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DE DUMPING 

Afgelopen zomer – om precies te zijn 20 

augustus j.l. – was het dertig jaar geleden, dat 

er in Den Helder ‘massaal slag geleverd werd’ 

door antikernenergie activisten en eenheden 

van de marechaussee  en mobiele eenheid met 

als doel de dumping van atoomafval in zee te 

voorkomen (c.q. door te laten gaan). Hierbij 

opereerden de activisten vanaf een 

geïmproviseerd ‘commandocentrum’ bij een 

varkensboer op Kooypunt en gebruikte de 

overheid een ‘krijgslist’ om de tegenstander te 

misleiden. Tijdens het verloop van de acties, 

waarbij omstreden middelen als ‘wurgstokjes’ 

werden ingezet, kwamen de klappen met de 

lange lat steeds harder aan bij het tot 

duizenden aangegroeide leger activisten en 

liepen de emoties steeds meer op. De slag werd 

uiteindelijk gewonnen door de overheid: het 

atoomafval werd in zee gedumpt. Maar het was 

een pyrrusoverwinning, want het 

maatschappelijk draagvlak voor kernenergie en 

het daarbij behorende afval was 

verschrompeld: Den Helder bleek de laatste 

haven op Nederlandse bodem van waaruit 

dumping in zee van kernafval plaats heeft 

gevonden. In Den Helder werd aldus 

geschiedenis geschreven en het is dan ook 

alleszins terecht om in De Morgen uitgebreid 

aandacht te schenken aan dit stukje nog jonge 

historie.  

De schrijver van dit stuk heeft zelf deelgenomen 

aan de actie en kan als zodanig niet als een 

objectief waarnemer beschouwd worden. Toch 

zal ik proberen een zo neutraal mogelijk beeld 

te schetsen van de gebeurtenissen. Hierbij zal ik 

gebruik maken van schriftelijke informatie uit 

de media en officiële stukken van de 

overheden, ter aanvulling op persoonlijke 

observaties en gesprekken met de belangrijkste 

activisten.  

                                                                                                                            

Gerard Hoekmeijer 

DEEL 1     -     HET VOORSPEL 

Kernenergie - het ‘kindje’ van de atoombom die 

in de WOII is ontwikkeld als uiterste wapen 

tegen de misdadige fascistische agressors 

Duitsland en Japan - is van het begin af aan 

omstreden geweest. Met name de enorme 

impact die de ontploffing van de twee A-

bommen op Hirosjima en Nagasaki hebben 

gehad en de sluipende genetische gevolgen, 

welke jaren later aan het licht kwamen bij de 

geboorte van misvormde kinderen, zijn daar 

debet aan. 

Toch werd kernenergie lange tijd (en wordt 

door sommigen nog steeds) gezien als 

onvermijdelijk middel om in onze steeds 

groeiende energiebehoefte blijvend te voorzien 

met het oog op het opraken van de fossiele 

brandstoffen.  

 

 

 

 

Foto 1: het ban-de-bom teken, het logo van de 

CND, dat wereldwijd uitgroeide tot vredesteken. 

Het verzet tegen de atoombom begon al in de 

jaren vijftig mede onder aanvoering van de 

befaamde Britse filosoof Bertrand Russell, die 

de “Campaign for Nuclear Disarmament”(CND) 

wereldwijd gezicht gaf. In Nederland was dat 

onder meer aanleiding voor de oprichting van 

de PSP in 1957. Dit was in feite het begin van de 

naoorlogse vredesbeweging, die haar 

hoogtepunt in ons land vond in de twee 

grootste demonstraties ooit tegen de komst van 

de beruchte kruisraketten in het begin van de 

jaren tachtig. In het voorliggende decennium 

waren de vredesbeweging en de sterk 

opkomende milieubeweging steeds meer naar 

elkaar toegegroeid.  
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Overal in ons land waren er locale groepen en 

afdelingen actief en in de grote 

(studenten)steden was er de link met de – uit 

de woningnood geboren – kraakbeweging. De 

signatuur van al deze groepen  was links en 

enigszins anarchistisch. Hèt middel om hun 

doelen te behalen was actie.  

Desondanks voorzag  kernenergie in een 

groeiend aandeel van de totale 

energievoorziening, met name in de VS en de 

USSR en in de landen om ons heen: Duitsland, 

Frankrijk, België en Groot Brittannië. Ons land 

bleef echter bescheiden op dat gebied, want er 

werden slechts twee kerncentrales gebouwd in 

Borssele en Doodewaard. In Petten werd onder 

auspiciën van de Europese gemeenschap het 

Reactor Centrum Nederland(RCN, het huidige 

ECN/NRG)) een proefreactor gebouwd om te 

experimenteren met (o.m. medische) 

toepassingen op nucleair gebied.   

RADIOACTIEF AFVAL: WAARHEEN? 

Kernenergie werd door veel wetenschappers als 

een zeer schone energiebron beschouwd. Er 

was geen enkele uitstoot van CO2 bijvoorbeeld 

en de moderne technologie garandeerde een 

optimaal veilige toepassing. De tegenstanders 

wezen echter op de kwetsbaarheid tegen 

sabotage en terrorisme en het gevaar van 

verspreiding (proliferatie) van kennis en het 

mogelijk aanwenden daarvan voor het maken 

van atoomwapens. Het grootste en meest 

concrete probleem van de toepassing van 

kernenergie op grote schaal was echter het 

afval. Waar laat je radioactief besmet afval, dat 

vaak na honderd jaar of langer nog giftig is.  

De discussie hierover is nog altijd actueel: 

opslag in zoutkoepels onder de grond 

bijvoorbeeld of gewoon simpel: dumpen in zee! 

Dit nu was de meest toegepaste oplossing – óók 

in Nederland.  

In de loop van de jaren zeventig werden er twee 

maal per jaar dumpingen uitgevoerd vanuit de 

haven van IJmuiden.  

Echter toenemende protesten en het groeiende 

daadwerkelijke verzet hiertegen begon steeds 

manifester te worden. Elke keer moest de 

Mobile Eenheid(ME) ingeschakeld worden om 

de snel groeiende toeloop van antikernenergie 

activisten te keren en de doorgang van de 

dumpingtransporten zeker te stellen. In heel 

Europa was sprake van een snel groeiend 

verzet: in Duitsland werden o.a. transporten per 

trein geblokkeerd, in België, Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk werden blokkades 

opgeworpen bij kerncentrales en transporten 

van nucleair afval. Ook bij het grote publiek en 

de politiek groeide de weerzin tegen 

kernenergie en vooral het dumpen in zee van 

het radioactieve afval. 

 

 

 

 

Foto 2: het ‘stralende zonnetje’, veelvuldig 

gebruikt symbool van antikernenergie 

beweging. 

Op 19 augustus 1981 konden we in het Noord 

Hollands Dagblad lezen, dat burgemeester P.J. 

Molendijk van Velzen, waaronder IJmuiden valt, 

een brief heeft verzonden naar de minister van 

binnenlandse zaken, waarin hij het rijk verzoekt 

om de kosten van de extra politie inzet, nodig 

om de tweejaarlijkse dumping in goede banen 

te leiden, te betalen. Hij stelt in de brief tevens 

vast, dat dumping een structurele karakter 

heeft gekregen, vastgelegd in de 

kernenergiewet. Naast het afval van de beide 

kerncentrales was er ook voor het afval van het 

ECN te Petten een vergunning verleend door 

minister Ginjaar van volksgezondheid en 
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milieuhygiëne. Naast de zorgen om de kosten 

wordt de weerzin in IJmuiden en omgeving 

tegen deze activiteiten steeds groter, juist 

vanwege de groeiende impact van deze 

operaties op de openbare orde en de veiligheid.  

