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Hoewel nogal kle in van omvang , behoort deze Nieuwsbrief tot 
de "grotere" bladen van de anti-kernenergiebeweging. Dat 
gezien de oplage (1090 exemplaren) en de regelmaat van ver
schijnen (6 wekelijks). En we bestaan 5 jaar ! 

Na onze verkiezingscampagne in de Leeuwarder Courant en het 
Friesch Dagblad ( sorry voor de nare afloop) met i n totaal 
10 advertenties, staan we rood op onze giro. Daarom graag 
uw bijdrage op giro 52 30 463 t.n.v. KWA, Stasjonsleane 5, 8614 
AN Oudega (W), tel. 05154-9464 en 05150-16971. 

Têgen kernenergie en vOOr een milieu-vriendelijk energiebeleid. 

NA TSJERNOBYL 
door Lucas Reijnders 

Met de ramp e ind april met de kern
centrale te Tsjernobyl, nabij Kiev in 
Rusland, is een boze droom van de mi
lieu- en energiebeweging uitgekomen. 
Hoewel exacte informatie over de ramp 
ontbreekt, is het duidelijk dat de ge
volgen met name in de omgeving van de 
ramp ernstig en ingr ijpend zijn : de ko
mende tientallen jaren zullen vele do
den vallen door kanker en door het 
ontregeld raken van de weerstand tegen 
infecties, en zullen misvormde kinde
ren worden geboren en een groot opper
vlak aan akkers en weilanden zal lange 
tijd onbruikbaar blijven. 

De eerste reactie van de meeste Ne
derlandse politici was verontwaardi
ging over het ontbreken van informatie 
uit Rusland. Logisch, want met snelle 
en betere juiste informatie kunnen 
hier de maatregelen voor de volksge
zondheid worden genomen. Een tweede re
actie behoort echter snel te volgen: 
een herbezinning over de keuze voor 
kernenergie die kabinet en kamer hebben 
gemaakt. Ook met reactoren die beter 
beveiligd zijn dan in Tsjernobyl kan 
een kans op een ongeluk immers nooit 
voor honderd procent worden uitgeslo
ten , en het vele duizenden jaren lang 

uiter~t radioactieve afval blijft een 
in alle gevallen onoplosbaar probleem. 

Dr. L. Reijnders~ medewerker van de 
Stichting Natuur en Milieu, trekt enke
le lessen uit het bittere gelijk van de 
milieu- en energiebeweging. 

Van de gevolgen van de ramp met de kern
centrale in Tsjernobyl zijn we nog lang 
niet af. Dat komt in de eerste plaats 
Oldat het ongeval langdurige gevolgen 
zal_ hebben voor mens en milieu in de 
omgeving van de centrale. 

Veel van de gevolgen voor de gezond
heid van de blootstelling aan radioacti
viteit manifesteren zich pas mettertijd. 
Verminderde weerstand tegen infectie
ziekten en een verhoogde kans op kanker 
zullen de omwonenden van de verongelukte 
kerncentrale nog tientallen jaren teis
teren. De schade aan de voortplantings
organen zal zelfs tot in lengte van de 
dagen gevolgen kunnen hebben in de vorm 
van aangebo~en afwijkingen bij het nage
slacht. De hoeveelheden langlevende ra
dioactieve stoffen welke bij het onge
luk rond de centrale zijn rondgestrooid 
zijn daarbij dusdanig groot, dat het ge
bied lange tijd niet bewoond zal kunnen 
worden zonder dat de bewoners daarvan 
ernstige gezondheideschade oplopen. Ook 
de dieren en planten in het gebied zul
len zeer lang te lij den hebben onder 
het ongeval; zij zijn - zo ze al weg 
konden - niet geëvacueerd. 

