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VRIJ AAN DE KETTING 
Op 16 ~aart 1980 hebben 225 mensen de toegangen tot de kerncentrale bij 

Borssele (Zeeland) geblokkeerd en de hekken met dikke kettingen vastge

zet. Een aantal aksievoerders ketenden zich aan de hekken vast, Deze ge

weldloze aksie was georganiseerd door BAN en EKZ en had tot doel sluiting 

van de kerncentrale door geen nieuwe ploegen arbeiders toe te laten. Na 

een dag werd de blokkade op gewelddadige wijze door de t.E beeindigd. 

Wij, Mariët, Allard en Kees, hebben de hele aksie, de voorbereiding en 

de ontruiming meegemaakt. 

Wij vonden het nuttig om die ervaringen op papier te zetten, sanen met 

een aantal twijfels die het meedoen aan dit soort aksies bij ons oproept. 

Vrij aan de ketting. We leven in een vrij en dEII!okraties land, wordt 

vaak gezegd. Een vrijheid die echter niet verder gaat dan de ruimte die 

de ketenen (waarmee we vastgeklonken zijn aan dit siesteEIII) ons bieden. 

Allerlei nonnen, regels en wetten en als je daartegen in verzet komt, 

merk je hoe beperkt die vrijheid is. 

Door kernenergie en kerncentrales zal ons land (vroeg of laat) verwor

den tot een overbeveiligde politiestaat, de atoomstaat. Daarnaast dreigt 

het afschuwelijke gevaar van een ongeluk(je) met radioal<:tieve stoffen, 

om nog maar niet te spreken ven het atoomafvalprobleEIII. Wij willen niet 

dat het zover komt. Toch zitten we in Nederland met een aantal pradukten 

van de atoominc:lustrie. Wij willen die atoomtroep niet. Daarom zetten we 

hun po.::rten vast met kettingen. Kettingen waarmee we ons vrij maken van 

de atoanketen. 

In deze brochure willen we in de eerste plaats de aksie bij Borssele 

beschrijven. Oe nadruk ligt daarbij op een aantal persoonlijke verslagen 

van alle gebeurtenissen. Deze persoonlijke verslagen zijn gemaakt door 

een paar vrienden en door ons zelf, en geven een beeld van het verloop 

van de aksie. Ook zijn een aantal fotcos van de aksie toegevoegd. 

Tot slot gaan we in op het ontstaan van dergelijke aksievormS'I. BAN 

heeft in Nederland al een zekere reputatie opgebouwd met haar blokkades 

met kettingen. Oe laatste tijd- ook zeker na de hardhandige ontndming 

in Borssele - wordt er meer en meer gediskus9eerd over aksievorman en 
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aksiemiddelen. Het gaat daarbij om vragen over (direkte) doel en de 

effektiviteit van aksies. Geweldloosheid, geweld tegen mensen en/of 

materiaal ,beheersen de diskussie voor een belangrijk deel. Een aantal 

punten uit deze diskussie werden op een rijtje gezet, 

Hoewel deze brochure gaat over de BAN-aksies, is dit geen BAN- bro

chure. Lees ze en doe er wat mee ! 
Groetjes, 

Mariët, Allard, Kees 
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BORSSE LE. 

In Borssele staan een olie- en kerncentrale. 

Tot de bouw van deze centrales is in 1909 besloten om de aluminiumfabriek 

Pechiney van stroQIII te voorzien. Dit geensdns arbeidsintensieve bedrijf 

bood met haar komst in Zeeland weinig oplossing voor het werklozenprobleem 

aldaar. Oe Pechiney was en is wel kapitaal- en energieintensief. 

Tussen de PZEM (Provinciale Zeeuwse ElektriciteitsMaatschappij), 

beheerder van de Borssele-centrales, en Pechiney kwam een kontrakt, 

waardoor Pechiney verzekerd werd van spotgoedkope stroom: 2 ,8 cent per 

kilowatt-uur. In deze prijs zijn niet meegerekend: 

* de kosten voor opslag van radioaKtief afval 

* de kosten voor beveiliging van de centrale 

*de kosten voor de afbraaK van de centrale (de zgn ontmanteling), 

Met dit alles zou de prijs op 12 cent per kilowatt-uur komen. Voor deze 

kosten draait de nederlandse oevolking op, wat een geschenk ven 200 

miljoen gulden per jaar aan Pechiney betekent. In principe zou de 

Pechiney makkelijk stroom kunnen betrekken uit de overkapaciteit van 

andere centrales, maar dan zou ze veel meer moeten betalen. 

Bij het proces in een kerncentrale worden splijtstafstaven gebruikt. 

Elk jaar wordt eenderde van de staven vervangen. Oe gebn.~ikte eksemplaren 

kunnen, na een half jaar in een koelbassin gestaan te hebben, worden 

opgewerkt. Oe staven worden za bewerkt dat er plutonium en uranium vrij 

komt, wat weer gebruikt kan worden in kerncentrales en kweekreektoren. 

Bovendien ontstaat bij dit proces radioaktief afval. Oe PZEM heeft een 

kontrakt mat de opwerkingsfabriek Cogéma in La Hague, Frankrijk. Het 

rddioaktiave afval wordt gedeeltelijk teruggestuurd naar Borssale, evenals 

het plutonium. Een deel van dit plutonium is verkocht aan de in aanbouw 

zijnde snelle kweekreaktor in Kalkar (de bouw van dergelijke centrales 

is in Amerika stopgezet om veiligheidsredenen). 

Nu is het zo dat het opwerkingsproces nog in een aksperimentale fase 

is en geen enkele opwerkingsfabriek werkt optimaal. Ook La Hague heeft 

grote problemen die voor vertraging zorgen. Gevolg hiervan is, dat de 

staven langer in de centrale Borssele blijven en dat het reeds zover 

is, dat de koelbassins vol raken, evenals in Dodewaard. Dat betekent, 

dat er meer staven in één bassin worden opgeslagen, de zgn kampaktopslag, 
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wat een verhoogd risiko met zich meebrengt dat er iets misgaat met de 

koeling. 

Borssele als doelwit 

Waarom is de kerncentrale in Borssele als doelwit voor deze aksie 

gekozen? 

Allereerst natuurlijk gewoon omdat het een kerncentrale is. Dat is op 

zich reden genoeg om een aksie tegen te voeren. Nevenredenen zijn de 

bovengenoemde kompaktopslag en het asociale gebruik van de centrale, 

( voor zover een kerncentrale ooit wel sociaal kan zijn, maar als de 

bevolking opgescheept wordt met een kerncentrale, met alle risiko's 

vandien 1 en als diezelfde bevolking daar dan niets voor terug krijgt 

in de vorm van goedkope elektriciteit o.i.d., omdat alles verpatst 

wordt ddl1 een fabriek., dan kunnen we zondermeer spreken van asociaal 

gebruik ) en het dubieuze kontrakt met de opwerkingsfabriek in La Hague. 

Over dit laatste nog het volgende: stel dat het La Hague lukt om, 

ondanks alle problemen, haar kontraktuele verplichtingen na te komen 1 

( ze zou tot en met 1980 2350 ton verwerken, maar is tot nu toe niet 

verder gekomen dan 65 ten ) ddll nog krijgt Nederland in 1995 het afval, 

dat na opwerking overblijft, retour. En dat afval moeten we kwijt. 

Waar de proefboringen al niet goed voor zijn ••• 
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AKSIE-VERSLAG 
Zondagnorgen, 1ö maart , om 5 uur blokkeren wij , 225 mensen, alle 

toegangspoorten tot de kerncentrale Borssele. Doel van de geweldloze 

aksie, georganiseerd door Breek At00111ketan Nederland (BAN) samen met 

Energie Komitee Zeeland (EKZ) is stillegging van de kerncentrale. 

niemand mag er in, de arbeiders mogEn er wel uit. 

29 Mensen ketenen zich vast aan de poorten. Spandoeken worden opge

hangen: "We willen gewoon leven, weet je". Op de verkeersborden, betonnen 

huisjes en de koelwateruitlaat verschijnen geel-vloekende radio-aktiviteits

tekens. We oefenen bij ons hek het in alkaar haken op de grond en 11oe je 

je moet beschermen tegen klappen, hoewel we clie niet verwachten. De 

'zachte' ontruimingen van Almelo hebben we nog in ons hoofd. 

Als poortgroep zijn we de dag ervoor al bij elkaar gekomen en hebben 

we het hele aksieplan doorgesproken, ervaringen uitgewisseld • houGing 

tegenover politie, pers e.d. élfgesproken. Verder een rollenspel 

gedaan voor het geval dat de politie of bewaking ons opwacht. Het blijkt 

erg belangrijk dat je als groep al een dag met elkaar optrekt, Zodoenc:te 

ken je in ieder geval de mensen van je poort. Je kunt dan op elkaar 

terugvallen en samen sta je sterker. 

Vanaf het begin van de aksie wemelt het van de persmensEn en later 

op de dag komen daar nog eens honderden nieuwsgierigen uit de omgeving 

bij. Overdag voeren we veel gesprekken met belangstellende. Daarnaast 

doen we spelletjes, zingen liedjes en maken muziek. 

Om 2 uur • s middags lijkt het erop dat de Mobiele Eenheid van de 

politie over zal gaan tot ontruiming, Een helikopter komt voor de tweede 

keer aanvliegen, blijft met oorverdovend lawaai op enkele meters 

hoogte boven ons hangen en scheert over onze hoofden weg. Op datzelfde 

moment vindt - onder bescherming van de IE - aan de achterkant van de 

centrale een ploegenwisseling plaats door met ladders over de hekken te 

klinmen. Door de aanwezigheid van zoveel pers en nieuwsgierigen durft 

de ME nog niet over te gaan tot ontruiming. Waarschijnlijk hopen de 

autoriteiten dat de koude nacht ons zal 'uitvriezen'. 

Per poort wordt er overlegd en wordt besloten de aksie voort te 

zetten, ondanks de ploegenwisseling. Een blokkade blijft zinvol, omdat 
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het een belenmering betekent voor de 111erking van de centrale. Verkeer 

en grote aantallen mensen, die 's maandags komen, kunnen er niet in. 

Veel van onze mensen moeten echter naar huis; een 125-tal blijft over. 

Ondertussen is bij veel poorten landbouwplastik aangebracht als 

beschutting tegen de wind. Er wordt hout gesprokkeld op het strand 

en daarmee worden • s avonds grote vuren ontstoken. De plaatselijke 

bevolking voorziet ons onder andere van (gratis) soep, koffie, brood, 

koeken en friet. Niemand verwacht vannacht nog ontruiming en velen 

gaan dan ook slapen op het stro dat we gekregen hebben. Om het uur 

is er een koeriersvergadering waar de stand van zaken wordt bekeken, 

maar er valt weinig te melden. Dan om kwart over 12 middernacht is 

overal de roep te horen: "t.E ! t.E ! " Binnen een mum van tijd is 

iedereen wakker. We ruimen slaapzakken en tassen snel op en gaan 

voor het hek zitten. 

In de verte komen de wagens van de Mobiele Eenheid aanrijden. Vanaf 

het hek van de centrale, over de weg tot aan de top van de dijk worden 

2 linies gevormd van elk 40 blauwe pakken met schild, witte helm met 

vizier en wapenstok. "Demonstranten 1 verwijdert u of geweld zal worden 

gebruikt", klinkt het door luidspreker. Zoals afgesproken blijven we 

ingehaakt zitten voor het hek; we zullen ons geweldloos, lijdelijk 

verzetten. 

De ME slaat er direkt op los en prikt met de wapenstok op de 

demonstranten. Mensen worden aan haren weggesleurd over de grmd, 

getrapt en door honden gebeten. "ME 1 opdrijven !" Poort na poort 

wordt • schoongeveegd • • De mensen dis met kettingen vastzitten worden 

met de slijpschijf van de brandweer losgemaakt en daarna gearresteerd. 

De anderen 111orden voor de linie van de t.E uit gedreven. Een veertigtal 

mensen loopt ingehaakt enkele meters voor het ME-kordon uit, waarbij 

met het gezicht naar hen toe geprobeerd wordt de ME-ers tot rede te 

brengen. Wij blijven geweldloos. 

