,
•

Redaktioneel
Tijdens de Dodewaard-Gaat-Dicht-aktieweek
van septembe~ j.l. zijn mensen gearresteerd, en een twintigtal van hert zal worden berecht. Aanvankelijk zouden zij al
half november voC'rkomen, maar- op verzoek
van de verdediging zijn dé processen
ui tgesteld·.
De eerste processen vinden pl~ts op 10
en 11 december in hèt Paleis van Justitie in Arnhem. Het gaat hierbij om processen tegen de meerderjarige demonstranten die gearresteerd zijn. De mensen die
tijdens de aktieweek voor het Paleis
van Justitie zijn opgepakt (NB om de
vrijlating van andere demonstranten te
eisen) moeten nog op een te bepalen tijdstip voorkomen.
Tijdens de akties in Dodewaard zijn er
ook nog een drietal minderjarige demonstranten opgepakt. Vanwege hun minderjarigheid moeten zij in hun eigen woonplaats, ert achter gesloten deuren voor
de kinderrechter vsrschijnen. Die processen zullen in ~et begin van 1982
gevoerà worden.
Deze brochure is bedoeld als ondersteuning. van de mensen die aangeklaagd worden 'n als ondersteuning van dè hele
anti-kernenergiébeweging. Want waar
enkel,en van ons zijn aangeklaagd,
worden we àllemaal bedoeld.
Veel mensen hebben in de afgelopen tijd
meegewerkt aan de voorbereiding van de
processen. Er is onderzocht wat er pre-

cies in Dodewaard gebeurd is, het politieoptreden is vanuit verschillende invalshoeken bekeken, getuigen zijn onderzocht etc••
Op basis van dit materiaal willen de arrestanten hun verdediging voeren. Maar
zij willen geen individuele processen
ondergaan, waarbij dan al dan niet hun
formele strafbaarheid ter diskussie
staat. Zij willen zoveel mogelijk als
groep een politiek proces voeren. Ingaan op de gevaren van kernenergie,
denaatschappelijke aanvaardbaarheid ervan, ingaan op de belangen die er achter de kernenergie schuil gaan, ingaan op het feit dat kernenergie helemaal niet noodzakelijk is voor onze
energievoorziening, ingaan op de rol
van het parlement, regering en atoomlobby, ingaan op het politieoptreden.
Vandaaruit klagen zij, en wij met hen,
de atoomlobby, de technokraten, veel
politici en justitie aan.
Deze Onderstroom speciaal is een ondersteuning van die aanklacht. Er is in
opgenomen de' kQncept-verklaringen die
de arrestanten zullen gaan afleggen:
e$n lijst met de arrestanten en waarvan de beschuldigd worden, en nog veel
meer dat duidelijk maakt dat hun
proces ons proces is.

lWIGEJ<I.AAGD ZIJN ENKELEN
BEi:xlElD ZIJN WE AI.LEMW.

**de gebruikte fotoos zijn van de fotografen van het fotoboek Dodewaard-Gaat-Dicht'81. .
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OVERHEIDSGEWELD
door: Génrd Legebeke

OndePs taand aPtike Z is
ovePgenpmen uit KPi ; . maandb~ RektassePing-jPg.11nr. 9~vembeP 1.981.
GePaPd Legebeke, die het
sohPeef, was ook ·in DódeWaaPd en ondePzoaht de
ovePheid8strategie die tegen de demons tranten wePd
gebPUikt. Uit het .artiket
btijkt dUideZ.ijk dat àe
avePheid koste wat kps t
hun bed{!,oh,te scrmário 's
in pPaktijk ,witden. br.engen.
"Soms acht d~ politide o•·"lreitlflt'·
wrid onvermij~Mijk, ttrll'ij/zij ûcll t~
veiU IWifi.tnrt dat itatlr tlktit• tot tt•n
storm van protest aanleiJinJl kan gt'vm. In dttt gn•allranturt zij un mar·
ginalitering.utrattgie. ( . . I MarJ!irraliserlngsstrattgi~i>n l.•istaan J111tnlit,
(/at l'en 11011 tt> l'lllle11 RfO'f' li'Ordt
''oortitn •·on rrrgtttie•·e kt·mtrirkm.
Daardoor wordt zo'n grot'l' naar de
sodalt ma~gt •·an dt> ,ç ammltt•ing
gedrukt. Hn m«t "" 1:rorp M'ordrn.
..'tlarmu gun fatsOf'lllijk mt'tl.f mt'tr
ins•te maktn .wil hrhhm: mlk.n·ijan-den, gewJarlijlce gt'kkc>n. mn•rranrwoordelijkt rlemrlllt'''· 7't'1:t'll .tt!final
uitgestoltllt'n is grll't>ltl ta tli.ft'iplitrt·
ring duptalwl rn lt' redunmrdigta,
ja gewnrst. ( ... J Bij Jt nmrgilwliuringsstratrgir moet dt> pmtt>.fttrtn4r
groep tYkmiflg h'oudm mrt'"' hart!e
geweldslcortfrontatit' mf't dt' m·,rheid.
De kompromisberridlrt'id i~ Ktring.
hf?tWtl hn politiek t' l>~·ltm.~ nm h.n
Iconflikt wordt rrkt'ml. /)it om·t>iligr
signaal. wordt nng ••tr.f.ttrlct M'anrrt'rr
dt overh,;d tot mnhili.trrillfl.W rat'gieifl ov"gaat. · Dt prottstrrrndt
gr«prn wordm niet allun in ten socitHJJ. isol~mtrtt gedrf'\'t'll, maar o&lc
.drrigen d~ zeistrt trt #t()()il'tltkt·n Jer
gealctivurde bn•o/kilrg. Gt'M't•ldsar
(ess~n zowel van ov"lrt'iilcrl.~ '''"'par:
tilculieren komen in t/('rn•Wik•· t~it:oll~
deringssituatitl voor C'l l ~iÏif- timr gt~
makk~lijlc te r«htvadrdigrn". ·
·
Een beknopte samen\'atting van hê.t :
scènario voor het overheidsoptreden
tegen de anti-kernenergi~.bewegini
rond de Dodewaard-~tktie van afgelopen september? Nee. ee!l bnprekina, uit 1979 al, van de str~ttegieën
ter handhaving van her geweldsmo-

norolie van de staat 'en van de - al
d:m niet vrijwillige - ttehoonaamheid. van de bevolking aan ,h et bevoegd gezag. De citaten ko"'en uit
een studie over overheîd~eweld in·
Nedertand van de hand van P. •·a11
Rüne11.· ex-politieman. tll-1.locent ·
aan 'hel Studiecentrum vcltn 1-hlgl'rc
Ptllitieanlllttnarer en up hei ; UJ!enblik medewerker m de top ~à n heJ
Wetenscharre.lijk OnderzClCks- en
Dokumentatie Centrum vàn h'et ministerie van justitie.
..
Volgens Van Reenen hureQ deze
marginaliserin~s- en _mobili~èrin8S·
strategieën bij ~ituaties. dat -de
"dwarsliggende groep of haar tn"ieven" zoveel werfkracht heb~n . " da t
politiek machtsverlies te \Tezen
valt". Aan overheidszi jde· b!!~taat er
geen mogelijkheid of bereidheid om
hèt konflikt op te l~sen of op de grieven in te gaan. Deze karakterisering
lijkt op het lijf g~schreven \'an een
buiten-parlementaire hewcttihg all'
de anti-kernenergiebeweging ·in Nederland De laa~stc ·jaren heeft die
enorm aan invloed en aanhang gewonnen. Niet alleen door algemeen
. aanvaarde middelçn als ~empnstra
ties maar juist ook door verdergaande. direktere akties als blokkade!'.
Was er onder het kabinet-D~n Uvl
n(!g sprake van de bouw van drie
nieuw.e. naast de twee al tlestaandc
kerncentrales, sinds de hlokkadeaktie bij de kerncen\rale ·in,.Óodewaard In oktober 1980 gaat de diskussie uitsluitend nog over het al dan
niet sluiten van de twee bestaande
cenirales. .Ondanks het inspringen
van politieke panijen. de aar1kondiging van een brede maatschappelijke
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.diskussie. enz. is de anti· kernenergie..:
beweging in Nederland uileen maor
krachtiger. tte~urden .
·

Pubfteke opinie

klaargestoomd
Hêt rroce'l van "isolerintz van een rolitic~. gt•zicn h<-dreigtndc ~roep van
de rest. yan de bevolking" (Vmt
Reenen) ,kwam wat de Ne.derlando;c
anti-kerncn<-rgic~weging lletrcft na
de binkkade-aktie van oktubcr I9MO
duiddiJk op _gang. Het voortnuw
werd hierbij niet genomen door:
één van . de politic"e bestuurders.
zoals fe verwachten z.nu zijn. maar
door de leiding yan het puliticupparaat. Kolmrrl 1-ïjlhrit•{. àls
kommandar;'ll van het rijkspolitiedistrikt Nijmegen de hoogste: politiefunktionaris bij akties rond de Dodewaard!öe kerncentrale. begon in de.
'pers vcrhalen rond te str~lien over
een harde en' ilgre~sievc k~rn die zich
binnen de anti-kernenergiebewegi-ng
.!-ind); c.titze tijd 1.ou aftekenen. Ouk
op ~mentcn dat anti-kernen~rgie
akties zi.ch niet in zijn distrikt afspeelden. was hij maar al te bereid
zijn waarschuwende vinger op te heffen. Zo ,·crklaarde Fijibrief afgelopen juni naar aanleiding van de
tllokkade-alüic !lij de Almelose ultracentrifugefahrick in het da!!hlad
Trouw over _dier lgn. 'harde kern':
"De~e me11u11 ::t>ggtn: IIM' demolcratit'
i.f de mru 11iet. ),.-komt._, ook in an·
.drrr hr"·"gi11gen, ::oal.f de lcrtlakht'M'I?Kinl(, tegm. Hun aama/ hi11ne" dt
anti-lcrrnmt'rgiebrM·eflillg fleemt tor
tn grzie" de mf'thode" M'aan.·at• X'hruik ..•nrdt!lrmaakl '~' dt wap~ns dit'

Wt' na tiC' hmt.Ht' u,laie• h1i I Jodc•woard
lrt'hhrn R''''nlltl,•n. IClm je· c/r ""''·' nic>t
Uitsluiteli clat dt:,t' ll"~~'P ••fllliitlt lltltlf
dt hMiè ''"" htt ltrrllris~N". Hij
braebt een scheiding aan IU!I~n de
harde kern t' '(t~i dit'. ducht ik. lrt'll'maol nit'l ;:o priniipic>t>l lt',~t'll kt'rtll'-

onbetuigd. PvdA-voorlilier Van dtn
BnB wierp zich op al!i goeroe van d.e
seweldloze aktie en werkte met zijn
uitlatingen flink mee un de negatieve beeldvm:ming uver cle anti·
kemenergiebeweging. Na,.afloop van
de aktie ~loot ook de nieuwe PvdA·
minister van binnenlandse l.aken Van
Thijn aan in de rij. Van Reeoen
noemt niet voor niets als een van de
tw,ee funktie.!! van mar~tinaliserings
strategieën ''een exträ rechtvàardiging van voorgenomen ·of al gepasseerd overheid!igeweld".

llt'f'Kit! Ûjll, nrcmr tiltijd tc'. l'illdl'll ~ijtr
"'"'" wortil J:l'flriJtc•Hc'c'ffi" I t!n de
"idr~ll' tfRC'II.\tulltl(.r.\ ,."" /..c•mc•trc'l'•
git'". (Volbkrant. 2J april 'tt ~I. De
pulllieke tlf'inie werd lanp.msm
klaarge!llnomd vom llewcllhJmhll pnte~tcn
de
antilitieuptreden
kemenergiehcweginll· In ecNc In-.
stantie alleen te~en de gmep
"kwaadv.illcnden". later nok tegen
de heweging alo; gcJ,«I. Op tweede
paasdag van dit jaar tr;nl de ME voOI'
hel eerst mei hard IfCWeid op t>ij de
Dodewaard-centrale.
i"..otten:,amd
om een groepje dat ''uit wa~ op konfrontatie met de politie" <îan te pakken. ma:1r in feite \\enl' ing\·hakl or
een kleine i'ithlokk:ttle \'OOr de centrale. Fijlhrief in 'I touw: " Wie ge·
weld.wil. duikt hel hc't onder'" de
mal>.'ill.l>c kwaadwille'ndcn 1ijn mQ!!ilijk te ~heiden. Op tweede paa~ug
hij Dodewaard is hel ftCiukt ~lektid
op te treden: de geweldlozen hebhen
1ocn de tijd . ~tekn:gen weg te ~aan .
Maar dut 7.al in een grote ma,,a riiet
01hijd lukken". Per 'lot \;tn re~enin11
ko1en die goed-.·illemle -ge"ehlloi'en er volgens l·ï jlhr iel1ell \'OOr om
in 7.o'n " ttemengde aktie" Sétmen met
die harde <tktievoerder~ op te trekken. " Dl'7e gcweldloc,..hcicl i' \'OOf
mij wut hypokriet". merkte Hjlhrief
in de. Volk-.krant op.
Hij d~ nëtdering vëtn de hlokkadeaktic vëtn scptemher I C)H I c,lokcn dit

konkludeerde het wecld•lad [)(' ·
Gromt. Oe politietaktiek Îij.le'ns de
aktie in l)odewaarcl ~as een voortzetting van de !itrnlcP.ie vnn voor de
aktie. llcl " gewelclclat.lt_l!e •>(•t reden"
yan de aktievoerder" werd "I'J!evoerd
als aanleiding en rechtvaarditdng
voo.r het' harde. politieOJltreclen. . ·
Oe burgemee!lter van Dodewaard
had' in een speciale verordéning voor
een groot gebied fond de kerncentrale een soort uit7.onclerint!"tc1Cstand
afgekondigd. Binnet\ Jlit gc"ied wa,;
hel a11een tocge!itnan.7il'h i•r dl.' wegen Ie hcvinden ~~~ verht'ltlcn om

soort geluiden stéeds ( reltwenter op.
Nu mengden ook politici zich in het
koor. Eent vooral vanuit de rechtse
hoek. G«tt:Jtntll, kommis.~ris van de
ltoninaïn in Gelderland, d~mi5sionair
minister van birJnenland'iC zaken
Wiegel. en de waarnemend VVOburwemecster van DNtewaard Goldlwrg verdronaen elkaar 'om de anti~
kernenergiebeweginf! ''erdudu te
maken. Maar ooit vanuit de ~al
demokratiiche hpek liet men zicb·niet

bouwsels op de wegen te maken en
zelfs maar bouwmaterialen mee te
draJen. Oe "Dodewaard gaat
dicht"-beweJing had al wekenlan(l
openlijk verkondigd dat de blok•
kade-aktie .zou bel'taan uit de houw
van "anti-atoomdurpen". "versterkte blokkade!;" . "barrikad~" of hoe hei ook heten mocht. het
kwam allem.aal op hetzelfde neer- op
de toegangswegen naar de centrale.
En uitdrukkeiijlt niet uit alleen maar

Naar toegewerkt
Dit hele pr~ roept het beeld op,
dat de overheid bewust toewerkte
naar een harde konfrontatie. En die
gewilde konfrontàtie Ï!i er in Dodewaard 09k gekomen. in·de vorm van
een ongekend gewelddadig rc'litieoptreden. " Er wtrd in Ornlttt~lnrd gtt'n
unirolt ttlt'tr ••utl••di~:tl.
f'en
btwtginR Q(ln/rt'pala. Ht't kcrllt'lft'f·
gitvraug!o·tllk KYJrdt tlf> dir 11/rlllit•r lrt>r-

"·'''f"

lt'id tot t't'n optnhOre ordt>pro/1/t'tm:•,
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een demonstratie naar de centrale.
Ook was tol deze aktievorm hesloten
door de gezamenlijke basisgroepen.
die ~ '"Dodewaard gaat diebt"bewegirfg door heel Nederland dragen. Er was absoluut geen sprake van
het doordrijven van een "harde
kern" of :·verschijnselen· in de marge·· van de beweging, zoa.ls ook minister Yon Thijn achteraf in Vrij N~
d~rlond ·suggereerde. ··oodewaard
gaat dicht'' had de7.l' uitgangspuntep
zelf lang van te voren op perskonferenties en ih informatiemateriaal in
de openbaarbeid gebracht. ledereen
kon hèt weten. dus zeker de politie.