Bij de ramp zijn verschillende soor
ten radioactieve stoffen vrijgekomen die 

zich als gas , damp o ' ~-"]] 
spreid. Sommige .rado ct~e ·e~,~~~n;e~ ~ 
zijn betrekkelijk sn ' tl~Kt~-A -
dere daarentegen bli !Ven z~r. J;ong =-: JJ 
vaarlijk. Boewel fei ,~dk~ fi!.:S~;~2-I 



ontbreken kan met zekerheid worden ge
steld dat er ook tenminste honderden ki
lo's radioactief plutonium in de lucht 
zijn vrij gekomen. Dit uiterst schade
lijke materiaal is al~ stof verspreid en 
in de wijde omgeving van de ramp op de 
grond, op gewassen en in (grond)water 
terechtgekomen. De halfwaardetijd van 
plutonium is 24.000 jaar. Dat wil zeggen 
dat het 24.000 jaar duurt voordat de ra
dioactiviteit, de straling, is gehal
veerd. 48.000 jaar voordat de radioacti
viteit is verminderd tot een kwart en 
72.000 jaar voordat het is verminderd 
tot één achtste van de oorspronkelijke. 

KANSEN ERNSTIG ONGEVAL ONDERSCHAT 
liet ongeval met de kerncentrale in 

Tsjernobyl mag voorts niet zonder vèr
strekkende gevolgen blijven voor de nu
cleaire energieopwekking in het algemeen. 
Het ongeluk toont aan dat de kansen op 
een ernstig ongeval tot nu toe waar
schijnlijk schromelijk zijn onderschat, 
en onderstreept nog eens de stelling dat 
de kernen van alle thans gangbare reac
toren onvoldoe~veilig zijn. 

Tot nu toe was de hoogste wijsheid dat 
de kans op een ernstige beschadiging van 
de reactorkern op zijn hoogst eenmaal per 
tienduizend reactorjaren kan plaatsvinden. 
Bij moderne reactoren zou deze kans zelfs 
maar eenmaal op de honderdduizend reac
torjaren zijn. Zelfs grote pessimisten 
uit de milieubeweging rekenden niet met 
zo'n ongeluk voor het jaar 2000. In dat 
opzicht heeft Tsjernobyl ook de tegenstan
ders van kernenergie onaangenaam verrast. 
Het ongeluk in Tsjernobyl maakt dan ook 
aanneembaar dat de tot nu toe gangbare 
schattingen een schromelijke onderschat
ting vormen. 

Dat geldt eens te meer omdat dit zeer 
grote ongeluk deel uitmaakt van een lange 
serie grote en kleine ongevallen in kern
centrales, waarbij vrijwel steevast 
blijkt dat de kansen daarop veel groter 
zijn dan de corresponderende kansschat
tingen in risicoanalyses. Het kan zeer 
wel zijn dat grote ongevallen in de hui• 
dige generatie kerncentrales tien tot 
honderd maal zo vaak zullen optreden als 
tot nu toe wordt verwacht, en dat heeft 
gevolgen voor de aanvaardbaarheid (en ver
zekerbaarheid) van deze reactoren. 

INHERENTLY SAFE 
Tijdens de hoorzittingen over de plan

nen van de Nederlandse regering om nieu-
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we kerncentrales te bouwen heeft de 
Stichting Natuur en Milieu er op gewe
zen dat ook volgens vrienden van de kern
centrale die nog niet geheel de kop in 
het zand hebben gestoken, zoals Alvin 
Weinberg, de huidige typen reactorkernen 
onvoldoende veilig zijn. Dit heeft aan
leiding gegeven tot het concept 'inhe
rently safe' (inherent veilige= zonder 
ingrijpen veilige) reactoren. 

Bij deze reactoren is als het door 
menselijke fouten of andere apparatuur 
mis gaat met de reactorkern menselijk in
grijpen niet nodig. De beveiliging van 
deze reactoren berust, zo zou men kunnen 
zeggen, op natuurwetten. In dit opzicht 
verschillen 'inherently safe' reactoren 
principieel van de reactoren zoals die 
staan of stonden in Borssele, Dodewaard, 
Three Mile Island en Tsjernobyl. 