"ME , stokken in prikhouding • Voorwaarts, prikken I" Nadat het 

laatste hek •ontzet' is, worden de schijnwerpers op ons gericht. We 

zien niets, alleen de kontoeren van de ME voor ons. Dan "OK jongens, 

en nu zullen we eens zien hoe hard ze achteruit kunnen lopen, LOOPPASI" 
We worden uit elkaar geslagen. Iedereen vlucht in paniek. Een aantal 
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mensen slaagt erin weer een rij te vormen tegenover de ME. 
Dan bereiken we de afzatting en daar houdt de ME halt. Oe spanning 

breekt , en we proberen elkaar op te vangen. Diezelfde nacht , het 

is 3 uur geworden, worden we met busjes naar verschillende slaapadressen 

gebracht • die in allerijl georganiseerd zijn. Zeven mensen zijn naar 

het ziekenhuis in Middelburg gegaan voor behandeling van opgelopen 

hondebaten. Een achtste is dusdanig toegetakeld • dat hij voorlopig 

niet kan lopen. Oe 29 arrestanten worden overgebracht naar het 

- speciaal daarvoor heropende - Huis van Bewaring in Middelburg. 

Er worden direkt fotoos en vingerafdrukken genomen (hetgeen niet mag), 

ze worden onmiddelijk verhoord en krijgen geen matras en dekens. 's Maan

dagsmiddag worden ze pas vrijgelaten. Oe autoriteiten ontkennen het 

gebruik van geweld. Er zijn enkele tientallen aanklachten ingediend 

tegen het optreden van de ME bij de centrale. 



9. 

PERSOONLIJKE VERSLAGEN 
Nu volgt een aantal persoonlijke verslagen van mensen die aan de 

aksie hebben meegedaan. We hebben hierin niets veranderd, omdat ze zo 

het beste weergeven hoe mensen de aksie hebben erveren en wat ze 

meemaakten. Bovendien zijn ze heel sfeertekenend. 

"Het is akelig vroeg als de wekker gaat. We hebben nog een lange 

treinreis voor de boeg, helemaal naar Zeeland. (Waarom bouwen ze die 

dingen ook niet midden in Nederland ? Zo'n rond betonnen ding zou bij 

Hoog Catharijne niet misstaan.) De een na de ander komt met slaperige 

oogjes de stationshal binnen lopen. Dan in de trein op weg neer... Ja 

wat gaan we eigenlijk doen ? De kerncentrale in Borssele blokkeren 

samen met tweehonderd andere mensen. Spanning en gezelligheid. Waarcn 

doe ik eigenlijk mee ? Het wordt tijd dat er echt tegen alle atoom

dingen opgetreden wordt. Demonstreren hoeft voor mij niet meer zo. 

onderweg hebben we tot vervelends toe geklever jasd. We zijn met een 

vrij grote groep. Oe meeste mensen daarvan ken ik, dus het wordt in 

ieder geval gezellig. Het lijkt net een schoolreisje, alleen hebben 

we zelf dit keer bepaald welke "speel tuin" we nemen. Ook drinken we 

geen ranja, maar koffie. Die krijgen we voor niets van de koffiejongen 

in de trein; hij hed zelf graag mee willen doen, maar moet werken. 

In Zeelend worden we keurig opgewacht en na eventjes wachten rijdt 

er een busje voor waarmee we neer het ver zameladres worden gebracht. 

Dat blijkt een soort vormingscentrum te zijn in een klein dorpje vlak 

bij de Westersehelde. Omdat nog niet iedereen er is ,maken we een lek

kere wendeling over dijken en kleine weggetjes. Even lekker uitwaaien. 

Oe rest van de dag zullen we wel binnen moeten blijven. 

Tegen half twee zijn de meeste mensen gearriveerd en worden de groepen 

ingedeeld. Iedere groep trekt zich in een kamertje terug om zich voor 

te bereiden. Eerst vertelt ierdar haar/zijn naam en iets over ervaringen 

met eerdere aksies. Ik probeer zo goed mogelijk direkt alle namen te 

onthouden , maar pas de volgende dag zal dat lukken. Oaema preten we 
over het doel van de aksie en de middelen die we gebruiken. Sommigen 

die voor het eerst meedoen willen hier graag uitgebreid over praten. 
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Ik merk dat ik hierdoor een beetje geirri teerd raak. Voor mij is dat 

al lang geen diskussie(11nt meer. Aan de andere kant had ik een jaar 

geleden dezelfde vraag(11ntan. Maar we hebben vandaag zo weinig tijd en 

er moet. nog zoveel besproken worden. 

We praten verder over onze houding ten opzichte van (11bliek, pers 

en poli tie , ook de juridiese konsekwenties en celervaringen van mensen 

worden besproken. Ondertussen moet ik naar het chauffeursoverleg. We 

bespreken wat de beste route naar de centrale is. De busjes en auto• s 

worden over de verschillende hekgroepen verdeeld. Helemaal onverwacht 

moet ik de volgende dag voor chauffeur spelen, Daar had ik niet op 

gerekend, meer iemand moet het toch doen, Het betekent wel, dat ik 

niet opgepakt mag worden. 

Als ik weer bij m'n groep kom, hebben ze net buiten geoefend: het 

snel vastmaken van ons hek (hek 4) en truukjes voor als de bewakers 

voor het hek staan als we komen. Nu gaan we met z'n allen eten. Brood 

met lekkere soep. Het is overvol in de grote zaal en we besluiten om 

ons met een paar mensen op ons kamertje terug te trekken. Ik ga even 

een tukje doen, want als ik moet rijden de volgende dag, wil ik fit zijn. 

De plenaire vergadering • s avonds is stom vervelend, maar noodzakelijk. 

Er worden nog zoveel dingen gevraagd die el lang duidelijk hadden 

kunnen/moeten zi,jn. Eindelijk is het voorbij en gaan we slepen, Wel 

wat krap, maar lekker warm. Midden in de nacht wordt er op het raam 

geklopt: er zijn nog een paar laatkomers die bij onze groep ingedeeld 

zijn, Door Allard -onvermoeibare Allard - worden ze nog op de hoogte 

gebracht van alles wat we afgesproken hebben. 

Om half vier gaat naast mijn oor de wekker. Snel wek ik de mensen 

in ons huisje. Een kwartier later staat iedereen klaar. We lopen in 

een lange rij zachtjes door het doodstille dorp, Her en der lopen een 

paar mensen van andere groepen. In de verte starten twee euto•s. 

Achttien mensen proppen zich in het busje; vier in de volgauto. Zo 

zachtjes mogelijk rij ik weg naar het verzamelpunt. Nog even wachten 

op een paar busjes uit andere dorpen. Dan gaan we." 
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"Zondagmorgen 16 maart, Ik wordt wakker terwijl iemand aan mijn lijf 

ruk en ik vagelijk hoor zeggen: over een kwartier klaar staan. Wat 

zenuwachtig heen en weer geloop. Dan om vier uur zitten we met (te)veel 

mensen in een busje gepakt. In kolonne van.± 17 auto's rijden we richting 

Borssele. Door het stikdonker priemen 17 maal twee koplampen. Luguber en 

aantrekkelijk tegelijk. Daar ligt de centrale, badend in het licht. Als 

wij het terrein opdraaien zit hek 7 el dicht, 6 bijna. Wij tuimelen uit 

ons busje. Vier mensen, waaronder ik, worden vastgemaakt aan het hek. 

Rare ervaring, daar sta ik dan, in de felle spots van de centrale, vast 

aan een hek, terwijl de rest van onze groep borden beschilderd en. wat 

rondspringt. Het is koud en winderig. Voorlopig zullen we hier nog wel 

blijven. Oe groep valt een beetje uit elkaar, logies, de ergste 

spanning is er af. 

Oe groep arbeiders die we verwachten komt niet naar buiten. LangzatiD 

wordt duidelijk dat er in ieder geval bekend was dat we iets gingen 

ondernemen rond de centrale. We hangen tegen elkaar aan, tegen de kou, 

om warmte, om sterkte. Het is inmiddels licht geworden. 

Oe uren verstrijken, ze laten ons langer zitten dan verwacht, We 

bedenken allemaal maffe spelletjes. Van tijd heb ik geen besef meer. 

Maar het schijnt een uur of twee te zijn als er boven de centrale een 

helikopter verschijnt. Ik zit met Nic en Kees achter de dijk in de 

luwte. Paniek, terug naar het hek. Wil de helikopter landen ? We gaan 

verspreid staan over het stukje land waar dat zou kunnen. Hij vliegt 

over, misschien op vijf meter hoogte, meer het lijkt veel lager. Ik 

wordt oneindig bang, tril over m'n hele lijf. Zalden heb ik me zo 

bedreigd gevoeld. Ontruiming ? Nee • • • We gaan weer achter de dijk 

zitten, maar ik ben schijtesbenauwd, durf niet te kijken els het kreng 

weer over komt. Alles is bedreigend. Ik ben ontzettend nietig, klein, 

onmachtig tegenover de centrale, kernenergie. Het bericht bereikt ons 

dat via de achterkant ploegenwisseling is geweest. Wat nu ? Oe ploegen 

kunnen wisselen, de centrale draait dus door. Wat doen wij hier nog ? 

We besluiten te blijven zitten omdat het verkeer in ieder geval niet 

door kan. 

Oe rust keert een beetje terug. Maar, weer alarm. Huppetee, bagage 

in de bussen en zitten. Wachten. Niets. Slopend. Ik voel me ellendig, 
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hang wat, zoek steun. Hoe geweldig zijn de mensen die met eten en 

drinken komen; ludiek Amsterdam en omstanders. We moeten ans toch 

voorbereiden op een overnachting bij de centrale. Hoe komt de bagage 

hier, wie blijft , wat doen we aan eten en drinken ? We bouwen een vuur. 

Her gerucht doet de ronde dat er om drie uur •s nachts ontruiming zal 

zijn. Dus naar bed - elf uur. Ik ben (hoe is het mogelijk} warm en 

niet moe. Ik kom moeilijk in slaap. Beelden spoken door mijn hoofd: 

de helikopter, het bewakingsautoo'tje dat als een stille dreiging steeds 

weer langs komt, mensen die roepen, auto's/fietsen die heen en weer 

gaan. Ik sluimer in, reageer geloof ik nog altijd op de langskomende 

mensen. Zo ook heb ik de koerier, die de m.e. aankondigt eerder gezien 

dan dat ik wakker ben. Inpakken, inhaken, het gebeurt walgelijk snel. 

Jan, Kees en ik staan op de dijk te wachten op de bagageauto. Wij 

blijven niet, kunnen niet opgepakt worden. We zien vanuit de verte 

zwar'te manstars poort 7 ontruimen. Niets doend toekijken is afgrijse

lijk. Daar komt de auto. Instappen en naar de afzetting, Daar staan we 
dan. 

Wat kunnen wij doen ? Wachten, verschrikkelijk. Dm 2 uur over het 

nieuws: "schoonvegen van poorten". Niets wat niet waar is, maar niets 

over hoe en wat, niets wat aansluit bij wat ik voel , zie en denk. Ik 

tril steeds. Wij zijn er niet bij, krijgen geen klappen, zullen straks 

wel op moeten vangen. Maar machteloos toekijken, en horen is slopend. 

Dan het eerste nieuws van het front. Artsen moeten komen, mensen worden 

gebeten. Wat gebeurt er allemaal. Peter Peul komt aan, helemaal over

stuur. Jezus, als iedereen zo terugkomt, wat moeten we dan ? 

Ik voel me agressief, sterk en zwak tegelijk. Ik sta bij de afzetting 

op de rest te wachten. Ik zoek oogkontakt met de anderen om me sterk te 

voelen, niet alleen. Eigenlijk gast het helemaal mis als ik stilsta. 

Langyaam komen meer mensen aangedruppeld. Kapot allemaal. Ik realiseer 

me niet dat de mensen die er het slechtst aan toe zijn het eerst afhaken 

en aankomen. We zien dat hek 1 en 2 ontruimd worden. Flitsen van poli

tiefototoestellen vliegen door de lucht. Dan komen de koplampen van de 

toE-wagens onze kant op. Voor die lampen is het zwart van de mensen. 

Megafoonstemmen klinken, maar vanaf zo'n afstand kunnen we niet horen 
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wat er gezegd wordt. Steeds duidelijker zien we de groep als vee opge

dreven wordt, Angst, onmacht, woede. Ik voel het voor de unifonnen voor 

me en weet dat ik hun niet aan mag vallen. 

