
OVERHEIDSGEWELD 
De foto's in dit katern <tijn uit het fotoboek ' 'Dodewaard gaat dicht '81", dat 
half november zal verschijnen. liet zal 76 pagina's tellen, ongeveer 120 foto's 
bevatten en een tientje gaan kosten. 

Dodewaard 1981. Een demonstratieve aktie tegen 
de kerncentrale - weinig anders van opzet dan de 
aktie een jaar eerder- wordt gesmoord in CS-gas en 
'spontane reakties van omwonenden' . Wat was er 
anders dan in 1980, toen de aktie, ondanks grimmige 
taferelen, min of meer volgens plan verliep? 
Gerard Legebeke was in Dodewaard en onderzocht 
de strategie die tegen de demonstranten werd 
gevolgd. Het lijkt erop alsof men de achter buro's 
gedachte scenario's koste was kost in praktijk 
gebracht wilde zien. 

door: Gerard Legebeke 

Foto Goos van der Veen 

HET DRAAIBOEK VAN DODEWAARD 
"Soms ac/11 de politieke o1•erheid ge- nopolie van de staat en van de- al diskussie, enz. is de anti-kernenergie- we 11a de la111sre aktie bij DodeiVaard 
\Veld onvermijdelijk, terwijl =ij zich te- dan niet vrijwillige - gehoorzaam- beweging in l'!ederland alleen maar hebben gevonden. kun je de kans niet 
llfms realiseert dat haar aktie tot een heid van de bevolking aan het be- krachtiger geworden. uitsluiten dat deze groep afglijdt naar 
storm 1/{111 prorest atmleidi11g kan ge- voegd gezag. De citaten komen uiL de hoek van het terrorisme··. Hij 
ven. In dut geval hanteert <.ij een mar- een studie over overheidsgeweld in Publieke opinie bracht een scheiding aan tussen de 
gimt!iseringsstrmegie. ( . . ) Margina- Nederland van de hand van P. van kl d harde kern ("lui die, dacht ik. hele-
liseringsstr(//egieën bt:sraa/1 daaruit, Reenen, ex-politieman, ex-docent aargestoom matllniet ~o principieel regen keme-
dar een afm re vc11len groep wordt aan het Studiecentrum voor Hogere Het proces van " isolering van een po- nergie ûjn, 11uwr afrijd re vinden ._ijn 
voorzien van negatieve kenmerken. Politieambtenaren en op het ogen- Litiek gezien bedreigende groep van waar wordt geprotesteerd") en de 
Daardoor wordt zo'n groep nattr de blik medewerker in de top van het de rest van de bevolking" (Van "ideële regensmnders vtm kemener-
socitlle marge vm1 de samenleving Wetenschappelijk Onderzoeks- en Reenen) kwam wat de Nederlandse gie''. (Volkskrant, 23 april '81) De 
gedrukt. Netmoet een groep wort/en, Dokumentatie Centrum van het mi- anti-kernenergiebeweging betreft na publieke opinie werd langzaam 
wtJ(Irmee geen fatsoenlijk mens meer nisterie van justitie. de blokkade-aktie van oktober 1980 klaargestoomd voor gewelddadig po-
iets re maken wil hebben; volksvijan- Volgens Van Reenen horen deze duidelijk op gang. Het voortouw litieoptreden tegen de anti-
den, gevaarlijke gekken, onveranr- marginaliserings- en mobiliserings- werd hierbij niet genomen door kernenergiebeweging. ln eerste in· 
woordelijke elementen. Tegm sociaal strategieën bij situaties, dat de één van de politieke bestuurders, stamie alleen tegen de groep 
uitgestotenen is geweld ter discipline- ' 'dwarsliggende groep of haar grie- zoals te vcrwachten zou zijn, maar ''kwaadwillenden'', later ook tegen 
ring akseptabel en te redawmrdigen, ven"' zoveel werfkracht hebben, '"dat door de leiding van het politie- de beweging als geheel. Op tweede 
ja gewenst. ( . .. ) Bij de marginalise- politiek machtsverlies te vrezen apparaat. Kolonel Fiji brief, als paasdag van dit jaar trad de ME voor 
ringssrrtuegie moer de proresterende valt". Aan overheidsz.ijde bestaat er kommandant van het rijkspolitiedis- het eerst met hard geweld op bij de 
groep rekening houden met een/wrtle geen mogelijkheid of bereidheid om tri kt Nijmegen de hoogste politie- Dodewaard-centrale. Zogenaamd 
geweldskonfromatie me1 de overheid. het konflikt op te lossen of op de grie- fun ktionaris bij akties rond de Do- om een groepje dat ''uit was op kon-
De kompromisbereidheid is gering, ven in te gaan. Deze karakterisering dewaardse kerncentrale, begon in de frontatie met de politie" aan te pak· 
hoewel liet politieke belang vtm het lijkt op het lijf geschreven van een pers verhalen rond te strooien over ken. maar in feite werd ingehakt op 
konflikt wordt erkend. Dit onveilige buiten-parlementaire beweging als een harde en agressieve kern die zich een kleine zitblokkade voor de een-
signaal wordt nog verstukt wanneer de anti-kernenergiebeweging in Ne- binnen de anti-kernenergiebeweging trale. Fijibrief in Trouw: "Wie ge-
de overheid tot mobiliseringsstrme- dcrland. De laatste jaren heeft die sinds enige tijd zou aftekenen. Ook weid wil, duikt het best onder in de 
gieën overgaar. De protesterende enorm aan invloed en aanhang ge- op momenten dat anti-kernenergie- massa. De kwaadwillenden zijn moei-
groepen worden nier alleen in een so- wonnen. Niet alleen door algemeen akties zich niet in zijn distrikt af- Lijk te scheiden. Op tweede paasdag 
ciaal isoiemelil gedre1•en, maar ook aanvaarde middelen als demonstra- speelden, was hij maar al te bereid bij Dodewaard is het gelukt selektief 
dreigen de leisen en hooivorken tier ties maar juist ook door verdergaan- zijn waarschuwende vinger op te hef- op te treden: de geweldlozen hebben 
geaktiveerde bevolking. Geweldsex- de, direktere akties als blokkade~. fen. Zo verklaarde Fijibrief afgelo- toen de rijd gekregen weg te gaan. 
cessen zowel vanoverheid af.\ van par- Was er onder het kabinet-Den Uyl pen juni naar aanleiding van de Maar d!ll zal in een grote massa niet 
tikulieren komen in dergelijke uitwn- nog sprake van de bouw van drie blokkade-aktie bij de Almelose ul- altijd lukken". Per slot van rekening 
deringssi/1111/ies voor en zijn dcm ge- nieuwe, naast de twee al bestaande tracentrifugefabriek in het dagblad kozen die 'goedwillende geweldJo-
makkelijk re recluvaartligen". kerncentrales, sinds de blokkade- Trouw over die zgn. 'harde kern': zen· er volgens Fijibrief zelf voor om 
Een beknopte samenvatting van het aktie bij de kerncentrale in Dode- " Dezemensen zeggen: IIIVdemoknllie in zo'n "gemengde aktie" samen met 
scenario voor het overheidsoptreden waard in oktober 1980 gaat de dis- is de onze niet. Je kom/ ze ook in on- die harde aktievoerders op te trek-
tegen de anti-kernenergiebeweging kussic uitsluitend nog over het al dan dere bewegingen, zoals de kraakbe· lc.•n "n~.~jd is "99(. 
rond de Dodewaard-aktie van afge- niet sluiten van de twee bestaande weging, tegen. Hun aamal binnen dl ~"'J na• ·:~1':-'"Rer:'lft'l!nt'!'l!"Pijll:\rTC l 
lopen september'? Nee, een bespre- centrales. Ondanks het inspringen ami-kemenergiebeweging neemt ro i11 de Volksl:ranl op. 
king, uit 1979 al, van de strategieën van politieke partijen, <Je aankondi- en gezien de meriloden waarva11 ge Bij :iE t:<ld:::::t0 ,·;u. ll~ !J!v.,:-ad 
ter handhaving van hel geweldsmo- ging van een brede maaischappelijke brrtik wordtgemaakt en de wapens di · -~~ , 
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soort geluiden steeds frekwenter op. 
Nu mengden ook politici zich in het 
koor. Eerst vooral vanuit de rechtse 
hoek. Ceertsema. kommissaris van de 
koningin in Gelderland, demissionair 
minister van binnenlandse zaken 
Wiegel en de waarnemend VVD
burgemeester van Dodewaard Gold
berg vcrdrongen elkaar om de anti
kernenergiebeweging verdacht te 
maken. Maar ook vanuit de sociaal
demokratische hoek liet men zich niet 
onbetutgd. PvdA-voorzitier Van den 
Berg wierp zkh op als goeroe van de 
geweldloze aktie en werkte mer zijn 
uitlatingen flink mee aan de nega
tieve beeldvorming over de anti
kernenergiebeweging. Na afloop van 
de aktie sloot ook de nieuwe PvdA
mini~ter van binnenlandse zaken Van 
Tllijn aan in de rij. Van Reenen 
noemt niet voor niets als een van de 
twee funkties van marginaliserings
strategieën "een extra rechiVaardi
ging van voorgenomen of al gepas
seerd overheidsgeweld". 

