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IIMogen W~J vier kaarten voor
het popfestival? Hoeveel kos·t
het popfestival?" De tele
foons waar je kaarten kon
bestellen voor het No Nukes
stonden niet stil. Eén mid
dag bij de telefoon zitten
maakte al gauw duidelijk
hoe het publiek ~en het
festival aankeek. Terecht,
denk ik. Er is van te voren
nauwelijks aan gewerkt om
het hele gebeuren iets meer
te laten zijn dan een kommer
ciëel muziekfestijn. De No
Nukes organisatie. die be
stond uit mensen van de
Stichting Amsterdamse film
huizen en van het LEK heb
ben het gebeuren keurig ge
organiseerd. De een zorgde
voor de bands en de ander
voor de stands. Daar plak
ten ze dan de Amerikaanse
titel van de film op, waar
half Nederland geen klote
van snapt en dat moest het
dan wel zijn.

Het resultaat? Stands weg
gedrukt achter de tribunes,
No Nukes en de VARA I s Rode
Haan op het podium, zangers
die nadien zeggen dat ze
AKBers maar naïevelingen
vinden, spreek(st)ers die
weggefloten worden nog voor
ze iets hebben kunnen zeggen
maar ••• de muziek was goed!
In de overvolle treinen te
rug veel vrolijke mensen:
f Te gek hè, veel beter dan
Pinkpop~ I

En de poen? De buit is in
tweeên gedeeld. De helft
voor de Amsterdamse film
huizen die er films voor het
alternatieve circuit voor
willen gaan kopen. Zo zouden
ze een film over Harrisburg
hierheen willen halen en in
het najaar gaan draaien.
Als die films winst op gaan
leveren zou dat geld weer
voor de AKB zijn zeggen ze.
De andere helft van de buit
is voor ons, zeggen ze •••
Dien dus gauw een aanvraag
in bij het antikernenergie
fonds. Misschien komt er
dan toch nog wat goeds uit::

Martijn ..

red a k t i on e e I
De afgelopen" tijd heeft de ploeg die dit blad màapdelijks

probeert uit te brengen, aan interne spanningen bloot ge
staan.
Verschillende meningen over de richting die AFVAL op moet,
stonden teqenover elkaar, maar ook de onderlinge werksfeer
was zwaar beneden alle peil.
Aan de ene kant stond het idee om het aksent te leggen op
een informatieblad, waarbij we er naar zouden moeten
streven om tweewekelijks u1t te komen .. Voorlopig mogen we
echter blij zijn als we .maandelijks verschijnen.
Aan de andere kant stond een groep, die vooral het aksent
op de diskuss~e wilde leggen. Het ontwikkelen van verdere
ideeën over basisdemokratie als meest belangrijke pijler.
Daartussenin bestond de mening dat beide polen in het blad
verder ontwikkeld moeten worden, naast elkaar: een infor
matie en een diskussieblad.
Deze laatste mening blijft ten grondslag liggen aan het
beleid van de mensen die AFVAL maken. Een en ander heeft
wel het gevolg gehad dat de diskussiegroep is opgestapt.

Al eerder hebben we aanaekondigd dat we een rondtoer
willen houden om bij veel-basisgroepen langs te gaan met
als doel een beter beeld te krijgen van de verschillende
basisqroepen, hun ideeën, aktiviteiten, behoeften.
Als het g~d is zijn de eerste telefoontjes al geweest
als dit blad in de bus valt.

No liukkus. Vol oDtimisme zijn we richtinq Utrecht geto
gen, enkele weken geleden. we hadden ekstra eksemplaren
van nr. 6 gedrukt in de hoop daar veel mensen kennis te
laten maken met AFVAL. Grote afknapper dus. Veel geintjes
over afval en vuilniszakken. En ~ndien zijn we de num
mers niet kwijtgeraakt, waardoor onze financ:lële problemen
nu helemaal nijpend zijn.
We hebben dan aak nag eksemplaren van nr. 6 over die bv.
gebruikt kunnen worden om te verspreiden onder qeinteres
seerden. Er staan artikelen in die voorloopig nog de moeite
waard zijn: weiger atoomstroom, overzich'-t Amelisweerd ge
vecht, verslag van Radio Atoomalarm en het Amsterdams
aktievoorstel. Even bellen of schrijven.

Onze eerste abonnees. We zijn gestart voor een abonne
mentsprijs van 12,50. Achteraf gezien is dit echter te
laag geweest en hebben we dit bedrag op moeten trekken
naar 15 gulden. Vandaar dat al die mensen die 12,50 betaald
hebben in dit nummer een acceptgirokaart vinden. We waren
niet in staat om meer dan 7 nwr;mers voor dit bedrag te ma
ken. Hierbij een vriendelijk verzoek om de kaart:. sne~ J.n te
wllen en naar ons te sturen zodat we iedereen weer als
abonnee erbij kunnen schrijven.

Naast het werken aan het komende nllDDJler houdt een deel
van de- redaktie zich ook bezig met het maken van een
brosjure voor het pinksterkamp in Ame~isweerd.

Hierdoor is de preciese planning voor het volgende num
mer nog niet rOI\d. Maar voorlopig houden we 9 mei als
sluitingsdatum aan.

Het blijft noodlijdend dit blad. Op de oproep """
de vol'ige keer 7a.Jamen enkele girootj~s binnen. Bedankt.
Geldelijke steun blijft haM nodig: g'l-ro 4298 242•
•• ~ ••• D ••••••••••••• D •••• a ••••• D•• ~ •••• :::::::::.:::::::::::::VIER REDAKTIELEDEN STAPTEN OP .•••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Het blad AFVAL dmait ongeveer een half jam' en heeft geen dui
delijk gezicht. Het is een allegaazotje Van mededelingen en ko:I'
te bel'ichten. LanfleI'8 artike len bevatten enel'zijds vel'slagen
Van akties,Cmderzijds intel'Views met basisgZ'Oepen. Er is geen
sprake van dat hst blad een initillrende fuJ1ktie heeft in aktws
info1'l1latie en disK.ussies. O. i. zou het dat biel moeten hebben,
andel'S heeft het geen inhoud en wo:rdt het een soo1'1; klubor>gaan
van de AKB. Het gaat el' juist om aktievelingen ideeên aan tUl
hand te doen, ideelln OWl' akties, aktievo1!'m6n en aktiete1'1'einen.
Dat is de fUnktie van een blad van en VOO:!' de basis(/1'oepen, aan
gezien op het landelijk ovel'leg nauwelijks ruimte blijkt te
zijn "VOOl' het V081'en van diskussies. En tJaa1'OI7l zou een blad
damn niet kont:l'oveZ'siliel zijn? Juist het probel'en de (/1'oot
ste gemene tUllel' "te vinden (de st:rategie van de "meeste bUl'iJe:l'
lijke bladen) maakt een blad zo g:l'ijs en saai.
Diskussies hierovel' zijn in de I'8dak.tie vaak gevoe:rd. Tot dus
Vel' hebben we echtel' alleen maal' kunnen konstateren dat het
kontl'ovel'silJte element-zo het el' al was- w:rdel' in- tUl hoek ge
drukt blel'd. Diskussies bIe:rden gefrustI'8e:l'd door de kwestie of
We nu wel of niet een spiegel van tUl AKB w=en of zouden m0e
ten zijn. Volgens ons kun je dat noo{t zijn en moet je dat
ook niet probeI'8n. Het be1.angPijkste """ een blad is dat het
de tongen los maakt en dat gebeurt a l teen. maal' dool' als blad
kleur te bekennen. JAN,JOO8T,DICK,LIE8BETH.
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NIET MET BET LEK

FASCISTENIPOLITIESTAAT

staan er nog steeds volledig
achter dat wij
derdaad gewelddadige midde
len als stenen hebben ge
weerd. De konklusies van het
LEK zijn duidelijk. Zij vin
den dat we maar weer terug
moeten naar de tijd van ak
ties die binnen het kader
van de bestaande orde blij
ven. Demonstreren in Den
Haag of in de hoofdstad van
ons land Amsterdam, kamperen
in het Vondelpark ..
In ieder geval geen landelij_
ke massale bedreigende aktie
meer geqen kerncentrales.
Geen wetten overtreden,
want dat lokt geweld uit.
Daar liggen de inhoudelijke
meningsverschillen.

Op dit punt vallen er moei
lijk klokken terug te draai
en~ En dus besluit het LEK
er maar niet over te praten.
Gewoon te doen alsof de oude
situatie nog bestaat. Dit
gaat dan onder het mom van
'wij houden ons alleen met
atoomenergie bezig'. Voor ons
heeft Dodewaard '81 glashard
aangetoond dat het niet moge
lijk is tegen kernenergie te
strijden zonder tegen de po
litiestaat en tegen het fas
cisme te strijden. Niet al
leen het terrein van de cen
trale zelf is Sperrgebiet,
maar c:x>k het gebied er om
heen werd door Goldberg tot
Sperrgebiet verklaard: wij
mochten ons er niet meer op
bouden. Daarmee werden alle
demokratiese rechten in dat
gebied opgeschort. Nog ern
stiger was dat fascisten de
situatie zo wisten te manipu
leren dat ·het gehele tenten
kamp verdween. Ons recht op
manifestatie werd in Dode
waard zonder slag of stoot
overgegeven aan fascistoïde
bendes (met overheidssteun) .
Dit had nooit mogen gebeu
ren. En nu het toch gebeurd
is, moet de AKB beseffen
dat het nooit meer gebeuren
mag.
Akties tegen kernenergie en
tegen de politiestaat en de
toename van het fascisme
dienen hand in hand te gaan.
Wij vinden dat we de draad
weer moeten oppakken, waar
we die in Dodewaard vorig
jaar hebben laten liggen.
Dat betekent voor ons dat we
voort moeten gaan op de weg
van landelijke massale be
dreigende akties tegen de
kernenergieindustrie. De cen_
trales in Dodewaard en Bor-
ssele staan nog recht over~

eind, UC in Almelo, de KEMA
In Arnhem om maar een aan-
tal dwarsstraten te noemen,
het draait allemaal nog
steeds door. Wij vinden dat
we onze rechten aktief moe-
ten verdedigen in plaats
van ze zo maar op te geven ..
We moeten de situatie van
Dodewaard sperrgebie~door-...
breken. ~'.... .( .......
Basisgroep Rotterdam • ~

wust gewild, omdat wij die
wetten niet erkennen. Die
wetten hebben tot doel de a
toomlobby te beschermen en
zijn er niet voor ons~ Wij
realiseerden ons ook dat we
rekening moeten houden met
ingrijpen van de ME en het
leqer en dat we daarop voor
bereid moesten zijn. OVeri
gens waren we er niet van
uitgegaan dat"de ME'zonder
meer zou ingrijpen omdat zij
rekening mO$sten houden met
ons aantal. Daar zijn ze zo
als iedereen weet niet voor
teruggedeinsd: {Jas, gas, {Jas
stillen, honden, knuppels.
Wij hebben. dat geweld niet
uitgelokt. Wij drukken daar
niet op de knoppen, wij bepa
len niet wel of geen geweld,
dat doen zij. En zij hebben
könstant de keus:atoomlobby
beschermen of niet .. Dat geld
geldt ook voor de Heer van
Thijn, die nu dan bovenop
dat apparaat zit. Dat. wat
betreft ons eigen geweld
Dat was t=en volledig ge
rechtvaardigde reaktie op het
overhèidsgewelcl.. En wij