Foto 3: actievoerders ‘bezetten’ gemeentehuis 

van Zijpe. Tweede van links zittend: Ed Tulen 

(foto: collectie Enregiecomité) 

Het rommelt echter  overal. Zo wordt er in de 

gemeente Zijpe op 21 mei 1981 een motie 

aangenomen tegen langdurige opslag van 

radioactief afval op  terrein van de ECN. Hierbij 

speelden ook economische (toerisme) belangen 

een rol. Veel van de Duitse toeristen komen 

vooral voor de frisse lucht naar de kop van 

Noord Holland en dit gebied wordt bij onze 

oosterburen ook wel beschouwd als 

‘gesundheitlicher Kurort’.  

GREENPEACE GERUCHT ? 

Ook in de toch gezagsgetrouwe marinestad Den 

Helder begint er onrust te ontstaan. 

In de Helderse Courant van 9 september 1981 

staat een artikel dat melding maakt van een 

brief van de toenmalige PvdA fractievoorzitter 

P.W. Vroege aan burgemeester H.I. de Haan. 

In de brief wordt geschreven over de 

mogelijkheid dat Den Helder zal worden 

aangewezen als uitvoerhaven voor kernafval. 

Volgens Vroege moet er door de  gemeenteraad 

een zo scherp mogelijk protest worden 

opgesteld, waarin hiertegen stelling wordt 

genomen. 

M.n. de gemeente Velsen en omliggende 

gemeenten hebben bij de minister 

aangedrongen op een andere uitvoerhaven met 

een kortere en dus beter te beveiligen 

aanvoerroute. En dan komt Den Helder 

natuurlijk snel in beeld: dicht bij de tijdelijke 

opslagplaats van kernafval bij het ECN te Zijpe 

en met de beschikking over een afgesloten en 

bewaakte marinehaven. Bovendien is er een 

garnizoen van de marechaussee. De Koninklijke 

Marine echter blijkt niet blij te zijn met deze 

belangstelling, maar uiteindelijk is het zoals de 

toenmalige Helderse PvdA wethouder Drs. J. 

van Eeden stelde: de marinehaven is een 

rijkszeehaven, waarover alleen de landsregering 

kan beslissen en zeker niet de gemeente Den 

Helder. Duidelijk is dat er echt niemand zat de 

wachten op een (hoofd)rol in deze zaak. De 

laatste uitgevoerde dumpingen via IJmuiden zijn 

uitgelopen op ware veldslagen van massale 

proporties. De pogingen van burgemeester P.J. 

Molendijk van Velsen om met een zorgvuldige 

tactiek – gewone dienders met platte petten 

voorop, daarna ongewapende ME’ers en pas 

daarachter ME eenheden in volle wapenrusting 

– de geweldsspiraal zo laag mogelijk in te 

zetten, waren op een mislukking uitgelopen.  

MOTIE 

Op 7 oktober 1981 wordt in de gemeenteraad 

van Den Helder een motie van PvdA en D’66, 

waarin het college van B&W wordt verzocht 

‘alles in het werk te stellen om te verhinderen 

dat de doorvoer van radioactief afval van 

IJmuiden wordt verlegd naar Den Helder’, door 

CDA en VVD ‘genekt’. Opvallend was dat twee 

CDA raadsleden, C. Rentenaar en M.W. Kruijff-

van Offenbeek met de motie meestemden. Ook 

Den Helder kende dus ‘atoompacifisten’ in de 

christendemocratische gelederen. CDA 

fractievoorzitter R. Laning is weliswaar tegen 

kernenergie en dumping van kernafval in zee, 
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maar kan zich op zuiver bestuurlijke en 

staatsrechtelijke gronden niet voor de motie 

uitspreken. 

In de motie wordt verwezen naar de ‘onrust bij 

brede lagen van de bevolking tegen het dumpen 

van dit afval in zee’ en gememoreerd, dat ‘zelfs 

in de VS het dumpen in zee wordt afgewezen’.     

In maart 1982 schrijft de Helderse afdeling van 

de PvdA een brief aan de verantwoordelijke 

bewindspersoon staatssecretaris I. Lambers-

Hacquebard(D’66), waarin zij bezwaar 

aantekent tegen het plan kernafval van het 

reactorcentrum in Petten voortaan naar zee af 

te voeren via de marinehaven van Den Helder. 

dit naar aanleiding van het bekend worden dat 

de staatssecretaris hiervoor in overleg was 

getreden met provinciaal bestuur van Noord 

Holland. De geruchten over de aanwijzing van 

de marinestad klonken al langer door. Volgens 

één van de oprichters van het Energie Komitee 

Den Helder, Ed Tulen, was Greenpeace één van 

de bronnen.  

Nu het steeds duidelijker wordt dat Den Helder 

‘aan de beurt is’, wordt er door menigeen 

verbaasd gereageerd op de ‘oorverdovende 

stilte’ aan de Kerkgracht, het Helderse 

bestuurlijke hart.  

In een groot artikel in de Helderse Courant van 

zaterdag 20 maart 1982 met ‘vette koppen’ als 

‘Lot lijdzaam afgewacht?’ en ‘Den Helder is 

zwijgzaam over doorvoer kernafval’, worden 

een ambtenaar van het ministerie van 

volksgezondheid en milieuhygiëne  en 

burgemeester de Haan geïnterviewd. Volgens 

de ambtenaar ‘wordt er nog steeds overlegd 

over de plaats van afvoer en is er nog steeds 

geen zekerheid over of Den Helder in de tweede 

helft van augustus doorvoerhaven zal zijn’. 

Volgens deze ambtenaar zijn bij het overleg ook 

andere gemeenten betrokken, waarvan het  

grondgebied op de transportroute ligt. Ook met 

defensie is overleg. Hoewel het allemaal nog 

onzeker zou zijn is er wel al sprake van het 

gebruik van de voormalige onderzeedienstkade, 

die nu vooral particulier gebruikt wordt en niet 

afgeschermd is.  Burgemeester H.I. de Haan wil 

volgens hetzelfde artikel weinig kwijt over de 

zaak. Hij zegt ‘officieel nog niets van een 

kandidatuur van Den Helder te weten’ en ‘nog 

geen overleg met de commissaris van de 

koningin te hebben gehad’. Hij heeft eerder al 

duidelijk laten weten liever niet opgescheept te 

zitten met de openbare orde problemen tijdens 

de doorvoer, maar vindt niet dat de gemeente 

zelf initiatief moet nemen….’dat lijkt me niet zo 

verstandig…’  

Waarom dat niet zo verstandig zou zijn wil hij 

echter niet kwijt…..’het is een delicate zaak…’  

Deze bestuurlijke inertie zou hem later tijdens 

de actie zelf pijnlijk bezuren. 

HET ENERGIEKOMITEE  

In het najaar van 1981 is ook in Den Helder een 

‘geweldloze basisgroep’ opgericht met de naam 

‘Energiekomitee  Den Helder’. Initiatiefnemers 

zijn de echtparen Ali en Ed Tulen en Bart en 

Marian Dekker, die zeer begaan zijn met het 

milieu en oprecht bezorgd over de gevaren van 

de nucleaire technologie. Blijkens een artikel in 

de Helderse Courant van 22 april 1982 houdt 

het comité zich vooral bezig met het bemensen 

van infokraampjes, het organiseren  van 

filmvoorstellingen en discussieavonden, veelal 

in buurthuizen. Maar nu het steeds 

waarschijnlijker wordt dat Den Helder de 

doorvoerhaven wordt, bereidt het comité zich 

ook al voor op actie. Want de verwachting is dat 

de dumping begin september zal plaats vinden.  
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Foto 4: ‘tableau de la troupe’ van het 

Energiecomité in de tuin van buurthuis Centrum; 

in het midden vooraan: bioloog Johan van 

Bennekom (foto: collectie Energiecomité) 

Over de actiestrategie is dan nog niks bekend. 

