepakt wordt.
Er werden dan ook enige
wachters uitgezet, die de
stillen in de gaten zouden
moeten houden. Wat deze in
de praktijk moesten doen,
was hen niet duidelijk. Toen
de sloperij dan ook (te)
lang duurde -er is meer dan
een uur aan de waarnemings
post gesleuteld- verslapte
hun aandacht en kwamen

steeds meer mensen om de
slopers heen staan. Toen
er dan ook twee auto 1 smet
stillen aankwamen, waren er
wel veel mensen aanwezig,
maar werd te laat alarm ge
slagen. De stillen slaagden
er in om Giovanni vast te
pakken en in de auto te
sleuren. Er werd wel verzet
geboden - stukken hout en
stoelen vlogen door de
lucht- maar ondanks een o
verwicht in aantal kon de
arrestatie niet verhinderd
worden. Bij het kamp lagen
geen stenen, maar enige

kratjes met lege bierfles
jes had het de stillen al
heel wat moeilijker gemaakt
Van enig nadenken over wat
men zou moeten en kunnen
doen, als een arrestatie
team eraan kwam, was vrij
wel geen sprake. In zekere
zin kan men de toestand ver·
gelijken met die landen,
waar een klein leger huur
lingen de orde handhaaft
tegenover een groot aantal
goedwillende, maar onge
koördineerd handelende vrij
heidsstrijders.
"Ien moet echter niet denken
dat dit een pleidooi is
voor het opzetten van een
strakke organisatie, waar
de plannen allemaal van te
voren uitgedacht worden en
waarin iedereen een nauw
omschreven taak heeft. Dan
kopieren we de huidige maat
schappelijke organisaties el
krijgen we een strijd van
het ene machtsapparaat tegel
het andere, zonder dat de
mens er als denkend wezen
bij betrokken is. Het is
een Dleidooi om de mensen
erva~ te overtuigen, dat
als ze wat gaan doen-of dat
nu demonstreren, blokkeren,
op stillen jagen, kraken,
stenengooien enz. is- ze er

zoveel mogelijk van te vo
ren over gaan nadenken, wat
zij zowel alleen als geza
melijk kunnen doen.
Daarbij moeten ze ook hun
eigen mogelijkheden over
denken, want niet iedereen

wil een steen gooien en
niet iedereen kan even hard
lopen. ~ar hoe bewuster de
mensen meedoen in een aktie
des te groter de kans op
succes zal zijn.
Daarover moet gepraat wor
den, als we inderdaad wil
len bereiken, dat Dode
waard dicht gaat, dat het
woningbouwbeleid verandert,
dat er geen ontruimingen
meer plaats zullen vinden.
Als men op de oude voet
doorgaat, komen er wel in
cidentele successen-Singel
445 wordt behouden enz.
maar worden vele neder
lagen geleden-andere panden
worden wel ontruimd.
Laat men nu vast er over na
gaan denken, wat men moet
doen om bij een volgende
aktie rond Dodewaard-of el
det'S- krachtiger op te kun
nen treden. En dat handelen
zal niet alleen binnen de
grenzen van de door de over
heid bepaalde normen kun
nen plaatsvinden. Dat is
iedereen wel duidelijk. Als
men wat wil 6ereiken. dan
zal men over de grenzen van
de wetten van de heersers
heen moeten gaan. Het mas
saal meenemen van blokkade
materiaal in Dodewaard be
wij st, dat voor veel mensen
dat nu geen probleem meer
is, het bewij st, dat de ak
tieve bewegingen, zoals de
anti-kernenergie, maar ook
de kraakbeweging, niet, zo
als zovelen vaak zeggen, ge
isoleerd dreigt te worden,
maar een brede ondersteu
ning genieten. ~eD8en die
voor hun recht op een wo
ning, voor hun recht op een
atoomvrije wereld daadwerke
lijk willen vechten, zijn
er genoeg. Na een eenvoudig
telefoontje maandagnacht
naar mensen van mijn basis
groep, stonden in De Pijp
dinsdagmiddag 40 tot 50
mensen klaar om met helmen
en knuppels naar Dodewaard
te komen om. het gekraakte
terrein te helpen verdedi
gen.Hadden zulke groepen
in meer buurten en meer ste
den klaar gestaa~, dan had
den we niet hoeven-te wij-

ken voor de door de burge
meester in samenweTking met
fascisten opgeruide streek
bewoners. Het kamp zelf be
vatte daaT weliswaar genoeg

ver>r>olg op pag 12
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Plaatselijke Akties 
een opsomming en enkele impressies 
Haandag 210981 

Groningen: 's avonds demon
stratie tegen het ME-op
treden, terugtrekking van 
groningse ME- pelotons en 
Dodewaard moet dicht! 
600 A 700 mensen. 
Amsterdam: het kantoor van 
de pvda aan de Nicolaas 
Witsenkade werd met leu
zen verfraaid . 
Nijmegen: demonstratie 
naar het politieburo, 
alle arrestanten vrij en 
tegen ME geweld in Dode
waard. Ook werd het 
Keizer Karelplein door 
een vrouwengroep met 
spandoeken behangen: 
kernenergie is mannelijk 
geweld, ME slaat en ver
gast er op los, Dode
waard moet potdicht. 
Amersfoort: ' s ochtends 
bij bronswerk (leveran
cier koelinstallaties) 
pamfletten uitgedeeld. 
Utrecht: zondagnacht 
werd het pvda kantoor 
beschilderd, later in de 
week klonk er nog enig 
glasgerinkel, ook werd 
er 's avonds geplakt bij 
de FNV ivm. hun betrok
kenheid als aandeelhou
der van bedrijven die 
met kernene.rgie bezig 
zijn. 

