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O.C. NEEI 
VERRIJKING....... HOEZO? 

waarom deze aktie: 
Gezien het feit, dat de UCN er sinds de demonstratie van 1978 in ge
slaagd is, buiten het nieuws te blijven en wij de geheimzinnigheid 
rondom kernenergie en atoomprojekten willen doorbreken--
Omdat de meeste politieke partijen lijdzaam afwachten, terwijl via 
de UCN de spreiding van atoomkennis en de aanmaak van atoomwapens o
veral ter wereld in de hand wordt gewerkt--
De verdere uitbreiding van de UCN stap voor stap wordt doorgezet, 
terwijl dit hopen geld kost en nauwelijks werkgelegenheid oplevert--

ROEPEN WIJ OP TOT NIEUWE AKTIES in de week van 17 t/m 20 juni. 

- Een massale geweldloze blokkade omdat we niet alleen op symbolische 
manier de aandacht willen vestigen op de UCN, maar ook met inzet 
van ons eigen lichaan mee willen werken aan de sluiting van deze 
fabriek. Massaal, omdat we er zoveel mogelijk mensen bij willen be
trekken en omdat we dan niet zo gemakkelijk te verwijderen zijn. 

- Een gezellig tentenkamp om bij te komen, te ontspannen en te praten 
over kernenergie, atoomprojekten en aktievormen ("eet mee tegen de 
UC"). 

- Een informatiekampanje over de UCN, om bekendheid te geven aan de 
achtergronden, de gevaren en mogelijke alternatieven. Want we zijn 
het zat dat in de media voortdurend het geweld op de voorgrond wordt 
geplaatst en onze argumenten terzijde worden geschoven. 

- Een demonstratie en manifestatie op 20 juni om ook op deze wijze 
uitdrukking te geven aan ons protest. 
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ACHTERGRONDEN 
Zoals wellicht bekend is de kerntechnologie in het westen ontwikkeld 
vanuit een zeer intensieve samenwerking tussen enkele grote concerns, 
militaire instanties en universitaire instituten. 
Amerika kende het zogenaamde 'Manhatten-projekt' ('42-'45), waar de 
eerste kernwapens werden ontwikkeld, die met "succes" werden afgewor
pen op Hiroshima en Nagasaki. 
Voor deze wapens was verrijkt uranium nodig. 

Pas in 1953, toen de overkapaciteit van uranium te groot en te duur 
werd voor alleen militaire doeleinden, startte men met het vreedzaam 
gebruik van deze kerntechnologie: het 'Atoms for Peace'-programrna van 
Eisenhower. 
De gevaren van kernenergie werden toen nog niet onderkend. Men dacht 
dat het schoon, overvloedig en goedkoop was. Amerika exporteerde naar 
tientallen landen proefcentrales en het benodigde uranium. De proef
centrale in Petten was daar één van. Met de daar opgedane kennis kon 
Dodewaard worden gebouwd (in 1969 klaar). 
Er waren destijds plannen voor nog zo'n dertigtal kerncentrales. Ge
lukkig is het tot nu toe bij Borssele gebleven. 

In Almelo wordt uranium verrijkt volgens de ultra-centrifuge-methode. 
Reeds in de Tweede Wereldoorlog waren in Duitsland en Nederland men
sen bezig (o.a. Kistemaker) met het ontwikkelen van deze methode. 
Door ultracentrifuge kan men uranium verrijken tot 3%, of desgewenst 
ook hoger: tot 90%. Boven de 10% is het geschikt voor kernwapens. 
Het is Duitsland in WO II niet gelukt, maar er zijn daar nog steeds 
krachten die streven naar een duitse kernmacht. Vandaar dat Duitsland 
op eigen grondgebied geen verrijkingsfabriek mocht bouwen (verdrag 
van 1954). 

