
DODEWAARD 1$1t81 

Enkele honderden aktievoerders 
warmen zich aan soep in de eettant. 
Het is vrijdagavond, even voer ach
ten. Oe tenten zijn opgezet, voorzo
ver mogelijk in de str omende regen. 
hGod is v66r kernenergie", merkt ie
mand op. Lachen~ praten, bekenden 
begroeten. Oe sfeer is gemoedel ijk ••• 

Zaterdag: de zon schünt1 
Al vroeg . komen nieuws demonstranten 
binnen, bepakt met tenten, rugzakken, 
tassen, fietsen. Het gekraa~te ter
rein lijkt een bonts lappendeken, op 
de achtergrond staat grUs en som~ar 
het aktiedoel: de kerncentrale van 
Dodewaard. 

het begin 

Een gezellig, ludiek en geweldloos 
begin: op het station ZettAn"'· 
Andelst worden duizenden aktie
voerders opgewacht door orkestjes 
uit de eigen gelederen$ Al zin
gend trekkso we door de zon naar 
het tentenkamp. Vakantie? 
We krijgen een sten~il, waarop o.a. 
staat dat Groningen de westblok
kade voor z'n rekening zal nemen, 
samen met Rotterdam, Li mburg en 
9rabant. Op het Grorninger overleg 
ia afge8proken dat R'dam zal zorgen 
voor vrachtwaggns vol bouwmateriaal 
voor het atoomdorp ( de blokkades). 
De Groningers nemen mear ~verbin

dingsmatarialen " mee. MiJn basis
groep hesft landbouwplastic. rol
len touw, pakken spijkers en oude 
hamers (gewelddadig?). 
Op het stencil staat nogmaals een 
oproep om de aktie gewel dloos te 
laten verlopen. En een verzoek 

om het de buurtbewoners niet te 
lestig te maken: geen harde mu-:
tiek rs nachts en geen blokkade 
voor -de nabijgalagen conserven-
fsbriek. 
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bouwmateriaal 
Als iedereen aangekomen is op het 
tentenkamp~ 'Je:c-trekken we naar blok
kade-wes·t : zingend, met spanèos!.-:en, 
bouwmateriaal ·tussen ons in. Bij de 
zgn. 'dranghekken• worden we vis 
een megafoon gesommeerd ons rr:atariaal 
achter te ~sten. Het lijkt een spel; 
we lopen gehloon door en de ~Qenten 
kijken toa. 

Later z~ç t Feljlbi'i~f (komman
dant "Jsn poli tis ) : ''l:Jlj konden 
dt:Z mat&rialen niet overal te-
genhoude~-"'--jé!llrn !;'J""Jl c ·~ "}' $ ~ "' 
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robots 

Bij de centrale aangekomen~ blijkt 
dat we tot de brug kunnen komen. 
Verwondering alom: we hadden ver
wacht dat we, net als vorig jaar, 
op grote afstand gehouden zouden 
worden door prikkeldraadve~sper
ringen. De verwondering slaa.t om 
in verwarring als blijkt dat achter 
ons M.E .. -busjes de """'eg terug af
sluiten. 
Haastig worden er w~t- barrikodes 
opgeworpen;- van he"i: bouwen van een 
atoomdorp komt niets, de sfeer is 
te geladen.., 
Met een aantal andere mensen besluit 
onze basisgroep u66r de barrikade 
te gaan zitten. A,i~ vlak voor onze 
neus; h&lf~men, schilden.· wapens"tok
ken.~ ... .,robots., 

We proberen wat te zingen, maar het. 
klinkt ijl en niemand valt ons bij. 
"Dode~Jfaard gaat dic:ht 1 ~ H Schreeuwen 
helpt beter tegen angst~ 

Oe M.E.'ers zetten hun gasmaskers 
op, het laatste Festja mens ver
dwijnt. 
Gas? Gaan ze nu gas gebruiken? 
... Maa:r dat kan toch niet? Verb1jeterd 
kijken we om ons heen: achter ons een 
barrikade, links van ons een uitlo
per. van de Waal, rechts beneden 
aan de dijk prikkeldraad en v6~r ons 
de l'<l.E. 

van Tijn ( minieter van binnen
landse zaken), v~6r het 
weekend: "De M.E. zal alleen 
als ui tersta middel ttrorden 
ingezet". 