Dinsdag 220981 

Groningen: 's middags 
demonstratie naar de EGO 
(~ aandeelhouder van GKN 

GKN) waarbij een ieder 
zijn gal kon spuwen en 
een ton vol spuug fees
telijk aan de EGO aange
boden werd. ' S avonds 
prikaktie bij de pvda 
terwijl het gronings 
partijbestuur aan het 
vergaderen was. 
Amersfoort: een symboli
sche verbranding van 
een kerncentrale in een 
drukke winkelstraat, 
pamfletten verspreid . 
utrecht: diverse straat
naamborden veranderd 
(reaktorweg, kernkade) 
Amste.rdam: ontruiting van 
de GEB propagandawinkel 
aan de overtoom en een 
stekkeraktie bij het 
GEB hoofdburo aan de 
Tesselschadestraat 
(dwz. stekkers met 
doorverbonden polen in 
het stopkontakt steken 
met als gevolg, kort
sluiting) 

Woensdag 230981 

G1'011ingen: 1 s middags een 
rondleiding langs gro
ningse schuilkelders. 
Overdag werd de bevol-

king in de gelegenheid 
gesteld zich bij de 
Gemeenschappelijk 
Kernrampenverzekering 
Nederland te verzeke
ren tegen ongelukken 
met kerncentrales en 
beperkte kernoorlogen. 
Ondanks intensief 
huisbezoek geen èèn 
polis verkocht . Om 5 
uur werd er op de 
Grote Markt de Brede 
Groningse Zeepkisten 
Diskussie gehouden. 

Amsterdam: ' s ochtends 
schuilkelderaktie on
der de vondelparkbrug. 
' s middags schuilkel
deraktie op het metro
station Weesperplein en 
's middags ook een muzi
kale schuilkelderaktie 
op het Leidseplein en 
het Waterlooplein "heel 
nederland onder de 
grond" 
Nijmegen: demonstratie en 
inbezitname van de 
schuilkelder onder de 
hema, sjablonen geverfd . 
's avonds demonstratie 
(500 personen) naar het 
politieburo, daar werden 
getuigenverklaringen 
voorgelezen. 's nachts 
een prikaktie bij buson
de.rneming Merkus; ~1erd 

onderge.kalkt en onder
geplakt. ze vervoeren 
personeel van de kern
centrale. 
Utrecht: een schuilkel
der gegraven in het 
voetgangersgebied, 
daarna demonstratie 
tegen schuilkelders. 

Amsterdam, WoenSdag 230982 

Onder de brug in het 
vondelpark bouwt een 
groep vrouwen een alter
natieve schuilkelder. 
Van landbouwplastik 
worden muren opgetrok
ken met een doorgang 
voor passanten, fiet
sers en voetgangers 
mogen blij zijn dat ze 
nog een plekje in de 
kelder toegewezen krij
gen . Er worden overle
vingsvoedselpakketjes 
verkocht. Met spandoe
ken en pamfletten wordt 
duidelijk gemaakt hoe 
belachelijk het ver
schijnsel schuilkelder 
wel is. Het mocht niet 
langer dan een uur du
ren, dan komt een park
wachter en zegt dat we 
de doorgang belemmeren. 
Afbreken die boel. of 
wij doen het . Veel dis
kussie . Uan rijden zijn 
maatjes langzaam op ons 
in en èèn van hen knipt 
de touwen door zodat 

ons bouwsel in elkaar 
dondert . Doe je eens wat 
ludieks, helemaal ge
weldloos en dan kan het 
nog niet! Wat kan er dan 
wel? 

Amsterdam, woensdag 230981 

Ongeveer kwart over 4, 
metrostation wees~erpl. 
Iedereen die bij de ak
tie betrokken was, stond 
heel onopvallend wand
kaarten of kranten te 
lezen. Om half 5 arri
veerde de metro. Alle 
oranje lampjes aan de 
buitenkant van de metro 
brandden. Er was dus 
iets gebeurt, iemand 
had aan de noodrem ge
trokken . Er werd omge
roepen dat de stations
chef kontakt op moest 
nemen met de verkeers
leiding, een fraktie 
later gevolgd door het 
bericht dat iedereen 
ivm.een kalamiteit 
zich naar boven, naar 
de hal moest begeven. 
Het "georganiseerde" 
publiek begon panieke
rig het bevel op te 
volgen, de meute volg
de. Er waren heel wat 
mensen die behoorlijk 
zenuwachtig werden en 
er niets meer van be
grepen. Daarnaast wa
ren er ook mensen die 
maar \~at lachten en 
een afwachtende hou
ding aannamen. Toe
vallig had iemand een 
radio bij zich, hier-
op konden we een extra 
uitzending van het ANP 
horen. Wat bleek , een 
navo-vliegtuig met 
kernkoppen had op 
Schiphol een ongelukje 
gehad, er kwam radio
aktiviteit vrij en de 
wind stond richting am
sterdam zodat er wel 

schuiZkeLde~tie op 
het weespe.rpl.einstation 

eens grote ongelukken 
konden gebeuren . Ge
lukkig waren BB-ers 
paraat, er werden mond
doekjes uitgedeeld. De 
reakties verschilden 
enorm, zeker toen er 
ook nog wat slachtof
fers de hal kwamen bin
nen strompelen met af
zicht~lijke brandwon
den . Ben paar mensen 
uit net publiek waren 
duidelijk opgelucht, het 
bleek een spelletje, een 
toneelstukje. Anderen 
waren behoorlijk kwaad. 
De aktie werd beëindigd 
door een spandoek te 
ontrollen met de leus: 
"schuilkelders, volks
verlakkerij " Al met al 
een heel leuke aktie, 
je konfronteerd de men
sen met eventuele atoom 
rampe- en de konsekwen
tles hiervan. Dit bete
kent in ieder geval dat 
ze erover nadenken en 
misschien aan de goede 
kant komen te staan. 

