DEBSTBOOM
aaieen diskussiemaandblad uu i de gelderse stroomgroepen
en energiekonmitees
~

..

~

Handboek 'Dodewaard dicht! '
1980 f2,SO
'~~~ ~~~]l
~
IL _G.di9itoli::~:.~:-J
www.laka.org

,

kerncentrale niet alleen het symbool is van de kernenerqielobby.
Net zo min is het verzet tegen
kernenergie beP'frkt tot de centrale in Dodewaard, vandaar het
artikel over de aktle ln Mol ..
Al met al hopen we hiermee een
goeàe bijdrage te leveren aan het
goede verloop van de aktie.
Immers, daarvoor ls het noodzakelijk de broodnodige informatie heeft of weet waar hij of
zij die kan krijqenw In dit
handboek dus áhum.
Alhoewel dit handboek met zeer
grote haast tot stand gekomen ls,
(4e besluitvorming was namelijk
ook niet een van de snelste)
hopen we toch dat we jullie met
dit handboek een beetj e kunnen
helpen.
Verder hopen we dat we samen een
goede ensuksesvolle aktie zullen
hebben, wa~ln iedereen zich
thuis kan blijven voelen. Daarnaast hopen we op goed weer w
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Deze keer geen gewone onderstroom, maar
een onderstroom-special; een aktiehand....
boek voor de aanstaande Dodewaardaktie •
Uit puur praktiese overwegingen hebben
we daarvoor gekozen.. Bet is immers veel
belanqrijker dat de aktie bij Dodewaard
goed verloopt, dan dat we jullie weer wat
leesvoer voorschotelen .. "En ,voor dat eerste is een ha.ndboek heel belangrijk ..
Bovendien zullen alle onderstroom-Iezer(e)s(sen) wel bij de aktie $ijn.
Dit boek bevat dus een aantal stukken
die van belang zijn voor het goede verloop van de aktie. Allereerst halen we
even op waarom we aktie gaan voeren, met
een "fraaieR brief vanuit de GD, waaruit
je kan zien hoe ze daar tegen Barrisburq
aankijken, en een stuk over de voorgeschiedenis van de aktie.. Daarnaast worde;n
de verschillende afspraken di,e op het
Landelijk OVerleg qemaakt zijn, op een
rijtje gezet, zodat duidelijk is binnen
weike kaders de aktie plaats gaat vinden
(als alles qoed gaat), en waa~ er voor
die kaders gekozen is ..
Met dat in het aehterhoofd geven we een
aantal artikelen waarin prakt1ese zaken
uit de doeken worden gedaan.. Enkele punten daarvan,zoals kommunikatie, besluitvorming en vervoer, zijn opgenomen om het
goede verloop van de aktie mogelijk te
maken, andere (BHBO, juridies) zijn er
vooral voor het geval het min of meer uit
de hand loopt ..
Tenslotte hebben we wat kaarten van de
omgeving en een summiere beschrijving van
de "verdediging R van de GKN opgenomen. Zo
kan je onqeveer zien wat er te verwachten
is.
Buiten de aktie bij Dodewaard zelf, i..eb-ben we ook een lijst opgenomen van eventuele alternatieve aktiedoelen-;d1t omdat. een

Alhoewel dit een handboek van de aktie
Dodewaard-Gaat-Dicht ls, willen we toch
niet de kans voorbij laten gaan om .reklame
te maken voor Onderstroom" het blad van de
Gelderse Stroomgroepen en ~ergiekomm.1tees ...
Tenslotte is dit ook een onderstroom speciaaL
"Na de aktie zal het best er-q noodzakelijk
zijn om. samen goed na te denken over de
vraag: Hoe gaan we verder.
De aktie mag dan wel Dodewaard-Gáat~Dicht
heten, maar een ieder dle de ves'ting' van
dichtbij bekeken heeft, kan zich misschien
voorstellen dat wij dit allang naar het rijk
der illusies verwezen hebben. We moeten deze aktie dan ook zien als het startpunt
van een reeks van akties om de centrale echt
dicht te krijgen.
Nu is
Onderstroom min of meer
als diskuss~eblad voor de aktie gaan fungeren .. Dit hopen we te blijven en verder
uit te Douwen .. Bieraan kurmen juliie m.ee'~
werken, door ten eerste &bonee te worden,
en ten tweede door aktief mee te denken.
omdat we verwachten dat we naast dit handboek nog twee keer dit jaar met een nummer
uit zullen komen hebben we het abonnements
bedrag op f 5,- voor de rest van 1980 gesteld.In december krijgt iedereen wel te
horen wat het abonnementsprijs voor 1981
wordt.
Je k!lD- abonee worden door geld over te maken
op qiro 3767600 t .. n.v. de penningmeester
van de Stroomqroep Stop Kernenergie Nijme..
gE".n.. Vondelstraat 6 in Nijmeqen.
Reakties en Kopij kan je sturen naar de re..
daktie, Koolemans Bijenenstraat 132 1n
Nijmegen ..
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Mostert na de Ramp
De brief die hieronder afgedrukt staat is een vrijwel. letterlijke vertaling'
van de brief die ir. Mostert stuurde naar de vice-president van ..d.e maatschap'"
pij die de Tbree Miles Island kernsentrale bij Harrisburq in eiqenàom heeft.
Ir. Mostert is wetenschappelijk sta.fmedewerker en topman bij de zogenaamde
Arnhemse Instellingen (GKN, KEMA, enz.).
Het aanbod dat Mostert doet is nooit in de openbaarheid gebracht; uit de inhoud bl1jkt voldoende waarom dat nooit gedaan i&. Er i& altijd beweerd dat
een ongeluk zoals dat zich bij Harrisburq heeft voorqedaan in Nederland nooit
zou kunnen gebeuren, en toch moeten er stiekum nederlanders ervaringen met
dat soort rampsituaties opdoen. En dan ook nog op kosten van de OMA, dus

in feite op kosten van de elektrisiteitsverbruikers zonder dat ze er van weten:

Vice-presidentmetropol1ten edison
P.O. Box 542
READING

Pennsylvani& 19640

P. Mostert

tI.S.A.

1Ol~02..ug.

B.

January 14th, 1980.

TMI 2
Dear Sir,

OnZe maatschappij 1CliIlA 18 " " SlOA1:$chappij die het eigendom is van de
Nederlandse Energie Producenten. Een van hun funJtt1es is adviezen op
kernenerqie-gebied verstrekken aan de bedrijven die de nederlandse kern-

energie centrales is Dodewaard en Borsselè exploiteren.
lIls zodenis zijn wij zeer gelnteresseerd 10 de kennis die 01!IJedaan zal
worden door het huidige en toekClmstige werk, uitgevoerd 10 unit 2 van de
Tbree Mi1es Is1and atoominatal1aUe.
We denken 10 het biZODder aan bezigheden zoals de schoonmaak~ en onderzoekswerkzaamheden die uitgevoerd moeten gaan worden.
Daarom vragen wij ons af of U erin qelnt.eresseerd zou zijn om U door
een óf meer mensen van onze IDllatsohappij te laten assisteren in deze taak.
Da~ dit werk evenzeer voor ons van belang is, zouden wij
bereid zijn
enige mensen te sturen om hen deel te laten neDlen aan het werk, zonder
financiële konsékwenties'WC»' U.
De kwalifikaties van de lI8JlBen die wij in gedachten hebben zijn I
natuurkundigen met interesse in en kennis van het gedrag van &pl1jt1ng&~
plJOdukten in verschillende omgevingen, chemies ingenieurs met ervaring
op het gebied van decentralisatie-p%Qblematiek in een atoominetellatie
en technies ingenieurs met ervaring in het ontwerpen van gereedschap
voor afstandsbediening.
Indien een of twee van den mensen van nut zouden kunnen zijn in Uw
organi&atö.e zouden wij verheugd zijn hen WC»' een bepaalde tijd naar
U toe te kunnen stu~n ..
Indien U hier ook in geln1:eresseerd bent, zou Udat orts s ..v.p. willen
laten weten ?
Sincerely,
N. V.

1CliIlA.

R. van Erpers-1lDYaards.

P. Mostert.
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lTS NOW OR NEVER
sektor (en die niet alleen) werkelijk te
demokratiseren. Zo kwamen de Gelderse
stroomqroepen en energiekomitees op het idee
om met pinksteren een tentenkamp te organiseren.

TENTENKAMP
De bedoeling van dit tentenkamp, dat werd
gehouden ln Valburg op zoln 6 km van de
centrale te Dodewaard, was om een weekend
lang te praten over hoe we kernenergie
het beste Konden stoppeQ. We hadden 9Qkozen
om t Dodewaard I als speerpunt voor onze toekomstige akties. De Dodewaard is de oudst
draaiende kerncentrale van OnS land, bovendien ligt het midden in Gelderland. Op het
tentenkamp werd het voorstel gelanceerd van
de Gelderse stroomgroepen en energiekomitees
om als de kerncentrale 1n Dodewaard niet
voor 1 oktober gesloten zou worden over te
gaan tot bezetting van het terrein van de
centrale om zodoende sluiting af te dwingen.
De aanwezige mensen op het tentenkamp, zo'n
6000 mensen, namen dit voorstel over na er
in kleine groepjes over gepraat te hebben.
Vanaf dat moment was 'Dodewaard gaat dicht'
een feit. Wij hebben vanaf het begin het
idee gehad dat in onze aktievorm onze
doelstellingen tot uiting moesten komen.
Vandaar àat wij kozen voor een openbare aktie.

IlIT'S NOW OR NEVER! 1I

VOORGESCHIEDENIS
Na dil pinksterakties van voriq jaar stond
de nederlandse antt-kernenergiebeweqlng voor
de vraag hoe verder te qaan.. Ondanks suk.essen was kernenergie nog lang niet uitqeband. Weliswaar vonden steeds meer mensen kernenergie gevaarlijk, onveilig en
onnodig.. Maar toch leken Cle doeleinden van
de AKS nog verre van bereikt. Want nog steeds
draaien er twee kerncentrales, Barssele en
Dodewaard.. Nog steeds worden er overal vlak
over de qrens kernenerqle-objekten gebouwd

of zijn al in werking (Icalkar, Doel, Mol

en Gronau).. Nog steeds zi'jn ·er plannen
om in OOst-Groninqen radio-aktlef afval
te dumpen. Nog steeds wordt er gewerkt aan
uitbreidil19 van de

ue.

Noq steeds wil men

twee of meer kerncentrales bijbouwen in

Nederland.
De B(?) MD draait steeds meer uit op .en
verneukspektakel van de kant van overheid
en su. Hoewel er dus de nodige Bukseasen
zijn behaald, was het binnen ae AKS duidelijk dat de geijkte aktiemiddelen alleen

niet meer voldeden~ Er moest qezocht worCien
naar andere wegen. Andere weqen,die duidelijk aan zouden geven,. dat het ons menens
was oe kernenergie te stoppen en de enerqie-
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OPENBAARHEID EN
DEMOKRATIE
Zoals gezegd werd op het tentenkamp al
duidelijk hoe wij onze aktie dachten op te
zetten. Twee zaken waren erg belangrijk
hierin namelijk de openbaarheid van de aktie
en de basisdemokratiese opzet.
Wij kozen voor openbaarheid. Dat houdt in
dat de bezetting in alle openheid aangekondigd en voorbereid wordt. Wij willen niet
werken als de atoomlobby, die in het geniep
millioenen mensen in gevaar brengt. Wij
vechten voor een rechtvaardige zaak en hoeven niet stiekum te doen over datgene wat

ven hoe het anders kan, zonder te vervallen
in een formeel soort parlementarisme. Zodoende lijkt onze opzet om meer mensen bij
he~ voorbereiden van een aktie te betrekken,
meer dan tot nu toe het geval is geweest,
geslaagd ~e zijn.

we willen. Wij komen op voor veiligheid, ge-

zondheid en vrijheid van iedereen en dat
geeft ons het recht een eerlijke en open
strijd te voeren.
Wij willen ook dat iedereen mee kan denken
en doen over de opzet en uitvoering van de
aktie. Daarom kozen wij voor een soort van
baslsdemokratie. Al op het tentenkamp dit
daadwerkelijk uit te voeren. In plaats
van een konsumptief programma aan te bieden,
probeerden wij mensenaktief te maken. Dit
is voor een goed deel gelukt. Met name over
het voorstel tot bezetting werd in vele
groepjes gepraat.