TERUG NAAR AF

Vorig jaar september hebben we in Dodewaard flinke
klappen gehad. Het is niet raar dat het enige tijd
kost om daarvan op een goede manier te herstellen.
Dat herstellen betekent voor ons. meer dan alleen
maar weer fluks nieuwe aktievoorstellen te bedenken.
Zo in de trant van oogkleppen op, blik op oneindig
en voortgalopperen. We moeten lessen trekken uit
Oodewaard '81 en in nieuwe akties niet weer in de
zelfde fouten gaan vervallen. In januari valt er al
weer een kant en klaar aktievoorstel in de bus. Het
LEK springt 'in het ontstane gat'. Terwijl wij nog
bezig zijn met de processen tegen Dodewaardaktivis
ten en napraten, probeert het LEK van de gelegen
heid gebruik te maken om over de gehele linie de
oude situatie te herstellen. Deed zij dat nu maar
in alle openheid, dan begrijpt tenminste iedereen
meteen wat er aan de hand is. Nee, ze probeert het
op een hele subtiele manier.

men nu vreedzame aktie en
bredere aktie, een flitsend
persbeleid enz. Blijkbaar
was onze aktie maar geweld
dadig en sJ!1al en was ons
persbeleid niet flitsend. Op
onze reaktie dat wij niet
bepalen of er geweld ge
bruikt wordt of niet maar
dat de MEkommandanten en de
verantwoordelijke autoritei
ten daarover beslissen werd
drift1q nee geschud. M.a.w.
wij waren verantwoordelijk
voor het gewelddadige ver
loop van de aktie.
Zijn wij dan toch die rel
schoppers en raddraaisters
waar de pers ons voor uit+
scheldt? Hierbij verklaren
de zogenaamde relschoppers
(sters) dan NOGMAALS dat wij
helemaal niet op' geweld uit
waren. Ons doel en dat van
de gehele DGDbeweging was
het zo effektief mogelijk
blokkeren van de centrale om
zo de sluiting ervan af te
dwingen. Wij realiseerden
ons inderdaad dat we daar
mee de heersende wetten over

·traden,. Wij hebben dat be-

Kort samengevat komt de werk
wijze van het LEK op het vol
gende neer: in het LEK-buro
wordt een aktieplan bedacht,
dat wordt vervolgens ingediend
op het Landelijk overleg van
basisgroepen, in zo veel mo
gelijk postbussen gedropt.
Dan wordt een apart overleg
georganiseerd onder voorzit
terschap van het LEK, waar ie
dereen mag MEEpraten over het
plan: alles staat ter dis
kussie, ·alles ligt open, het
plan wordt veranderd en nu
dan uitqevoerd. LEKmensen
zorgen natuurlijk dat ze over
al vertegenwoordigd zijn,
vooral op die plaatsen waar
op den knoppen wordt gedrukt
TEGEN ·deze manier van doen,
is aan het eind. van de jaren
'70 de basisbeweging ont
staan. Wij wilden niet lan-
ger aktievee zijn, dat in
busladingen naar bijv. Kal-
kar werd geleid onder kon
trole van LEK ordediensten
die zelfs citroenen uit de
bussen liet verwijderen om 
dat dat 'wapens· zouden zijn
Wij willen niet langer allemaal
maal in de rij naar een
plein worden gevoerd om daar
dan de toespraken aan te ho
ren van het geijkte rijtje
pvdA,PPR,CPN,PSP of nog
'breder' D'66 en Van Houwe
lingen van het CDA.
om dan weer naar huis te
gaan en vervolgens ons stem
briefje in te vullen. Wij
wilden, zoals dat heet ons
lot in eigen hand nemep.
Zelf beslissen over onze ei
gen strijd. Zelf greep hou
den of veroveren op onze
eigen situatie. Vandaar de
vorming van basisgroepen,
en het ontstaan van een ba
sisbeweging. Dat was dus een
reaktie op o.a. het LEK.
Het LEK heeft haar voorstel
len en visie op de situatie
niet gewoon net als alle
andere basisgroepen op het
Landelijk overleg naar vo
ren gebracht en het daar-
bij gelaten. Het LEK vond het
nodig een apart overleg te
organiseren rond haar visie
en aktievoorstel, waarover
wij dan mogen MEEpraten.
Het LEK grijpt weer terug op
de praktijken, alleen nu
'demokratischer.

GEDIRIGEERD AKTIEVEE

POLITIEK EN POLITIEK

Het LEK poogt; niet allen op
het vlak van basisdemokratie
de klok terug te draaien, ze
doet dat ook op politiek
vlak. Het LEKaktieplan is
èlcx>rdrenkt van een bepaalde
politiek zoals die bestaat
in PSP-en CPNkringen. Op het
overleg op 27 februari kwam
dat heel scherp naar voren.
Daar werd gezegd dat men
zich ook wilde afbakenen van
Dodezaard'Sl. In tegenstel
ling tot Dodewaard '81 wil
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Zaterdaq, 9mei, 12 uur .
SSR, l:>emuurde Weert-westzijde 3
Utrecht.

VoLgende ~ng.

080-780882
030-510232
020-255951
030-311578
040-443651

04490-24803

Madelene
Ferdi
Berrie
!'rite
Bernadet.te
N1ge

Techniekgroep.
Kultuurgroep:
Raçenplan:

Brochuregroep:

Aanwezig waren 20 mensen uit Utrecht,Amsterdam,Bilversum,~ind

hoven, Arnhem,sittard,Nijmegen (Qnderstroom) ,Tiel.Verder was er
iemand van de vrienden van Amelisweerd.
Aangekondigd was dat dit landelijk overleg een werkoverleg zou
zijn ter voorbereiding van het pinksterkamp. De vergadering is
dan aak opgesplitst in twee voorbereidinqsgroepen, te weten de
organisatiegroep en de brochuregroep. Ook mensen die verder
niet aan de voorbereiding van het kamp konden meedoen hebben
in deze groepen meegepraat. Aan het eind van de vergadering
zijn de door de beide groepen gemaakte voorstellen gemaakte
voorstellen doorgesproken.

TAAKGROEPVERSLAGEN

IIoofdstuk III: Hoe verder? met artikelen over bestaande aktie
ideeën en voorstellen, (Atoomstroom/giroblauw,Amsterdams voor
stel, alternatieve energie, transportakties , terug naar Dode
waard, blokkade-akties elders (Almelo ?), centrale versus
plaatselijke akties).
-Bijdragen voor de brochure kunnen tot 2 mei worden gezonden
aan het sekretariaat DGD postlJus 1357 6501 BJ Nijmegen,of aan
Afval postbus 1053 1000 BB Amsterdam.De oplage wordt 2000,de
verkoopprijs f 2.-,de opbrengst komt ten goede aan de uitga
ven voor het kamp.
Verder zal de brochure één of meer pagina's met informatie en
praktische tips bevatten voor mensen die naar het tentenkamp ko
men. Hierin staan zaken als: programma, wat mee te nemen, kaart,
vervoersmogelijkheden, etc.

DE ORGANISATIE~GROEP.

-cmLtuurgroep. PLENAIR GEDEELTE

WantroUr.Jen? VerontoJaiu'diging?

FinlJJ'lCiën

De taakgroepen maken voor het volgende landelijke overleg een
overzicht van alle kosten, zodat een begroting kan worden ge
maakt. Op het kamp zal op vrijwillige basis geld worden inge
zameld. In de brochure wordt een gironummer vermeld voor bij
dragen in de kosten.
Er zal een aanvrage bij de No-Nukes pot worden ingediend (moet
op het volgende landelijk overleg gebeuren).
Er is een persverklaring opgesteld die is doorgegeven aan het
ANP en aan een aantal progressieve bladen zal worden toege
stuurd. Hierin wordt kort het doel·van het tentenkamp uitge
legd, verder is er in vermeld dat beeld-en geluidsopnames door
de pers tijdens de diskussies niet zal worden toegestaan. En
kele mensen uit amsterdam maken een affiche, dat op het volgen
de overleg gereed zal zijn.

ove1'ige zaken

DE TECHNISCHE GROEP.

Een aantal mensen uit Eindhoven en Hilversum zorgt voor muziek
en cabaret- en toneelgroepen. Zaterdagavond wordt een swingend
feest gepland. Ook op andere momenten van het weekend zal mu
ziek (mits kleinschalig) welkom zijn. Overigens zullen groepen
hooguit een onkostenvergoeding kunnen krijgen.

-opvang-informatiegroep.

-voedseLvoorziening-kinderopvang.

Er moet bij· de ingang van het kamp een informatietent ko~

men voor de opvang vande aankomenden. De basisgroep Tiel heeft
deze klus op zich genomen. Ze maken een informatiestencil , een
plattegrond van het tentenkamp en een stenciltje voor bezoekers
van Amelisweerd die een kijkje kamen nemen.

Er moet een opbouwploeg komen op vrijdagmiddag 28 mei van ca.
40 mensen. Daarnaast moet er een technische ploeq komen voor
op het kamp en een opruimploeg voor maandag. Hiervoor zijn nog
mensen nodig. Rampenplan huurt weer do! grote tent die ook in
Almelo gebruikt is. Grote steden worden verzocht eveneens een
tent mee te nemen. Groepen die niet op het landelijk overleg
komen worden verzocht zo veel mogelijk door te geven of zij van

Een aantal mensen van Utrechtse basisgroepen en de Vrienden plan zijn aan het pinksterkamp mee te doen (zie hiervoor de te-
van Amelisweerd gaan aan de slag met de volgende zaken: lefoonnummers van de technische groep en de brochuregroep) ..
-Organiseren van een geschikt terrein in of bij het bos Amelis- De vrienden van Amelisweerd zullen uiteraard de gelegenheid te
t'leerd. baat nemen informatie te geven over akties dit najaar als met

-Elektriciteit- en watervoorziening. het kappen van het bos wordt begonnen. Groepen die aan de ak -
-Openbaar vervoer van het N. S. station naar het kamp en par- ties mee willen doen kunnen op het kamp alle informatie krij-
kaergelegenheid. gen die ze nodig hebben.

-Radio. De Utrechtse 'Radio Gladiool' woordt hiervoor benaderd. De vrouwen tegen kernenergie uit Amsterdam. hehl)en het plan op-
Drukfaciliteiten (stencilapparatuur, typemachines, voorgedrukt gevat binnen het tentenkamp een vrouwenkamp te organiseren.
papier met tentenkampkop) • Verder is het voor de organisatie belangrijk een ruwe schatting

-Materialen zoals: podium, marktkramen, tafels, stoelen, mokers, te kunnen maken van het aantal te verwachten deelnemer(ster)s.
schoppen, verlengkabels, lampen, palen, hout, geluidsinstallatie.
OOk nog: vuilkontainers. De geluidsinstallaties voor muziek moe
ten de bands zelf verzorgen.