Men houdt contact met het Landelijk Overleg 

van Geweldloze Basisgroepen, waarin allerlei 

antikernenergie organisaties uit het land zijn 

verzameld. Ook treedt het comité in overleg 

met de burgemeesters van de drie betrokken 

gemeenten: Den Helder, Zijpe en Callantsoog. In 

juni zal er door het comité een folder huis aan 

huis worden verspreid met als kop: ‘Stop 

dumping atoomafval, kom in verzet’. In de 

folder wordt er met nadruk opgewezen dat 

deze oproep alleen geweldloze actie betreft: 

‘…….we zetten ons  eigen lichaam in en 

gebruiken onze eigen kracht……materialen 

gebruiken we niet, omdat we duidelijk willen 

maken, dat we geen geweld nodig hebben om 

ons te handhaven……’ We lezen verder: ‘…..in 

onze manier van actie voeren moet zichtbaar 

zijn waarvoor we strijden…….dit kunnen we niet 

overdragen door geweld……geweld overtuigt 

niet, geweld onderdrukt of overweldigd…..’ 

SIAMESE TWEELING 

Duidelijk is dat het Helderse energiecomité 

angst heeft voor mogelijke 

geweldsuitbarstingen, een angst, die gezien de 

praktijk van voorgaande transporten niet 

denkbeeldig is. De kans dat raddraaiers het 

karakter van de actie negatief zullen 

beïnvloeden, hetgeen een grimmig beeld zal 

opleveren voor de ‘buitenwacht’, is natuurlijk 

groot en bij een verwachte massale opkomst 

ook moeilijk te voorkomen. Ali Tulen heeft het 

in het HC artikel verder over: 

‘…….oproerkraaiers, die het een zorg zal zijn of 

er kernafval in zee  zal worden gedumpt en die 

het slechts leuk vinden met stenen en verf te 

gooien…’ maar ook toont zij zich bezorgd of de 

leden van de Mobiele Eenheid zich in toom 

kunnen houden. Met name daarover wordt er  

gesproken met de burgemeesters van de 

betrokken gemeenten. Hoe onervaren de 

Helderse actievoerders ook mogen zijn, 

duidelijk is dat zij zich bijzonder 

verantwoordelijk voelen voor een goede en 

vooral vreedzame gang van zaken.  

Foto 5: demonstratieve mars door Den Helder, 

augustus 1982. Met o.a. achter het spandoek: 

Geert Klein Bennink en Krijn Harte (foto:collectie 

Energiecomité) 

Het Energiecomité gelooft op dat moment dat 

de acties rond de doorvoer van kernafval veel 

bijval zullen krijgen, óók in de nogal 

gezagsgetrouwe stad Den Helder, omdat men 

nu ‘echt en vrijwel tastbaar zal worden 

geconfronteerd met het probleem van het 

kernafval’. Het is niet alleen kernenergie 

waartegen het comité zich keert, maar ook de 

kernbewapening: ‘de Siamese tweeling’. 



De Morgen 
december 2012 

20 
 

 Een dag later laten de activisten zich direct zien 

met een demonstratieve dumpingsmanifestatie 

bij het ECN te Petten op zondag 23 mei 1982.  

Ook wordt er op een zaterdagmiddag in 

augustus een demonstratieve optocht 

gehouden door Den Helder, waar onder andere 

prominente Helderse politici, zoals de PvdA-ers 

Geert Klein Bennink en Guus Verhoef en D’66-er 

Krijn Harte in mee zullen lopen.  

Tijdens deze mars waar enige tientallen 

demonstranten in meelopen, wordt er een 

symbolische viskom met bestraald zeewater 

aangeboden aan het college van B&W, op het 

bordes van het stadhuis aan de Kerkgracht 

vertegenwoordigd door de CDA wethouder Roel 

Laning en  zijn partijgenoot Sjoerd Post.   

Ook zijn leden van het Helderse Energiecomité 

betrokken bij een demonstratieve bezetting van 

het gemeentehuis van Zijpe in een poging de 

gemeente zich te laten uitspreken tegen de 

opslag van kernafval bij het ECN in Petten en de 

doorvoer daarvan over het grondgebied van 

deze gemeente.    

Foto 6: ‘stralende ontvangst’ op het bordes van 

het stadhuis. wethouder Roel Laning neemt de 

viskom in ontvangst uit handen van Edward 

Jongen (foto: collectie Energiecomité) 

 

 

De leden van het Energiecomité bereidden zich 

ook tactisch voor op hetgeen ze te wachten kan 

staan. Bijvoorbeeld door alle mogelijke aan- en 

doorvoerroutes te analyseren. Hiertoe heeft men 

de beschikking over een ‘stafkaart’ - een grote 

plattegrond van de gemeente - waarop met 

gekleurde viltstiften mogelijke routes worden 

aangegeven. Met behulp van de bekende 

kaasprikkers met Hollandse vlaggetjes met 

opschrift worden strategische locaties 

aangegeven. 

Allemaal activiteiten in de spanningsvolle tijd voor 

de strijd daadwerkelijk zal losbarsten. 

Gerard Hoekmeijer 

Foto 7: voorlichting in buurthuis Centrum; vrnl: 

Marjan Dekker, Aya Ruoho en Edward 

Jongen(foto: collectie Energiecomité) 

Met dank aan: Marjan en Bart Dekker, Ali en Ed 

Tulen en Martha Reesink. 

Ook heb ik gebruik gemaakt van artikelen in de 

Helderse Courant, die destijds rond dit onderwerp 

zijn verschenen. 

Volgende aflevering: “Het eerste transport bij 

Harsens, Paniek op Kooypunt en de Slag bij Sint 

Maarten”    
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DE DUMPING 

DEEL 2   –   HUI VEREN OP HARSENS 

DE VOORBEREIDINGEN 

In het eerste deel van “de Dumping” in de 

vorige editie van dit blad hebben we kennis 

gemaakt met de mensen van het eerste uur 

van het “Energiekomitee Den Helder”, het 

(toenmalige) echtpaar Ali en Ed Tulen en Bart 

en Marjan Dekker. Maar deze ‘geweldloze 

basisgroep’ bestond verder uit een groep 

activisten en idealisten van diverse pluimage: 

Martha Reesink, Peter Peijsel, Edward Jongen, 

Aya Ruoho waren zeer gedreven leden van de 

groep. Een aantal van hen was ook politiek 

actief. Zo was Peter Peijsel, docent op het 

Johannes College, destijds secretaris van de 

Helderse afdeling van de PSP en waren 

Edward Jongen en de (Finse) Aya Ruoho actief 

in de locale CPN. Verder bestond de groep uit 

‘ongebonden’ idealistische jongeren en 

bijvoorbeeld de Helderse bioloog Johan van 

Bennekom. Wat de betrokkenen dertig jaar na 

dato vooral ook is bijgebleven is de ‘intense 

beleving’ bij al deze mensen, het oprechte 

gevoel in deze groep om alles te doen wat in 

hun vermogen lag om op vreedzame wijze de 

verwachte dumping te voorkomen. Dit uitte 

zich ook een sterk doorleefd groepsgevoel. 

 

Afb. 1: kaasprikkers met ‘tactisch opschrift’ 

voor de stafkaart        (foto: collectie 

Energiekomitee) 

VARKENSBOER HAARSMA 

Zoals we in de eerste aflevering hebben 

kunnen lezen heeft deze groep zich in korte 

tijd zo goed mogelijk trachten voor te 

bereiden op hetgeen onvermijdelijk leek: de 

dumping in zee van weer een immense 

hoeveelheid radioactief afval, dat was verpakt 

in metalen vaten, waarin het afval in beton 

was gestort. Er waren provisorische 

stafkaarten gemaakt en er waren 

‘draaiboeken’ opgesteld over mogelijke 

transportroutes e.d. Men had bedacht dat een 

strategisch gelegen actiecentrum, uitgerust 

met communicatiemiddelen noodzakelijk zou 

zijn om de blokkades en de verwachte 

toestroom van actievoerders uit het hele land 

in goede banen te kunnen leiden. Bovendien 

zouden de actievoerders hier in tenten 

kunnen overnachten mocht de 

transportoperatie langer duren dan een 

etmaal.  Via comitélid Cock Clemens had men 

contact gelegd met ‘boer’ W. Haarsma, 

destijds varkenshouder aan de Rijksweg op  

“Kooypunt”, het braakliggende weiland naast 

het huidige Rabobank kantoor aldaar. 