Ze zijn er. Henkje, Nic zwaaiend, hoe is het mogelijk. Huilende, boze, 

bange mensen. Ik hoorde verhalen, vind het allesbevestigend, snap het, 

zie het voor me, En toch ook niet • Ik ben op , heb het gevoel dat ik moet 

luisteren, terwijl ik zelf zoveel te vertellen heb. We gaan in een grote 

kring zitten, Oe nacht en volgende dag worden geregeld. 29 mensen zijn 

opgepakt en naar het huis van bewaring in Middelburg gebracht. 

De weken na Borssele blijven pessimisme en onmachtigheid overheersen. 

Terwijl ik toch ook iets van sterkte voel. Pas als ik tegenover een ni

hilistiese vriend de eksie verdedig, voel ik me echt sterk," 

"Borssele, wat kanttekeningen. 

Ruim een maand na de aksie wil ik toch proberen er iets over op te schrij

ven, dingen die me het meest zijn bijgebleven weer terug te roepen. Oer

halve geen emotioneel verslag, maar slechts enkele overpeinzingen. 

Wat me het eerst opviel was het onschuldige uiterlijk van de centrale. 

Het gevoel dat zo'n ding toch niet al te gevaarlijk kon zijn bekroop me. 

Ik kon me ineens goed voorstellen dat mensen rustig vlek neast een kern

centrale blijven wonen en totaal niet bij de risiko's erven stilstaan. 

Toen realiseerde ik me de gevaren erven en voelde me erg nietig, machte

loos; wat helpt het dat ik me aan het vastketen, de boel draait toch ge

woon door. Als we hem echt stil willen leggen dan zullen we met veel en 

veel meer mensen moeten komen, 

De mensen 

Keer op keer realiseer ik me na een aksie hoe belangrijk het is om je 

enigzins veilig te voelen bij de mensen met wie je de aksie voert. Je 

moet samen kunnen lachen, huilen, boos zijn, verdrietig zijn, je moet 

op haar minst een paar mensen hebben die je op kunnen vangen, aan wie 

je je twijfels, angsten, irritaties, maar ook je wannte, vreugde etc. 

kwijt kunt. Als ik niet van tevoren een heleboel mB'lsen had gekend die 

ook meegingen, dan zou ik misschien niet mee zijn gegaan, hoe zeer ik 
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ook achter de akliie zou staan. 

De akliie op zich schiep ook een hele sterke band met de mEI"'sen met wie 

ik aan het hek zat. Er was een heel solidaire sfeer, waardoor ik me heel 

sterk voelde. Het gevoel met goeie mensen een goeie akliie te voeren, 

stimuleerde heel erg. 

De vrolijke sfeer maakte dat ik af en toe vargat waarom ik er eigenlijk 

was, en dat is de keerzijde ervan. Soms dacht ik, jezus, ik ben niet hier 

om spelletjes te doen en en-passant een hek af te sluiten; die klote 

centrale moet dicht, laten we de hekken slopen en het terrein bezetten." 

"Vanuit de verte konden we bij ons hek de snerpende stem horen uit de 

luidspreker ven een blauwe, getraliede wagen: " ~STRANTEN \IERWIJDERT 

U CF GEWELD ZAL WClRlEN GEBR.liKT " • In de donkerte konden we weinig zien, 

maar vrij snel kwamen de berichten door dat er hard werd geslagen en dat 

er honden werden ingezet. We hoorden tevens dat de pers geweerd werd en 

dat de weinige persmensen die toch het kordon ven de politie op de toa

gangswegen hadden weten te doordringen, niet mochten filmen ( dwz geen 

kunstlicht mocht opsteken en dus niet kunnen filmen bij gebrek aan licht). 

Het werd me al snel duidelijk dat er deze keer geen arrestaties zouden 

vallen; alle mensen die bij de hekken weren weggetrokkEI"', weggeslagen, 

werden voor de linie van de ME neergekwakt en vervolgens echteruit (onze 

richting op) gedreven. Vanaf het hek tot een de kNin van de dijk stonden 

2 linies van elk 40 ME'ers opgesteld. Oe ene linie stond op de weg voor 

het te ontruimen hek en de andere erachter. Daartussen grote blauwe wa

gens met schijnwerpers, enkele mannen in regenjassen (rechercheurs ?I), 
ME'ers met honden en ME'ers die zich bezig hielden met het"schoonvegen" 

zeg maar gerust schoonslaan , van het hek. 

Toen de ME bij hek 5 kwam (links van ons) hebben we nog geroepen: "GEEN 

GEWELD ! lEEN GEWELD I" en gezongen. ToEI"' klonk door de luidspreker ven 

de blauwe wagen het bevel: "ME, OPDRIJVEN I" Qat was walgelijk, eng, 

zoals de ME toen langs ona hek stormde, insloeg op mensen, stNikelende, 

huilende mensen. Tot nu toe hadden de mensen gezongen of gezwegen, het 

vredesteken met de vingers makend. Heftige charge was het antwoord. Voor

bij ons hek werd de linie ME'ers weer geformeerd op bevel uit de konman

dowagen. 
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We zaten in elkaar gehaakt met armen en benen op de grond voor het hek. 

Geen sommatie, de ME, kwam direkt op ons af onder toeziend oog van een 

man in een lichtgrijze regenjas en een bril op. Schijnwerpers op ons ge

richt. Rustig, maar uiterst duidelijk skaneleerden we: "DEN< NA, WEET WAT 

JE DOET I". 

Vooral de voorsten van ons hek werden toen hard aangepakt • Daar was 

ik zelf ook bij. !k zat naast Nic en we lieten elkaar niet los. Een re

gen van slagen van 3 of 4 ME'ers daalde op me neer, op m'n handen, op 

m'n benen en ik ward aan m'n haren getrakken. later vertelde Hijlko me 

die achter me zat, dat ie het hoerde kraken. Van m'n regenjas bleef wei

nig over, die werd aan stukken getrakken. Ze trekken ma uiteindelijk 

toch los. sleurden me over de grond, lieten me vallen en ik bleef lig

gen. Met m'n handen en m'n iU'II8n beschermde ik m'n hoofd en nek. Ward ge

trapt en met de wapenstok geslegen en over de grond weggesleurd en neer

gekwakt buiten de ME-linie. 

Samen met Nic, Hijlko, Henkje en T jalling ben ik direkt op de grond 

gaan z1 tten voor de ME. We zijn weer opgastaan op aandringen van de 111en 

sen om ons heen, die het ergste vreesden els we zouden blijven zitten • 

Samen met Nic gean kijken of we ons biJ het volgende hek konden aanslui

ten an daar de blokkade te verstevigen. Zij hadden echter afgesproken am 

op te staan als de ME over zou gaan tot "schoonvegen". Dat zagen wij 

niet zitten, dus weer teruggegaan en vanaf dat mament habben we al staan

de, armen in elkaar gehaakt, een linie gevormd tegenover de ME-linie. 

Dat sterkte me, als groep waren we bezig en we lieten ons niet als vee 

vooNi t drijven. Misschien de ME een beetje in toom kl.Innen houden. Een 

beetje, want onze linie was voor de ME-kommandant in z • n blauwe wagen , 

niet zo'n probleem en voor vele ME'ers in de linie helemeel niet. Sommi
gen van hun pooelden am er op los te slaan en weren bijzonder fel. 

Ik stond aan de linkerkant van onze linie op de weg langs de kerncentrale. 

links, schuin tegenover me, stond een ME'er die konstant verder ging dan 

de kommando's. Er snel op sloeg, prikte, vloekte. Niet alleen naar ons 

heelde hij uit, meer ook naar fotografen en radioverslaggever Kees Slager. 
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Elk van ons keek iemand van de ME in de ogen, en na een tijdje stilte, 

probeerc!en we wat te praten. "waarom doe je dit ? Waarom gebruik je ge.

weld ? Wij zijn geweldloos en toch sla je erop in en laat je de honden 

bijten" • "Had je maar moeten luisteren" , was het antwoord van de ME • ar 

die tegenover me stond. Verbijstering. 

Het enige - en dat is het han natuurlijk - dat we deden, was niet vrij

willig weggaan. Van tevoren hebben we konstant duidelijk gemaakt dat deo

ze aksie geweldloos zou zijn van onze kant. Het was absurd hoe er door 

de ME werd gereageerd; 4 mensen van mijn hek werden door honden gebeten 

terwijl ze van het hek werden weggesleurd. Vervolgens kwamen de bevelen 

door de luidspreker: "ME , STO<KEN IN fiRD<tDJDING, VOORWAARTS I" • 

Wij achteruitlopend, moesten steeds snellar want de ME'ars gingen steeds 

sneller, sneller gebruik makend van de wapenstok. Slaan op m'n handen en 

in m'n kruis prikken. Niet alleen bij mij, maar bij vele anderen naast 

me ook. En zo werden we steeds achteruit gedreven. Daarbij waren de 

kCIIMiandoos uit de blauwe wagen overduidelijk. Een aantel ME'ers, zover 

ik heb kunnen zien, vooral links en tegenover me, deden daar een schepje 

bovenop en leken net op dolle honden die aan het lijntje moesten worden 

gehouden door hun of>ticier. En als dit niet gebeurde gingen ze hun eigen 

gang. Zo nu en dan snerpte door de luidspreker weliswaar: "ME, DENK AAN 

JE MAAT, VER3REEK DE LINIE NIET " , maar dat leek meer voor de show dan 

dat het ganeend was. 

Ik vond het een slechte zaak, dat bij hek 1 en 2 de mensen die niet 

vast zaten, opstonden toen de ME eraan kwam en de kettingmensen achter

lieten. Weinig solidair dus; of je moet allanaal blijven zitten, of je 

moet allemaal weggaan. (uit angst voor het ME-geweld). 

Toen we voorbij het laatste hek waren, kwam het kommando: "0 .K • 

JCJIJIENS, EN NU ZULLEN WE EENS ZIEN HJE HAR) ZE ACHTERin KUNNEN LOPEN • 

ME, LOOPPAS!". Oe ME'ers stormden op ons af, al prikkend en slaand. 

We verbreken snel onze linie om niet order de voet te worden gelopen. 

Door de schijnwerpers, die op ans gericht waren, konden we nauwelijks 

iets zien • Oe ME sloeg overal , iemand viel en een paar ME • ars namen 

hem onder handen. Ik wilde terug om de jongen helpen op te staan, maar 

kreeg direkt stokslagen in m'n kruis. "Maar verdomme, je slaat toch 

niet op gevallen mensen. Doe toch rustig, waar is dit voor nodig ?•, riep 
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ik. Het hielp weinig. "Lopen, joh I". Even later groepeerden we ons en 

n1aakten weer onze linie, nu hand in hand , echteruit in looppas. Zo 

werden we achteruit gedreven en geprikt. Eindelijk kwam de afzetting en 

daar hebben we de LE de rug toegekeerd. Met de armen om elkaar heen 

geslagen, al zingend en flui tand: "always look on the bright side of 

life", het terrein afgegaan. Toen knapte er iets in me. Was ik tijdens 

de aksie volkamen rustig geweest, ookal was ik kwaad; nu viel de spanning 

af. Kees kwaaa op me af en al huilende ben ik in zijn armen gelopen. 

Veel mensen huilden, sommigen overstuur, Iedereen reageerde goed op el

kaar. Terwijl het ME-kordon bij de afzetting bleef staan, vormden wij 

met alle 90 overgebleven mensen een zittende kring. Daar wat tot rust 

gekomen, maar tegelijkertijd werden allerlij dingen nog geregeld. Slaap

adressen die in allerijl georganiseerd waren, de planning van de volgen

de dag, aksies rond de gearresteerde kettinglllensen. Steeds lll88r mensen 

verdwenen met busjes naar slaapadressen. Met onze poortgroep nog een 

leuk bewegingsspelletje (Tante pier is dood) gedaan en daarna ook wij 

met een busje door de nacht afgevoerd. Het was inmiddels 4 wr." 

"Half 1 •s nachts. Ik sta op het punt mijn slaapzak in te kruipen. 

"Ze kamen I". Snel pakt iedereen zijn/haar spullen en legt ze tegenover 

ons op de dijk, waar ze iets later daar een busje worden opgehaald. 