BASISGROEPEN
Op het tentenkamp zelf waren er al groepen
gevormd, die het voorstel zouden uitwerken.
Deze groepen hebben we basisgroepen genoemd.
In de maanden na het tentenkamp zijn er nog
vele basisgroepen bijgekomen. Op het ogenblik zijn er zoln 150 A 200 verspreid over
het hele land. Waarom zijn er van deze basisgroepen gevormd? We wilden dat iedereen mee
kon denken en -doen ter voorbereiding van
de aktie. Het beste kan dat in kleine groepjes waarin de mensen elkaar kennen en weten
wat ze aan elkaar hebben. In deze groepen
is gepraat over het voorst.el van de Gelderse
stroomqroepen en energiekomitees en is dit
verder uitgewerkt. Op deze manier is het
beste gegarandeerd dat het een aktie van
ons allemaal wordt en niet van een klein
groepje. Om het geheel te c06rdineren is
er van tijd tot tijd een landelijke vergadering geweest, waarin na diskussie de uiteindelijke besluiten werden genomen. Op
deze landelijke vergaderingen waren mensen
van basisgroepen (veelal per plaats), enerqiekomitees en stroomgroepen aanwezig. De
basisgroepen zijn volkomen vrij gelaten
in wat ze wilden bespreken en wat voor voorstellen ze wilden doeR. Duidelijk zal zijn
dat het allemaal niet even soepel verliep.
Mensen denken nu eenmaal verschillend en
hebben verschillende achtergronden en motieven. Bovendien is de gekozen vorm nieuw,
althans voor Nederland, en dus zal het
voor iedereen wennen geblazen zijn. Dat
neemt niet weg, dat er aanzetten zijn gege-

DE PLAATSELIJKE
BEVOLKING
Een van onze uitgangspunten was dat de plaatselijke bevolking op zijn minst de aktie
moest kunnen begrijpen. Daartoe werd geprobeerd een uitvo~rige informatiekampagne van
de grond te krijgen. In Nijmegen werd er per
wijk informatie-avonden gehouden en werd op
grote schaal informatiebrochures verspreid.
Ook in Dodewaard werden folders verspreid.
Met name in deze plaats waren mensen bang
voor een konfrontatie tussen aktievoerders
Isters en de ME. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk deze angst weg te nemen en
duidelijk te maken dat het geweld niet van
ons komt maar juist van de andere kant in
de vorm van een al jarenlang draaiende centrale, waar al de nodige incidenten mee
hebben plaats gevonden. Of onze pogingen gelukt zijn is nog maar de vraag.

REAKTIES OP
ONZE AKTIE
Ook hebben wij geprobeerd te praten met andere groepen met name met de politie en de
mensèn van de centrale. Wij stootten hier
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"De centrale zalin een .vesting veranderd zijn"
op een grote onwil om met ons te praten.
Alleen met de politiebond CPO hebben wij

oe voorlichting geschiedde door de

een gesprek gehad. Hogere politie-ambtenar-

van de centrale weigerden botweg een gesprek met ons ..
In september reageerde ook de minister van
economische zaken op ons uI tlmatum. Zeer
formeel verwees hij naar de uitspraken
van de tweede kamer over de centrale in
Dodewaard. Voor een diskussie over kernenergie verwees hij naar de B(?)MD. En
dat terwijl al lang vaststaat dat hierin
niet over de al draaiende kerncentrales
gepraat kan worden.
OOk bleken vele parlementari€rs in paniek
te raken toen bleek dat wij huIl: leugens en
gedraai niet meer pikten ~ Met 'name de 0 zo
linkse leden van de PPR-fraktie blonken
hierin uit~

en hielden ons van andere gesprekken af
onder het mom, dat de politie-agenten al

voorgelicht

waren

over kernenergie. Voor-

gelogen ls in dit kader een beter woord.

I

heer ,

Wasser van de KEMA en de GKN. De mensen

GEWELD OF
GEEN GEWELD
Het belangrijkste diskussiepunt tijdens de
voorbereiding was de zogenaamde geweldkwestie.
Al heel gauw werd duidelijk, dat de cen~ale
tegen de tijd van <Ut aktie in een vesting
veranderd zou zijn. Een bezetting van het
terrein was zodoende onmogelijk zonder een
veldslag te riskeren. Bierover werd binnen
de basisgroepen veel gepraat. En zoals te
verwachten viel waren er veel verschillende
meninqen. Een meerderheid tenslotte bleek
voor afzien van een bezetting te zijn. Zoals de plannen er nu ui uien" wordt het een
blokkade. Een verstandig besluit, want een

veldslag zal niet duidelijk maken waar het
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over gaat: liet stoppen van kernenergie. Wij
moeten duidelijk maken dat het qeweld niet
van ons komt, maar juist van de andere kant.
Wij h~n niet om kernenerqie qevraaqd. wij
willen gezond, veilig en vrij verder leven.
Achteraf is de diskussie rond qeweld/qeen
geweld misschien wel verkeerd gevoerd. Er
had qezeqd moeten worden. dat wij qeen
veldslaq aanqaan en daarom qeweldloos zijn.
Dan had duidelijk gemaakt kunnen worden det
wij weliswaar vast besloten zijn maar ook
kreatief. Nu is de diskussie teveel gegaan
oVer de, wat ik zo maar zal noemen" de BANwijze van geweldloos zijn en andere manieren
van aktievoeren die omdat ze anders zijn dan
de BlIN-wijze beslist nog niet gewelddadig
zijn. Dit willen sommiqe mensen nog weleens
vergeten.
Jammer is ook dat door de geweldsdiskussie
andere belangrijke diskussiepunten teweiniq
aan bod zijn qekomen, zoals b.v. hoe wij
verder moèten na de aktie. Want het zal duidelijk zijn dat de blokkade van de centrale
niet het eindpunt is van onze strijd.
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BLOKKADE
Uiteindelijk ls gekozen voor een blokkade
van de centrale. Dit heeft verschillende
voordelf!n. Wij. hoeven niet door een kordon
van de ME heen, met alle risikoos vandien.
"DOOr over te gaan tot het blokkeren van de
centrale kun~en we ook kreatiever zijn dan
als we ons gefixeerd hadden op de bezetting.
ZO kunnen we beter informatie verspreiden
aan de bevolking.

NA DE AKTIE
Blokkade of bezettinq is qeen doel op zich.
Ook na de aktie zullen we nog een lange weg
te gaan hebben. Veel basisgroepen zullen dan
ook na de aktie doordraaien. Hopelijk hebben
we met onze. aktie duidelijk kunnen maken
waar het ons om gaat: namelijk een reehtvaardiqe samenleving met een werkelijke demokratie, waarin mensen qezond, veiliq en
vrij kunnen levenw

GEMEENSCHAPPELIJK KASTEEL RDERLAND
Het varhaal van de interne beveiliging
is bekend geworden door een uitzendkracht, die ruim een jaar bij de GKN

OP HET TERREIN
.

gewerkt heeft. Deze jongen zag en hoorde

het

haar toch nog tegen te houden. Bij
koelqebouw is een aantal valkuilen gegraven. die naar het schijnt op de bodem
zijn voorzien van scherpe stalen punten.
Daarnaast Is er in de portiersloge een
leidingennet aangelegd, waarmee de hele
ruimte vol traangas gespoten kan worden.
Daarbij worden de deuren dan op afstand
gesloten, zodat je er niet eens meer

daar wat er onder het mom van beveili-

ging zoal gebeurde en schrok daar zo
van dat hij een aantal zaken in de
openbaarheid heeft gebracht. Enerzijds
omdat het gewoon te gek is wat voor
maatregelen er genomen worden, ander-

zijds als een poging om te voorkomen
dat mensen die van ni~ts weten letterlijk of figuurlijk inae val lopen.

uit zou kunnen. Hele ongezonde toestand
dus.
Het valt trouwens op dat de GKN zich op
een heel andere aktie voorbereid, dan de
aktie waar wij mee bezig zijn. Het is
immers nooit de bedoeling geweest de gebouwen van de centrale te bezetten. En,
terwijl wij ons nu op een blokkade richten, gaat de GKN rustig verder met het

oe eerste "aanpassingen n bij de centrale
werden in mei ondernomen, n.a.v. het
tentenkamp in het Gat van Hagen. Dat
hield o.a. in dat er bewaking met honden

werd .ingesteld, het parkeerterrein geasfalteerd werd (dan kan je.dus geen
klinkers lichten) en de omliggende weilanden gegierd werden, op verzo.k van de

versterken van het terrein. Of zou dat
zijn om een bepaalde sfeer te kweken7
Tenslotte is het hele GKN ruim voorzien
van mikrofoons en kamerals, zodat iedereen
geregistreerd en afqeluisterd kan worden,
onverschillig of het nu keuvelende personeelsleden of plannenmakende aktievoerders
zijn. Dat zowel in het gebouwen op het
terrein als op de dijk.
Wie zou qeloven dat de overheid hier op
reageert met een uitqebreid onderzoek,
qevolgd door afbraak van deze illegale
voorzieningen, komt bedrogen uit. Het
enige dat er af kan is een opmerking van
burgemeester Bergh van Dodewaard, dat
het alle~Aal wel los loopt. Eens te
meer een bewijs dat, als we iets willen
bereiken, we het zelf zullen moeten

GKN.

.HERZIENING
De "verdediging" werd dit najaar echter

zeer grondig herzien. De angst voor de
aangekondigde akties leeft daar blijkbaar
erg sterk. letsof wat overdreven zelfs,
als je hoort wat er allemaal ondernomen 1s. Deze maatregelen zijn trouwens

allemaal eigenmachtig door de bedrijfsleiding genomen; vergunningen schijnen
ze ook daarvoor niet nodig te vinden.
Ook het personeel moest uit de krant
vernemen'wat er precies gebeurde.
Allereerst heeft een grote uitbreiding
plaats gevonden van het aantal hekken
rond de centrale, al dan niet voorzien
van NATO-draad, en van het aantal bewakinqshonden. Die honden worden niet
afgericht met een bevel als I'pak. um"
of zo, ·maar moeten reageren op de kreet
"burgers".
Alle hekken zijn verder van een nieuw
verflaagje voorzien. Dat niet omdat ze
anders gaan roesten, maar om te voorkomen
dat er in qeklommen wordt. Het gaat namelijk om verf die niet droogt.om de indruk
van een middeleeuws kasteel kompleet te
maken is dan ook nog eens de brug naar
de centrale omqebo9Wd tot een heuse ophaalbrug. Naar de Strang. de oude Waalarm die v66r de centrale loopt zijn speciale leidingen qelegd. zodat daarin
chemicali4n of kleurstoffen geloosd kunnen worden (dan kunnen de arrestatieteams
de tlraddraaiers goed herkennen).
Mocht iemand er in slagen al deze hindernissen te nemen, dan zijn er nog een
paar-minder frisse voorzieningen om hem/

doen:

8

STAND VAN ZAKEN
EN AFSPRAKEN
INLEIDING
In het onderstaande artikel zal geprobeerd
worden een aantal zaken m.b~t. het aktieplan voor de blokkade en dé afspraken die
daarvoor gemaakt zijn weer te geven. Eigenlijk voor het eerst in de Nederlandse aktiegeschiedenis zijn er ontzettend veel
mensen betrokken geweest bij het maken van
plannen en afspraken (tussen de 2500 en
3000 men~en in het hele land)."
Bovendien zijn er plannen en afspraken in
volledige openbaarheid gemaakt, een uitgangspunt dat voor de hele aktie van fundamenteel belang was. Bet is dan ook erg
belangrijk dat iedereen die aan deze aktie
meedoet van deze afspraken afweet en zich
eraan houdt.
De argumenten en overwegingen die tot het
maken van deze afspraken hebben geleid zul
len voor de duidelijkheid vermeld worden.

VOORWAARDEN.
Het daadwerkelijk overgaan tot uitvoering
van de blokkade aktie is afhankelijk gesteld van het feit of er een aantal voor-

waarden ingevuld zi j n. Die voorwaar<len hebben betrekking op het politieke klimaat,
het vasthouden c.q. vergroten van de steun
van de nederlandse bevolking" de openbaarheid en het in zo groot mogelijke mate gezamenlijk voeren van de aktie. Last but not
least de geweldloosheid.
De eerste twee punten hangen enigszins met
elkaar samen. We tu.nnen konkluderen dat zowel door de direkte informatie die we aan

de bevolking hebben gegeven als door de

openbaarheid waarin de akUe is voorbereid
en dOOr de over het algemeen positieve en
juiste informatie in·de pers er geen beeld
is ontstaan waarin de "Dodewaard gaat, dicht"
groepen als bijv. terroristen gezien worden.
Er is geen sfeer ontstaan waarin kriminalisering kon plaat$ vinden. De reaktie van de
parlementaire pOlitieKe partijen heeft even
min roet ;n het eten gegooid. Aan de ene
kant WQrd er gesteld, en sinds de aankondiging van de aktie in toenemende mate, dat
er zo snel mogelijk met kernenergie gestopt
moet worden. Maar aan de andere kant kwam
hun alternatief niet geloofwaardig over.
Dat is immers het bewandelen van de parlementaire weq.
OVerigens kUnnen we het ook ais een overwinning beschouwen dat een aantal politieke
organisaties, zich solidair verklaarden met
de aktie, zoals de voeding-sbond FNV, d~ PPR,
de PSP, de CPN, de &AZ, de vereniging milieu defensie en andere in het LEK verenigde
instanties. Dit als een tèken van een gun~
stig politiek klimaat.
OVer de openbaarheid is al wat gezegd. Bier
moeten we konkluderen dat die volledig in
acht is genomen bij de voorbereidingen.
zowel in de voorbereidingsti jd waar op brede schaal informatie is verspreid, diskussies gevoerd, wijkavonden e.d. Hierdoor is
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vullen, trekken we ons, ais de vorIge middelen niet lukken,bv 100 meter teru~.
- dit laatste moet wel van tevoren onderling
besproken zijn (dit moet tijdens de blokkades doorgesproken worden).