Donde~ 240981 

Utrecht: 1 s middags 
straatnaamborden ver
anderd, tijdens de koop
avond informatie gegeven 
over de DGD-akties. 
Groningen: overdag werd de 
ABN aan de Vismarkt en 
Oude Ebbingestraat over
vallen om geld voor de 
AKB te bemachtigen . 
' s avonds Neutronen
theater voor het Grand
theater. 
Apeldoorn: prikaktie bij 
TNO, spandoeken en pam
fletten. Ook de "bom 
laten vallen •, met veel 
straatdiskussie. 
Nijmegen: 's morgens men
sen naar het paleis van 



ABONNEMENTEN

Diezelfde dag organiseren
amsterdamse basisgroepen te
gen kernenergie 'savonds van
af 17.00 uur een manifesta
tie over de strijd tegen
kernenergie en atoombewape
ning.
Er is voor drank en eten ge
zorgd. Wat er die avond ge
beurt is te veel om op te
noemen. Veel aktiegroepen
zullen uit de doeken doen
waar ze mee bezig zijn en op
welke manier. Info-stands,
diskussie, video, aktietilms
tentoonstellingen. De mani
festatie is georganiseerd
om duidelijk te maken waar
om er nu zoveel verschillen
de gro~pen zijn die strijden
tegen kernenergie en atoom
bewapening, zoals vrouwen
tegen kernenergie. vrouwen
voor vrede, IKV,Onkruit,Vee
Dee, basisgroepen, Ouderen
tegen kernenergie etc.
Toegangsprijs t.5,--

TAAKGROEPEN Dodewaard Gaat
Dicht.
AFVAL heeft na de aktie-week
verslagen van de verschillen
de taakgroepen binnen gekre
gen. Zoals van de persgroep,
de radiogroep, de techniek
groep, EHBO, de kresj en de
Yoedselgroep. De eerste opzet
was om de verslagen in het
eerste nummer af te drukken,
helaas is dat er niet van ge
komen wegens gebrek aan ruim
te. WE hebben dit nummer al
vijf pagina's dikker dan ge
pland.
We hebben hierop dan het
volgende gevonden: "I:ede:reen
die interesse heeft in deze
"Verslagen kan een briefje
sturen naazo AFVAL~ Bilde:edijk
straat 182~ 1053 LD, Amsterdam.
Uiteraard zijn hiep kosten
aan verbonden, ongeveep 3,-.

justitie in arnhem, pic
ketline "alle arrestan
ten vrij". "s avonds
demonstratie met de
vredesorganisaties te
gen atoomwapens (3000
personen)
Amersfoort: radioaktief
afval gedropt op een
plein, daarna tocht
naar de PNEM, gebouw
beschilderd.

Groningen~ dondepdag 240981

Voor de ABN aan de Vis
markt begonnen leden van
van het koor "ontstemdIl
anti-kernenergie liede
ren te zingen en pro
beerden zo wat geld van
het publiek los te krij
gen om de kosten van ak
ties te kunnen dekken.
Na het zingen van vier
liedjes was de opbrengst
vrij mager ondanks àat
het publiek belangstel
lend bleef staan luiste
ren. Na het tellen van het
het geld besloten ze
dan maar de ABN bank te
overvallen. Terwijl twee
mensen van de groep
richting ABN renden kwam
de heer Molly Geertsema
uit het publiek naar vo
ren: "hier ziet u het
bewijs van mijn vermoe
dens", zo sprak hij
zichtbaar opgewonden. De
overvallers kwamen jui
chend terug met zakken
vol buiti stencils die
onder het publiek uitge
deeld werden. Daarna
werd deze aktie nog eens
herhaald bij de bank op
de Oude Ebbingestraat,
naast de supermarkt,
waar het publiek oa.uit
op de bus wachtende men
sen bestond. Ook hier
bleek de heer Molly
Geertsema zich tussen
het publiek te bevinden.

aankondigingen
BUTTONS

Omdat we bedelen zo lullig
vinden hebben we een zevental
nieuwe buttons gemaakt. Maat
o 1,2 cm. en de prijs is f.l.
per stuk, bij afname van 100
stuks f.O,75
De teksten:
"Dodewaard gaat dicht"
"CS-Gas, mogen we even over
geven"
"krakersteken"
"kraken moet", "kernenergie
nee bedanltt" , "Atomkraft nein
Danke", 1IME weg ermee","erkend
saboteur".
Kleuren geel/zwart/oranje/rood
blauw. Bestellen Kollektief
Rampenplan, PB 780 Sittard

DODEWAARD

Arhemse Instellingen
"De atoomlobby zal ook aange
pakt moeten worden. De Arnhem
se instellingen (A.I.) blijken
het zenucentrum te zijn van de
plannen voor de elektrlciteits
voorziening nu en in de toe
ko~st. Herhaaldelijk is geble-

