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Wijsheid,
rijpheid en mildheid
De Dodewaard-gaat-dicht aktie van 19 tot en met 26 september is in meerdere
opzichten uniek te noemen. De waarnemend burgemeester van Dodewaard,
A. Goldberg, typeerde het als: 'de langste ME-aktie aller tijden'. Maar ook
vanwege de wijze waarop de basisgroepen, ondanks politieterreur, toch
gefunktioneerd hebben. Die week zorgde voor een hechte organisatie van
vele basisgroepen. De bijna-oorlog die tijdens de vredesweek in Dodewaard
woedde kwam voor iedereen als een komplete verrassing. Nadat we maandenlang tevoren onze plannen hadden aangekondigd, .spraken Goldberg en de
ME-kommandant Kolonel Feylbrief nog van een beleid dat in 'wijsheid,
rijpheid en mildheid' te werk zou gaan. Toch is uit de gebeurtenissen een
geheel ander draaiboek samen te stellen.
Kenmerk van dat draaiboek was: door middel
van een snelle konfrontatie een scheiding aan te
brengen tussen, veronderstelde, ·raddraaiers en
meelopers· en 'de t•reedzume. goedwillende
demomrrunreu ·. Oe overgebleveJl 'harde kern'
zou dusdanig aangepakt worden zodat ben de
lust voor nu (èn voor volgende akties) zou
vergaan. Pro forma zouden politie-sluizen
anti-atoom-materiaal trachten tegen te houden
en er zou geen prikkeldraad-ring komen. Vorig
jaar bleek deze ring eerder het conservenbedrijf
Vink en de bewoners te hinderen dan ons.
Maar ook om te kunnen aantonen dat de
Centrale direkt bedreigd werd en daarom eerder
en vaker ingegrepen moest worden. 'Als er geen
ME was geweest, zouden de demonstranten
naar de Centrale doorgelopen zijn ' aldus
Gold berg.
Zondag zou het afgelopen zijn en zou de rust
zijn weergekeerd in Dodewaard. Maar Goldberg
had buiten de waard gerekend: het draaiboe.k
bleek verkeerd ; eenmaal de kolonne in beweging
gezet, bleek deze niet voor zaterdag de 26e
te ku.nnen stoppen.
SLAGVELD
Nadat zo'n 20.000 demonstranten, de meeste
met bouwmaterialen. zonder problemen voor
de Centrale konden komen, bleek de sfeer
(na wat onduidelijk gescharrel van beide kanten)
zeer ontspannen te zijn. Plotseling kwam er
versterking, ME~rs met gasmaskers kwamen
toelopen. Kort daarop brak de hel los. Oe
voorste demonstranten kregen een CS~naat
voorgehouden , CS-granaten werden tussen de
menigte van vele d uizenden geschoten. Het is
alleen aan het verantwoordelijkheidsgevoel van
de vluchtende demonstranten te danken dat er
geen zwaargewonden of erger gevallen zijn.
Een slagveld was aangericht: overal kledingstukken, tassen en een lege rolstoel, eenzaam
op de dijk. Overal kotsende mensen, velen waren
in het door de politie aangebrachte prikkeldraad
gekomen, veel gewonden. Oe acht.erblijvers
werden gearresteerd door als demonstranten
verklede stiUen. de eerste arrestant was een lid
van de EHBO-ploeg. Overal waren CS-gaswolken,
maar we werden weer verder teruggedreven, de
weila.nden door, vluchtend over de in de haast
opgeworpen dammetjes, in sloten, tot in de

bietenvelden toe. Oe ME rukte steeds verder op,
konstant bleef er met CS-gas geschoten worden•.
Uiteindelijk konden velen zich bij de blokkades
aansluiten. Intussen verschenen de eerste barrikades. Verbijstering en woede over zoveel
onzinnig en onverantwoordelijk geweld, over de
vele gewonden (het aantal zou uiteindelijk tot
120 oplopen), de 'vreedzamen' waren kwaad.
Het overheldsdraalboek lukte niet, de 'harde
kern' is alleen een hersenspinsel van rechts,
een tapijt waaronder het bestuursvuil kan
worden weggeveegd. ln een interview met Vrij
Nederland tracht Van Thijn de maanden te.voren
aangekondigde opzet in de schoenen te schuiven
van 'provocateurs'. Oe ervaringen van o.a.
de oktoberaktie van vorig jaar leerde ons dat,
afgezien van theoretische vliegen-afvangerijen,
in de praktijk er toch een soort overeenstemming ten aanzien van het geweldsvraagstuk>
bestaat, waar basisgroepen en anderen elkaar op
kunnen vinden. Nog steeds ben ik verbaasd
over de weinige behoefte aan bewuste konfron-