OPVANG

Het voorgaande geldt voor mensen die ingaan
tegen het afgesproken qeweldloosheids-principe en tegen mensen die door dat wat ze meenemen,er tegen dreigen in te ';laan.

JURIDIES
aij de juridiese tent zijn diverse zaken
<\anwezig:
- kontinu is er een advokaat
er is een lijst van advokaten die willen
bijstaan
er is een kaart met .daarop kort "wat te
doen bij arrestatie" erop
GA DAAR NA TOE EN HAAL DIE INFOI1MATIE. DEZE
KAN JE NODIG HEBBEN.
Daarnaast is er kontinu een tent met mensen
van het justitieel klachtenburo om te inventariseren wat er gebeurt ten aanzien van
het politie-optreden. Bet is belangrijk dat
deze informatie verzameld wordt. Gebeurt er
wat, geef dat door.

ALTERNATIEVE AKhts
Alhoewel we in het begin van het handboek gezegd hebben dat er een lijst van
alternatieve aktie-objekten zou komen,
is dit ons niet gelukt. Jammer dus.
Maar gelukkig is deze lijst wel op het
tentenkamp aanwezig. Daar ellen informeren dus.

BUITENLANDERS
Mensen die uit het buitenland komen,er zullen
overigens niet zo veel komen (en dan waarschijnlijk alleen uit Duitsland) worden opgevangen door basisgroepen die komen uit de
grensstreek. Deze worden de kaders van de
aktie uitgelegd en de laatste informatie wordt
doorg~qeven.

Bet is de bedoeling dat mensen die zich tot
nu toe nog niet in basisgroepen verenigd
hebben dit alsnog doen. De besluitvorming
is er op gebaseerd en het geeft je onderling steun als je daar staàt.
Daarom moeten alle mensen die buiten basisgroepen om naar de aktie komen, eerst naar
het tentenkamp komen, daar informatie halen,
daar met anderen een groep vormen, en
dan pas naar de blokkade gaan.
Op het tentenkamp worden mensen naar regio's
ingedeeld. Dit omdat de barrikades ook naar
regio's ingedeeld zullen worden. Daarnaast
omdat het veel leuker en vertrouwder voor
mensen is om te staan tussen mensen die hij
of zij een~eetje kennen.

Noq enkele algemene opmerkingen ten
aanzien van enkele belangrijke zaken.
Verzocht wordt om zoveel mogelijk brandblussers mee te nemen,1n verband met eventuele
brandjes is het wellicht ha~diq.
Verder_ worden mensen verzocht om zpveel
mogelijk met de FIETS te komen,om van een
goede transport tussen basiskamp en blokkade
verzekerd te zijn.
Als Laatste opmerking: Respekteer de eigendommen van de omwoners.
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GEWELDLOZE
WEERBAARHEID
PROVOCATEURS EN
RELSCHOPPERS

HET LOPEN IN EENSTOET
ZOals het nu naar uit ziet zullen we zondag een deel van de dag doorbrengen met
het massaal optrekken naar de centrale.
Bet ls van groot belang dat dit rustig en
orderlijk verloopt. Ga niet vooraan lopen
als je daar niets te zoeken hebt, of als
je er niet zeker van bent dat je jezelf
rustig kunt houden bij het eerste contact
met de politie. ZOrg ervoor dat je altijd
~~n of meer bekenden om je heen hebt. Loop
zoveel mogelijk in blokken, met aan de buitenkanten de mensen die het meest zeker van
zichzelf zijn. om bij oponthoud chaotische
situaties te voorkomen is een behoorlijke
afstand tussen de blokken onderling noodzakelijk. Ga niet buiten de stoet lopen,
behalve als het echt nodig is, dus ook niet
als je voor langere tijd stil mOet-staan.
Het is misschien verstandig als de mensen
die vooraan in een blok lopen gearmd gaan,
of met een spandoek tussen hen in; zodat
een goed geordend geheel ontstaat.

EERSTE CONTACT MET
DE POLITIE
Dit kan erg belangrijk zijn voor het verdere verloop van de aktie. Zorg ervoor dat
je als groep zo min mogelijk beangstigend
overkomt. Het is dus zaak je rustig te blijven gedragen. Laat het spreken met de politie over aan de mensen d~e daarvoor zijn
aangewezen. Blijf geordend staan als dat
nodig is (bijv. gearmd). Ga zitten ais het
te lang duurt, of als de mensen achter je
beginnen te dringen. Probeer niet zelfstandig door een m.e.-linie- of bar~icade heen
te dringen, of met de politie in contact
te komen als dat niet is afgesproken.

Het is lJlogelijk dat mensen, op momenten
dat dat niet was afgesproken, om wat voor
reden dan ook geweld gaan gebruiken of
daartoe oproepen.PrObeer, als je je daartoe
in staat voelt, zoveel mogelijk met hen In
contact te komen en hen te kalmeren; of
maak ruimte voor mensen die dat wèl kunnen.
Als dat niet lukt, en het gaat om een enkeling, probeer die persoon dan te isoleren
van de rest van de groep: ga met je vieren
of vijven met je armen om elkaars schouders om hem/haar heen staan, en voer heml
haar op die manier zo rustig mogelijk af.
Blijf erbij tot hij/zij is gekalmeerd.
Als hij/zij tijdens het afvoeren om hulp
gaat roepen, probeer hemlhaar dan te overschreeuwen. Het kan nuttig zijn een dergelijke techniek met alleen vrouwen toe te
passen, omdat dan onnodig limannetjesgeweld l l voorkomen kan worden. Gaat het om
meer relschoppers, ga dan 'en bloc' zitten
en probeer de zaak bespreekbaar te maken.

POLITIEGEWELD/PANIEK
Bet is niet onwaarschijnlijk dat we met
een bijzonder fel politiegeweld te maken
zullen krijgen. Dit is naast luithongeren l
de enige mogelijkhe~d die hen ter beschikking staat om de aktie te breken. Het is
dus van het grootste belang te voorkomen
dat er paniek uitbreekt. Blijf dus zoveel
mogelijk bij je vriendschapsgroepje, zodat
je elkaar in spannende situaties op kunt
vangen. Ga bij een charge n66it maar dan
ook n66it als groep rennen~ Trek je rustig
terug of ga zitten. Probeer zoveel mogelijk:
oogcontact te houden met de m.e~-er tegenover je. Probeer jezelf en anderen zo goed
mogelijk ~ beschermen tegen klappen e~d.
Als je het echt niet meer uithoudt, en je
kunt nog wegkomen ,ga dan nooit alleen
maal;' vraag iemand die je kent met je mee
te gaan. Voeg je daarna weer zo snel mogelijk bij een andere groep in een wat rU$tige~ vaarwater.
Als je toch als groep snel weq moet komen,
ren dan nooit verder dan absoluut noodzakelijk is . Dit i.v.m. eventuele hergroeperingen. Blijf zoveel mogelijk vasthouden,
en probeer bij bekenden te blijven.
Ga in spannende situaties niet in diskussie
maar wijs Van te voren iemand aan die in
staat is snelle beslissingen te nemen en
houdt ie daaraan.
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MENSELIJKE BARRICADE
OOk hierbij is het van belanq dat men als
groeptot een bepaalde vorm komt. moge-

lijkheden zijn o.a.. : vastgeketend, inge...
haakt r en een combinatie van beide of geen
van beide. In het laatste geval ben je
gemakkelijk te verwijderen, maar is er
ook minder geweld noodzakelijk om dit te be_
werkstelligen. Waneer je als groep besluit
om bv. ingehaakt dezaak te blokkeren, is he
het zinvol om· ook af te spreken waneer (en
in welke omstandigheden) je elkaar beslist
los zult laten. Ingehaakt is effectiever,

maar garandeerd waarschijnlijk

Wat betekent geweldloze direkte aktie voor
jezelf en voor de groep als geheel?

ook meer
We moeten er rekening mee houden dat we hard
tegengewerkt zullen worden; intimidatie,
mediacampagnes om de aktie weer zwart te
maken (kriminalisatie van de aktie heeft
gedeeltelijk al plaats gevonden) en fysieke
repressie etc •.• Bedenk dat ook vreedzame
akties gewelddadige reakties van de staat
kunnen uitlokken. We moeten ons dan kollektief tegen arrestatie of verwijdering
verzetten.
De politie zal alles proberen om de groep
uiteen te laten vallen tot geïsoleerde
individuen en makkelijk te beheersen groepje
Dit is de grootste bedreiging en moet voorkomen worden. Weglopen, meestal je eerste
reaktie, moet je niet doen als dit paniek
en het uitelkaar vallen van de groep veroorzaakt. Dan help je namelijk alleen de
politie in z'n poging om ons te verspreiden
en omzetten in een chaotische menigte

m.e.-geweld,als men besluit de blokkade te
verwijderen~

Inhaken heeft het meeste effect als je zowel je armen als

We sluiten ons niet af voor deze spanning,
maar proberen juist contact te maken met de
mensen die met ons gekonfronteerd worden.
Het zijn niet de werknemer (st) ers of politie
als persoon die we afwijzen, maar wel het
werk wat ze doen. Ook je manier van aktievoeren moet in overeenstemming zijn met je
streven naar een betere (menselijker) samenleving.

je benen inhaakt bij je

buurmensen (Dit zit het stevigst als je
daarbij je eigen polsen vasthoudt). De rij
die meteen voor je zit, beschermd (zolang
ze er zitten tenminste) je kruis. Als je
jezelf vastketend ben je het meest kwetsbaar.

DE BETEKENIS VAN
GEWELDLOZE AKTIE
VOOR JEZELF
Geweldloos gedrag houdt in, onthouding van
alle bedreigingen of gewelddadige akties
tegen individuen, ondanks provocatie. De
De kollektieve en geweldloze opzet van de
aktie sluit alle wapens uit.

Een andere mogelijkheid is neg het leggen
van een straatbreed menselijk tapijt. (maar
laat niet over je lopen.) Hierbij moeten
degenen die door de blokkade willen, over
de lichamen van een (groot) aantal mensen
lopen. Daardoor zullen ze wellicht ~J:" de
bereidhei~ te willen
lijden aan heti'denken

worden gezet. Eij een menselijk tapijt
li9'gen een aantal mensen op de,buik, het
hOofd ondersteund door de gekruiste armen,
en kijken naar degenen die over de blokkade
gaat. 0C1 en om met het hoofd aan de rechter c.q. linker zijde van de weg. Aan het
hoofdeinde hun hoofd beschermd door de
anderen die, zodra de persoon weggesleept
is, zijn plaats in kan nemen.

-- Direkte aktie betekent inzet van je
eigen lichaam. Dit brengt ongetwijfeld meer
risico's met zich mee als in een demonstratie meelopen of Ld •• "t Is niet leuk, maar
angstaanjagend, het vraagt geestelijke
weerbaarheid en training. Besef goed, dat
geweldloos weerbaar zijn geen pijn voorkomt,
integendeel, er kunnen slachtoffers vallen.
Geestelijk betekent dit: het vijandsdenken
en vertrouwen in geweld vervangen door vertrouwen op elkaar en zelfvertrouwen.

SPANNING
Geweldloos in deze zin is dus meer dan
niet slaan. Je moet je dus bewust zijn van
de spanningen die optreden door je aktie:
- Werknemers komen tegenover hen te
staan die het werken onmogelijk maken.
~

Politie krijgt de opdracht in te grij-

pen.
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-- Een aantal mensen heeft angst voor het
ontstaan van gewelddadige situaties door
groepen of individuen binnen de aktievoerders,
of dat ze zichzelf misschien niet in de hand
kunnen houden omdat ze niet weten hoe ze
zelf reageren in allerlei situaties.
Ik denk zelf dat dit voortvloeit uit de
onduidelijkheid bij jezelf omtrent geweld/
geweldloosheid. Zeg je te kiezen voor een
geweldloze aktie, dan betekent dit ook dat
je je daarvoor aktief moet inzetten.
-~.:.~.:~~_!:!=_~!!2::~_~eE
... j=!=!~: Juist
daarom zijn de basisgroepjes zo belangrijk.
Mensen in zol'n basisgroepje letten op elkaar
en ondersteunen elkaar in de keus voor een
geweldloze aktie. Dus in het geval dat jij
je hoofd verliest vangen die mensen jou op~
-Aktief t.a.v. anderen: Inspringen en
probèrën-të-vërhIndërëö-dat er stenen, rookbommem gegooid gaan worden of vechtpartijen
tussen aktievoerders en politie ontstaan.
Dit in eerste instantie door overreding,
lukt It niet probeer dan ertussen te gaan
staan of insluitingstechnieken toe te passen
(b~v. 'spanish bullfiqhter'= met 4 of meer,
iemand zo strak inklemmen dat diegene zich
niet meer kan bewegen, dus ook niet kan
uithalen om een klap of gooi kracht bij te
zetten, en zo een eindje weg van het toneel te voeren.).
Verder zodanige opstellingen maken, dat diegenen die zeker geweldloos blijven de kritieke posities innemen (bav. ;voorop lopen,
op de hoeken zitten bij blokkades of de
buitenste cirkel bij de cirkelverdediging).