Verstandig met energie ... Welke energie? 
Er is steeds beweerd dat in Almelo het uranium slechts verrijkt wordt 
tot 3%. Uit Tweede Kamerstukken van 28/29 april 1981 blijkt dat dit 
niet klopt. Bij sommige leveranties (de zgn. 'spot-sales') is er spra
ke van een verrijkingsgraad van 20%. Wie zijn de afnemers en hoe 
vreedzaam zijn hun doeleinden? 
Via atoomspion Kahn heeft de UCN er al aan bijgedragen dat Pakistan 
hard bezig is een atoombom te ontwikkelen. Via onze URENCO-partner 
Duitsland is ook Zuid-Afrika in het bezit van de volledige verrijkings 
techniek. Zuid-Afrika heeft al een verrijkingsgraad van 45% bereikt. 
Het is dan ook niet ondenkbaar dat geruchten over een ondergrondse 
kernproef op waarheid berusten. 
URENCO gaat voorts verrijkt uranium aan Brazilië leveren. Dit land 
heeft het non-proliferatie-verdrag niet getekend en zegt hardop kern
wapens te willen hebben. Inmiddels heeft de engelse tak deze leveran
tie overgenomen van de nederlandse, maar Nederland moet er toch eerst 
toestemming voor geven, heeft vetorecht en draagt dus de volle ver
antwoordelijkheid hiervoor. 
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Even zo verantwoordelijk is Nederland voor de aanvoer van geroofde grond
stoffen uit Namibië. Namibië wordt, zoals bekend, bezet gehouden door 
Zuid-Afrika. Volgens dekreet nr. 1 van de Verenigde Naties is export van 
grondstoffen zonder toestemming van de Raad van Namibië verboden. 
Het. feit, dat in Almelo toch dit geroofde uranium wordt verrijkt, is 
hiermee volkomen in strijd: het is een stilzwijgende erkenning van de be
zetting van Namibië door Zuid-Afrika. 
Nederland zegt formeel machteloos te staan, maar: 
- het decreet van de VN weegt zwaarder dan het verdrag van Almelo, 
-Nederland kannamibischuranium weigeren (vetorecht), 
- Nederland kan uit de Urenco stappen, 
- en de UCN afbouwen. 

varlias an winst 
Engeland, West-Duitsland en Ne
derland waren alle drie bezig 
met het ontwikkelen van de ul
tra-centrifuge-technologie. Zij 
besloten tot verdergaande samen 
werking. Op 19 juli 1971 werd 
het VERDRAG VAN ALMELO van 
kracht voor de duur van 10 jaar. 

Naast dit verdrag werd een ge
zamenlijke onderneming opge
richt: URENCO. Deze sluit kon
trakten af en verdeelt die on
der de aandeelhouders: Urenco
UK en Urenco-Nederland. 

I 

''\ ... 
.4 ti.';.!· 

'' . 

.. 
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De nederlandse partner in Urenco-Nederland, de NV. UCN, bestaat uit: 
de nederlandseSTAAT (55%), DSM (10%), PHILIPS (10%), SHELL.(10%), 
RSV (7, 5%), VMF""1'73%). - --
Bij de oprichting van de NV UCN werd er voor 4-miljoen aan aandelen 
gestort, waarvan ruim de helft door de staat. Verder werd er voor zo'h 
100-miljoen geleend, meer dan de helft voor rekening van de staat. 

De NV UCN bouwde een centrifugefabriek en een 25 tons verrijkingsproef
fabriek. Bovendien werd er in het Verdrag van Almelo geregeld dat er 
een 200 tons verrijkings-demonstratiefabriek moest komen. De staat 
stelde daarvoor bijna 160-miljoen beschikbaar; de industrie blijkt niet 
te hebben meebetaald. 

In 1978 is dan besloten tot verdere uitbreiding van de kapaciteit. Ook 
daar wilde de industrie niet aan meebetalen. Achteraf is dit niet zo 
verwonderlijk, daar nu is gebleken dat alleen al tot 1979 op de NV UCN 
een verlies is geleden van zo'n 140-miljoen! 
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Omdat de staat er tot op heden honderden
miljoenen guldens bij inschoot (ons belas
tinggeld!) stelde de regering voor de aan
delenverhoudingen in de tn/ UCN te verande
ren. Een meerderheid van het parlement 
ging akkoord: sinds 29-4-'81 is de staat 
voor 99% eigenaar. 
Het komt er dus op neer dat de staat vrij
wel alle financiële risico's op zich neemt 
terwijl in de Raad van Commissarissen de 
industrie haar meerderheidsinvloed houdt! 

