
BEROERING NA UITSPRAKEN ~R!~}~~~A: 

,Acties bètaald uit overVal' 
Van onze verslaggevers - . . 

AMSTERDAM - Het Lan· 
delijk Overleg Kraakgroepen 
(LOK) en de bewegiJlg .,Do. 
dewaard gaat dicht., overwe. 
gen beide juridische stappen . 
tegen de Gelderse commissa
ris van de Koningin mr W. J. 
Geertsema. Geertsema 
spreekt in een vraaggesrek 
met het weekblad Televizier 
het vermoeden uit dat geld 
afkomstig van bankoverval
len is gebruikt bij kraakac
ties en acties tegen kernener
gie. ,,Bewijzen kan ik het 
niet," zegt hij, ,.en het ligt 
ook niet op mijn weg om dat · 
uit te zoeken." Zijn uitspra· 
ken worden met klem tegen
ges~roken. 

Geertsema noemt 8Js voorbeeld 
de massale acties in februari bij de 
kraakpanden aan de Nijmeegse 
Pieraonstraat. .,Dulaenden kwa· 

men toen per trein naar Nijmegen 
en verbleven er dagenlang. Dat 
moet een boop geld kosten. Er
gens moet dat geld toc:b vandaan 
zijn gekomen." 

Een woordvoerder uit de kraak
. beweging wijst · de beschuldidn
gen van de hand. Volgens hem 
verbleven de actievoerders bij de 
Piersonstraat in Nijmegen op ei
gen kosten . Hoewel de plaatselij
ke kraakgroepen ·maandelijks een 
tientje storten op de girorekening 
v.an het LOK is dat geld niet be
stemd voor het financieren nn 
het verblijf vim krakers of sym-

. pathi~anten elders, zegt hij. "En 
met bankovervallen houden we 
ons niet bezig." · 

Geertsema stelt in het vraagge
sprek dat bij de beweging tegen 
kernenergie een "redelijk grote" 
opofferingsgezindheid is. "En 
ook bij de krakers sluit ik dat niet 
helemaal uit. Maar al die meedoe
ners die niks geen bezwaren tegen 
kernenergie hebben en dus heus 

· niet om een huis verlegen zitten, 
die zullen ongetwijfeld niet bereid 

zijn zich offers te getroosten. Dus 
ben ik ervan overtuigd, dat het 
geld van elders komt." 

Hans Vollaard, betrokken bij de 
acties tegen de kerncentrale Do
dewaard, noemt de uitspraken van 

, ~rtsema ,~volslagen lachwek· 
kend" en zegt het moeilijk te-kun
nen geloveJt. Vollaard meent dat 
Geertsema in de fout vervalt de 
kraakbeweging en de anti-kern
energiebeweging op een hoop te 
gooien. Daarbij: er is niet één be
weging tegen kernenergie. Het 
idee dat leden van die beweging 
zich schuldig zouden .hebben ge-

-'maakt aan bankovervallen is .,stu
pide" . " Bijna onbegrijpelijk dat 
een redelijkè liberaal als Geertse
ma dat zegt. Het intrigeert me 
omdat ik hem ken als iemand die 
niet onvoorzichtig-is, en weet wat 
hij z~gt," aldus Vollaard. 

In bet waaggesprek zegt Geert· 
sema verder zich niet te kunnen 
indenken dat het toevallig is dat in 
Nederland, Zwitserland, West· 
Duitsland en Engeland steeds 
meer mensen rellen schoppen. 
.,Ook als ik naar Nederland kijk, 

belçruipt mij wel de n-ees dat er 
een zekere organisatie achter het 
geheel zit." Overigens komt geld 
•oor acties in Nederlad niet uit het 
buitenland, denkt Geertsema. 
· De woord•oerder uit de kraak
beweging acht het vrijwel uitge
sloten, dat. criminele element.en 
zich bij het LOK kumien nestelen. 
.,Het LOK · is noch betuttelend, 
noch bevoogdend maar legt regel
matig contact met de plaat.selijke 

. groeperingen," zegt hij. Het LOK 
heeft inmiddels het advocatencol
lectief in Den Bosch geraadpleegd 
ovèr de mogelijkheid van een ge- · 
~g tegen Geertsema. Men denkt 
'aa.n een civiele procedure wegens 
blaam dan wel een stafproces we
ge~s laster. Bovendien zou men 
een dwangsom van honderddui
zepd gulden willen eisen. ,.Als we 
dat bedrag krijgen hoeven we niet 
eens meer banken te beroven.'' 
wordt gezegd. Het feit dat de com
missaris slechts zijn vermoedens 
heeft uitgesproken, zou de proce
dure minder kans van slagen ge
ven, meent de woordvoerder van 
de kraakbeweging. 

De officier van justitie en voor- · 

MR W. J. GEERTSEMA 

lichter bij de arrondissements· 
rechtbank in Arnhem, mr. F . 
Boerwinkel, ziet geen aanleiding 
tot commentaar op Geertsema's
u.itlatingen. " Het is zijn vermoe· 
den," zegt BoerwinkeL 

Geertsema wilde donderdag 
geen com~~ntaar geven. Via zijn 
secretaresse liet hij weten zijn be
weringen staande te houden. 
Geertsema is oud-voorzitter van 
de Raad van commissarissen van 
de kerncentrale Dodewaard. 


