ÄK TUA: KRAAK & ANDER NIEUWS
UIT: AMsTERDAM, BuJTENVElDERT,
BEVERWIJK, R~ENEN, ARNHEM,
NuMEGEN & l_ucKv-LuiK-LANn (2/3
SToP DE DuMPING (4/5)
RvD STOMPT TERUG NAAR Af (6)
PSYCHO-PRIVACY (7)
NAVO-START~AAN EN RZ
PERS
VOOR PJ\AL

TEGENBLUF/n'UITGANG (9/10)
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GEDING GREBNPBACB
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donderdag 26 augustus was de uits praak in het kort geding wat het
ECN (Energie onderzoekscentrum Nederland) aange spannen had tegen Green peaice . • Bet ·ÈCN wUde dat de r echter
Greenpeace zou ve rbi eden aktie te
voeren. We laan, d e rechter zei dat
hij niet zelt.e r wist wat voor akties
er g e voerd zo uden worden en hoeveel
schade dat bet ECN zou toebrenge n .
Als er niet teveel schade is , é.n e r
wordt een algemeen be.lang gedi end
mag er aktie g ev oerd worden . (loqies
hè . typ) .
JCo-.entaar
van Greenpeace:
de
rech ter wist van t e vo ren wat we van
plan waren. Bij wild e e r gewoon niet
aan om de akti e s te verbi eden. Alles
mag, behalve het l e t terli jk verhi n d eren van het dumpen . Vastketen en e n
vertra gen, ook in de buurt van Spanje mag . Bet verbod op akties g aat
niet d oor. En z o hoor t b e t ook .

(8

Hoe Roelt je d e Wit een
s tarts chot gaf voor een dave rende
aktier ally t .e gen alle dumpingen, dumpers en kerncentrales.
Hoe he.b ben ze ons zo om de t u in · kunnen leid en? Pegin juli was de verwachting bij de mense n · die de dumpings
altties aan het voorber eiden waren d a t
het eind augustus zou gaan plaatsvinden. Veel eerder kon het niet plaatsvinden want dan waren ze nog niet
klaar met het 'inpakken ' van het KEMA
afva l. Omdat er duizenden demonstranten ve rwacht werden gingen de autoriteiten bijtijds een politiescenario
opste llen. Het zou gaan om een inzet
die vergelijkbaar zou zijn aan Dodewaard en grote ontruimingen. Een eerste maatregel die ze namen was de ver
plaatsing van het inschepen van de
vaten van IJmuiden naar Den Helder.
Hierd oor was het geze ur van de gemeen
teraad Umuiden voorbij en de gemeente
Den Helder had niets te zeggen over

nr.32
26aug.

f1,50

noord
hollands
weekblad
vol verkeers-infonnatie

de ma.r in ehaven <Ue voor het inschepen
gebruikt zou worden . Een tweede voordeel was d at de route korter werd en
er niet meer door dich tbevolkt gebied
gereden hoefde te worden . De weg tussen het ECN te Petten e n de marinehaven in Den Helder loopt voor h et
grootste gede elte langs het Noord
Hollands kanaal, één grote winderige
polder. De ME-peletons die uit het
hele land moesten komen, werden ingelicht dat het op de nacht van 31 augustus en 1 september zou beginnen.
De lunchpaketten waren al besteld ..
De dumpingen waren op het pinksterkamp van de anti-kernenergie beweging
uitgekozen tot de speerpunt van dit
seizoen. Het moest een massale atie