Opnieuw zijn er uitbreidingsplannen (1000 
ton, in gedeelten te bouwen). Dit terwijl 
er reeds een enorm overschot aan verrijkt 
uranium op de wereld is door stopzetting 
en vertraging van kernenergieprogramma's. 
Voor deze uitbreiding zou 480-miljoen moeten worden geleend en sept./ 
okt. zal het parlement hierover haar oordeel moeten geven. 
~en zeggen dit geld niet te willen lenen zonder staatsgarantie, 
uit angst voor verlies? 

Nu verwijt men de antikernenergiebeweging dat wij geen oog hebben voor 
de werkgelegenheid bij de UCN. Maar dit is kolder. 
Wij gunnen de werknemers van de UCN eerlijk werk, veilige arbeidsomstan
digheden en een goed loon. 
Maar wij kunnen ons wel degelijk een betere bestemming indenken van de 
geldstromen die nu door de staat in deze bodemloze put worden gepompt. 

Wij rekenen u voor: 1 arbeidsplaats 

in de UCN kost f 2.300.000,=~ 
in de metaal f 300.000,== 
in de bouw f 150.000,==· 

In Twente is een enorme werk
loosheid. Verdere uitbreiding 
van de UCN zal hierin geen 
wezenlijke verbetering breng
en. Er zullen alternatieven 
op tafel moeten komen. 

Tot noch toe heeft alleen klein links zich uitgesproken voor sluiting 
van de UCN. De PvdA en D'66 nog niet, ondanks dat ze in hun partijpro
gramma's hebben staan dat ze tegen kernenergie zijn, tegen verspreiding 
van kernwapens en tegen grondstoffenroof uit Namibië. 
Nu wij opnieuw de strijd gaan aanbinden tegen de UCN en bovendien de 
jaarverslagen van deze NV in juni openbaar zullen worden, komt hopelijk 
de meerderheid van het parlement tot inkeer. 
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DE AKTIEKADERS 
Het is belangrijk om van te voren een aantal zaken goed op een rijtje te 
hebben, zodat potentiele deelnemers/sters weten aan wat voor soort aktie ze 
gaan meedoen. Het is wel moeilijk om dat zo maar even samen te vatten, maar 
hier volgt een poging. Bedenk goed, dat als je het niet met de afspraken 
eens bent, je beter niet met de aktie mee kunt doen, omdat deze uitgangspun
ten van de aktie niet meer ter diskussie staan. 

De blokkade 
Het terrein van de U.C.N. 
wordt geblokkeerd op een 
manier dat er de meeste 
hinder van ondervonden 
wordt, echter zonder gro
te vernielingen aan te 
richten. Dat betekent een 
blokkade op de toegangswe
gen/-hekken, en een ploeg 
die mobiel is, aan de ach
terkant van het U.C.N.ter
rein. Die mobiele ploeg is 
om eventuele kronkels in 
de toevoergang van de werk
nemers op te vangen. Er 
zijn zes toegangshekken. 
(Zie verder terreintech
nische informatie) De blok
kade duurt tot en met zater
dag. Indien dat nodig lijkt 
kan dan nog gepraat worden 
over doorgaan, maar dat is 
niet het van te voren be
paalde plan Voor de mense
lijke blokkades worden lich
te barrikades gebouwd, in 
de vorm van tonnen zand, met 
bloemetjes erop. 

Het is niet de bedoeling om een grote, effektieve barrikade te gaan bouwen, om 
iedereen tegen te houden. De tonnen hebben enkel de fUnktie om te voorkomen dat 
politie of werknemers direkt op de menselijke blokkade kunnen inrijden. 

Het tentenkamp is om uit te rusten, te ontspannen en te bivakkeren. De aktie
plek is bij de hekken van de U.C.N. Daar geschiedt dus ook alle besluitvor
ming. 
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Geweld tegen mensen en materiaal 
Over het gebruik van geweld tegen mensen is afgesproken dat we dat niet doen 
Over het gebruik van materieel hebben we afgesproken dat het geen doel op zich 
mag zijn. Verniel geen dingen, waarvan je niet zeker weet dat ze van ons zelf 
of van de U.C.N. zijn. Respekteer de eigendommen van de mensen in Almelo, zij 
hoeven nie gestrafd te worden, omdat de U.C.N. er staat. 