Haarsma gaf het Energiekomitee toestemming 

om gebruik te maken van een deel van zijn 

grond ter grote van één hectare. In juni 

verkreeg het comité een gemeentelijke 

vergunning voor het inrichten van een 

tentenkamp op de beoogde plek. De 

huistelefoon van boer W. Haarsma zou 

fungeren als het communicatiemiddel. Het 

was natuurlijk geen slechte plek, zo pal aan de 

Rijksweg(N9), bij de Kooybrug en niet ver af 

van de andere potentiële transportroute 

‘onder het duin’, de Zandijk/Jan Verfailleweg. 

Opvallend was de nadruk die de activisten 

vooraf legden op het beoogde geweldloze 

karakter van hun strijdwijze, alsmede de 

volstrekte openheid naar het publiek toe.  Zo 

open als de actievoerders meenden te moeten 

zijn, zo gesloten – beter gezegd: geslepen 

acteerde de overheid, zoals niet veel later 
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bleek. Overigens heerste er in die dagen vlak 

voorafgaande aan de dumping er een 

chaotische en daardoor enigszins opgefokte 

‘koude oorlogssfeer’, waaraan zeker de 

onduidelijkheid  over de plannen van de 

overheid debet was. Zo waren Ed Tulen en 

Bart Dekker er van overtuigd, dat zij door 

‘stillen’ werden geschaduwd……….    

EEN KRIJGSLIST 

Tot vlak voor het daadwerkelijke transport 

ging men er vanuit dat die op zijn vroegst eind 

augustus, begin september zou kunnen plaats 

vinden. Op de dag van het daadwerkelijke 

transport (20 augustus) vergaderden in 

Amsterdam vertegenwoordigers van 

‘geweldloze basisgroepen’ van de anti 

kernenergiebeweging om de komende acties 

voor te bereiden. Maar aan het Haarlemmer 

Hout in de burelen van Commissaris van de 

Koningin drs. Roel de Wit had men andere 

plannen. Samen met o.m. de 

districtscommandant van de rijkspolitie dhr. 

Stokdreef en hoofdofficier van justitie mr. J. 

Josephus Jitta  en in overleg met  ambtenaren 

van het rijk had men een ‘krijgslist van niveau’ 

bedacht: het vervroegen van de transporten 

en dat strikt geheim houden – niet alleen voor 

de actievoerders, maar voor de gehele 

‘buitenwacht’, inclusief de burgemeester van 

Den Helder, dhr H.I.  de Haan – toch 

hoofdverantwoordelijke betreffende de 

openbare orde op ‘zijn’ grondgebied! En zo 

reed op donderdagavond 19 augustus 1982 – 

tien dagen voor de verwachte datum – het 

eerste transport met radioactief afval Den 

Helder binnen om haar omstreden vracht op 

schiereiland “Harssens” , onderdeel van het 

marinecompex, af te leveren. Het dumpschip 

“de Scheldeborg” lag reeds afgemeerd. 

 Pas rond één uur ’s nachts rinkelde er in de 

Joubertstraat bij de familie Tulen de telefoon: 

het is begonnen……………..  

Niet veel later, ik schat zo rond half twee, ging 

bij mij de telefoon……..wie belt er nou zo laat? 

Ik hoor de stem van Ed Tulen en wist meteen 

wat dat betekende. Snel het bed uit, 

aankleden en op weg. ‘Harssens’, had hij 

gezegd, het is bij Harssens……………….Niet veel 

later zet ik mijn fiets aan de kant en loop de 

toegangsweg richting het voormalige fort op. 

Bij het hek, dat het marineterrein afsluit 

ontwaar ik in het rossige licht van de 

natriumlampen mijn nachtelijke lotgenoten, 

we kennen elkaar bijna allemaal en begroeten 

elkaar zwijgend. Langzaam verschijnen er 

steeds meer Helderse activisten op het talud, 

er wordt zachtjes gepraat. Er wordt in 

spanning afgewacht op het verwachtte 

transport, de oren gespitst op het geronk van 

zware dieselmotoren in de duistere verte…….. 

 

Afb. 2: het toegangshek van het marineterrein 

op fort Harsens wordt geopend (foto: collectie 

Energiekomitee)  

TELEFOONSTORING ? 

Iedereen is verrast en in verwarring, maar in 

ieder geval is er nu wel zekerheid: het 

transport is begonnen. Het coördinatiepunt op 

Kooypunt blijkt later op de dag telefonisch 

niet bereikbaar te zijn. Ze hebben ons 

afgesneden, wordt er direct en stellig gezegd. 

Later verklaarden de autoriteiten dat het 

waarschijnlijk een gewone storing was, die de 

telefoonlijn van boer Haarsma ‘plat had 
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gelegd’. Heel toevallig, dat wel. In de loop van 

de dag probeert de actieleiding de 

hoogstnodige communicatie met een 

portofoonsetje te onderhouden. Actievoeren 

in 2013 zal wat dat betreft een stuk 

makkelijker zijn, nu bijna iedereen beschikt 

over een mobieltje…………..De verwarring 

wordt nog vergroot door een ander onderdeel 

van de krijgslist: twee transporten met een 

korte tussenpoos starten op verschillende 

routes, hetgeen de activisten zal dwingen te 

kiezen voor het ene of het andere transport of 

zich te splitsen in twee groepen. Het schijnt 

ook ‘beestenweer te zijn geweest, die nacht. 

Het gekke is dat ik mij daar eigenlijk niets van 

kan herinneren. 

DE EERSTE VATEN    

Ik sta vooraan bij het hek en probeer contact 

te maken met de gehelmde en in zwart leer 

gehulde mannen, die aan de andere kant 

staan opgesteld. Zij zijn echter duidelijk 

geconsigneerd niet met ons in gesprek te gaan 

en schuiven als reactie de kleppen van hun 

helmen neer. Er hangt een enigszins 

onwerkelijke en onprettige – om niet te 

zeggen lugubere -  sfeer op het talud bij 

Harssens. 

 

Afb. 3: Harsens: het hek is open en ’de slag’ 

begint; v.l.n.r. o.a. Bob Bakelaar, Ed Tulen, 

Peter Peijsel, Peter van Os en Edward Jongen 

(foto: collectie Energiekomitee) 

Het wachten lijkt uren te duren, terwijl de 

spanning steeds maar toeneemt. Ik draai me 

om en overzie de groep, met hoeveel zijn we 

eigenlijk? Ik schat hooguit een mannetje en 

vrouwtje of dertig, veertig misschien? 

……..plotseling is daar het snel aanzwellend 

geronk van motoren en voor ik  het weet  

‘breekt de hel’  los. Het hek wordt door een 

zwarte muur van marechausseemanschappen 

open geduwd, waardoor wij naar achter 

worden gedreven…………..in een flits wordt ik 

door twee, drie soldaten overmeesterd en op 

de grond geduwd…….ik schreeuw het uit als ik 

bij mijn haren weg wordt gesleept en aan de 

kant van de weg op de grond wordt 

‘vastgenageld’ door laarzen en 

knieën………maar het meest beangstigende zijn 

de enorme wielen van de trucks, die op nog 

geen halve meter naast mijn hoofd 

voorbijrijden……. 