worden. De voorbereidingen waren dan
ook a anzie nlijk groter a ls de voor afgaa nde jaren. oe gew~ldlozen waren
al van~f januari bezig en voor he t
eerst wa s er een zgn materialenoverleg; er was een informatiekran t gedrukt met een. oplage van 50. 000; er
zou een tentenkamp komen en de kommunikatiegroep zou zaterdag een ingenieus uitgedacht systeem van zenders ,
portofoon s, scanners e . d. gaan uittesten.
De autoriteiten zagen ook wel dat het
een grote konfrontatie zou worden.
De lijfelijke aanwezigheid van zo'n
grote groep verschillende mensen zou
het moeilijk maken het t .r ansport er
ongeschonden doorheen te loodsen. Bovendien zou de kriminalisering achter
af ook nog een hele klus ujn. Er zitzie v erder pagi na 4&5.
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ten immers een hoop 'bonafi de aktievoerders ' tussen zoals kommisaris van
de koningin Roel de Wit ze achteraf
zou noemen. Daarom besloot de top va.n
het minis terie van Volksge zondheid
en milieuhygiene, Roel de Wit als ver
antwoordelijke voor het politieopt reden en nog wat pol itiestrategen voor
een verrassingstransport. Volgens mij
zijn ze niet spontaan op dit idee gekomen. Het grootschalige poltieoptreden zou hen een enorm gezi chtsver~ies
opleveren. Onverwachts zou het nooit
komen, het ME-apparaat is immers zo
lek als een mandje en de ME zat ook
al te zeuren om stralingsmeters. Net
als in een burgeroorlog was de politie niet meer te v~rtrouwen . Alleen
het leger werd ingelicht, daar zitten
schijnbaar geen praatgrage tegenstanders van de atoomdumpinqen.

Als dieven in de
nacnt • ..... . .
@nderdSgavoÏ'Q) omstreeks 12 uur reden
de eerste vrachtwagens nog zonder poli tiebegeleiding de rotzooi naar Oen
Helder. Om ~1 kregen Diensen in Del\
Helder de tip door dat de transporten
begonnen waren. Natuurlijk geloofden
ze het niet, maar ze gingen toch even
kijken. Pas na 3 transporten gezien
te hebben moesten ze het wel; ze renden naar d €c telefoon, maar die was
afgesloten. Bet hele land werd afgebeld, zonder succes. Bijna nergens
werd de telefoon opgenomen .Al om ~3
zaten er 35 Den He~denaren op de weg
om het transport te blokkeren.Ze werden met grof geweld door d e Marechaussee weg geslagen. Eén van hen duwde
Aija van een 8 .m eter hoge talud. Aija
brak de lendewervels en moet nog 2
weken in het ziekenhuis liggen (post
sturen naar Aija p/a Geminiziekenhuis
k 201 afd. orthopedie, Oen Helder).
De 6 getuigen hebben dinsdag een aanklacht ingediend tegen deze poging
tot moord. Inmiddels werd de ME opgeroepen. Ze kregen te horen dat ze
op oefening moesten in Noord Holland.
In Amsterdam was het verzamelen in
Tetterode om 5 u~r . zonder aarzeling
gingen we mP.t z'n veertig en op weg .
111a de twijfel en het. v~oeken tnuis. net

Compr omis dreigt ....

uit bed kwam de kwaadheid naar boven,
die nog steeds niet weg is. Met een
bezwaard geweten ging ik in een auto
zitten die me naar Petten reed. Wat
kon je anders doen op dat moment dan
er naar toe gaan en op de weg gaan
zitten ? Na een uur wachten bij het
toen nog gesloten restaurant'de Goudvis' sprongen we weer in de auto's
en stoven naar het kruispunt van Sint
Maarteoszee. Een .z werm van stille-en
pettenauto's omringde ons. In langzaam 'tem~o reden ME-wagens en vrachtauto's ons voorbij. De politie was in
een ruime meerderhei d. Ze konden doen
met ons wat ze wilden, er was bijna
geen pers aanwezig. De ho~lende groep
d i e een poqinq deed op de weg te gaan.
Zl.tten werd door een woeste horC1e MEers met helmen, schilden en stokken ,
stillen en petten aan de kant geknuppeld en getrokken, het transport hoef
de niet eens stii te sta.a n. Op het
kru.ispunt staande' zag je een halve
kilometer verderop 8 volle vrachtwagens voorbij zoeven, dat was echt balen. Gehavend en teleurgesteld gingen
we terug· naar de Goudvis, die tot 's·
nachts als thuisbasis zou gaan dienen
Een · aantal geweldlozen vonden dat de
politie niet zo bruut tegen ons op
mocht treden en gingen op weg om met
de burgemeester van Zijpe de 'spelregels' vast te stellen. Deze in een
trenchcoat gestoker. burgervader kwam
2 uur later op de Goudvisbasis lanqs
Als de redelijkheid zelve deelde hij
toezeggingen uit over het politi eoptreden, alsof hij daar iets over te
zeggen had. Inmiddels was de groep
gegroeid tot 100. Tussen het wandelen, koffie drinken en dutten namen
we de handlei ding door voer het geweldloos blokkeren. Die was de avond
daarvoor net afgekomen. Om ~1 zaten
we plotseling op de weg, weer bij de
kruising bij st. Maarteosvlotbrug. ME
in zomertenu voor ons. Een afwachtende stemming . 10 meter voor de zitblok
kade stond een rij 50+ers met sandwitchborden. Het was te gek om te
zien da~ de orthodox- en libera al geweldlozen, 50'+ ers en de prikaktivisten die al jaren.geleden de zoete geweldloosheid de rug hebben toegekeerd bij elkaar te zien zitten, samen
liedjes zingen en weg gedragen worden