In de verte zien we ze kamen , wi tta helmen op een rij 1 de wagens er 

achter. We zien hoe er met mensen gesleept wordt. We roepen: "geen 

geweld" en "denk na wat je doet". Schijnwerpers flitsen, ze drijven 

onze mensen voor zich uit. Vlak voordat ze bij onze poort komen, doen 

we neg een spelletje. We gaan ingehaakt zitten. Er komt een llleisje 

langs dat huilend zegt: "Het zijn geen mensen, het zijn robots". Er 

komt een jongen voorbij met zijn hand op zijn hoofd, hiJ is aan zijn 

haren getrakken. Ze hebben gezegd "gaan jullie niet vrijwillig weg dan 

gebruiken we geweld." Ik begin steeds woedender te warden en ga bijna 

huilen. Ze drijven mensen voorbij onze poort en een groepje van de ME 

begint links Vdn mij te ontruimen. Wij roepen: "geen ewald, geen 

geweld!" en zeggen hard en nadrukkelijk: "denk na, weet wat je doet". 

Ze beginnen aan Nic te sjorren , ze beginnen aan Allard te rukken, 

ze verscheuren z•n jas. Ze trekken Allard aan z•n heren, je ken het 

haren kraken. Gaat het hun niet snel genoeg, beginnen ze te slaan.Ze 

zijn beangstigend, ze hebben identieke blauwe pakken, ze hebben zwarte 
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schilden met plastik erover, hoge schoenen, witte helmen en smalle, 

lange zawrte stakken. Hun gezichten zijn fanatiek. Ze beginnen met de 

wapenstok op mijn linkerhand te slaan. Ik ben woedend en schreeuw ze 

toe en godverdomme rustiger te doen en dat het mensen zijn die ze slaan. 

Ze zeggen dat we dan maar los moeten laten. Ze slepen mij uit de rij. Ik 

ga opgerold met mijn hoofd tussen mijn armen liggen en voel plotseling 

een stekende pijn in mijn dijbeen en bil. Ik kijk achter me en zie 

hondetendjes. Oe schoften, ze laten honden in me bijten. 

Ik sta op en word huilend in looppas afgevoerd naar de groep die voor de 

linie t.E-ers staat. En vandaar verder weg van de ME. Ik ben bang, ik 

durf niet meer in de buurt van de t.E te lopen, ik ben bang voor pijn. 

Lieve mannen en vrouwen c:nhelzen en zoenen me. Allemaal huilende, woedende 

en wanhopige mensen. Greet cnhelst me, huilend , we zeggen tegen elkaar 

dat we gek zi.jn. Ik kan het niet begrijpen, hoe je iemand pijn kunt doen, 

zo bewust en fanatiek, ze zijn gek. Ik ben woedend, is dit dan demokratie, 

godverdomme. Ik ben vol, ik kan niet meer zien , niet meer meemaken. Het 

is een toekcmstnachtmerrie, overal lichtjes van chemiese industrieen, 

honderdvijftig wanhopige mensen , die in elkaar geslagen worden , een 

zootje fascisten. Een jongen vertelt me hoe Oene, een jongen die 

moeilijk loopt, in elkaar gemept is door die bloedhonden, omdat hij niet 

snel genoeg weg kon kcnen. Ik loop huilend weg, ga naar de nog zittende 

poorten en zeg hoe afschuwelijk het is. 

Bij de dranghekken aangekamen, vraag ik aan de aanwezige • normale' 

agenten wat die daar nu van vinden: ''jullie moeten ons toch tegen 

geweld beschermen, waar blijf je nu dan ?" Ik laat mijn hand zien en 

zeg dat ik in mijn been ben gebeten. Ze zeggen niets, ze kijken een 

andere kant op. Ze weten er niet goed raad mee. 

Oe ME is ook bij de dranghekken gekcmen. De demonstranten zijn 

verdar gelopen. De ME stopt. Ik loop naar ze toe en laat mijn opge

zwollen hand zien. Ik vraag wat ze er persoonlijk ven vinden om 

mensen te slaan. Ze reageren met het moet nou eenmaal gebeuren, het 

is ons werk. Werk je niet mee, dan slaan we erop, waaraan één 

toevoegde, met alle plezier. Ik loop geschokt en huilend weg. Allard 

loopt naar me toe en omhelst me. Ik begrijp het niet. 
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We gaan met z'n achten naar het ziekenhuis voor een mediese 

verklaring en een tetanusinjektie. Om zes uur ga ik in een echt bed 

pitten. Tsjalling en ik maken ons ongerust over Gerda, die op dat 

moment in de bak zit. Een schrille tegenstelling, de warmte en liefde 

van onze groep, de steun van de Zeeuwen om hun huizen beschikbaar te 

stellen, ons eten te geven, en het fascistaids geweld van de politie. 

Het gaat er niet om dat ze slaan, het gaat er om waarom ze slaan, 

wat de wortels zijn. Het gaat er niet om dat die centrale daar staat, 

het gaat erom waarom hij daar staat. Je kan die centrale, dat geweld 

wel afzonderlijk trachten te veranderen, maar vergeet niet te zien dat 

het slechts topjes zijn van de ijsberg, van die fijne samenleving 

waarin wij leven. 

Je kan die toppen aanpakken omdat ze duidelijk zijn, maar stel geen 

deeleisen, haal niet de scherpe kantjes ervan af, maar tracht de 

kern te vernietigen. 

Ik heb nog veel over de aksie gedacht, Achteraf gezien vallen mijn 

kwetsuren reuze mee en de pijn die ik gehad heb ook wel. Mijn schok 

betrof meer, dat mensen anderen zo beilOst kunnen slaan. Dat is iets 

waarmee ik zelden of nooit in aanraking ben geweest. Ik heb wel veel 

geleerd." 

"Iedereen had, gezien de ervaringen met de vor; ge BAN-aksies, 

gerekend op een rustige, geweldloze ontruiming. Dat viel dus vies 

tegen, we waren niet genoeg ingesteld op veel georganiseerd geweld 

van de ME, en dat is belangrijk geweest voor het verloop van de 

ontruiming. Oe paniek , die er was toen bleek dat er geslagen werd, 

en getrapt , getrokken en gebeten, trof me heel erg, alsmede de 

daaropvolgende onmogelijkheid om mensen te organiseren. Iedereen 

die van de hekken was losgetrokken liep chaoties en panies door 

elkaar. Oe steun aan elkaar, die de hekgroepen zo goed deed 

funktioneren, en die juist nu zo nodig was, was ver te zoeken. Als 

je in je eentje wat verdwaasd rondloopt, word je heel gauw bang, 

terwijl een groep mensen je heel erg sterk maakt. En er waren 

genoeg mogelijkheden om ons te organiseren en iets te doen. Bij 
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ons hek waren we van plan om, eenmaal losgetrokken, voor de linie ME 

op de weg te gaan zitten. Als iedereen dat nou zou doen, zo dacht ik, 

dan kan de LE ons onmogelijk een kilometer lang over de weg slepen. 

~aar nienand bleek verder bereid eraan mee te doen, de angst voor klappen 

en hondebaten zat er goed in. Toen dachten we, als we met ons allen bij 

het volgende hek gaan zitten, dan moet de ME daar 100 in plaats van 

20 mensen weghalen, maar ook daar was nianand voor te vinden. Uit

eindelijk hebben we een linie gevormd tegenover de t.E, die de eerste 

klappen op zou kunnen vangen. Ik voelde me, met Allard aan de ene en 

Hijlko aan de endere kant heel erg sterk. Het gevoel iets te doen en 

me niet als vee in paniek naar de uitgang te laten drijven, gaf veel 

kracht. Helaas werd ook dit inhaken niet gevolgd door de meeste mensen , 

hetgeen me toch wel tegenviel. Ik had de kalmte en het organisatie

vennegen van de meeste mensen duidelijk overschat, maar misschien 

komt dat wel door mijn ervaring met diverse onl<ruit-eksies, waar 

ook heel andere mensen aan meedoen dan aan BAN-aksies, en door de 

onervarenheid van de meeste mensen." 

"Voor de poort van het Huis van Bewaring bleef het busje staan en 

werden Roelof en ik uitgeladen. Vluchten was onmogelijk met die 

handboeien en lange vluchtweg, die ik eventueel zou moeten lopen. 

Omringd door 3 of 4 cipiers en vastgehouden door twee wouten werden 

we door de poort, over een binnenpleintje een gebouw binnengebracht 

waar ik een cel kreeg. Oe wouten taaiden af en ik werd door de cipiers 

van de handboeien om mijn inmiddels paarse handen bevrijd. Oe donker

paarse afdrukken ervan bleven nog dagen zitten. Ik werd meteen ge

foeieerd en moest alles één voor één uitdoen. Alles werd grondig 

nagekeken. Zelfs tussen mijn billen werd gekeken of er nog iets 

was verstopt, het was uiterst denigrerend wijdbeens voor die klootzakken 

te moeten staan. Toen ik elke verdere verklaring weigerde moest ik het 

hoognodige weer aandoen, en de rest werd voor mijn deur gelegd. 

Het was ijskoud in de cel. Mijn cel was best wel luxe vergeleken 

met een politiecel. In een houten konstruktie aan de ene kant, met 

aan beide zijden kastjes stond achter een gordijntje een opklapbed 
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met een kussen • Verder stond er in de cel nog een losse stoel en een 

losse tafel. Er was een vrij hoog ruitjesraam met niet kapot te krijgen 

glas. Vier ruitjes konden open en voor wat ventilatie zorgen. Aan de 

buitenkant van dit raam was nog een gepantserde glasplaat. In de deur 

var' de cel zat een raampje waar aan de buitenkant een gordijntje hing, 

waardoor ze je dus prima konden bekijken. Naast de deur zat een knopje 

voor als je naar de plee moest, één voor de radio en nog één waarven de 

funksie mij onduidelijk bleef. Om mezelf een beetje rustig te maken 

en het een beetje naar mijn zin te maken, veranderde ik luid zingend 

(we konden elkaar horen) de inrichting van mijn cel. Toen ik daarmee 

klaar was, riep ik de cipiers met mijn belletje en ging naar de wc om 

me een beetje op te frissen. Toen ging ik op het bed liggen, waar 

trouwens geen matras op lag 1 en schreeuwde nog wat leuzen naar de 

anderen. Na een tijdje viel ik in slaap. 

Opeens toen ik omhoog keek zag ik drie stevig gebouwde resjersjeurs 

naast mijn bed. Volgens hen was het vier uur. Ze gingen aan de tafel 

zitten en begonnen allerlei vragen te stellen. waar ik woonde, hoe 

ik heette en zo. Ik zei dus niets en men dreigde voorzichtig, dat 

door het feit dat ik ultr-ggressief was en dat dat wel eens niet zo 

leuk voor mij zou kunnen uitpakken. Ook allerlei leugens omtrent 

mijn rechten etc deden de ronde; maar ik hield gewoon mijn mond en 

ontkende dat ik zou hebben getrapt tijdens de ontruiming. Toen ik 

nog vastzat aan het hek maakte een resjersjeur in burger aanstalten 

om een persoonsbeschrijving van me te maken. Z 1 n bleknoot heb ik 

toen uit z'n handen getrapt. Ik kreeg een bewijs van ontvangst voor 

de twee kettingen en het sleuteltje. Na ongeveer een kwartier gingen 

ze weg. 

Door de kou en de spanning was ik inmiddels helanaal begonnen te 

trillen. Ik begon allerlei ontspanningsoefeningen te doen en na een 

uur viel ik weer in slaap. Ondertussen hoorde ik dat ze ook bij anderen 

bezig waren. Ik werd wakker door fluitende vogels en binnenvallend 

licht. Ik ging gelijk maar weer naar de wc. Er was een nieuwe cipier 

die zich erg aardig voor deed en zei van niets te weten. Het was 

zeven uur volgens han. Na weer wat te hebben gedoemeld en geslapen. 

kwam hij om negen uur langs en gaf me een haddoek en was hand en zei 
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dat ik me in de wasbakken om de hoek mocht wassen. Dat deed ik graag en 

wisselde gelijk mijn boerenkiel voor mijn t-shirt dat nog met de andere 

spullen voor mijn deur lag. Na even met de cipier gepraat te hebben, 

moest ik weer in mijn cel en legde hij uit waarvoor de knopjes 

dienden, Hij zou de radio nog aan doen ••••• natuurlijk hilversum 3. 