 

Afb. 4: Harsens: actievoerder Hoekmeijer 

wordt ‘kaltgestelt’ (foto: collectie 

Energiekomitee) 

Het optreden van de marechaussee was hard 

en doeltreffend. Het afvaltransport kon 

zonder noemenswaardige hinder Harssens op 

rijden. Het was ook een kansloze missie 

natuurlijk van een handjevol vreedzame 

activisten tegen een enorme overmacht van 

beroepsmilitairen.  Verontwaardiging en 

woede was er over de verwondingen van Aya 

Ruoho, de frêle Finse communiste, die met 
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grof geweld het talud was afgesmeten en met  

gebroken lendenwervels door een ambulance 

naar het ziekenhuis werd vervoerd. De sfeer 

was grimmig en met enige opluchting werd de 

ochtend begroet. In de loop van de morgen 

groeide het aantal actievoerders en ook het 

aantal toeschouwers. Maar onder een 

verwarmend ochtendzonnetje verschenen ook 

tientallen donkerblauwe bussen, vol met 

manschappen van de Mobiele Eenheid, die 

snel hun posities tegenover de activisten 

innamen.  

 

 

Afb. 5: Harsens: schermutseling bij het 

passeren van een transport; Bart Dekker(met 

capuchon) en Edward Jongen zijn getuige 

(foto: Energiekomitee) 

……..of het door het zonnetje kwam of niet, 

maar ondanks het massale verschijnen van de 

ME voelde ik me weer een beetje ontspannen, 

misschien omdat in tegenstelling tot de 

‘robots’ van de marechaussee, sommige 

ME’ers gewoon mensen bleken te zijn, 

waarmee je een praatje kon maken. De ME’er 

waar ik mee aan de praat raakte – ja, je staat 

daar vlak tegenover elkaar maar een beetje te 

wachten op de dingen die komen gaan  -  

bleek uit Rotterdam te komen. Zij waren in alle 

vroegte uit bed getrommeld onder het mom 

van een ME-oefening en nu staan ze oog in 

oog met ons, activisten. Zij hadden hun werk 

en opdracht, en wij hadden een doel. Als de 

trucks met hun giftige vaten weer zouden 

komen, zijn we elkaars tegenstanders, maar 

nu in de tussentijd lotgenoten………’Rotterdam 

hè……….Feijenoord of Sparta? Oef, 

Feijenoord………..oho…..ik ben voor Ajax! Als 

dat maar niet tegen mij gaat werken als ji 

straks jouw lange lat trekt………lachen………. 

 

 

 

Afb. 6: Harsens: de gewonde Aja Ruoho wordt 

per ambulance naar het ziekenhuis gebracht; 

bij de brancard o.a. Ed Tulen en Martha 

Reesink (collectie Energiekomitee) 

 

Afb. 7: In de blokkade bij de Binnenhaven o.a. 

hovenier/schrijver Rob Bognar (collectie 

Energiekomitee) 
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Afb. 8: Binnenhaven: Jaap London wordt 

afgevoerd (foto collectie Energiekomitee) 

WURGSTOKJES   

………een dof geronk kondigt een nieuw 

transport aan en in een oogwenk neemt 

iedereen zijn posities in. Wij gaan op de weg 

zitten en liggen en proberen ons arm in arm 

aan elkaar vast te haken, maar de ME begon 

ons direct één voor één te verwijderen uit de 

blokkade. Een ME’er pakt mij bij de armen en 

twee van zijn collega’s trekken mij met korte 

stokjes achter mijn enkels omhoog zo wordt ik 

uit de blokkade weggedragen. Het doet 

eigenlijk geen pijn, eigenlijk onderga ik het als 

tamelijk gemoedelijk……toch dat 

zonnetje…….of………Feijenoord…….Ajax……….?.     

 

Afb. 9: Binnenhaven: afgevoerd met 

wurg/transportstokjes; links in de blokkade: 

Heinz Manderfeld (foto collectie 

Energiekomitee) 

Later krijg ik een foto te zien waarop ik 

afgevoerd wordt. Inderdaad gemoedelijk, ik 

sta er lachend op. Toch hoor ik van de meeste 

anderen, dat die stokjes niet zo onschuldig zijn 

als mij toe leek. Het bleken zogenaamde 

‘wurgstokjes’ te zijn, die als proef door de ME 

ingezet werden, zoals later bleek. Er zijn zelfs 

vragen over gesteld in de Tweede Kamer. De 

stokjes bleken een in deze situaties niet 

geoorloofd middel te zijn. Waarschijnlijk had 

ik mijn hoge werkschoenen voor de bouw aan, 

zodat ik van pijn ben gevrijwaard, want velen 

verzekerden mij dat het zeer pijnlijk aanvoelde 

aan de hielen.  Een groot artikel in het Noord 

Hollands Dagblad van 24 augustus 1982 opent 

met de kop: ‘Politie raakt achillespees van 

betogers met transportstokje’,  gevolgd een 

nog vettere kop: ‘Actievoerders likken hun 

wonden na de verloren slag’. 

‘Transportstokjes’  dus, ‘wurgstokjes’ klonk 

blijkbaar te cru. Voor het likken van wonden 

was het nog te vroeg op die ochtend van 20 

augustus. De toegangsweg naar Harssens 

werd door de ME ‘schoongeveegd’ en de 

actievoerders begaven zich nu richting 

Binnenhaven om daar nieuwe blokkades in te 

richten.                                                        

Tekst Gerard Hoekmeijer 

Met dank aan Ed en Alie Tulen, Bart en Marjan 

Dekker en Martha Reesink.   Bronnen: diverse 

krantenartikelen uit de VND, Volkskrant en 

Trouw.   De cursief geplaatste 

tekstfragmenten, anders dan de foto 

onderschriften,  betreffen de persoonlijke 

indrukken van de auteur van dit verhaal.  

Correctie m.b.t. De Dumping deel 1:               

De genoemde demonstratie in Den Helder op 

zaterdag 8 augustus 1982 is veel groter 

geweest dan ‘enige tientallen’. Volgens de 

politie was er sprake van 500 tot 800 

demonstranten. 

Wordt vervolgd. 
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DE DUMPING 

WAT VOORAFGING 

Op 20 augustus 2012 was het dertig jaar 

geleden, dat er in den Helder en bij St. 

Maartensvlotbrug slag werd geleverd door 

manschappen van de marechaussee, mobiele 

eenheden van de politie en enkele honderden 

activisten in een strijd rond de beoogde 

dumping van 3000 ton radioactief afval in zee 

via de marinehaven van Den Helder. Het was 

ook de laatste keer dat de zee als dumpplaats 

voor dit afval werd gebruikt. Om bij deze 

historisch belangrijke gebeurtenis stil te staan 

is in “de Morgen” van december 2012 een 

serie artikelen gestart onder de titel “De 

Dumping”. In deel 1 werd aandacht besteed 

aan de voorbereidingen van zowel 

overheidszijde als van de antikernenergie 

activisten, in onze stad onder de vlag van het 

“Energie Komitee Den Helder”. Het tweede 

artikel – Huiveren op Harssens – belichtte 

onder meer de eerste confrontaties van de 

genoemde opponenten.    

 

Afb. 1: de eerste blokkade op Harssens met 

o.a. Marjan Dekker, Ed Tulen, Peter Peijsel, 

Peter van Os, Bob Bakelaar, Alie Tulen, Rob 

Bognar, Bart Dekker en Martha Reesink. (foto: 

Energie Komitee) 

 

 

DEEL 3 

DE SLAG BIJ ST MAARTENSVLOTBRUG 

Er waren nu meer toeschouwers dan  

activisten. Hier herhaalden zich zaken, die 

steeds meer het karakter kregen van een 

rituele dans. Activisten gingen op de weg 

zitten, arm in arm, twee, drie en soms vier 

rijen dik over de gehele breedte van de rijweg. 

Daartegenover de ME die deze menselijke 

muur één voor één afbrak. Al met al een 

vermoeiende bezigheid, want vaak werd de 

blokkade weer van achter opgevuld. Een 

herhaling van zetten en zo verstreek de 

ochtend. Na nog zeker twee keer te zijn 

afgevoerd ben ik mijn auto gaan ophalen om 

me te melden in het ‘actiecentrum’ op 

Kooypunt.  