Venast
Toètl deden hurgemeester·en rol itieleiding. die samen met de.oflicier van
justitre het beleidscentrum in Dodewaard bemanden, nair buiten·toe
net al~f ~e pijnlijk verra51 war~n
door het feit dat de aktievoerdeB op
zaterdag, de eeBte dag van de aktieweck, mèt houwmaterialen het ver.boden gehiéd' binnentrokken richting centrale en zich niets aantrokken
van een kleine groep "platte petten"
(agenten in gewone unifo~n in het
politiejargon) die 1.eiden dat dat niet
moc:bl. Er werden 1.elf!1 barrikades
gebouw vlak voor de centrale - in
prak~jk niet veel meer dan wat slor~ige hoopjes hout, wat stangen en
hier en daar een bedde!lpiraal. Toen
moe~t er wel. ingegrepen worden.
Bij de vorige blokkade-aktie i.n oktober 19RO was h.et gebied rond de centnlle afgegrendeld door rrikkelc,lraad
en ME-linies. Deze keer waren er alleen de " plaue ~tien", iedereen kon
gewoon doorlopen tot aan de toegan~brug tot de centrale. " We wilden een zo groot mogelijke tolerantie
ten aanzien van de demonstratievrijheid hanteren", aldu~ het heleidscentrom. Natuurlijk wist de politieleiding dat. de aktievoerders hun
houwmateriaal · niet hij een paar
" rlatte petten" zouden achterlaten.
Ook wall bekend dat de barrikade!!
daar zouden kómen waar men op ~
eerste ME-af7.etting zou stuiten. Het
heeft er dan ook alle schijn van dat de
politieleidingnrn oput de alttievoerdm tot hij de ~entrale heeft laten
lwmcn. Dut 14·a.f dt' M .t tt' uitgang,positi~ tn h1•1 hrsti m()mmt •·oor t't'lt
flinfu• af.vtraf/illg mt'l t't'n ""R~kr11cl~
htHl't't'lhtid g~wf'ld. Een groep \'an
duizenden men!ltn, aan drie kanten
klem t~5tn ME-linies, hun enige terugweg overvol· met nog toelltro~enc.le aktievoerdeB. Oe politie wi~t
dat de tensgwett dicht 1.at . Daarv\'•or
waren in de stoet ~enoeg '!itillen'
aanwe1.ig en !lij het tentenk;~mr van
~e aklievoe·rder!i bemande de politie
zelfs een kontainer vol met
ko11)munikatie-apparatuur. Als de
direkte aJtnleidîng om de ME te laten
inpijpen blijven politieleiding en politievoorlicbters voortdurend ~her
men met het gtttlien van molt,tovcocktail!i. Maar huiten de politic i!i
dat feit door niemand hevelitigd.
Ook tijden!! het verdere verloop van
de aktie in de vol~nde dagen. toen
de ME wel een gebied rond de een-

trale afgegrendeld hield. bleef de politie gewelddadige uitvallen doen
naa.r de aktic:voc:rdc:rs. Bamkades of
niet. Maar na zo'n uitval trok de ME
zich steeds op zijn oude: stellingen terug. Een paar uur later herhaalde zich
alles dan weer. Dit ook in het kader
van "het alsmaar invullen van die
demonstratievrijheid", aldu~ politiekommandant Fijlbrief. Tegelijkertijd bleef men vanuit het hcleid..~n
trum in Dodewaard, waar de politirakties gekoördineerd werden. de
gewelddadigheid van de aktievoerders benadrukken. En met sukses gezien de algemene teneur in de pc:ukommentaren, ondanks de Wiloverhouding tussen de meer dan honderd
gewonde aktievoerders en de twee
gewonden aan politiezijde. Van
Reeoen merkt bij een opsomming
van de venchiliende "typen geweldsankties" over " gebiedsverdediging"
op: "Gebic:dsverdediging l"y1nboliseert de kracht van de monopolio;t (de
bezitter van het geweldsmonopolie),
vooral wanneer het gebied of et'n objekt daarin ook voor de tegenstander
een symboli'IChe waarde heeft. ( . . . )
Verdediging vergemakkelijkt bovendien de rechtvaardiging van geweld. Gebicdsverdediging geeft de
politieke overhèid de mogelijkheid,
de tegenSlanders als "ltanvallers te
schilderen en hen op grond daarvan
te veroordelen". De politie zelf onderschat\e dit effekt nog. Een politiedokument over Dodewaard stelt
tenminste: " . .. over het feit dat er
hij chargell zo'n 100 à 1~0 demon!ltranten gewond zijn geraakt zal nog
wel tot oodige vragen leiden".
De aktie in Dodewaard eindigde na
vier dagen onder dreiging van knokploegen· die hadden aangekondigd
het tentenkamp te komen o;dsoonv~
sen. Op het allc:rlaatr~te Is dat ook op
kleine schttal gehcurd. Onder het
toeziend oog van de politie:

Verontruste bu.-.ers
In het begin van het urtikcl heh ilo. min
or meet gesuggereerd duof een citaat
over mobiliseringsstratcgieën uit het
hoek van Van Reeoen uan te halen,
dat de overheid in Dodewaard bewust de bevolking tegen de aktievoerders zou hebhen '~e7.c:l. Dat
lijki op hel eerste gezicht no~tal overdreven en misschien is het dat nok
wel. Maar tuch ...
De politie en het bcleid5CCntrum waren al in een vroeg stadium op de
hoogte van dreigementen van verontru~te llurttcrs" tegen de aktievoerders. Er waren zelfs kontakten
met mensen die hierin een organiserende rolzouden spelen. F.r werd up
geen enkel moment duidelijk stelling
genomen tegen deze dreiging met
ge·weld. lnteg~ndeel . ln toespraakje!>,
o.ll. als een ·ware volksleider vanuit
een rijkspolitiehelikopter ,fl'liriturdt'
de burgemeester de toegestroomde
" verontrw;te bevolkintt··. Steeds
werd gedaan alsof het hierttij uitsluitend ging om de bevolking van het
buurtschap Wely waaf de kemcentra1e ligt. Maar de burgemeester kon
alleen al door het aantal weten dat

dat niet klopte. Verder was bekend
dat tot in de IJsselmeetpolders mensen waren opgetrommeld om de aktievQerders in Dodewaard aan te
pakken. Daarmee wil ik nirt zeggen
dat er onder de bevolking van Wely
geen verontrusting over de situatie
rond de kernce.n trale zou hebbon be.staan.
.
In een busje van de rijbpolitie in het
bijzijn van politicaJenten kre~ten een

manipuleerd in de door haar gewenrichting, het verdwijnen van aktievoerders en tentenkamp. Of zoal\
de PvdA-Ioc:o-burgemee!lter van
Dodewaard wat voorzichtiger formuleert: '1lc geloof niet in de <1f17et van
dit ~rt zaken. Ik zeg 11lleen wel. het
zijn wel laktoren die samen hetthcn
gespeeld. En op een of andere manier
kun je daar baat bij hebben. Ik denk
dat dat samen is aepan". Mi~hien

aantal va.o de "verontruste burger~· ·
de gelegenheid hun ultimatum en
dreigementen aan een paar aktievoerderc; over te hreogen. Zoittlt'r

is deze rol van de ov~rheid nog wel
veel anttstaanjagender dan de rol die
extreem-rechtse gr~pen als het
Oud-Strijders Legioen in de ··srontane volkswoede" hebben gespeeld.
In januari I «Jft I ven~·heen een di~
rapport met als titel ··Ht't groourltc~lt,l!
politit'nptrl'dt'n nD 19/UJ", het 1.gn.
"Wamsveld"-rapport. De wet'rsl.c~g
van een studiekonferentie in de
tweede helft van 19RCI naar aanlei
ding van de woelige gebeurtenissen in
Amsterdam or '\U april. Aan cle hand
van een evaluatie van die dag kwamen deskundiRen van riiks~ en ttt·
mc:entepolilie, marechaussee, de ministeries van binnenlandse zaken en
juc;titie en het openbaar ministerie tot
een aantal uitgangspunten en alln~
velingen voor het toekom!'tige MEoptreden. De kommis.;ie drong er op
aan met betrekkintr tot de ~&
taktielten en technieken een t'envor~
mig handhoek op te <:rdlen Hl(JI' de
ME van rijks- en gemeeutep1llitie als
ook voor de bijstand.,.eenheden van
de marechaussee. Alo; een van de belanJrijkste taktische uitgan[lSpunten
noemde bet rapport om "zich Ie be·
zinnen op het ontwikkelen en toepassen van betere taktieken en tc:chn•
ken, die voonien in de overhrugginJ
van de fysieke afstand. die telkenmale ontstaat tussen ordeverstoor·
dersen de mobiele eenheden''.
Het ME-optreden In 19K t, met name
in Amsterdam en Nijmegen liet zien,
dat dit soort aahbevelinsen niet aan
dove~;n&nsoren pridlt waren. l>eze
ontwikkelingen volgden elkaar in
snel tempo op, ORenschijnlijk arotendeeh buiten de oordeel~ en be·
sluitvormift& van de politici om. Pe
auteun van het boekje ' fh coiOtUt~

flf'llinRnuml' \'an dl' pnlltil'al(mtt'n.

Sterker nog. in pamneucn die de voltrende ochtend up hel tentenkamp
verspreid werden, nam het ttcleid<o.centrum het ultimatum van de "knok ploegen· :.onder ''l'rt/er lcomml'ntaar
in zijn geheel over. De politic gebruikte de dreiging van de knokploegen in informele kuntakten met ak·
tievoerders om hen onder druk te zet·
ten. Er zijn zelfs berichten dat de tturgemee~ter tegenover "verontr~~Sten ··
gt'!luggereerd zou helltten dat ze de
vrije hand zouden krijgen alo; de aktievoerder.; niet aan het ultimatum
zouden voldoen. En mderdaad wa'l er
dinsdasavund te~en tu.:ht uur. toen
het laatste ultimatum tegen het tentenkamp aOiep. zo wei1iig polltic hij
het opJtehroken kamp aétnwezitl. dat
toegestroomde knokkers alsnog hun
gram konden halen Er vielen kielppen en auto"s van nog resterendt- aktievocrders werden omgegoo1d en m
de brand Jestoken. N11 l'lt'l ttr ~l't>n
fHinhouJinR"t'Om of Mf tl' mrtdt'klct'n~ ook al m~t die nog !iteed<ï massaal in de buurt 1ijn geweest.
Om nu te zeggen dat die hde " .f pnnttml' 1'0/kfM'ol'dl'" lfoor de overheld
was opgelet. lijkt me wel een erg
houdc hcwcrintt. l>an laat ik het optreden van het O,klcv.aardse VVI>raadc;Jid. die zichzelf in De Groene
een helaugrijke rol toedicht in het
"spontane volks verzet'', maar even
buiten hcschouwintt. Maar wel hècft
de overheid dit 500ft "'initiatieven uit
de bevolking.. alle ruimte ge&cven.
zeker niet afgeremd. t'n subtiel ge-
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nnmDnl in b~.wging' srrek~n hierover al~ de ''tec:bnol~i«' van de politieke beheersing" die in fcité neerkomt op " een .relatief nieuw soort
J>ewapening, waarbij wetenschap en
staat hand in hand gaan bij het onderdrukken van hinnenlandsc onrust". H~t voordeel \'an deTC: middelen is dat z~ een minim11m aan direkt
zichtbare schade aanrichten. O<,k
beperken ze het direkte fysieke kontakt tussen ME-ers ~n hetogcrs. Ze
bewaren de afs.tand liJssen ME en de
'vijand' en tegelijkertijd overbruggen
ze .die.
Een centrale plaats lreeg daarin het
gebruik
van
traangas.
Het

Alleen al op zat~rdag. de eerste datt
van de akties rond de kerncentrales.
zijn er "circa IOOO· trmmgmgranat~(f
v~r.rchott>n ". Deze orgave komt uit
een "verslag van periudieke hesprekintt div~rse · komm;mdanton" op
zondagavond in het " kmnm;mdocentrum". een.politie-dokument du5.
Het vervolg vermeldt verder nog dat
er inmiddels ''een nifuwe \ouornad
van 3000 granaten" aanwezig was.
Duizend, dat zijn bijnàevenveel granaten als de in totaal ongeveer I :lOO
ME-ers, zowel van rijks- als gemeentepolitie, die volgens de rijbpolîtie
bij de aktie!\ hetrokken war~n.

" Warnsveld"-rapport noemde "h~t
gt>bruilc ''all traang~ Cf'fl ~"'' efft>lcti~f
ttn 7.ft/$ onmislHulr ~VQpt'n " en vroeg
om onderzoek naar vcrbetering van
het ·traangas gebruik en ook naar
nieuwe toepassingsmogelijkheden
zoals de verspreiding van traangas uit
een helikopter end~ 'ermenging van
traanga5 met water. In Amsterdam
werd bij"rellen steeds vaker onmiddéllijk traangas gebruikt en niet meer
pas nadat'de lange lat.van de ME niet
~fdoende was ge.bleken. Al in juli
1980 maakte de Amsterdamse korpsleiding duid~lijk dat 1.e trannga:oo niet
langer meer als laatc;te middd zag. De
verdere ontwikkelingen in Am5terdam en de gebeurtenissen rond de
Nijmeegse Piersonstraat gaven een.
steeds grotere nadruk op traangas te
zien bij het ME-optreden. Rond de
ontruiming van de Grote Weteringin
decefl!ber 19.80 kwamen volgens de
Amsterdamse burgemeester 550
traanga:o;granaten tot ontbranding.
Zijn Nijmeegse koll~ga meldde in februari '81 het afschieten van 170 granaten.
In Dodewaard lijkt deze ontwikkelingzijn voorlopig hoogtepunt te hebben bereikt. Nerg~.ns was tot nu toe
de ME-ta~tiek·zo volledig gebaseerd
op traansgasgebruik. Dodewaard
was een ware orgie van traangas.

Een andere nieuwigheid op het ge- .
bied van de ''technologie, van de politieke beheersing~ · was het gebruik
van speciale video-apparatuur in een
helikopter, die via een zender het beleid:>centrum recht~treebe bedden
van het 'slagveld' voortoverde. Ook
·handig om mensen " die strafbare feiten plegen" te identificeren. Speciaal
voor Dodewaard door het ministerie
van justitie gehuurd bij een Engelse
firma. die ook personeel leverde om
de zaak te bedienen. "E~n ~xp~ri
mtnt", volgen!\ kommandant Fijibrief, :·t'n . utr~ gt>.floogd". K~ten
10.000 gulden pet uur wist het regionale dagblad De Gelderlander te vertellen. "Overdrevc;n", reageert ee.n
. 'voorlichter van derijkspolilie, "maar
in orde van grootte van 5000 gulden
mag u toch wel denk.e n".

,

cs-gas
Het traangas dat de Nederlandse politie op het ogenNik gebruikt, is het
CS-gas. Evenals zijn voorganger, het
CN-gas. een giftig oortagsgas dat in
oorlogssltuaties officieel niet gebruikt mag worden. Traangas is dan
ook een erg misleidende naam. Een
betoger over ii jn ervaringen op zaterdagmiddag bij de kerncentrllle:
" Dirt>lct na dt aanval (mtt troango.f}
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M'4t ik

mijn gczichuvtrmogt>n gt>dtcltt'lijlc kwijt, ik Icon mMilijk adt>mho·
lm. ik wo.f mijn richtingsgn·o~l b.'ijt
tn vot>ldt m~ ~·"M·ard. D~ l1t'l~ dtig t'll
dt daarop "n/gt>nd~ dagtn had ik la.u
van hoofdpijn, brandtrig f:t'l'twl
vooral in mijn gt>.~icht, spi"pij11 t'n t~l·
gt>mmt psychi.tc·ht' angstgn·{W/t'lu··.
En dat zijn nog maar een paar .van de
eerste symptomen die zich kunnen
voordoen. nadat je met CS-gas in
aanraking l'lc:nt gewee!'t. Over de diept"r doorwerkende effekten op langere termijn is nog lang niet alles bekend. Z~ker i!', dat het gebruik van
CS-gas door het Amerikaan:>e leger

in de Vietnam~oorlog vele doden en
ernstige verwondingen (zoals blijvende verlammingen en blijvend ooglet:>el) hedt veroorzaakt. De auteurs
van 'De colonne eenmaal in beweging'. die heel wat gettevens over
CS-gas op een rijtje gezei hebben.
!iommen een reeks onderzoekingen
en experimenten op die aantonen dat
CS-gas ernstig en blijvend lichamelijk letsel kan toebrengen, o.a. kanker, astma en chronische bronchitis.
nier- en leverhe5ehadigingen. De auteurs laten niet veel heel van de veiligheidsmarge die de Nederland:>e
overheid hanteert. Ze komen tot de
konklusie: " Niet alleen bij misbruik,
maar ook bij hèt voorge5ehreven ge. bruik van traangas kan de veiligheidsmarge de dood al5 begrenzing
hebben". Toch kent de Nederlandse
overheid ·een "hoge veiligheid!ifaktor" toe aan CS-gas. Bij de Nederlandc;e poli~ie be:ootaat er geen enkele
terughoudendheid ten aanzien van
CS-gasgebruilt. Ze bagatelliseert de
gevaren van het gas liever. "De vraag
is wat beter is, dat je klappen krijgt of
dat je met traangas in aanraking
komt". zegt hijvoorbeeld kolonel
fijibrief in een interview.