GEWELDLOZE MIDDELEN
--

!.!~!e~!!.<!!.lliJ!Il_!!~!.1c!~!.r;,~_~!~!I!'!~~

door: -het vormen van hechte groepen
(met-genoeg om veiligheid te garanderen, en
toch mobiel genoeg om snel te reageren op
nadering van politie, honden, gas etc.)
-het bewegen als groep
-vasthouden aan elkaars armen
-sterkeren aan de buitenkant van
de groep of voorop
-bussen teqenhouden die ons weg
kunnen brengen (door omsingelen etc.)
-vliegers of heliumballonnen met
aluminiumfolie oplaten om helikoptervluchten
te verstoren
rennen, waardoor paniek en chaos ontstaat,

~rkömën-döOr:-------------------------

------:ëën-ääntal van bovenstaande
punten geldt ook hiervoor
-gaan zitten of liggen; als je
staat wordt je sneller weggeduwd en ben je
zelf eerder geneigd om te gaan rennen als
er geslagen wordt of i~d.

-IS'

--

!lg~~n!_~!E!_2!_i=!=!!_~~_~=~~~=~~~:

-slap houden; als je op het
moment dat je weggesleept wordt je lichaam
vo-komen slap houdt, doe je jezelf de minste
pijn

-beschermende kleding; bij slepen
een lange trui in je broek stoppen zodat je
rug niet bloot over de grond schuurt. Tegen
slaan en honden dikke en stevige kleren
aantrekken
-voorzover je het aankunt: handen
boven het hoofd van je buur houden als deze
geslagen wordt, op handen en armen kun je
meer hebben dan op je hoofd
-geen dassen of shawls, daar kan
makkelijk aan getrokken worden
-geen oorbellen of kettinkjes
dragen

RUIMTE VOOR EIGEN
AANTEKENINGEN
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Juriáiese Adviezen
Op de volgende bladzijden kun je de informatie vonden omtrent:
1. Wat doe je als je met de politie in aanraking komt.
2. De positie van de buitenlander/se in Nederland.

Afgezien van deze zaken liggen er ook nog
een aantal vragen omtrent de bevoegdheden
van de kommissaris van de koningin, de
kwestie rondom een eventuele noodtoestand
enz. Bet leek ons niet zinnig om deze dingen hier te vermelden, wel is dit doorgegeven aan de kommunikatiegroep.
De positie van de buitenlander/se, die alleen tijdens de aksie in Nederland is, is
een heel speciale. Er verschijnt een in het
dui ts opgesteld stencil. Daarnaast verschijnt een nederlands artikel, dat je door
kunt lezen, zodat je evt. aan buitenlanders
het een en ander uit kunt leggen.

De klachtenburo's Arnhem en Nijmegen registreren het hele gebeuren w.b.t. strafrechterlijke en beleidsaspekten van het politie optreden. Getracht zal worden achteraf
een uitgebreid verslag hiervan op papier
te zetten.
N.B. Vergeet niet alvast in je eigen woonplaats kontakt te leggen met advokaten die
bereid zijn om gedurende de aksiedagen
rechtskundige bijstand te verlenen bij arrestaties e.d.

Voor de regio rond Dodewaard is voldoende
menskracht aanwezig via de diverse kollektieven.
Voor meer informatie en opmerkingen:
Alouis 080-228225
Olav
085-511287
Rolf
085-432732

A

Uát je weten moet
I.STAANDE HOUDEN
Di t kan de agent doen om je naam, voornaam. en adres te vragen .. Voorwaarde hiervoor is dat je verdacht bent van een

strafbaar feit (verdacht is iemand, te
wiens aanzien uit feiten en omstandigheden
een redelijk vermoeden van schuld aan eniq
strafbaar feit voortvloeid) Je mag je naam
verzwijgen. Een valse naam opgeven is
strafbaar, een vals adres niet.
(Opm. Dit soort toestanden doen zich voornamelijk voor als je bekeurd wordt, dus
dit is waarschijnlijk niet zo ter zake
doende)
Indien een agent (ook eentje in burger) je
daartoe vastpakt en je pleegt verzet (bv.
proberen jezelf los te rukken) dan maak je
je schuldig aan een strafbaar feit, n.l.
weerspannigheid. Als je dat doet met meer
mensen of je brengt de agent letsel toe
dan kan dat de voorwaarde opleveren, welke
o.a. vereist is om je in verzekering te
stellen. Dit kan later ook ten laste ge-

legd worden in een strafzaak. Zolang je
niet vastgepakt bent door een agent, mag
je gewoon doorlopen/wegrennen. Stopbevelen
e.d. zijn in dergelijke situaties onzin.
Opm.: O.g.v. de wegenverkeerswet heeft de
politie een verdergaande bevoegdheid tot
staande houden. Bet middel kontrole/inspeksie van je voertuig wordt gebruikt om tegelijkertijd naar allerlei andere strafbare
feiten op zoek te gaan. Een stopteken negeren in een dergelijk geval is wel strafbaar. Alles wat men toevallig aan strafbaars ontdekt kan in beslag worden genomen
en mert kan daarvoor gearresteerd worden.

2.MNHOUDEN
Als ze je aanhouderï (meenemen naar het buro
voor verhoor) dan moet de agent je de reden
van de aanhouding mededelen. Agènten in
burger die je aanhouden kun je om een legitimatie-bewijs vragen, ze zijn niet verplicht hiereen te voldoen. Dus als je je
tegen de aanhobdinq verzet, is het risiko

17

voor jou, als deze fi<]UUr later blijkt "toch
ds waarheid t:e hebben qèsproken, toen hij
zel agent te zljn.

3. FOUILLEREN
Ook hlervoor geldt, dst ze dlt alleen

mogen doen als ze je aanhouden.
Anders mogen ze dlt alleen met jouw toestemllling, dus welger je ln deze gevallen.
Vrouwen k\mnen elsen door vrouwelijke
ageRten gefoullleerd te worden. Foul1lering moet gerlcht zljn op het strafbare
felt waarvoor de verdschte ls opgepakt.
F.oulllerlng moet staan ln verhoudlng
t.o.v. het strafbare feit. Fouillerlng
moet men dulden, in de zin van ondergaan; verzet plegen maq nlet.

4. OP HETBURO
Als ze je meenemen naar het buro, kunnen
ze je daar 6 uur vasthouden. De uren tussen 12 uur I s nachts en ,9 uur • s morgens
gelden daarblj nlet. Tljdens deze uren
zouden ze je nlet mogen verhoren, omdat ze
voor je rust bestemd zljn; je begrijpt het
natuurlijk al, ze worden _1 degelijk voor
verhoor van personen gebrulkt. Als je dus
pech hebt, kunnen ze je. max. 15 uur vasthouden 1. g. v. aan houdtnq.
op het buro kunnen ze je tot heel wat verpllchten. ze kunnen je fou1lleren, je kledtnq enlof bezlttingen ln bewarlng of beslag nemen. Vraag altljd een ontvangstbewijs en teken Il1t nlet, omdàt jè daarmee
je nllam prijsgeeft. ZOrg dus dat je geen
1dentiteltspapleren bljhebt als je je naam
wilt verzwljgen, omdat je deze af moet ge-

ven:
Op grote buro's hèbben ze vaak ru1mtes met
een one-way-screenr wees dus 'voorzichtiq
als ze je foto en naam al hebben n.a.v.
een eerder kontakt met de politie.Tljdens
<lese 6 uur mogen ze geen foto' s en vingerafdrukken van je maken, tenzlj je daar
toelltellllll1ng' voor verleent. Dua wederom.
welger dl t. dan ook zeer nadrukkelijk.

Enkele manleren zljn.
- belten nu Mar en dan lIlA\! je naar huls
- je. vrlend (ln) heeft toch alles al verteld, dus waarom zou jlj nog zwljgen.
- je op allerlel manieren proberen te verlelden om je te verspreken, rekenend op
een lmpulsleve raaksle. (bv. de agent
stelt zich voor, wl1 je een hand geven,
bljn.. ..utomaties doe je hetzelfde en
noemt je naam)

- het wisselen van rechercheurs, waarbij
de tweede zeer begrlpvol is en je erv..p.
probeert te overtuigen dat het toch maar
het beste ls als je bekent. Bij z..l proberen je te verlelden met een kOP koffie,
slgaretje, je dingen toestaan dle daarvoor uitdrukkelijk gewelgerd zljn.
Als je toch een verklarlng ..flegt, let er
dan op dat je elgen woordsn ln het verbaal
worden opgenomen, duldt geen toevoeglngen.
klelne wljzigtngen en ambtelijke en wett....
lijke termen; l ..at je niet OIIIp1'aten tot
tendentleuze zinskonstrukties , ll1e later 1n
jouw nadeel uitgelegd kunnen worden. Laat
jenlet verlelden tot vraag en. antwoordspelletjes; zeg noolt meer,dan je werkelljk
kwijt wilt. Je bent niet verplicht deze
verklarlng te onde.rtekenen. Als je ondertekent ls het zeer moe111jk om d....r l ..ter
1109 op terug te kallSn. Dus overtulg jezelf
ervan d.t er preeles staat wat je gezegd
hebt en wat je hebt wlllen zeggen. Indlen
je ondertekent, doe 111t dan zo kort
lijk onder ds getypte tekst, zodat ze er
niets meer' aan toe kunnen Voegen als je
weg bent.
Als je klachten hebt over de gang van zaken
e.d. drlng er dan opaan dat deze ln het
proces-verbaal worden opgenomen. Tljdens
het verhoor (gedurende de eerste 6 uur op
het buro) heb je recht op een advok..at als
je uitdrukkelijk zijn/h....r n...... noemt. Deze

..,ge-

Je bent noolt verplicht te àJttwoorden of
een verklarlng ..f te le!lgen.
Je bent zodoende ook niet verplicht je naàm
en adres te noemen{v..lse naam ls strafbaar)
Ze _ten je op dlt zwljgrecht wljzen,
voord..t ze je lJaan verhoren. (Inll1en dl t
nlet gebeurd 18, laat dlt d..n uitdrukkelijk
vastleggen ln het proces-verbaal. als je
een verklarlng aflegt. Op het politie-buro
werkt ...n met voorgedrukte verbalen en
hlerop staat automaties vermeld dat ze je
dit verteld hebben) A..n zwljgende verdachten zullen ze de trukendoos opentrekken en
op allerlel manieren proberen te pesten om
je n...... en een verklarlng los te peuteren.
e d bedachtzaam 0 •
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advokaat kan je geweigerd worden in het
belang van het onderzoek. Reken er maar
voor 99 , op dat deze advokaat niet komt,
omdat deze gewaarschuWd lOOet worden door
de politie en daar kan ze net zolang mee
wachten als ze zelf wil.
Als je weigert je naam te noemen, weigert
een verklaring af te leggen of deze te

ondertekenen, is het mogelijk dat Ze je
langer vasthouden dan de eerdergenoemde
6 uur. Oit kan alleen als ze je aanhouden
hebben voor een zwaarder misdrijf .. {vergis
je niet: het gooien van een steen naar een
agent, verzet bij aanhouding e.d. vallen
hier al onder} Indien ze je vasthouden voor
een kleiner vergrijp, zijn ze verplicht je
na die 6 uur vrij te latën, dus het kan lonend zijn je naam te verzwijgen; dit )<;an
mogelijk strafvervolging voorkomen.
Als ze je langer dan 6 uur vasthouden, dan
wordt je in verzekering gesteld. Ze moeten
je dan voorleiden aan een hulp-officier
van jus~itie (een hogere politie-funtionaris--vraag naar zijn hoedanigheid om je
van deze voorgeleiding te overtuigen). Ze
kunnen je twee maal twee dagen vasthoude'n.

Overweeg dus qoed voor jezelf of je nog
langer kunt/wilt blijven zitten, waarbij
je moet rekenen op een veX'dergaand verhoor.

Aan de andere kant hoeft hel; medewerken
met de politie niet te betekenen dat je
daarna weer op vrije voeten gesteld zult
worden. Als je in verzekering gesteld bent
heb je recht op een toegevoegde advokaat
(meestal de piketadvokaat) , dat wil niet
zeggen dat je keuze voor een gekozen advokaat niet meer geldt. Deze laatste gaat immers boven de toegevoegde (piket) advokaat.
Je advokaat mag je tijdens het verhoor bijstaan, hetgeen in veelqevallen niet op zal
gaan omdat je advokaat vaak minder tijd
heeft dan de verhorende. pOlitie-pief.