In principe wo~den basisgroepen verzocht zelf voor hun eten
te zorgen. Er moet echter zoals vorig jaar in Dodewaard, een
basis voedsel- en drankvoorziening. Rampenplan zal dit ook
deze keer op zich nemen. Zij zorgen ook voor de kinderopvang.
(Zij hebben hiervoor veel materiaal.) Het kollektief café 'De
Baas' uit utrecht wordt gevraagd of zij een bar kunnen organise
ren op het kamp. 'De Groene waterman' uit Utrecht wordt gevraagd
een winkel te verzorgen met etenswaren.

DE BROCHUREGROEP.

Hierin zitten mensen van Onderstroom, Afval en van een utrechtse
basisgroep. Ten behoeve van de diskussie in pet kamp wordt een
brochure gemaakt met een overzicht van de verschillende visies
en standpunten en aktie-idee~n binnen de beweging.

De opzet van dB broa"!2uI'e:

Hoofdstuk I: De vel'8ahiUendB gezichten van de tegenkY-aahten.
met artikelen over: opkomend rechts, de atoomlobby en het VNO,
het repr$ssieapparaat,de rol van de pers,de algehele politie
ke situatie.
Hoofdstuk II: Wat wiUen wij? met artikelen over: ons recht
op verzet, demokratiserinq van het energiebeleid, struktuur
elektriciteitsproduktie en mogelijkheden daarop kontrole te
krijgen, weiqeringsaktie's, de BMD en onze reaktie daarop.

Halverwege de vergadering belde er iemand van het Nijmeegs ste
delijk overleg. Er was daar nogal wat wantrouwen en onduidelijk
heid tav. de voorbereiding van het pinksterkamp • met. name de
positie van het LEK hierin. Men wilde dan ook geen verantwoorde
lijkheid dragen voor het kamp en de uitkomet van de diskussies
aldaar. Of de nijmeegse basisgroepen wel naar het tentenkamp
komen is nog niet duidelijk. Wel claimde men een eigen bijdra
ge in de brochure van ca. 45 pagina's. Gezien de geplande om
vang van 40 pagina's is dit helaas niet IDOgelijk. Verder was
de vergadering nogal verontwaardigd over deze handelwijze,
temeer daar op het vorige landelijk overleg duidelijke afspra
ken waren gemaakt waar ook mensen uit Nijmegen hun inbreng in
hebben gehad. Vanuit het landelijk overleg zou er kontakt met
Nijmegen over deze kwestie worden opgenomen.

FRITS
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REAKTIE OP CLEMENTIEN
Wij willen reageren op het stuk van Clementine Coe
negras naar aanleiding van de aktie in Almelo met
kerstmis '8L
Clementine schrijft dat kernenergie "resultaat is
vaan een leefwijze gebaseerd op uitbuiting, op be
h~efte aan zekerheid en op vervreemding." Zij zelf
k7est voor l7ven met minder zekerheden zodat zij
mlnder energle hoeft te verbruiken. Ten eerste vin
den we dat je nogal.dubieus over die tegenstelling
zekerheld/onzekerheld praat. Wij kiezen wel voor
bepaalde zekerheden, namelijk de zekerheid dat we
nlet dood willen gaan door een kernoorlog of kern
energie en daarom willen we die krengen ook dicht
hebben.

GEWELDDADIG OF
GEWELDLOOS

VYFTIG
PLUS
19 september 1981 heeft mij
iets geleerd, namelijk dat ge
weld vanuit de getogers al
tijd wordt uitgelokt door
het repressieapparaat (po
litie enz.). Als men deze
lijn doortrekt komt men tot
ontstellende konklusies.
Ten eerste, als men erkent
dat er twee soorten betogers
zijn, gewelddadige en ge
weldloze, en met rekent zich
zelf tot de geweldlozen, er
kent men in feite dat er ook
gewelddadigen zijn, wat neer
komt op een veroordeling van
de zogenaamde gewelddadigen
die hetzelfde willen als
wij allemaal.
Ten tweede. als wij doorgaan
met deze splitsing betekent
dit, dat men bijvoorbeeld
oudverzetsstrijders, per
definitie 50+ers/sters,
ook zou moeten veroordelen
omdat zij ook terug vochten
tegen hen die hen onder
drukten. Ik ben niet van plan
om toe te zien hoe onze jeugd
afgemaakt wordt als .ik dat
kan voorkomen, desnoods met
geweld, wat niet wil zeggen
dat ik geweld voor zou staan.
Ten derde, wij (AKB, DGD en
50+) moeten eindelijk eens

'ophouden om over geweldlozen
en gewelddadigen te spreken
en ons realiseren dat dit
onze kracht vermindert en al
leen rechts en de fascisten
in de ka~t speelt, zodat
zij zich, indien huns ins
ziens nodig, weer kunnen
rekenen op een afgang als
op 22 september 1981 in Do
dewaard indien zij weer met
knokploegen komen.
Ten vierde, er zijn SD+ers/
sters die fysiek niet meer
tot geweld in staat zijn,
maar niet bereid zijn om
zich ongestraft op hun smoel
te laten slaan, door wie dan
ook. Ik realiseer mij ver
domd goed dat ik nu niet
spreek voor de SO+beweging,
maar ik weet zeker dat ik wat
dit aangaat medestanders heb
ook in de SO+beweqing die
zoals je weet, tot stand is
gekomen omdat de SO+ers/sters
vonden dat er voor ons na
geslacht een leefbare wereld
moet komen en dat de jongeren
al lang genoeg de kastanjes
alleen uit het vuur hadden
gehaald. Ik hoop dat jullie
in Amelisweerd een goed kamp
zulLen hebben, en tot resul
taten zullen komen wat be
treft de te volgen strate
qieên voor de komende akties.
Veel sukses en aktiebereid-

heid toegewenst doOI·-'I

Joop Maas,

50+ RotterJam.

~ti:.E:y'
If:lJt..E a~:~

mensen die ons leven medrei
gen met kernenergie en men
sen die dat verdedigen als
onze tegenstanders. Zij
proberen onze manier van
leven kapot te maken en die
verdedigen we met alle mid
delen die daar bruikbaar
voor zijn. Maar waar we ons
echt het lazarus van schrik
ken is dat je zelfs de dis
cussie met fascisten niet
wenst uit te sluiten. Hoe
stel je je dat eigenlijk
voor? Met Glimmerveen over
kernenergie diskussiëren?
Nog eens op bezoek gaan bij
die mensen die ons bij het
verlaten van met kamp van
Dodewaard in elkaar pro
beerden te slaan? Iedere
diskussie met fascisten zien
we als een legitimatie van
àatgene waar ze voor staan.
Wij willen niet met mensen

samenwerken in de AKB die ook
openstaan voor fascisten,
MEers, Goldbergen etc.
F~scisme als id~ologie bij
uitstek gericht tegen zelf
verandering van mensen~

Wij vinden het belangrijker
de AKB te verstevigen met
werkelijke bondgenoten in
plaats van verdeeldheid te
zaaien in eigen gelederen
door diskussies aan te kno
pen met fascisten. Waar kies
je voor? Voor samenwerking
met ons of voor het open
staan voor iedereen, fascis
ten inc.lllis?
Grootste bezwaar van je
stukje vinden we dat het zo
individualis tisch ~n psy
chologiserend gesteld is,
dat het in feite ook zo ge
lezen kan worden alsof je
rechtse belangen verdedigt
en dat verwachten we niet
van je. Wat we bedoelen met
rechtse belangen is dat
jij in je stukje vàn het ar
gument uitgaat dat kernener
gie geproduceerd wordt om
in energiebehoeftes van
individuele huishoudens te
voorzien. En dat is nu net
het argument van rechts. Als
of het zoden aan de dijk
zet je gordijnen wat eerder
dicht te doen als het be
drijfsleven rustig door
draait. En verder, als jij
vindt dat we niet meer in
tegenstellingen mogen den
ken dan doe je precies wat
ondernemers doen als ze
zeggen dat arbeiders· en on
dernemers samen in een on
dernemingsraad zo'n probaat
middel is om alle bedrijfs
problemen op te lossen of
wat mannen doen als ze
vrouwen verwijten dat deze
niet meer met hen willen
praten omdat vrouwen zich
autonoom organiseren etc.
Je doet alsof het in tegen
stellingen denken iets is
wat wij hebben uitgevonden,
alsof het een fictie is ter
wijl wij iedere dag in onze
portemonnee voelen,als vrouw,
als kraakster of als AKBster
merken dat die tegenstellin
gen stomweg bestaan.
Miep en Wil, Roomolenstr.l A'dam.

dan door een 'ongelukje'
toevallig doodgaan"aan de
straling of een glaasje
koelwater of een kernoorlog
je, dan kunnen we alleen
nog maar z&ggen:'zie je wel,
ik heb toch gelijk gehad.'
Wij laten het liever niet
zo ver komen. We weten nu
al dat we gelijk he~ en
de ons toegemeten tijd is
wat beperkt. Dus gaat het
erom zo efficiënt mogelijk.
aktie te voeren. Wij zien

"Verandering van leefpa
troon is ze.lfverandering",
schrijf je en je bestrijdt
het denken in tegenstellin
gen. We vinden dit naïef:
Wie moeten er nu eigenlijk
hun leefpatroon veranderen,
wij, of de kernenergiebon
zen en Van Agt en consorten?
Er zijn mensen die je er met
alle middelen van willen
weerhouden je leven zo in
te richten als jij dat wil.
Die zelfs je kansen om te
ovepleven in gevaar bren
gen. Kernenergie bedreigt
ons leven. Dan kan ik einde
loos blijven ouwehoeren met
al~e voorstanders en daar
mee precies de wegen bewan
delen die de parlementaire
demokratie voor ons heeft
uitgedokterd. En als we

[ets anders is dat je er bij
voorbeeld voor kiest bepaal
de I zekerheden I (wat heet. ~)

als gezin, een goedbetaalde
veertigurige baan, voor zo
ver aanwezig, en weet ik nog
meer los te laten. Dat zijn
namelijk zekerheden die ons
belemmeren in onze vrijheid,
terwijl vechten voor de ze
kerheden om te overleven
juist garanties bieden om die
vrijheid -uit te kunnen oefe
nen. En dan nog: het ver
band tussen minder zekerhe
den en minder energieverbruik
blijft voor ons volstrekt
onduidelijk: Als alle indi
viduen in Nederland drastisch
anders gaan leven en minder
energie verbruiken, betekent
dat natuurlijk niet dat Do
dewaard dan dicht gaat~ De
uiteindelijke belanghebbende
bij kernenergie zijn het be
drijfsleven en het militair
industrieel komplex.
TWeede opmerking is dat je
praat over een'kultuurpa
troon en leefwijze' alsof
iedereen daarin gelijk
staat: mannen, vrouwen, zwar
ten, be~!tters van produk
tiemiddelen, arbeiders enz.
Maar ook al bevredigt de ma
teriële produktie duizend
voudig 1 0nze l basisbehoeften,
die materiële produkten wor
den niet gelijk verdeeld.
Als je een minimum inkomen
hebt en een derde gaat op
aan woonlasten dan zit je
toch wel wat anders in dat
kultuurpatroon dan bijv. De
Brauw of zo en valt er wei
nig te bezuinigen op ener
gieverbruik.