en van. 1-2 .september de zaak kon regelen. Zo vlak voor de verkiezingen
Nederlandse politici en atoomlobyistkon D• 66 wel een • succes' gebruiken.
en maken zich de afgelopen jaren niet
Toen de transporten vrijdag aan het
zo druk met het klakkeloos verdedigen
rijden waren, was de h.e le gemeenteraad
van de atoomdumpingen. Ze zullen
van Oen Helder woest. Had Lambers ze
nooit de gevaren van het dumpen in
voor de gek gehouden ? Lambers was
zee onderkennen maar ze voelen natwaarschijnlijk ook niet ingenomen met
tigheid. Onder druk van aktie in 1980
het besluit van de ordebewakers Roel
kwam de 'korr.rnissie heroverweging' tot
de Wit, de Ruyter, legerleiding (PMC)
stand. Hierin hebben naast de atoometc. die alleen vanuit het oogpunt
instellingen, een aantal 'onafhankevan de o~nbare ~ met de dumpingen
lijke deskundigen' ook greenpeace en
te maken hebben . Maar het kan ook een
Natuur en Milieu zitting. Zij moeten
dubbele strategie van Lambers zijn om
binnenkort komen met een aanbeving
aan de buitenwereld de indruk op te
voor de .m inister over d.e mogelijkheden
wekken dat ze zo hard werkt aan een
van de opslag op land van het radio'oplossing' van het afvalprobleem.
aktieve afval . Ze zullen het zeker
Terwijl de Scheldeborg ingeladen werd
niet eens worden met elkaar, maar zij
en uit de haven voer kwam de 0'66werken wel aan de bestuurlijke voorbefraktie weer ten tonele. Drie dagen
reiding mocht het zover komen. Hierlang werd er gewerkt aan het opstelnaast is de opslag van het afval ook
len van motie waarin voorgesteld werd
één van de punten die in de zgn brede
dat het afval van '82 én ' 83 tijdelijk
maatschappelijke diskussie besproken
opgeslagen zou worden op het terrein
moeten worden. {Inekê Laml5er] J voor
naast de achteringang van marinehaven
haar periode als D'66 staatssecretawaar de NAM een optie op heeft maar
l'iS een tegenstandster van de dumdat nog niet gebruikt wordt. Het i s
pi~en, heeft de vOorbereidingen voor
5 ha groot. Iedereen die een beetje
de j)pslag op laêdJ versneld. Het kostop de hoogte is van de stapels verte haar dan oo grote moeite de dumgunningen en voorschriften die er
pingen van dit jaar te verkopen. Nagelden voor radio-aktief materiaal
dat ze haar handtekening onder de
kon zien dat de opslag •op land nooit
vergunning had gezet maakte ze bekend
zo snel geregeld zou kunnen worden.
dat in 1983 zeker niet meer gedumpt
Lamhers weet dat zelf het beste: de
zou worden. In de zomer wordt er bijna
kommissie heroverweging heeft lang
niets van haar vernomen. 2 weken gegeleden al voorgerekend dat de beleden neemt ze kontakt op met de 0 ' 66 ~ stuurlijke procedures hiervoor minafdeling in Oen Helder. Vanwege de • stens een jaar zouden duren . Toch
haalt Lamhers woensdag alle kranten
aanwezigheid van de marinehaven is
die gemeente gedwongen om het afval
met een uitspraak dat de opslag nog
mogeliik is als Den Helder nu ja zegt.
een aantal dagen op haar gebied te
Oe avondbladen melden dat opslag al
hebben. Lamberts dri ngt aan het afval
bijna geregeld is. De Waarheid noemt
• tijde~ ijk' in de buurt van de haven
dit gesol zelfs een overwinning voor
op te slaan. Het spul komt er toch
en tegenstanders van dumping moeten ~ de ant i -kernenergie beweging. Vlak
voor de raadsvergadering begint keert
hiervoor ook verantwoordelijkheid dramen terug naar de (stralende) werkegen, zo zal ha.a r redenering wel gelijkheid. Volgens het ECN kan ' t schip
weest zijn. Vorige week stuurde ze een
niet meer terug en zegt dat er juriaantal van haar topambtenaren naar
d).es en technies nog niets geregeld
de D'66 fraktie in .D en Helder toe om
is voor de opslag en dat beaamt dan
de voorbereidingen van de raadsvergaiedereen. Een vluchtige kennismaking
dering hiet:over te treffen. Ze ging
er vanui t dat ze nog voor de dumpingme t 'n ' oplossing' die om. aktie. vraagt