Naar toegewerkt 

Dit hele proce!> roept het beeld op, 
dat de overheid bewust toew.:rkte 
naar een harde konfrontatie. En die 
gewilde konfrontatie is er ln Dode
waard ook gekomen, in de vorm van 
een ongekend gewelddadig politieop
treden." Er werd ;n Dodewtmrd geen 
c~·"tralc meer 1•erdedigd. manr een 
bt•wegmg aangepakt. Het kemcner
giel•rtlllg.,•wk wordt op die ma11ier hcr
fli;tl tol f!t/11 ope11h11rP Crtfcpmbleem", 
konkludeerde het weckblad De 
Groene. De politietaktiek tijdens de 
aktie in Dodewaard was een voort
zetting van de strategie van voor de 
aktie. Het "gewelddadige optreden" 
\'an de aklievoerdcri' werd Qpgevoerd 
alh aanleiding en rechtvaardiging 
voor ho.:t harde politieoptreden. 
De burgemeester van Dodewaard 
had in een speciale verordening voor 
een groot gebied rond de kerncen
trale een soort uitzonderingstoestand 
afgekondigd. Binnen dil gebied was 
het alleen roegc~taan zich op de wc
gen t.: bevinden en verboden om 
bouwsels up de wegen te maken en 
zeHs maar bouwmaterialen mee te 
dragen. De "Dödewaard gaat 
dicht"-hewcging hall ut wekenlang 
opllnlijk verkondigd dat de bluk
l..ade-aktie zou beMaan uit de bouw 
van "anti-atoomdorpen". ''ver
sterkte blokkades". "barrikades" -
or hoe het ook heten mocht. het 
kwam nllcmaal op hctzetrde neer-op 
de toegangswegen naar de centrale. 
En uitdrukkelijk niet uit alleen maar 
een demonstratie naar de centrale. 
Ook was tot deze aktievorm be5loten 
door de gezamenlijke basisgroepen, 
die de ' 'Dodewaard gaat dicht"
bcwcging door heel Nederland dra
gen. Er wa~ absoluut g.:en sprake van 
hel doordrijven v;m een ''harde 
kern" of "verschijnselen in de mor
ge" van de beweging. zoals ook mi
nister Van Thij11 achterar in Vnj Nt!
tli!rlwul suggereerde. "Dodewaard 
gaat dicht" had dete uitgangspunten 
zetr lang van w voren op pen.konfc
renties en in inrormaticmateriaal in 
de opcnba;trhcid gebracht. ledereen 
kon het weten, dus zeker de politie. 