ANNE FRANK 
Erik-Jan 1 verbonden aan de An
ne Frank Stichting , vindt dat 
er wel een duidelijk onder
scheid is tussen rechtse groe
pen zoals het OSL of Gezag & 
Vrijheid en facistische groe
pen zoals de NVU.De NVU ver
heerlijkt de nazi-periode, 
ontkennen de massamoorden op 
joden,zijn racistisch en an
ti-semitisch.Zelfs racisme 
kan het OSL niet worden ver
weten.ze vinden dat gastarbei
de"s recht hebben om te blijven. 
Hun verheerlijking van Zuid
Afrika heeft dan ook eerder 
zijn grond in hun fanatiek 
anti-kommunisme en hun goede 
kontakten met het Zuid-Afri
kaan se .leger. 
Het OSL wordt strak geleid 
door hun voorzitter P.Ego. 
Hij ziet de OSL vooral als 
een lobby naar het CDA,VVD 
en rechtse pers.De 12.000 be
gunstigers zijn alleen intres
sant om veel dasjes en stick
ers te kunnen verkopen.Hij 
is zeker geen voorstander 
van basis-demokratie. 
Meestal worden aktiviteiten 
van begunstigers beloond 
met een stukje in Stavast.Dit 
is niet gebeurd met aktivitei
ten rond Dodewaard terwijl P. 
Ego wel kritiek heeft geleverd 
op de OSL-begunstigers in de 
Gezag & Vrijheid-groep,m.n. 
het taalgebruik in de adverten
ties is hem in het verkeerde 
keelgat geschoten. 
Gezag & Vrijheid is een radi
kale vleugel in het OSL, zij 
doen iets nieuws n.l. het op 
straat brengen van rechts.Dit 
is een nieuwe ontwikkeling in 
de laatste twee jaar.In Duits
land en Engeland gebeurt dat 
al veel langer.Wat in Duits
land gebeurt is veel gevaar
lijker en slimmer dan wat Ge
zag en Vrijheid doen: daar 
doen facisten mee met anti
kernwapen en -kernenergieak
ties.Zo deden jongeren van de 
NPD mee in het behoud van het 
bos bij Frankfurt.De rol van 
C~zag & vrijheid is nu niet 
z0 belangrijk meer, maar het 
zal voor Ego nog wel moeilijk 
worden om zijn snel gegroeide 
organisatie in de hand te 
houden. 

OPKOMST OOK REAKTIE OP LINKS 

Dat rechtse grÓepen de straat 
opkomen en als parasieten 
rond akties van links optre
den is gedeeltelijk wel een 
reaktie op de veranderde ak
tie-methoden van links. 
Aan de ene kant is er angst 
voor werkgelegenheid,oörlog, 
achte,ruitgang van de buurt etc. 
Op die angst speelt rechts in. 

Aan de andere kant 
rechtse media 
sociale bewegingen te crimini
liseren.Een beweging wordt 
eerst gereduceerd tot een 
harde kern die dan makkelijk 
te criminilaseren valt.Het 
beeld van een kleine groep 
die geweldadig is en alleen 
chaos brengt blijft hangen. 
De angst voor chaos wordt dan 
gericht teaen anti~unitie

trein~,kraak- en Dodewaard
akties. 
De anti-kernenergie-beweging 
zou moeten voorkomen dat ak
tievoerders met individuele 
angsten blijven zitten.Het 
heeft geen zin om paranoia 
te worden.Daarnaast moet de 
beweging zich niet opsluiten 
Veel openbaarheid en blijven 
uitleggen waarom je tegen 
Dodewaard bent en waarom je 
dus op die manier aktie voert. 
Je moet je akties met brede 
steun opzetten,niet aan massa
vijandigheid doen en voorko
men dat je gecriminaliseerd 
wordt. 
Bewegingen gaan aan vooral 
twee Qingen ten onder.De ene 
is inkapseling door de over
heid,dit gevaar wordt vaak 
heel goed onderkent.De andere 
is dat je voorwerp wordt van 
een kat-en-muis-spel en ge
criminilaseerd wordt,dit 
wordt vaak onderschat. 
Ook links werkt te vaak mee 
door van een aktie een open
baar-Orde-debat te maken. 
Als dat gebeurt heb je het 
al verloren. 
Ook moet je rechts niet op 
een hoop gooien.De KWJ heeft 
m.i. goed werk gedaan door 
met jongeren die stenen 
gooiden in de Piersenstraat 
op hun school te gaan praten. 
Je moet hun problemen se
rieus nemen, als wij het 
niet doen doen anderen het 
wel. 
Volgens mij was het een goe
de beslissing om weg te gaan 
uit Dodewaard bij de vorige 
aktie.weggaan betekend wel 
Vérlies,maar het verlies was 
wellicht nog groter als het 
tot een veldslag zou zijn 
gekornen.Dan zou elk nieuw 
tentenkamp een veldslag wor
den.Het was goed om niet voor 
de M.E. te wijken ,maar van 
M.E. weet je ongeveer wat ze 
doen, van knokploegen niet, 
de kans op chaos in eigen 
gelederen is groot als je 
niet heel zeker bent.dat jij 
veruit sterker bent. 
De AKB is veel sterker dan 1 
man en een halve paardekop 
die een 27 MC-zender hebben. 
Vaak is de reaktie van groepen 

De laatste jaren krijgen de buitenparlementaire 
bewegingen steeds meer te rnaken met ultrarechtse 
tegenaktie. Dat wil zeggen, in Nederland. In de 
ons omringende landen is dat al veel langer en op 
grotere schaal het geval. Met name krakers worden 
steeds vaker overvallen door knokploegen (Amster
dam) of er worden chernikaliën (Tilburg) of brand
bommen (Nijmegen) binnengegooid. Ook de AKB heeft 
in september jl. in Dodewaard kennis gemaakt met 
dit verschijnsel. Op een goed voorbereide rnanier 
slaagden enkele fascistoïde figuren erin een 
'volksopstand' in scène te zetten, daarmee het 
werk afmakend waar de politie, Goldberg en Van 
Thijn al enkele dagen mee bezig waren. Deze con
f:ontatie heeft tot grote frustraties geleid. 
BlJ een deel van de aktievoerders, vooral in Nij
mege~, waar men nog niet zoveel ervaringen heeft 
als 1n de Randst?d wellicht met dergelijke groe
nen. Een basisgroep uit Nijmegen heeft een dis
kussiestuk geschreven over de rechtse terreur in 
Dodewaard en wat er volgens hen moet gebeuren. 
Ze geven het de titel"De AKB en opkomend fascisme~ 

Ze konkluderen dat het een grote fout is geweest dat we het 
tentenkamp ontruimden onder rechtse druk. We hadden moeten 
blijVen omdat rechts nu weet hoe ze linkse bewegingen kan be 
strijden. Bovendien was de overheid dan gedwongen geweest 
positie te kiezen. Volgens de schrijvers/sters hadden we in 
het 'diepe' moeten springen; "de enige manier om een slag te 
winnen is de slag aan te durven". De konfrontatie zou niet 
uit de weg mogen gegaan worden en de AKB zou zijn energie 
moeten gebruiken om die konfrontatie te· winnen. 
Ik denk dat dit een slechte konklusie is. Voor de AKB is de 
atoomlobby de belangrijkste tegenstander. Daar horen ook 
delen van de overheid bij, maar niet de rechtse klubjes als 
OSL, NVU enz. Het komt de atoomlobby goed uit dat deze klub
jes er zijn, en dat ze zo optreden, daar niet van. Maar die 
klubjes kurinen pas een rol gaan spelen als onze aktieme
thoden daar aanleiding toe geven. De demonstratie van 4000 



&FASCISME

Joost van Steenis
medewerker VIP
inlichtingendienst. •

eVl'r groepen als hetos~
Macht en Gezag, de Vikingjeugd, V
enz. Maar ik ben in het geheel
niet benaderd of ik inlichtingen
had over de werkelijke machtheb
bers,zoals de kapitaalbezitters.
Die liggen kennelijk te ver af
van iedereen en het is voor
links schijnbaar te moeilijk te
zien,dat zij de grootste macht
in het land vormen. Die macht
die zij gebruiken om hun bezit
te handhaven e~ uit te breiden,
oefenen zij niet uit via recht-
se splintergroepjes,maar via
hun kapitaal en de staatsappa-
raten. Daar zou dus de grootste
aandacht op gericht worden,niet
op de rechtse groepjes. Het is
niet extreem rechts,dat kerncen
trales bouwt, kernbommen fabri
ceert,fabrieken sluit,huizen
leeg laat staan,etc. Laten we ons
wat meer druk maken om de werke
lijke machthebbers dan om een
klein aantal rechts extremisten.
Laten we onze akties maar eens
richten op mensen, die werkelijk
invloed hebben. Geertsema woont
nog steeds rustig op zijn kasteel.

van de Tweede Wereldoorlog de
lijst van superrijken aan
voerden. Beschouwt men de
groep van de rijkste duitse fa
milies,dan kan men zeggen,dat
er in de laatste 50 jaar niets
gebeurd is. I

En dat is al eeuwen zo. De
rijken en de machtigen van on
2e tijd zijn voor een groot
deel afstammelingen van de
rijken van eeuwen geleden.
Daar hebben oorlogen en revo
luties,katholicisme,liberalis
me,socialisme,fascisme,kommu
nisme,anarchisme of welk ander
-isme dan ook niets aan veran
derd.

MACHTHEBBERS

Rechts is natuurlijk een ge
vaar,maar de grootste schade
en de meeste gewonden aan
linkerzijde worden niet door
rechts veroorzaakt,maar door
de machtsapparaten van onze
staat,die optreden om het ei
gendom ,de belangen van de ka
itaalbezitters,te beschermen.

Ik ben zeker van 5 kan
ten benaderd om

inlichtingen te
te geven

Joho Hontelez.

geaksepteerd. Niet dat alle
akti~voerders dat zien zitten,neen ze
zien het niet als hun taak of recht om er iets nega
tiefs over te zeggen. Toch zal het moeten,en snel ook~.~~JL~~~
Wij maken met akties waar sabotage een plaats krijgt, met
het kraken van distributiewoningen, maar ook met het be
lemmeren van mensen om naar hun werk of woning te gaan, rui
ten van pornowinkels in te gooien e.d. ongewild meer rekla
me voor fascistoïde groepjes dan ze zelf zouden kunnen.
Natuurlijk is het niet zo dat het merendeel van de neder
landse bevolking bevattelijk zou zijn voor het fascisme.
Maar steeds minder mensen zullen zich verzetten tegen ter
reur van rechtse groepjes als wij ons stelselmatig gaan
bedienen van stenen, katapulten, anonieme aanslagen, stok-
ken en zelfs, zoals in Nijmegen gebeurd is, overgaan tot het
weghalen door een vrouwengroep van een links tijdschrift
uit een linkse boekhandel om te voorkomen dat een kritisch
artikel over een aktie van die groep gelezen zou worden.
Veel mensen zien het verschil niet tussen links geweld en
rechts geweld, en geef ze eens ongelijk. Want zoveel moei-
te wordt er niet gedaan om dat uit te leggen. Ik wil hier
niet zeggen dat direkte aktie niet meer mogelijk zou zijn.
Direkte akties blijven nodig om zaken aan de kaak te stel-
len, om druk op te· 'voeren, om. mensen de gelegenheid te ge-
ven onvrede om te zetten in daden. Maar dat moet op een
~en manier gebeuren, goed beargumenteerd, ook naar buiten
toe, goed georganiseerd, met harde afspraken over wat wel
en wat niet kan, zodat buitenstanders wéten wat wij willen
en hoe, zodat ze zichzelf kunnen wapenen tegen rechtse
roddels en leugens. Dat wii ook zeggen dat je goed reke-
ning houdt met de omstandigheden, de stemming onder de
(plaatselijke ) bevolking, de politieke verhoudingen enz.