Kollektleve afstra(ling
Het gebruik van een wapen als CSgas door de politie betekent optreden
zonder onderscheid des persoons.
Van Reenen: "De scheiding tussen
' Wij' en 'Zif schept duidelijkheid in
een onzekere situa.tie". Traanga!i is
als politiewapen eigenlijk bedoeld
om menigten Ie verspreiden. Maar in
praktijk blijkt de politie het vaak te
gebruiken juist om mensen in te sluiten en koiJektjef af t.e straffen. En in
Dodewaard had het daar alle schijn
van. De inzet van traangas op zaterdagmiddag begon in een situatie dat
memen aan alle kanten ingeslofen zaten. Aan de rand van de wejlandén
lagen rollen prikkeldraad. Een aktievoerdster over die- zaterdagmiddag:
''Ik hoorde gegi.l. Er bleek een traangasgranaat afgeschoten ·te zijn. Nu
merkte ik het ook en begon weg te
rennen. J.e kon echter geen kant meer
op, omdat alle wegen. waren afgesl~
ten door de ME. Terwijl M. en ik zo
goed als het kon toch probeerden weg
te komen, kreeg M. een granaat achter op haar hoofd. We zaten toen echt
in een wolk van aas en brandende
rook. Op dat moment. dadtten we
echt dat we dood gingn'l en bleven

een tijdje liggen, maar we moesten al
gauw weer verder want in de ontstane
paniek rende iedereen over ons heen.
We kwamen bij het prikkeldraad terecht waar we blind in..tapten. Ik
raakte beklemd en heb mijn been
eraan open gehaald. We kwamen bij
een boerderij waar allemaal men~en
gillend. huilend, spugend en kotsend
in het gras lagen. Het wa!' echt ver·
schrikkelijk. De boer had een emmer
water neergezet zodat we onze ogen
konden deppen, maar het hielp niet
veel. We zagen weer ME aankomen
en moesten verder rennen. Dit keer
dwars door een akker. We waren net
op tijd over de sloot toen de ME in de
akker stond. Een jongen die nog over
de sloot probeerde te komen. werd
door een ME-er gepakt en flink afgerosd. De andere ME-ers moc..ten
hem zelfs een beetje in toom houden".
Ook bleef de ME door..chieten met
traangas op groepen men..en, die
overduidelijk al op de vlucht waren
en echt geen aansporing meer nodig
hadden of bijvoorbeeld moeite hadden een brede sloot over te ,komen.
Het enorm hoge aantal van 1000 afgeschoten granaten is dan ook wel te
verklaren. Je vraagt je wel af hoe een
politieman in zo'n situatie kan nagaan of de in de richtlijnen voor het
gebruik van traangas aangegeven
maximale koncentratie nog niet bereikt is.
Datzelfde vraag je je af. wanneer je
ziet dat ME-ers traangasgranaten. direkt nadat ze tot ontbranding zj.jn gebracht. vlak voor de geûclltm \'On ::ittende mensen houden. Daarvoor gebruiken ze CS-gasgranaten die
normaliter met de hand naar een menigte gegooid worden. en ook CSgranaten die op een stok gestoken
waren. "Dat moet dan een incident
zijn", r4:ageert kolonel Fijibrief
"dat behoort niet tot de wijze waarop
traangas verspreid wordt". M.aar z~
wel op zaterdag als op de daaropvolgende dagen is dit meerder.e malen
gesignaleerd, evenals het geri~ht
schieten met CS-granaten op mensen. Ook gebruikte de politie cylinden van het formaat brandhlusapparaten om traangas tt" spuiten. Dit
soOrt optreden heeft opnieuw veel
weg van een afstraffing. In dit vcrband was ook het veelwldig gebruik
van honden opvallend. Er li,in zelfs
klachten over politiehonden. die in
het nachtelijk duister losgelaten zouden zijn door op CS-ga!!> halfverdoofde betogcn.

de busjes vandaan kwamen en t)eloofde een onderzoek.
Bij de Amerikaanse en Westduitse
politie zijn dit soort spuitbusjes met
CN· of CS-gas, ook wel,chemicalmace genoemd, al langer in gebruik
en al jaren voorwerp van felle protesten. Wetenschappelijke rapporten
wezen uit dat het gebruik van deze
individueel gerichte wapens kon leiden tot zwaar ooglet~t'1 en zelf.. tot
blindheid. Aan het hegin van de zeventiger jaren liet de Nederland~e
kommis.~ie voor bewarening en uit·
rusting van rijks- en gt'meenlepolitie'
met goedkeuring van de ministers
van binnenlandse zaken en justitie de
traang855puitbu.'1sen door zes ervaren
politiefunktionarissen uittesten, In
de Bondsrepubliek zijn de sruitbussen trouwens vrij in de handel verkrijgbaar.
Dat ook de politie in Dodewaard een
beetje in zijn maag zat met het spuitbusje. blijkt wél uit een passage uit
het al eerder aangehaalde "verslag
van periodieke bespreking diverse
kommandanten": " ... hierover zuilen nog wel de nodige vragen worden
gesteld in de kamer. Ook het feit dat
kolonel Fijibrief tijdens een interview het gebruik heeft ontkend. omdat hij toen niet op de hoogte was van
dit "nare" voorval, zullen nog wel
voor enige vragen zorgen". Waar die
onrust bij de politie vandaan kwam,
is niet helemaal duidelijk. Want de
instruktie over traangasgebruik laat
wat de rijkspolitie betreft alle ruimte
voor dit soort 'eigen initiatieven' van
de politie. Daarin is alleen sprake van
het gebruik van "traangas versprei·
dende middelen". Niet van types e.d.
die de minister eerst gesanktioneerd
moet hebben zoals bij de g4:meentepolitie.
Kolonel Fijibrief. volgens wie er

van het traangasspuilbUSJe". Het verhaal van een gearresteerde EHBO-er
die later weer vrijgelaten werd. geeft
een heel ander beeld. Hij vertelt hoe
hij door drie politiemensen in burger
over de grond achter een ME-kordon
werd gesleurd. Hij was bij de benen
gegrepen nadat hij tijdens de verzorging van traangas...lachtoffef!i een
ME-er had toegeschreeuwd niet gericht op mense~ te schieten met een
traangasgranaat: "Bij h,t blLvje aangekomen werd door ,t>n andere man
eNt spuitbusje in mijn gezicht gespote"",

Stillen uit arrestatieteams
"Het v4:rrichten van aanhoudingen
van daders van ernstige delikten
dient een meer geïntegreerd onderdeel va,:, het ME-optreden te zijn"
schrijft de "Warn!'veld"·kommissie
in haar rapport. Sinds de gebeurtenissen op 30 april 'SO is de politie met
name in Amsterdam bij ongeregeldheden steeds meer gaan werken met
zgn. annhoudingseenh,den van politiemensen in burger. De 'stillen'
Meestal werden deze eenheden sa·
mengesteld uit M~-en en rechercheurs in burger. Bij de Rotterdamse
politie krijgen op het ogenblik van
elk ME-peleton van 4S personen 10
ME-ers een specialisatie in deze taak.
In Dodewaard waren ze er ook. de
aanhoudingseenheden. Deze stillen
vielen vooral op door hun gewelddadig optreden. Vermomd als aktievoerders, kompleet met doeken voor
het gezicht, stickers op de rug en soms
een .bromfietshelm op hel hoofd.
kwamen ze ineens vanachter een
ME-kordon vandaan of doken plot.
seling op uit een groep aktievoerders.
Ze ontpopten zich dan als knokkers
die met knuppels en andere a"ribu-

SpuitlMasje
Een ander 'tràangas verspreidend
middel' dat tot dan toe bij de Nederlandse J)olitie nog niet gesignaleerd
was. zorgde tijdens de Dodewaard·
aktie voor nogal wat konsternatie.
Het tnangasspuitbusje. Eerst ontkm. politiekommandant Fijibrief
het gebruik ervan glashard. na' foto's
in krantengafhij het de volgende dag
toch toe en de dag daarop behoorde
het spuitbusje zelfs ineens tot de
narulatuduitrusting. Minister Van
lbijn zei later niet te snappen waar

een 'raanpsspuitbusje is geweest, rechtvaardigt
het gebruik door erop te wijzen dat
de betreffende politieman in burger
zich in zo'n bedreigende positie beo
vond dat er eigenlijk een "schietwaardige situatie" ontstond. "Ik ben
blij dat die man zijn pistool niet gètrokken heeft en niel geschoten heeft,
maar hij heeft toen gebruik gemaakt
. . . . . . . . . . . . . . md
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ten zoals bijvoorbeeld het traangasspuitbusje meedogenloos toesloegen,
arrestanten achter de ME-linies
sleurden om hen daamageboeid met
een soort plasticstrips af te voeren.
De aanhoudingseenheden gingen
voortdurend behoorlijk over de
schreef waarbij zelfs EHBO-en en
een EHBO-auto het moesten ontgel-

.

den. Een arrestant vertelt bijvoorbeeld hoe een dokter na zijn arrestatie door drie stillen konstateerde dat
een stukje bot van zijn ellebooggewricht afgesplinterd was, banden beschadigd waren en er' bloed in het·
gewricht zat. Dit ter"';jl hij op zijn
buik op de grond lag en zich totaal
niet verzette.
Na aanvankelijke ontkenning door
de afdeling voorlichting van het
rijkllpolitiedistrikt Nijmegen gaven
een andere rijkspolitiew(lOrdvoerder
en ook kommandant Feijlbrief
tegenover mij toe dat de aanhoudingseeriheden in Dodewaard niet
bestonden uit ME-en in burger maar
uit enkele tientallen leden van de zgn.
afre.,tatieteams van de rijkspolitie.
Misschien verklaart dat het excessieve geweldsgebruik en ook, dat
FijIbrief he. traangas.o;puitbusje tot
standaarduitrusting kon verklaren.
Want deze arrestatieteams zijn onder
veel geheimzinnigheid in de jaren '70
in het leven geroepen speciaIJl ter 'bestrijding van terrorisme en zware
kriminaliteit'. Voor arrestaties in
'vuurgevaarlijke situaties' krijgen de
leden. van de arrestatieteams een zeer
gespecialiseerde, harde training, o.a.
in het omgaan met volautomatische
wapens van militaire snit. Zij zijn de
enige politiemensen in Nederland die
dit soort vuurwape.nsmogen gebruiken, weliswaar na uitdrukkelijke toestemming van de minister. Toen na
een schietpartij met dodelijke afloop
in 1978 het bestaan van dit soort
team.'! voor het eerst uitlekte, benadrukten de verantwoordelijke ministers dat ze uitsluitend ingezet zouden
worden voor de aanhouding van
vuurgevaarlijke personen', Nu waren er van het begin af aan een aantal
mensen die twijfels hadden over deze
taakstelling, Per slot van rekening
valt het in Nederland nogal mee met
het terrorisme en de zware kriminaliteit.
Die twijfèlaan lijken gelijk te hebben
gekregen, nu leden van deze terro-

rismebestrijdingsteams zijn ingezet
om ketnenergietegenstanders aan te
houden. Tegelijk ook een subtiele
manier van kriminalisering van de
anti-kernenergiebeweging. Op vragen aan de rijkspolitie of het niet
vreemd is dat mensen met dit soort
achtergrond in gezet worden voor de
arrestatie van anti-kernenergieaktievoerders, die toch niet gelijk te
stellen zijn aan 'vuurgevaarlijke kriminelen', krijg je twee soorten antwoorden. Enerzijds dat deze mensen
eigenlijk tWfe petten op ht.'bbt.'n, de pet
van een arrestatieteam in bepaalde
situaties en de pet van een gewone
politieman die aanhoudingen verricht. Anderzijds antwoorden als:
"We merken steeds meer dat er de
teneur is dat waar het gaat om de~onstraties, er steeds meer groepenngen komen van jon,elui die f(eweId wftlen. Dat soort elementen zul
je dan toch moeten kunnen elimineren".
De aanhoudingseenheden moes'en
mensen arresteren die "zich schuldig
maakten aan strafbare feiten". In de
ogen van de aktievoerders waren ze
er vooral op uit om door middel van
dit soort arrestaties een ware terreur
uit te oefenen. De verhalen van de
meeste arrestanten staan dan ook
lijnrecht tegenover de beschuldigingen die politie en officier van justitie
tegen hen inbrengen. Een aantal atrestanten moest kort na hun arre..tatie zonder aanklacht al weer worden
vrijgelaten. De inzet van deze aanhoudingseenheden leidde tot
een aantal erg gevaarlijke situaties. Op zondagmiddag werden in een
weiland bij één van de blokkades al
slillt.'n mn [(t.'lrokJet.'n pi.fIool gesignaleerd,. Op maandagmiddag sprongen
een aantal stilJen praktisch op het
tent~nkamp met een getrokken pi'·
tooi uit een auto om een man te arresteren. die vernielingen zou hebben
aangericht aan de in de ..loot gekieperde kontainer van de politie, vol
met kommunikatieapparatuur. Ak-

tlevaerders, woedend over dit soort
optreden, bekOJelden hen met stukken hout. Blijkbaar nam de politieleiding, die tot deze aktie zo dicht bij
het tentenkamp besloten had, bewust
het ri..iko van zo'n 'vuurgevaarlijke
situatie.
Verder hadden de ak.ie\'oerders de
indruk dat 'het stikte Viln de stillen'
op het tentenkamp die de zaak konstant in de gaten hielden. Kolonel
fijibrief ontkent dit ten stelli~te.
Toch valt het je op, wanneer je het
"verslag van periodieke bespreking
diverse kommandanten" nog eens
doorleest, hoe vertla7ingwekkend
goed de politie opde hoogte was van
wat er zich op het tentenkamp afspeelde. En ook de volgende opmerking in dat versfllg geeft te denken:
"Op het tentenkamp is onrust ontstaan over de eventuele aanwerigheid van politie-stille-M.E:' en dan
onderstreept "it'dt.'"t'n kijlel naar it'dt'rt.'en".

AI met al laat het politieoptreden in
Dodewaard de indruk na, dat het p0litieapparaat binnen een jaar na het
uitkomen van het "Warnsveld"rapport een groot deel van de aanhevelingen uit dat rappórt 7elf al ingevuld heeft. De ontwikkelingen hin·
nen dat !Iwaraat lijken hun eigen
weg te volgen, inspringend op ontwikkelingen in de samenleving matIT
Sleed, onqfhankt.'lijker van parlement
en politieke bt.'stuurdtr.'. Mi'scbien

wordt kolonel Fijibrief daarom in
sommige per<;publikaties wel terecht
als de sterke man binnen het beleid...
centrum in Dodewaard aflle<ichilderd. Het 'grootschalig politieoptreden' wordt zeker niet bepaald duor
de p<>litieke kleur van de burgemeester, die in dit soort situaties (ormeel
de leiding heeft. Na Dodewaard zijn
alle drie grote politieke partijen PvdA (Amsterdam), CI)A (Nijmegen), VVD (Dodewaard. - llan de
beurt· geweest om de7e stellÎntt met
bewijs te staven.

FotOOoek
Een maand geleden is het fotoboek Dodewaard '81 uitgekomen_
Het omvat 72 pagina's met 120 foto's en geeft een fotoverslag van de
aktie- en blokkadeweek. Veel foto's van de politieterreur met traangas
en stillen. Het geheel roept een levendig beeld op van wat er zich
werkelijk voordeed in Dodewaard.
Niet alleen als 'aandenken' is het de moeite waard; het zien en lezen
maakt weer opnieuw strijdbaar om door te gaan met verzet tegen kernenergie (en kernbewapening) en de staatsterreur.
Het fotoboek is een gezamenlijke uitgave van Onderstroom en het Nijmeegs
Foto Kollektief.
Het is te bestellen door f12,50 (ink1usief portokosten) over te maken op
postgiro 2276610 t.n.v. Onderstroom
Postbus 1334
6501 BH Nijmegen
Ook los verkrijgbaar bij sommige boekhandels.
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Gezocht:
Peter

openlijke geweldpleging cq. poging tot zware mishandeling

Giovanni

vernieling en opruiing

Hans

poging tot zware mishandeling cq. openlijke geweldpleging

Cas

poging tot zware mishandeling cq. openlijke geweldpleging

Jan

openlijke geweldpleging

Ben

poging tot doodslag cq. poging tot zware mishandeling

e~

openlijke geweldpleging met voorbedachte rade
Rob

ondergraven en versperren van de openbare weg cq. beschadiging

Peer

zware mishandeling

Henk

verhindering van uitoefening van funktie van ambtenaar

Willem

poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging

Lodewijk

versperringen beschadeging van de openbare weg

Kees

openlijke geweldpleging cq. poging tot zware mishandeling

Wim

poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging

Jaques

versperring en beschadiging van de openbare weg

Berrie

poging tot zware mishandeling cq. openlijke geweldpleging

Bert

ondergraven en versperren van de openbare weg cq. beschadiging

Frits

poging tot zware mishandeling cq. openlijke geweldpleging

Jan
Rob

N.N.

minderjarig. aanklacht; poging tot zware mishandeling
cq. openlijke geweldpleging