 

Afb. 2: een blokkade wordt gebroken. Voor: 

Gert Jan Thomissen, daarachter; Fokke van der 

Wal: achteraan zittend; o.a. Victor van de Belt 

en Henk van der Veen (foto: Energie Komitee) 

Hier zou de bestelwagen nuttig  kunnen zijn 

als transport- en verbindingsvoertuig. Op 

Kooypunt aangekomen werd ik getroffen door 

de chaos die er heerste. Er liepen daar 

tientallen nieuwe gezichten rond, meest 

landelijke activisten. Ed Tulen maakte gebruik 

van een ‘walkie talkie’, zoals we dat destijds 

noemden,  in een poging alles en iedereen in 

goede banen te leiden. Maar dat viel in de 

hectiek niet mee. Men bevroeg elkaar 
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voortdurend  over de stand van zaken: 

wanneer en waar zijn de transporten, waar 

moeten we naar toe? 

………….ik zie plotseling een beweging van een 

grote groep, die zich richting de uitgang van 

het tentenkamp begaf…….’ze komen er aan via 

de Rijksweg’, wordt er geroepen…………daarna 

hoor ik weer een andere kreet…………..’nee, 

nee……..allemaal naar de Zanddijk, ze komen 

onder de duinen’……….de verwarring is 

compleet, iedereen loopt door elkaar heen en 

niemand weet waar naar toe………..’t heeft iets 

van een slapstick ook……..      

…….Ik vervoer een aantal mensen naar de 

haven en ga even naar huis om een snelle 

boterham te eten en daarna weer naar het 

actiecentrum. Later ga ik met mijn vrouw op 

weg naar St. Maartenvlotbrug.  Daar treffen 

we in de loop van de middag een complete 

chaos aan. Honderden actievoerders zitten op 

de weg en een cordon ME’ers marcheert over 

de volle breedte van de weg op en  weer wordt 

een blokkade verwijderd, wat al met al erg 

‘arbeidsintensief’ is. Bij het vallen van de 

avond is de sfeer  erg grimmig geworden, 

hetgeen nog versterkt wordt door de regen. De 

ME rukt nu op met de lange lat in de aanslag. 

Er wordt nu hard op de activisten ingehakt, 

ook de ‘50+ers tegen kerngeweld’, die steeds 

vooraan in de blokkade staan worden niet 

ontzien, het is geen prettig gezicht……… 

 

Afb. 3: 50 Plus Solidair (foto: Energie Komitee) 

De chaos wordt nog vergroot door een groep 

tegendemonstranten, die zich gehuld in shirts 

met het opschrift ‘demonstreren zijn wij zat’ in 

de strijd mengen en de ME een handje 

trachten te helpen met het slechten van de 

blokkades. Later blijken zij in opdracht van een 

aantal campinghouders uit de omgeving te 

opereren.    

 

Afb. 4: demonstreren zijn wij zat (foto: Energie 

Komitee) 

‘HET WERD STEEDS GEMENER’ 

Zoals al gememoreerd is kregen de 

schermutselingen een steeds grimmiger 

karakter. Ondanks de ‘krijgslist’ van het 

vervroegen van de transporten was het aantal 

activisten in de loop van de dag toch nog 

gegroeid tot ‘enige honderden’ en uiteraard 

sloeg de vermoeidheid bij de strijdende 

partijen toe, want het steeds maar weer 

wegslepen – of weggesleept worden –  vrat 

energie. De ‘lange lat’ werd dan ook steeds 

meer gehanteerd als blokkadebreker. Volgens 

diverse ooggetuigen - zo constateerde de pers 

– gingen daarbij sommige ME-ers hierbij 

behoorlijk over de schreef. Ook de groep ‘50 

plussers’ onder de actievoerders werd niet 

ontzien. Overigens sympathiseerden sommige 

van de politiemensen ook met het doel van 

hun tegenstanders: ook zij vonden het  in zee 

dumpen van ‘die rotzooi’ slecht.    

In de Helderse Courant van zaterdag 21 

augustus lezen we het relaas van 
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‘actievoerder Wim’:  ‘…ze sloegen met 

wapenstokken tussen mijn benen……..het werd 

steeds gemener…’ En: ‘....er zitten echt een stel 

hufters bij (de ME), die raken zo over hun 

toeren……’ Toch was deze actievoerder 

redelijk tevreden. Hij had er toe bijgedragen 

dat de transporten zeker met een uur waren 

vertraagd.   

 

Afb. 5:arm in arm op de Rijksweg(N9) nabij St. 

Maartensvlotbrug (foto Energie Komitee) 

 

Afb. 6: een liggende blokkade op rijksweg N9 

(foto: Energie Komitee) 

……….bij speeltuin “de Goudvis” is de chaos 

totaal. Honderden actievoerders rennen daar 

heen en weer. Sommigen spoeden zich richting 

het Noord Hollands kanaal, anderen komen 

daar juist vandaan, net als wij………………van 

enige leiding of coördinatie van de 

blokkadeacties lijkt geen sprake te zijn, 

iedereen is overgeleverd aan geruchten of laat 

zich meeslepen door spontane oprispingen van 

andere activisten………en het begint ook nog 

harder te regenen…….wij begeven ons weer 

terug op weg naar St. Maartenvlotbrug, maar 

daar is de ME juist met charges begonnen. Het 

geduld raakt blijkbaar op en de lange lat laat 

zich ongenadig gelden……………..het loopt 

tegen twaalven in de avond en ik voel me 

ellendig……..ik heb geen zin om me in elkaar te 

laten slaan en besluit om mijn bed op te 

zoeken………ik heb het duidelijk ‘gehad’……. 

En zo verliet ik het strijdtoneel, emotioneel 

behoorlijk aangeslagen door alle 

gebeurtenissen en ervaringen. Het zal volgens 

mij ook zo’n beetje rond de laatste 

transporten zijn geweest. Later werd bekend 

dat al vóór de eerste confrontatie tussen 

Helderse activisten en de marechaussee op 

het talud bij Harssens in de nacht, op de 

donderdagavond (19 augustus)  al de eerste 

vaten radio-actief afval zijn binnengebracht en 

dat op vrijdagochtend 20 augustus al 50 % van 

de uiteindelijke 3000 ton op Harssens lag 

opgeslagen. Op de late avond van vrijdag 20 

augustus was de strijd gestreden. De 

activisten dropen af, de ME eenheden konden 

naar huis. De eersten waren gefrustreerd 

omdat het voorkomen van de voorgenomen 

dumping niet was gelukt. Sommigen hadden 

flinke klappen gehad. Eén slachtoffer – Aya 

Ruoho - onderging in het Helderse ziekenhuis 

hevige pijn door gebroken lendenwervels; 

anderen zoals Martha Reesink zaten onder de 

bloeduitstortingen. De politiemensen op hun 

beurt vermoeid en wellicht ook enigszins 

gefrustreerd omdat hun inzet nauwelijks 

weerklank ondervond in de samenleving, waar 

nauwelijks nog draagvlak voor het storten van 

afval in zee was te vinden. Op één punt waren 

de activisten onder regie van het Helderse 

Energie Komitee wel succesvol: hun acties zijn 

van hun kant geheel geweldloos verlopen. 

Gerard Hoekmeijer 
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Met dank aan Bart en Marjan Dekker, Ed en 

Alie Tulen en Martha Reesink. Bronnen: 

diverse krantenartikelen uit de VND, 

Volkskrant, Trouw  en het Parool. De foto’s bij 

dit artikel zijn afkomstig van diverse 

fotograven, werkzaam voor de pers en destijds 

geschonken aan het Energie Komitee. Eén van 

deze fotograven is Lex Salverda.  