Vrijdag 250981

Utreaht: 's morgens kol
lege van prof.Mostert
(mede ontwerper van Dode
waard) over kernfysica
opgeluisterd met mensen
in antistralingspakken.
Daarna aktie (picket
line) bij radio-aktief
afvaldepot van het uni
versiteitscentrum.
's avonds bijeenkomst
in de kargadoor over
kernafval en chemisch
afval (griftpark) met
praatjes, dia's, video.
Groningen: tocht met bak
fietsen vol afvalvaten
de wijken in, info, dis
kussie, toneel en uit
eindelijk aanbieden van
het afval aan de voor
zitter van de EGD de
heer B.Bos.
Amste1'Clam: 1 s middags af
valrace langs van thijn
(helaas pas verhuisd,
maar schijnt er nog te
werken) en Comprimo
(ingenieursburo) Vuilnis,
puin, verf, prikkeldraad
en pamfletten maakten het
gezellig.
Gponingen: slotavond met
kabaret, forum, toneel,
feest •••••
Apel.doorn: in de spits met
spandoeken op een druk
kruispunt gestaan.
Amersfoort: naar B & W toe,
stencils uitgedeeld en
zonnekeekjes aangeboden.
ZWolle: een stoet mensen
in het zwart met wit ge
sminkte gezichten en va
ten radioaktiefafval. Het
was marktdag, info ver
spreid. Wilden de vaten
bij het hoofdkantoor van
de IJsselcentrale dumpen,
helaas was de zaak op
slot, toen maar symbo
lisch aan de wethouder
aangeboden.

ken dat ze die taak niet aan
kunnen: op slinkse wijze probe
ren ze een nuclair wanbeleid
te verkopen. De brochure behan
delt nogal wat onderwerpen:
waaronder de besluitvorming
omtrent de elektriciteitsvoor
ziening, de praktijken van de
A.I. en met name van de KEMA,
Te bestellen op giro 4176911,
t.n.v. Landelijk Secretariaat
D.G.D. o.v.v. brochure Arnhem
se Instellingen.Prijs f.5,--

GEWELDLOZE AK'l'I:iS

Op 6/7/8/ november a.s. or
ganiseert Meth Medura, We
verssingel 7, Amersfoort een
training geweldloze direkte
aktie voor basisgroepen in
de antikernenergiebeweging.
Dit voorjaar schreven we een
handboek voor training:
'Hand(ig) Boek voor training
in geweldloze direktie aktie'
Het boek is bedoeld voor ak
tiegroepen om zelf mee te
werken. Het boek gaat over:
-wat is geweldloze direkte
aktie

-basis- of vriendscnapsgroe
pen

-consensus-besluitvorming

-wat moeten we met het lei
derschap

Dit trainingsweekend is be
doeld om mensen vaardighe
den te geven om het train
ingsboek te gebruiken in
hun basisgroep. In het week
end komt aan de orde:
-wat is geweldloze aktie
-wat betekent het voor je
eigen handelen en dat van
de groep

-waarom en hoe doe je rol
lenspel

-hoe ga je om met moeilijke
situaties in de groep

Mensen uit de AKB bereiden
het weekend voor en geven
het ook. om goed met het
boek en de ervaring van het
weekend te kunnen werken is
het nodig om met twee of
meer mensen uit je basis
groep deel te nemen.
Opgeven of je in een mannen
groep , een vrouwengroep of
in een gemengde groep wilt.
Opgave: Meth Medura, Wevers
singel 7, Amersfoort, tel.:
033-722964.

KEm~ENERGIE GEEN DODENWAARu

Cine Club vrijheidsfilms
ondersteunt al een tijdje de
strijd tegen kernenergie
door met films voorlich
ting te geven op scholen,
buurthuizen etc.
Kernenergie Geen Doden Waard
moet een serieuze en aktuele
dokumentaire worden over
kernenergie en de gevaren.
Daarvoor is geld nodig. En
daarom is er een steunkam
pagne opgezet. Steun dus
de film "Kernenergie geen
doden waard", giro:3625921
t.n.v. Cine Club Vrijheids
iilms. Informatie over deze
steunkampagne en over de an
dere 130 fil.a: postbus 1626,

Abonnellent voor acilt n~ers:

112,50. Steunabonnementen:
120,- (of meer).
Dit nummer kost in de losse
verkoOp twee gulden.
Giro: 4592487 t.n.v. Sybren
Brouwer, Amsterdam, o.v.v.
abonnement.
Redaktie Afval: p/a Hans
Krikke Bilderdijkstraat 182
1053 LD Amsterdam.
tel. 020 851609

mensen die aan dit AFVAL
nummer hebben meegewerkt:

1000 LP A~sterdau, tel.:
020-250045.

21 NOVEMBER AMSTERDAM

De 'vredesbeweging' organi
seert op 21 november een
heel grote demonstratie te
gen de atoombewapenlng.
Aanvang 13.00 uur op de Dam.
Daar spreken mensen van de
vredesbeweging, deaonstratie
om 14.00 uur naar het Museum
plein. Om 15.00 uur ~ullen

op het Museumplein de poli
tieke partijen hun verhaal
tje houden

MANIFESTATIE PARADISO

Elma Oosterhoff
Fred cerstetting
Trudi van TilbOPflh
Ineke Meysrink
Sybren .fu>owJer
Karin Basboorn
Liesbeth van Es
Susan van Putten
Paul Poppenk
Diak de SePt
Hans Krikke
Brits Eiakenhauser
weke Pam
Ma'l'ian etbere