Het opzijzetten van een hek kan zinvol zijn, als je daardoor op de aktie
plek kunt komen (de toevoergangen van het U.C.N.-terrein) en het de aktie 
als geheel ten goeden komt. Elke vernieling, hoe minimaal ook, heeft gevol
gen. Het is geenszins de bedoeling om een konfrontatie uit de weg te gaan, 
een blokkade is een konfrontatie op zich, maar bedenk dat het vernielen van 
dingen, minder voordelen heeft dan het vaak lijkt. 

Het vechten met de mobiele eenheid moet afgeraden worden, evenals het gooi
en met voorwerpen naar de politie. Een politieman, en zeker een M.E.-er, is 
getraind op vechten, en in staat om veel meer geweld en macht over jou uit 
te oefenen, dan jij op hen kan. Steek je kreativiteit in het bedenken van ge
weldloze middelen, om je te weren tegen het gedrag van de politie, Wees krea
tief, en laat je niet bepalen door het gebruik van het makkelijkst, namelijk 
geweld. 

De aktie is openbaar 
Iedereen kan meedoen met de aktie. Het is wel belangrijk dat je nadenkt over 
de vraag of de aktie bij jou en je groep past. Het is voor jezelf lullig als 
je dingen moet gaan doen waar je het mee oneens bent. Voor de mensen die wel 
graag.onder deze vorm aktievoeren is het moeilijk als jij, of je groep reeds 
afgesproken dingen opnieuw ter diskussie stellen. Dat betekent uiteraard niet 
dat je niet welkom bent, als je andere ideeën hebt. Maar houdt je dan wel aan 
de afspraken. We moeten rekening houden met elkaar. Als mensen buiten de af
spraken gaan, proberen we om met hen te praten. 

Samenvatting aktie kaders. 
Samenvattend kan gezegd worden dat: 

- de aktie geweldloos is tegen mensen. 
- de aktie zo min mogelijk geweld tegen materiaal in zich heeft. 
- het een blokkade is 
- dat er op zaterdag mee gestopt wordt. 

dat er op zaterdag tevens een manifestatie is. 
- dat de blokkade zo volledig mogelijk moet zijn, binnen de afspraken. 
- dat we er naar streven, de aktie in "basisgroepen" te voeren. 
- de aktie openbaar is, en alle mensen/groepen er aan mee kunnen doen. 
- de besluitvorming in de basisgroepen gebeurt. 
- prikakties door de groepen zelf gevoerd worden. 
- we rekening houden met elkaar 
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Ploegenwisseling 
De aktie duurt drie dagen, donderdag, vrijdag en zaterdag. Dat betekent 
dat je zult moeten uitrusten en slapen tijdens de aktie. Er is een voor
stel gedaan voor een ploegenwisselingsschema. Kort gezegd houdt dat in dat 
alle aktievoerders/sters verdeeld worden in drie groepen. Telkens zit een 
derde deel van het totaal aantal beschikbare mensen op de blokkades. De 
andere mensen slapen en eten. Als je in een grote basisgroep zit kun je 
die opsplitsen in drie kleinere groepen. Als je plaats meerdere basisgroe
pen heeft, kun je afspreken dat telkens een of twee basisgroepen uit je 
woonplaats op de blokkade zitten. 

Het .is belangrijk dat het wisselschema goed uitgevoerd wordt. Je hebt zelf 
de verantwoordelijkheid dat jij en je groep op de blokkade zijn op de af
sesproken tijd Je hoeft heus niet perse weg te gaan van de blokkade, als 
groep nog niet moe is, je moet er alleen voor zorgen dat je niet uitgeput 
bent als het jou beurt is. Op de voorbereidingsbijeenkomsten wordt een plan 
gemaakt voor een wisselschema, op basis van het aantal te verwachten men
sen. 