De cursief geplaatste stukken tekst anders 

dan de foto onderschriften, betreffen de 

persoonlijke indrukken van de auteur van dit 

verhaal. 

Het slot van De Dumping : “De Afwikkeling” 

verschijnt in de volgende editie van dit blad. 

 

 

 

 

BELANGENBEHARTIGING BIJ DE KONINKLIJKE 

MARINE 

Het waren schijnbaar rustige dagen aan het 

einde van de negentiende eeuw. In 1898 was 

de jonge koningin Wilhelmina in Amsterdam 

ingehuldigd en Dr. Abraham Kuijper werd de 

leider van de “kleine  luiden”. Het waren 

inderdaad “schijnbaar rustige dagen” want in 

de maatschappelijke verhoudingen in 

Nederland zowel als de andere Europese 

landen, waren veranderingen op komst. 

Abraham Kuijper, zijn bijnaam was Abraham 

de Geweldige, en hij werd in 1901, na een 

verkiezingsnederlaag voor de liberalen, de 

nieuwe Minister-president. Kuijper was een 

veelzijdig man. Hij was theoloog en lange tijd 

predikant en docent aan de Vrije Universiteit, 

waarvan hij zelf de oprichter was.  

 

Afb. 7: 3000 ton radio- actief afval klaar voor 

verscheping op Harssens (foto: Energie 

Komitee)          

 

  

 

 

 

 

Afb. 01, Abraham Kuijer (de Geweldige) 

Daarnaast was hij hoofdredacteur van het 

weekblad De Heraut en vanaf de oprichting 

(1872) tot zijn dood hoofdredacteur van het 

dagblad De Standaard. 

Als politicus deed hij zijn best zijn 

denkbeelden over de inrichting van de 
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DE DUMPING  

Wat vooraf ging 

In augustus 2012 was het dertig jaar geleden, 

dat via de (marine)haven Den Helder 3000 ton 

radioactief afval werd gedumpt in de 

Atlantische Oceaan. Hieraan voorafgaande 

vonden er vanaf de nacht van donderdag op 

vrijdag 19 en 20 augustus schermutselingen 

plaats - als gevolg van blokkades van locale en 

andere anti atoom activisten - tussen 

eenheden van de Koninklijke Marechaussee 

en de Mobile Eenheden van politiekorpsen uit 

de regio Rotterdam en deze activisten. In de 

drie voorgaande edities van De Morgen heeft 

u hierover kunnen lezen in deze serie onder 

de titel De Dumping. Hier volgt het slot. 

DEEL 4 DE AFWIKKELING 

Woede en frustratie 

‘Een stralend kijkende districtscommandant 

van de rijkspolitie Stokdreef, een neutraal 

ogende hoofdofficier J.J. Jitta en een benepen 

ogende burgemeester van Den Helder H.I. de 

Haan vormden het spreekbuistrio’ op de 

persconferentie op vrijdagmiddag 20 augustus 

op het hoofdbureau van de gemeentepolitie 

te Den Helder. Aldus kopte het regionale 

weekblad “Onze Krant” op 26 augustus 1982. 

Deze persconferentie vond dus plaats terwijl 

in het naburige Sint Maartensvlotbrug  

honderden actievoerders en de ME nog volop 

‘slag leverden’. Ook Roel de Wit, commissaris 

van de koningin van Noord Holland zal in zijn 

sas zijn geweest, want hij wordt gezien als het 

brein achter de ‘krijgslist van niveau’. Het 

vervroegen van het transport met tien dagen, 

werd door de verantwoordelijken gezien als 

een zeer geslaagde zet. Ook het 

beestenweerin de nacht en de falende 

communicatielijnen van de actievoerders 

droegen bij aan het succesvol verlopen van 

het maatschappelijk beladen transport.    

In plaats van verzet van de verwachtte 

‘duizenden activisten’ uit heel Europa, had 

men nu slechts te maken met enige 

honderden opposanten, terwijl zeker de helft 

van de 3000 ton aan afval al zonder slag of 

stoot in de vroege donderdagnacht Harssens 

had bereikt, terwijl de meeste actievoerders 

nog onwetend op één oor lagen.  

Woede en frustratie heerste echter bij de 

volksvertegenwoordigers in Den Helder. 

CDA’er Cees Rentenaar wist nu wie het voor 

het zeggen heeft ‘als puntje bij paaltje komt’: 

niet de gemeenteraad, noch de burgemeester. 

Met name voor deze laatste, burgemeester 

H.I. de Haan was deze operatie een 

bestuurlijke en persoonlijke vernedering. Hij 

was immers geheel gepasseerd en wist van 

niets. Zo ook het Helderse politiekorps onder 

leiding van commissaris E. Hubregtsen. In 

Haarlem had men blijkbaar weinig vertrouwen 

in de locale autoriteiten.  

 

Foto 1 : na het transport rest slechts het 

demonstreren van oprechte verontwaardiging. 

(foto: energiekomitee)  

De Helderse Courant pakte al meteen op 

zaterdag 21 augustus uit met pagina’s met 

verslagen en beschouwingen, waar de gehele 

stadsredactie tijdens het verjaardagspartijtje 

van redacteur Peter Hovestad bij hem thuis de 

gehele nacht aan had gewerkt. Ook de 

landelijk pers besteedde in de daaropvolgende 

week volop aandacht met grote artikelen en 
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beschouwingen. Den Helder stond echt even 

op de kaart! 

Verliezen en toch winnen  

‘De actievoerders likten hun wonden’, zoals 

het in een krant plastisch stond beschreven. 

Zij hadden de slag verloren, zo voelde het. De 

volgende dag, zaterdag 21 augustus werd met 

een demonstratieve optocht langs de 

opgeslagen vaten op Harssens hun 

verontwaardiging beleden. Toch was er voor 

hen ook reden tot tevredenheid, al drong dat 

besef bij de meeste activisten pas later door. 

In het bovengenoemde artikel uit Onze Krant 

wordt namelijk de volgende conclusie 

getrokken: ‘het spel is gespeeld en een 

herhaling is naar alle waarschijnlijkheid niet te 

verwachten. Want over één ding zijn alle 

betrokkenen het eens: het radioactieve afval 

hoort niet in zee thuis’. In het illustere 

communistische dagblad de Waarheid van 26 

augustus 1982 stond nota bene een artikel 

onder de kop: ‘Dumping kernafval blijkt niet 

nodig’. Verantwoordelijk staatssecretaris 

Lambers(D’66) zou gezegd hebben, dat ‘de 

Scheldeborg terug kan’. De 

gemeenteraadsfractie van D’66 in Den Helder 

had in samenspraak met haar een plannetje 

bedacht om het afval tijdelijk in Den Helder op 

te slaan. Daarvoor had men een locatie op 

‘Oostoever’, het zogenaamde 

‘Balgzandpoldertje’ op het oog. Overleg 

hierover vond volgens een groot artikel in de 

Volkskrant van zaterdag 28 augustus 1982 

plaats op een dag voor de 

verrassingstransporten van start gingen en 

werden dinsdag 24 augustus afgerond, zodat 

de gemeenteraad van 25 augustus zich 

hierover zou kunnen uitspreken. Aangezien de 

fracties van D’66, CDA en PvdA(een 

meerderheid) zich hier zeker voor zouden 

uitspreken, zou dumping in zee (voorlopig) 

niet meer nodig zijn. Maar de Scheldeborg had 

reeds het ruime sop gekozen en terugroepen 

was volgens de autoriteiten ‘nicht im frage’. 

Tsja, men was natuurlijk blij dat men dan van 

de rotzooi af was. 

 

Foto 2: de Scheldeborg wordt beladen met 

3000 ton r.a. afval op Harssens; (foto: 

energiekomitee). 

In de hierop volgende weken en maanden 

bleven er in de landelijke pers artikelen 

verschijnen met betrekking op deze affaire. 