Verrast 

Toch deden burgemeester en politie
leiding, diesamen met de orficicr van 
ju!>litie het beleidscentrum in Do-

dewaard bemanden, naar buiten toe 
net alsof ze pijnlijk verrast waren 
door het feit dat de aktievoerderi' op 
zaterdag, de eerste dag van de aktie
week, mèt bouwmaterialen het 'ver
boden gebied' binnentrokken rich
ting centrale en zich niets aantrokken 
van een kleine groep "platte perten'' 
(agenten in gewone uniformen in het 
potitiejargon) die zeiden dat dat niet 
mocht. Er werden zelfs barrikadel> 
gebouw vlak voor de centrale - in 
praktijk niet veel meer dan wat slor
dige hoop jes hout, wat s tangen en 
hier en daar een beddcspiraal. Toen 
moest er wet ingegrepen worden. 
Bij de vorige blokkade-aktie in okto
ber 1980 was hel gebied rond de cen
trale afgegrendeld door prikkeldraad 
en ME-linies. Deze keer waren er al
leen de .. platte petten ... iedereen kon 
gewoon doorlopen tot aan de toe
gangsbrug 101 de centrale. "Wc wit
den een 1.0 groot mogelijke tolerantie 
ten aanzien van de demonstratie
vrijheid hanteren'', aldus het beleids· 
centrum. Natuurtijk wist de polttic
leiding dat de aktievoerders hun 
bouwmateriaal niet bij een paar 
"platte peuen" zouden achterlaten. 
Ook was bekend dat de barrikades 
daar zouden komen waar men op de 
eerste ME-afzetting zou stuiten. Het 
heeft er dan ook alle schijn van dm de 
politieleidingmei op;.et de aktievoer
ders tot bij de centrale heeft laten 
komen. Dal was tie beste uitgang.,po
sille en /lel b('J'te moment voor een 
J1inke afstraffing me1 een ongekende 
hoeveelheid geweld. Een groep van 
duizenden mensen, aan drie kanten 
klem tussen ME-linies, hun enige te
rugweg overvol met nog tOe$tro
mende aktievoerders. De politie wist 
dat de tentl!,weg dicht z.at. Daarvoor 
waren in de stoer genoeg 'stillen' 
aanwezig en bij het tentenkamp van 
de akt ievocrdèrs bemande de politie 
zelf~ een kontainer vol met 
kommunikatie-apparatuur. Als de 
direkte aanleiding om de ME te laten 
ingrijpen blijven politicleiding en po
li ticvoorlichters voondurend scher
men met het gooien van molotov
cocktails. Maar buiten de politie b 
dat feit door niemand bevestigd. 
Ook tijdens het verdere verloop van 
de aktie in de volgende dagen, 10en 
de ME wet een gebied rond de een
tTale afgegrendeld hield, bleef de po
litie gewelddadige uitvallen doen 
naar de aktievoerdcr~. Barrikad~ of 
niet. Maar na zo' n uiLV<IItrQk de ME 
zich steeds op zijn ou.de stellingen te
rug. Een paar uur later herhaaldezich 
alle;, dan we.:r. Dit ook in het kader 

van "bet alsmaar invullen van die 
demonstratievrijheid", aldus politie
kommandant Fijlbrief. Tegelijker
tijd bleef men vanuit het beleidscen
trum in Dodewaard, waar de poli
ricakties gekoördineerd werden. de 
gewelddadigheid van de aktievoer
ders benadrukken. En met sukses ge
zien de algemene teneur in de pers
kommentaren, ondanks de wanver
houding tussen de meer dan honderd 
gewonde aktievoerden; en de twee 
gewonden aan politie:.:ijde. Van 
Reenen merkt bij een opsomming 
van de verschillende ''typen geweld
sankties" over "gebiedsverdediging·· 
op. ''Gebiedsverdcdiging symboli
seert de kracht van de monopolist (de 
bezitter van het g.eweldsmonopolie), 
vooral wanneer het gebied of een ob
jekt daarin ook voor de tegenstander 
een symbolische waarde heeft. ( ... ) 
Verdediging vergemakkelijkt bo
vendien de rechtvaardiging van ge
weld. Gebiedsverdediging geeft de 
politieke overheid de mogelijkheid, 
de tegenstander~' als aanvalters te 
schilderen en hen op grond daarvan 
te veroordelen". De politie telf on
derschatte dit effekt nog. Een poli
tiedokum.:nt over Dodewaard stelt 
tenminste: " ... over het feit dat er 
bij charges zo'n 100 à 150 demon
stranten gewond zijn geraakt zal nog 
weltot nodige vragen leiden". 
De aktie in Dodewaard eindigde na 
vier dagen onder dreiging van 'knok
ploegen' die hadden aangekondigd 
het tentetlkamp te komen schoonve
gen. Op het allerlaatste is dat ook op 
kleine schaal gebeurd. Onder het 
toeziend oog van de politie. 