tatie met de ME, als ook de rust en vastbeslotenheid van vele duizenden om door te gaan met
blokkeren. Dit ondanks de terechte angst die
we hadden vanwege het gevaar van politiegeweld
dat op de loer lag*. Willekeurige en gerichte
arrestaties, al dan niet middels twee helikopters
met video, al dan niet met spuitbusjes met
waarschijnlijk het verboden mace-gas. Grote
hoeveelheden geïnfiltreerde stillen vermomd als
aktievoerder of journalist, op zowel de blokkades als op het festivalterrein. Het insluiten van
blokkades en deze dan in het donker in de
weilanden opwachten met 'per ongeluk' los·
gelaten bonden, het aanvallen van busjes, waaronder ook een EHBO-bu.~; charges met CS-gas en
de lange lat werden met de regelmaat van de
klok uitgevoerd. Toch bleef de sfeer goed,
het festival was in voUe gang en er werd zelfs
een kunstwerk op de Oostblokkade gebouwd.
MACHTSVERTOON
Zondag werd het tentenkamp door middel van
een verkeersring van vele kilometers, van aUe
vervoer afgesloten. Maar het politie-apparaat
bleek een chaos t.e zijn : wel kwamen onze
bussen met bouwmateriaal erdoor, maar de
pers werd tegengehouden. Ook werden bussen
van de 'SO+·ers' tegengehouden, hun demonstratie werd verboden. Vele malen wilden de
SO+~rs praten over hun demonstratie en over
het gebruik van CS-gas en de lange lat. Goldberg
had 'belangrijker zaken te doen'. Ook een bezetting van het dorpshuis deed Goldberg geen stap
nader komen. Uiteindelijk heeft een groep
SO+~rs toch gedemonstreerd bij de blokkade.
Zij keken daarbij de ME~rs IS minuten lang
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Dodewaard

recht ia de otm'· De ME deed zijn belmen

af en de aOOIIinJ ftD personeel JÎDI voor bet
eent via de Wui. Oolr. daanrlt bleek dat alle
ontruimiJIIen op de WMH»>okbde louter
macbllftrtoon waren.
Na bet .ertrek ftD de SOf-en stortte bet poOtiepweid dcb on.erbiddeWjlr. op ons Joe. Zaterdqnacbt waa alle besddkbare ME iqezet pweest,
en :r.ondqnacbt :r.ouden alle MEen wea moeten
kunnen, :r.o vertelde GoldbetJIn bet ructedebat
wurin hij m'mtwoordina afleade. Kortom,
er moestanel worden toepslagen. All reaktie
op de bedlaaide stellin& dat materiae blokbde.
Dlet mochteD, werden enkele memelijte bloir.beles ,eprobeent. Zo werd op zondipacht
OM zelf& door de rijbpolitieqettteD 1'ftteld
dat we OQitiiiOeid zouden worden platen,
mits we ,een materiaal zouden JMenemen.
Oolr.
bet akkoord aJs we voor de Centrale
zouden pan zitten. Enkde uren later werd deze
bloldtade In elbar aeslalen en wr acbterro..d .

w•

'De demoliStranten hadden misbruik van de
$/tulltle gemo~~kt' aldus Feylbrief. Kortom, wel
of ,een bmibdes, bet maakte niets ult. Toch
JinleD we door, we wilden niet voor bet polide-

pweid wijken.
KECIITSE KNOKPLOEGEN

'Als je apreekt ftD de Inwonen van Wely, weet je
bet nooit.' Hij oftrtldade hen dat bet aan
0111 ,estelde ultimatum onziania wa omdat 0111
pen tijd wenlJII'F"D om wq te tum.o p1111.
Maar dÎIIIIblp'YODd na acht uur beloofde hij hun
de nije hand te Jl!"eD. Dit WilS Ylak nadat bij
ons kamp bad Ollderpfoldenl met een aoort
definitieft waanchuwinJ, bet bmp bad latell
OIDSin,elen met ME en een on.entaant.re preek
vanuit een heikopter bo.en ons bad pboucJen.
aDes ondes: de opn .,.,. de opsetrolr.ken tnokploepn. We belloten om clln8clq vóór 8 uur
wea te pan naar NUmeJen. Dodewaard is aeen
doden waard en daarom wilden we pen vddslq
ten -koste ftll wat en wie aanpan. Kloklila
8 uur dinsdaa verdween alle politie, nog niet
ledereeD waa wes. Met name een poep fieta;u
werd belaqcl ea kon .,_ Dl areo Nijmeseo

beftiba.