Enkele zijn aangeklaagd,
EnkeZe zijn aangekZaagd~ bedoeZd zijn we aUemaaZ! Op 10 en 11 decerrber zuUenenkeZe van
ons voor de rechter geZeid worden. Zij die ëigenUjk terecht zouden moeten staan~ zuUen
in hun 'luie stoeZen zitten te gniffeZen. lè zeventien arrestanten zuZZen dan ook dit p~
ces gebruiken om hun aantekZagen. Hiervoor zijn zij een tijd Zang bezig geweest om een ge.zamenUjke verkZar.ing te maken. lè bedoeUng is dat deze in de Zoop van deze twee dagen
wordt voorgeZezen. EZke arrestant zaZ een gedeeZte verteZZen. Aan de hand van de konsepten~ die zij hiervoor gemaakt hebben~ is dit stuk samengesteZd.
"We leven in een parlementaire demokratie.
Daarin is het mogelijk je onvrede en je
krItiek te uiten, daartoe hebben de mensen
bepaalde rechten, zoals het recht op vrije
meningsuiting. Daarin hebben de mensen ook
het recht om mee te beslissen over wat er
wel niet gebeurt, het aktief en passief
kiesrecht.
Maar het feit dat je dergelijke rechten
hebt, wil niet zeggen dat datgene wat je
wilt, direkt gerealiseerd wordt. Want naast
die rechten heb je ook plichten. En de belangrijkste daarvan is dat je de regels'
niet overtreed: je hebt te wachten op beslissingen van op demokratiese wijze gekozen instellingen. Wanneer je op die beslissingen vooruit gaat lopen, dan overtreed
je die regels. Wanneer je daarbij ook nog
gewelddadig optreedt, dan ben je krimineel,
dan moet je gestraft worden."
Dat is wat de politici, politie en rechters
zeggen over de mensen die nu terecht moeten
staan en in feite over alle anderen die betrokken waren bij de Dodewaard Gaat Dicht
aktie van afgelopen september.
Zij schermen met woorden als 'demokratie'
en 'rechtsstaat'. Maar laten zij niet vergeten dat 'demokratie' een groot woord is
en dat onder die vlag die meest gruwelij.ke
zaken gebeuren. Sovjet-leiders spreken over hun ~lksdemokratie, de V.S. zijn demokraten bij uitstek: Als landen zich op hun
demokratiese gehalte beroepen, wil dat niet
zeggen dat ze allemaal even goed of slecht
zijn.
Nederland roemt haar eigen vorm van demokratie: de parlementaire. Allerlei rechten
waarop de politici zich beroepen om inhoud
te geven aan die demokratie, zijn door
maatschappelijke strijd afgedwongen. Het
stakingsrecht, het algemene kiesrecht, het
recht op vrije meningsuiting zijn ons niet
in de schoot geworpen.

ogen van de machthebbers van toen? Jazeker,
en maar al te vaak hebben zij politie en
leger de straat opgestuurd om de maatschappelijke strijd hardhandig de kop in te
drukken.
Nou beroepen ze zich op allerlei wetten en
parlementaire besluiten, welke de alles zaligmakende rechtvaardigheid zouden bezitten. Maar veel van die wetten en besluiten
dienen belangen van grote bedrijven, financiêle belangen die haaks staan op maatschappelijke belangen. Het bedrijfsleven heeft
een dikke vinger in de pap bij de voorbereidingen van allerlei wetten. Besluiten
zijn niet zomaar 'rechtvaardig' of 'goed',
omdat een kamermeerderheid ervoor gestemd
heeft.
In het verleden hebben wetten en besluiten
vaak genoeg geleid tot grote onvrede onder
grote delen van de bevolking. Uit die onvrede is vaak verzet ontstaan,. dat op den
duur tot maatschappelijke veranderingen
heeft geleid, die nu geprezen worden. Dat
verzet overtrad bepaalde rechtsregels, dat
moest die regels overtreden om de beoogde
veranderingen te bewerkstelligen.

OvERWlCHT
Ook nu bestaat er grote onvrede, die omgezet wordt in verzet, tegen maatschappelijke
toestanden. Zo wordt er tegen de (kern)wapenwedloop op verschillende manieren geprotesteerd. Veel politici strooien mooie
woorden over vrede en veiligheid rond, ze.
zeggen naar een 'militair evenwicht' en
wapenvermindering te streven, maar het resultaat is steeds een wisselend militair
overwicht en meer wapens. Hiervoor worden
miljarden geïnvesteerd in de wapenindustrie
die zelf daartoe grote druk uitoefend' op de
politici. Soms zelfs in de vorm van steekpenningen.
De wereld kan ondertussen al tientallen malen kompleet vernietigd worden met het aanwezige moordarsenaal. Atoombommen kunnen
zelfs 'per ongeluk' afgeschoten worden.
Maar voordat dat bebeurt moeten er blijk-

VROEGER
Was de strijd voor deze zaken ondemokraties,
tegen de regels van de rechtsstaat in de

Bedoeld zijn we allemaal!
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baar eerst nog miljoenen mensen op een andere manier kreperen. De miljarden die nu
aan de (kern)wapenwedloop worden b~steed,
worden onthouden aan die mensen die geen
voedsel hebben, geen gezondheidszorg hebben
geen goed onderwijs krijgen, geen onderdak
hebben.
En wat gebeurt er met de totaalweigeraars,
mensen die op geen enkele manier medeverantwoordelijkheid willen hebben voor deze
moorddadige waanzin? Het 'recht' sluit ze
op in gevangenissen, het -recht' ziet deze
mensen als gewetenloze misdadigers en behandelt hun ook zo.

Waar zijn de genercuûs, de politiai, de 00penfabPikanten die meewerken aan de vernietigingswaanzin? Niet in de gevOJlfJenis, maar
hoog op de maatschappelijke ladder!

Zo is er in Nederland een schrijnende woningnood. Velen hebben geen, niet passende
of slechte behuizing. Ondertussen staan

er huizen lange tijd leeg, worden er huizen
gesloopt om plaats te maken voor kantoren
en parkeergarages. Daartegen wordt geprotesteerd, daartegen wordt strijd gevoerd.
Mensen kraken huizen en verdedigen die tegen politie en knokploegen, mensen proberen
daadwerkelijk de sloop van huizen te verhinderen. Daarbij komt het helaas vaak tot
konfrontaties met politie en knokploegen.
Wat gebeurt er met krakers, kraaksters en
demonstranten? Zij worden verstikt door
traangas, in elkaar geslagen, vertrapt
door politiepaarden. En ze worden gearresteerd en veroordeeld.

Waar zijn de politiai, de bankiers, de spekuZanten die de wningnood in sta,/d helpen
houden. Niet in de gevOJlfJenis, maar hoog
op de maatschappelijke ladder!

En zo is er ook cen anti-kernenergiebeweqing
(AKB), die protesteert en verzet pleegt tegen kernenergie en een mens- en miljeuvijandige energiepolitiek. De tien jaar waarin de
AKS aktief is geweest hebben zeker suksessen
opgeleverd: de drie geplande 1000MW kerncentrales zullen er niet één, twee, drie komen, de opslag van radio-aktief afval in de
zoutkoepels is niet dc~rgegaan, en na de
eerste Dodewaard Gaat Dicht-aktie in'SO wordt
er zelfs gepraat over de sluiting van de kerncentrales. Alleen, gesloten zijn ze daarmee
nog niet. En wat gebeurt er met de mensen die
de direkte sluiting van een bedreigende en
volstrekt onnodige centrale bij Dodewaard
willen afdwingen?Wij worden vergast, er worden politiehonden op ons losgelaten, stillen
bedreigen ons met getrokken pistolen, politieknuppels worden op ons stukgeslagen. En
ze worden gearresteerd en veroordeeld.

Waar zijn de po~itiai, de technokraten, de
atoomlobbyisten die verantwoordelijk zijn
voor het kernenergieprogl'<lTTl'l'la? Waar zijn de
verantwoordelijken voor het politieoptreden
en de knokploegen? Niet in de gevOJlfJenis,
maar hoog op de maatschappelijke ~r.

OPENl-EID
Ons wordt verteld dat we moeten wachten op

het parlement. Maar het verleden heeft voldoende geleerd dat het niet genoeg is om zelf
alleen maar te roepen dat Dodewaard dicht
moet en de daden van een kamermeederheid te
verwachten.

In de vijtiger jaren is in een optimistiese
sfeer gekozen voor de toepassing van

kernene~

gie in Nederland. Wetenschappers en het belanghebbende bedrijfsleven wisten van de gevaren die atoomenergie met zich mee bracht en

van de vele onopgeloste problemen (straling,
radio-aktief afval), maar zij vonden het niet
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wenselijk die openbaar te maken. Toen begonnèn
werd met de bouw van de kerncentrales is de
bevolking evenmin goed voorgel~cht. De informatie die wel gegeven werd was onvolledig,
vals of anderszins misleidend. Het is niet
de regering, niet het parlement en niet de
atoomLndustrie geweest die voor meer openheid
op het gebied van (kern)energie heeft gezorgd.
Dat heeft de AKB gedaan. Helaas hebpen ook lugUbere rampen, zoals bij Harris~rg en La Hague daartoe bijgedragen.
Echter, die kamermeerderheid laat zich in weer
wil van dat alles niet overtuigen. De besluiten van regering en parlement geven daarintegen aanleiding om die besluiten dan zelf maar
te forceren. Niet alleen omdat kernenergie een
veel te gevaarlijke zaak is om te laten zitten
tot een kamermeerderheid er eens iets aan doet
maar ook omdat al die besluiten helemaal niet
zo mooi demokraties geno~en worden.

BeLOFTES
Een greep uit de lijst van 'demokratiese besluiten'. De optüerkingskontrokten tussen de franse
opwerkingsfabriek en de kerncentrale in Borsele
worden door een kamermeerderheid goedgekeurd,
terwijl zij zelf de inhoud niet kende. Parlementaire kontrole? Keer op keer wordt er een
vergunning gegeven om laag- en middelzwaar'~
dia-aktief afva~ in zee te dumpen, terwijl bewezen is dat de vaten gaan l~kken en er daardoor radio-aktieve besmetting van het leefmiljeu plaatsvindt die niet meer te stoppen is.
Door het zetten van een simpele handtekening
kan de voormalig minister van ekonomiese zaken
ineens de kapaciteit van een opstagbasin voor
spUjtsto!staven vergroten in Dodewaard. Dat
basin is dan opeens 'geschikt' en 'veilig' voor
de opslag van meer staven dan waarvoor het gebouwd is. De stuurgroep van de maatschappelijke diskussie houdt de re8U~taten van een onderzoek achter~ waaruit blijkt dat alternatieve
energiebronnen een grote bijdrage kunnen leverenaan de energievoorziening, dat daarmee ook
erg veel zinnige werkgelegenheid kan worden
gekreeërd en dat de inkomens ook in dat geval
reeël kunnen groeien. Deze stuurgroep zou n.b.
meer openheid in de energiediskussie moeten
brengen: Politieke partijen als 0'66 en de
PvdA beloofden voor de laatstè kamerverkiezingen dat ze Dodewaard zouden sluiten als ze in
de regering zouden komen. Ze zitten erin en
het enige dat ze doen is een komissie instellen
die de·konsekwenties van sluiting moet onderzoeken. Zij beZoven de kiezers dingen om ze te
Zokken~ de konsekwenties van hun beloftes kennen ze zelf niet. Maar ja, volgens de grondwet
hoeven kamerleden hun beloftes aan het stemvolk
niet na te komen, zelfs niet die aan hun eigen
partijkongres: eenmaal gekozen mogen ze zonder
'last' (opdracht) of 'ruggespraak' besluiten
steunen of afwijzen. Daarbij komt nog dat ~iet
gekozen advieskolleges en allerlei instellingen
nauw betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten op energiegebied, waarin
bedrijven met direkte belangen bij grootschali-

AAN---

ge kernenergie- en kolenprojekten oververtegenwoordigt zijn.

Wij hebben het geZoo! in die poUtiek vel'Zol'en~
maar daar'fTlee niet het geZoo! in dé poZitiek; Wij
vel'tl'ourûen op onze eigen poZitiek en op onze eigen krocht.
Het is niet automaties demokraties, dus goed,
wanneer een kamermeerderheid besluit om kerncentrales te bouwen. De problemen die voortvloeien
uit het gebruik van kernenergie zijn zó gevaarlijk en z6 immens, dat zo'n besluit niet genomen
kan worden door 'n impel meerderheidsbesluit.

Een mee!'del'heid kan een mindel'heid niet del'ge Ujke gevaren en 1'isiko's opdringen!

Ondanks het feit dat al een meerderheid van de
bevolking ruime tijd overtuigd is van het feit
dat kernenergie z6 gevaarlijk is, willen we dat
op deze plaats voor hen die dat nog niet zijn
nog een keer aangeven. We beginnen met het schetsen van de gevaren die voortvloeien uit de exploitatie van kernenergie; we volgen daarbij de
splijtstofcycklus.

UraniW'I'Minning
20 tot 60% van de uraniummijnwerkers sterven aan
longkanker, die ze oplopen door het inademen van
radioaktieve stoffen. Voor de winning in de USA
en Canada wordt de laatste grond van de oorspronkelijke bewoners en bewoonsters -indianen en eskimo's- onteigend. 50% van de indiaanse vrouwen
is in die gebieden zonder eigen medeweten, laat
staan toestemming, gesteriliseerd om op die manier de protesterende stammen langzaam uit te
roeien. Hun drinkwater wordt verontreinigd door

vrij rondwaaiend radio-aktief stof, hetgeen de
oorzaak is van abnormaal hoge percentages van
kanker, miskramen en misvormde babies. Dit gebeurt ook in Australië met de aborigionals. OOk
in Europa wordt uranium gedolven, bijvoorbeeld
in Spanje en de Elzas. Uranium wordt onder dezelfde barre omstandigheden gedolven ter versterking van de Zuid-Afrikaanse ekonomie in Namibië.
De afnemenrs steunen zo het racistiese apartheidsbeleid.
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------WIJ KLAGEN AAN ---------------------------------------------------------------In een verr.ijkingsfabrie)t, zoals die bijvoorbeeld waard hoeveelheden radio-aktief afval te liggen.
in Almelo staat, verhoogt men het gehalte aan
Nadat in '73 Dodewaard vele malen in het nieuws
splijtbaar uranium, omdat niet al het gedolven
was geweest wegens steeds weer nieuwe haarscheururanium direkt voldoende geschikt i .s als splijttjes in belangrijke onderdelen, werd een strastof. Men kan zover verrijken, dat de splijtstof
lingsdeskundige ontslagen omd.a t hij openlijk
geschikt is voor het maken van de vernietigendste geklaagd had over de nonchalante manier waarop
kernwapens.
er met de veiligheidsvoorschriften werd omgePakistan bezit de ke.nnis om atoombommen te maken
gaan. Daarna horen we veel minder over Dodedank.z ij het bestaan van de verrijkingsfabriek in
waard, de informatie is niet duidelijk genoeg.
Almelo. Een pakistaans ingenieur smokkelde de daar Zo staat er in een rapport van de kernfysiese
aanwezige kennis naar z'n eigenland.
dienst wel dat er bijvoorbeeld in '80 20 min
of meer ernstige ongevallen waren, maar niet
hoe schadelijk die presies waren voor de werknemers en de omgeving.

STRALING
Bij alle schakels in de splijtstofcyclus is er
sprake van radioaktiviteit . Straling e.n radioaktieve deeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen zelfs dodelijk zijn. Bovendien kunnen erdoor mutaties in de genen (erfelijkheidsoverdragers) optreden, waardoor
ziektes en misvormingen als gevolg van radioaktieve besmetting het nageslacht ernstig kunnen treffen .
131
Bij kerns~Óitsing komt er o.a. jodium
,
strontium , cesium 137 en plutonium vrij. De
eerste drie veroorzaken respektievelijk schildklier-, bot-, en spierkanker met daarnaast de
kans op huidkanker. Een pluton.iumdeeltje kan
al dodelijk zijn, al kan het 5 tot 40 jaar duren voordat de ziekte zich openbaart. Er verdwijnen j aarlijks bij het 'normale • funktioneren van
kerncentrales kilo's plutonium; een belangrijk
deel hiervan verdwijnt in het leefmiljeu. Geen
deskundige weet hoe dit te ve.r hinderen is!
Bet gesjoemel rond de 'toelaatbaar geachte hoeveel heid straling' is een verhaal apart. Boewel
steeds meer wetenschappelijke onderzoeken aangeven dat ook lage-dosisstraling schadelijk is
voor de gezondheid wanneer men er langere tijd aan
blootstaat, is in de loop der tijd de toelaatbaar
geachte stralingsdosis alleen maar gestegen. Bovendien mogen werknemers in de splijtstofcyc:lus
veel meer straling oplopen dan andere mensen. En
dat, terwijl er geen spesiale kriteria bestaan
voor wat betreft de stralingsgevoeligheid van
mensen. Dat die men.sen meer op mogen lopen aan
straling gebeurt dus niet omdat zij meer kunnen
verdragen, maar omdat er zoveel straling vrijkomt en alldat scherpé normen de kernindustrie
teveel geld kost: er zouden meer mensen aangetrokken moeten worden die samen de straling
• delen' , zodat uiteindelijk ieder een lagere
maksimumdosis oploopt. Bet gaat dus gwoon an het
drukken van de loonkosten.