Verontruste burgers 
In het begin van het artikel heb ik llllO 

of meer gesuggereerd door een citaat 
over mobili~eringssttategieën uit het 
boel.. van Van Reenen aan te halen. 
dat de ov.:rheid in Dodewaard be
wust de bevolking tegen de aktie
voerders zou hebben opgezet. Dal 
lijkt op het eerste gezicht nogal over
dreven en misschien i~ het dat ook 
wel. Maar toch ... 
De politie en het beleid>Centrum wa
ren al in een vroeg stadium op de 
hoogte van dreigementen van "ver
ontruMe burgers•· tegen de aktie
voerders. Er waren zelfs kontakten 
met mensen die hierin een organi>e
rende rol zouden spelen. E.r werd op 
geen enkel moment duidelijk stelling 
genomen tegen deze dreiging met 
gewetd.lntegendeel.ln toespraak jes. 
o.a. als een ware volkslèider vanuit 

een rijkspolitiehelikopter.fe/icileerdc 
de burgemeester de toegestroomde 
"verontruste bevolking". Steeds 
werd gedaan alsof hel hierbij uihlui
tend ging om de bevolking van het 
buurtschap Wely waar de kerncen
trale ligt. Maar de burgemeester kon 
alleen al door het aantal weten dat 
dat niet klopte. Verder was bekend 
dat 101 in de IJssetmeerpolders men
~en w11ren opgetrommeld om de ak
tievoerden; in Dodewaard aan te 
pakken. Daarmee wil ik niet zeggen 
dat er onder de bevolking van Wely 
geen verontrusting over de situatie 
rond de kerncentrale zou hebben be
staan. 
ln een bu~je van de rijkspolitie in het 
bijzijn van politieagenten kregen een 
aantal van de "verontruste burgers" 
de gelegenheid hun ultirnatum en 
dreigementen aan een paar aktie
voerder~ over te brengen. Zonder 
stei/Îngnnme van de polirieage/llell. 
Sterker nog, in pamfletten die de vol
gende ochtend op het tentenkamp 
verspreid werden, nam het beleids
centrum het ultimatum van de ' knok
ploegen' ~onder verder kcmmenttwr 
in zijn geheel over. De polirie ge
bruikte de dreiging van de knokploe
gen in informele kontakten met ak
tievoerders om hen onder druk te zet
ten. Er zijn zelfs berichten dat debur
gemecstcr tegenover "verontrusten" 
gesuggereèrd zou hebben dat ze de 
vrije hand zouden krijgen al> de ak
tievoerden; niet aan het ultimatum 
zouden voldoen. En inderdaad was er 
dinsdagavond tegen acht uur. toen 
het laatste uiltmaturn tegen hei ten
tenkamp afliep, zo weinig politie bij 
het opgebroken kamp aanwezig, dat 
toegestroomde knokkers alsnog hun 
gram konden halen. Er vielen klap
pen en auto's van nog resterende ak
tlevoerders werden omgegooid en in 
de brand gestoken. Ntt viel er geen 
mmlrmulingsteum of ME 1e ollldek
ken. ook al moet die nog stcedl, mru.
saal in de buurt zijn geweest. 
Om nu re zeggen dat die hele "spon
tum• v<>l!..swoede·· door de overheid 
was opgezet, lijkt me wel een erg 
boude bewering. Dan laat ik het op
treden van het Dodewaardse WO
raadslid, die zichzelf in De Groene 
een belangrijke rot toedicht in het 
--~pontane volksverzet .. . maar even 
buiten be~chouwing. Maar wel heeft 
de overheid dit soon "initiatieven uit 
de bevolking" alle ruimte gegeven, 
zeker niet afgeremd. en 5Ubtiel ge
manipuleerd in de door haar gewen
ste richting, het verdwijnen van ak
tievoerders en tentenkamp. Of zoals 
Je PvdA-loco-burgemeester van 
Dodewaard wat voorzichtiger formu
leert: ''Ik geloof niet in de opzet van 
dit soon zaken. lk zeg alleen wet, het 
zijn wet faktoren die samen hebben 
gespeeld. En op een of andere rnanier 
kun je daar baat bij hebben. Ik denk 
dat dat samen b gegaan". Mi!>!>chien 
is deze rol van de overheid nog wel 
veel angstaan jagender dan de rol die 
extreem-rechtse groepen als het 
Oud-Strijders Legioen in de "~pon
tane volkswoede" henben gespeeld. 
ln januari 1981 verscheen een dik 
rapport met als titel"/-let groorscl111fig 
polilieoptredm mt 1980" , het zgn. 
"Warnsveld"-rappon. De weerslag 
van een studiekonferentie in de 
tweede helfl van 1980 naar aanlei
ding van de woelige gebeurtenissen in 
Amsterdam op 30 april. Aan dé hand 
van een evaluatie van die dag kwa
men deskundigen van rijks- en ge-