doc·r de ME. Het ME-optreden was zo
huichebchtig in vergelijking met 4
uur daarvoor en 's nachts in Den Helder. Het werd een ware persvoorstelling, maar wel effektief. Oe zitblokkades duurde minstens een hal f uur.
Telkens weer weggesleept worden, verder lopen, zit ten en weer inhaken.
De 50+ers w~rden hard aangepakt. Toen
ze het kruispunt vrij hadden maakte
de ME een l i nie en gingen de 6 vracht
wagens de zijweg in om de blokkade te
verm,ijden. Hollende ME' ers begeleidjen hen. Zelfs toen waren er 099
inoedige mensen dl e voor de rijdende
wagens sprongen. Ver van de pers werden ze flink in elkaar gemept. Weer
haalden ze dezelfde truc met ons uit :
ongestoord konden 8 vrachtwagens over
de andere route doorrijden.

Ligb1okkade
Om 2 uur

's middags is er weer een
blokkade in Den Helder van 30 mensen.
Er komt een regelmaat in. Orr. de 4 uur
een blok.k ade, de groep groeit aan tot
400 mensen . Om 4uur is de volgende,
dit maal een ligblokkade die heel
snel wordt weggehaald. De vriendelijkheid van de ME is voorbij N"a.a rmate het
later wordt worden ze ongeduldiger,
gooien meer schoenen in bet water(die
er dmv roeiboot weer uitgehaald worden), grijpen sneller naar de wapenstok. Voor de derde maal ontsnapt een
konvooi langs de andere weg. Nu moet
de groep die best wel groot is, opgedeeld worden, maar
dat gaat heel
moeizaam. Het enthousiasme is groot
maar de flexibiliteit is klein. Als
om 8 uur het alarm binnenkomt gaan
de auto's naar ' t Zand.· De bedoeling
was dat op deze driesprong de groep
gesplitst zou worden, maar dat lukt
niet. Oe ME sluit de zitblokkade in
van beide kanten zodat deze aan de
kant geveegd kan worden . Oe 50+ers
zijn vertrokken, de groep slinkt. Onda.n ks de zware bewaking van het trans
port slagen mensen erin boven ' t Zand
kraaiepoten te stroeien. Tijdens de
blokkade van 11 uur komt een groep
auto • s terecht in het konvooi. Even
lijkt het een autoblokkade te worden
maar de auto's worden domweg door de
vrachtwagens in de berm geduwd. Het
wordt nu onzeker of ze al kla.a r zijn
met de · transporten. Tijdens een verwarrende vergadering omstreeks ~1
stormen er mensen binnen die roepen
dat het transport voor de deur staat
te wachten. Oe kolonne staat voor het
restaurant te wachten om geblokkeerd
te worden. Oe ME' ers hebben er zin in
en komen de wagens uit. Snel gaan er
wat mensen voor het transport zitten.