Goldberg (wi1d. burgerreester 
van Dodewaard}: "Ik ver
wacht niet dat het tot een 
konfrontatie zal komen"~ 
(NOS-journaal) 

traangas 
Maar voordat we weg kunnen komen, 
klinkt Met: "!n naam der wet, ver
wijdert u, of geweld zal worden· 
gab:ruikt, r1.E. naar voren ••• •" 
Pat~, de eerste klap is uitge
deeld. 
';gean geweld, geen geweld" t roepen 
we nog, maar daar valt de eerste 
traangasgranaat al. Vanaf nog geen 
rr.~tar afstand spuit het gas in 
onZE":J gezichten. 
Ik kan geen adem meer halen, ik 
stikl Opstaan~ dijk af, over het 
prikkeldraad heen, ik zie niks 
mosr, op de grond liggen mensen, 
ik struikel, val bijna, loop weer 
door ••••• Waar zijn de anderen van 
m'n basisgroep? Ik probeer m'n 
ogen open te houd~n, tranen 
stroman over m'n wangen, m•n 
helo gezicht brandt •••• Ik grljp 
een hand van iemand, een onbe
kende, die bij me in de buurt 
loopt. Hand in hand strompelen 
liJe \!erder. Door een boomgaard, 
door $lootjes, over takken. Ik 
heb een gevoel alsof ik moet 
overgeven ••••••• 
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Als ik weet om me heen kan kijken, 
achrik ik als ik zie hoe iedereen 
eruit ziet; het zijn net lijken: 
spierwit, rode ogen, geschokt, 
brakend. Sommigen zijn bijna hyste
ries. 

reijlbriefa ~cs-gas is 
hinderlijk, niet schade
lijk. Het werkt een beet
je op de ademhalings
organenn. (NOS'jo.urnaal) 

Oe Telegraafa " Het veelvul
dig gebruik van simpel 
traangas heeft als succes
vol wapen om de actie
voerder• op afstand te 
houden, voorkwam hardare 
confrontaties en hield het 
aantal slachto·rfers beperkt 
tot tien lichtoewonden1 on-
der wie twee MÈ' ere (m-i 21 sept). 

Volgens het protocol van Ge
n•v• behoott es- gas tot de 
giftige wapens~ die niet ge
bruikt mogen worden·in oor
logen. Volgens onze vorige 
minister van Binnenl~ndse 
Zaken, Wiegel, is Ned·irland 
het daarmee eens. EdtarauNoch 
het protocol van Gen,vs, noch 
enige andere internationale 
overeenkomst •••••• verbieden 
het gabruik van traangas door 
de Nederlandse Politie bij de 
handhaving van de openbare 
orde u (Volkskrant,· 22 sept) 

Telegraaf 21 sept·a" Vernia-· 
lingen aan wegen, boomgaarden 
en landerijen, veroorzaakt 
doo~ van alle kanten opruk
kende demonstranten, zijn 
groot". 

Wat later kijken we machteloos toe 
hoe de blokkades op de ander wegen, 
net als bij ons, ontruirr;d worden ••• 
tie besluiten toch terug te gaan naar 
de Westblokkade • Als ttJe daar komen, 
blijkt et' maar een klei·ne groep ak
tievoerdera te zitten. Het weinige 
bouwmateriaal dat er was, is al in 
bes~ag genomen door de M.E. Dan maa1 
een menselijke blokkade •• • Oe I'I'I.E. 
slaat hard in op deze levende .. blok
kade, telkens als er een busje met 
arrestanten of werknemers of "-ver
se" rtlE 'ers langs moet { de West
blokkade blijkt de aan- en afvoer
route te zijn). We houden hat niet, 
mat zo weinig mensen, en een zn 
fors van wapens gebruik makende te
genstander ••• 

Goldberg:~ De kontinu!teit 
van het werk moet natuurlijk 
verzekerd t.Jordenn ( f3D5-
journaal). 

~ffektleve blor~kade 
Naar buiten toe werd gesuggereerd 
dat ttlj een effektieve blokkade 
zouden (willen) houdPnt alsof dat 
mogelijk wasl In elk gev~l kunnen 
wex·knemers, ,;oala vor.f.g jaar is ge
bleken1 uitetakend via de Waal wor
den verplaatst.,. !'laar i nt,Jssen i~ 
die zgn verator.ing van ce werkzaam
heden als reden gebruikt om er 
flink op los te slaan.~••• 

Telegraaf:" Oe uerk~anmh~ 
den hebben nauwelijkl'\ hinder 
c.H,darvonden van d':l nngsre- · 
geldheden" (21 sopt). 
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woede 
Het akeligsta moment voor mü was 
die zaterdag toen de M.E. een jon
gen ~ie op de grorto in de blokkade 