Tijdens het 'normale' funktioneren van kerncentrales gebeuren er veel kleine en grote ongelukken, die enorme konsekwentles kutmen hebben .
Ze worden veroorzaakt door menselijke fouten of
door techniese feilen. De bekendste grote ramp is
die in Harrisburg geweest, maar er zijn er veel
meer, grote en kleine . Mensen met sterke zenuwen
moeten het boekje 'Ongelukken met kernenergie',
samengesteld door Herman Damveld er maar eens op
nalezen.
De meeste ongelukken met kerncentrales tot
nu toe hebben te maken met het koelsysteem.
Als alle koelsystemen helemaal uitvallen of
de enorme hitte niet meer de baas kupnen,
kan de centrale, afhankelijk van het t·-pe,
honderden meters de grond in smelten of exploderen. De snelle kweekreaktor in Kalkar
bijvoorbeeld wordt gekoeld door natrium.
Wanneer dit natrium in kontakt komt met een
bepaalde hoeveelheid water of lucht , ontploft
het hele geval met een vreselijke kracht. De
gevolgen van zo'n explosie zijn van Biroshima
en Nagasaki voldoende bekend.
Ook Dodewaard en Borsele blijven niet verschoond
van onge-lukken o.f grote kansen daarop. In '77
storte een belgiese straaljager een paar kilometer van Borsele neer. Dat was een ongeluk .
Dat het ook met opzet kan toonde de israeliese
luchtmacht, door dit jaar een iraakse kerncentrale in aanbouw te bombarderen.
In augustus ' 79 kwam er vloeibaar radio-aktieve
afval in het ventilatiesysteem van Borsele terecht . In juni • 77 gebeurde er in Dodewaard een
bijna ~ataal ongeluk. Er begon water uit het
reaktorvat te lekken en eJlkele splijtstofstaven
vielen bijna uit hun bevestiging. Er kon nog
net op tijd worden ingegrepen. In '72 bleken
er op de vuilstortplaats van de gemeente Dode-

In Almelo staat een uraniumverrijkingsfabriek,
ook wel ultracentrifuge-fabriek geheten . Daar
verhoogt men het gehalte van splijtbaar uranium
van 0. 7 naar 3\. Dan is het klaar voor gebruik
in atoancentrales. Dat verrijkingsproses kan vele malen herhaald worden, zodat het gehalte aan
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splijtbaar uranium verhoogd wordt tot 90\ en dan
is het geschikt als splijtstof voor kernbommen.
overigens kan men ook met laaqverrijkt uranium
atoombomlll.en maken~ maar die zijn vrij onberekenbaar. Ieder land dat in het bezit is van een
kerncentrale kan dus at.oombcmnen produseren. We
hebben onlangs nog in de krant kunnen lezen dat
Reagan uit Windscale (waar ook de brandstofstaven van Dodewaard naartoe gaan) plutonium voor
de uitbreiding van het amerikaanse atoombammenarsenaal wil halen. De kernenergie maakt dus de
grondstof di:e nodig is voor waanzinnige kernwapenwedloop . Deze vormt op di t mcment een zeer
ernstige en zeer reile bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid. Hier wordt de laatste
jaren door een miljoenen mensen tellende vredesbeweging in Europa op gewezen. Niet alleen de
grootmachten spelen dit spel. JUist autoritaire
regimes zijn gespitst op het bezit van atoomwapens: Zuid-Afrika~ Brazilië~ Indonesië, Pakistan,
India, Irak~ Lybie~ Spanje en Israël. Een aantal
van die landen bevinden zich in konfllktrijpe
regio's. Nog een aantal voorbeelden over hoeveel
vreedzame en militaire toepasssing van kernenergie met elkaar te maken hebben:
- In 1975 heeft Duitsland een verdrag met Brazilië gesloten om daar 8 kerncentrales~ een opwerkings- en een verrijkingsfabriek te bouwen voor
vreedzaam g-ebruik. In een veelbetekenende uitspraak in Braziliaanse regeringskringen, vlak
na het tot stand komen van het verdrag luidt het
alsvolgt: "We kunnen niet toestaan dat de atoomkaravaan aan ons voorbijtrekt. De kernbom hoort
bij Braziliè~ Braziliê heeft het nonproliferatiaverdrag dat de verspreiding van kernwapens moet
tegengaan niet ondertekend Bovendien hebben
energiedeskundigen uitgerekend dat Brazilië zijn
behoefte aan energie veel beter en goedkoper
kan dekken met de rijkelijk aanwezige waterkracht.
(Volkskrant 30/05/81)
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- Door de samenwerking van Duitsland met ZuidAfrika op het gebied van atoomtechnologie voor
zogenaamd vreedzaam gebruik~ is ook Zuid-Afr1ka
bezig om atoomboumen te maken. De toenmalige
premier Vorster verklaarde in 1976: "We zijn
weliswaar alleen in een vreedzaam gebruik getnteresseerd~ maa.r wij kunnen uranium verrijken •••
sm we hebben het nonproliferatie verdrag niet
ondertekend". (De atoomstaat van R. Jungk~ p 120)
- "VS wil brits plutonium kopen ••••••
Londen heeft het persbericht bevestiqd~ dat
Washington. aan Groot-BritAnnie gevraagd had plutonium te leveren om het amerikaanse tekort aan
plutonium voor het snelle kweekprogramma op te
heffen. De Britse regeringsvertegenwoordiqer zei
dat de plutonium1evering onderworpen zal zijn
aan de internationale garaties en dat het sWI
alleen gebruikt zou worden voor vreedz~e doeleinden. Volgens het Britse dagblad The Guardian
zijn de VS met een tekort aan plutonium Itcmen
te zitten voor het snelle kweekprogramma vanwege het uitgebreide amerikaanse progruma
voor de modernisering van de kernbe2apening".
(Volkskrant 13/10/81).
Als we nu al kunnen zien dat in bijvoorbeeld
Zuid Amerika massale uitroeiing van de bevolking als politiek machtsmiddel wordt gebruikt
in landen als El $alvador, Argentiniêen Chili~
waarom men daarbij schuwen om in de toekomst
atoomwapens te gaan gebruiken? De nachtmerries
die ons hier belagen~ gaan ons voorstellingsvermogen teboven en dwingen eenieder die nog
niet weggezakt is in apatie of CyniSlll8 ~ tot
handelen.
Het nonproliferatieverdrag~ dat de verspreiding van kernwapens moet voorkomen is zo lek
als de kerncentrale bij Rarrisburg. Bet aantal
landen dat sinds de ondertekening van dat verdrag over een atoanbom ls gaan beschikken~ is
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alleen maar ge.stegen. Het .feit dat pakistan
een atoombom heeft is zelfs direkt te wijten
aan het nederlandsé atoomprogramma : een pakistaanse ingenieur stal kennis bij de ue-fabriek waar hij werkzaam was.
OOk in een ander deel van de atoomenergiekringloop ligt een duidelijk vérband met de
atoombewapening, namelijk in de opwerkingsfabriek. Hier worden gebruikte brandstofstaven van gewone kerncentrales gezuiverd, het
nog bruikbare materiaal wordt eruit gehaald
om opnieuw gébruikt te worden. Daarbij komt
plutonium vrij, alsmede gezuiverde splijtstof
en chemies en hoogradio-aktief afval. In die
fabrieken gebeuren nogal wat ongelukken. In
de opwerkingsfabriek te La Hague gebeurden
verschillende ernstige ongelukken, zoals
dat op 6 januari van dit jaar. Toen vloog
een kernafvalput vlak bij de omheining in
brand. Een wolk met radio-aktief materiaal
waaide over twee naburige dorpen waar men
overigens niet gealarmeerd werd. In 1976 bleken acht (en volgens de vakbeweging meer) werknemers aan leukemie te lijden. La Hague is
overigens de enige kommersieel werkende fabriek.
Ook de geschiedenis van Windscale is een aaneenschakeling van rampen. Zo is in1973 een gebouw van tien verdiepingen, alwaar oxidebrandstofstaven opgewerkt werden, gesloten na een
ongeluk, waarbij 35 mensen besmet werden. Het
is nog onduidelijk wat er met dit spookgebouw
moet gebeuren. Het grondwater en het zeewater
in de direkte omgeving van La Hague is zo
ernstig besmet, dat men overweegt om een dikke
ondergrondse betonnen wal rond het gebied te
plaatsen om verdere radio-aktieve besmetting
van de omgeving tegen te gaan.

AFVAL
Na de opwerking blijft er nog een flinke hoeveelheid afval over. (Laag-, middel- en hoogradio-aktief afval). Dat afval heeft z'n eerste
slachtoffers al geeist in Arnhem, waar kinderen speelden op het KEMA-terrein. Een kind
stief, twee werden blijvend verlamd. Het radioaktieve afval had de KEMA in gewone vuilniszakken onder een laagje zand gestopt, zodat
de kinderen er gemakkelijk bij konden. Regelmatig kwamenze thuis met bijvoorbeeld weggegooide pastic handschoenen. De minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiene besloot in
1980 tot een onderzoek naar het optreden van
de l(EMA en weL •••• door de KEMA zelf!!! Dit
onderzoek werd alsmaar uitgesteld omdat men
niet weet hoe mens het afval op moet graven
en waar men er vervolgens mee naartoe moet.
De Arnhemse officier van justitie acht strafvervolging niet nodig. Of die ook zo soepel
zijn als wij het afval nou eens opgroeven en
bij dé verantwoordelijken op de stoep deponeerden ••••••
Doordat de opwerkingsfabrieken zo slecht draaien kunnen de kerncentrales hun afval niet direkt doorsturen. Vandaar het door het parlement goedgekeurde gesjoemel mét opslagvergunningen in Dodewaard. Dan wordt opeens

toelaatbaar wat jarenlang onverantwoord was.
Afval wordt tot nu toe voornamelijk in zee
gedumpt, omdat daar geen bevolking is die
kan protesteren, zoals bijvoorbeeld tegen
de opslag in zoutkoepels.
Bewoners en bewoonsters van kleine eilanden
in de oceaan protesteren wel, maar ze worden
niet gehoord. Nu onder andere Japan aan het
eksperimenteren is om met behulp van torpedo's
hoogradioaktief afval de zeebodem in te schieten (jawel!), wordt hun protest luider. OOk
nederlands geld wordt in dergelijk onderzoek
gestoken.
Er was hevig verzet tegen de laatste dumpingen
van radio-aktief afval in zee vanuit IJmuiden.
Op het journaal waren de scheuren te zien die
in de betonnen vaten zaten waarin het afval
verpakt was. Nu heeft men altijd wel geaksepteerd dat de vaten zouden gaan lekken, maar
men nam aan dat de radio-aktieve deeltjes zich
zo met het zeewater zouden verdunnen dat de
straling ongevaarlijk zou worden. Volgens een
recent onderzoek van de amerikaanse Milieurecherche blijken deze deeltjes zich echter
wel vast te zetten op de bodem in de buurt van
de stortplaats; daardoor stijgt de temperatuur,
waardoor vissen aangetrokken worden. Er vormt
zich op die plek een besmette voedselketen,
waarvan zeer gemakkelijk ook de mens het slachtoffer kan worden. Het natuurlijk milieu vormt
een geheel, en waar we ook met ons afval naar
toe gaan, we krijgen het uiteindelijk toch
terug. En dan te bedenken dat de VS het afval
in het verleden zelfs zomaar in het wild gedumpt heeft, omdat de transportkosten te hoog
zijn! !
Wie weet, gebeurt er niet hetzelfde met radioaktief afval als met chemies afval: gewoon
stiekem onder de grond stoppen.

ATOOMSTAAT
Kernenergie is technies gezien niet alleen
gevaarlijk voor de huidige generatie, maar
ook voor vele generaties na ons. Je kunt met
recht spreken over kernenergie als een vorm
van techno-fascisme. Kernenergie is alleen
al technies gezien een misdaad tegen de mens
heid.
De eksploitatie van kerncentrales leidt tot
een geheel nieuwe vorm van geweld en ontwikkelt de maatschappij in de richting van een
autoritaire atoomstaat waarvan nu al de eerste
simptomen zichtbaar zijn. Doordat kernenergie
zulke enorme gevaren met zich meebrengt, is
een veiligheidssisteem noodzakelijk dat de
hele maatschappij doordringt. Iedereen kan
immers een aanslag plegen op een kerncentrale
of splijtstof stelen om er een atoombom mee
te maken of mee te chanteren met als dreiging
de besmetting van de bevolking. In wat voor
een samenleving komen we uiteindelijk terecht?
Een samenleving die niet alleen door de eksport van kernenergie naar landen van de derde
wereld reeds bestaande autoritaire staatsvormen versterkt , maar ook iedere hoop op enige
demokratisering de bodem inslaat. Kernergie
16
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De orde regeert. Houtsnede van de
Belgische anarchist en antimilitarist A I·
bert Daenens, die kort na de eerste we·
reldoorlog het blad Hara uitgaf. Verzameling R. de Jong, Castricum.

KAREN SILKWOOD

is alleen maar rendabel wanneer het in een
grote centrale wordt geproduceerd. Zij bevor
dert de groei van industriemetropolen. Het
veronderstelt een omvangrijk en kostbaar dis
tributienetwerk: in India komt slechts een
fraktie van de stroom uit de reaktoren ten
goede aan de agrariese bevolking, die er de
meeste behoefte aan heeft. Een samenleving
die dreigt te veranderen in een koncentratie
kamp en zelfs dan kan niemand een garantie
geven tegen nukleaire chantage en nukleair
geweld. Een samenleving die een steeds grotere kontrole uitoefent op haar leden. Het
aantal mensen dat op hun antecedenten wordt
onderzocht groeit steeds sneller. Nu al worden konstruktiearbeirders, die bij de bouw
van kerncentrales in de BRD betrokken zijn,
'ideologies' doorgelicht. Er worden dossiers
aangelegd, die niet alleen betrekking hebben
op politieke sympathieën maar ook op de levenswandel en het karakter van de werknemer.
Er worden mensonterende onderzoeksmethoden
en persoonlijkheidsp~ofielenontwikkeld, die
bol staan van vooroordelen en diskriminatie
van invaliden, vrouwen, buitenlanders en homoseksuelen.

Een samenleving die ook in haar honger naar
nieuw stralingsvoer mensen uit een huis der
daklozen (BRD) of werklozekleurlingen (VS)
van de straat haalt om werkzaamheden met
stralingsgevaar te verrichten.
Een samenleving waarin gediskussieerd wordt
over de mogelijkheid om door middel van genenonderzoek een menssoort te ontwikkelen
(homo atomicus), die meer straling verdraagt
dan de tegenwoordige nog niet verbeterde
mens.
Een samenleving waarin risiko-onderzoekers een
gemiddeld mensenleven in guldens uitdrukken
en zich afvragen of het niet goedkoper is om
-met overheidssteun- 'gepaste' schadeloosstellingen aan slachtoffers uit te keren in
plaats van geld uit te geven aan allerlei beveiligingsapparatuur.
Een samenleving waarin mensen, werkzaam in de
atoomindustrie geintimideerd worden, zodat
velen uit die sektor, die op de hoogte zijn
van bedenkelijke praktijken en grove nalatigheden zich niet openlijk durven uit te
spreken. De geheimzinnige dooa van Karin Silk-
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wood, die allerlei voor de atoomindustrie belastende infonnatie openba.a r \tlilde maken , is
een afschrikwekkend voorbeeld van hoe de atoommaffia met àergelijke mensen om gaat. waarin
overheidskamissies die de atoomindustrie op
veili~heid moeten kontroleren, zoals de NRC in
de VS , zich volledig identificeren met de belangen van de atoomindustrie. Waar voor de atoomindustrie 'ongunstige'· onderzoekaresultaten
wegg~ff~ld worden, waar degenen die die onderzoeken gedaan hebben weggepromoveerd worden of
op de zwarte lijst geplaatst worden.
Een samenleving waarin het grondwettelijke recht
op vrije meningsuiting op z'n minst gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld .
Een samenleving di e moet leren leven met het
voortdurende gevaar van een besmetting die met
geen middel meer te bestrijden is, en tn een
voortdurende vrees die geen moment meer z·a.l
wi jken. Vrees voor de eigen medemens, vergissingen, zwakheden, machtswellust, haatgevoelens.
Een samenleving die voortdurend onder druk
zal staan van de angst voor atoomte:r roristen.
Het schij nt niet zo moeilijk te zijn een
eigen , weliswaar eenvoudige maar toch effektleve atoombom te maken . Studies van de amerikaanse kernfysikus dr . Th . n. Taylor
toonden hoogsteenvoudige recepten voor de
bouw van zo ' n bom. en bewezen ook hoe gebrekkig opslagplaatsen, reaktorinstallaties en
splij tstoft.r ansporten worden bewaakt. Zijn
om bij demonstraties ingezet te worden. Bij
ontdekkingen leidden na een moeilijk verkrekonflikten rond kernenergie gaat het niet
gen erkenn ing tot een golf van preventieve
alleen meer om onze biologiese en ekologiese
maatregel en, instal l atie v~~ hypermode rne
toekomst , maar ook onze burgerlijke rechten
registratieapparatuur, het verzamelen van
en vrijheden staan op het spel. Uit angst_
inlichtingen door infiltratie en simulatie
voor nukleaire mal versaties kunnen alle gevan binnenlandse oorlogssituaties. De spigevens over burgers die in de verschillende
raalwerking van terreur en anti-terreur is
en andere databanken zijn opgeslagen in een
begonnen . Ieder nukleair incident zal aanenkel waarschuwings- en kontrolesysteem van
leiding zijn tot een grootscheepse mobiliongekende omvang worden ondergebracht.
sering van politie en leger. Het ontbreken
Allerlei nood- en uitzonderingswetten zijn
van een kleine hoeveelheid plutonium bij de
in voorbereiding of al gemaakt.
inventarisatie van kernvoorraden is al voldoende om de noodtoes tand af te kondigen.
IRRATI{)NEEL