KERNCENTRALES IN NEDERLAND 
Er staan thans twee reactoren op de 

tekentafel waarvan wordt geclaimd dat ze 
'inherently safe' zijn. De eerste is de 
PLUS-reactor van ASRA-Atom. In de PLUS
reactor berust de beveiliging met name op 
de werking van zwaartekracht en de werking 
van de chemische stof borium, dat bij een 
ongeval de kettingreactie onderbreekt. De 
tweede is een geanvanceerde gasgekoelde 
reactor, ontwikkeld door AG Technologies 
in de USA en Interatom in de Bondsrepu
bliek. Verdere evaluatie van deze reac
toren is zeker nodig. Zo bevat de geavan
ceerde gasgekoelde reactor het uiterst 
brandbare grafiet, waarvan het ongeluk in 
Tsjernobyl heeft aan
getoond dat het een 
ongeval sterk kan 
verergeren. Niette
min lijken deze reac
toren technisch beter 
dan de reactoren van 
Tsjernobyl, Dodewaard 
en Borssele, en ook 
vergeleken met het type kernreactoren waar
op de Nederlandse elektriciteitsbedrilven 
voor de toekomst het oog hebben. 

Natuur en Milieu heeft de Tweede Kamer 
gewezen op de voordelen van zulke reacto
ren in een dichtbevolkt land als Neder
land, vergeleken met de gangbare lichtwa
terreactoren waarop de regering Lubbers 
mikte. In eerste aanleg hebben VVD en 
CDA en de regering Lubbers-Van Aardenne 
daar niet op in willen gaan. Zoiets zou 
maar vertragend werken op de uitvoering 
van het geplande kernenergieprogramma. 



Het is tekenend dat vanuit de Neder
landse kernenergielobby (stevig ver
schanst in de Ministeries van Economi
sche Zaken en van Milieubeheer, en in 
KEMA, CDA en EON) ten tijde van de 
Tsjernobyl-affaire niet op de mogelijk
heid van 1 inherently safe' reactoren is 
gewezen. Zelden is voor een gevaarlijke 
technologie geijverd door grotere 
struisvogels. 

Indien men op het kernenergiepad vol
hardt in deze houding, dan wordt omwille 
van verondersteld gewin in termen van 
tijd en geld, gekozen voor een technolo
gie aan de beveiliging waarvan lang niet 
alles is gedaan wat menselijkerwijze mo
gelijk is. Dit kan voor weldenkende men
sen, zeker na Tsjernobyl, niet langer 
aanvaardbaar zijn. 

AFVAL 
Het bovenstaande betekent uiteraard 

niet dat Natuur en Milieu (en bijvoor
beeld de KWAl) zich na Tsjernobyl neer
legt bij de bouw van nieuwe kerncentra
les. Natuur en Milieu (en de KWAl) wijst 
kernenergie absoluut af. De kans op cala
miteiten met een kerncentrale door mense
lijke fouten of falende apparatuur moge 
dan vèrgaand kunnen worden teruggedron
gen door 1 inherently safe' reactoren, 
het kernafvalprobleem is voorshands onop
gelost en als er met zwaar wapentuig op 
kernreactoren wordt geschoten, dan kun
nen rampen ontstaan waarbij vergeleken 
Tsjernobyl een klein ongelukje is. 

Alles wijst erop dat de milieu-organi
saties gelijk krijgen met hun stelling 
dat kernenergie veel gevaarlijker is dan 
de voorstanders van kernenergie willen 
doen geloven. Dat de prijs voor een wij
dere verbreiding van dit inzicht zo hoog 
moest zijn als in Tsjernobyl het geval 
is, is diep treurig. De milieu-organisa
ties en de energiebeweging stellen er 
geen prijs op ook in de kwestie van het 
radioactief afval gelijk te krijgen. Na
tuur en Milieu en met haar vele anderen 
zullen dan ook geen mogelijkheid onbenut 
laten om -de bouw van nieuwe kerncentra
les in Nederland tegen te houden en de 
bestaande kerncentrales gesloten te krij
gen. 