Na een tijdje kwam het neiuws van negen uur: niets van de ontruiming 

Ik deed de radio weer uit en even later kwam de cipier langs met 

brood en thee. Ik weigerde het brood en zei dat ik in hongerstaking 

zou gaan zolang ik nog vast zou zitten uit protest tegen het laffe en 

gewelddadige poli tieoptreden. De thee nam ik wel. Hij wilde niet tegen 

de anderen zeggen dat ik in hongerstaking was gegaan. Ik dacht, 

misschien als we het met z•n allen doen heeft het nog enigszins 

effekt. De celdeur ging weer dicht en ik begon wat ochtendgymnastiek 

te doen en deed flui tand enkele volksdansen, wat heel lekker was. Na 

een tijdje kreeg ik een gebonden jaargang panorama• s uit 1965, erg 

interessant dus. Na wat te hebben gebladerd dacht ik dat ik toch maar 

iets nuttigers moest gaan doen en bekeek mijn cel grondig. In de 

muur zaten haakjes om schilderijen mee op te hangen. Ik kwam op het 

idee om hier maar eens kreatief mee aan de gang te gaan, en draaide 

ze uit de muur, en begon hiermee onder de plank van het opklapbed 

"STOP BORSSELE" te krassen. Toen ik "STOP" gedaan had hoorde ik buiten 

geroep en gezang en ging dus op de tafel staan en deed de raampjes 

open. Door een klein spleetje aan de rand van het raam kon ik enkele 

mensen zien. Het was een heerlijk gevoel om kontakt te hebben met 

buiten. Wij begonnen ook leuzen te roepen en te zingen. "Hop hop hop, 

Borssela stop" , "Weg met de bajes, wij willen vrij" • Dit duurde met 

elkaar wal een uur of anderhalf, schat ik. Toen het afzakte an ik 

een zere keel kreeg, ging ik verder met krassen. Ondertussen had ik 

ook nog een waarschuwing van de cipier gehad om stil te zijn genegeerd. 

Op een gegeven moment hoorde ik dat verschillende mensen uit hun cellen 

werden , voor verhoren • 

Na een tijdje werd ook ik uit mijn cel gehaald voor een kruisverhoor. 

Het verhoor duurde ongeveer drie kwartier, waarin aan één stuk door 

afschuwelijk werd gemanipuleerd , galogen en geiruloktrineerd enz. "Ik 
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was gewelddadig, wat mij nog duur zou komen te staan als ik mijn 

personalia niet zou geven" , bovendien zouden ze nog meer fotoas 

hebben met bewijzen dat ik getrapt zou hebben, en bovendien was 

iedereen toch al vrij en was ik nog de enige die vastzat, enz enz • 

Het was beslist geen pretje, maar ik wist me te beheersen en zei 

niets. Op de terugweg naar mijn cel ontmoette ik een jongen die 

ik op de heenweg ook al had gezien, hij zei dat hij naar huis mocht en 

had dus wal gezegd wat zij wilden. Terug in mijn cel deed ik enkele 

oefeningen a11 weer enigszins rustig te worden • Schreeuwend kon ik 

aan de anderen mededelen dat ik niets had gezegd, Roelof en nog 

een jongen hadden ook niets gezegd en bleven dus ook. Na weer een 

hele tijd in mijn cel te hebben gezeten werd ik er op een gegeven moment 

uitgehaald, Op de gang trof ik Roelof. We werden naar beneden gebracht 

waar de anderen ook waren. We a~~armden elkaar en spraken elkaar moed 

in, We waren nog met z'n tienen. Ons werd verteld dat we in verzekerde 

bewaring werden gesteld, en dat ma'l vingerafdrukken en fotoos mocht 

nsnen. Wij voegden eraa."'' toe dat we onze advokaat ook mochten bellen. 

Lakoniek, alsof dat toch niets voorstelde, werd dat beaamd. Oe 

jongen die eerder op dezelfde verdieping zat gaf toen zijn personalia 

en na vingerafdrukken en fotcos mocht hij gaan. Wij kregen een bewijs 

van inverzekeringstelling, 

Omdat ik 'aggressief' was en zo meer, werd ik weer als eerste gepekt 

voor de vingerafdrukken en fotoos. Iedereen werd weer naar zijn/haar 

cel gebracht, ik bleef achter, Ik weigerde a11 vingerafdrukken te laten 

nemen, omdat ik de advokaat wilde bellen, weer ik naar mijn volste 

overtuiging recht op had. Verder was ik de mening toegedaan dat ze 

je niet in verzekerde bewaring mochten stellen, als je wel je neem 

had gezegd. Qat had tenslotte iedereen wel gedaan. Bij andere aksies 

werd je dan na zes uur weer op vrije voeten gesteld, Nu dus niet, omdat 

men misbruik maakte van een wetje, door aan te nema'l dat we nu geen 

vaste woonplaats zouden hebben. 

In ieder geval wilden ze mij ook geen schriftelijk bewijs geven dat 

ik mijn advokaat niet mocht bellen, dan wel later mocht bellen. Ik 

weigerde dus om vingerafdrukken te maken, a'l toen ze na tien minuten 



25. 

mijn gelul zat waren, maakten ze aanstal ten om me een handje te 

helpen. Ik was ontzettend kwaad en ging toen superspontaan met 

mijn hand over het vingerafdrukapparaat en sloeg met mijn hand 

keihard in het midden van het papier, waar blijkbaar zowel mijn 

linker als mijn rechterhand afgedrukt moesten worden. Oe afdruk 

was dus flink bewogen en deugde nargans voor. Toen werd ik beetgepakt 

en men slaagde erin om mijn afdrukken te nemen, anderwijl dreigend 

met het feit dat al deze aggressieve handelingen op mijn strafblaad

je zouden worden vermeld. Tevens werd ik "gerustgesteld" doordat ze 

zeiden dat ik na de fotootjfi!S de advokaat mocht bellen. Het nummer 

van de advokaat had ik gelukkig tijdens onze bijeenkomst waar-

op gezegd werd dat we moesten blijven op mijn arm kunnen schrijven. 

Na de vingerafdrukken mocht ik mijn handen wassen waar ik Gerda 

tegen kwam. We omarmden elkaar nogeens en toen werd ik naar de fotokamer 

gebracht. Er stonden felle lampen opgesteld en het. wemelde van 

resjersjefiguren. Ik moest op een stoel voor een projektiescherm 

gaan zitten. Ik ging niet recht zitten, hield mijn ogen dicht of 

de andere kant op en liet het haar voor mijn ogen wapperen. Maar 

door hulp van de resjersjeurs konden ze toch nog redelijke fotaas 

maken geloof ik. Toen maakte men aanstalten om mij weer naar mijn cel 

te brengen, maar na aandringen mijnerzijds mocht ik dan eindelijk 

mijn advokaat bellen. Toen werd ik naar een kamertje gebracht. Er 

waren verschillende figuren bij. En eerst probeerde men nog te 

simuleren dat de telefoon het niet deed, maar na enige tijd deed 

hij het plotseling toch (wat een toeval). Tijdens het gesprek zei 

de advokaat dat ze ons inderdaad nog 2 of 4 dagen konden vasthouden 

en hij vroeg wat wij van plan waren en of zij ook moesten komen. 

Ik gaf hem de informatie die op mijn inverzekeringstelling stond 

en wat ik verder wist. Ik was nog steeds ontzettend kwaad en in de 

war dus dat kostte de nodige konsentratie. Maar goed, we kregen ven 

de hulpofficier van justitie toestemming om samen te bespreken wat 

we zouden gaan doen. In de cel van Gerda rnaent toen iedereen zijn/ 

haar zegje doen. Vijf bleven zeker, drie twijfelden en één zou weg 

gaan. Ikzelf twijfelde want ik kon het eigenlijk niet maken om 
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twee dagen of langer weg te blijven. Op een gegeven manent belde de 

advokaat •eer en ik werd geroepen an hem te woord te staan. Hij zei, 

dat we volgens hem helemaal niet in verzekering gesteld konden worden. 

Bovendien zou art. 161 bis niet kloppen, daar geen onderverdeling is 

gemaakt. In ieder geval kon hij binnen een kwartier meer te weten 

komen, als wij nog zolang bij elkaar mochten praten. Van Gelder nam 

de telefoon van mij over en zei dat hij het nog wel zou bekijken 

en legde daarop de hoorn op. En dat, terwijl ik nog hoorde praten, 

voor mij dus alle reden te veronderstellen dat het gesprek nog niet 

voltooid was en dat de advot<aat nog wel weer zou bellen. Ik bleef dus 

zitten en toen er even later werd gebeld, nam ik snel de telefoon op. 

Paniekerig werd de lijn door de agentjes verbroken en werd ik mateen 

naar een cel afgevoerd. Even later hoorde ik dat iedereen weer naar 

zijn/haar cel werd gebracht. 

Ik had net besloten an de dagen hier uit te zitten zonder verder 

nog wat te zeggen. Even later werd ik uit mijn cel gehaald en moest 

ik mijn kleren pakken en naar beneden gaan. Toen ik beneden was 

en mijn kleine spulletjes ook kreeg, en ook enkele anderen zag, 

werden we over het binnenpleintje via de getraliede poort naar bui ten 

gelaten, waar we werden begroet door een hele mensenmassa met 

gejuich, anhelzingen enz enz , ontzettend geweldig was dat." 

"Na afloop van de aksie sprak ik mensen die zeiden, dat als ze bij 

de ontruiming een knuppel of een ijzeren staaf in handen gehad hadden , 

dat ze er dan op los hadden getinnerd. Zo reaksie had ikzelf totaal niet. 

Ik voelde me helemaal niet agressief of boos op het manent zelf, alles 

gebéûrde gewoon. De boosheid kwam eigenlijk pas achteraf, toen ik me 

realiseerde hoe alles gegaan was en hoe de t.E door de au tori tei ten 

naderhand de hand boven het hoofd werd gehouden • Ik voel de me 

gesterkt in m'n geweldloze houding en had het gevoel dat als 

iedereen goed en rustig op de situatie had kunnen reageren, dat 

we dan ontzettend sterk gestaan hadden. Oe waanzin van het georgani

seerde geweld van de ME zou het moeten afleggen tegen onze georgani

seerde geweldloosheid. 

Rest natuurlijk de vraag hoe het nu verder moet. Met dit soort 
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prikaksies zullen we nooit in staat zijn een kenleentrele echt stil 

te leggen. Daazvoor zijn we nag niet sterk genoeg. De aksies zullen 

groter en radikaler moeten worden. Met 3000 mensen het terrein en het 

gebouw van een kelTleentrele bezetten is natuurlijk veel effektieler 

dan met 300 mensen de poorten vergrendelen. Maar die tijd k011t nog 

wel. Voor mij staat verder vast dat de aksies zoveel mogelijk geweldloos 

moeten blijven. Geweld is nog steeds een zwaktebod, er zijn met enige 

kreativiteit genoeg geweldloze aksiemiddelen te verzinnen, waarmee 

we ons doel , ten.~gdraaiing van het keiTlenergieprogramma, uiteindelijk 

kunnen en zullen bereiken." 
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VRIENDSCHAPSGROEPEN 
Ban is een aksievorm en geen organisatie. Er zijn geen leden, 

besturen en organisatoriese rompslomp. We richten ons op de aksies 

zelf, oefenen en praten onderling over deel, vorm en uitwerking. 

Iedereen die zin heeft en achter de uitgangspunten staat, kan mee 

doen met het plannen maken, maar je kunt ook alleen (regionaal) 

trainingen volgen en met de aksles zélf meedoen. Er zijn geen leiders, 

de hele groep bepaalt wat er wel of niet gebeurt. Besluiten werden 

alleen dan uitgevoerd , wanneer iedereen er achter staat. 

Deze vorm van aksie voeren vereist echter wel dat je goed op elkaar 

ingespeeld bent; deelname kan dus niet al te vrijblijvend zijn. 

Gebruikelijk is dat we tijdens de aksie in kleinere groepen uiteen 

vallen. (In Borssele waren 6 groepen, omdat er ? hekken dicht IIIC&stan 

en een verzorgingsgroep). Een vereiste is dat je elkaar binnen zo'n 

groep een beetje kent, zodat je weet wat de sterke en zwakke kanten 

van de anderen zijn; je terug kan vallen als je je slecht veelt, of 

juist je enthausiasme wilt spuien. Door deze bekendheid met elkaar 

sat je samen sterk. Zo krijg je de zgn. vriendschapsgroepen, (affinity 

groups) • Vaak zitten mensen ui. t één regio, die elkaar toch al kennen , 

in één groep. Verder heb je tijdens de voorbereid~.ng van de aksie 

de mogelijkheid om onderling kentakten te leggen. 