We kunnen onze aktiemethoden niet autonoom bepalen, die
akUemethoden moeten in een bepaalde situatie tot stant
komen. Autonoom optreden gaat slechts goed zolang de omge-
ving (in de brede zin van het woord) dat tolereert.

niet onwelkom.
omdat de aandacht van de 2 ex
tremistische vleugels op elkaar
gericht was,bleven zij buiten
schot. Na de machtsovername-
die in Dultsland overigens via
het parlement plaatsvond- maak
ten de machthebbers korte met
ten met de onderlinge strijd
van links en rechts. De linkse
en de rechtse knokploegleiders
werden vernietigd en de leden
voor een groot deel ingelijfd
in het eigen machteapparaat. De
leidende klasse was ongeschonden
uit de stri j d gekomen: links en
rechts hadden het te drUK met
de onder11nge strijd gehad.
M Jungblut schrijft in 'De rij
ken en superrijken in Duitsland I

dat na de oorlog , de grootste
'L.?;:.~ioi;:(jR~ Vl'rmogens te vinden waren

bij de fami1ies,die
al voor het

uitbreken

mensen in Groningen tegen d~e,.::ltt...,~t;~J
munitietreinakties was zo'n
sukses omdat een kleine fascistoïde
groep gebruik kon maken van de angst
verontwaardiging en agressie die was ontstaan
door de anonieme sabotaqe-akties tegen het transpor
Op een slimme manier werden die angst, verontwaardiging
en agressie gebruikt tegen alle akties tegen de munitietrein
tegen andere direkte akties van links, met name kraakakties ,
tegen het bestaan van linkse aktiegroepen. Maar die 4000
mensen zijn daarom nog geen fascisten. Ze worden het wel,
als wij geen lessen trekken uit het gebeurde. Fascisten
worden niet geboren, ze worden gemaakt. Natuurlijk zijn er
altijd wel een aantal mensen met ultra-rechtse, of fascis
tische ideeên. Ook in tijden van voorspoed. Maar zij krij
gen weinig weerklank onder de bevolking omdat hun· verhalen
niet aansluiten bij de beleving van de mensen die ze bena
deren. De laatste jaren is daar echter verandering in geko
men. Hoge werkloosheid, hoge woonlasten, geen toekomstper
spektief voor veel jongeren. De krisis maakt mensen gevoe-
liger voor ideeën.dat er rigoureuze maatregelen moeten ko-
men. Linkse ideeën slaan niet of nauwelijks aan. Ze zijn
vaag, intellectualistisch vaak, lange-termijn idealen, en

·ze worden nauwelijks gere1ateerd aan de konkrete leefsitu-
.atie van veel werklozen op dit moment .. Bovendien maakt links
over het algemeen niet veel werk van propaganda en aktive
ring in dit soort groepen. U1trareohtse ideeën krijgen dan
een kans. Ze zijn aantrekkelijk door hun eenvoud en ze bie
den een uitlaatklep voor opgekropte agressie. Het ligt aan
de buitenlanders en de.. Surinamers, aan de krakers, aan het
misbruik van de sociale voorzieningen, aan de linkse par
.tijen dan ons land naar de Vl'rdommenis gaat. Daar kan je
.direkt wat aan doen:
Links heeft hier geen antwoord op. Zij zoekt verbeteringen
in strukturele veranderinqen, maar dat geeft geen soelaas
voor mensen met konkrete problemen hier en nu. Daarom
steunen ze links niet (meer) en daardoor krijgen die
strukturele veranderingen geen kans. Een vicieuze cirkel
die doorbroken moet worden.
Nu terug naar de voorstellen van de Nijmeegse basisgroep.
Het pleidooi is terug te slaan, op dezelfde manier tewerk
te gaan als rechtse groepjes. Ik heb hierboven al aangege
ven dat deze groepjes niet onze echte tegenstanders zijn.
Daar komt nu nog bij dat we met een dergelijke reaktie
de werfkracht van dat soort groepjes alleen maar verster
ken. want we voldoen dan precies aan het beeld van ons
waarmee fascistoïde figuren werken bij hun ronselpraktij
ken. Geen anti-kernenergieknokploegen dus, ma~r het gaat
nog verder. De tendens die er is, sinds Dodewaard '81, om
alleen tot aktie op te roepen, maar iedereen vri j te la'ten
hoe dat te doen, iedereen bepaalt autonoom zijn aktiemetho
de. Sabotageakties als van Willy lforte1 en tegen de munitie
treinen worden daarmee geaksepteerd. Ook wordt het geweld
dadig proberen te weerstaan van politie.aanval;len e.d. steeds

I; geschiedenis herhaalt zich,
.als nensen niet bereid zijn
lessen uit het verleden te
trekken. wat gebeurde eigen
lijk voor en na de machtsover-

l
natne dOOr bijv. Hitier of rreer
reoente1ijk in Turkije?
Voor die machtsovername werd er
een hevige strijd gevoerd tus-
sen de -linksen' en de 'recht

'eI'·. De machthebbers hie1
........ den de zaak wel in de

gaten,maar de
strijd was

hun
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~ :erstaand artikeZ is een gedeeUe uit een artikeZ van PcruZ

dat enige tijd ge Zeden in BZuI heeft gestaan. Dit 7lU1mler is te
bestetten bij BZuf Van Ostadestraat 233e Amsterdam.Na 12 uur
kan er gebeZd ,,,,,rden op nr 020-761773. (no. iJ)
In het artikeZ van PauZ staat een hietoriseh overzieht oVer
de relaties tueeen reehtse groepen in NederZand en haar samen
l,x,rking met (delen van) de overheid en het bedrijfsZeven.

Het lijkt er momenteel op dat de vraag lIhoe reageren we op op
komend rechts?" een centraal strategieprobleem van de AKB
qaat vormen ~ Het grote· optimisme waarmee we 2 j aar geleden aan
kondigden dat we Dodewaard zelf wel zouden gaan sluiten, lijkt
als gevolg van "opkomend rechts" zo nu en dan ~eslagen in
overdreven pessimisme, wat zich uit in een mala1se rond een
nieuwe Dodewaardaktie~

De situatie nu wordt echter door andere faktoren bepaald;
_ het huidige internationale klimaat lijkt veel op dat in vroeg
ere perioden, zoals rond 1918 en vlak na de Tweede Wereldoorlog:
krisis en onzekerheid. Weliswaar is de situatie nog niet zo ge
spánnen, maar het is bepaald niet ondenkbaar dat de komende jaren
het internationale klimaat ~og aanzienlijk verslechtert.
_ het lijkt erop dat wij de rol van boosdoener krijgen, zoals
die bijv. in 1918 aan de sociaal-democraten en in 1948 aan de
kommunisten werd toebedeeld. Werd aan het begin van de jaren
zeventig nog in termen van "aktie-groepen" en "pressie-groepen'"
over ons gepraat, tegenwoordig worden we steeds vaker als
bedreig(st)ers van de parl~mentaire demokratie voorgesteld. .
Incidentele uitlatingen van lieden als van agt en anderen wiJzen
wel in dezelfde richting als het OSL en "Gezag en Vrijheid" en
het optreden van dergelijke groepen wordt ruim baan geboden,
maar er wordt nog niet op grote schaal aktieve steun aan deze
organisaties geboden. Voorzover nu te verwachten dat het over
heidsbeleid gewijzigd zal worden en h~t OSL met open a~en

ontvangen worden. Het OSL zit nog steeds in een isolement,en
het is belangrijk dat zo te houden. Zolang dat het geval 15,

is er ook geen reden tot de grote paniek die uit sommige
reakties naar voren komt.
_ wel is het van groot belang om ons te. realiseren dat onze
aktiviteiten anders bekenen (gaan) worden en er door de over
heid en gezagsgetrouwe burgers op een andere manier gereageerd
gaat worden als we ergens onze neus laten zien. Dergelijke
ontwikkelingen hebben onvermijdelijk gevolgen voor de manier
waarop 'we bezig zijn~ Bij de bepaling van de m~nier waarop we
gaan reageren lijkt het me wel een eerste verelste dat we
vast blijven houden aan wat we oorspronkelijk wilden~ Voordat
we er erg in hebben zouden we de rol van •boosdoener I inder

daad kunnen aksepteren en daarmee voorbij gaan aan onze
eigen uitgangspunten.

Een voorbeeld van een reaktie die mijns inziens in die
richting gaat blijkt uit het stuk dat onlangs ge

geschreven is door een nijmeegse antifascisme
,of te wellvolksoproergroep. De groep is na de

laatste dodewaard -aktie opgericht door een
aantal mensen die van het begin tot het

einde de affaire met de dreiging van
rechts en de knokploegen hadden mee

gemaakt. De groep wilde ,nadat zij
de zaken voor haarzelf op een

rijtje had gezet, de diskussie
ook breder aanzwengelen en

stuurde een verslag rond
met de landelijke no

tulen ven Dodewaard
gaat dicht.