11



12 

_\\ \\\\\11 ~~ 

Aktievee Nee 
De Dodewaard-week is voor
bij en de blokkade, effek
tief?, symbolisch?, voortij
dig geëindigd met een haas
tige aftocht. Terecht na
tuurlijk, deze vlucht, van 
HE-ers is ongeveer bekend 
hoever ze zullen gaan, van 
een door fascisten aange
voerde massa kun je erger 
verwachten. 
noordat de centrale als ak
tiedoelwit was gekozen, werd 
de bevolking daar opnieuw 
met een massale invasie van 
aktievoerders en politie ge
konfronteerd. En zij ond.er
vond ook de overlast, traan
gaswolken, helikopters, en 
een halve oorlog voor de 
deur, al werd dat dan ook 
veroorzaakt door het beest
achtige politieoptreden. 
Als dan nog fascistoïde 
hitsers van OSL en aanver
wante organisaties de be
woners flink opjutten, is 
bet soort volksgericht dat 
plaatsgevonden heeft , niet 
zo verwonderlijk meer. 
De rest van Nederland kon 
het gebeuren via de media 
volgen, en wat die over het 
algemeen in dit soort situ
aties brengen, is bekend: 
Geweld en meer geweld. In 
het beste geval wordt wat 
verontwaardiging opgelepeld 
over traangasgeneratoren,CS
spuitbusjes, stillen en 
honden. Over de achtergron
den, niets of bijna niets. 
En wat levert uiteindelijk 
de inzet van 15.000 blokkeer 
ders op. Nagenoeg niets, 
zelfs geen diskussie over 
kernenergie in de media. M.en 
gaat weer over tot de orde 
van de dag. 
"foet dit hele drkus nu vol
gend jaar weer in beweging 
worden gezet? 

Is het beslist weer nodig 
zoveel energie te investeren 
met zo weinig resultaat? 
Die centrales moeten dicht, 
lilBar ze vormen toch geen 
einddoel voor de nGI>-bewe
~in~? Daarvoor zijn toch 
geen basisgroepen opgezet? 
Wat blijft er bij dergelijke 
massale akties over van de 
eigen initiatieven van men
sen? Waarom kunnen basis
groepen niet, zoals nu op 
veel te kleine schaal is ge
beurd, in bun eigen woon
olastsen aktie voeren, vol
gens eigen ideeën, 
Als dat in êên bepaalde 
week met themadagen gebeurt, 
biedt dat vele voordelen: 
1. Veel mensen worden direkt 

met akties gekonfronteerë 
en zonder de verdraaiendE 
tussenkomst van de media 
duidelijk gemaakt wat de 
doelen en motieven van 
de aktievoerders zijn. 

2. Er is geen organisatie 
nodig om vervoer. tenten, 
eten en wat al niet meer, 
te regelen. Een gigan
tische besparing van 
menselijke energie die 
voor veel nuttiger doel
einden kan worden ge
bruikt. 

3. Bestuurders. justitie en 
politie wordt geen moge
lijkheid geboden op één 
punt hun krachten te kon· 
sentraren en daar gena
deloos hard toe te slaan. 
zoals nu gebeurd is. 
Daar bij komt dan nog 
dat 'zware jongens 1 als 
Goldberg niet al te dik 
gezaaid zijn en hun op
treden in een heel ander 
daglicht komt te staan 
als andere burgemeesters 
met dezelfde akties ge
konfronteerd niet geweld· 

-

Poto Eduard de Kam 

dadig reageren. 
4. Voor fascistische groep

jes, die toch nooit meer 
dan enkele honderden 
'dapperen ' bijeen kunnen 
krijgen, geldt betzelfde 

5. Een landelijke persgroep 
kan de ~edia uitgebreid 
voorlic.heen over doel, 
motieven en achtergron
d.en van de akties, zodat 
duidelijk vordt dat in 
het hele land mensen 
zich inzetten en bezig 
zijn een eig~ 'brede 
maatschappeliJke diskus
sie' in gang te zetten. 

6. In het landelijk overleg 
kan dan eindelijk in 
plaats van strategisch 
en taktisch gehakketak 
over geweld(loosbeid) en 
organisatorische moei
lijkheden, gesproken 
worden over een politie
ke lijn en doelstellin
gen op langere termijn. 
~isschien gaat dan ook 
in d.e pers eens iets 
doorsijpelen over wat 
ba.sisdemokratie inhoudt. 

7. Basisdemokratie dient 
toch een zo groot moge
lijke inbreng van ieder 
individu in te houden. 
Bij massale akties zoals 
in Dodewaard, wordt de 
e.enling toch weer tot 
aktie-vee gedegradeerd 
(zeker degene die niet 
bij een basisgroe~ is 
aangesloten) omdat nu 
eenmaal lang niet ie
dereen de tijd en de 
mogelijkheden heeft om 
regell!IBtigbij het lan
del1Jk overleg aanwezig 
te zijn. Een noodzaak 
als je werkelijk een 
aandeel in de besluit
vorming wilt hebben. 

8. Kleine plaatselijke ak
ties bieden iedere ba
sisgroep de mogelijkhe
den eigen ideeën uit te 
werken met de middelen 
die men daarvoor ge-

schikt acht. Botsingen 
tussen 'hard-liners' en 
'softies' worden zo 
voorkomen en iedereen 
in zijn eige.n waarde ge· 
laten. 

9. Als de kerncentrales 
eenmaal diclit zijn, kun· 
nen groepen gaan werken 
aan een kleinschaliger 
lokale energievoorzie
ning en valt men door 
de eerder opgedane lo
kale aktie-ervaringen 
niet in een gat, door
dat liet doel (sluiting) 
bereikt is. 