<~

-,-_.~~._-

Je moet in de gelegenheid gesteld worden
om alleen met je ,advokaat te spreken; overleg met hem/haar wat je heb beste kunt doen
in jouw geval.
~n tijde van de in verzekering stelling
heb je recht op een aantal dingen, welke
je alleen geweigerd kunnen worden in geval
van dringende noodzakelijkheid.
- ze moeten je voldoende voedsel geven
- ze moeten je' s nachts dekens en een
matras qeven.
- ze.moeten je naar de W.C. laten gaan
- indien de mogelijkheid daartoe aanwezig
is moeten ze je tweemaal per dag luchten
en wel een half uur.
Bedenk dat gewone fatsoensnormen net zo
goed qelden voor aqenten en lIlaak bezwaar,
indien moqelijk, tegen een slechte, onbeschofte, denigrerende, diskriminerende of
onwettige behandeling door agenten.

5. LAST Taf BINNENTREDEN
Normaal gaat het dan om binnentreden van
woningen. I.V.m. het houden van het tentenkamp is het zinvol te weten dat dezelfde bepalingen ook gelden voor een tent.
Dus agenten die geen last tot binnentreden kunnen tonen kunnen uitdrukkelijk door
jou geweigerd worden. OOk hiezbij geldt
dat de toegang uitdrukkelijk door jou geweigerd moet wozden, want op vrijwillige
basis mogen ze natuurlijk alles. Indien ze
al binnen zijn, b.v. omdat je tent open
stond, zeg hen dan uitdrukkelijk en twee
keer (horen agenten slechter dan anderen?)
dat ze weg moeten gaan. Door dit te doen
wordt het binnenzijn van de agenten onrechtmatig :
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6. TOEPASSENSNELRECHT

boven genoemd zijn, voldaan is, je bepaalde bevelen geven. b.v. dat je je moet ont-

Een heleboel regels, die gegeven zijn om

houden van deelnemen aan 'samenscholingen',

je in normale gevallen nog enige rechten

in een bepaalde tijd, op een bepaalde
plaats. Bij kan een bereidverklaring of een

te geven (over aanhouding, hoe lang ze je
mogen vasthouden e.d.) kunnen gefrustreerd
worden wanneer besloten wordt het zogenaamde snelrecht toe te passen. Officieel heet
dat het toepassen van rechtelijke bevelen
tot handhaving' van de openbare orde.Deze
regels mogen toegepast worden als er sprake
is van •ernstige aantasting van de openbare orde' Openbare orde wil dan zeggen: de

normale gang van het maatschappelijk leven
op een bepaalde plaats en onder de gegeven
omstandigheden. Of deze lorde' verstoort
is, bepaalt de rechter, maar ondertussen

kunnen ze je wel een behoorlijke tijd hebben vastgehouden, terwijl je daar weinig

borgsom van je vragen als garantie dat je

je ook aan die bevelen houdt. Geef je die
niet, dan kun je nog langer worden vastgehouden tot 2 maal 5 dagen. Voor de 2e
termijn van 5 dagen moet je opnieuw verhoord worden door de rechter-kommissaris.

Ook hier mag je advokaat je bijstaan. Van
deze inverzekeringstelling van 2 keer 5
dagen kun je binnen 3 dagen in hoger beroep
Je moet worden vrijgelaten als 'het gevaar
voor herhaling van het feit geweken is', of
wanneer de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan over wat je aan straf-

baars gepleegd hebt.

tegen kunt doen.

aanknopingspunten voor de politie en
de officier van justitie om
een demonstrat1e/terreinbezetting zo'n
verstoring te noemen zijn er altijd.
Wanneer er besloten wordt het • snelrecht t

toe te passen (zoals bv. bij de provo-rellen in A'dam in '66 en de kroningstoestanden op 30 april) moet je op heterdaad
betrapt worden van een strafbaar feit dat
de openbare orde ernstig verstoort. Dit
kunnen b.v. ook allerlei overtredingen zijn
waar je normaal maar 6 uur voor mag worden
vastgehouden. Er moeten 'gewichtiqe' be-

zwaren tegen je bestaan d.w.z. het moet
erg duidelijk zijn dat jij degene bent
die het strafbaar feit gepleegd heeft.
Die zijn er meestal wel in geval van betrapping op heterdaad. Verder moet er spra-

ke zijn van groot gevaar voor herhaling of
voortzetting van het feit. Snelrecht mag
niet toegepast worden als ze alleen maar
vermoeden dat je een strafbaar feit zult
plegen.
Wanneer het snelrecht toegepast wordt,
wordt je na meegenomen te zijn naar het
politieburo op de dag van de aanhouding
zelf of uiterlijk de dag daarna als je na
6 uur 's avonds bent aangehouden, voor de
zgn. rechterkommissaris (de onderzoeksrechter) geleid•• Dit moet in elk geval binnen
de 6 tot 15 uur voor verhoor (6, evt. plus
9 voor de nacht) gebeuren. Tot het einde
van het onderzoek door de

rechterko~issa

ris - dit kan vari~ren van 1 uur tot 3 da~
gen - kun je vastgehouden worden. Dat je
Vastgehouden wordt (in verzekering gesteld)
moeten ze je schriftelijk meedelen. Tijdens het verhoor bij de rechter-kOllllll1ssaris
heb je recht op een advokaat (wear je naar
moet vragen) Je krijgt er bij een overtreding niet automaties een zoals bij de normale inverzekeringstelling). Je hebt ook

Bet is waarschijnlijk dat deze snelrechtprocedure gekombineerd wordt met een snelle
rechtsz1tting voor de politie...,echter. ZO'n
rechtszitting kan ook binnen een paar dagen
na het verhoor door de rechter-kommdssaris
plaatsvinden.

Als je de garantie of een borgsom gegeven
hebt dat je je aan de bevelen van de rech-

recht om getuigen naar het verhoor mee te

ter-kommissaris zult houden en je doet het

nemen, 'die je advokaat dan snel voor je

niet, dan kan de politie je overal a~nhou
den en begint de bovengenoemde procedure
opnieuw. Je eventueel betaalde borgsom vervalt dan aan de staat.

moet organiseren.
De rechter-kommissaris kan als hij van me-

ning is dat aan alle voorwaarden d1e hier-
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Positie Buitenlander
VERBLIJFSVERGUNNING

Welke de konsekwenties kunnen zijn van een

strafbaar feit voor het verblijf van de
vreemdeling hangt af van de

I

sterkte'

Het begaan van een strafbaar feit in
Nederland zal voor de vreemdeling die hier
verblijft in de "vrije termijn" (toerist)
tot gevolg hebben dat hij/zij, omdat hij/
zij gevaar oplevert voor de openbare
orde, het land wordt uitgezet.
OOk heeft het plegen van een strafbaar
feit tot gevolg dat de verblijfsvergunning
of de verlenging daarvan kan worden geweigerd.

va~

zijn/haar verblijfstitel.
In het algemeen 1s het zo, dat wanneer een
vreemdeling niet of niet meer over een ver-

blijfstitel iiëS"ch1kt:C;Verq.;gaan zal worden tot uitzetting.
De wet onderscheidt de volgende verblijfstitels:
a. De 'vrije terrllijn"

Art. 8 vreemdelingenwet stut aan vreemdelinqen, die voor een kort verblijf

naar Nederland kOlllen (de vreemdeling is
dan hier als toerist of voor familie-bezoek) toe, hier zonder speciale vergunning te verblijven. Deze termijn bedraagt ..... 3 ....anden.
De meest relevante voorwaarde waaraan de

vreemdeling lIIOet voldoen is, dat hij/zij
geen gevaar oplevert voor de openbare
rust of de openbare orde.

Ook levert een in Ned~rland gepleegd strafbaar feit steeds een grond op tot intrekking van een verblijfsvergunning, omdat
daardoor inbreuk is gemaakt op de openbare
orde.
Voor al deze gevallen geldt, dat een veroordeling bij rechtelijke gewijsde niet vereist is. De verdenking van een strafbaar
feit is dus voldoende.

Anders ligt dit m.b.t. een vestigingsver~
gunning. Voor intrekking van een vestigingsverqunning is een vonnis vereist wegens opzettelijk begaan misdrijf waartegen een
gevangenisstraf van 3 jaar of meer ls
BED REI G D ( een dergelijke straf hoeft
dus niet opgelegd te zijn.

Indien hij/zij aan deze voorwaarde niet
voldoet kan hij/zij uitgezet worden
en daarteqen staat geen beroep open.
b. De verqunning tot verblijf.
Vreemdelingen die voor langere tijd in
Nederland willen verblJ. jven, moeten een
verblijfsvergunning hebben.
De vergunning of de verlenging hiervan

SEPOT EN VERWLJDERING

kunnen worden geweigerd op gronden aan

het algemeen belang ontleend. Gronden
voor intrekking van de vergunning zijn:
- dat de vreemdeling onjuiste gegevens
heeft verstrekt die tot het verlenen
of verlengen van de vergunning hebben
geleid.
- ••• dat hij/zij inbreuk heeft gemaakt op
de openbare rust en -orde. Hiervoor is
het al voldoende dat er een verdenking
van enig strafbaar feit tegen de vreemdeling heeft bestaan. De wet stelt niet
de eis. dat de inbreuk op de openbare
orde DIOet hebben bestaan in een veroor-

deling door de rechter.
c. De vergunning tot vestiging en toelating
als vluchteling.
Beide worden voor onbepaalde tijd verleend, de vergunning tot vestiging als
regel na een vijfjarig legaal verblijf
hier te lande.
Intrekkingsgronden zijn o.m.:
- dat de vreemdeling onjuiste gegevens
heeft verstrekt enz.
- dat hij/zij veroordeeld is wegens een
misdrijf waartegen een gevangenisstraf
van 3 jaar of meer is bedreigd.

Een door een vreemdeling gepleegd strafbaar
feit geeft, evenmdn als een strafbare handelil1g van een Nederlander, altijd aanleiding
tot een vervolging. Voor de Nederlandse verdachte is met het sepot de zaak beeindigd
Voor de vreemdeling veelal niet: iDDers de
verdenking van een strafbaar feit' kan een
motief vormen voor verwijdering. Zelfs is
het mogelijk, dat het land uitzetten van
de buitenlander voorwaarde is voor het
seponeren van de strafzaak. Allerlei kombinaties kunnen zich voordoen.
- de buitenlander kan, na sepot van de strafzaak het land worden uitgezet.
- de buitenlander kan na te worden vervolgt
bestraft het land worden uitgezet.
- zo zijn er nog andere kombinaties te bedenken.
Het komt vaak voor dat een vreemdeling die
hangende zijn/haar strafzaak door de vreemdelingendienst uit Nederland is gezet, later
te horen krijgt (bv bij een later bezoek
aan ons land, bij de grens> dat hij/zij bij
verstek veroordeeld is voor het plegen van
een strafbaar feit. In dat geval kan hij/
zij onmiddellijk gearresteerd worden om
alsnog de opgelegde straf te ondergaan. Dit
als er tegen de opgelegde straf geen rechts-
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Een vreemdeling kan ongewenst worden verklaard, wanneer hij/zij is veroordeeld
wegens een opzettelijk begaan misdrijf
waarteqen een gevangenisstraf van 3 jaar
of meer kan worden opgelegd (bedreigd)
Aangezien voor de meeste misdrijven een
gevangenisstraf van 3 jaar of meer kan
worden opgelegd is deze zogenaamde formele
ongewenstverklaring al snel mogelijk.

middel meer openstaat.
Eveneens bestaat de mogelijkheid dat de
persoon in kwestie aan de grens merkt dat
hij/zij er niet meer in mogen. Dit is dan
voor hem/haar op dat moment volstrekt onduidelijk waarom.

SLOIOPMERKINGEN
Nogmaals: vreemdelingen die hier illegaal
of als toerist in Nederland verblijven,
worden na een strafrechtelijke veroordeling altijd het land uitgezet. Voor de
advokaat is daaraan in de regel niets
te doen.
2) Tenslotte is er in het vreemdelingenrecht
nog een sanktie die eveneens een bijkomend
gevolg van de strafzaak kan zijn:
1)

DE ONGEWESTIIERKLARING
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Een van de belangrijkste gevolgen van
die ongewenstverklaring is: De buitenlander die nadat hij/zij ongewenst verklaard is toch in Nederland wordt aangetroffen een misdrijf,heeft begaan waarop
een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden staat.

EHBO
Waarom vraaq je je misschien af - moet hier
een stuk over EHBO in, en is er EB bij de
blokkade aanwezig?
Alles blijft toch qeweldloos?
Dat klopt. Maar wij hebben dat niet alleen
in de hand. En dan is het beter om rekeninq
te houden met het uqste. Dat niet doen zou
stom zijn.
Verder 'laat dit stuk over mé<h".Bet geeft
tipe om qeWoon lekker gezond te blijven. De
omlltandiqhèden in deze tijd van het jaar kun-

ORGANISATIE
In de meeste b.sisqroepen is er iemand die
een EHBO -trOllllllel bij zich heeft en de
kleinere ongemakken kan verhelpen. Deze
mensen lopen her en der verspreid rond en
bieden hulp in hun directe omgeving.
Op elk van de drie t<;>eqangsweqen is er op
enige afstand een Perifere EHBO-eenheid
aanweUg, waar de iiieest eleiiïenteire spoedeisande 'levallen wat beter beoordeeld en opgevangen kunnen worden en vanwaaruit - indien nodig - voor verder vervoer qezorqd
kan worden. Iedereen kan daar naar toe gaan
of qebracht worden.
. In het tentenkamp t.enslotte, is een Centrale Post, die zorgt voor de mensen in het
tentenkamp en de coördinatie van de P.E.
om eens een overzicht te krijgen van wat
mensen overkomt als ze aan een dergelijke
demonstratie deelnemen - al dan niet door
qew,ld - 1,. in een goede reqistratie onontbeerlijk. Bierdoor kunnen we wat cijfers
zetten teqenover de registratie van alle
pijntjes van politie en ME., die altijd
breed uitqemeten in de pers verschijnen
teqenover een ••••onbekand aantal onder burgers .•. It
Daarom wordt iedereen gevraagd alles te melden bij iemand van je eiqen basisqroep,bij
de P.E., of de Centrale Post.