ATOOMVRIJSTAAT 
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GEVOLGEN KERNRAMP 
Als de plannen toch doorgaan, krij

gen we er minstens twee kerncentrales 
bij, in Borssele en/of bij de Moerdijk. 
Maar ook de Noordoostpolder en de Eerna
haven kunnen nog steeds in aanmerking 
komen. Wat zijn de gevolgen van een ern
stig ongeluk in een van deze centrales? 
Hieronder de belangrijkste conclusies 
van een onderzoek door dr. W.A. Smit, 
TH Twente (Boerderijcahier 8501). 

ACUTE STERFTE 
Acute sterfte, direct en na korte 

tijd, kan optreden binnen een afstand van 
2 tot 8 kilometer van de ongevalsplaats. 
Afhankelijk van de lokatie en de weers
omstandigheden tijdens het kerncentrale
ongeval kunnèn er tot maximaal 6300 do
den vallen. 

EVACUATIE 
Evacuatie volgens de noodnorm van 5 

rem (= de maat voor ontvangen radioac
tieve straling) is in eerste instantie 
noodzakelijk binnen een afstand vari
erend van 27 tot 68 kilometer van de on
gevalsplaats. Afhankelijk van de lokatie 
en de weersomstandigheden tijdens het 
kerncentrale-ongeval zijn hierbij 1.000 
tot 270.000 mensen betrokken.Mooi droog 
weer met een zacht windje is erger dan 
plensregen! 
Overigens is noodzakelijk nog iets an
ders dan mogelijk. Na Tsjernobyl bleek 
dat ook in Nederland de rampenplannen 
erg mager zijn en dat de opvangmogelijk
heden voor grote aantallen te evacueren 
mensen maar zeer beperkt zijn. Gezegd 
werd o.a. dat de pretparken opengesteld 
moeten worden. Zij hebben een voldoende 
oppervlakte om grote aantallen mensen 
te bergen. Ook kinderen! Meer voor de 
hand ligt dat er géén omvangrijke eva
cuatie zal plaatsvinden. Ook al is dat 
noodzakelijk. 

Bij evacuatie wordt het eerste ge
dacht aan mensen. Wat gebeurt er met het 
vee en met de dieren die zich niet laten 
evacueren? Laten verhongeren? Doodschie
ten? Radioactieve stoffen laten versprei
den? 

Het drinkwater in de waterbekke.ns bij 
Dordrecht en het water in het IJselmeer, 
waarop miljoenen mensen zijn aangewezen, 
laat zich trouw~ns ook al niet evacue
ren. Niet onmogelijk is dat het niet-eva
cueren van de mensen uit het rampgebied 



nog de minst wrede oplossing is. 

ONBEWOONBAAR GEBIED 
Het oppervlak van het gebied dat door 

radioactieve besmetting onbewoonbaar 
verklaard moet worden, hangt sterk af 
van de normen die men daarvoor aanneemt. 
Een schatting voor het gebied dat in 
eerste instantie tot onbewoonbaar ver
klaard moet worden, voor 7 dagen tot een 
jaar, loopt afhankelijk van de weersge
steldheid tijdens het ongeval uiteen van 
325 tot 2500 vierkante kilometer, bij 
een hoge norm van 5 rem per jaar. Van 
650 tot 14.000 vierkante kilometer bij 
een lage norm van 0,5 rem per jaar. 

Een schatting voor het gebied dat ge
durende lange tijd tot onbewoonbaar ver
klaard moet worden, 7 dagen tot 30 jaar, 
loopt afhankelijk van de weersomstandig
heden tijdens het ongeval uiteen van 150 
tot 275 vierkante kilometer als uitge
gaan wordt van een hoge norm van 100 
rem voor de door de tijd heen te ontvan
gen straling, en van 475 tot 7500 vier
kante kilometer als uitgegaan wordt van 
een norm van 5 rem voor de door de tijd 
heen te ontvangen straling. De keuze 
voor 5 rem te ontvangen straling door de 
tijd heen, of voor 100 rem te ontvangen 
straling door de tijd heen, zal als zich 
een ernstige kernramp voordoet ongetwij
feld gemaakt worden op economische gron
den en zal weinig of niets met de volks
gezondheid te maken hebben. Die gezond
heid is dan toch al grandioos vernietigd. 