Bijvoorbeeld over de zogenaamde  ‘opbreng-, 

transport- of wurgstokjes’, die al of niet 

illegaal door de ME zouden zijn gebruikt. Dit 

leidde zelfs tot schriftelijke vragen in de 

Tweede Kamer. In de Waarheid van 18 

september 1982 stond een artikel waarin de 

zeebioloog dr. A.H. van Weers, nog wel 

werkzaam bij het ECN te Petten, stelt dat de 

gevolgen van dumping van radioactief afval 

nog amper onderzocht zijn en dat de aanname 

van de overheid dat dit geen gevaar oplevert  

‘wel eens volkomen verkeerd kan zijn’. In de 

Helderse Courant van 18 september 1982 was  

een artikel geplaatst onder de kop ‘Politieman 

eist stralingsmeter’.  G. Koffeman, landelijk 

secretaris van de Algemeen Christelijke 

Politiebond laat weten, dat politiemensen al 

lang voor dit laatste transport vergeefs 

hadden aangedrongen op het inzetten van 

stralingsmeters. ‘Het feit dat de overheid 

politiemensen als lammeren naar dat 

transport stuurt, acht ik een grove miskenning 

van de eigen verantwoordelijkheid’ stelt hij 
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en: ‘ik vind dat ieder mens het recht heeft om 

gevaren voor z’n veiligheid te 

onderzoeken…...óók politiemensen’. 

We werden er strontziek van!  

De raadscommissie Algemene Zaken van de 

Helderse gemeenteraad, inclusief haar 

voorzitter burgemeester de Haan trok tijdens 

de vergadering van 13 oktober 1982 de 

conclusie ‘dat men geen 100% vertrouwen 

meer heeft in de centrale overheid’. In de 

discussie werd de locale overheid als een 

‘machteloze marionet van de rijksoverheid’ 

getypeerd. ‘We stonden voor joker’ aldus de 

fractievoorzitter van het CDA, drs. Roel Laning, 

hetgeen burgemeester de Haan moest 

beamen. In dezelfde vergadering reageerde 

commissaris Emiel Hubregtsen enigszins verhit 

op het betoog van de vertegenwoordiger van 

de PPR-CPN-PSP, die het geweldsgebruik van 

de ME aan de kaak stelde: ‘….ja, wat dacht u 

dan……..ze werden er strontziek van…….’ 

 

Foto 4: goed voor Kamervragen: het beruchte 

opberg-, transport- eh wurgstokje; 

(foto:energiekomitee)  

Het ‘succes’ van de krijgslist van Roel de Wit 

kreeg echter wel een keerzijde. 

 

Foto 3: machteloosheid en woede; vlnr o.a. 

Jaap London, Martha Reesink, Peter van Os, 

Ciska Jacobs en Victor van de Belt (foto: 

energiekomitee) 

Veel ‘hardcore’ activisten voelden zich 

gefrustreerd en belazerd omdat ze nu geen 

kans hadden gekregen mee te doen aan de 

blokkades. Zij zonnen op wraak! Op de eerste 

vrijdag in september 1982 werd door tachtig 

leden van de Haarlemse basisgroep het 

bureau van de commissaris der koningin drs. 

Roel de Wit enige uren demonstratief bezet 

gehouden. In zijn bureau vond men vele 

notulen en andere stukken , die betrekking 

hadden op de besluitvorming inzake de 

openbare orde rond het transport. Een 

buitenkansje! Deze werden dus snel 

gekopieerd en daarna weer keurig 

teruggelegd. Tussen deze stukken vond men 

een memorandum van het hoofd van de 

centrale recherche informatiedienst, waarin 

deze een hele lijst van incidenten meldde, die 

gericht waren tegen instellingen en bedrijven, 

die betrokken waren bij het transport van het 

radioactieve afval. Kantoren en opslagplaatsen 

werden beklad met leuzen, autobanden 

werden lek geprikt en er werd zelfs 

ingebroken. Dat laatste overkwam rederij 

“Wagenborg” van het dumpschip de 

Scheldeborg: in het hoofdkantoor in Delfzijl 

werden vernielingen aangericht. En bij andere 

vestigingen van deze rederij in Zaandam en 
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Rotterdam vonden bedrijfsbezettingen plaats.   

Bij het transportbedrijf  “van Santen”, 

gevestigd te Haarlem werden maar liefst 27 

banden van vrachtauto’s vernield.  Ook het 

transportbedrijf  “IJmondtransport BV” te 

Beverwijk, het “Stuwadoorsbedrijf Velsen” in 

IJmuiden en het hoofdkantoor van de ECN te 

Den Haag ontkwamen niet aan de toorn der 

activisten. 

Geweldsinstructie 

Verontrustend waren de gevonden notulen 

betreffende de geweldsinstructie voor de in te 

zetten eenheden van politie. De politie wilde 

‘carte blanche’ hebben om eventueel op de 

mensenmenigte te mogen schieten! De 

restrictie dat alleen mocht worden geschoten 

in gevallen van individuele noodweer werd te 

beperkt gevonden. Het geweldsvraagstuk 

beheerste een groot gedeelte van de 

gesprekken over het te volgen draaiboek. Op 

een vergadering van 16 juni in Den Helder 

maakte een grote meerderheid van de 

aanwezigen bezwaar tegen de 

geweldsinstructie, die het ministerie van 

Binnenlandse Zaken had uitgevaardigd: er 

mocht alleen in geval van noodweer worden 

geschoten en alleen als het duidelijk was om 

wie het ging. Tijdens een vergadering op 13 

augustus hielden de 

politievertegenwoordigers voet bij stuk en 

gingen niet akkoord met de ‘van boven 

opgelegde maatregel’. De andere aanwezigen 

vielen hen daarin bij. De minister bleef echter 

op zijn standpunt.   

Ruim een jaar later in december 1983 

verstuurde burgemeester H.I. de Haan 

namens het gemeentebestuur van Den Helder 

een brief aan minister Rietkerk van BiZa, 

waarin hij protesteert tegen het gebruik van 

de al eerder genoemde transportstokjes.                                                                                  

Het toont aan, dat deze (tot nu toe) laatste 

dumping van radioactief afval de gemoederen 

nog lang heeft bezig gehouden.  

 

Foto 5: géén vuurwapens, géén lange latten, 

zelfs géén wurgstokjes: zo kan het dus 

ook…….vlnr: uw redacteur in de houdgreep, 

Jeanette Algra, Edward Jongen 

(foto:energiekomitee) 

In de loop der jaren verliep de anti 

kernenergiebeweging in Den Helder, zoals 

overal in het land. Of zij ooit zal ontwaken, ligt 

in het verschiet. Het grote probleem van het 

radioactieve afval – waar naar toe?  - is na 

dertig jaar nog steeds niet opgelost. De leden 

van het eerste uur van het “Helderse Energie 

Komitee” gingen allen hun eigen weg. Zo 

verhuisde Ed Tulen naar Friesland. Hij kwam 

begin jaren negentig nog even in beeld in een 

artikel in het dagblad Trouw, waarin hij werd 

geportretteerd als ‘vrije timmerman’, eigenlijk 

een voorloper van de huidige zzp’ers. Martha 

Reesink werd landelijk actief voor het 

ecologische periodiek “De Kleine Aarde”. Aya 

Ruoho, die zo ongelukkig in het ziekenhuis 

belandde ging terug naar haar geboorteland 

Finland. Eén lid emigreerde en anderen 

verhuisden. Bart en Marjan Dekker wonen nog 

steeds in Den Helder. 

Gerard Hoekmeijer 

Met dank aan: Martha Reesink, Ed en Alie 

Tulen, Bart en Marjan Dekker.                                                                                             

Andere bronnen: artikelen in de Helderse 

Courant, de Volkskrant, de Waarheid, Trouw, 

de Groene Amsterdammer, Onze Krant, het 

Amsterdamse krakersblad “Bluf”, 

gemeenteraadsnotulen van Den Helder. 
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