!Jick de Bert 

vel"VoZ.g van p. 9 

menskracht voor, maar niet 
genoeg mensen, die daadwer
kelijk met aen stok in de 
hand de verdediging tot een 
succes zouden kunnen breng
en. Voor ~mij een reden om 
aan te raden toch maar te 
vertrekken, hoewel ik wel 
alvast mijn basisgroep ge
alarmeerd had om te komen 
helpen, ah de meeste men
sen toch niet weg zouden 
willen gaan. Ook over zulke 
zaken zal men moeten gaan 
nadenken. 
Bn late we eerlijk zijn. 
Ondanks bet vele en goede· 
werk van veel mensen, is er 
van de prikaktieweek niet 
bijster veel terecht. geko
men. Alleen de slotdemon
stratie in Arnhem was weer 
indrukwekkend, maar dat was 
dan ook een aktieme.thode, 
die, hoe noodzakelijk ook, 
behoort tot de 'oude' soort 
Het bouwen van blokkades 
(volgend jaar rond de KFMA'O' 
en het uitvoeren van (seha
debrengende) prikakties is 
dit jaar niet volledig uit 
de verf gekomen. Maar we 
gaan door en naar ik hoop 
met meer overleg en vooral 
ook met meer van tevoren ns· 
denken van de mensen over 
wat ze nu zelf ergens voor 
een bijdrage aan de aktie 
kunnen leveren. Bn daarbij 
bedoel ik niet alleen hun 
aanwezigheid, maar vooral 
hun daden. Ik verwacht, dat 
over de.ze zaken, waardoor 
de mensen dichter bij de ak· 
tie betrokken. worden en zich 
niet geleid en gestuurd voe
len door anderen, in de ko
mende tijd uitvoerig zal 
worden gediskussieerd . Dan 
wordt ook het idee van de 
basisdemokratie verder uit
gewerkt en verstevigd. 

Joost van Steenis 
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•ID Dodewaa__d
«wij wisten van niets»
Spuitbussen net gifgas (CS-gas), rugtanks, CS-granaten InE!t een
plastic huls. In een klap drie nieuwe middelen van pol1tiezij
de on rellen te beteugelen en de openbare orde te tla.OOhaven.
Niet verwon:lerlijk en eve11lnin geheel OIlV'Em«:::ht: nieuw wapen
tuig versnelt slechts de ontwikkeling naar een venni.litari
seerde IXJlitie, naar geeft er geen dratïatisch andere richt-
ing aan. En die richting is al lang geleden bepaald - een op 
gaande spiraal van geweld waar politiek problanen met stee:is
meer en steeds verfijndere beNapening en uitrusting door de
terke staat w:::o:'c1en. I opgelostI. Een technologische escalatie die
het wezen van het probleem, dat mensen niet langer on:ier de
dreiging van kernenergie en kernwapens willen leven, ontkent.
IJoda<aard, septeniJer 1981 heeft niet de doorbraak in p:>litiek
opzicht opgelevetd die gehoopt wem. Integendeel, de platgesla
gen en platgespoten blakkade-aktie heeft slechts de posities
verhard en het I::egrip geweldsspiraal m=er i.nhood gegevn. wat is
het vcl;Jerxle - __ vennengd met gifgas, rubberlrogels of een gif
gassen sproeiende helioop_?

De meest cruciale vraag die op
duikt is waarom geweld über
haupt door de overheid gebruikt
wordt. Het antwoord is iets min
der simpel dan nu wordt ge
steld, maar veralgemenend kan
gezegd worden dat dan geweld
gehanteerd wordt wanneer door
de overheid gestelde (rechts-)
regels, normen en waarden over
treden en andere middeln van
gezagsuitoefening en overtui
ging falen. Geweld is altijd
machtsuitoefening en altijd
vernederend. Daarom is het een
ultimum remedium: het wordt
in uiterste geval aangewend.
Volgens de boekjes althans.

De politie is in vredestijd
het overheidsapparaat dat het
geweldsmonopolie bezit. onder
andere tot het "verspreiden
en in bedwang houden van sa
menscholingen en volksmenigten
die een ernstige bedreiging
vormen voor de openbare orde"
mag van dat overheidsmonopolie
gebruik worden gemaakt. Zo
staat in de wet. Wat ook pre
cies in de wet staat aangege
ven zijn de geweldsmiddelen
waar de politie zich van mag
bedienen bij de uitoefening
van haar taak o Die middelen va
i~ren van gummistok tot pi 
stoolmitrall1eur.
Bij de vraag wat in een ge

geven situatie mag worden ge
bruikt en wat niet, wordt in
de toeliChting gesteld dat het
geweld - en dus de aangewende
middelen - "de perken van rede
lijkheid en gematigheid niet
te buiten mag gaan". Twee ju
ridische termen. Redelijkheid
houdt in dit verband in dat er
sprake moet zijn van een even
redigheid tussen doel en mid
del, gematigdheid betekent dat
bet minst ingrijpende middel
dat nog aanvaardbare resulta-

ten oplevert moet worden ge
hanteerd.

Dodewaard beschouwend kan men
zicb afvragen of de politie
wel gebruik heeft gemaakt van
het arsenaal aan wapens dat
haar limitatief ter beschik
king staat, of dat zij haar
organisatorische en eveneens
wettelijk bepaalde grenzen
niet beeft overtreden en of
er wel sprake Is geweest van
een evenredig en gematigd op
treden in juridische zin.

GIFGASSEN
Artikel 3.b. van de Bewape
niogs- en Uitrustingsbeschik
king maakt gewag van "traan
gasverspreidende middelen, van
een door de minister goedge
keurd type en merk". om. de le
zer niet met codenamen te ver
moeien, het gaat hier om twee
soorten handgranaten, twee
soorten geweergranaten en het
gifgas beet CS. De bijnaam Is
braakgas, als oorlogsgas is
het verboden volgens de Con
ferentie van Geneve van 1925.
Tegen de eigen bevolking mag
het in vredestijd, volgens
Wiegel wel worden gebruikt.
Het doel van het schieten of
gooien met CS-granaten is een
menigte te verspreiden. Voor
waarde is dat ontvluchtIngs
wegen voorhanden zijn en dat
de menigte uit gezonde meBsen
bestaat die niet drinken en
geen medicijnen gebruiken.
Daarmee wordt half Nederland
al uitgeschakeld. Toch is het
niet voor niets geweest dat
deze eisen gesteld zijn, want
wie in aanraking komt aet CS
zal de volgende syptomen be
speuren: braken, misselijk
heid, huid- en oogirritatie,
ademhalingsmoeilijkbeden en
eventueel verstikking. Bij