Het aantal mensen dat hierbij betrok• 
ken is, is zeer groot en kan, afhankelijk 
van de weersomstandigheden en de gehan
teerde norm, oplopen tot honderden mil
joenen. Na Tsjernobyl is heel Europa in 
rep en roer, ook al loopt de berichtge
ving in de media al weer terug. Tsjerno
byl verdwenen uit de berichtgeving wil 
niet zeggen dat er niets meer aan de 
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hand is. De werkelijkheid is dat de 
ramp in Tsjernobyl nog maar net is be
gonnen. 

LUBBERS 
Lubbers beloofde het volk voor de TV 

een gedegen onderzoek, alsof er nog geen 
gedegen onderzoek zou zijn. En prompt 
was een groot deel van het volk gerust 
gesteld en stemde toch CDA. Onbegrijpe
lijk! Zullen al die CDA-, VVD- en klein 
rechts-stemmers de komende jaren vast
houden aan het toegezegde gedegen onder
zoek? Laten we het hopen I We we ten hoe 
het met de resultaten van de Brede 
Maatschappelijke Discussie over het ener
giebeleid is gegaan. 

•• ACTlE-lDEEEN? 
De KWA heeft de laatste tijd niet stil

gezeten. Tienduizenden Energie-kies-kran
ten werden verspreid en via ons getranspor
teerd naar Groningen, Drenthe en Overijsel. 
Duizenden affiches Stem tegen Kernenergie 
vonden via ons hun weg in het Noorden. 
Met de kraam stonden we op markten en ma
nifestaties. Duizenden stickertjee gingen 
bij ons de deur ui't. Het Landelijk Plat
form Tegen Kernenergie, waarin ook de KWA 
actief deelneemt, voorzag het hele land 
van actiemateriaal. Milieudefensie, Actie 
Strohalm en het Fonds Milieuvriendelijk 
Energiebeleid (giro 10 11 00, te Amster
dam), niet te vergeten Natuur en Milieu, 
stimuleerden waar zij konden. Zelfs zo
danig dat wij nu rood staan op onze giro 
door de in totaal 10 advertenties die we 
plaatsten in de Leeuwarder Courant en 
het Friesch Dagblad. Wat dat betreft wa
ren we te scheutig, zeker gezien de resul
taten: naar verwachting weer een CDA-VVD
regering 

Wat nu? Natuurlijk gaan we verder met 
het bernvloeden van de publieke opinie. 
Maar dat is niet genoeg. Ook al denken 
mensen negatief over het regeringsbeleid 
op allerlei gebieden en de bezuinigingen 
vooral voor hen die het minst te verte
ren hebben, dat wil nog niet zeggen dat 
er veranderingen in gedrag plaatsvinden. 
Dat zagen we overtuigend bij de verkiezin
gen. Het stemgedrag van veel te veel men
sen was nog steeds conservatief en be
houdend, niet gericht op verandering. 

Voor veranderingen is denken èn doen 
nodig. De KWA zoekt dan ook naar actie
mogelijkheden dieroensen tot denken en 
gemakkelijk tot doen aanzetten. Maar 
dat is zoeken naar een speld in een hooi-



berg! Als we lang genoeg zoeken vinden 
we wel wat, hopen we. Brainstormen en te 
gekke ideeën aan elkaar knopen. levert 
best wat op. Hebt u misschien te sekke 
ideeën voor acties? Schroom dan niet om 
ons te bellen of te schrijven: 

* 
* 
* * Secretariaat: Stasjonsleane 5, 8614 

AN Oudega (W). 
Help ons een handje. Graag starten wij 
een BMD over goede en minder goede actie
ideeën voor Friesland en de rest van het 
land. Als de voorbereidingen tijdig ge
reed komen vindt er op zaterdag 21 juni 
een landelijke strategie-discussie-dag 
plaats, ergens in het midden van het 
land, georganiseerd door het Landelijk 
Platform tegen Kernenergie. Gernteres
seerden kunnen bellen met Milieudefensie, 
vragen naar Sibbele of Johan, 020-221366. 
Op het moment dat we dit schrijven ont
breken ons nog de verdere gegevens. 