Muncllil belandde bet poltieoptreden op baar
diepflepant. Met ,etrokbD piltooi werd een

Jonfen Ylak voor bet teiltenkamp ,earreeteerd,
Het scbeeJde niet .eel of deze vier atillen :r.oaden
zich :r.o bedreild hebbm.poeld, dat er waa
pleboteD. Iemand die stond te filmen krees
een pistool In de naa pdnakt: hij moest atoppen.
Op die daa diende zicb een tweede tqenalmlder
aan. Rechtse knokploeten die zich Yoonleden all
iDwONn ftD Wely 'fOnDden bet Comlt~ f+'ely
Yrl/1 Tot uit Lanteren warea zij via RJidlo de
ZwtJgende Meerderheld op,eroepen door o.a.
KoMtruktlefJong Neduland (een atidatina ftft
bet Oud Strl/lhn Legioen). Al 'foor de aktie
beeft bet OSL de OIDF'in8 Yol FSticlr.erd
met de leul 'lAat de demonstranten niet
lc:raken '. Dit il onder bet ooa ftll veel polltie
pbeunl, ZODeier dat er iemand puresteent
werd • .Dit opeeroepen Yolbpdcbt bedreiade
ons met landbouWJif en traktoren, praten met
beft bleek olliiiC)Jeti.jlt. Bewoaen van Wely
.ertelclen dat bet *<:bta 2% van de Inwonera
waren en dat deze poep ~ waa.
OoidiJera zq zijn kans om ons ftD bet feativaleerrem te träeo :r.onder de ME dit te tatea
doea. Rij bellclaoawde ben wel all zija autoc:btonen,later :r.ou bij zicb YerOntacbalclileD met:

NDMEGEN

In NUmelen waa bet Plenonpleba met ME
afaez,et. Honderden aktievoerders herbaaktea
~m het TURMAC-complex. Onderwijl
vierde 'Wely Vrij' een 'bevrijdlnpfeeat', medestanden ftD ona In bet dorp werden betiteld
als 'NSB-en' en werden beclreiad. Tijdens dit
feest nam Goldbera de moeite de poep te
bedanken en apralt van een 'beheente demonstratie'. Bet VVIHuddid Groen, die bij bet
volqericht Yoorop liep, besloot zijn rede ia
de DoelewaMelie ,emeenterud met de woonlela:
'Dodewoard Is ltU twee luu bnrl/d. De eerste
/ceer In 1945, de tweede leen op 22 $eptember
/981'.
Ondanb dit beYrijdiqlfeest bleek de jllcbt op
Dodewunlopat-dicbt-ektievoadeJs nog open.
In Nijmep.a drkdde de helikopter en stierf
het ftll de atilleD. Bij een puur vieedzame
demonstratie In Arnhem tijdens de 'fOOIJdeidinl
'faD de arrestanten tnclea oao..ms met
pistool op,
aaen.ea, do.eaea op
clanoillltnoflell ID. lieten hoMeapkkien en
ai~ een ME-peloton opdnw!n.
De laatAe dapn werd « bad ... de moä1i-

•••teerden

•tie voor de demonstratie In Anibern el\ akties
In de steden ,ewerlr.t.
Al Yoordat deze Bevrijdina verschijnt is er een
nieuw Landelijk ~ .,.... builpoepen Jeweest. Toch la nu al te zegeu dat de bailaroepenatnaktuiD' zich zal venliepen en ~
bieden. Dat we moeten napan ia bonare er
ftlllnalll.oa, o.a. door slechte pernenllaen op
de eerate dqen, is ontataan. Dat deze re,erina
zichzelf voor lan,e tijd definitief verwijderd
beeft van ~ van de sterbte aktiepoepen
en dit ook tot rir In andere aroepen zal doorwerken. Ook bet paniek-\'oetbal van de PYdA:
Dode~aud welateuneo, mur de demonstratie
in Arnhem niet, bet alwÜf.en van een apoedelebet
omdat anders OoidiJera voor de voeten :r.ou
worden Jelopen, ia alleen aJs steun aan Goldbera
en rechts, of all aet-1t aan politieke moed uit ee
legen. We naDen bet politiebeleid en bet optreden van rechtse knokploeten aanJdllen. We
moeten bij ~ akties helaas reltenins
houden met deze poepen., die ook in Soeater-bera waren en aankondigden oolr. op 21
ncwember aanwezi& te zijn. We moeten napan
of een blokkade noa een bruikbur aktiemiddel
is en op zoek pan naar anciele middelen. De
demonstratie in Amhrm, o.a. ook teaen bet
poHfie&eweld, waar ruim 40.000 mensen aan
meededen, YOnnde een duidelijke stimulans om
door te pan.

FRED OERSTEUNO

• zie voor meer hierover O.L lH c:m~n~ va~ 30/9 '81
en 'A/Hl', blad nn de Dodewurd-cut-illdll-brw~lina.

Pred GenteUna, de IJCbrijver van dit artikel, wu 111
Dodewaard aanwez.ia (ala Ud van de l'mllroep) oa
daarvóór ook nauw bij de voorbereidm.en betrollke~~