ZOnder enig overleg stroomt de meute
de Goudvis uit en vormt een blokkade.
Er zijn nog maar 100 mensen.Als schrik
wekkend voorbeeld wordt een jongen
die alleen voor de blokkade zit door
4 ME'ers hardhandig met de wapenstok
afgetuigd. Net als aan het begin van
de dag doen ze met je wat ze willen.
Even slepen, aan je hoofd en haren
trekken en dan erop los slaan. Alsof_
ze er niet genoeg van kunnen krijgen
gaan ze als ze de hoek om zijn weer
langzaam rijden, wachtend op 'n blokkade. Als er naar toe gerend wordt,
rijdt er in volle vaart een konvooi
lege wagens langs het restaurant
richting ECN. Alweer een truc·.
In het pikkedonker om ~2 zijn ze de
situatie helemaal meester . In volle
vaart rijdt bet laatste transport weer
langs de goudvis, terwijl de laatste
h iokkeerders naast de weg toekijken.

Weekerid in Den
Helder

Zaterdaamiddag kwam er een spontane
demonstratie opgang van ong. 160 mensen die in een stille tocht langs het
overslagterrein liepen. Na de demo,
die ook door de stad ginq_ was er een
wake bij het hek, waar vari end 20 tot
60 mensen bij aanwezig waren.Een groep
amsterdammers die zondagmiddag op bezoek waren bij de wake en zich daar
aan het vervelen waren kregen plotselipg werk aan de winkel. Drie vrachtwagens wilden bet overslagterrein op
rijden om naar later bleek kapotte vaten naa.r het ECN terug te brengen.
Snel werd er voor de wagens en er was
zomaar een blokkade. Het duurde een
half uur voordat het parate MEpeleton
in aktie kon komen en dat deden ze
dan ook. Nix vriendelijk, de scherpe
stokjes werden gebruikt en je werd
onder aan je ka.a k weggesleurd. Hierna
werd de wake opgeheven.
8~~rt

r~f!/-r//1.~j·~-half tl:ie werd ik wakker gemaakt
met: ' er is verschrikkelijk nieuws,
het transport is al aan het rijden!
Om vijf uur verzamelen in 'l'etterode.'
Dus nog anderhalf uur pitten dacht
ik en draaide me om, maar langzamerhand begon het tot me door te dringen : de sneeuwbal moet worden afg.ebeld en hoe komen we aan busjes en
gvd het tentenkamp is nog niet geregeld en het kommunikatiesysteem
zou pas dit weekend rond zijn I
Dus mijn bed uit en het gerinkel van
de telefoon kwam me al tegemoet:' is
het wel waar, klopt het wel, ja maar

Om

------·Dorpsjeugd zat? - - . . - - - Al vanaf de eerste blokkade in Petten
was er een groepje jon~ens van lQ-15
jaar aanwezig die net een t-shirt met
het opschrift 'deaonsteren zijn
wij. zat• rondliepen . In de loop van de
dag werden ze steeds vervelender. Het
brein achter de t-shirts is de baas van
het bungelopa.r k dat naast het ECN ligt,
Ger.r it Franssen. Hij had er 60 laten
maken. IUj had zijn zoontje de opdracht
gegeven al z'n vriendjes O!> te trommelen. Bij de eerste grote blokkade stonden ze langs de kant van de weg te
· schreeuwen dat we moesten gaan werken
en boden de ME aan. mee te helpen. Deze
gingen hier niet op in en duwden de vervelende jon~etjes opzij.

M I.!/ !

f . Gerrit, Fran.s se
probeerde leiding te geven maar ze konden weinig uitrichten. Ze vielen wel
een hoop aktievoerders lastig. Zaterdag
stond er een interview met hea in het
Reformatorisch Dagblad, hij zij daarin
o.a. het volgende:"Het wordt tijd dat
de bevolking va.n Nederland opstaat. Wanneer komt hier eén einde aan ? Het is
vrijheidsberoving van de weg gebruik
maken. Ze zitten in Amsterdam, ze zitten overal in Nederland en ze zijn. het
nergens mee eens.( .. ) Als je niet luistert naar het bevoegde gezag krijg je
een revolutie." Rij schijnt overgens
ook een tegenstander van het kernafval
te zijn.