Doordat je dus een aantal mensen al kent, doordat je als een groep 

optrekt, en door de manier van besluitvorming, wordt de betrokkenheid 

van ieder individu bij Cle aksie verhoogd. Voorwaarde hiervoor is dat 

je wel voor je mening of twijfels uitkomt. In principe biedt een vriend

schapsgrcep de mogelijkheid hiertoe, maar de kans bestaat natuurlijk 

dat je je (nog) zo weinig vertrouwd voelt, dat je niets durft te zeggen. 
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PERSSTEMMEN 
Na een heleboel artikelen doorgenomen te hebben, besloten we de 

persstemmen op de volgende manier te behandelen; eerst geven we een 

kort overzicht van wat de landelijke dagbladen en de PZC (Provinciale 

Zeeuwscha Courant) over de aksie geschreven hebben, vervolgens punts

gewijs een aantal dingen die ons opvielen in de berichtgeving van de 

pers. 

Oe yolks!<rant had over het algemeen redelijke berichtgeving. Het doel 

van onze aksie werd wel naar voren gebracht. Over de ontruiming werden 

zowel aksievoerders als autoriteiten aan het woord gelaten. Oe nasleep 

van de aksie is door de Volkskrant gevolgd, maar de tegenstrijdige 

uitspraken van de autortteiten zijn niet uitgespeeld. 

Een heel aparte plaats neemt Stoker in de Volkskrant in; "Iemand 

die het liefst in het donker werkt, iemand die niet ziet wat hij slaat, 

iemand die zonder hond niet naar bui ten kan, wat is dat ? Dat is een 

blinde. Oe wapenstok dient wit geschilderd. Vroeger kwamen blinden 

langs de deur met rieten mandjes. Tegenwoordig houden ze een rieten 

schild op. Oe wraak der mobiele blinden treft iedere voorbijganger, 

en de autoriteiten knijpen een oogje dicht." (Vk. 200380) 

In de ~ hebben meerdere uitgebreide artikelen over aksie en ont

ruiming gestaan. Oe verslaggeving is wisselend: de aksievoerders 

worden duidelijk in een bepaald hoekje geplaatst ("geite - wollen -

sokken •l<luppie"} , terwijl de au tori tei ten bekritiseerd worden op de 

feitelijke gebeurtenissen en uitspraken (m.b.t. de ontruiming). Van 

alle landelijke dagbladen heeft de NAC wel het meest uitgebreid de 

aks ie en de nasleep ervan beschreven. 

"Terug naar de lieden van de geitaharen wollen sokken, die om de kou 

te weerstaan een vriendelijk dansje uitvoerden bij het zingen van het 

lied "Kerncentrale Borssele, dood, dood, dood" • Er werd een soepje 

geserveerd , een borreltje gedronken en een kampvuurtje van langs de 

zeekant opgepikt wrakhout gestookt." (NAC 1?0380) 
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Trouw heeft vrij SUIIIIIier, maar wel positief voor ons, verslag gedaan 

van de aksie. In de vaak korte berichtan werden aksievoerders duidelijk 

aan het woord gelaten. Vermeldenswaard is het feit, dat een groot deel 

van de rubriek voor kinderen van Trouw positief over de aksie vol 

geschreven is. 

"De aksievoerders zeggen te zullen blijven demonstreren tegen de 

kernenergie zolang hun mening over kamenergie niet tot uiting komt 

in het parlement. Het merendeel van de PvdA is tegen kernenergie, 

toch vinden de PvdA • ers in de Tweede Kamer dat de twee kamcentrales 

in Borssele en Oaodewaard moeten blijven draaien. zo gaat het ook in 

andere partijen toe. Dat klopt toch niet ? , zeggen de demonstranten" • 

{Trouw 180360). 

Oe eerste berichtgeving van het Algemeen Dagblad was voomemelijk 

gewijd aan de ploegenwisseling en de ontruiming. Over de aksie en de 

ai<sievoerders wordt niet negatief geschreven, hoewel het doel van de 

aksie niet uit de doeken gedaan wordt. Voor het AD zijn slechts de 

dirakte sensationele gebeurtenissen nieuws. 

In het direkt in het oog springende foto-onderschrift, vaak het enige 

wat gelezen wordt, wordt vrij schamper over de aksievoerdars geschreven: 

"De demonstrentan gebruikten geen verzet tegen de poli tie gisternacht, 

maar verleenden ook geen medewerking. Ze moasten letterlijk van de 

hekken worden weggesleept. later wilden ze op het buro hun na.11en niet 

bekend maken. Oe poli tie werd echter geholpen door telefoontjes van 

ongeruste ouders, die naar de toestand van hun zoon of dochter vroegen". 

(AD 180380) 

Oe Telegraaf opent 's maandags met de kop "Kernoorlog in Borssele", 

maar rept met nog geen woord over de ontruiming door de poli tie. later 

worden de nodige feiten nog wel gemeld, waarbij -zoals gebruikelijk -

veelal onbelangrijke details nogal worden overtrokken: "Terwijl de 

Mobiele Eenheid een camouflageparade uitvoerde waarbij via één der 

poorten met veel mankracht een kantinejuffrouw naar binnen werd geloodsd, 

slaagden twee kamplate ploegen van de centrale erin over door demon

stranten onbewaakte hekken te klimmen." (Telegraaf 170380) 
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De - ongetwijfeld rondborstige - kantinejuffrouw met haar vele man

kracht bestaat slechts in de fantasiewereld van de telegraafverslag-

gevers. 

Zoals te verwachten viel , heeft de PZC zeer uitgebreid aandacht 

besteed aan de hele aksie. Vooral de autoriteiten werden aan het woord 

gelaten: van den Heuvel, burgemeester van Borssele; Don, PvdA-gedepu

teerde en PZEM-voorzi tter. Van Houwalingen en andere CDA-prominenten 

kregen ruim de gelegenheid hun zegje te zeggen. Wel werd er in een 

artikel op de aanklacht van BAN en EKZ ingegaan. Het hoofdredaktionele 

kommentaar kwalificeerde de aksie alsvolgt: "EKZ en BAN zijn een dagje 

bezig geweest met het spelletje 'Dalebout en Don pesten• en hebben de 

Mobiele Eenheid van de politie op Zeeuwscha bodem eens op uithoudings

vermogen geexamineerd". (PZC 180380) (Dalebout is direkteur van de 

PZEM). 

Opvallende zaken in de berichtgeving over de aksie: 

- In de meeste kranten is (erg) weinig geschreven over het doel van 

onze aksie: sluiting van de kerncentrale. (Dit is trouwens een euvel 

dat helaas vaker voorKomt bij aksie) Ook de reden weerom we de centrale 

bij Borssele blokkeerden, bleef vaag (kompaktopslag, kontakt met 

Cogéma) .• "Dankzij een list slaagde het personeel er in eerste instantie 

in da blokkade van de aksievoerders, die zich tot doel gesteld hebben 

de kerncentrale buiten bedrijf te stellen, te omzeilen." (~.170380) 

(Het doel van onze aksie wordt terloops in een bijzin genoemd, en 

komt verder niet ter sprake.) 

"De Mobiele Eenheid heeft vannacht om één uur met nogal wat geweld 

een einde gemaakt aan een aksie van 225 leden van de aksiegroep BAN 

(Breek Atoomkettn Nederland) om de toegangen van de kerncentrale te 

Barssela te blokkeren. De aksievoerders ketenden zich daarbij zondag

morgen om vijf uur vast aan de toegangshekken en weigerden weg te gaan." 

(~ 170380). (Oe rest van het artikel verhaalt uitsluitend het poli

tieoptreden). 
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"Stel dat zij zich hadden vastgeketend naast de toegangspoorten dan had 

de aktie een heel ander verloop gehad", (citaat burgemeester van den 

Heuvel van Borssele in PZC 180380) 

- Oe nadruk lag (vooral bij bepaalde kranten) op de ploegenwisseling 

en het gewelddadig optreden van de ME. Vrijwel alle foto's hadden 

hierop betrekking. Nadat wij eenmaal aan de hekken zaten, was slechts 

de reaksie van de autoriteiten belangrijk (•nieuws). Mede hierdoor zijn 

onze bedoelingen niet helemaal uit de verf gekomen. Oe koppen zijn den 

ook tekenend: 

"Poli tiemacht in aktie bij centrale" {Vk .1?0380) 

"Politie maakt toegang tot centrale vrij" (Nfl: 1?0380) 

"Politieactie gekraakt" (AD 180380) 

- Opvallend is dat in de meeste gevallen de autoriteiten het laatste 

woord id gegund. Hiennee krijgen zij de kans te reageren op uitlatingen 

van de aksievoerders en staan hun eigen uitspraken niet direkt ter 

diskussie. Ook wordt hierdoor de indruk versterkt dat hun mening de 

juiste is. 

-Frustrerend is het te moeten lezen dat verschillende autoriteiten 

uitspraken doen waarbij ze zichzelf en anderen soms tegenspreken. 

Oe uitspraken worden door de kranten wel geciteerd, maar de tegen

strijdigheden worden niet goed uitgespeeld. We zien hier weer het on

frisse gekonkel, Waarmee verantwoordelijke autoriteiten elkaar de hand 

boven het hoofd houden. Feitelijke onwaarheden die de autoriteiten 

verkondigen worden niet getoetst of rechtgezet. 

"( ••• ) Oe veiligheid van de kerncentrale was gedurende de Aktie geen 

moment in gevaar" • (Don, PvdA-gedeputeerde in Zeeland en voorzitter 

PZEM-bestuur, in PZC 180380) 

"Ten opzichte van mogelijke rampen ( ••• ) was de demonstratie bij de 

centrale een klein gebeuren, maar we konden adequaat reageren," 

(v.d.Heuvel, PZC 180380) 

"Ik vond de aktie geweldloos en dat was mij sympathiek, omdat men niet 

op het terrein van de PZEM zelf kwam." ( v ,d .Heuvel, PZC 180380) 

"Van den Heuvel beschouwt het versperren van de toegangen tot de 

kerncentrale in feite als een 'gewelddadige aktie'." (PZC 180380) 
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Hoe werkt de doofpot: 

"Als er mensen bleven zitten, ontst.orld er natuurlijk automatisch 

lichamelijk kontakt. Het is zo zachtjes mogelijk verlopen: dat blijkt ook 

uit het feit dat er geen ambulances nodig waren." (v.d.Heuvel VI< 

180380). 

"(het geweld) tegen de intruktie geweest is. Zo dit gebeurd is, en 

dat heb ik nog niet kunnen nagaan, zal ik dit uitzoeken." ( v.d.Heuvel 

NfC 1?0380) • 

"Oe burgemeester van Barssela, drs. G .c .G. ven den Heuvel , zal samen 

met de camnandant van de rijkspolitie in Zeeland nagaan of de politi

mannen die gisternacht bij de kerncentrale in aktie kwamen, zich 

hebben gehouden aan de instruktie geen geweld te gebruiken." (Trouw 

180380) 

"Burgemeester ven den Heuvel ven Borssele meent dat de ME zondag bij 

de kerncentrale in Borssele niet bui ten haar boekje is gegaan en hij 

is dan ook niet van plan een officieel onderzoek te laten instellen.• 

(NFC 190380}. 

"Onder luide protesten uit het publiek hebben de ministers Wiegel en 

de Ruiter (Binnenlandse Zaken en Justitie) venmorgen in de Tweede 

Kamer categorisch ontkend, dat er geweld is gebruikt tegen de demon

strenten bij de kerncentrale in Borssele. Oe bewindslieden toonden hun 

waardering over het optreden van de ME •" (NFC 2?0380). 
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OI REKTE AKS IE 
Al jaren is er in Nederland een anti-kernenergie-beweging. Aktieve 

mensen hebben zich verenigd in energie-kanitees en stroangroepen. Zij 

legden zich o.a. toe op het verstrekken van informatie: over kern

reaktaren en atoomafval, maar ook over al ternatieve energievormen. 

Dit was heel belangrijk, want overheid en bedrijfsleven verstrekken 

weinig en meestal onvolledige informatie. Bij dergelijke ingewikkelde 

en gevaarlijke processen, is volledige informatie onontbeerlijk voor 

alle direkt betrokkenen. En dat zijn wij allemaal. Want de gevaren van 

kernenergie vormen een bedreiging voor zowel het hele Nederlandse 

leefmilieu, maar ook voor de na ons k.omende generaties. Door zoveel 

mogelijk (goede) informatie zullen steeds meer mensen zich die geveren 

bewust worden en er tegen in verzet k.anen. 

Tegen kernenergie zijn de laatste jaren steeds meer protesten geweest. 