MENSEN

Zover is de nederlandse samenleving nog
niet? Dat is waar , anders konden we hier
ons verhaal niet vertellen . Maar toch begint het al zichtbaar te worden: het totalitaire tijdperk der teehookraten is beqonnen , schrijft Jungk.
De nukleaire ontwikkeling verloopt in het
begin langzaam, maar eerwaal op gang gekomen is ze niet meer terug te draaien.
Steeds meer mensen beseffen hun verantwoordelijkheden voor de toekomst, voor onze kinderen en voor hun kinderen. Zij komen in verzet.
Ons verzet wordt vaak als irrationeel en
emotioneel afgedaan. Wij zijn verre van
irrationeel, wij gebruiken op een uiterst
rationele manier ons gezonde verstand. Maar
ook onze emotionaliteit. Want is angst niet
een goede leidraad als het er om gaat dat de
gezondheid van vele generaties bedreigd , wordt,

Een samenleving die bevolkt wordt door mensen die zich direkt of indirekt bedreigd
voelen door kerncentrales, waardoor de
ideeên die zij zich over hun leven, hqn toekomst of de zin van hun bestaan hebben gevormd hun waarde dreigen te verliezen. De
psychiese stress kan de kreativiteit van de
enkeling maar ook die van de maatschappij
in haar totaliteit ondermijnen.
Een samenleving die het verzet tegen kernenergie ook langs psychologiese weg probeert te breken en mensen met een antikernenergiestandpunt openlijk als ! rationeel en niet toerekeningsvatbaar diskwalificeerd.
Een samenl eving ·waarin verboden oorlogsgas sen inzet tegen vreedzame demonstrantens .
Waarin steeds geraffineerdere bestrijdingsmetboden ontwikkelt worden die zijn bedoeld
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als het miljeu vernietigd dreigt te worden en
Kernenergie is goed voor de derde-wereldlanden.
als het pol itieke en maatschappelijke klimaat
Kerncentrales zijn zeer kapitaalintensief,
vergiftigd wordt door de nuklearisatie van
terwijl deze landen kapitaa l -arm zijn. Ze
de samenleving. Wij zijn bang, maar met goede
vereisen hoog geschoolde arbeidskrachten
redenen . En wij zijn met even goede redenen
die er weinig zijnr er kunnen weinig mensen
woest en ontoegeeflijk in onze strijd tegen
werken terwijl er in die landen veel arbeidsdegenen die bereid zijn alles dat werkelijk
plaatsen nodig zijn. En kerncentrales zijn
de moeite waard is op te geven voor tijdelijke winst en konsumptiedrang .
groot schalig wat weer centralisatie van
macht geeft. Door al deze faktoren zouden
deze landen nog afhankelijker van het westen
WERKGELEGENl-EID
wor den, waardoor hun onderdrukte positi e
vergroot wordt.
Lang voor het gebruik van o l ie, gas en kolen
als energiebron wer den windmolens, waterEn bovèndien: er zijn daar zeer goeie alternatieve bronnen aanwezig !!
kracht, zonoe-energie en hout benut.
De vondsten van kolen, ol ie en gas waren
enorm . Ze gaven een sterke bijdrage aan de
mKOOP
ontwikkeling van industrie en kap i talisme .
Ze werden ingezet voor het systeem van ekoKernenergie zou goedkoop zijn.
nomiese groei, vrije markt mechanisme en
Van de 351 miljoen wordt 1n 1977 ongeveer
central isatie van de produktie. Kernenergie
65 % besteed voor kernenergie en kernfusie
werd daarin na WO 2 ook ontwikkel t.
en een kleine 10 % aan onderzoek naa.r bespaKernenergie zou goed zijn voor de werkgeringen en alternatieve bronnen .
De total e kosten van kernenergie Z1Jn een oplegenheid, goed zijn voor de derde we.r el dtelsom van kosten' die via overheid door de
landen, het zou ons tot in het oneindige
bevolking worden betaald (belasting); via de
kunnen voorzien van energie en bovendien
elektriciteitstarieven (brandstof, bouw, opeook nog schoon zijn.
rationele kosten); via de opheffing van geVoordat we duidelijk maken wie er werkelijk
vol gen voor mil jeu en volksgezondheid (b . v .
baat hebben bij kernenergie en daarom niet
straling en afvalverwe.r king) 1 en die van de
aflaten op de noodzaak ervan te hameren ,
toekomstige gevolgen van kernenergie (b.v .
zullen we eerst nog even in het kort de arontmanteling) .
gumenten vóór kernenergie ontkrachten .
Berekening geeft aan dat er voor de werking
Werkgelegenheid: meer dan enige andere invan de centrale een aanzienlijke hoeveelheid
dustrie is de kernenergie-industrie geautofossiele brandstof nodig is . Dit is nodig
matiseerd •. De enige werkgel egenheid waar
omdat de gehele nukleaire energie-gang een
daarbij nog groei in zit is de bewaking en
negatief rendement heeft, dus: er moet meer
beveiliging tegen sabotage van binnen uit
energie worden ingestopt dan er geproduceerd
en van buiten af en de gezondheidssektor.
Er zit veel meer a r beid in werken tot enerwordt!
En wat l evert het op?
gie- besparing (isolatie) , gebruik van afvalBor ssel e levert 450 MWatt en Dodewaard + 58
warmte, het bouwen en gebruiken van alternaMWatt. Voor Nederland een verwaarl oosbare
tieven die kleinschalig, schoon en o nuitbijdrage in de energievoorziening, gezien de
puttelijk zijn.
Dit bl eek nog eens duidelijk toen twee maanhuidige overkapaciteit van het totale opwekkingspotentiêel!
den geleden een rapport verscheen , waaruit
na onder zoek bl eek dat ,uit gaande van 1%
Andere bronnen , z.o als wind- energie , zonnewarmte, waterkracht en geotermiese energie
ekonomiese groei en met inzet van alternat ieve energiebronnen en energiebesparing
hebben als belangrijkste kenmerk dat ze onuitputtelijk zijn en zeer grote hoeveelheden
zo'n 500 . 000 arbeidsplaatsen konden worden
opgel everd in de komende 20 jaar.
energie kunnen opleveren. Zo komt er in twee
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ÄNTI-KERNENER.IEBBEGING
hele ontdekte wereldvoorraad aan gas en olie
Kernenergie is levensgevaarlijk voor vrijheid
vertegenwoordigt aan energie, ofwel tienduien gezondheid en daarbij nog eens volstrekt
zendmaal het energieverbruik. Een enorm gedeelte daarvan is winbaar.
onnodig voor de energievoorziening. Daarom
hebben duizende mensen in Nederland (en nog
OOk wordt er waanzinnig veel energie over de
eens vele duizenden daarbuiten) zich jarenbalk gegooid~ slechts 15% van het epergieverlang ingezet voor de direkte stopzetting
bruik wordt gebruikt. De rest wordt op de meest
van het atoomprogramma Alternatieven zijn
uiteenlopende manieren verspild, bijvoorbeeld
ontwikkeld, zij hebben zich ingezet voor dedoor gebrek aan isolatie en het laten afvloëien
van afvalwarmte van elektrisiteitssentrales.
mokratisering van de energievoorziening en
voor een daadwerkelijk beging met een mensen miljeuvriendelijke energie. In tegenstelKERNENERGIE" VOOR WIE
ling tot de koele technokraten die betaald
werden door overheid en bedrijfsleven deden
De toename van het energieverbruik vindt plaats
ze dat in hun vrije tijd en met hun eigen
in de industrie. In de huizen wordt 25% van het
totaal verbruikt in de vorm van gas en elektrici- geld. Er zijn tal van manieren gebruikt in
teit en dat aandeel daalt. Personenauto's gebrui- de tien jaar dat de anti-kernenergiestrijd
ken ongeveer 6% en dat aandeel daalt sinds kort
gevoerd is om onze informatie en onze ideeën
ook. De rest, ruim 65% wordt door de industrie
ingang te doen vinden bij de bevolking en
gebruikt, verreweg het meest door een achttal
bij degenen die verantwoordelijk zijn voor
bedrijven. Het zijn ook deze bedrijven die het
het energiebeleid. Demonstraties, informatiegrootste belang hebben bij de produktie en hanavonden, brochures, tijdschriften, scholing,
del in grondstoffen voor de (kern)energiesektor: film, diaseries, onderzoeken, projekten
Hoogovens, DSM, Shell, Dow Chemical, Akzo, Pévoor verschillende soorten scholen en verchiney, Hoechst en Montecatini.
enigingen, theater, muziek, sit-down-akties,
Zij hebben belangen in de energieindustrie en
kettingbrieven, petities, geweldloze menvooral in kernenergie, omdat ze zeer veel enerselijke blokkades en geweldloze blokkades
gie gebruiken en omdat,het een kapitaalintensie- van mensen en materiaal.
ve energievorm is, stopt de staat er veel geld
We hebben steeds moeten opboksen tegen de
in en kunnen zij er meer aan verdienen.
burokraten en technokraten van overheid en
De bedrijven hebben de Industriële Raad voor
atoomlobby, en van hen hebben we de strijd
nog niet gewonnen. Bij de bevolking hebben
de Kernenergie opgeri.cht, die de overheid bewe meer' sukses gehad: sinds enige jaren
wijzen diverse opiniepeilingen uit dat een
meerderheid van de nederlandse bevolking
tegen kernenergie is. Ook bestaat er onder
de bevolking een grote mate van aktieve en
'passieve ondersteuning voor de aktiviteiten
van de AKB, óók ten aanzien van de blokkadeakties van de afgelopen tijd.
Dat betekende voor de overheid, het belanghebbende bedrijfsleven en politie en justitie dat ze in haar strategie rekening te
houden hebben met die AKB en met haar grote maatschappelijke achterban. De AKB was
en is voor de overheid onberekenbaar en
ongrijpbaar: ze heeft zich ontwikkeld tot
een macht die het de overheid en de atoomlobby onmogelijk maakt om zQmaar, onopgemerkt besluiten ten aanzien van kernenergie door te drukken. De AKB springt direkt
bovenop elk atoombesluit en elk atoomplan~
gemeenteraden sturen boorinstallaties
invloed heeft. Belangrijke adviesorganen van
voor proefboringen voor opslag van radiode overheid, bedrijven en instellingen die akaktief afval in zoutkoepels gewoon de getief zijn op het terrein van de (kern) energie,
meente uit en ze stellen gewoon dat de
overal zitten vertegenwoordigers van de bedrijminister wel kan vinden dat hun plaats
ven ruim vertegenwoordigd. Verschillende van
geschikt is om er een kerncentrale neer
te zetten maar dat zij die niet zullen
deze grote ondernemingen hebben grote aandelen
in kernenergieprojekten, hier of in het buitentoelaten.
land. De risiko's en de financiële verantwoordelijkheid laten zij dragen door de overheid
(lees: de bevolking), maar ze zorgen er wel
voor dat ze telkens op de plaatsen zij n waar de
beslissingen genomen worden. En de overheid
vindt dat allemaal O.K. Wij niet.
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trekking tot kernenergie. Het typiese
is , dat met name beslissingen genomen
zijn die haaks staan op de doelstellingen van de AKB. De opwerkingskontrakten
zijn getekend, in Dodewaard mogen meer
splijtstofstaven worden opgeslagen, de
plannen om grote vervuilende kolencentrales te bouwen vliegen ons om de oren .
Al deze beslulten en plannen lopen vooruit op de uitkomsten van de MD, en ze
vormen sterke aanwijzingen voor een sterke kolen- en uraangerichtheid bij de beleidsmakers .
- de MD is eigenlijk niet meer dan een enorme inspraakprocedure. Uiteindelijk
heeft de bevolking erdoor net zoweinig
medebeslissingsrecht over de energievoorziening dan zonder haar . De uiteindelijke beslissingen blijven in handen
van de regering, die zich daa~ij helemaal nie·t s hoeft aan te trekken van de
uitkomsten van de diskussie. En de uitlatingen van regeringswoordvoerders zijn
nou niet direkt hoopvol te noemen.
- de bevolking mag weliswaar allerlei ideen
en plannen opsturen naar de stuurgroep
van de MD , maar of daar wat meegedaan
MAATSCHAPPELIJKE DISKUSSIE
wordt hangt sterk af van de beoordeling
Hoewel alla.n g duidelijk was dat kernenergie
door de stuurgroep en een 13-koppig team
niet geaksepteerd we.r d, en er dus sprake
van wetenschappelijke hu.i ze. Zij bepawas van duidelijkheid in de energiediskuslen of je argumenten wel mee mogen tellen.
sie ging de overhe.id spreken van een "di- na afloop van deze groots opgezette inlenuna in de energiediskussie". Premier
spraakprocedure , zo is de opzet van het
van Agt lichtte vanuit Tbkyo duidelijk
regeringsplan, moet het uit zijn met de
toe waaruit dat dilemma precies bestond:
diskussie over de (kern)energieproblema"Wij zijn er wel van overtuigd dat kerntiek. Al~erlei tegenkrachten zijn dan
energie veilig en nodig is maar de bevolaan het woord geweest, hun argumenten zijn
king nog niet, maar daarom organiseren
wetenschappelijk onderzocht door 'deskunwij de maatschappelijke diskussie". Dat
digen ' en ze zijn "uiteraard in de besluitvorming van de regering meegenomen."
de AKB al jaren lang een brede maatschappelijke diskussie over kernenergie orgaBlijkbaar willen de teehookraten en het
belanghebbende bedrijfsleven daarna weer
niseert en dat de uitkomsten daarvan alouderwets hun gang kunnen gaan!
lang bekend zijn is voor hem dus slechts
in zoverre terzake dat die uitkomsten
hem n.iet aanstaan. Vanaf het moment dat
SALARISSUBSIDIES
die maatschappelijke diskussie (MD) gelanceerd werd is er een aanhoudende
Allerlei subsidies zijn beloofd aan groepen
stroom van kritiek geweest op de opzet
om daarmee hun voorbereiding aan de MD te
en de voorgestelde inhoud van de MD.
kunnen betalen; daarvan is nog geen cent
Hoewel in de loop der tijd (de MD heeft
op teafel gelegd. Wat al wel op tafel gejarenlang slechts de status van onduilegd is, zijn de enorme bedragen aan salarissen voor de stuurgroepleden en het onderdelijk plan gehad) de plannen rond die
steunend personeel. Alleen het opperhoofd
MD wat veranderd zijn, blijven veel van
de oorspronkelijke kritiekpunten staan:
van de MD, uit vroeger tijden bekend als
een notoir voorstander van kernenergie, De
- de energiemultinationals hoeven geen
inzage te geven in de informatie die
Brauw verdient (nee, krijgt) voor een vierze monopoliseren over de hoeveelheden
daagse werkweek al een bedrag van ruim
aan aanwezige energiebronnen, over de
400. 000 gulden per jaar! De totale persotechnologieên om d.ie energiebronnen
neelskosten van de stuurgroep en ondex:steubruikbaar te maken, etc. Ze mogen wel
nend personeel loopt in de miljoenen .
zich zo veel als zij willen mengen in
Dat geld kan, zeker in deze tijd van ekode MD. Gezien de enorme belangen die
nomiese teruggang, beter besteed worden.
er voor hen op het spel staan (macht,
Bijvoo:j:'beeld aan een daadwerkelijk begin
marktaandelen) is de kans op manipulatie
met een energiebeleid dat mens- en miljeuvan hun zijde verre van onwaarschijnlijk.
vrie.ndelijk is en waarin effektiviteit en
- voor en tijdens de MD mogen allerlei
demokratisering voorop staan.
beslissingen geno.men worden, ook met be21
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BEDRIJFSLEVEN

De werkgevers moeten op het terrein waarop
zij bij de bevolking een 'natuurlijke geloofwaardigheid' heeft (financieel-ekonomies) zelf aktief zijn om aan te geven dat
de ekonomie zonder kolen en kernenergie
naar de filistijnen zou gaan. Groepen uit
de bevolking die meer door 'emotionele argumenten' zouden worden aangesproken moeten door voor hen geloofwaardige personen
benaderd worden. Op jongeren organisaties
stuur je gewoon een jong dynamies tiep af
en op een bejaardenvereniging een wat ouder, gedegen persoon.
Door geld en materiaal ter beschikking te
stellen aan allerlei mensen, moeten er 'prokernenergie-aktiegroepen' gaan ontstaan Zodat het erop lijkt dat het allemaal vanuit
de bevolking komt.
Het VNO probeert het hele bedrijfsleven achter de kampanje te krijgen met de volgende
weerzinwekkende redenering (uit een VNOrapport~). De eerste vijf jaar is kernenergie zeker goedkoop, daarna wordt het wat
minder en na pak 'm beet ~ien jaar is het
te duur voor het bedrijfsleven. En wel omdat dan de kosten vOor met name de afvalverwerking en de exploitatie van de deels
opgebruikte kerncentrale te hoog stijgen.
Die kosten worden echter niet door het bedrijfsleven betaald, maar door de overheid
(lees: de bevolking). En natuurlijk is er
een hoop te verdienen wanneer er voor een
sterke ekonomiese groei grote kolen- en
kerncentrales gebouwd moeten worden.