meemepolitie, marechaussee. de mi
nisteries van binnenlandse zaken en 
justitie en het openbaar ministerie tot 
een aantal uitgangspunten en aanbe
velingen voor het toekomstige ME
optreden. De kommissie drong er op 
aan met betrekking tot de ME
taktieken en technieken een eenvor
mig handboek op te stellen voor de 
ME vanrijks-en gemeentepolit ie als 
ook voor de bijstandseenheden van 
de marechaussee. Als een van de be
langrijkste taktische uitgangspunten 
noemde het rapport om ":ûch te be
zinnen op het ontwikkelen en toepas
sen van betere Laktieken en technie
ken, die voorzien in de overbrugging 
van de fysieke afstand. die telken
m<Jie ontstaat tussen ordeverstoor
ders en de mobiele eenheden··. 
Het ME-optreden in 198L. met name 
in Amsterdam en Nijmegen liet zien, 
dat dit soor1 aanbevelingen niet aan 
dovemansoren gericht waren. Deze 
ontwikkelingen volgden e lkaar in 
snel tempo op, ogenschijnlijk gro
tendeels buiten de oordeels- en be
sluitvorming van de politici om. De 
auteurs van het boekje ·De cólomz1• 
eenmaal in beweging· spreken hier
over ab de ··technologie van de poli
tieke beheersing·· die in feite neer
komt op "'een relatief nieuw soort 
bewapening, waarbij wetenschap en 
staat hand in hand gaan bij het on
derdrukken van binnenlandse on-
1\lSt'". Het voordeel van deze midde
len is dat ze een minimum aan direkt 
zichtbare schade aanrichten. Ook 
beperken ze het di rekte fysieke kon
takt tussen ME-ers en betogen;. Ze 
bewaren de afstand tussen ME en de 
"vijand" en tegelijkertijd overbruggen 
ze die. 
Een centrale plaats kreeg daarin het 
gebruik van traangas. Het 
··warnsveld""-rapport noemde '"liet 
gebmi/.. V/111 traangas een ~eer effektief 
en ~1!/fs onmisbaar wapen'" en \•roeg 
om onderzoek naar verbetering van 
het traangas gebruik en ook naar 
nieuwe toepassingsmogelijkheden 
zoals de verspreiding van traangasuit 
een helikopter en de vcrmenging van 
traangas met water. In Amsterdam 
werd bij rellen steed~ vaker onmid
dellijk traangas gebruikt en niet meer 
pas nadat de lange lat van de ME niet 
afdoende was gebleken. Al in juli 
1980 maakte de Am~terdamse korps
leiding duidelijt.. dat ze traangas niet 
langer meer ab laatste middel zag. De 
verdere ontwikkelingen in Amster
dam en de gebeurtenissen rond de 
Nijmeegse Piersenstraat gaven een 
steeds grotere nadruk op traangas te 
zien bij het ME-optreden. Rond de 
ontruiming van de Grote Wetering in 
december 1980 kwamen volgen~ de 
Amsterdamse burgemeester 550 
traangasgranaten tol ontbrandtng. 
Zijn Nijmeegse kollega meldde in fe
bruari 'SI het afschieten van 170 gra
naten. 
In Dodewaard lijkt deze ontwikke
ling zijn voorlopig hoogtepunt te heb
ben bereikt. Nergens was tol nu toe 
de ME-taktiek zo volledig gebaseerd 
op rraansgasgcbruik. Dodewaard 
wa' een ware orgie van traangas. 
Alleen al op zaterdag, de eerste dag 
van de aktie~ rond de kerncentrales, 
zijn er ""cirm 1000 troangasgranmen 
1•ersclwren'". Deze opgave komt uit 
een ""verslag van periodieke bespre
king diverse kommandanten" op 
zondagavond in het ··kommando
centrum'', een politie-dokument dus. 
Het vervolg vermeldt verder nog dat 

er inmiddels "een nieuwe voorraad 
van 3000 granaten·· aanwezig was. 
Duizend, dat zijn bijna evenveel gra
naten als de in totaal ongeveer 1300 
ME-ers, zowel van rijks- als gemeen
tepolitie, die volgen~ de rijkspolitie 
bij de akties betrokken waren. 
Een andere meuwigheid op het ge
bied van de "technologie van de poli
tieke beheersing"' wa~ het gebruik 
van speciale video-apparatuur in een 
helikopter, die via een zender het be
leidscentrum rechtstreekse beelden 
van het "slagveld" voortoverde. Ook 
handig om mensen "'die strafbare fei
ten plegen·· te idenliriceren. Speciaal 
voor Dodewaard door het mini$tcrie 
van justitie gehuurd bij een Engelse 
firma. die ook personeel leverde om 
de zaak te bedienen. ·• Een expert
mem... volgens kommandant Fiji
brief, "'t•n ~eer geslaagd'". Kosten 
10.000 gulden per uur wist het regio
nale dagblad De Gelderlander te ver
tellen. '"Overdreven". reageert een 
voorlichter van de rijkspolitie, "maar 
in orde van groene van 5000 gulden 
mag u toch wel denken··. 

CS-gas 

Het traangas dat de Nederlandse po
litie op het ogenblik gebruikt, is het 
CS-gas. Evenals zijn voorganger. het 
CN-gas, een giftig oorlogsgas dat in 
oorlogssituaties officieel niet ge
bruikt mag worden. Traangas is dan 
ook een erg mi~leidende naam. Een 
betoger over zijn ervaringen op 7.3-
terdagmiddag bij de kerncentrale: 
.. Direkt 1111 de ilanwtl (met traanga.s) 
wns ik mijn ge~ichtsvermogen gedeel
telijk kwijl. ik kon moeilijk tulemlw
len, ik wttS mijn richtingsgevoel kwijt 
1:11 votdde me verward. De /wie dag en 
de daarop volgende dagen /rad ik last 
1'1111 hoofdpijn. branderig ge~·oel, 
voorttl in mijn gezicht. spie17Jijn t•ual
gemeue p.l)''·hi.sche angstgevoe/em"'. 
En dat zijn nog maar een paar van de 
eerMe S)'mptomen die zich kunnen 
voordoen, nadat je met CS-ga~ in 
aanraking bent geweest Over de die
per doorwerkende effekten op lan
gere termijn is nog lang niet alles be
kend. Zeker is, dat het gebruik van 
CS-ga~ door het Ame.-ikaan~e leger 