MEENEMEN
l!ereid je voor op koud en vochtiq weer.
Dus: warme kledi!'l1 die qoed aansluit aan
polsen en eiîkels" Warme sokken. Een aantal
lagen dunne kledipg over elkaar isoleert
beter dan één dikke laag.
Ook i.v.m. traangas e.d. is het belangrijk
dat je je huid zoveel mogelijk kunt afdekken.
Desnoods stevige elastiekjes meenemen om
om mouwen en broekspi jpen te doen.
Denk aan iets wa:rms voor om je hoofd.
(jas met kapuchon, warme sjaal of doek) .En

nen bar en boos zijn. En het is jammer als
je het niet uithoudt omdat je b.v. niet aan
droge reserve kleren gedacht hebt. En ook
kun je door allerlei ongemakken et). kleine ongevallen qetroffen worden, die ook kunnen 'Iebeuren als je thuis was gebleven, of zomaar
een eind was gaan lopen. Denk aan blaren,
verzwikken, ongesteld raken of in je vinqers
snijden. Ook dan is het handiq als je weet
wat je eraan kunt doen en de spullen ervoor aanwezig zijn.
Zodoende.

evt. iets stevigs (helm). Neem regenkleding
mee en heendschoenen (lifst van leer).
Draaq stevige, dichte schoenen - geen
sandelen,oude bezwete sokken zijn het beste.
Neem reeerve-kleding mee. Als je blijft
overnachten, neem dan een warme, liefst
donzen slaapzak mee, een isolatiemetje teqen
optrekken,de koude en vocht. en een stuk landbouwplastic.
Neem voldoende voedsel mee .Met eell leqe maag
houd je het niet lang uit. Neem stevig voedzaam brood mee voor 3 dagen, chocola en/of
vruchtensuiker, een veldfles of thermoskan
met warme drank.
Neem de nod""I9ë"spullen mee voor je persoonlijke verzorging. Denk ook aan eventuele tampOns ,condooms, pessarium, IIda pil ft,
voldoende papieren zakdoekjes,eeri reservebril, véél citroensap tegen traangas, een
zwembrilletje, hansaplast en leJ!kOPlast._
Belangrijk is ook dat er zoveel mogeli~k
Spuitflessen met waterzijn om ogen zo snel
mogelijk te kunnen uitspoelen. Een goed
schoongemaakte afwasmiddelfles is ook goed.
Mensen die speciale geneesmiddelen gebruiken moeten voldoende voorraad bij zich hebben. En het is heel slim om ook een S.O.Shanger of een briefje bij je te dragen met
daarop. gegevens als wat je mankeert (bv,
suikerziekte, epilepsie, bloedziektenals
hemofilie en anemie, allergién). Welke .geneesmiddelen je gebruikt, dosering, naam
en tel.no. van behandelend arts, of je
zwanger bent, evt. bloedsgroep. Bet lijkt
misschien overdreven maar het kan soms belangrijk zijn.
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EHBO_tas
- Spuitfles met water (event, boorwater I
als fles kan bv. lege _Melfles)
- steriele kompressen grotere (12x12 cm)
kleinere (8x8 cm)
- Vette watten (verstuikte enkels, drukverbanden)
- Droge (witte) watten (bloedende wonden)
- Snelverbanden
- Zwachtels
- Driekante doeken (mitella/palestinadoek)
- Pleister (hansaplast/leukoplast)
- SChaar

-

pincet (splinters)
10 veiligheidsspelden
Jodium of sterilon
Schokola
Druivensuiker
Citroensap, (neutraliseert traangas)
papierenzakdoekjes
ZWaluwstaartjee ( illgeknipte stukjes
leukoplast om snijwonden dicht te
plakken zodat die niet open blijven staan).
- Sterielegaasjes

ALGEMENE TIPS
- Voor zwangeren, bronchitis-en asthmapatienten geldt, dat z. iZil:h' iDaar' bloter niet
in de voorste U.nies kunnen ophouden i.v.m.
de voor hen nogal nadelige effecten van de
diverse gassen. Zwangeren bovendien i.v.m.
extra risico's bij .en flink pak slaag.
- _
bij verwondill9en liever gtltln pijnstillers, omdat je dan geen controle meer
hebt op de ernst Van de (b.v. inwendige)
verwondingen, doordat je de waarschuwende
functie die pijn heeft, onderdrukt.
- Laat contactlenzen thuis,of draag ze
in ieder geval niet waar je kans loopt
op gas verrast te worden.Ze verergeren
de scliade aan je ogen en het is lIOei-
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lijk om ze uit te doen als je al traangas in je ogen hebt gekregen.
- Gebruik 'leen schmink,nivea,alcohol
of shit.
- Neusbloedil!gen verhelp je door je
hoofd vó&over te buigen en aan twee
kanten van j. neus te knijpen tegen de
rand van het bot in je neus aan.
:""iiaren voorkom je door oude bezwete
sokken te dragen , van wol, in stevige,
gesloten schoenen.Gétln sandalen dus.
- SPlinters zijn vervelend en kun je
er het best zo snel mogelijk uit (laten) halen,voor de boel ontstoken raakt.
Op de hulppost zijn pincetten.
- Brandwonden: kleine brandwonden,die
niet open zijn en nog geen blaren,
moet j. lang met ~ water sRO"len.
Als i<lllllUld in de fik staat snel blussen
door in een deken,een slaapzak of door
het zand te rollen.
-Kou voorkom je het best door regelmatig iets warms te drinken.Geen alcohol.
Je kunt beter van binnen uit opwarmen dan van buiten uit.Met alcohol in
je lijf ben je eerder slachtoffer van
de kou dan zonder.Je ontregelt je eigen temperatuursregulatie.
- Flauwvallen kun je meestal voelen
aankomen.Ga dan rustig ergens liggen
met je benen omhoog en wacht niet tot
je vanzelf omvalt.waarschuw iemand en
bedenk,waarom je flauwgevallen bent.
Pas een klap op je hoofd gehad,te weinig gegeten, te lang gestaan, te koud
gehad.Doe er iets aan of laat naar je
kijken.
- An'lst!Pan+ek.Als de MB charges uit gaat
voeren Ontstaat meestal paniek bij de_
monstranten:plotselill9 let niemand
meer op iemand,maar probeert iedereen
zelf "te overleven",bv. door zo berd
mogelijk terug te rennen.Bet is duidelijk dat dit niet gemakkelijk gaat,
als je met een grote groep mensen op
de dijk steat.In zo'n panieksituatie
zullen mensen vallen en over elkaar
heen lopen
Bet is verdomd 1IlOeilijk om zo I n panieksituatie te voorkomenliedereen is namelijk banq.Boe kunnen we ervoor zor-

gen dat dergelijke situaties minder
makkelijk ontstaan?
Het is sowieso belangrijk om aan de
demons-tratie mee te doen me't een groep

vrienden,die elkaar in de gaten

hou~

den,samen praten, en elkaar steunen.

OIlldat je in een panieksituatie geneigd
bent om alleen aan jezelf te denken,
is het goed om binnen zo I n groep
koppels te vormen,die steeds bij el~
kaar blijven. Mensen die van zichzelf
weten dat ze niet snel in paniek raken,
kunnen dan meer naar voren gaan dan
mensen ..die eerder van slag raken.

Ken je eigen kracht!
Blijf met elkaar praten,probeer samen
de werkelijke situatie te overzien.
Als er toch gerend wordt,blijf kijken
waar je loopt.Ren niet overhaast de dijk
af,want dan kom je in het pr1kkel~
draad terecht.

VoorZOrgsmaatreezelen

Draag goed sluitende regenkleding
en maak als je dat nodig vindt
zelf een gasmasker.smeer de huid rond
ogen .. neus en mond in met c1troensap.

Zorg dat je goed gegeten hebt.
Loop altijd uit de richting van de
gasstroom.Let op de windrichting.
Er kan onzichtbaar gas gebruikt worden.
Traangas in poedervorm blijft lang
aktief.Je moet er zo weinig mogelijk
van oplopen. smeer je huid niet in
met vettig spul (Nivea,kosmetikal ,
want dit vergemakkelijkt het binnendringen van traangas. Schmink je dus
niet.

ZELFBESCHERMING
Traan~

en braakgas

Er kunnen verschillende soorten gas ge~
bruikt worden.Clmdat je niet kunt zien
welk soort gas geven we hie:r:na alleen
wat alg....ene richtlijnen.
GETROFFEN DEEL

SYMPTOMEN

EERSTE HULP

algemeen·

ogen

zo snel mogelijk uit het
l;>esmette gebied. Het groot~
ste ongemak moet binnen
15 ~ 20 minuten verdwijnen.
brandend gevoel,hevige
tranenvloed,onvrijwillig sluiten v;m ogen

ogen open houden in de
wind.Niet wrijven.Tranen
helpt de ogen schoonmaken.Als deeltjes gas in het
OÓgzijn geraakt,was het dan
uit met grote hoeveelhe~
den koel water.

huid

stekend/brandend gevoel
vooral op natte/zweterige
delen.Roodheid.Blaren

zitten en stilhouden om zweten
terug te brengen. Stel aangetaste delen aan frisse 1ucht

van zeer grote concen-

bloot.Grote aantasting kan
verlicht worden doorspoelen met water gedurende op
zin minst 10 minuten.Verwijder
natte kleren.Douche of trek
andere kleren aan als dat mo-

traties.

gelijk is.
neus

irritatie,branden,
niezen.

adem normaal, sn\1i t je neus.

borst

irritatie ,branden,
hoesten, stikkend gevoel.
Benauwd gevoel op de
bors't,vaak gepaard
gaande met paniek.

ontspannen en kalm blijven.
Geruststellend praten naar
hem/haar neemt het ongemak
een beetje weg en voorkomt
paniek.

VOOR ERNSTIGE EN AANHOUDENDE EFFEKTEN,KOMPLIKATIES EN VERONTREINIGDE
WONDEN,ZIE DAT JE ZO SNEL MOGELIJK MEDISCHE HULP KRIJGT.
Wat merk je en wat kun je dan doen?
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HOE MAAK JE JE EIGEN GASMASKER?!
Eerst de benoQigdheden:

Dit binnenstebuiten keren en de andere
zijkant vaststikken.

... een stuk stof van 2x de afstand

tussen de brug van je neus en je
kin + 2., cm. (totaal ongeveer 25 x
90 cm.)
- een buidel van keteldoek (los
g.eweven gebleekte katoen) met daarin
houtskool (ongeImpreqneerd met
brandbare vloeistof).Norit in
poedervorm is uitstekend.

[
Het buideltje zit nu tussen de stof.
Dit masker goed vastbinden voor de
neus- en mondholte.

Maak de buidel ongeveer 10 x 15 cm.

Nog simpeler is een qrote zakdoek

en stik dit een paar maal door zodat

die je regelmatig doordrenkt met

niet alles onderin komt te liggen.

oitroensap of azijn.Deze neutraliseren
het traangas . Goed strak om neus en
mond binden.Dan neem je zo'n 70 ,

van het effekt van traangas weg.
Af en toe een slok citroensap door
mond en keel spoelen is ook aan te
raden.

Vouw de lange reep stof in de lengte
dubbel en leg de buidel in het midden.

~

\l

H

1

•

In plaats van de buidel kun je ook
goed een qeurvreter gebruiken.

. . . - - - .

Stik o§én zijkant plus de bovenrand
vast (dus OOk de st:l,krand van de
buidel) •

.

••••••• ••• • ." . • • •• "•
•
••••

WATERKANON

HONDEN

Gekonfronteerd met een straal water is

Honden kunnen getraind worden voor verschillende doeleinden: om een individu
of een groep onder kontrole te houden,
om een uitval te doen en schade toe te
brengen of met de bedoeling te doden.
Het is prakties onmogelijk vast te
stellen waarop de hond getraind is, in
Dodewaard reageren ze op he t kommando
I'burger".

de meest beschermende houding op de
grond zitten inet je rug naar de straal
toe en jp hoofd op je borst.Deze positie houdt de ruggegraat krom en
de buik en het hoofd beschermd.
Rugzakken,loszittende kleren of uitsteeksels kunnen door de straal geraakt
worden en moeten worden vermeden
e

Grote voorzichtigheid is geboden als je

Als je een rugzak om hebt ,doe
hem dan af ,leg hem naast je neer en
neem de beschermende houding aan.
Regenkleding kan gedragen worden
om zo droog mogelijk te blijven.
Zoek geen schuilplaats in of achter
spul dat los kan raken of opgetild

gekonfronteerd wordt met een aanvallende

hond. Het belangrijkste is niet te bewegen en kalm te blijven. Maak. geen

plotselinge bewegingen, want honden zijn
getraind om. te teageren op

'~ne'lle bewegingen en op individuen die weg rennen ..