WOENSDBECRT 
Zaterdag 17 mei reden er, als we goed 

hebben geteld, 5 bussen vanuit Friesland 
naar Woensdrecht. We zagen bij de "moe
d'igen" die de verre reis maakten veel 
bekenden. Hartverwarmend en bemoedigend 
om te merken dat niet alleen bij jezelf, 
tegen alle verdrukking in, steeds weer 
de wil bovenkomt om te blijven proteste
ren tegen kernwapens en alle andere wa
pentuig. Er zijn er meer die actief 
blijven op het demonstratiefront. Zij 
zetten voor hen belangrijke zaken op zij 
om aanwezig te zijn! 

We misten echter ook heel wat beken-

5. 

den die we toch echt wel verwacht hadden 
te zien. Jammer! Hebben de bekenden die 
we misten dan echt een oproep nodig van 
de één of andere organisatie, zoals het 
IKV of de PvdA, om de daad bij de gedach
te en het woord te voegen? Waar is dan 
je eigen verantwoordelijkheid en je ei
gen betrokkenheid bij de strijd? Is het 
dan toch maar een vrijblijvende zaak 
waar je je alleen dán druk om maakt als 
je niets beters te doen hebt? 

Het IKV deed niet mee op 17 mei. "Ho
gerhand" vond het politiek niet de juis
te tijd om te demonstreren. De PvdA had 
het te druk met de verkiezingen en gaat, 
net zo als het IKV, langzaam maar zeker 
over op een andere lijn waardoor deze 
partij minder afstotend wordt voor het 
CDA en de VVD. De schrijver van dit stuk
je kan het niet helpen dat het onprettig 
klinkt als hij zegt dat hij het gevoel 
heeft dat hij door de "hotemetoten" van 
de gerenommeerde organisaties minstens 
in z'n hemd wordt gezet, zoniet erger. 

In Woensdrecht waren zo'n 10.000 men
sen. Volgens de TV en de pers waren het 
er minder. In ieder geval waren er meer 
dan 100 bussen. Velen kwamen met de 
trein en met eigen vervoer. En rond de 
basis trok een onafgebroken ketting van 
mensen. Sommigen helemaal niet zo goed 
ter been. 
Het hek werd versierd met alles en nog 
wat. De mensen die geen versiersels hij 
zich hadden behielpen zich met dode tak
ken uit het bos dat de basis omringt. 
Uiteindelijk kwamen allen bijéén op een 
groot sportveld. Mensen van allerlei 
slag. Ook militairen in uniform, die er 
wel een "drukker" voor zullen krijgen. 
Ook vrouwen uit Engeland, die daar al 
jaren bij Greenham Common "kamperen", 
de basis waar op 1 januari 1984 de eerste 
kruisraketten operationeel werden. Alles 
bij elkaar wellicht niet zo spectaculair, 
wel hier en daar aandoenlijk, vooral hart
verwarmend. De afwezigen hebben iets ge
mist. Iets dat in de strijd voor de vre
de heel belangrijk is: het gevoel om sa
men met hetzelfde bezig te zijn! Waar
door je elkaar in stand houdt. 

Een volgende keer beter? 

KRUISitAKETTEN 
HOOfT I 
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VREDEVAREN 
Zondag 3 augustus, tijdens de Sneek

week, wil Klaus Helfferich opnieuw met 
vele vredesmensen uit het hele land het 
water op met "aangeklede" rondvaartbo
ten. Het vertrek van de boten is om 11 
uur precies, Eerste Oosterkade 6, te 
Sneek. De kosten bedragen f 10,- per 
persoon; kinderen half geld. Aanmelding 
door middel vsn storting op bankrekening 
29.62.38.384 onder vermelding van K. 
Helfferich, vredevaren, bij de Friesland
bank te Oosterwolde. Het gironummer van 
de bank is 811542. 