in de Vietnam-oorlog vele doden en 
ernstige verwondingen (zoals blij
vende verlammingen en blijvend oog
letsel) heeft veroorzaakt. De auteurs 
van "De colonne eenmaal in bewe
ging', die heel wat gegevens over 
CS-g~ op een rijtje gezet hebben. 
sommen een reeks ondtm!:oekingen 
en experimenten op die aantonen dat 
CS-gas ernsug eo bHjvend lichame
lijk letsel kan toebrengen, o.a. kan
ke r, astma en chronische bronchitis. 
nier- en leverbeschadig.ingen. De au
teurs laten niet veel heel van de vei
ligheidsmarge die de Nederlandse 
overheid hanreert. Ze komen tot de 
konklusie: ""Niet alleen bij misbruik, 
maar ook bij het voorgeschreven ge
bruik van traangas kan de veilig
hcid~marge de dood al~ begrenzing 
hebben·· . Toch kent de Nederlandse 
overheid een " hoge veihgheidsfak
tor'" toe aan CS-gas. Bij de Neder
landse politie bestaat er geen enkele 
terughoudendheid ten aanzien van 
CS-gasgebruik. 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 bijvoorbeeld kolonel 
Fijibrief in een interview. 

KoUektieve afstraffing 

Het gebruik van een wapen als CS
gas door de politic betekent optreden 
zonder onderscheid des persoons. 
Van Reenen: "De scheiding tus~en 
'Wij" en "Zij" ~chept duidelijkheid in 
een onzekere situatie'". Traangas is 
als politiewapen eigenlijk bedoeld 
om menigten te verspreiden. Maar in 
praktijk blijkt de politie het vaak te 
gebruiken juist om mensen in te ~lui
ten en kollektief af te straffen. En in 
Dodewaard had het daar alle schijn 
van. De inzet van traangas op zater
dagmiddag begon in een situatie dat 
mensen aan alle kanten ingesloten za
ten. Aan de rand van de weilanden 
lagen rollen prikkeldraad. Een aktie
voerdster over die zaterdagmiddag: 
"Ik hoorde gegil. Er bleek een traan
gasgranaat afgeschoten te zijn. Nu 
merkte ik het ook en begon weg te 
rennen. Je kon echter geen kan i meer 
op. omdat alle wegen waren afgeslo-
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ten door de ME. Terwijl M. en ik zo 
goed als het kon toch probeerden weg 
te komen, kreeg M. een granaat ach
ter op haar hoofd. We zaten toen echt 
in een wolk van gas en brandende 
rook. Op dat moment dachten we 
echt dat we dood gingen en bleven 
een tijdje liggen. maar we moesten al 
gauw weer verder want in de ontstane 
paniek rende iedereen over ons heen. 
Wc kwamen bij het prikkeldraad te
recht waar we blind instapten. Ik 
raakte beklemd en heb mijn been 
eraan open gehaald. We kwamen bij 
een boerderij waar allemaal mensen 
gillend. huilend. spugend en kotsend 
in het gras lagen. Het was 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 sloottoen de ME in de 
akker stond. Een jongen die nog over 
de sloot probeerde te komen, werd 
door een ME-er gepakt en flink afge
rosd. De andere ME-ers moesten 
hem zelfs een beetje in toom hou
den". 
Ook bleef de ME doorschieten met 
traanga& op groepen mensen, die 
overduidelijk al op de vlucht waren 
en echt geen aansporing meer nodig 
hadden of bijvoorbeeld moeite had
den een brede sloot over te komen. 
Het enorm hoge aantal van 1000 af
geschoten granaten is dan ook wel te 
verklaren. Je vraagt je wel af hoe een 
politieman in zo'n situatie kan na
gaan of de in de richtlijoen voor het 
gebruik van traangas aangegeven 
ma.ximale koncentratie nog niet be
reikt is. 
D(ltzelfde vraag je je af, wanneer je 
ziet dat ME-ers traangasgranaten, di
rekt nadat ze tot ontbranding z.ijn ge
bracht, vlak voor de gezichten vanzit
tende mensen houden. Daarvoor ge
bruiken ze CS-gasgranaten die 
normaliter met de hand naar een me
nigte gegooid worden. en ook CS
granaten die op een stok gestoken 
waren. ""Dat moet dan een incident 
z1 JO • reageert kolonel Fi jlbrief 
""dat behoort niet tot de wijze waarop 
traangas verspreid wordt". Maar zo-



wel op zaterdag al~ op de daaropvol
gende dagen ts dit meerdere malen 
gesignaleerd, evenals het gencht 
>chieten met CS-granaten op men
:.en. Ook gebruikte de politie cylin
ders van het formaat brandblu>
apparaten om traangas te spuiten. Dit 
soort optreden heeft opnieuw veel 
weg van een af~uaffing. ln dil ver
band wa.\ ook het veelvuldig gebruik 
van honden opvallend. Er 7jjn 7elf\ 
klachten over politiehonden, die in 
het nachtelijk duister lo.gelaten zou
den zijn door op CS-ga~ halfverdoof
de betogers. 