dit kan toch niet . .. . !'
Vijf uur Tetterode. Mensen met bakken
koffie, zenuwachtig doorelkaar geloop en vooral veel gescheld. Iedereen' verrast en volkomen overdonderd.
. .. goh ook een geluk dat ik net van~
nacht om tien voor twee de landelijke
sneeuwbal afhad . • .
Die werd nog
. steed~ zenuwachtig aft}ebeld. Basisgroepen bleken onbereikbaar omdat de
ingangsnummers op vakantie waren ...
Langzamerhand stroo.mde het vol e n er
waren toch al gauw zo'n 40 mensen.
Dat was natuurlijk wel leuk allen:aal
zo vroeg op, maar hoe nu in Petten
te komen? De treinen r eden nog niet,
autoverhuur bedrijven waren nog gesloten en natuurlijk had niemand een auto.
Na veel geregel en geharrewar
hadden we om kwart voor zes vijf personenauto's bij elkaar gescharreld,
waar we ons a l lemaal inpropten. In
een stoet begaven we ons naar Petten
Zo kwamen we om ongeveer zeven uur
op het ECN terrein aan in Petten, en
hoorden
verhalen van Den Helder' over
wapenstokken marechaussee en
stillen ...
Ondertussen begon het te regenen en
er was maar een klein afdak je van
het nog gesloten restaurantje 'de
goudvis' . En niemand had aan eten gedacht, behalve die enkel e rol koek

die dan ook van pand tot hand ging.
Een auto postte op het ECN terrein.
om ons een seintje te geven als het
transport zou gaan rijden en ook welke uitgang het dan zou nemen. Afhankelijk van de uitgang hadden we de
plek van blokke ren afgesproken.
Zo kwam om acht uur de auto lui d toeterend aangest oven . Eerst was er natuurlijk wee r verwarring welke ui t gang het transport zou nemen; dus
waar wij zouden moeten z i tten. Was de
afspraak nu : als de auto met knipperende lichten aankomt de zuidpoort of
dan juist de noordpoort?
Na in en uit en weer in de auto's gesprongen te zijn bleek het de zuidpoort te zijn en gingen we als een
gek met de auto's naar ST. Maartensvlotprug, waar het transport dan zeker langs LOu moeten komen.
Op de kruis ing was echter nog n i ets
te zien terwijl volgens onze berekeningen het transport nu toch wel
langs moest komen. Na een kwa.r tier
begonnen we ons een beetje ongerust
t e maken en g i ng een auto bet transport opsporen. Ondertussen kwamen er
grote vrachtwagens aan waar we meteen voorsprongen. De chauffeur echter stak grijnzend zijn hoofd uit bet
raam en vertelde dat hij ook tegen
kernenergie was en die troep dus ook
niet vervoerde.

Principiëel
geluidloos

Soek je
gaat door
Ben boel aenaen denken dat bet boek
'Geen atool!fval in Z!f',dat behalve
een kompleet aktieverslag van de binnen- en buitenlandse akti~s tef:en de
duaping in '81, alle inforaatie over
bet ECN, de vergunningen t + kortoa alles
wàt je in je persverkla.r ing stopt bij
je prikaktie, bevat, dat dat boek nu
verouderd zou zijn. Ha, onnozelen :
Wij maken er nu ze.lfs een(bijlai;J bi.j
over de akties tegen de transportau
vu vorige week en onthullingen ove.r
de duistere D'66-ers en de geheillhouding. En die kun al over een week of
twee kopen. Samen aet bet oorspronkelijk!'! boek een uniek tijdsdokuaent,
bet beste boek over de dumpinf:eD tot
dusver verschenen, voor de on~elovelijk lage prijs van geen 20,- maar
15,- ! : Uitgegeven door LONT , dus
te koop in de betere boekhandel. Bel
nu: 020-849913 . Schrijf postbus