Als er voldoende belangstelling voor 
is wordt er zaterdag 2 augustus een dag 
georganiseerd met als onderwerp "oorlog 
en vrede". Gepoogd wordt voor hen die 
van ver uit het hele land komen, slaap
gelegenheid in orde te brengen. Inlich
tingen bij Klaus Helfferich, Klokhuis
dijk 15, 8425 IK Langedijke, tel. 05160-
2713. 

KEN JE RECHT 
In deze tijd van toenemende burgerlij

ke verantwoordelijkheid en noh-coÖpera
tie krijgen we nogal eens vragen of we 
inlichtingen kunnen geven betreffende het 
omgaan met de politie bij acties. Ons al
gemene advies is dan: 
* blijf vriendelijk en ontspannen; 
* ga nooit alleen op pad; 
* zorg ervoor dat je je opgekropte span

ningen ter plekke kwijt kunt bij je 
vrienden en vriendinnen; 

* durf te janken van ellende als je op je 
falie hebt gekregen; 

* wees zo flink als je bent en niet meer. 
Het is echter leuk als je iets meer 

weet over je rechten. We bemerken een 
toenemende vraag naar informatie op dit 
gebied en daarom hier en in de volgende 
Nieuwsbrief wat tips die nuttig kunnen 
blijken. Je kan nooit wetenl 

VOOR DE ACTIE 
* Maak duidelijke afspraken met mede-ak
tivisten/tes over de houding naar de po
litie tijdens het verhoor. Spreek bijvoor
beeld af of je al dan niet je naam geeft 
of alleen je voornaam. 
* Neem tijdens een actie geen dingen mee 
zoals een agenda, een giropas, adressen 
enz. Als je ze toch bij je hebt probeer 
die zaken bij iemand van de buitenwacht 
in bewaring te geven. 
* Neem voor de actie contact op met een 
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betrouwbare advocaat. Noteer het telefoon
nummer op de arm. Overleg met de advocaat 
de juridische consequenties van de straf
bare daden die je dreigt te begaan en wat 
voor 'n straf daarvoor staat. 
* Zo is er verschil tussen misdaden en 
over.tredingen. Gaan staan voor de toegang 
van een kazerne of provinciehuis of een 
ander particulier terrein is een overtre
ding. Over een hek klimmen is bijvoor
beeld een misdrijf: 1 terreinvredebreuk'. 
Ook het blokkeren van de openbare weg is 
een misdrijf. Indien de politie je som
meert te vertrekken en je weigert dat, 
dan bega je een overtreding: 'negeren van 
een ambtsbevel'. Vernieling.en aanrichten, 
hekken omver trekken, deuren forceren, 
met voorwerp.en gooien etc., dat soort za
ken zijn misdrijven: 'openlijke geweld
pleging'. Kladden en plakken zijn over
tredingen. 

JE BENT GEARRESTEERD 
Als je gearresteerd wordt ga je mee 

naar het bureau voor een verhoor. Afhan
kelijk van waar je opgepakt bent, open
baar of militair terrein, wordt je in 
een politiebureau of marchausseekazerne 
gedumt. 
Wanneer je je verzet tegen je arrestatie, 
kan je 'weerspannigheid' ten laste 

worden gelegd. Vraag - als je daar 
de kans voor krijgt - wel alUjd of je 
gearresteerd bent. Iemand in burger kan 
je ook aanhouden. Bij .arrestatie moet 
de stille of de ME-er of politieman zich 
kunnen legitimeren. Dat gebeurt echter 
zelden of nooit; vraag er wel naar. Als 
je niet bent gearresteerd·, is weglopen 
niet strafbaar. 

HET VERHOOR 
Na de arrestatie moet je binnen ·6 uur 

WÖrden verhoord. Let wel, de tijd tussen 
24.00 uur en 9.00 uur telt niet mee. 

(WORDT VERVOLGD) 
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