Het kan verstandig zijn als een hond ge-

kan worden,omdat je gewond kunt raken
door rondvliegend materiaal.

traind is om handen en voeten aan te

vallen, om ho§o§l langzaam je handen op je
rug te leggen.. Draag stevige han4schoenen en schoenen~
Je schoenen inwrijven met wolvenvet of
leeuwenstront wil de honden afschrikken ..
Dit kun je in dierenzaken kopen.
Je kunt beter niet wegrennen voor een
aanvallende hond, omdat deze altijd
sneller zijn en reageren op snelle bewegingen .. Onthoud dat honden wapens zijn
die onder kontrole staan van In agent~
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STOKSLAGEN / CHARGE VAN DE M.E.
Probeer zoveel mogelijk bij
elkaar te blijven.Als mensen gel&0herd raken van de grote groep en
direkt aangevallen worden door politie,
kunnen ze een defensieve houding over..

weqen,bv. door zich als een bal ineen
te rollen.Dit doe je door je hoofd
op de borst te doen en de knJ.eên op
te trekken. Deze houding beschermt

gezicht,maag en geslachtsdelen.
Door je handen in je nek te leqgen

en de armen aan weerszijden van je
hoofd, bescherm je tevens je nek en
je slapen.Bij het ballen van je
wisten 1n de nek niet de duim tus-

sen de andere vingers doen. Bij "een slag
van de wapenstok breekt dan de duim.

PRIKKELDRAAD
kijk uit dat je niet 1n het 1n ruime
mate aanwezige prikkeldraad valt.
Gewoon prikkeldraad 18 al pijnlijk
genoeg, maar NATO-draad met vlijmscherpe mesjes kan ernstige verwon-

dingen geven. zeker als het doorgeknipt wordt. Bet staat nl. onder

grdte trekspanning. Bet draad vliegt
alle kanten uit a1s je l'iet zondtfr
meer doorknipt.
Ook kleine pdkkeldraadverwondi!l2el'
altijd goed laten achoonmaken en een

tetanus-spuit gaan halen. Denk niet
te snel dat het vel meevalt.
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EERSTE HULP
4.a. Is het bewustzijn goed ? Is ~ij/ hij
slaperig of bewusteloos ? Zijn reaktie·s adekwaat ? Is iemand goed helder,
dan moet hij cg zij op een bepaalde
manier neergelegd worden (zie verderop), want zo iemand kan gaan overgeven
en dat mag niet in de longen komen.
Losse dingen moet je uit de mond halen.
b. Is iemand bewusteloos geweest, b.v. na
een klap op het hoofd ? •Kun je je herinneren wat er is gebeurd ?' Een hersenschudding hoort tot de mogelijkheden en daar moet de niet zomaar mee
blijven rondlopen.

Bet volgende moet (jammer genoeg) ook
geschreven worden. Niemand hoopt dat
er vervelende dingen gebeuren, dat er
een konfrontatie ontstaat. Maar je
hebt niet alles in de hand. Trouwens,
er kan altijd een ongeluk gebeuren als
er veel mensen bij elkaar zijn.
Als er iemand gewond raakt:
- zorg dat er ruimte komt rond de gewonde. Spring er alsjeblieft niet
met z' n tienen op af. Een initiatiefnemer en een helper zijn genoeg.
Andere mensen kunnen voor ruimte
zorgen en hulp halen. Spreek dat goed
af.
laat iemand die wat heeft niet alleen.
Laat hem of haar niet alleen naar een
opvangpost gaan. Mocht het zo erg zijn
dat er een ziekenwagen bij moet komen;
ook den moet er iemand mee gaan die vertrouwd is en weet wat er is gebeurd.
Wat moet je vragen, waar moet je achterkomen,
voor je iemand transporteert of verder
laat lopen?
Dit zijn 9 punten:
1. Is het op het eerste gezicht duidelijk
- wat er aan de hand is, of zijn er nog
andere onzichtbare verwondingen?
Navraqen!
~.

5. Boe is de ademhaling ? Dit kun je kontroleren door een hand op de borst te leg
gen of een bril voor de mond en neus
te houden (aan het beslaan van de bril
kun je zien dat iemand ademt)
Bij iemand in ademnood kun je knellende
kleren losmaken en je moet dingen die
los in de mond liggen (een tand, kauwgom, modder) eruit halen en -zo nodig-

bewaren.
Als het nodig is en iemand kan het:
mond" op mond of mond op neus beademen.

Ht·~~
6. Kan iemand alles goed bewegen ?
Zie verderop.

Bloedt het zO erg, dat dat eerst gestopt moet worden?
(over hoe en wat: zie verderop).

7. Boe is het met de ogen ?

8. Kan iemand zelf lopen, of liet hulp, of
moet hij/zij gedragen worden (verderop
meer)

.1. waar

doet het het meeste pijn (in
het hoofd, de nek, in de borstkas,
in de buik, in het kruis, in arm of
been, in de rug)?
Pijn bij zuchten of in de buik is
. niet zo ...ar iets.

9. Later, maar zo gauw mogelijk opschrijven wat er is gebeurd, naam, plaats,
tijd, toedracht.

WONDEN
l

Een wond aan het hoofd bloedt altijd erg.

SChrik daar niet van, het ziet er vaker
erger uit dan het is. Als een wond hard
bloedt kan het uit een ader of een slagader
IcoIIIen. Dat laatste zie je doordat er bij
een diepe wond stoomewi~s helderrood
bloed uitstrOOllt, op het rliite van de hartslag. Dan kun js het beste krachtig naaat
de wondranden drukken. Desnoods met een
cUk 'laas in de wond zelf. Bet getrQffen
Uchulledeel hoog houden helpt. Je kunt ook
.... drukkend verband aanl"9gen ....t een hard
..-rverp erin (luciferdoosje, gulden).

..
15 minuten volÎlouden, doet het bloeden mees.
tal stoppen. wel laten zien aan de hulppost
of GGD •
Bael geen voorwerpen uit een wond, laat

Uit een ader kan het ook hard bloeden. Met
.... 'Is.. stevig drukken en dat zo'n 10 tot
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een wond goed verzorgen bij een opvangpost. Heb je het afgelopen half jaar geen
prik gehad tegen str",atvuil (oftewel tetanus injektie) dan doe je er goed aan er
bij verwonding, een te halen bij je huis~
arts of in het ziekenhuis.
Hou er rekening mee, dat als een wond gehecht moet worden, dat na 6 uur niet meer
kan : Doe dus niet stoer, als het niet nodi9 is. Doé zelf géén jodium in de wonden
als je er toch mee naar de hulppost gaat.

BEWUSTELOOSHEID
Als iemand bewusteloos is of erg suf, kan
hij of zij wél overgevem maar niet voorkomen, dat braaksel in de luchtpijp terecht
komt, zoals iemand bIj bewustzijn dltt kan.
Daarom moet iemand zo neergelegd worden,
dat het braaksel uit de mond kan lopen en
de tong niet naar achter kan zakken (en
daarmee de luchtpijp afsluiten).

-

Kniel naast het slachtoffer.
Leg de dichstbijzijnde arm langs het
hoofd omhoog en de andere arm over de
borst (1).

-

Buig de knie die het vern van je.at is
en zet de voet goed in de knieholte van het
been, dat het dIchst bij je is(2).

-

Nu kun je gemakke~ijk door de opgetrokken
knie naar je toe te trekken het slachtoffer
omwentelen. Ondersteun daarbij het hoofd
van het slachtoffer zodat het geen smak
maakt (3'.

-

Als je zo het slachtoffer op de zij gedraaid
hebt moet je zorgen dat de ademhalingswegen
vrij blijven. Daarom buig je het hoofd zo
ver mogelijk naar achteren in de nek
en sluit de onderkaak. tegen de bovenkaak..
Deee blijf je vast houden, anders zakt

de kaak weer naar beneden.
Dit doe je omdat anders de tong naar achteren zakt en de luchtpijp afsluit. Het slacht...
offer ademt gewoon door de neus.
Die ligging heet de 'stabiele zijligging'
Het is wel handig om dit vantevoren bij
elkaar te oefenen, zodat je als de nood
aàn de man/vrouw is niet meer hoeft te

puzzelen :
Je moet zo iemand niet zelf vervoeren
maar erbij blijven tot er hulp komt.
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PAS OP!!!
Als iemand hard of gek gevallen is en pijn
heeft in de rug; armen of benen niet kan
bewegen; of ergens een tintelend of doof

gevoel heeft, LAAT BEM OF HAAR DAN LIGGEN
ZOALS HIJ OF ZIJ LIGT !!! Met sjorren kun
je veel kapot lD8ken, zek~r in de rug, met
het risiko op een blijvende verlamming.
VERVOER MOET DOOR VAKKUNDIGE MENSEN GEBEU-

REN. Iemand met een gebroken been of arm
kun je ook beter niet vervoeren.

Als je zelf iets oploopt, ben er dan niet
huiverig voor om naar een hulppost te gaan

en er iemand naar te laten kijken. Niemand
heeft er wat aan om door te lopen als het
eigenlijk niet gaat.

VERVOER GEWONDEN
"Bet in veiligheid brengen van gewonden".
Hoe en of je iemand vervoert bepaal je
steeds ter plekke. Een goede stelregel is
dat je iemand alleen vervoert als dat
strikt nodig is, dus als laten liggen meer
gevaar oplevert. Zeker laat je iemand liggen met een mogelijk ruggemergletsel
(naar dof tintelend of geen gevoel in armen
of benen na een harde klap(val) in de rug

Je staat aan de zijde van het gekwtste been legt een arm om jouw schouder, en
neemt de hand vast je andere arm ondersteunt het middel van de ander. En zo hobbel je dan naar waar je wezen moet.

en of nek

Dat is een manier om iemand over een korte
afstand te verslepen, die anders gevaar zou
lopen 'Bij charges van de weg af e.d.)
Met deze greep kan ook een bewustloze weggesleept worden. Maar bij ruggemergverwondingen e.d. wachten op beroepsmensen.

Ver iemand met zware bloedingen

botbreuken of na klappen in borst of
buikstreek. Ook iemand met aemstilstand of
moeilijkheden help je ter plaatse. Wat
je in deze gevallen wel doet is zorgen voor
rust en ruimte en voor hulp. Je blijft bij
de gewonde. AlS je dus toch iemand gaat vervoeren zijn er verschillende manieren om
dat te doen. Welke je gebruikt hangt van
de situatie af.
Een paar mogelijkheden,

RAUTEKGREEP

OlVDERSFEUNING
Je ondersteunt iemand met beenverwondingert
verzwikte enkels, uitputting en andere ver
wondingen om haar of hem bij het lopen te
helpen.

I

I'
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De gewonde ligt op de rug. je zet je voeten

SIOELGREEP

naast de oren en gaat dus niet op de haren
staan. dank je wel. Met beide handen pak je
hem of naar in de nek; brengt het ho ven
lichaam omhoog. tot in een voorover gebogen positie, en laat hem of haar tegen
je scheenbeen rus ten. Dan pak je onder de
oksels van de gewonde arm vast, buigt deze
voor de borst waarbi j je ople·t dat je de

Dit is een manier om iemand in een
zittende houding te vervoeren, die je toe
kunt passen bij hoofd. voet en lichte been
verwondingen en ook bij uitputting. Dit moet
je niet doen bij: rug, buik en zware beenverwondingen en niet bij beenbreuken.
Je maakt je handen aan elkaar vast zoals op
het plaatje staat (dit kan met een sjaal.
das, zwachtel of dergelijke, waarvan je de
einden aan elkaar knoopt). Voor het optillen
legt de gewonde de armen over je schouders.
De draagsters/dragers steunen de rug en nek
van de gewonde door achterlangs met de vrije
handen elkaars armen hoog vast te pakken~

borst:!èri) niet kwetst en de duim naast de an-

dere vingers hebt. Dan trek je de gewonde
achterwaarts omhoog waarbij die op je bovenbeen komt te rusten.
Daarna sleep je hem of haar weg.

RAUIEK-2

Dan schep je de gewonde met de gebonden han-

Dit doe je met zin tweeên en kan ook ge-.
bruikt worden bij buikverwondingen, zwaardere hoofdverwondingen. He doet hetzelfde
als bij rautek 1 maar dan neemt iemand anders de onderbenen ter hoogte van de knieen, zodat je vooruit kunt lopen.
Niet <'lus bij ruggemergverwondirigen. borst-

den op. zoals dat op het plaatje te zien is
en je sjouwt weg.

kasverwondingen en botbreuken
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OPENBAAR VERVOER
Dodewaard is slecht bereikbaar, dat merk

je wel als je naar de aktie komt. Dit
stukje, wil het je wat makkelijker maken
als je terug wilt naar huis. De tijden
van de heenreis zoek je zelf maar uit.