...
o
".
o

'"g

Centraal in het verslag staat de vraag "hoe je
als grote linkse beweging moet reageren op de rechtse drei
ging".
De teneur van het gehele verslag is er één van frustratie en
angst. Angst voor het feit dat zo overduidelijk werd dat de
politie op het kruciale moment zich terugtrok om de knok
ploegleden min of meer vrij spel te geven bij het terrori
seren van de overgebleven mensen op het tentenkamp, frustra
tie omdat men niet veel meer kon dan maar gewoon weg te gaan.
Logisch dat je gefrustreerd wordt als je denkt in termen van:
"Eén van de grootste, aktiefste en sterkste linkse bewegingen
in Nederland is er als bange hazen vandoor gegaan.
Volgens de verslaggroep was deze reaktie helemaal onjuist en
hadden we gewoon moeten blijven. De knokploegen hadden eerst
maar eens moeten tonen dat ze werkelijk geweld wilden gebrui
ken. Nu zijn we zomaar voor de dreiging wegge9aan; en dat in
een aftocht die "volkomen chaotisch was en een totaal gebrek
aan solidariteit vertoonde". Opmerkelijk is dat de nijmeegse
groep niet meer de strijd tusseh kerncentrales als uitgangs
punt van het aktief zijn in de anti-kernenergiebeweginq neemt,
maar het bestrijden van rechts, het konfliktdenken als centraal
element opvoert: "rechts wordt steeds sterke):'. Bet offer wat
je moet brengen om de konfrontatie met rechts aan te gaan
wordt steeds groter. ( .•• ) In feite hebben alle linkse groepen
schade geleden van ons wijken voor re~hts. Dat maakt onze
verantwoordelijkheid voor de toekomst duidelijk, de AKB mag
niet voor rechts wijken en zal zich hierop moeten voorbe
reiden".
De anti-fascisme groep lijkt precies in die rol te vervallen
die van ons verwacht wordt: wij moeten mee gaan doen in het
spelletje van "goe ierikken en slechterikken"w 1.De gezagsge
trouwen" beschouwen ons als de "slechterikken'l en omgekeerd
wij hen. Daarmee zou een ieder voor het dilemma komen te
staan: ofwel de konfrontatie inderdaad aangaan ofwel wijken
en stoppen met aktief zijn. Màar een dilemma dat ons opge
drongen wordt, daar moeten we helemaal niet op ingaan. Bij
aktievoeren ben je immers bezig met het inhoudelijke doel:
het wonen, het sluiten van kerncentrales, het vrijen etc. In
tegenstelling tot sociaal-demokraten in 1918 en kammunisten
in 1948 hebben wij geen alomvattende pretenties of strategie,
maar willen we op een bepaalde manier leven. Dat beteken!:
dan ook dat als rechts met ons de konfrontatie aanwil wij
onze strategie gewoon veranderen en op een andere manier
aktief worden, misschien minder opvallend en minder grootschalig,
maar misschien wel weer meer op de publieke opinie qericht, want
in een tijd waarin deze door gezagsgetrouwen benut wordt zullen
wij ervoor moeten zorgen dat er ook andere geluiàen te horen
vallen.
Bet is wel belangrijk om te beseffen dat rechts zich steeds meer
met ons gaat bemoeien, omgekeerd hoeft dat niet te betekenen
dat wij onze aandacht voor een belangrijk deel op rechts zouden
gaan richten.
Het blijft van belang om inhoudelijk de verschillende kanten
van het atoomgebeuren te gaan belichten, we moeten onze
argumenten keer op keer blijven herhalen, zoals bijv~ gaat
gebeuren tijdens de anti-kernenergie k~avaan, die deze
zomer door het land trekt. En daarnaast organiseren we op
gezette tijden akties.
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gaat een karavaan arties
langs een aantal vakantie-

KANKER ERKEND

jeeten te-

die blok-

grijke mogelijkheid om de
te pakken.Heel direkt mensen

ijke groepen kunnen de kara-

ieren van aktie
stalte weten te
aan vormt geen
et duidelijk

Het reaktorcentrum AECL
(Toronto) heeft de aansprake
lijkheid voor twee kankerge
vallen onder haar werknemers
aanvaard. Een van de mannen is
al overleden, de ander k~ijgt

nu een invaliditeitsuitke
ring. Geen van beiden had
tijdens hun 30-jarig dienst
verband grotere stralingsdo
ses opgelopen dan het wette
lijk maximum. Deze aanvaarding
kan belangrijke gevolgen heb
ben voor de bedrijfstak, al
dus Trouw van 5 maart.

SUBS101EER JE EIGEN CLOWN

In nr. 3 van Revoluon staat
een hoofdartikel ov~r de BMD.
als een bewuste poging om
een al tien jaär durende
diskussie over kernenergie
de nek om te draaien. Twee
punten staan centraal: het
feit dat er sprake is van
diep konflikt tussen vastge
roeste waarden en belangen
komplexen.Verder ook een
artikel over de wetenschap
die de weg plaveit naar de
ondergang.
Revoluon is te verkrijgen
door f 5,- + f 2,30 te
storten op giro 3270345
tnv Reveluon ovv Rev 7,3
Abb. f 17,50 (4 nummers)

In Den Haag een energienota
~t rare ideeên.
Behalve het nog onschuldige
plan om een reusachtige wind
molen van 80 meter op een
blanke duintop te bouwen, den
ken ze ·serieus aan de moge
lijkheid om na in zee een
nieuw stuk grond te hebben
gewonnen hier (behalve hui
zen) een kolencentrale neer
te zetten. De badgasten kun
nen dan behalve door teer op
het strand ook bruin worden
van de rookwalmen die de fris
se zeelucht versnijden.

REVO LUON

BLANKE DUINTOP

Amerikanen twijfelen steeds
vaker en meer of de energie
bedrijven wel veilig kern
centrales kunnen bouwen. Uit
een onderzoek bleek dat 56%
geen nieuwe kerncentrales
wil. In 1977 was 63% nog
voor meer. Ook het nukleaire
inspektiebure, het NRC
(Nucleair Regulatory com
mission) heeft scherpe
kritiek geuit op de ener
giebedrijven. Er blijken
nogal wat slordigheidjes
plaats te vinden bij de bouw
van centrales, zoals bij de
Diablo-Canyon centrale. De
ze wordt/is gebouwd op een
aktieve breuk in de aard
korst. NU de energiebedrij
ven met miljarden dollars
schuld zitten vanwege de
ramp in Harrisburg, zijn
zij ook ietsjes wijzer ge
worden. (Overigens de e
nergiebedrijven zijn par
tikuliere ondernemingen).
In 1981 hebben ze zes cen
trales geschrapt, terwijl
er al voor enkele honder
den miljoenen in was gesto
ken. In januari dit jaar
besloot een consortium van
een aantal bedrijven twee
in aanbouw zijnde centra
les waar zo'n twee miljard
dollar ingestopt was niet
verder af te bouwen.
Uit: o-a- Be , feb. '82.

PROBLEMS voor RAYGUN

kerncentrales te 'draaien aan de
Frankrijk gaat er vier bijzetten,
Straks bedreigen dus negen kern-.
radioaktief besmet afvalwater het
Rotterdamse drinkwater. Onlangs

zijn al zieke vissen uit de maas
gehaald die licht radioak
tief besmet bleken te zijn.

Lust je nog maaswater !
Uit: Het Vri" je Volk,

20/2/82

)~I\S
~--

Er staan nu drie
oevers van de maas
Belgie nog twee.
centrales met hun

De beschieting van de franse
kweekreaktor Super Phénix met
vijf bazooka's heeft weinig
schade aangericht aldus ei
genaar Electricité de France.
Allicht, want de muren zijn
dik en de gebruikte wapens
waren niet het neusje van de
zalm; Russische raketten
{onbestuurd} uit begin jaren
60. De reaktorstaven zitten
in roestvrij stalen cylin
ders. Het reaktorvat is daar
ook van gemaakt.. Een tweed~

overkappin 9 omhult de eerste ..
Het reaktorgebouw is van een
meter dik beton. Al met al
genoeg om een neerstortend
vliegtuig te weerstaan, al
dus de eigenaar. Wil dat nu
zeggen dat de reaktor elke
terreuraanval kan doorstaan?
Dat is nog maar de vraag. De
Russische bazooka's uit de
jaren 60 zijn inmiddels opge
volgd door heel wat beter
wapentuig - ook te koop op de
internationale markt. Bij
voorbeeld een simpel draad
geleid projektiel met opti
sche doelvinder, in de jaren
70 als antitankwapen ont
wikkeld en nu in veel legers
in gebruik ..
Zo'n antitankwapen gaat door
een meter beton, voldoende om
een gat in het gebouw van de
Super Phénix te slaan dus.
Het volgende projektiel kan
dan precies door het gat naar
binnen.
Uit: NRC, 11-2-82 •.

HOE BESCHIET IK EEN CENTRALE

ATOOMRIVIER
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SamBmJer'king anti-dwnpingsakt~es omdat in West-Du~tsZand

dumpingspZaatsen worden aange~egd.

De afgelopen twee maanden hebben West-Duitse aktievoerders
en -sters vergaderingen gewijd aan strategieën om op te
treden tegen dumpingen van nucleair afval. Besloten is om
een afval-krant te drukken en er zijn veel akties voorbe
reid tegen de dumpingsplannen van de regering in Gorleben
De constructie van de afvalopslagplaats in Gorleben begon
na maanden vertraging ( de vergunningen lieten op zich
wachten) uiteindelijk op 26 januari dit jaar.Om aan te to
nen dat na een ramp in de opslagplaats de enige vluchtweg
van voor de "bevolking van Gorleben in de Oost-Duitse mij
nenvelden en prikkeldraadversperringen is, werd er geka~

peerd bij de Oost-Duitse grens. 2000 mensen demonstreerden
op 14 februari en op 10 maart ketenden zich 25 mensen
vast aan de hekken van de dumpingsplaats.
Gorleben wordt een"z.g. "tijdelijke" opslagplaats van hoog

radioaktief afval, echter er wordt nog steeds geboord in de
daar aanwezige zoutkoepels, dus dat tijdelijk kan wel eens
heel lang gaan duren. Bovendien heeft de regering voorgeno
men om radioaktief afval in een mijn in Salzgitter op te
slaan.De mijn i~ gesitueerd in een aardbevingsqebied er
zijn bovendien problemen met het grondwater.Dat belooft
wat voor ons nageslacht.
De derde radio-aktieve op$lagplaats is bij Asse (bij de
Oost-Duitse grens).Deze is g.sloten omdat er gevaar is van
drinkwater- en grondwater-vergiftiging. In Asse zijn 120000
vaten nucleair afval inclusief verscheidene kilols pluto
nium opgeslagen.

kontaktadree : Bi - W,,1uloJ - Da:nne1'C>urg , DraluehnBl'str. 3
3130 Lü"how West-Dui te Zand •
AfvaZkrant ie te hesteZZen bij: Gunt"",r Harms , SüZtemleg
67 , 2120 Lunehel'g West-Duitel.ant1

complete kerncentrales gaat
afleveren look voor export
naar OOSt-Europa, voorts
wordt het aantal the~ische

reaktoren uitgebreid en met
voortvarendheid de produktie
van snelle kweekreaktoren op
gevoerd. "De moderne indus
trie moet overschakelen op
snelle kweekreaktoren (••• )
en men moet niet met vage
ideeën blijven spelen( ••• )
maar met beslissingen komen~

Aldus Kirilin, assistent van
de ex-premier Kosygin.
De eerste de beste kweekre
aktor viel al snel uit door
een technisch mankement in de
reaktor. Het oude programma
loopt hierdoor achter, niet
temin gaan ze in de j aren ne
gentig aan een serie-produk
tie beginnen. Problemen met
afval kennen ze ook niet, het
gaat net als in het westen in
verlaten steenkoolmijnen en
zoutkoepels. Toch zou het on
geluk bij Harrisburg kinder
spel zijn bij het ongeluk in
1957 in de oeral waar zeker
honderd doden vielen, dui
zenden besmet werden door
straling bij een ontploffing
van in de bodem opgeslagen
afval I het gebied zou nog
steeds afgesloten zijn (vol
qens de uitqeweken Russische
bioloog Zjores Medvedew).