. zat, meerdere malen sloeg., ook op 
het hoofd. Hij raak~e buiten wes
ten en werd door vrienden aan de· 
kant gesleept. De ~.r. rukte ver
der op en sloeg nogmaals in op de· 
jongen die in het gras la.g ••• 
Op dat moment voelde ik ma woe .... 
dandt Ik achreeuwde tegen de ~E· 
ere, voelde me voo:r het eerst 
echt agressief. En verbijsterd• 
dat -zoiets best64ft .. • (I in onze 'vriJ
e' samenleving. Tet·wUl lk vloekte, 
liepen de tranen n:e ov~r de wangen 
en dat zag ik.bij vele.anderen. · 
Angst, verbijstering en·verbitte .. 
ring. 
Ik zet bij esn wolgende akti.e toch 
maar een helm op~tr••• 

zondag 
urndat de westbloklt-~ade niet meer 
'werkt' (we zijn van de dijk afga
dreven) besluiton ~e een stukje 
verderop bij kaf~ 'de Engel' op de 
weg te gaan zitten. Arm .in arm, 
wachten .we de M .. E ···besjes a.f 11r 

Ietsje verderop moeten ze eerst 
een barrikade opruimen van takken 

modder en wat stenen (de Telegraaf 
spreekt van zwaar mater iaa.l}. 
F.:ven uitstel 
\tie worden gesommeerd om weg te 
g'aan, op vriendelijke rnanier 
('!k begrUp uw motieven ••• •) • 
Als we blUven zittent wordt er 
eerst ge::sleept, d.w.z. mensen 
worden opgepakt en aan de kant 
van de dijk gezet resp. gegooid, 
waar za naar beneden rollen. 
;~.a. twee rijen 1 slepen • , worden df! 
~-~•'ers teruggeroepen. E6n, die 

.tegen het bevel in tJch prikt met 
z'n wapenstok, blijft daar mee door
gaan') Wordt tenslotte door ~·n kol
lega.as weggehaald. ltlant nu mogen ze 
allemaal met hun wapens erop ar. 
Ze mfJeten van de kommandant !'lun gas
maskers opzetten,. Een deel van de 
g:roep verlaat hierop cle blokkade: 
het is onmoge115k gebleken je te 
verzetten tegen traangas. 
Loos alarm? Er t:Iordt meedogenloos 



op in gehakt, mensen rollen de dijk 
af. De waperts winnen het uiteinde
lijk weer. 

Telegraaf:'In de -ochtend werd 
aan de westzijde van de centra
le een volstrekt vreedzame 
menselijke blokkade uiteen 
geslagen, "iets dat in prin
cipe niet .de bedoeling was", 
aldus burgemeester Goldberg. 
Volgens hem heeft de overheid 
zo lang mogelijk een mild be
leid gevoerd. "Achteraf ben 
ik blij dat er geen doden zijn 
gevallen", aldus Goldberg~ 

onmenselijk 
Deze onmenselijke ontruimingen tekenen 
het hele verloop van de aktie. Elke 
keer als we op· de dijk gaan zitten, 
worden we er binneh de kortste 
keren weggeslagen of 'weggetreand'. 
Zaterdagnacht worden op blokkade 
Oost zelfs politiehonden ingezet en 
ook stillen met traangasspuitbusjes 
(waarmee ze in je gezicht spuiten, 
waardoor je tijdelUk verlamd raakt) 
worden veelvuldig gesignaleerd. 
's Zondags wordt de balans opge
maakt: ongeveer 100 gewonden aan 
onze kant, 2 aan politie-zijdat 7 
arrestaties. 

geweidloos? 
Onze basisgroep begon v66r de Dode
waardaktie van verleden jaar als een 
echte pacifistenklub~ We z6uden 
nooit geweld gebruiken, barri.kade
materiaal was uit den boze. helmen 
en leren jasjes werkt·en. provocel.'end 
dus dat zouden we niet aantrekken. 
Als andere mensen daar anders over 
dachten, hadden we daar geen goed 
woord voor over. 
Na een jaar aktievoe~en, en zeker 
na dit grove optreden van de over~ 
heid (~ên van ons is het zieken~ 
huis in geslagen) zljn we niet meer 
zo zeker van onze zaak ••••••••• 

Het ergste is dat op deze manier alle 
aançfacht van het (kern)energie-pro
bleem wordt afgeleid, zoals ook uit 
dit stuk weer blijkt. 

Miriam en Karin 
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