De groepen die niet op de blokkade zijn als er belangrijke besluiten geno
men worden kunnen moeilijker gehoord worden. Dat is een nadeel van het ploe
genschema. In principe is afgesproken dat de besluitvorming zich afspeelt 
in de basisgroepen op de blokkade, maar als het orn dingen gaat die de hele 
aktie aangaan (bijvoorbeeld stoppen, of doorgaan) kan er op het tentenkamp 
overlegd worden.Dan moeten niet alle groepen wakker gemaakt worden, maar 
een persoon, die koeriers is, en gezegd heeft van te voren dat hij dat zou 
willen doen. Dit mag echter niet zo maar gebeuren, alleen voor de aller
noodzakelijkste besluiten. Denk niet dat slapen niet nodig is. Zorg er 
voor, dat jij en je groep goed uitgerust op de blokkade aankomen, en dat 
jullie van te voren gegeten hebben en gedronken. Op die manier kan je de 
mensen die op de blokkade zitten het gevoel geven dat ze gerust weg kunnen 
gaan omdat een nieuwe frisse groep het van hen over neemt. Denk eraan, bij 
het verdelen van de slaapplaatsen in je groep, dat je bij elkaar blijft en 
dat er geen mensen in één tent slapen, die op een verschillende blokkade
gang zit ten . Dan maak je elkaar wakker bij het komen en weggaan. 

prikaktias 
Er is afgesproken, dat als ba5isgroepen prikakties willen uitvoeren bij ande
re aktieplaatsen, dat ze die zelf bedenken en voçrbereiden. Doen ze dat onder 
de naam van de grote U.C.N.-aktie, dan moeten zij geen totaal verschillende 
dingen doen met betrekking tot de aktiekaders. Doet jou groep een prikaktie 
onder de naam van, of in het kader van, de grote blokkade, meldt dit dan bij 
de ko5rdinatie van de aktie. 

Nieuwe mansen 
De aktie wordt gevoerd door de gezamelijke basisgroepen tegen kernenergie 
uit heel Nederland. Deze basisgroepen zijn ontstaan vanuit de Dodewaard 
gaat dicht aktie in oktober 1980. Deze basisgroepen hebben zich op de ak
tie voorbereid, en de leden van deze basisgroepen kennen elkaar. 
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Het is de bedoeling dat mensen die zich nog niet in basisgroepen verenigd 
hebben, zich alsnog aansluiten bij zo'n groep. De besluitvorming tijdens 
de aktie gebeurt in de basisgroepen, en als je niet in zo'n groep zit 
kun je niet meepraten over de aktie. Bovendien is het voor jezelf veel ver
trouwder op een spannend momnet, als je samen bent met mensen die je kent, 
of waar je mee kennis gemaakt hebt in de aktie. 

Wij vragen aan de mensen die tijdens de aktie er bij komen, om zich aan 
te sluiten bij een basisgroep. Dat kun je het beste doen door eerst naar 
het tentenkamp te gaan. Op het tentenkamp is een grote informatietent, 
waar je de nieuwste informatie kunt krijgen, dit handboek kopen, en de 
informatie kunt krijgen over de opzet en het kader van de aktie. Boven
dien weten ze in die tent waar de mensen uit jou woonplaats zitten, waar 
die kamperen en op welke blokkade zij zitten. Alle mensen zijn namelijk 
verspreid over zeven hekgroepen, en die hekgroepen kamperen ook samen bij 
elkaar. De reden dat we je aanraden om je aan te sluiten bij een groep uit 
je eigen woonplaats, of je eigen regio, is dat je het misschien plezierig 
vind om die mensen waar je mee aktievoert later nog eens te zien, er mee 
te evalueren, of om ook aktief te worden in een basisgroep. 

Op woensdag, bij de opbouw van het tentenkamp, staat bij elke hekgroep 
een informatiekraampje. Nieuwe mensen kunnen daar informatie krijgen. 
Ook kun je via het informatiekraampje kontakt krijgen met mensen die ook 
nieuw zijn. Als je dat liever doet, dan kun je een basisgroep oprichten 
met hen samen. 

Reeds bestaande basisgroepen die op de aktie komen, en er wel nieuw men
sen bij willen/kunnen hebben vragen we om op woensdag steeds bereikbaar 
te zijn .. Dat wil zeggen, steeds iemand bij hun kampement hebben lopen 
die nieuwe mensen kan inpraten en helpen. Het is raadzaam om een bord 
of spandoek bij je kampement te hangen, waar je plaatsnaam op staat. 
Op de blokkades zijn steeds mensen die nieuwelingen kunnen opvangen en 
doorverwijzen naar hun eigen plaats.Dit organiseert elke hekgroep zelf. 