ocht ig en wind weer, zo-
als in Dodewaar geval was
zijn de gevolge an bloot-
stelling ernst ,hoeveel
ernstiger Is end. Die
onbekendheid de gevolgen
is niet verw rlijk~ de
Nederlandse rheld heeft
nooit weten appelijke prak-
tijkproev p dit gebied la-
ten uitvo • Al baar ken-
nis is ge eerd op niet ge-
heel onv chte buitenlandse
bronnen ergelijkend lite-
ratuuronderzoek. Dat moet de
overheid. waar het om een do
delijk middel gaat en niet om
een cosmetica-nouveaut6, zeer
kwalijk worden genomen. Zeker
als men in aanaerking neemt
dat al twee jaar lang in de
Verenigde Staten een onder
zoek loopt, gestart door het
Department van Volksgezondheid
dat nagaat of CS kankerver
wekkend is. In dat daglicht be
zien klinkt de rechtvaardiging
van het ministerie van binnen
landse zaken waarom in mei
1980 CS de plaats heeft inge
nomen van het voorheen gebruik
te CN - CS zou veiliger zijn
ronduit lachwekkend.

NietMe wapens
Granaten bezitten een opvallend

nadeel: ook al kunnen ze onge
straft in een menigte worden
gegooid of geschoten (dit is
verboden, de EHBo-post in Do
dewaard heeft een meisje moe
ten behandelen dat een brand
wond in haar nek had als ge
volg van een geweergranaat),
ze kunnen teruggegooid worden
door de demonstranten. Daar
heeft de politie veel last
van gehad, maar nu iS er iets
op gevnnden.

In Dodewaard zijn granaten
gebruikt met een plastic om
hulsel. De huls smelt bij het
afvuren en is daardoor te'plak
kerig f om terug te gooien.

Eveneens met ingang van Do-
dewaard zijn rUgtanks met gif
gas gebruikt. CS wordt daarin
zeer fijn verdeeld met behulp
van een oplosaiddel en wegge
spoten met een drijfgas. Van
links naar rechts zwaaiend met
de slang die uit de rugtank
steekt, kan Il.en gericht een
duidelijk groepje demonstrant
en bespuiten, zonder daarbij,
zoals met de •rook i van de gra
naten wel bet geval is, al te
zeer afhankelijk te zijn van
met name de windrichting.
Tenslotte, bij Dodewaard de

spuitbussen aet - volgens po-
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erin, bijgenaamd CheiDical Mace, 
Toen de eerste zaterdag be
richten biervan bi.DDendruppel
den bij d.e BHBo-post, werd 
door de poltie twee dagen lan.g 
ten stelligste ontkend dat er 
»et spuitbussen gewerkt zou 
zijn, Toen Äwaaen de foto's te 
voorscbi.jn waarop de spui tbua
aen duidelijk zichtbaar waren. 
Peyllbrief aoest toen wel toe
geven dat die dingen gebruikt 
zijn. Later beweerde bij zelfs 
dat de spuitbuasen "tot de 
tandaarduitrusting van het ar
restatieteaa behoren.". 

Wat de uitwerking van de bus
jes betreft : ook bier es, op
loSIIIiddel en drijfgas . De 
Aasterdaase arts Ran Scbuaa
cher beschrijft hoe bet spul 
wer~t~ nadat bet freongas 
•(het drijfgas} het opgeloste 
CS naar buiten heeft cadre
ven, begint bet oplosaiddel 
direkt te verdaapen (net als 
alcohol in een parfumverstui
ver) en bereikt CS bet slacht
ofter als een fijne druppel
tjesregen. Het oplosaiddel 
lost in de huidtalg op met 
als gevolg dat de zeer fijne 
CS-korrels in de huid koa.en 
te zitten. Hierdoor ontstaan 
tweedegraads huidverbrandingen 
en zelfs blindheid. 

oogbeschadigineen en zelfs 
blindheid. BiJ granaten is de 
rook van CS•ÄOrrels niet ge
bonden aan een vluchtige 
loeistof en het CS zal ~ich 
daaroa niet in de huid vast
zetten. Zowel rugtank als 
spuitbus bebben dientenge
volge een diepgaande uitwerk
ing van. het CS-gifgas . Dat 
aaakt ze tot wapens die fun
doenteel verschillend ~ijn 
van de 'noraale' granaten. 
Rier koat nog bij dat het 

doel van de aanwending van 
gifaas ie een menigte te ver
spreiden oa een onlust te be
teuge~en. Welnu, de bedoeling 

van de spuitbus is dat er op 
een persoon wordt gericht oa 
bea ot haar buiten gevecht te 
stellen. Het spuitbusje ia dus 
een zeer selektief wapen dat 
niet voldoet aan de eis die 
voor aanwending van gifgas 
wordt geate.ld, nuelijk het 
verspreiden van een .enigte. 

Vel'boden en ontkend 
Zo zijn er drie nieuwe ge
weldsaiddelen gelntroduceerd 
en tenainste een kenaerk heb
ben ze geaeen: ze zijn alle 
drie verboden. Blk aoertje, 
achroetje of tientonner die 

bij de rijke- en gemeentepoli
tie in gebruik zijn aoeten na
aelijk van een ainisterieel 
Kema-keur voorzien zijn. Ner
gens in openbare cirkulaires, 
besc~tngen of wetsartike
len is een passage te vinden 
waarin gerept wordt over bo
vengenoe.ad wapentuic. In ee.n 
interview met Vrij Nederland 
is alntater Van Thijn, bin
nenlandse ~aken, verplicht 
dit toe te geven: "Ik heb nog 
eens na laten gaan, maa.r 
spuitbussen behoren niet tot 
de s tandaarduitrusting van de 
gemeentepolitie. Het ia aij 
op dit aoaent een raadsel 
waar ze vandaan zijn gekomen . 
Het ia niet toegestaan oa Ya
pena te gebruiken die niet 
van ie voren door de alnlater 
zijD. gesanctioneerd ." 