Eerst werd geprobeerd om via politieke partijen het parlement en de 

regering te beinvloeden. Enkele duizenden mensen weigerden in het begin 

van de jaren zeventig de zgn. Kalkar-heffing op de stroomkosten te 

betalen. Ondertussen bleek noch in het perlament • noch in de regering een 

meerderheid tegen kernenergie te zijn. Dus werden de al<sies voort-

gezet. 

Er zijn een aantal demonstraties geweest, o.a. in Borssele en 

Kalkar, uitmondend in een massaal protest van ongeveer 40.000 mensen 

in maart 19'78 in Almelo. We hoopten dat deze demonstratie nu eindelijk 

eens effekt zou hebben bij het UC-clebat in de Kamer. Maar nee hoor, 

niets dan politiek gekonkel, en de uc-fabriek mocht zelfs uitgebreid 

worden. Het laatste beetje vertrouwen in de parlementaire demokr.atie 

werd (wat betreft (kern)-energie) voor velen de Kamer uitgeslagen. 

Hier ligt één van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van het 

ontstaan van dirakte aksie-vormen binnen de anti-kernenergie-beweging. 

Een aantal mensen was door deze gang van zaken zeer teleurgesteld 

en zocht naar andere middelen. Getolereerde protesten, zoals demonstra

ties en handtekeningenaksies, bleken niet of nauwelijks resultaat te 

hebben. Wat nu te doen ? Wil je kernenergie en aanverwante zaken bestriJ

den, dan moet je blijkbaar de objekten zelf- centrales, transporten, 
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UC-fabriek, etc. -aanpakken. Dit aanpakken kan bestaan uit blokkeren, 

bezetten, hinderen en/of sabotage. Tot nu toe is meestal gekozen voor 

een geweldloze manier van aksievoeren; dat wil zeggen wij gebruiken 

geen geweld, maar verzetten ons lijdzaam en werken niet mee met een 

ontruiming. Het uiteindelijke doel is de stopzetting van alle nu

kleaire aktiviteiten. 

Op 12 mei 19?9 hebben tien mensen , verenigd onder de naam BAN , de 

hoofdpoort van de UC-fabriek in Almelo afgesloten. Doel was uittesten 

van het aksiemodel en het behalen van de nodige publiciteit. Het 

resultaat was veel publiciteit en de ervaring dat met een goede voor

bereiding dergelijke aksies goed uitvoerbaar zijn. 

Bij kernenergie wordt naast elektriciteit een fikse hoeveelheid 

afval geproduceerd. Dit afval is een probleem apert. Er bestaan plannen 

om dit afval, dat nog duizenden jaren radioaktief blijft, in zout

koepels in noord-<lost-Nederland op te slaan. Het protest tegen deze 

opslag van atoomafval is ook een verhaal apart. 

Nadat al de nodige protestgeluiden via gemeenten, provincies en poli

tieke partijen naar het parlement en regering waren geuit, besloot een 

groepje mensen uit noord Nederland zelf aksie te voeren. Op 25 

januari 1977 bezetten 5 mensen Vêln de aksiegroep Atoomalarm een platform 

van een boortoren bij Warffum. De aksie was bedoeld om garanties af 

te dwingen 1 dat gegevens over gasboringen niet gebruikt zouden worden 

voor het onderzoek naar de geschiktheid van zoutlagen voor de opslag 

van radioaktief afval. Na een dag werden de bezetters door de poli tie 

naar beneden gehaald. 

Sinds deze aksie is het protest tegen de atoomafvalopslag en de 

proefboringen sterk gegroeid. In vele dorpen in noord Nederland heeft 

de plaatselijke bevolking AAP-groepen opgericht, (Alarmgroep Atoom 

Plannen) die de proefboringen willen verhinderen. Zo nodig door zelf 

boortorens af te breken • Uit een enquête die eind 1978 in Groningen 

en Drenthe gehouden werd, bleek dat 59 '/. Van alle mensen van 18 jaar 

en ouder tegen de proefboringen is. Voorstender is 39 '/.. Niet minder 

dan t!l9 '/. ven de bevolking is bereid tot aksies om de proefboringen 

tegen te houden. En hiervan is één op de tien bereid tot hardere aksies, 

als bezettingen en wegenblokkades. Deze aksiebereidheid werd nogmaals 

geillustreerd door de demonstratie bij Gasselte op 2 juni 19?9. 
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Rond 20.000 mensen kwamen daar bijeen om te protesteren tegen de voor-

genomen proefboringen (en tegen kernenergie), voornamelijk noorder

lingen. Dit protest is aangekondigd als de laatste vreedzame bijeen

komst; van nu af zullen de plannen daadwerkelijk geawarsboomd worden. 

Oe regering heeft tot nu toe (mei 1 60) nog niet aan gedurfd opdracht 

te geven tot de proefboringen. 

In juni vorig jaar hebben aksies plaatsgevonden tegn de dumping 

van radioaktief afval in zee. Van 16 tot 20 juni zijn er aksies bij 

Petten en Ijlruiden geweest. Op 16 juni hebben mensen van BAN zich aan 

de poorten van ECN-f'etten , waar het afval vandaan moest komen, vast

geketend. Na enkele werden ze los geknipt en werd in overleg met de 

stroomgroep Haarlem/IJmJiden besloten om op 18 juni 1 s morgens vroeg, 

bij het begin van het transport , de beide toegangspoorten te blokkeren • 
1 s Nachts om één uur verzamelden zich tachtig mensen in de duinen om 

zich op de aksie voor te bereiden. Gedurende zes uren werd het trans-

port tegen gehouden, totdat de aksievoerders door de ME werden verwijderd. 

De volgende dag werd de sit-elawn aksie herhaald bij de haven van 

IJmuiden. Tot slot werden ar bootjes aan de schroef vcm het afval-

schip vastgemaakt. Nadat de bootjes bijna tot zinken gebracht werden, 

door de Rijkspolitie te water en de bemanning van het schip, die water 

in de bootjes spoot, voeren ze weg. Wel werden nog kettingen om de schroef 

gelegd, die later door kikvorsmannen verwijderd moesten worden. 

Op 15 oktober blokkeerden 100 mensen om half zeven •s ochtends alle 

toegangswegen van de UCN in Almelo. Doel was vertraging van de bouw 

van de nieuwe fabriek. Het personeel mocht het terrein wel op, via 

een klein poortje, maar (bouw )verkeer werd niet toegelaten. Oe blokkade 

duurde 2~ uren, waarna de ME overging tot verwijdering en arrestatie 

van alle demonstranten. Schade voor de UC: F30,000,-. Voor ons was het 

een bron van inspiratie en ervaringen. Het bleek belangrijk dat je 

elkaar als groep al een beetje kende. We waren de dag tevoren al 

bijeen gekomen om ons gezamelijk voor te bereiden op de aksie. 

De meeste reaksies van de mtll"lsen uit de buurt waren erg positief. 

Voor iedereen werd eten gebracht en boeren verzorgden hooi en stro en 

landbouwplestik. De pers besteedde er ruime aandacht aan, 
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Twee maanden later werd de UC totaal afgesloten. Op 21 decEIIIber 

werden om zes uur • s ochtends door 120 mensen alle poorten geblokkeerd. 

Ondanks het feit dat er organisatories dingen mis liepen, verliep 

de aksie opzich goed • Er werd snel en goed gereageerd op onverwachte 

situaties: een hek bleek dicht te zitten dat anders altijd open was, 

daardoor konden we in eerste instantie - later wel - de eigenlijke hekken 

niet afsluiten. Voor de ogen van de vijligheidsdienst hebben we toen 

direkt dat hek vastgelegd met een ketting. Van de ene op de andere 

dag bleken grote rollen natoprikkeldraad (met scheermesjes) ander-

halve meter hoog en twee en een halve meter breed onze weg te versperren. 

Toch zijn we er zonder kleerscheuren overheen gekomen. Een busje met 

aksievoerders kwam tegelijk aan met een poli tieauto. Voordat de poli-

tie kon reageren werd voor hun ogen het hek vastgezet met kettingen. 

Oe aksie was als prikaksie opgezet, die- als we niet zouden worden 

weggesleept - zou eindigen an 5 uur • s middags (wat we tevoren niet 

hebben verteld). Een prikaksie an te laten zien dat de anti~ern

energie-beweging niet slaapt en dat we door blijven gaan met dirakte 

aksies. 

Tijdens de aksie mochten geen mensen in de UC, de nachtploeg mocht 

er wel uit. UC-direkteur Ter Bekke was van mening dat zijn mensen 

van hun vrijheid werden beroofd en vergeleek de aksie met een gijze

ling. Oe nachtploeg mocht van ons dus het terrein verlaten, maar 

Ter Bekke vond het belang van zijn bedrijf groter dan de vijligheid 

van zijn mensen en liet de nachtploeg doorwerken, i.p.v. de fabriek 

stil te leggen. De arbeiders kregen van ons een kerstpakketje aan

geboden, waarin een kaars, een zelfgemaakte kerstkaart •atoomvrij 

nieuwjaar met veel zon•, en informatie over alternatieve energievor

men. We maakten de arbeiders duidelijk dat de blokkade zeker niet tegen 

hen persoonlijk gericht was, maar tegen het atoomprogramma in het al

gemeen • Oe UC en de uitbreiding daarvan is een schakel in de atoomketen. 

"Dat u hier werkt is geen schande. Dat hier werk is wel." Er kwamen 

geen agressieve reaksies, afgezien van een boze direkteur. Na vier 

uur sleepte de poli tie ons weg, veel sneller dan de eerste keer. Hier

door en door het feit dat de aksievo"'ll niet meer uniek was, is er veel 
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minder aandacht in de pers geweest. 

De volgende eksie was de blokkade in Barssela. 
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_ZOMAAR WAT VRAAGTEKENS 

Veel positieve ervaringen van de afgelopen aksies. Voor mij vooral de 

goede, warme manier van samenwerken voor, tijdens en na de aksie. Maar 

ook dat we in staat blijken om - ondanks soms vervelende plenaire verga

deringen - met zoveel mensen zonder hierarchiese organisatievorm (in te

gendeel) tot beslui ten en aksie te komen waar een ieder zich in kan vin

den. En bij elke aksie weer nieuwe gezichten van mensen waarvan velen 

nog geen ervaring hldáen met dit soort eksies (zoals bv. die van de kraak

beweging en onkruit). 

Maar ook de nodige bedenkingen en twijfels. Geweldloos blijven t.o.v. 

mensen, maar ook tegen materiaal ? Wat is/kan zijn de funksie( s) van 

geweld ? Zijn we met de blokkaáeaksies op een goede weg, zowel wat betreft 

idee als de uitwerking daarvan ? 

Vragen die door m'n hoofd spoken. Bij elke aksie weer een afweging van 

voors en tegens in relatie tot de konkrete situatie. Zonder volledig te 

willen/kunnen zijn of met een pasklaar antwoord te komen, hieronder wat 

vraagtekens. 

o 7 uur vertraging van transport van radioaktief afval bij Petten en 

Ijmuiden 

o 30.000 gulden schade door een dag niet bouwen bij de UC Almelo, er komt 

geen verkeer binnen 

o 3 uur oponthoud van de ploegenwisseling in Almelo; de fabriek draait 

door 

o Borssele: arbeiders moeten overuren maken, nieuwe ploegen moeten ge

improviseerd over de hekken, geen verkeer gedurende een (zon)dag, de 

kerncentrale draait door 

Oirakte aksies ? Tot nu toe zijn de aksievormen weliswaar direkt bedoeld, 

in die zin dat ze beogen een vertraging dan wel tegenwerking van het atoom

programma te bewerkstelligen. Maar tegelijkertijd wisten we van tevoren 

dat we niet lang zouden blijven zitten. Oe aksies waren zo opgezet dat we 

met teveel waren om ons te laten zitten of ons door een paar politiaagen-
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ten aan de kant te laten zetten; maar met te weinig om het lang vol te 

kunnen houden en een werkelijke bedreiging voor de atoomobjekten te wor

den. Oe aksies kunnen (konden ?) nog niet meer zijn dan simboliese prik

aksies om aan te geven dat we de kant op moeten gaan van direkte aksies. 