Spuitbusje 

Een ander 'traangas verspreidend 
middel' dat tot dan toe bij de Neder
landse politie nog niet gesignaleerd 
was. zorgde tijdens de Dodewaard
aktie voor nogal wat konsternatie . 
Het traangas~puitbusje. Ee~t om
kende politiekommandant Fijibrief 
het gebruik ervan glashard, na foto's 
in krantengafhij het de volgende dag 
tOC'h toe en de dag daarop behoorde 
het spuitbusje zelf~ ineens tot de 
~tandaarduitmsting. MiniMer Van 
Thijn zei later niet te ~nappen waar 
de busjes vandaan kwamen en be
loofde een onderzoek. 
Bij de Amerikaanse en We!>tduit:.e 
politie ujn dit soort spuitbu,je\ met 
CN- of CS-ga,, ook wel chemieal
mace genoemd, al langer in gebruik 
en al jaren voorwerp van felle protes
ten. Wetenschappelijke rapporten 
wezen uu dat het gebruik van deze 
mdividueel gerichte wapens kon lei
den tot zwaar ooglet,el en zelfs tot 
blindheid. Aan het bcgm van de ze
ventiger jaren liet de Nederlundo,c 
kommissic voor bewapening en uit· 
rusting vanrijks-en gemeentepolitie' 
met goedkeuring van de miniMcr~ 
van binnenland~e wken en ju\titic de 
traangasspuitbussen door 1~ ervaren 
politiefunktionarissen uiuc~ten . ln 
de Bondsrepubliek lijn de ~pullbus
sen trouwen~ vrij tn de handel ver
krijgbaar. 
Dat ook de politie 111 Dodewaard een 
beetje in zijn maag zat met het spuit
busje. blijkt wel uit een pas~age uit 
het al eerder aangehaalde "verslag 
van pcnodieke be~preking diverse 
kommandanten": ..... hieroverzul
len nog wel de nodige vragen worden 
gesteld in de kamer. Ook het feit dat 
kolonel Fijibrief tijden~ een inter
view het gebruik heeft ontkend, om
dat hij toen niet op de hoogte wa!> 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 
in~truktie over traangasgebruik laat 
wat de rij~politie betreft alle ruimte 
voor dit soort 'eigen 111itiaticven' van 
de politie. Daarin is alleen ~prake van 
het gebruik van "traangas verspret
deode middelen". Niet van types e.d. 
die de min~ter eerst gcsanktioneerd 
moet hebben zoal& bij de gemeente
politie. 
Kolonel Fijlbnef, volgen~ wie er 
maar één incident met een traangas
spuitbusje i~ geweest, rechtvaardigt 
het gebruik door erop te wijzen dat 
de betreffende politieman in burger 
zich in zo'n bedreigende positie be
vond dat er eigenlijk een "schiet
waardige situatie'' ontstond. "Ik ben 
blij dat die man zijn pistool niet ge· 
trokken heeft en niet geschoten heeft, 
maar hij heeft toen gebruik gemaakt 
van hettraangasspuitbusje". Het ver-

VriJ In de handel. (Foto Freddy 
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haa l van een gearresteerde EHBO-cr 
die later weer vrijgelaten werd, geeft 
een heel ander beeld. Hij vcrtelt hoc 
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 verzor
ging van traangas.~lachtoffers een 
ME-cr had toegeschreeuwd niet ge
richt op mcn~en te ~bieten met een 
traangasgranaat: "Bij het busje aan
gekomen werd door een andere man 
een spwtbusje in mijn ge:.ic/11 ge.lpO
ten". 

Stillen uit arrestatieteams 

"Het verrichten van aanhoudingen 
van daders van ernstige delikten 
dient een meer geïntegreerd onder
deel van het ME-optreden te zijn" 
schrijft de "Wam~veld"-kommissie 
in haar rapport. Sinds de gebcurtenis
•on op 30 opril '80 is de politie met 
name in Amsterdam bij ongeregeld
heden steeds meer gaan werken met 
zgn. aanhouding~eenheden van poli
tiemen~en in burger. De 'stillen' 
Meestal werden deze eenheden !>3· 
mengesteld uit ME-ers en recher
cheurs in burger. Bij de Rotterdamse 
politic krijgen op het ogenblik van 
elk ME-peleton van 45 personen 10 
ME-ers een specialisatie in de-te taak. 
In Dodewaard waren ze er ook. de 
aanhoudingseenh~den. Deze 5tillen 
vielen vooral op door hun geweldda
dig optreden. Vermomd als aktie
voerders, kompleet met doeken voor 
hel gezicht, stickers op de rug en so~ 
een bromfietshelm op het hoofd. 
kwamen ze ineens vanachter een 
ME-kordon \andaan of doken plot
seling op uit een groep aktie voerders. 
Ze ontpopten zich dan als knokkers 
die met knuppels en andere au ribu
ten zoab bijvoorbeeld het traangas
spuitbusje meedogenloos toesloegen, 
arre&tanten achter de ME-linie~ 
sleurden om hen daarna geboeid met 
een soort plasticstrips af te voeren. 

Oe a:mhouding\ecnhedcn gingen 
voortdurend behoorlijk over de 
~chreef waarbij zelfs EHBO-er~ en 
een EHBO-auto het moesten ontgel
den. Een arre~tant vcrtelt bijvoor
beeld hoe een dokter na 1ijn arreMa
tic door drie stillen kon~ tnteerde dat 
een stukje bot van zijn elleboogge
wricht afge~plinterd wa~. banden be
schadigd waren en er bloed in het 
gewricht zat. Dit tcn,ijl hij op zijn 
buik op de grond lag en zich totaal 
niet verzelle. 