c

Alarm in Amsterdam of hoe de ratten
maar niet uit hun riolen willen kan.e n.
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Tradit ion.eèJ. spitsen de di_skussies. op de
landelijke overleggen zich toe op het te
gebruiken geweld.Hadden we bij Dodewaard
gaat d i cht nog b et onderscheid tussen
geweldlozen en gewelddadigen (welke la.a tsten onderscheiden werden in geweld tegen
personen en geweld tegen materiaal), wat
later verfijnd werd tot principieel geweldloos of in pricipe geweldloos, dit
maal kwam de definitie uit op "geweldloze
basisgroepen zonder gebruik van materiaal
en "geweldloze basisgroepen met eventueel
gebruik van materiaal" . Met elk een eigen
overleg . De onderhandelingen liepen nog
in hoeverre samengewerkt kon worden in
tentenkampen en pe.r sgroepen, en- of fus.ie
mogelij k met behoud van eigen identiteit.
Iedereen was het er wel mee eens dat geen
uitspraken in de pers over akties van anderen gedaan zouden worden, geen distantieringe.n . Het overleg werd ae laatste
maand.e n beheerst door een soort stratagokoehandel in blokkade- e n aktieplaatsen.
De nachtelijke verrassing schopte de tere
kanpranissen door de war. Zusterlijk
naast elkaar zaten demonstranten van geheel verschillend geloof. ledereen werd
even hard aangepakt door de principieel
gewelddadige g r oepen met gebruik van materiaal, de ME. Door de overmaat van geweld zodra de pers er niet bij was, was
iedereen even boos. Toch voelen velen
zich n i et echt meer thu is in één van de
bestaande richtingen. Een nieuwe stroming is ontstaan: principieel geluidloze
groepen binnen verband met graag g ebruik
van materiaal. (Bl.nne!l_ verbandJ want ze
wi l l en wel graag op de hoogte blijven.
Bij het BCN i n Den Haag en transportbedrijf van Santen in Haarlem zijn de ee.r ste twee akti es geweest van aktie : stop
de dumping '83.

Het echte transport bleek net buiten
de uitgang van het ECN stil te staan
en bleef al met al daar een half uur
staan.Aan bet beraadslagen hoe ons
aan te pakken? In ieder geval wel
een half uur vertraging.
Uiteindelijk kwamen er ME bussen aan
waar de marechaussee met stokken meteen uitstoof. Ook liepen er Ofeens
overal stillen rond met de zgn wurgstokjes. We kregen nauwlijks de tijd
om op de weg te gaan zitten: 9an alle kanten zag j e stokjes boven je
zwaaien en enorm e opgefokte ogen.
Totaal
ontmoedigd · en
ontzet tend
kwaad zagen we na ongeveer een kwartier het transpor t aan ons voorbij
trekken . Het leek wel een of ander
spelletje wat we me t de marechaussee
aan het spelen waren, waarin de marec haussee haar frustaties op ons botv i erden.
Terug bij de goudvis kwam de bu~ge
meester van Zijpe op bezoek om ons te
vertellen dat de ME wat 'menslijker'
zou optreden, maar dan wel onder de
voorwaarde dat wij geweldloos zouden
blijven en de opruiming van de blokkades niet te veel tijd zou vergen (?I)
Om ongeveer 11 uur kwam weer het
seintje voor bet vo~gend transport,
deze keer begrepen we het sein prima
: in de auto's naar ST. Maartensvlotbrug .
Langzaam naderde de ME bussen uit de
verte. Ze stopten keurig voor de
stopploeg. De kommandant stapte uit
en liep op ons toe: 'Mag ik U er op
wijzen dat U op het moment de weg
blokkeert? ' liij sommeerde ons daarna
drie maal om weg te gaan en ging
weer in overl eg. Men begon ons te ver
wijderen . Ze duwden hun stokke!l achtter j e achillespees en trokken je zo
aan de kant . Meteen daarna sloot je
je natuurlijk weer bij de achterste rijen aan. De 50 plussers werden totaal
niet ontzi en door de ME . Op momenten
dat wij het niet meer zagen zit ten
pompten ·~ij ons weer nieuwe moed in.
Al met al ben ik iets van vijftien
keer uit de blokkade gesleept totdat
de ME doorkreeg dat het misschien
wel handiger zou zijn de weggesleepte
mensen .in te sluiten . Jammer genoeg
werd ook de pers ingeslot.e n zodat
het kleine groepje mensen wat overbleef meteen heel wat harder aangepakt werd.
~-