Blakkades lijken weinig zin meer te hebben. Blakkeren en wachten tot de 

ME ons komt weghalen. (Dure) kettingen zijn snel doorgeknipt af doorge

zaagd met betonschaar/slijpschijf. zeker als we met zo weinig mensen 

(20 tot 30 mensen per poort) door blijven gaan, zullen ook de positieve 

bijeffekten afnemen. Voor de cersmedl.a bijvoorbeeld, geldt vooral de 

tijdsduur van de aksie, het groter aantal aksievoerders, een nieuw ob~ 

jekt en de (harde) ontruiming door de ME. Wil je de pers halen {wat geen 

hoofddoel moet worden) , dan zullen je aksies steeds grootser en spekte

kulairder moeten worden. 

Willen blokkades betekenis krijgen of enig daadwerkelijk nut hebben, 

Clan z~llen ze uit heel veel mensen moeten bestaan (macht van het aantal} 

en ondersteund met hulpmiddelen. Naast het vastleggen ven de poorten met 

zware kettingen, denk ik bv. aan straatopbreken, berrikades bouwen. En 

daarop of ervoor, gaan zitten. Verder zullen we fleksibel moeten kunnen 

reageren op onverwachtse situaties en uns reeliseren dat we er met het 

blokkeren ven de toegangspoorter niet zijn. Zie Borssele, waar een alter

natieve poort met behulp van wat ladders en ?0 ME'ers snel was gekreeërd. 

En daar dt je den. 

Verder aroberen in de aksieopzet te komen tot vervolgaksies. 

Macht van het aantal. Gaat dat wel op ? Aan de ene kent geloof ik van 

wel. Bijvoorbeeld met 1.000 mensen bij Barssela (zo'n 150 per poort), had

den we de ploegenwisseling via de ladders tegen kunnen houden, zelfs (of 

juist) op een geweldloze manier. Bovendien zou de politiemacht veel groter 

moeten zijn den nu het geval was, zouden ze langer wachten met ontruiming 

(juist door de grootte van de groep, en de invloed deervan op pers, pu

blieke opinie) en zou de ontruiming op zich veel moeilijker gaan. Met z~ 

veel mensen hebben si t-down-aksies voor de ME-linie zin. De ME zal herder 

optreden (en hoewel dat rot is) dat zal aan veel mensen weer duidelijk 

laten zien hoe de staat reegeert op (geweldloze)aksievoerders; er wordt 

niet geluisterd naar bezwaren die mensen inbrengen, er wordt overheen ge-
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walsd en op enig bedreigend prote.st (dat zich steeds meer gaat ootwikke

len naar varzet) wordt direkt hard ingeslagen. Daar zit voor mij ook weer 

de keerzijde : wat heb ik eraan als mensen bewust worden vBn het staats

geweld, terwijl ooze aksies (ook al worden ze door duizenden uitgevoerd) 

in elkaar worden geslagen en de atoCimlllachine doorrolt ? Wat begin je met 

duizenden geweldloze mensen tegen politie te paard die op je inrijdt 

( bezettingspoging bouwplaats kerncentrale in Grohnde, BAD, 19-3-77}, 

waterkanonnen met traangas en chemiese knuppels (o.a. in Brokderf, feb. 

7?), lange latten, honden, militaire tr.aengasgranaten die op demonstran

ten wordan geschoten i.p.v. in de lucht (gevolg: afgerukte armen en benen; 

demonstratie in Malville, Frankrijk, 30-7-77), machinegeweren in de aan

slag (Kalkardemonstratie, 24-9-77). Maar diezelfde vraag gaat ook op 

voor als we zelf geweld gaan gebruiken tegen materiaal en/of personen. 

En ook de politie kent de macht van het aantal. Bij de duidelijk geweld

loze demonstratie in Kalkar op 24 september, stond een leger van 10.000 

politiemennen rond het bouwterrein. Bij de Almeloclemoostratie op 4 maart 

stonden 2.000 ME'ers klaar. Een gedeelte van hen kwam (o.a. met paarden) 

venuit hun schuilplaats op het UC-terrein, toen een hek omver werd ge

trokken door een aantel demonstranten.' En korter geleden: 200 ME • ers kre

gen een pak slaag ven krakers toen zij de Vondelstraat wilden' ontruimen. 

Drie dagen later woilrden met 1.200 man van de ME, mariniers en marechaussee 

(met karabijn~ in de aanslag) en tanks de opgeworpen barriksdes (ter be

scherming tagan ontnliming) aan de kant geveegd. 

Op een lilksievergadering over de te ondernemen aksies tegen de dumping 

van radioaktief afval deze zomer, ging op een gegeven moment de diskussie 

erover wat je met die dirakte aksies wilt. Wil je een maar simboliese 

aksie houden {vanuit het idee dat je het transport toch niet(nooit) kunt 

tegenhouden), wa.!J'bij je aksievorm (bv. sit-down, menselijk tapijt) er 

vooral is om de publiciteit te halen (en door die publiciteit mensen weer 

gekonfronteerd worden met het feit dat vanuit Nederlend dumpingen plaats 

vinden en daar mensen tegen protesteren) ? Of, zeg je dat publiciteit en 

informatie al door veel andere groepen wordt verzorgd en dat we nu maar 

eens moeten laten zien dat het ons menens is. Direkt • tegenhouden, en 

dan moet je daar zo efficient mogelijke middelen voor gebruiken, Oe 
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direktheid van de aksie moet voorop staan, en publiciteit {hoe die aksie 

overkomt) kant op een veel later plan • En als daar geweld tegen materiaal 

voor nodig lijkt, is dat niet onoverkomelijk. 

Ik sta op dit moment, meer voor het tweede idee. Maar hou daarbij voor 

mezelf in het achterhoofd dat ik belangrijk blijf vinden dat onze aksie-

vorm zo is, dat andere mensen nog open kunnen blijven staan voor onze 

ieleeen en dat de anti-kernenergiebeweging groter moet worden. Naast de 

publiciteit realiseer itc me dat dit soort aKsies een stimulans zijn voor 

plaatselijke, regionale aksiegroepen; er komen meer mensen bij die mee 

willen doen aan (dit soort) "--ksies. Binnen allerlei kringen (of is dat 

te positief ? ) krijgt kamenergie met al haar gevaren weer aandacht. 

En niet te vergeten , denk ik vooral dat dit soort aksies (ook al zijn ze 

nog niet effektief (genoeg)) duidelijk maken dat steeds meer mensen geen 

vertrouwen meer hebben in zgn. volksvertegenwoordigers, dat het parlement 

zich bui ten spel laat zetten, dat het machteloos is en die machteloosheid 

aanvaardt; dat partijpolitieke belangen voor de meeste partijen zwaarder 

wegen dan de principes en de idaaan waarvoor ze zeggen te staan; dat we 

het beste op eigen kracht kunnen vertrou111en door zelf in aksie te komen 

in plaats van afwachten op niets. 

Op dit moment denk ik, dat als we geweld gebruiken, dat het heel duide

lijk gericht moet zijn op het tegenhouden van het nucleair objekt (bv. 
straatopbreken an de auto's met radioaktief afval tegen te houden, of lel< 

prikken van de banden) of nodig is voor het bereiken van je aksiedoel (bv. 
omver halen hekken rond bouwterrein om over te kunnen gaan tot bezetting. 

Zoals zo mooi wordt gezegd door de 3.000 mensen bij de bezettingspaging 

van het bouwterrein in Seabrook (VS) in oktober '?9: "hoewel er besloten 

was om geen geweld te geb.ruiken, zou het waarschijnlijk nodig zijn om het 

hek kapot te knippen, aangezien wij niet kunnen vliegen, ons niet als mol

len door de grond heen kunnen werken en ze ons ook niet door de poort naar 

binnen willen laten." 

Voor mij staat voorop dat gebruik van geweld geen gevaar mag opleveren 

voor ((on)schuldige) mensen, Vanuit m'n gevoel en om-meer-ond~oorden

te-brengen redenen, ben ik tegen geweld tegen personen. Het blijven wat 
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vage kreten zo (die ik wegens tijdgebrek niet verder kan uitwerken, komt 

nog wel eens), maar voor mij is geweld niet met geweld te keren, mist het 

elke overtuigingskracht, werkt het eskalerend. 

Tijdens de ontruimingsaksis in Borssele, heb ik geen moment gedacht: "had 

ik maar een staaf in m • n handen , dan zal die ....:: • er ervan lusten." Ik zag 

dat veel ....:: • ers er lol in hadden om te slaan, hoe fanatiek ze waren, ik 

was kwaad op dit totl:el zinloze geweld. Maar ik voelde me zelf in m'n 

geweldloosheid (samen met de anderen) veel sterker dan hun. Veel zekerder 

van m'n gelijk, weer eens overtuigd dat (hun) geweld (mij) niet overtuigd. 

Hun geweld was volkomen belachelijk, net zo belachelijk als de ontruiming 

2 dagen later van een kraakpand in Nijmegen waar 180 ME • ers werden inge

zet tegen 11 mensen. Hoewel ik nu weer klappen heb gehad, is m'n geweld

loosheid t.o.v. mensen gesterkt. Zeker als we met veel mensen zijn, kan 

geweldloosheid doeltreffend zijn. 

Nee, het biedt geen enkele waarborg dat de politie geweldloos zal blij

ven. Maar naar bui ten toe geef je de poli tie geen enkele gelegenheid om 

hun geweld te rechtvaardigen. Hun geweld wordt belachelijk. 

"Je kan de strijd nooit winnen door dezelfde middelen te gebruiken als 

je tegenstander. Zij zijn bedrevener in het gebruik van geweld. Onze 

kracht ligt in kreativiteit en het doen van onverwachtse dingen, waar de 

tegenpartij niet op bedacht is, en waartegen zij geen middelen ontwikkeld 

hebben." (uit: diskussiestuk over geweld van Mirjam de Rijk, T jipke Bergsma, 

Jan Rademaker en Jan Willam Benebakker (allen aktief in BAN)). 

Nou, daar sta ik dus wel achter, alleen lukt het niet zo met de kreativi

teit (blokkade op blokkade). Maar dat komt wel. 

Geweld (ook als zelfverdediging} tegen personen, is mijn wapen niet, en 

ik zal proberen het te voorkomen. Wat er in het heetst van de slaanpartij 

kan gebeuren, sls ik zie dat voor m'n ogen een vriend(in) in elkaar wordt 

geslagen; weet ik niet, maar ik ga erven uit dat ikzelf geen geweld zal 

gebruiken • Verder 'gewoon• een prakties punt: als ik één M::'er neer sla, 

dan komen er 4 ME'ers voor in de plaats die- getraind in geweld -mij 

lens slaan. Kom ik met een stok, komen zij met traangas. 



44. 

Genoeg voorlopig. Hoe meer ik erover na denk, hoe moeilijker ik het 

vind, Eerst denk ik dit, dan denk ik dat. Wordt door elkaar gegooid en 

merk dat ik geen eenduidige-altijd-vastliggende normen kan stellen. 

Het is een konstante afweging van allerlei gegevens, afhankelijk van de 

situatie. 

Genoeg geschreven. Het wordt 1111eer tijd dat ik me met de volgende aksie 

ga bezig houden, want stilzitten en peinzen achter een tiepmachine is 

ock maar niets. 



45. 

NAWOORD 
Zo dat was het. 

Ik zit hier kompleet overspannen achter de tiepmasjien. Deze brosjure 

heeft ons veel werk 1 veel lol, een prima wiekent 1 en de laatste dagen 

(en dat overheerst momenteel) veel spanning en irritaties bezorgd. 

Verder veel dank aan iedereen die meehielp en in het biezonder aan 

de PZEM , zonder welke deze brosjure nooit tot stand had kunnen komen. 

23 april 1980 

Mariët 1 Allard, Kees 

P .S. Borssele en Doodswaard moeten dicht 1 

Dit boekje is te bestellen door ovennaking van F2 ,50 per eksemplaar op 

gi.ra: 3455442 

van Kees Siderius 

Groningen 

onder vermelding van •eorssele-boekje' 

ti:lg even wat adressen: 

- Breek Atoanketen Nederland, postl:us 850 Deventer, giro 4187892 tnv B. 'l'w:in 

Amsterdam 

- Landelijke Stroa~oep Stop :Kernenergie, CU!egracht 42, Utrecht, Olo-314314 

- landelijk ~ie Kcmitee, 2de Wet.erin3PJ.antsoen, Amsterdam, 02o-22l366 




















	0-0-voorblad
	1-01-2-10-06-clean
	0 0 copy
	0 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46 copy
	a copy
	b copy
	c copy
	d copy
	e copy
	f copy
	g copy
	h copy