Kritiek op kernenergie is
niet mogelijk in de oost
europese pers, diskussie
op grote schaal is niet mo
gelijk. Toch zijn er protes
ten van met name Russische
wetenschappers en kernfysici.
Vanaf 1955 spraken vele ge
netici zich openlijk uit
tegen het atoomonderzoek.
Nobelprijswinnaar Pjotr
Kapit:aa sprak in een rede
voor de Akademie der Weten
schappen te Moskou zijn hui
ver uit over de desastreuze
gevolgen van een ongeluk met
een kerncentrale. De Oost
duitse journaliste Helga
Stötzer stelde het funkti
oneren vande Hheinsbergcen
trale aan de kaak, die zou
het biologisch evenwicht ~n

de Stech..Linsee hebben ver
stoord. Groot verzet 1.s er
in Kroatiê (Joegoslavië)
waar de plaatselijke bevol
king zich tegen de bouw van
een centrale heeft gekeerd
uit vrees dat dit schade aan
visvangst", schapenteelt en
toerisme brengt.
Hoe ze in de Sovjetunie te
gen ons aankijken wordt dui-

delijk uit de opmerking van
V. Jemelnow (Akademie voor
Wetenschappen te Moskou):
IIKlaarblijkelijk wil iemand
de aandacht van het werkelij
ke gevaar, namelijk dat van
de kernwapens, afleiden door
op het ingebeelde gevaar van
kerncentrales te hameren.
Achter de AKS zitten tegen
standers van ontspanning en
ontwapeninq...

Vrij naar Adriaan Slooff in
Hervormd Nederland van 17
april 82 waar uitgebreider
op kerQenergie in Oost-Eu
ropa wordt ingegaan.

GRO!'lAU

(In West-Duitsland is dat
bijv. tot 60 mrem). Aanvan
kelijk liep de Sovjetunie
in technisch opzicht voor
op, nu echter liggen ze ach
ter bij de VS. Daarom heb
ben ze qrote ambitieuze plan
nen om de produktie van kern
energie in vijf jaar te ver
dubbelen. OOk komt er een
speciaal industriekomplex
in de buurt van Rostow (bij
Moskou) dat Atommasj heet en

Informatie Buitenland:
WIS! Blasiusstr. 90 Amsterdam.
020- 924264.
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KRITIEK IN OOST EUROPA

In OOst-Europa is nauwelijks
van diskussie over kernener
gie sprake. Kort na Harris
burg verschenen in de Russi
sche pers artikelen die wij
zen op de voordelen en vei
ligheid van kernenerqie en
verklaarde een kernfysicus
in de Pravda dat de veilig
heidssystemen in de Russi
sche reaktoren zodanig zijn l
dat gevaarlijke radioaktieve
straling onmogelijk is. Maar
juist de Russiesche

. kernreaktoren leve
ren grote gevaren
voor de veiligheid.
Het gaat m.n. om
het noodkoelsys
teem en het ontbre
ken van een koepel
om de centrale,wat
moet voorkomen dat
radio-aktief gas in
de atmosfeer ver
dwijnt. Daarbij komt
dat de sowjet-unie
en de DDr veel hoge
re"stralingsdoses
toelaatbaar achten.

CHOOZ

Op zaterdag 27 maart j .1. ver
zamelden ziCh 300 leden van
de belgiese pacifistische be
weging in Felleune. een klein
belgies dorp 5 km van de franse
grens, om honderen rode en
gele balonnen los te laten om
het.gevaar van radioaktieve
besmetting van het belgiese
land te demonstreren in het
geval van een ongeluk in de
geplande kernreactor in Chooz J

vlak over de grens~ De ecolo
gisten toonden zo ook hun af
keuring tegen de gewelddadige
akties tegen Chooz, die elk
weekend uitgevoerd worden door
verschillende Franse en Be1
giese groepen. De demonstran
ten wilden de grens overste
ken maar werden door de Franse
politie tegengehouden.
Aan de overkant van de grens
hebben 2000 politiefiguren
de streek rondom Chooz kom
pleet afgegrendeld. Op z'n
minst 400 leden van een groep
genaamd rican gingen de politie
gewelddadig te lijf. Laat in
de middag hebben ze een barri
kade opgebouwd en werden hef
tig molotov-coctails en traan
gasgranaten uitgewisseld. De
demonstranten werden geholpen
door arbeiders uit de staal
fabrieken in Vireux. Deze
staalfabriek wordt in 1953
gesloten waardoor 900 arbeiders
op straat komen te staan. De
electriciteitsmaatschappij
heeft aangeboden 100 arbeiders
aan werk te helpen .. Om 2 uur
zondagmiddag (25 maart) werden
diskussiërende aktievoerders,
staalarbeiders en bewoners van
Vireux overvallen door 80 po
litiewagens en" tanks .. Een
ontzettende hoeveelheid traan
gasgranaten werd afgeschoten.
~inds 1967 werkt in Chooz een
325 HW reaktor die genoemd
wordt: "de smerigste reaktor
van Europa" .. Nu worden er vier
reaktoren van 1300 lUW eik bij
gèbouwd. De Maas wordt gebruikt
als koelwater en bovendien als
drinkwater voor 3 miljoen Ne
derlanders. In het jaar 2000
zullen er 8 centrales aan de
Maas staan. Van een democra
tische beslissing is geen
sprake. Kbntaktadressen:
RlCAN: 99 rue stevin

1000 BRUSSEl Belgie
tel: 3764128

ECOLO: Blud Charlemane 30
Brussel Beligie
tel: 2150204.
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.V:magt de dee Lnemer om een
toeLiohUng en verduideLij

king te mogen geven.
-Neemt de dee Lnemer een 8tand-
punt in. dat intere88ant i8

voor een "onfrontatie met
dool:' andere dee Lnerner8 ingeno
men standpunten.
-Aaht de stuurgroep een -toe-

LiahUng of aanvuLLing op de
ingezonden reaaUe van beLang.
Op 19 maart kreeg S.K.A1me10
een brief van de stuurgroep,
waarin hen gevraagd werd een
aantal vragen te beantwoorden.
Kortom een krappe maand voor
de voorbereiding waarin ze
ook nog bezig waren met de fak
keloptocht op 2e paasdag.
Heel anders dan bij de UCN I
Urenco die ook waren uitgeno
digd.Zij worden betaald om de
vragen te kunnen beantwoorden.
Van de OeN waren alleen direc
tieleden, deze zeiden ook de
ondernemingsraad te vertegen
woordigen!
Op iniatief van de Natuur en
Milieu Federatie overijssel
werd. een vooroverleg gehouden.
Daar bleek dat.
De vragen een te grote de8kun
digheid verei8en (8 Le"ht8 op
te Lossen met tijd). Ook is de
Werkgroep Energie Diskussie
(WED) neg maar net aan het
werk lVClal'door Bij nog weinig
kunnen bijcb.oc:qen met het ver
sterken van him argumenten.
En dat het vooraL voor groe
peringen met een grote aahter
ban het onmogeUjk is om in
viel' weken deze aahterban te
l'<Uldptegen.OF IS DAT NIET DE
BEDOELING VAN DE BMD?Het bre
de wordt 8teede beperkter.
Op de hoorzitting bleek al
gauw dat men geen diskussie
wilde , een vraag op een
vraag werd niet toegestaan.
Deze bepe1:'king werd sterker
gehanteerd bij tegenstanders
van kernenergie dan bij de
afvaardiging van de UCN.
OOk heeft de S.K.Alme10 kri
tiek op de stuurgroep.En
wel op de manier van de
vraagstelling.O.a. de vrouwen
van de kerken van Overijsel
werd de vraag gesteld hoe zij
de energievoorziening in 1990
zien, wat toch wel erg fic
tief is.Derge1ijke lastige
vragen stelde de stuurgroep
niet aan de UCN/Urenco.We1
vanuit het publiek o.a. door
Joop Boer werden vragen ge
steld in kwesties als kost
prijzen, rendement en Nami
bisch uranium, maar dat
werd een welllls nietus spel
letje.
EnkeZe sUflgest-les aan de
groepen die met de 14 voZgen-
de hoorzitUngen meedoen.
-Probeer de vragen zO te
steUen dat je het antuJoord

eigenLijk in de mond iegt.
"jo~Listis"he te,,/miek".
-SteL Betf de vragen ipv de

stuUl'fll'08p •
-Wit je de vragen beantwoor
den dan hoeft dit nietJe

weet imner8 niet pl'e"ies
hoe de aahterban denkt.Dit
is dool' de MiLieu en Natuur
federatie ook niet gedaan.

(ingekort) Hans Buitenweg
en Ap Obdam

brod in Zwolle

VROUWEN

fakkels in Alme
Op initiatief van de werk-l
groep"St~ kernenergieli 0
werd in Almelo een breed
platform opgezet. Het plat
form is een samenwerkings
verband tussen verschillende
politieke partijen, vredes
groepen en anti-kernenergie
groepen. Dat alles onder de
naam. '·Comitee geen vrede met
kernenergie". Op de tweede
paasdag is er door dit co
mitee een demonstratieve
fakkeloptocht naar de UCN
georganiseerd. Daaraan heb
ben zo'n kleine 2.000 men
sen meegedaan. Opzet is om
elk jaar op tweede paasdag
een manifestatie te orga
niseren, met de bedoeling
om het verband tussen kern
energie en kernwapens dui
delijk te maken. Een aanzet
voor een anti-kernbeweging?
Voor inforDIQ.tie Comitee
Geen Vrede met Kernenergie
Willem en Harma, 05490
13336, na 19.00 uur.

Naar aanleiding van het
woman's peace camp in Green
p.am, een vrouwenvredeskamp I

ast mi al driekwart j aar in
stand wordt gehouden,: bij
deze amerikaanse basis in
fngeland, zijn een groep
yrouwen bij elkaar gekomen
in Nederland. Zij praten over
de situatie in Nederland en
wat voor een mogelijke ak
ties hier te organiseren
zijn. Wil je meer weten?."'. 00""'·

Op 20 april is 50+ weer bi j
~lkaar geweest. Afgesproken
is dat alle 50+ers/sters de
tweede pinksterdag op Ame
lisweerd zullen zijn om te
praten over de komende ak
ties waar 50+ aan mee wil
doen. Er wordt in een aparte
vergadertent gepraat over
hoe 50+ aan de kanende ak
ties meedoet, en over eigen
akties. De vergadering be
gint om 12.00 uur, maar het
is leuk om al vroeger aan
wezig te zijn. Voor inlich
tingen bellen naar:
Gerard Alders:01859-4156
Benny van Mourik; 020
448294
Ha=ie van de Brandt. 070
857241.