Wil je, ondanks het lezen van dit stuk, jezelf niet aansluiten bij een 
basisgroep, bedenk dan dat het tijdens de blokkade moeilijk is om men
sen die niet georganiseerd zijn op te vangen en te ondersteunen, nie
mand kent je immers. Als het veel mensen worden, die niet meepraten, 
wordt het voor de basisgroepen zelf ook moeilijke, omdat zij het gevoel 
krijgen niet met iedereen rekening te kunnen houden. Overweeg je, om 
maar één dag aan de aktie mee te doen, kom dan op zaterdag. Speciaal 
voor die mensen is er die dag een manifestatie georganiseerd. Door op 
de manifestatie te komen zet je onze eisen tegen de U.C. kracht bij, on
dersteun je de aktie, zonder jezelf verloren te voelen in een massa men
sen waarvan niemand jou kent. 

Er zijn nog steeds mensen nodig die voor de opvang van nieuwe mensen 
kunnen zorgen op de blokkade, maar vooral op woensdag, op het tentenkamp. 
Een van de taken van mensen die de nieuwelingen opvangen is het bemensen 
van de informatiekraampjes per hekgroep op woensdag op het tentenkamp. 
Ook moeten er mensen zijn om gedurende de aktie in de informatietent 
te zijn, om nieuwelingen op te vangen. Geef je voor deze taken op bij 
Karin, Roessinkweg 4 Deventer. 
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BASISGROEPEN 

De aktie is voorbereid door de Nederlandse basisgroepen tegen kernenergie. 
Die basisgroepen zijn ontstaan in de grote Dodewaard gaat dicht aktie van 
oktober 1980. Het idee van het vormen van basisgroepen is niet nieuw, reeds 
in de spaanse burgeroorlog werkten de anarchisten in een struktuur, die ge
lijk is aan die van de basisgroepen nu. Ook in de grote terreinbezettingen 
van Seabrook, in Amerika, is het basisgroepenmodel met succes toegepast. 
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Een basisgroep is een groep van tien tot twintig personen die elkaar kennen 
en elkaar ondersteunen. Een aktie is een spannende situatie, waar nieuwe din
gen in gebeuren. Daarom is het van groot belang dat je een groep mensen hebt, 
waar je op kan terugvallen, en die je vertrouwt. 

De basisgroepen komen min of meer regelmatig bij elkaar, vlak voor de aktie 
wat vaker, als er geen aktie voor de deur staat wordt er meer gedaan aan 
vonning, training en achtergrondinformatie. De basisgroepenstruktuur maakt 
het mogelijk dat je je veilig voelt, dat je kracht en inspiratie opdoet om 
de aktie te klmnen voeren. Na een aktie komen de basisgroepen bij elkaar om 
na te praten over wat er goed ging, en wat er fout ging. 

In een basisgroep moet ruimte zijn om: 
- te bouwen aan elkaars vertrouwen. 
- je emoties te uiten, 
- elkaar opbouwende kritiek te 

geven. 

Het is nodig dat je elkaar vertrouwt, en 
geen achterdocht koestert jegens elkaar. 
Je moet elkaar opvangen voor- tijdens
en na een aktie. Dat kan door op elkaar 
te letten, door elkaar te vragen naar 
dingen zoals: 11Hoe voel je je7 heb je 
iets nodig7 zie je er tegen op?" 

Tijdens een aktie moet je op elkaar letten. Maar je moet er ook op letten 
dat iedereen in je groep voldoende uitrust, er eten is, en dat de een niet 
veel meer werk doet dan de ander. Je moet verantwoordelijkheid samen delen 

In een sfeer van vertrouwen is ook ruimte voor het uiten van emoties. Nie
mand vraagt van je, dat je niet reageert als iemand anders je pijn doet. 
Als we die emoties niet uiten, dan slaan we dicht, en dan kunnen we niet 
meer aktievoeren. Opgekropte emoties maken machteloos, en eenzaam. Als je 
emoties zich richten op de "tegenstander"(de politie, de mobiele eenheid, 
de werknemers van de U.C.N. de burgemeester etc.) dan kun je deze emo
ties delen met je overige groepsleden. Iedereen voelt emoties tijdens een 
aktie. Door je gevoelens met anderen te delen, kun je je emoties te boven 
komen. 