Na aanvankelijke ontkenning door 
de afdeling voorlichting van het 
rijkspolitiedistrikt Nijmegen gaven 
een andere rijkspolitic,~oordvoerder 
en ook kommandant Fcijlbrief 
tegenover mij toe dat de aanhou
dingsecnhcden in Dodewaard niet 
bestonden uit ME-ers in burger maar 
uit enkele tientallen leden van de zgn. 
11m:statiewams van de rijkspolitie. 
Misschien vcrklaart dat het cxces
~ieve geweldsgebruik en ook, dat 
Fijibrief het traangas.,puitbusje tot 
standaarduitrusting kon verklaren. 
Want deze arrc\tatietcams 1ijn onder 
veel geheimzinnigheid in de jaren '70 
in het leven geroepen speciaal ter 'be
Mrijding van terrorbme en zware 
kriminaliteit'. Voor arrestaties in 
'vuurgeva:1rhjkc situaties' krtjgcn de 
leden van de arreMatietcam\ een leer 
gespeciali5ecrde, harde training. o.a. 
in het omgaan met volautomatische 
wapens van militaire snit. /.iJ 7ijn de 
enige politicmensen 111 Nederland die 
dit soort vuurwapens mogen gebrui
ken. weli~waar na uitdrukkelijke toe
~temming van de mini,tcr. Toen na 
een schietpartij met dodelijke afloop 
in 1978 het beswan van dit soon 
te:lm> voor het eerst uitlekte. bena
drukten de verantwoordelijke mtnt'· 
1ers dat ze uitsluitend ingezet zouden 
worden voor de aanhouding van 
·vuurgev:10rlijke personen'. Nu Wil· 
ren er''"" h.:t begin af aan een aantal 
men~en die twijfels hadden over deze 
taakstelling. Per ~lot van rekenmg 
valt hctm Nederland nogal mee met 
het terrorisme en de zware kriminali
teit . 
Die twijfeluurs lijken gelijk te hebben 
gekregen. nu leden van deze tcrro
rismebestrijding~tcam~ zijn ingezet 
om kernenergietcgcnMander~ aan te 
houden. Tegelijk ook een subtiele 
manier van kriminaliscring van de 
anti-kerncnergiebeweging. Op vra
gen aan de rijk\politie of het niet 
vreemd is dat mensen met dit soort 
achtergrond 111 gezet worden voor de 
arrestatie van anti-kerncnergie
aktievoerde~. die toch niet gelijk te 
stellen Lijn aan ·vuurgevaarlijke kri
minelen', krijg je twee soorten ant
woorden. Eneoijds dat deze mensen 
etgenlijk twee peuen op hebben , de pet 
van een arrestatieteam in bepaalde 
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situaties en de pet van een gewone 
politieman die aanhoudingen ver
richt. Anderzijds antwoorden ah: 
"We merken steeds meer dat er de 
teneur is dat waar het gaat om de
mon~tratic:., er steeds meer groepe
ringen komen van jongelui die ge
weld willen. Dat soort elementen zul 
je dan toch moeten kunnen elimine
ren". 
De aanhoudingseenheden mo~tcn 
men~en arresteren die "zich ~huldig 
maakten aan strafbare feiten". In de 
ogen van de aktievoerde~ waren l'c 

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 beschuldigin
gen die politie en officier van justitie 
tegen hen inbrengen. Een aantal ar
restanten moest kort na hun arresta
tic zonder aanklacht al weer worden 
vrijgelaten. De inzet van de
ze aanhoudingseenheden leidde tot 
een aantal erg gevaarlijke situa
ties. Op zondagmiddag werden in een 
weiland bij éón van de blokkades al 
stillen met getro/..ken pistool gesigna
leerd. Op maandagmiddag ~prongen 
een aantal stillen praktisch op het 
tentenkamp met een getrokken fJIS· 
tooi uit een auto om een man te arre'· 
teren. die vernielingen zou hebben 
aangericht aan de io de sloot gekie
perde kontainer van de politie, vol 
met kommunikatieapparatuur. Ak
tievoerders, woedend over du soort 
optreden, bekogelden hen met stuk
ken hout. Blijkbaar nam de politie
leiding, die tot deze aktie 70 dicht bij 
hettentenkamp besloten had. bewu\1 
het risiko van zo'n ·vuurgevaarlijke 
situatie'. 
Verder hadden de aktievoerder' de 
indruk dat 'het stikte van de stillen' 
op het tentenkamp die de zaak kon
stant in de gaten hielden. Kolonel 
Fijibrief ontkent dit ten Mclli~tc. 
Toch valt het je op. wanneer Je het 
"verslag van periodieke bespreking 
diverse kommandanten·· nog cons 
doorleest, hoe verbazingwekkend 
goed de poli1ie op de hoogte was van 
wat er zich op het tentenkamp af
speelde. En ook de volgende opmer
king in dat verslag geeft te denken: 
"Op het tentenkamp is onrust ont
~taan over de eventuele aanwc7jg
heid van politie-s'tille-M.E." en dan 
onderstreept "iedereen kijkt naar ie 
dereen". 

Al met al laat het politieoptreden in 
Dodewaard de indruk na. dat het po
litieapparaat binnen een jaar na het 
uitkomen van het ··wamsveld"
rapport een groot deel van de aanbe
velingen uit dat rapport zelf al inge
vuld heeft. De ontwikkelingen bin
nen dat apparaat lijken hun eigen 
weg te volgen. inspringend op ont
wikkelingen in de samenleving maat 
steeds omrflrankelijker van pariemelil 
en politieke bestuurders. Misschien 
wordt kolonel Fijibrief daarom in 
sommige perspublikaties wel terecht 
als de Merke man binnen het beleid~
centrum in Dodewaard afgeschil
derd. Het 'grootschalig politieoptre
den· wordt zeker niet bepaald door 
de politieke kleur van de burgemees
ter, die in dit soort situaties formeel 
de leiding heeft. Na Dodewaard zijn 
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