Met een eerste bijeenkomst op
14 april in ZWolle werd ge
start met een 15-ta1 hoorzit
tingen in het kader van de
1lMD.ook de Werkgroep Stop
Kernenergie Almelo werd hier
voor uitgenodigd. Waarom zij
werden uitgenodigd is hun
niet zO duidelijk. Op de één
of andere manier bleken zi j
te voldoen aan de criteria
die de stuurgroep daarvoor
hanteert. Deze zijn :

borssele
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Balf mei, dus voor het Pink
sterkamp, zal er een brochu
re verschijnen, waarin onder
meer zal worden ingegaan op
het begrip basisdemokratie,
wat is een basisgroep, wat
is de rol van het Landelijk
OVerleg en andere overleggen,
het recht op verzet, het pro
bleem van het geweld in ak
ties I de autonomie I de be
sluitvorming en de kon~ensus

en vormen en mogelijkheden
van direkte aktie~

Te bestellen bij Uitgeverij
De Haktol, postbus 1252,
Nijmegen.

zijn alle groepen die zich
in utrecht inzetten voor
de strijd tegen kernenergie
en kernwapens alsmede vele
organisaties van bulbenlan
ders benaderd om. mee te wer
ken aan de organisatie.
OOk dit jaar zull"" weer veel
.DJ.UZ ~}taitten, dans- en theateJ;
groepen, .optreden op dit ty
pisch Utrechtse feest om-hun
mening over "het atoom" en
aanverwante zaken kenbaar te
maken. Alle aktiegroepen zul
len present zijn met veel in
formatie in de vorm van foto
tentoonstellingen en stands
over ~ernwapens en kernener
gie om te laten zien welke
konsekwenties "het atoomtt

heeft voor de Utrechtse be
volking.
De Utrechtse basisgroepen
zijn ook aanwezig met straat
toneel en een groot enerqie
spel. De week erop, 12 juni,
organiseert OGD utrecht een
.aktiedag in de stad. Informa
tie h1erover is verkrijgbaar
bij. Rosmarijn, 030-311166.

Enige tijd geleden is naast
de centrale te B. de bouw van
de atoomafva~kergestart.
Met 21.012 mopslagruimte
wordt Ilorsse1e nederlands
grootste nucleaire vuilnis
belt. Ook hoog-,radio-aktief
afval kan opgeslagen worden.
De bouw neemt ongeveer 1 jaar
in beslag. We roepen basis
groepen op om de bouw i:e ver
tragen en te verhinderen.
Kontakt: Stop Ilorssèle.

POSTBUS 587 MIDDELBURG

~-r
In het kader van de dumping- f
akties zal het Energie Komi- ,'e-__......
tee Schagen op 23 mei een
manifestatie op het E C N
terrein te Petten organise
ren. Kam!tees en groepen
worden uitgenodigd om mee
te helpen.
Kontaktadres: Henk van Love
ren,. Gruttolaan 12, Schaqen
NB. Tel. 02240-16591.

VOORUIT MET NIEUWE ENERGIE

MANIFESTATIE

Met deze titel wordt door het
Gelders Kongres in juni een
boek uitgegeven. Inhoud:
I. de atoomindusttie.met a
toomlobby;neder1ands atoomaf
val en de amerikaanse wapen
industrie;arnhemse instellin
gen;uraniumverrijkin;Ahaus en
nog veel meer.
2. vrede en veiligheid.met
Eems als verkeersader voor
atoomprojekten en militaire
objekten,ops1ag kernwapens
net over onze grens ;weigeren
atoomtaken,schui1ke1ders,etc.
3. miljeu en werkge1egeneheid
Over uraniummijnen;slterna
tieven; landbouw;gasprij zen ,
en energiestrijd.
4. demokratie. Over p1utoni
UIIlIIlIlatschappij,demokratiseren
energiebe1eid;kongresresolu
tie. Totaal 200 pagina-·s.
Te bestellen f 20,- op
giro 22 74 63 Gelders Kongres
Parkstr. 70,6828 JL Arnhem,
nu overmaken,hebben zij poen.
kontak1::Minke Postma 085-450626
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CIRCUS TEGEN KERNENERGIE

MEDEWERKERS EN STERS:

Sybren Brouwer
Frits Eckenhausen
Hans Krikke
Martijn van der Kroef
Suzan van der Putten
Fred Gersteling
Berrie Heesen
Annemiek Meinen
Hans de Jonge
Paul Poppenk
Maria
Willeke
Johan
Jos
Elma OOsterhoff
Trudy
Ferdi Timmermans

Kollektief Rampenplan
Post.bus 780
Putstraat 22
Sittard tel. 04490-24803
postgiro 2238597
lat libR d'atomes et~ pow :eb., .qai'Mldbl De 'I'eU1
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~~.. dodelijke misvcntIlDd vasthoudt dat zijD inner-
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'~:~ataaI DietJaqer.dezijnelhamis.

Redaktie AFVAL
Postbus 1053
1000 BB Amsterdam
020-851609 (Hans)

Vijftien piek voor 8 nummers,
steunabonnement twintig piek.
Giro 4298242, t.n.v. Stichting
Afval, Postbus 1053

1000 BB Amsterdam

Druk: Coöp. druklctrlJ PET u.... Amsterdam

Informatie buitenlandpagina:
via WISE

10 ct. per stuk exc.
porto. Bestellen v66r half
mei bij Rampenplan.
Voor tien .piek ben je lid van
de koöperatieve vereniging
'Atoomvrijstaat ' . Het doel
van de vereniging is om een
stuk land atoomvrij te kopen
en daarop een ekologiese vrij
staat te stichten.
Het geld moet bij elkaar ko
men door de verkoop van pas
poorten. De atoomvrijstaat
zal gesticht worden in de
buurt van een kernobjekt.
Is dat eenmaal gebeurd, dan
kan je er vanalles doen, een
groot alternatief ontmoetings
centrum wordt het, en het zal
een altijd zichtbare dreiging
zijn voor de atoomlobby.
Rampenplan heeft een folder
met meer informatie. Paspoor
ten zijn te bestellen bij
hen 00 piek plus twee voor
verzenden) onder vermelding
van Paspoort Atoomvrijstaat.

Sinds een paar maanden is een
groep mensen uit verschillen
de steden van Nederland bezig
met het maken van een straat
voorstelling over kernenergi~

de antikernenergiebeweging
en alles wat daarmee samen
hangt. (en dat is nogal wat)
De bedoeling is er een waar
spektakel van te maken met
akrobatiek, jongleren, tap
dance en wat dies meer zij4
Bij leven en welzijn denken
we de voorstelling half mei
af te hebben. Vanaf dat ma 
ment gaan we straatoptredens
organiseren door het hele
land met als hoogtepunt èen
zomertournee in de maanden
juli en augustus. Dit. omdat
we zoln breed mogelijk pu
bliek willen bereiken. Daar
naast willen we waar mog~

lijk met onze voorstelling
akties en manifestaties

·---------·londersteunen4 Zoek je dus
VERKLARING nog een groep om het een of

DECLARAnON.Decu.RATlON.ERKLÄRUNG ander wat meer kracht bij te
zetten, neem dan kontakt op
met Miep, Roomolenstraat 1.,
Amsterdam tel. 020-233839.
Tot slot het volgende: we
hebben nogal wat financiële
startproblemen, om aan het
nodige geld voor dekor, kos
tuums e. d. te komen geven we
aandelen uit à f 1D,-{mag
natuurlijk ook meer zijn,
kan ook minder) •
Hiervoor krijg je dan een
gratis voorstelling en je
deelt natuurlijk mee in de

'w1nst voor het verzet tegen
kernenergie. Wanneer je het
geld overmaakt op giro
3638588. t.n.v. M.e. Dam,
Langestraat 41-1, Amsterdam
krijg je het aandeel plus de
uitnodiging voor een voor-

L ~_~ ~__'·stelling per omgaande toe-

gestuurd.
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RAMPENPLAN

VOOR HET DELE UNIVERStJM
POR THE WHOLE UNIVERSE .
POUR L'ÜNlVERS ENTIER . .
PUR DAS GANZE UNIVERSUM

Nieuw van Rampenplan:
-rainbow illumination buttons
-kwartetspel van uitgeverij

Baal over baaltoestanden in
Limburg

-gebotteld maaswater, ver
vuild en radioaktief, het
toekomstige drinkwater van
de Randstad.

Op stapel staan verder een
Dodewaardspel en Vredesgan
zebord4
Geht Njet, de drukkerij van
het kollektief levert zeer
goedkoop plakstroken voor
over de politieke affiches
voor de gemeenteraadsverkie
zingen van juni: 'deze partij
is voor kèrnwapens (met doods
koppen) 'deze partij is voor
kernenergie' (met ontploffen
de reaktor en 'deze partij
is voor kernenergie en kern
wapens' (beide symbolen).
Minimale afname van 100 stuks

Dil:pupoon"lI1l~daor: ,
'J1llslU9O"waslslUeclby.:
AIICmÎIII! apD1 dl!1Mé ce pII5CpOII:
Diner Pa. iIl-.mem-:
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Coantries for whidJ this passport is valid:
Pays pour 1esquels ce~ est nlable:
I..àDder für die dieses P.sgilt:
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8.49
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GEEN BOSSCHE PANIEK

De Stroomgroep Stop Kern
energie Den Bosch houdt
sinds medio maart een gulden
in op hun maandelijkse elek
triciteitsrekeningen.
De gemeente Den Bosch is via
haar aandeel in de PNEM, die
weer aandelen heeft in de
GKN, medeVérantwoordelijk
voor het doordraaien van de
centrale. De gemeenteraad
weigert zich uit te spreken
voor of tegen kernenergie.
Dit ondanks verschillende
akties van de Stroomgroep,
en vele brieven naar de raad
waar nooit antwoord op is
gekomen.
De maat is nu vol. Met de ak
tie 'geen bossche piek voor
Dodewaardelektriek' maakt
de Stroomgroep haar protest
duidelijk. Zij vraagt de
raad zich uit te spreken
voor sluiting van de centra
le en daarvan blijk te geven·
in de jaarvergadering van de
PNEM4 Meedoen? Neem kontakt
op met de Stroomgroep4 Er is
een gironummer geopend waar
op alle pieken terecht komen

Stroomgroep Stop Kernenergie
Postbus 1404 Den Bosch
te. 136308 of 141483.

Adressen Anti-Atoomstroom
akties.

-Landelijk sek:t>etaI'iaat
Oude Grocht 42
3511 AR ut'1'eeht
030-314314

-KoöPdinatiegI'oep
Weigel' Atoomstroom
05180-21608
05118-1864
pe.I' adres:
StI'oomgI'oep Sneek
FU1'menisstI'. 470
8602 CD Sneek.
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In Groningen is door mensen
een briefwisseling gevoerd
met het Gronings energiebe
drijf over de kosten van de
llodewaardcentrale. Op grond
van cijfers van het elek
triekbedrijf wordt gekonsta
teerd dat de Dodewaardstroom
in '80 Groningen 13,56 cent
kostte per KWh,terwijl de
stroom van de groninqse cen
trale dat jaar 12,5 kostte.
Ook in voorgaande j aren was
de Dodewaardstroom telkens
duurder 4

Over 12 jaar bezien heeft
Groningen aan ekstra kosten
voor de "Dodewaardstroom zo'n
8 miljoen teveel betaald :: ~

Gegevens:miljeufederatie
Ossenmarkt 6a,Groninqen

-A/(>omstroomaktie r.,;,,:~~~~~. 050-130800.
1>.'1' a~res: ••-:unzecenti'ale eemscentI'aZe dodewaard
~r. Br-z.nkwm•••
.~ll:1"'ktgtp4:'76
., :'77

'~!" "1 h!.Je7"!..' 78
. :' 79

·'80

-Aktie geen piek
eZektriek
Stationstr. 15
5138 EB TiZbul'fJ.
013-351535

-VeI'hoging aardgaskosten
aktie
OBASA
PI'. HendrikZaan 52
1075 BE AmsteI'dam
020-765351

ATOOMSTROOM
NEE BEDANKT!