Je kunt het beste naar station Eist komen of naar station Zetten-Andelst en
van daaruit 6 km lopen. Of je gaat naar
station Nijmegen en je neemt bus 43 naar
hetGat van Hagen.

TREIN
Allereerst de trein. Vanaf de GKNcentrale is het 4 km naar station
BeDDIlen-Dodewaard en het tentenkamp
op het Gat van Hagen ligt 6 km van
station Zetten-Andelst of station
Eist. De spoorlijn ligt ongeveer z6:

Op zaterdagmiddag 18 oktober proberen we
te zorgen voor een pendelbusdienst tussen
station Eist en het tentenkamp.

Vertrektijden richting Tiel-Utrecht:
vanaf Zetten-Andelst: 7.36, 8.41,
9.39, 10.39 en ieder uur tot
20.39, 21.39 en 22.54
vanaf Hemmen-Dodew.: telkens 5 minuten later.
Vertrektijden richting Nijmegen-Arnh.
vanaf Hemmen-Dodew.: 8.52, 9.46, 10.44,
11.44 en ieder uur tot 23.44
vanaf Zetten-Andelst: telkens 5 minuten later.
Soms moet je overstappen in Elst of
in Ni jmegen, maar dat zie je vanzelf.

BUS

Als je uit de omgeving van Dodewaard weg wilt komen met openbaar
vervoer, dan zijn er verschillende
mogelijkheden, maar die hebben alle
"n ding gemeen: de frekwentie van
de diensten is erg- laag; VOOral op
zondag. Vandaar dit overzichtje van
vertrek- en aankomsttijden.

Dan de bus. Let goed op I het wordt nu
ontzettend ingewikkeld, ondanks dat ik
de gegevens sterk heb vereenvoudigd. Op
het kaartje hieronder zie je de
belangrijkste buslijn met een dikke
lijn aangegeven. Deze bus, nr 43, rijdt
van Dodewaard naar Andelst, waar je altijd moet overstappen, en dan naar het
Gat van Hagen en verder naar Nijmegen.
Als je vanaf de blokkade naar het tentenkamp wilt, kan dat met de bus als volgt:

MA-VRIJDAG:

ZATERDAG:

vanaf Bien vertrekt de bus om 8.02,
9.02, 10.02, 12.02, 14.02, 16.02,
17.02, 18.02. Deze is na 5 min. in
Andelst. Vandaar vertrekt de bus om 8.08,
9.08, 10.08, 11.08, 12.08, 13.08,
14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 18.08 en
20.08. Deze is 20 min. later op het
tentenkamp en nog eens 25 min. later in
NijDlêgen.

vertrek vanaf tentenkamp. 9.39, 10.39,
11.39, 12.39, 13.39, 14.39, 15.39
16.39, 17.39, 18.39, 19.39, 21.39
vanaf Andelst om 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00

ZATERDAG:

vanaf Andelst kun je alleen noq maar om

ZONDAG.

vanaf tentenkamp vertrek je om 10.39"

12.39, 14.39, 16.39, 18.39, '20.39
22.39

vanaf Uien gaat de bus om 12.02, 14.02,
16.02, 18.02, 20.02, 22.02. Deze is
na 5 min. in Andelst. Vandaar gaat een
bus om 8.08, 9.08, 10.08, 11.08, 12.08,
13.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08,
18.08, 20.08. Deze is na 20 min.
op het tentenkamp en weer 25 min. later in
Nijmegen.

13.00, 15.00, 17.00 naar de GKN.
Ik begin Dlê af te vragen of het toeval
is dat kerncentrales worden gevestigd in
gebieden waar het openbaar vervoer slecht
is.

Als je toevallig terug wilt naar Wageningen, dan un je vanuit Andelst om 13.08,
15.08, 16.28, 18.08, maar dat is alleen
van maandag t/m vrijdag.

ZONDAG:

Vanaf Hien kun je wegkomen om 15.02,
17.02, 19.02. Dat wordt dus lopen
naar Andelst. Daar vertrekt de bus om

9.08, 11.08, 13.08, 15.08, 17.08,
19.08, 21.08 naar het tentenkamp.

WEGOMLEGGING
Als je met de bus van het tentenkamp naar
de blokkade wilt, moet je rekening houden

Tenslotte nog dit: hoogstwaarschijnlijk
zal de politie rond de ME-kordons een
grote verkeersvrije zone instellen, waarin alleen mensen, fietsen, en ambulances

met de volgende vertrekt.ijden:
MA-VRIJDAG:

vanaf het tentenkamp vertrekt de bus om

toegang hebben. Deze zone zal tussen

7.29, 8.39, 9.39, 10.39, r1.39,
12.39, 13.39, 14.39, 15.39, 16.39,
17.39, 18.39, 19.39, 21.39. Je bent
dan 20 min. later in Andelst en vandaar
vertrek je om 8.00, 9.00, 11.00, 13.00,
15.00, 16.00,.17.00 naar de GKN,
waar je 5 min. later aankomt.

Dodewaard en Andelst liggen en dat kan
betekenen dat ook de bus wordt omgeleid.
De busroute komt dan vermoedelijk iets
noordelijker te liggen, op de weg die je
op het kaartje ziet liggen tussen de dikke
lijn en de snelweg.
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HET TENTENKAMP
KAMPEREN
Kamperen in oktober valt niet mee;

zeker niet op een daarvoor ongeschikt
terrein. Ook de vorm van de aktie geeft

een aantal bijzondere praktische problemen. Hieronder volgen enkele tips voor
spullen die je kunt meenemen om de problemen zo klein mogelijk te houden.
Jerrycans: er is waarschijnlijk een drinkwaterpunt op het terrein, maar niet
zo dicht bij de tenten.

Kookspullen: er wordt niet centraal voor
eten gezorgd. Je zult dus met je
basisgroep zelf voor eten moeten

zorgen. Het is handig om voor een
paar dagen eten 1n huis te hebben.
Isolatiematras: zo'n ding houdt de grondkoude tegen, die in het rivierengebied hee~ sterk is. Verkrijgbaar in

campingsportzaken.
Vuilniszakken: tegenover het tentenkamp is
een vuilstortplaats. Houät het kamp
alsjeblieft schoon, anders draaien
daar een paar mensen voor op.
Lampen: neem ook voldoende reserve-olie,
-gas of -batterijen mee. Tuinfakkels
zijn ook heel handig.
Rubber laarzen.
Tampons.

DE HOND UITLATEN
We proberen te zorgen voor zoveel mogelijk
toilethokjes met waterspoeling, maar op
het moment dat we dit schrijven is daarvan
nog niet zoveel zekers te melden. Bovendien is het maar de vraag of we die faciliteiten kunnen houden als de akties lang
gaan duren. Het is dan ook aan te raden,
dat je basisgroep of jijzelf zorgt voor:
Een schepje: om zelf latrines te graven
langs de slootrand. Met landbouwplastic, twee latten en touw is een
latrine ook af te schermen.
Toiletpapier.
Een dieet waarin veel zuivelprodukten en
geschilde appels zijn opgenomen. Dit
scheelt nameli ik enorm in de frekwentie waarmee je moet poepen. Op de
barrikades zijn geen toiletten.

OP DE BARRIKADES
We zorgen zoveel mogelijk voor :!HBO-posten
zowel op het tentenkamp als

bij de blok-

kade. Voor ","at je zelf aan EHBo-spullen
mee kunt nemen verwijzen we je naar onze
medische rubriek, elders in dit handboek.
Verder is het van belang dat je:
Extra warme kleren, vooral sokken, aanhebt;
je isolatiematrasje ook in de blokkade bij
je hebt; een zaklantaarn en dit handboek
meeneemt.

Wat je liever niet mee moet nemen naar de
blokkade ': identitei tspapieren en agenda IS;
kontaktlenzen (ivm traangas);
alkohol, want hoe gek dit ook
klinkt, alkohol vermindert de
weerstand tegen koude ~

FIKKIES

KOMMUNIKAATSIE
Bet 1, Irq ~lanqrljk dat :la v •• l
moqeUjk _naen een zakradiootj. bij

zich hebb41n, want. .e zendeD een eigen
proqr--. u1.t via de nl. De frekv-.tlti.
la blj r~aktl•• 1ultlnq nog niet bekend, maar zal ~eU1k l:OI'l6 .:Ie 100
Mhz liqqen. Het 11 .....n POWI"OÇ'ZUIIlil.

maar 11 vooral bedoeld 0lII i-.!er,.n van
alle" wat er 9.~t op de hoogte te
laten zijn.

aet rekr••t1"cMp dat algenaar V41.1' het
terrein la, ltaat niet tol 4Ilt. er kampvuren
worden '1CIaaaltt, Me geraU19 hat ooJt 11.
Bet bzengt n1 aeha61 tol .an hat. !Jr", en
dwI . .n hat plezier dat rekreanten '·r~r.
vu het terrein nebben. Wl1 vin"'.n dat we
on. daaraan _ten houdIIn, . .ar wil j . pil!:
a. toc:h •• n vuurtje noken, gruf dan abj.

blieft een klein qat In de grond en 9001
dat na de aktie ....r dicht.

OPRUIMING

Ale j. mat j. n.eiaqroep toevallig ook
IIMlqafoonli tltl portofoons lllee'ilallCDllen hebt.

wil j. dat dan ... ldan b13 da
u.and 7
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De reltre.uten uit. da Olllqeving _ten we

niet tot vijand maken. Het terrein DOet
schoon echtergeLaten vorÓ8n, vinden
we. NU je Clsu ook UIl ...ewerken, Cloor in
ieder ~vel je eigen afval in een VUilniszak te verZaDelen, Clie je zelf even naar de
vuUni.belt brenq1:. ? DAn hoeven Cle beeiegroepen uit Cle c.g:eving' Claar niet meer voor
op te draaien. Iledankt ~ je hulp.
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RUIMTE VOOR EIGEN
AANTEKENINGEN

RUIMTE VOOR EIGEN
AANTEKENINGEN

BELANGRIJK!
GELD IS NODIG
GIRO 41769D
T.N.V. GELDERSE
STROOMGROEPEN te NIJMEGEN

ER IS AFGESPROKEN OP HET LANDELIJK OVERLEG
DAT IEDEREEN DIE MEEDOET AAN DE AKTIE f 10,ZOU BETALEN OM DE AKTIE FINANCIEEL TI!: ONDERSTEUNEN. ALS JE DIT GELD PER GIRO BETAALT
ZET ER DAN EVEN BIJ ARTIEKOSTEN.
DIT GELD IS NIET ALLEEN NODIG OM, DE AlITIE
TE KUNNEN DEKKEN, MAAR OOK OM VERDER TE
KUNNEN GAAN.
DUS •••••••••••••••••••• ALVAST BEDANKT

SEKRETARIAATSADRES "DODEWAARD GAAT DICHT"
VAN SCHAEK MOTHONSINGEL 10
POSBUS 13[j7 NIJMEGEN
TELEFOON 080-220960
GIRO 4176911 t.n.v. GELDERfJE STROOMGROEPEN

BELANGRIJKE lolEDEDELING

In het artikel over de
EHBO is een belangrijke
fout geslopen. Er staat
namelijk dat er tegen
het gebruik van braak"",

gas waqenziektiepillen
ingenomen moeten worden.
Dit moet echter afgera.....
den worden omdat de wal\"'
gelijke werking van dit
gas op het moment van

toepassing zèlf wel uitgesteld wordt, maar later (en eventueel versterkt en met allerlei
bijverschijnselen) toe
zal slaan.
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OODEWAl\RD GAAT DICIIT
BOEK
De aktie zoals die ge-.

voerd wordt is een no-

vum in de nederlandse

•
11

aktie geschiedenis. De
hele opzet en het moment
waarop de aktie uitqevoerd WOMt geven het geheel een extra (hopelijk bepalende) dimensie. Politiek gezien, en wel voornamelijk vanuit de ervaringen, verwachtinqen, inschattingen en dergelijke van de mensen die' aan
de aktie aktief hebben meegedaan. Vanuit die :i.dee wordt er momenteel al gewerkt aan een boek, dat probeert zoveel mogelijk duidelijk te maken waarom
mensen en groepen mensen meedoen aan de hele ... aktie, op een qegeven moment
afhaken, hoe ze de hele opzet waarderen, hoe ze, om kort te .gaan d' r ingestapt zijn er wat er van terecht gekomen i"'.
Wat voor dat doel het beste is, is dat die mensen of groepen die dat willen
en kunnen, een l'>rief SChrijven, opbellen enzovoort waarin ze OP de genoemde
punten ingaan. Diskretie uiteraard verzekerd ~n verdere informatie en afspraken ook. Kontaktpersoon: Willem, Bronsgeeststraat S7, 080-772682, Nijmegen.

STOP DODEWAARD