We duiken even in de geschie
denis. Voorjaar 1980, een 
gent van de rijkspolitie aeld
de dat hij bij de uitrusting 
van een lid van een arresta
tieteaa een spuitbus bad ge
sicnaleerd. Het was hea niet 
bekend wat er 1D zat en even
ain waren er harde bewijzen 
'foorhande.n voor het beataan 
van het busje zelf. Tezelfder
tijd werden 1D Aasterdaa 
-pui tbuajea in de handen van 
zogenaiUIIde stillen gezien. 
tad Radio Amaterdaa stelde 
naar aanlelding hiervan vragen 

aan bet ainisterie van binnen
landse zaken over andere Cbe
aical llace. Het ainieterie 
antwoordde op 29 april 1981 : 
"Spui tbuaaen Cbeaical llsce 
(CN) worden niet toegepast". 
Dit antwoord werd nog eens 
herhaald ln septeaber dit jaar 
naar aanleiding van eeD. vraag 
van bet PSP-Tweede Kaaer lid 
Van der Spek. Br zou geen on
derzoe k worden ingesteld naar 
de kankerverwekkendbeid van 
CS, "omdat Cheaical llace door 
de Nederlandse politie niet 
wordt cebr\likt". Zwarter op 
wit Äan niet. Desgevraagd zei 

Foto E:duaJ"d rk Krmt 
ook de Dienst Voorlichting Ge
aeentepolitie Amsterdaa: " 
Geen enkel onderdeel van de 
Aasterdaase geaeentepolttie is 
ln het bezit van deze spuit
bussen of ructanks. Die beho
~en trouwens beleaaal niet tot 
de regul.iere uitrusting, Ze 
zijn gebruikt in Dodewaard, 
dat klopt, aaar u aoet er 
overigens voor uitkijken dat 
u die rugtanks aet CS niet 
verwart aet de rugtanka met 
bluspoeder die de Amaterdaase 
Bra-Tra-groepen (Brand- en 
Traangaseenheden) hanteren". 
Maar in Dodewaard viel weinig 
te blussen. 
De ene stellige bewering na 

de andere. En eigenlijk is er, 
als we Hoofd Voorlichting 
Geelof van de Algeaene Inspec
tie van de rijkspolitie mogen 
geloven, niets aan de band. 
Volgens hea zit de wettelijke 
baaia voor de hierboven be
schreven wapens &&bakken in 
de al.lesoavattende tera 'traan 
gasverspreidende middelen' en 
ia voor de toepassi.ng biervan 
geen nadere aanduiding nodig. 
Geelof: "Het zi jn alleen ver
fijningen die de techniek le
vert, net zoals die granaten 
aet plastic hulzen. Bn daarbij 
die spuitbussen zijn alleen 
voor de eigen veiligheid van 
de politie~~~&nsen bestead. Jlia
scbien dat ze in de vuur van 

e strijd ook als wapen worden 
gebruikt, dat kan, aaar pri
aair zijn se voor de eigen be
acberainc. Die kankerverwek
kendbeid aoet u trouwens niet 
overdrijven. Het kan wel zijn 
dat er in Amerika een onder
zoek naar aan de gang ia, aaar 
dat ene vleugje gas dat de ce
aiddeld.e de1110nstrant inademt .. " 
Stelt het echt alleaaal. zo 

weinig voor?. Ben handl.eiding 
voor de Zwitserse politie stelt 
het als volgt: "De tot nu t ,oe 
niet dodelijke traangaswapens 
van de politie die gebaseerd 
zijn op vloeibaarheid, zijn 
voor de gezondbeid zeer ge
vaarlijk &&bleken, wanneer de 
gebruiksaanwijzing niet tot in 
de details opge'vol&d worden". 
Die voorschriften zijn volgens 
de Duitser Schrenpt, doctor in 
de scheikunde in lluncben: 1) 
een sproei-afstand van drei tot 
vier aeter, 2) niet op de ogen 
richten en sproeien, 3) een zo 
kort mogelijke beaproeUngs
duur, 4) uit•luitend besproei
in& van volkomen cezonde mens
en. 

In Dodewaard bevonden zich 
50 pluss ers, invaliden en 
kinde r en . 

In Dodewaard ia volceas oog
getuigen op een afstand van 
twee aster gesproeid, werden 
zelfs traangasgranaten in een 
zittende menigte gegooid. 
In Dodewaard is 'a nachts, 

puur bij toeval, een bewuste
loze in een weiland gevonden 
die niet veel langer zonder 
deakundi&& hulp had •oeten 
blijven. 
Kortom, in Dodewaard is Che

ntical Mace gebl'Uikt zondel' dat 
ook maal' een poUtie-ftmctio
nal"is een fl.aUIJJ benul van rk 
gevaren had. Schrempf besluit 
zijn al'tiket, datel'end uit '78 
dan ook met: "E:en stof die 
gen en huid kan beschadigen, 
die mogelijkel"Wijs kankel"Vel'
wekkend is, die ats mil.itail' 
middel. Vel"bodsn is - die stof 
zou ook a 1.$ g81J)8 Zdsmidde Z VOOl' 
de politie verboden moeten 
worden". 

Marcel Bullinga 