Het belanghebbende berijfsleven daarintegen vindt de MD wel een uitstekend idee.
Weliswaar prefereren een aantal industriële leiders de strateqie van gewoon beginnen met het plannen maken en het bouwen
van onderdelen voor grote kern- en kolencentrales, maar ze beseffen zich ook dat
ze door de aktiviteiten van de miljeu- en
anti-kernenergiebeweqing in deze 'bewegingsvrijheid' beperkt worden. Wanneer zij echter de juiste strategie kiest voor die.MD
zal zij later echter weer meer bewegingsvrijheid krijgen. Shell mengt zich al geruime wijze op geraffineerde manier in de
publiekelijke energiediskussie middels
het gratis verspreiden van hun 'servicebulietins' "Shell helpt". Inderdaad helpt
Shell, maar dan vooral zichzelf. Naast
allerlei techniese tips stopt zij ook informatie over de mogelijkheden en problemen van de verschillende energiebronnen
in die gratis verspreidde folders. Veel
van die informatie is vertekenend of zelfs
onjuist.
Als het allemaal tegenzit kunnen we in de
nabije toekomst nog veel meer van dit soort
kampanjes verwachten. Zo heeft het VNO, de
grootste werkgeversorganisatie van Nederland een kampanje in de pen zitten die haar
leden maar liefst 12.000.000 uit eigen zak.
moet gaan kosten. Zij stelt haar leden
voor om met de zelfde misleidende reklametechnieken als zij gebruiken bij het promoten van elektriese tandenborstels, kernenergie en grote kolencentrales aantrekkelijk,
ja zelfs noodzakelijk te doen lijken o
Reklameburo's, psycologen en sociologen
moeten worden ingeschakeld om naar analogie van soortgelijke kampanjes in de VS en
Zweden, een op de nederlandse verhoudingen
toegespitste kampanje op te zetten o

POLITIE
De strategie van de overheid en het bedrijfsleven in de vorm van de MD en grote kampanjes voor kernenergie en kolen zet al aan
tot een krities nadenken. Maar in haar politiestrategie laat de overheid zien hoe ze
w~rkelijk denkt over een protestbeweging
22
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met een grote en sterke maatschappelijke
aanhang als de AKB.
Uit allerlei studies en nota's blijkt dat
het de bedoeling is om een dergelijke beweging in een krimineel daglicht te -laatsen,
om zo een klimaat te kweken dat al vooraf
een uitzonderlijk hard politieoptreden gerechtvaardigd is in de ogen van de bevolking. Begonnen wordt met het doen van allerlei uitspraken, waaruit op te maken valt
dat er heus wel goede mensen in de AKB te
vinden zijn, maar dat er ook ordinaire rellentrappers tussen zitten die overal komen
waar rotzooi te trappen valt. Daarna gaat
iedereen vanzelf wel denken dat hard optreden tegen de hele AKB-in-aktie noodzakelijk
is. Talloze prominenten uit de politiek en
van politiezijde hebben hieraan meegedaan.
Ook de woordvoerder van de KEMA deed vrolijk mee.
Het uitermate harde optreden is er gekomen,
ook knokploegen van partikulieren jonden
met goedkeuring van de autoriteiten om zich
heen slaan.
(Zie voor een uitgebreide analyse van het
politieoptreden en de achtergronden daarvan het elders in deze brochure afgedrukte
artikel 'Overheidsgeweld: Het draaiboek van
Dodewaard' )

KLAGEN A A N -

mag wel, als we er maar mee uitscheiden als
de minister, de gemeente of de politie dat
zegt. Blokkeren mocht wel, als het maar nie~
meer was dan vragen om de aandacht van de
beleidsmakers.
Voor ons was, en is, blokkeren méér: Het is
voor ons een noodzakelijk gebleken middel
om te bereiken wat we anders niet bereiken.
Ondanks de uitgeroepen uitzonderingstoestand
die in de gemeente Dodewaard was uitgeroepen, zijn we gekomen en hebben we materiaal
meegenomen om de anti-atoomdorpen te bouwen
We wisten dat we daarmee 'regels' overtraden; maar dat waren niet onze regels. De
regels die we overtreden hebben leidden alleen maar tot de instandhouding van kernenergie en tot de instandhouding van een ondemokratiese besluitvorming. De tijd heeft
geleerd dat we die regels maar moeten openbreken.
Sommigen zijn opgepakt omdat ze uit onmacht,
angst, woede of verdediging tegen toestormende ME of stillen met iets gegooid hebben.
Sommigen zijn gearresteerd omdat ze meegebouwd hebben aan de anti-atoomdorpen of aan
de blokkudes. Sommigen wordt 'poging tot
doodslag' of 'zware mishandeling' ten laste
gelegd omdat ze hun handen ophieven toen
MEers of stillen, die blijkbaar alles mogen, op hen inramden. Sommigen werden gear-

KONKLUSIE
Duidelijk is geworden dat kernenergie een
gevaarlijke technologie is, dat het exploiteren ervan een misdadige zaak is. Niet alleen vormt ze een bedreiging voor het voor
het miljeu en de gezondheid van de mensen
nu, ook vormt ze een direkte bedreiging voor
vele generaties hierna. Bovendien is ze een
direkte bedreiging voor een vrije samenleving door de autoritaire samenlevingsvorm
die ze vereist.
Wij hebben met duizenden mensen jongstleden
september gedemonstreerd tegen kernenergie,
tegen de hele vernietigingsmachine die onze
wereld bedreigt (kernwapens, chemies afval).
Velen deden dat voOr het eerst, velen hadden
al dat al eerder gedaan.
Wij hebben geprobeert de sluiting van de
kerncentrale in Dodewaard af te dwingen door
de toegangswegen er naartoe met onze eigen
lichamen en met anti-atoomdorpen te blokkeren. Het plan daartoe hebben we ruim van te
voren openlijk aangekondigd, de voorbereidingen en de uitvoering zijn eveneens in
alle openheid gedaan.
We hebben de sluiting van de kerncentrale
in Dodewaard af willen dwingen, omdat in
het verleden voldoende gebleken is dat we
er niet komen als we maar blijven wachten
op beslissingen van een kamermeerderheid en
van de regering. Allerlei hoge en lage overheidsfunktionarissen hebben ons laten weten
'dat demonstreren mag, maar blokkeren niet'.
Ze hebben blokkeren als een kriminele daad
afgeschilderd, wanneer die blokkade niet
symbolies was. Met andere woorden, blokkeren
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resteerd omdat ze toevallig in de buurt van
een arrestatieteam liepen dat er wel weer
eens zou pakken.
Maar in feite staan wij hier terecht omdat
de overheid haar 'terroristen' en 'kriminenel' nodig heeft om haar ondemokraties energiebeleid en haar politieoptreden te rechtvaardigen. En met ons staat de hele AKB terecht.

ONZE AANKlACHT

HLtl AANKlACHT
De officier van justitie eist, namens de
staat gevangenisstraffen van ons wegens
'poging tot doodslag', 'zware mishandeling',
'verstoring van de openbare orde' en 'opruiIng'. De staat eist dat tegen mensen, die
met vreedzame bedoeling naar Dodewaard gekomen zijn, die daar aanvankelijk door de
politie doorgelaten werden, mét al het materiaal dat de autoriteiten daarvoor uitdrukkelijk verboden hadden. Tben we bij de
centrale waren gekomen, toen de bouwmaterialen gemonteerd werden, toen de wegen volgepakt waren met demonstrantens, toen sloeg
de ME en de arrestatieteams in burger hard
terug. Niemand kon meer weg, er was niets
meer te zien door de dikke CS-wolken, er
was amper een uitweg voor de vele vluchtende mensen.
Er zijn veel mellsen qeslagen en getrapt door
ME en stillen, veel mensen zijn bijna gestikt
in de verstikkende gaswolken, er zijn veel
mensen opgepakt.
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Niet vervolgd worden de verantwoordelijken voor het kernenergieprogramma: politici die het steunen, bedrijfshoofden die
het erdoor drukken, elektrokraten van de
elektriciteitsproducenten, 'deskundigen'
uit allerlei 'neutrale' advieskommissies.
Wij klagen hen aan:
Niet vervolgd worden de verantwoordelijken voor het brute politie-optreden: Kolonel Feijlbrief, van Thijn, Geertsema
en Goldberg. Niet vervolgd worden de MEers en de leden van de arrestatieteams
die volledig onbeheerst standrecht uitdeelden aan de demonstrantens, hen mishandelden door hen te slaan, te schoppen,
te vergassen en te bedreigen met pistolen.
Wij klagen hen aan:
Niet vervolgd worden degenen die velantwoordelijk zijn voor het optrommelen en
het tekeergaan van partikuliere knokploegen als hulpje voor die van de staat:
gemaanteraadslid Groen van Dodewaard,
wrnd. burgemeester Goldberg van Dodewaard,
OSL-leden en vele anderen.
Wij klagen hen aan:
Niet wij, maar zij dienen hier terecht
te staan:

Opgepakt, en hoe
Bij alle arrestaties is er door de politie hardhandig opgetreden tegen de arrestanten.
Twee v.erhalen drukken we in deze brosjure af, omdat ze het verhaal vertellen zoals alle arrestanten dat meegemaakt hebben. Wililem vertelt hoe het met hem in Dodewaard gegaan is. Peer werd tijdens een demonstratie tegen de arrestaties in Arnhem opgepakt~
Peer hoeft nog niet op 10 december voor te komen omdat hij later opgepakt is dan de
rest.
Zaterdagmiddag trokken
we in een grote demonstratie naar de kernsentraie. Ik liep met m'n
basisgroep via de westkant
de dijk op tot we niet
meer verder konden. Na een
tijdje sommeerde de politie ons dat we van de dijk
af moesten. Tot dan was
alles vreedzaam verlopen en we begrepen niet
waarom we weg moesten.
We konden ook niet weg
voor de sentrale
stond ME, de andere
kant van de dijk
was ook door ME afgesloten, dus we
stonden klem. Toen rukte de ME op, tientallen
gasgranaten werden tussen de
mensen geschoten.

ongeveer een minuut. Drie tot vijf M.E.ers
sloegen er op zonder dat ik ook maar een
moment verzet kon bieden. Toen ik uit de
blubber getrokken werd, bleef m'n laars
daarin steken en ik kreeg gelijk drie
klappen op m'n blote voet~ Toen ik m'n bril
van de grond graaide kreeg ik gelijk een
klap op m'n hand •. Terwijl ik aan m'n jas uit
de blubber getrokken werd, kwam m'n r~g
bloot en kreeg ik van de M.E.er die me er
uit trok gelijk twee keiharde trappen in
m'n nieren.
Dit leverde een gescheurde, niet te hechten
vinger op, een zwaar gekneusde enkel en een
gekneusde rugspier.
Ik werd toen afgevoerd en moest naar de dijk
lopen wat ik toen niet meer kon, kreeg daarom
nog hier en daar een trap en een klap.

\lW-BUSJE
Bij de bus werd ik hardhandig gefouilleerd.
Mln helm probeerden ze van m'n hoofd te rukken terwijl het bandje nog vast zat, waardoor ik bijna m'n nek brak. Ik kreeg handboeien om en werd op de grond gegooid omdat
anders de bank vies zou worden. Na. een tijdje werd ik afgevoerd en naar een konservenfabriek gebracht, waar ik helemaal werd uitgekleed en m'n handen mocht wassen. M'n
reChterhand bloedde behoorlijk. Daarna werd
ik naar een kantoortje gebracht, waar ik zei
niets te willen verklaren. Ik werd daar kontinu met woorden bedreigd. Onder andere:
- als je je niet rustig houdt, ~an maken we
je wel even rustig, en
- pas op dat je geen bloed op het tapijt
knoeit, anders kan je het zelf aflikken.
Daarna werd ik opgesloten in een VW-busje
waar een paar ruiten uit waren. Nog steeds
op ~én SChoen, drijfnat en met een bloedende vinger in een tochtig busje waar het
inregende.

WEGGESLEEPT
Een meisje dat naast me stond werd volop
het achterhoofd geraakt, viel neer, maar
stond gelukkig daarna weer op. Ik stond
ineens in een ontzettende rookwolk, stikte
haast, ging twee keer over m'n nek, mln
ogen, huid en mond brandden heel erg en
ik was totaal m'n oriëntatievermogen
kwijt. Ik werd onder aan de dijk het
bosje ingeslagen, werd geslagen op mln
hoofd en rug terwijl ik allang aan 't proberen was om weg te komen. Gelukkig werd
ik daar door iemand uit m'n basisgroep,
die iets minder last had van het gas, weggesleept.

SLOOT
Zondagochtend ging ik weer meU m'~ basisgroep naar de oostblokkade. om ongeveer 10
uu!:. volgde er een charge van de M.E. Omdat
ik niet weg kon komen -de straat stond vol
met mensen (de Horstweg)- liep ik een zijpad op dat naar een boerderij liep. Opeens
werd ik achtervolgd doo:r enkele M.E.ers. Ik
rende weg door het weiland, stak een sloot
over en bleef daarin tot aan m'n knieën in
de modder steken. Toen de M.E.ers aankwamen
begonnen ze op me in te slaan. Dit duurde

VERZEKERDE BEWARING
Om oJ;lgeveer ~en uur (dat kan iets later geweest zijn) werd ik, na er enkele malen om
gevraagd te hebben, door een militaire arts
onderzochten verzorgd. Daarna werd ik terug
gebracht naar het kantoortje en wilden ze
foto's en vingerafdrukken van me nemen. omdat ik nog niet in verzekerde bewaring was
gesteld, weigerde ik dat eerst, maar toen ik
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bedreigd werd met mishandeling als ik niet
mee zou werken, heb ik maar meegewerkt.
Om vier uur werd ik in verzekerde bewaring
gesteld. Ik vroeg direkt om een advokaat en
gaf de namen en telefoonnummers van twee
advokaten uit Utrecht. Deze zijn niet op de
hoogte gesteld van mijn i n verzekeringstelling. Om ongeveer vijf uur werd ik overgebracht naar Nijmegen. Daar heb ik kontinu
gevraagd waar m' n afl.vokaat bleef, maar dat
kon niemand me vertellen. Na een hele tijd

Ik ben op donderdag tijdens de Doaewaardgaat-dicht-aktieweek. We waren met + 400
mensen aanwezig bij het paleis van justitie
in Arnhem omdat de mensen die al eerder die
week waren opgepakt werden voorgeleid. We
wilden laten zien dat we solidair met hun
waren en ze er niet alleen voor stonden.
Arnhem is een gevaarlijke stad voor aktievoerders, vanwege .z ijn speciale politie-

o- de

ba~rikades

teams zoals het GBO en groep 9 .

vragen kreeg ik te horen dat mijn advokaten
niet te bereiken waren. Dit klopt niet:, zij
hebben de hele Dodewaard- aktie bij de telefoon gezeten.
Toen heb ik gevraagd een advokaat te bellen
van een lijst die ik bij me had en hem te
vragen zo snel mogelijk te komen.

PISTOLEN
De dreiging die die donderdag in de lucht
hing is niet uit te leggen aan iemand die
er niet bij was. Voor mij wa.s het vreselijk
en ik heb een week erna nog nachtmerries
gehad en heel slecht kunnen slapen. Voor
de eerste keer zag ik dat een stille zijn
pistool trok en zo mensen op een afstand
hield, dit omdat ze een jongen op wilden
pakken die een leus op de muur had gespoten. Die stille stond te trillen op z ' n
poten, doodsbang was hij . Het had niet
veel gescheeld of iemand had een kogel door
z'n hersens gekregen. Even later stond ik
aan de voorkant van het paleis van justitie.
Daar liepen een paar stillen rond. E~n van
<;lie lui, een iets oudere man, het leek me
iemand die normaal op het öuro werkt, had
een grote revolver zo achter zijn broekriem
gestokeno Zijn kolhertje viel er soms een
beetje overheen, maar het was duidelijk
zichtbaar en is ook gefotografeerd . De dreigin~ werd ook opgevoerd doordat de hele
tijd geprobeerd werd mensen op te pakken
die dan ook meteen weer losgelaten werden
en niet gearresteerd. Iedereen kreeg dan
ook het gevoel van ik moet oppassen anders
word ik direkt ook opgepakt. Mensen die
leuzen gekalkt hadden of anderen daarbij
afgeschermd hadden voor het oog van de
politie werden onder begeleiding van ande-

SCK>NE KLEREN
Die kwam direkt nadat hij gebeld was, ongeveer om acht uur. In de cel heb ik slecht te
eten gekregen. De schone kleren en andere
spullen die zondagavond afgegeven zijn (de
advokaat was daarbij aanwezig), kreeg ik
niet, ook niet nadat ik er verschillende
malen om gevraagd had.
Maandag heb ik er weer om gevraagd, laat in
de middag deed m'n advokaat dat ook nog eens.
Tegen hem vertelden ze dat ik m'n spullen
direkt zou krijgen. Na nog drie keer gevraagd te hebben kreeg ik ' s avonds laat ~~n
t - shirt en een paar sokken. Volgens de bewaarder was dat alles wat er gebracht was.
Dinsdagochtend toen ik opstond, stond in m' n
kastje de tas die zondagavond gebracht was,
met daarin nog twee paar sokken, een trui,
twee t-shirts, onderbroeken, een paar schoenen, snoep, fruit, sigaretten en briefjes.
Daarna werd ik overgebracht naar Arnhem
(zonder ontbijt). De hele dag in Arnhem
kreeg ik ~~n kop koffie en ~~n snee brood.
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dochtertje van 1~ 4 2 jaar zit nog in de
auto. Dat wil hij daar niet a~leen achterlaten. Hij verzet zich dus, er komen allemaal me.n sen bij, ook ik. Als die st.illen
begrijpen wat er aan de hand is (na lang
heen en weer trekken en een heleboel
woorden) laten ze hem z'n dochtertje uit
de auto pakken. Het was een tafereel
zoals je dat misschien wel kent uit films
van de tweede wereldoorlog waarbij joden
op transport worden gezet. Henk was helemaal overstuur en z'n dochtertje was ontzettend bang. Met een paar mensen probeerden we hem nog los te trekken.