Laag-actief gr ote str aling
Zaterdag 21 Au.gustus zijn er in Den
Helder metingen gedaan bij het .r adioaktief afval dat. f'é!l langs de openbare weg l ag opgeslagen: op één meter
afstand van de vat en : 5
tot 1200x
zoveel de nat.u urlijke achtergr ondstraling . De vari:atie kan groter zijn. We
kregen geen toestemmi ng om meer .m etingen te doen . De -grote grijze betonnen vaten hadden de meeste straling.
De grote verschillen zijn l ogies (51200) : het afval is afkomstig uit ver:
schillende bronnen . Er staat niet op
de vaten waar het afval vandaan komt .
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e n klaar is de ECN
Dinsdagnacht naar het hoofdkantoor ,van
de E. C.N. in Den Haag.
Noodweer en sowieso eng: · is di t niet
een tê voorspelbaar projekt, kunnen
zij dit niet
66k bedenken, zal er
geen extra bewaking zijn . Daaran af.gesproken een stille axie te doen:
kladden-plakken-spuiten-lijmen-gooien.
Gé~n ruiten ingooien om dingen naar
binnen te gooien. Goed doorgepraat wat
iedereen zou doen7 wat er kon gebeuren,
wat te doen áls •..
Auto ' s moeilijk te organiseren, doen
het uiteindelijk niet, of zijn ingewikkeld te besturen. Op het allerlaatste
:mom.e nt een scanner georganiseerd. Doet
ltet ~ niet. Geen kontrole op de
SUieris dus.
In Den Haag de weg goea ytovonden, g"'"'"
po~itie-auto gezien. Bet E.C. N. kantool.
is een grote villa op een hoek aan de
Scheveningse weg. Auto's een eindje
verder geparkeerd. Als de kust vrij
blijkt uitgestapt. 30 sekondén:
Op de stoep geklad: STOP DE DUMPING'83,
'84 •• en STOP KA(LKAR) , leuzen gespoten, slotvan de voordeur dicht gelijmd
rotte eieren blijken niet door de brievenbus te passen, moeten dus eerst kapot. Blauwe dumpingsposter geplakt en
losgeknipte (bedden) spiraal voor de
·deur gelegd met (visite-)kaartje:
"DE GEWELDSSPIRAAL TERUGGEBRACHT".
Op de Scheveningse weg stopt een taxi,
rijdt door, keert en komt terug. Stopt
weer en blijft kijken. Risiko dat het
een politievriendje is wordt te groot:
we besluiten de benen te nemen.
Spui~bussen worden weggegooid en
verfboDillen over de schouder ipv tegen
de muur. Hup de auto in. Taxi achtervolgt ons een eindje, slaat dan af.
Maar niet nog een keer terug gegaan,
risiko is moeilijk in te schatten .
Jammer dat er geen persverklaring achter is gebleven. Toch wel tevredep.
Veel gedaan in korte ti1d.

Sc hat tende ·uit onze metingen de opge~
l open dosis, dan krijg je bij zo'n grijs
vat 2, 5 millirem · per uur . Dat is in
bijna drie dagen de teogestane dosis
van 170 mi~ lirem per jaar. Raargenoeg
P.S .
.
ligt de t o egestane do sis voor arbeiE. C.N. staat voor Energie onderzoeksCenders in de kernindustrie hoger,anders
'tzown Nederland. lht Centrum in Petten
•zou daar niemand kunnen werken. De
v~rwerkt -radio-aktief afval, stopt het
dosis voor de .M E'ers is niet bekend,
in vaten en slaat het op. Ze regelt het
misschien zijn het wel gewone burgers.
vervoezo naar het Centl"UTri en naar de
Nog wat getallen : bij bet hek op het
boot. Ze is niet verantwoorde~ijk voor
parkeerterrei n van de boot naar Texel
het afgeven van de vergunning.. maar is
waarachter de vaten liggen, m.e ten we
het uitvoerend o~aan. De ~.C.N. heeft
20 tot 50x de acht ergrondstraling en • haax> hoofdkantoor aan de Scheveningsein het plaatskaartenkantoor 5 tot 7x.
weg 12 in Den H:uu.r.
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(ingangsnummer!) een volslagen dronkenJongen za • .Dump1...ngen ? Welke aumpingen·..... .Ls er niemand thuis die nucht:er
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co minst dronKene . Of : ·• ik kan de a l armti j st niet v inden". Of de mensen die dachten dat wij dronken waren en ons met zacht e drang weer in·bed probeerden te praten.