MISW\NDELD

re mensen weggebracht.

Ik hoorde ergens achter me nog een heleboel
gegil. Later bleek dat ze een jongen badden
opgepakt en terwijl ze hem vastbielden n.og
een hond op hem loslieten. Plotseli.ng werd
ik bij mijn jas gegrepen door een stille,
mensen probeerden mij te o.ntzetten, dit

PARKEERTERREIN
Het liep voor de stillen een beetje onbevredigend, vermoed ik, omdat ze niet iemand echt konden arresteren. Waarschijnlijk
hebben ze daar met elkaar over gesproken en

vrijlating van t entenkampdonderdagavond

arrestant~

zodoende ontstond de aktie waarbij ik ook
ben opgepakt.
Later heb ik gehoord hoe het precies in z'n
werk is gegaan. Een jongen spoot een ~eus
aan de voorkant van het paleis van justitie.
Dit werd gezien door een stille ; de jongen
was daarom bang dat hij"opgepakt zou worden en liep naar een kafeetje aan het parkeer terrein naast het paleis van justit.ie.
Daar zat een heel stel demonstranten koffie
te drinken. Een heleboel stillen lopen in
de richting van het kafeetje; eentje is al
binne.n geweest om poolshoogte te nemen.
Dit wordt gezien door Henk die op het parkeer terrein bij z'n auto staat. Hij roept
naar de mensen op het terrasje dat ze op
moeten passen omdat er allemaal stillen
aankomen. Logies natuurlijk als je ziet
wat voor gevaarlijke situaties die veroorzaken.
Als hij dit geroepen heeft storten ze zich
echter en masse op hem (verhindering van
uitoefening van funktie). Ze willen hem
meeslevren maar hij Wil niet mee Want ZIn

lukte echter niet en er kwamen gelijk
geüniformeerde agenten bij. Ze hielden me
daar even vast, ~e probeerden een auto te
krijgen maar dat lukte niet. Ze hebben me
toen als een mi.sdadiger, met mijn armen
omgedraaid op de rug, te voet naar het
politieburo gebracht. Toen ik vroeg waarvan
ik beschuldigd werd kreeg ik van die stille
te horen dat ik hem mishandeld had: ik had
hem tegen de kuit getrapt. gij brengt me
nota bene zelf te voet naar het poli tieburo
en is daarna nog gewoon doorgegaan met z'n
werk.
Ik heb ongevee.r vijf uur ln een ontzettend
smerige Stinkende cel gezeten zonder dat ik
w.ist waar ik aan toe was of hoelang ik vastgehouden zou worden.
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Als je een abonnement wilt, schrijf dan even
een briefje naar dezelfde postbus, en vermeld
naast naam, adres en woonplaats ook je postkC:de. Anders moeten wij die weer opzoeken •••

---

Grenzeloze Repressie
In Dodeward bJem de neder'Zandse anti-kemener'gie bebJeging voOr' het eer'st gekonfr'ontee'l'd met het 1zarode poUtie optr'eden. Ook de massaZe ar'r'estQ.ties en uitei:ndeUjke aankZacht tegen 20 mensen bJa8 nie'UhJ, ook het feit dat Ben tbJee maanden in voor'ar'r'est is
vastgehouden. Bij ander'egroepen bJa8 dit proces al, eer'der' begonnen, de massaZe GUTeStaties bij de demonstmtie tegen de metro en in Br'eda. Maar' ook het vast houden in
voomr'r'est tot, in 7-:.6t geval, van ,Jos, vier' maanden, bJegens het venneende gooien met een
bmndbom. In de BRD heeft de anti-kemener'gie bebJ6ging al, eeemer' meegemaakt hoe de
o'Ver'heid r'eageer't op ver'zet. Dat bJiUenbJe in ditar'tikeZ bJeer' naaP boven haZen en ook
het V8r'haaZ van vijf mensen in BeZgilJ.
In 1975 wordt in Whyl het bouwterrein van
een geplande kernsentrale bezet en met
succes. De bouw wordt stopgezet. Geïnspireerd door dit voorbeeld besluiten grote
groepen mensen het bouwterrein in Brokdorf te bezetten. Na een dag wordt het
terrein echter door de politie en bewakingspersoneel ontruimd. Als reaktie daarop trekken in ovember 76 veertigduizend
mensen weer naar het bouwterrein met de
bedoeling er weer een weiland van te maken.
De politie probeert te verhinderen dat de
demonstranten bij het tot fort omgebouwde
terrein kunnen komen. Mensen moeten kilometers lopen om op het verzamelpunt te
komen. Vanuit helikopters worden ze beschoten met traan- en zenuwgas. Toch lukt het
de demonstranten om bij het terrein te
komen. en op verschillende plaatsen grote
gaten in het hek te maken.
"We stonden bij het prikkeldraad. Naast mij
stond 'n jongen die een steen naar z'n kOp
kreeg van de politie. Met als gevolg
zware schedelbreuk en verwondingen aan de
hersenen."
Meer dan 500 mensen moesten naar 'n arts
en sommige moesten met zware verwondingen
naar het ziekenhuis. Ook voor het eerst
vinden er arrestaties plaats, wat leidde
tot twee processen.

"Er had zich een kolossaal leger van agenten in gevechtsorde opgesteld. Plotseling
stormden ze onder wild geschreeuw en met
de knuppels op hun schilden trommelend
op ons af.
Ons kapot geschrokken renden we weg. Verena
rende ongeveer een meter voor me uit toen
een aantal paarden op ons inrenden. Daarop
werd ik door de politieknuppels neergeslagen en kreeg talloze trappen tegen m'n
hoofd. Na korte tijd raakte ik bewusteloos.
Toenoik weer bijkwam zag ik een paard boven me staan. Een paniese schrik overviel
me. Ik sprong op, wilde wegrennen, twee
agenten achter me aan. Deze sloegen me in
een sloot voor de tweede keer in mekaar.
Daarna ben ik gearresteerd."
Na hun arrestatie worden ze afgevoerd, in
kleine cellen gestopt en onder druk verhoord. Het procesverbaal luidt: 'ernstige
landvredebreuk, pogingen tot gevaarlijke
lichamelijke verwondingen en verzet tegen
het staatsgezag'. Albrecht, de ministerpresidentovan Neder-Saksen heeft als kommentaar: "We hebben een aantal arrestaties
verricht. Ik hoop dat onze wetten toelaten
dat de misdadigers hun gerechte straf
krijgen."
Karl, een Van de arrestanten, wordt in
vooronderzoek vastgehouden:
"Mijn mogelijkheden tot' kontakt met andere
gevangenen werden tot een minimttm beperkt.
De cellen aan weerszijde van mijn cel waren leeg, er waren ekstra veiligheidsmaatregelen genomen en op de belendende daken
liepen bewakers met machinepistolen.
Mijn gezondheidstoestand ging hard achteruit; onregelmatige hartslag, voortdurend
braken en een razende hoofdpijn. Dit leidde uiteindelijk tot vrijlating, omdat de
rechtbank niet kon en wilde garanderen dat
ik er levend uit zou komen."

VERZET
In februari '77 vind de derde grote demonstratie tegen Brokdorf plaats. Ondanks de
hetze in de pers komen 60.000 mensen hier
naartoe. Door de grote overmacht van de
politie wordt er afgezien van een bouwterreinbezetting. Op de terugweg worden demonstranten door de politie overvallen, geboeid met het gezicht tegen de grond gelegd, met wapens bedreigd en tijdelijk gearresteerd.
Een maand later proberen 20.000 mensen het
bouwterrein in Grohnde te bezetten. De
demonstratie wordt op brute wijze uit elkaar geslagen. Meer dan 800 mensen worden
gewond. Zesentwintig mensen worden gearresteerd en door een speciaal kommando beestachtig behandeld.

PROCESSEN
Voor de processen beginnen wordt er een
sfeer geschapen, die het mogelijk moet maken de arrestanten zonder al te veel problemen te veroordelen.
"Het gaat hier in Grohnde uiteindelijk om
burgeroorlog gelijke toestanden" aldus het
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ontnomen, de BRD maakte van al zijn middelen gebruik om ons in de illegaliteit te
dwingen. "
Daarnaast heeft de duitse overheid nog 'n
verrassing in petto voor de arrestanten.
Door middel van processen wordt geprobeerd een deel van de kosten van de politie inzet terug te krijgen. Dat betekent
voor de arrestanten het lieve sommetje van
235.000 DM. Andere tegenstanders van kernenergie staat het betalen van 113.000 DM
voor de ontruiming van het kamp in Brokdorf te wachten, voor de tweed~ demonstratie in Brokdorf 300.000 DM en voor de ontruiming van het anti-kernenergiedorp nog
eens 212.000 DM te wachten.
De eerste die zijn straf moet uitzitten is
Eso. Het ongeluk in Haarisburg maakt echter
opnieuw de orrzinnigheid van de straf voor
iedereen duidelijk. Besloten wordt de St.
Petri-kerk in Hamburg te bezetten. Een verzoek tot gratie en een verzoek tot amnestie
worden zonder meer afgewezen.
Albrecht verklaard dat geweldplegers niet
met humane middelen behandeld worden. Karl
en Eso voor wie het leven in de BRD onmogelijk is geworden besluiten naar Nederland te vluchten en politiek asiel aan te
vragen. De nederlandse akb gaat vrij onwennig met deze situatie om. Het is dan
ook een veel te kleine groep die de asielaanvrage van hunnie ondersteund. Ook is 't
leven in asiel harder dan verwacht, omdat
de steun die veel mensen in de BRD aan hun
gaven is weggevallen. Verder is er dan nog
de onduidelijke manier waarmee de neder-

neutrale' gerechtshof en Albrecht spreekt
op een perskonferentie "bij de terroristen
van Grohnde ging het niet om kernenergietegenstanders, maar om personen die onder
het voorwendsel van tegenstanders van atoomenergie uitsluitend kriminele handelingen wilden verrichten."
De elf mensen die uiteindelijk worden
voorgeleid proberen een kollektief proces
te voeren, wat op allerlei manieren wordt
tegengewerkt door de aanklager. Zo doet
de officier van justitie krampachtige moeite om de motivatie van de arrestanten als
ook de verhalen van de getuigendeskundige
niet te horen.
Bet gerechtsgebouw wordt veranderd in een
politievesting. De bezoekers worden allemaal onderzocht, de kleinste voorwerpen,
zoals hoest-bonbons, worden in beslag genomen, de legitimatiepapieren worden gefotokopieerd en voortdurend worden er
mensen uitgegooid. Dit alles maakt openbare processen onmogelijk.
De meest vreemde getuigenissen komen er
van de kant van de politie. Zo zou Karl er
in z'n eentje in geslaagd zijn om met behulp van een zaag verschillende keren een
toestormend politiepeloton op de vlucht
te jagen. Een andere arrestant, Eso, zou
zich tijdens z'n arrestatie hebben vastgebeten in een leren politielaars. Belaas
had Eso al jarenlang geen voortanden meer.
Daarop komen ze met een foto die moet
bewijzen dat hij met een knuppel op de politie heeft ingeramd, bij uitvergroting
blee~ de knuppel een touw te zijn.

landse overheid omgaat met politiek asiel
aanvragen. De BRD is toch een demokratiese
staat, hoe kunnen daar nou politieke gevangenen zijn? Eso en later ook Karl besluiten dan ook na verloop van tijd terug
te gaan naar de BRD en hun straf uit te
zitten.
Op dezelfde manier is de duitse overheid
de laatste jaren door gegaan met het kr~i
naliseren van de anti-kernenergiebeweging.

VO~ISSEN

De vonnissen vielen als volgt uit: vijf
werden er veroordeeld tot gevangenisstraffen van ongeveer één jaar, drie werden verdeeld tot voorwaardelijke straffen en drie
kregen vrijspraak om de schijn van een demokratiese rechtspraak op te houden.
"Eén ding hadden ze bij ons allemaal bereikt: een normaal bestaansrecht werd ons
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Zo zijn er naar aanleiding van de laatste
Kalkar-aktie ook verschillende arrestaties
geweest. Eén jongen die opgepakt is toen
hij op weg was naar Dodewaard zit nog steeds

-

het vernielen van allerlei apparatuur.
verzet en verwonding van genda~es.
verboden wapenbezit (mollies)
lid van een kriminele vereniging.
voor een van hun, Claude, komt daar nog
bij dat hij tot 'leider' wordt gebombar
deerd.
De vonnissen zijn dan ook navenant; Claude
wordt veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar en de
andere vier tot een jaar voorwaardelijk met
dezelfde proeftijd.
Het vonnis betekent feitelijk dat het de
vijf onmogelijk wordt gemaakt om ook maar
iets te doen de komende jaren. Vijf jaar
lang je niet verzetten en niet protesteren.
Vijf jaar lang niet demonstreren want je
weet maar nooit waar de gendarmes de grens
leggèn.
Hiertegen zijn er vier van hun in hoger
beroep gegaan, waar ze weer geprobeerd hebben er een politiek proces van te maken 't
bijft wachten op de uitslag. De vijfde vond
dat hij wel andere dingen kon doen en wou
niet alle tijd in deze juridiese rompslomp
steken.
OVeral het zelfde liedje, het politieke aspekt van ons verzet wordt weg geluld, zodat

in voorarrest en wordt aangeklaagd voor
landsvredebreuk en 'lidmaatschap van een
kriminele vereniging'. Andere mensen die

bij een geweldloze blokkade van een brug
het ziekenhuis zijn ingeslagen hebben brieven thuisgekregen waarin ze worden aanqeklaagd wegens landsvredebreuk.
Maar ook andere groepen worden steeds harder

vervolgd. In Berlijn is een jongen vèroordeeld tot twee en een 'half jaar wegens het
gooien van een steen en in Neurenberg is

een kraker veroordeeld tot achtien maanden
wegens huisvredebreuk. Ook voor de mensen
die gearresteerd zijn bij de laatste Brokdorf d~nstratie (februari '81) worden
zware straffen verwacht. Bij de arrestanten
van Frankfurt, de akties tegen de nieuwe
startbaan, zal helaas wel hetzelfde proces
plaatsvinden.

ANDREA

SMITS

Ook bij onze zUiderburen is dezelfde ontwikkeling te zien. Weliswaar slaagt geen

enkel regerinqske er in langer dan enkele
maanden in het zadel te blijven, maar dat
is dan ook het enige goede nieuws dat ons
van daar bereikt. Voor mensen die daadwerkelijk in verzet komen tegen kernenergie
is er hetzelfde antwoord als in de BRD en
in Nederland: de bajes:
De vijf autonomen die er het vorig jaar in
gelaagd waren de stuurhut van de Andrea
smit, die radio-aktief afval zou gaan dumpen, te vernielen moeten voor die aktie
zwaar betalen. Nadat ze vijf maanden in
voorarrest hebben doorgebracht, begint
ook voor hun de lange juridlese weg.
Het wordt hun onmogelijk gemaakt er een
politiek proces van te maken: "de intentie

de straffen steeds zwaarder kunnen worden.

Met de Europese Konventie ter bestrijding
van het terrorisme, wordt de repressie
steeds internationaler en ook strakker aan-

gepakt. Politiek asiel verdwijnt uit de
woordenboeken van de europese overheden.

Met die toenemende kriminalisering zullen
we rekening moeten houden, maar ook zullen
~ er een duidelijk antwoord op moeten geven.

ENKELE ZIJN AANGEKLMGD,
BEDoELD ZIJN WE Ali.EI"AAL.

van de verdachten om de afvaart van het

schip te verhinderen is geen intentie om
de politieke orde aan te tasten."
Op die manier worden ze simpel omgedOQpt
tot kriminelen. De aanklacht bevat de volgende zaken:
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