In een sfeer van vertrouwen is ook ruimte voor kritiek, scheld elkaar niet 
uit, als de spanning hoog oploopt, maar probeer er over te praten. Maak dui
delijk aan elkaar wat het punt van onenigheid is, zodat je er niet allerlei 
dingen bij gaat halen. 

Als de ruzie onderling zo hoog is opgelopen, is het belangrijk dat er ie
mand die niet bij het meningsverschil is betrokken probeert te bemiddelen. 
Dit moet dan iemand zijn die het vertrouwen van beide personen geniet. De 
overige groepsleden moeten de mensen die ruzie hebben niet laten vallen. 
Het is niet erg om het een keer oneens met elkaar te zijn, maar dat is nog 
geen reden om iemand, of groepen daardoor te laten vallen. (Dit laatste 
kan ook gelden voor hele basisgroepen, die een afwijkende mening hebben. ) 

Het doel van de basisgroepen is meer dan samen fijn aktievoeren. Het doel 
is om aan te geven hoe wij met elkaar, en met mensen willen omgaan. En dat 
begint bij onszelf. 
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BESLUITVORMING. 
Hadden we maar een sterke man. Hij zou ons snel op ieder moment kunnen ver
tellen wat goed voor ons was. We hoefden niet te praten, alleen braaf te 
doen wat hij zei. Alle diskussie is zo vervelend, en werkt zo traag. Maar 
we weten heel gped dat we niet geregeerd willen worden, en dat we samen 
willen bepalen wat er moet. 

Daarvoor is het nodig dat we allemaal meedenken, en dat we anders met el
kaar praten en overleggen dan hoe het ons in de bestaande maatschappij ge
leerd is. Tijdens overleggen is er iedere keer weer het gevaar dat we ver
vallen in oude patronen. We kunnen mooie overlegstruktuurtjes bedenken, 
maar ze zullen alleen werken als we gelijkwaardig met elkaar omgaan, aan
dacht hebben voor iedereen. 

We hebben op de aktievoorbereiding nagedacht over een struktuur voor be
sluitvorming. Deze is gebaseerd op gezamelijke verantwoordelijkheid. 

Wat is belangrijk in basluitvorming? 
- We moeten praten en besluiten nemen die gericht zijn op wat gped is 

voor het totaal van de aktie; niet op wat gped is voor onszelf of on
ze eigen basisgroep. 

- Het is nodig dat we gped naar elkaar luisteren. Dat we willen begrij
pen en begrijpelijk willen zijn. Daar kunnen we elkaar bij ondersteu
nen. 

- In de struktuur is er vauitgegaan dat we samen nadenken alleen op 
gang kunnen laten komen in kleine groepen. 

- Als het nodig of wenselijk is om in grote vergaderingen tot beslui
ten te komen, dan kunnen we daar natuurlijk toe besluiten. 

- Om niet onnodig nog van alles ter diskussie te stellen is het goed 
om de al gemaakte afspraken van deze aktie als uitgangspunt te nemen. 

- We moeten door alleen in overleggen te praten over echt noodzakelij
ke voorstellen, onszelf frustraties besparen. 

- Als het nodig is om samen tot besluiten te komen, dan vallen die be
sluiten uiteindelijk in de basisgroepen zelf. 

Blokkade-of bakovlieg 
Daarin zitten een of twee koeriers/sters uit elke basisgroep. Zij geven 
vanuit hun groep door door wat van belang is voor andere groepen. Dit zul
len onder andere voorstellen zijn. Aan hun eigen basisgroep geven zij din
gen en voorstellen door die zij horen. Het is belangrijk dat zij steeds 
helder en volledig verslag doen. Om tot besluiten te komen is er een wis
selwerking nodig tussen blokkade-overleg en basisgroepen. 
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Voorbeeld: 
Een basisgroep heeft een voorstel. De koeriers/sters brengen het in het 
blokké'!de-of hekoverleg. Er wordt niet gediskussieerd. Het voorstel gaat 
naar alle andere basisgroepen bij hetzelfde hek, of dezelfde blokkade.De 
basisgroepen praten erover. Via hun koeriers/sters worden de reakties op 
het voorstel ingebracht in het blokkadeoverleg.De punten van overeenstem
ming in de reakties worden geformuleerd. Er wordt nagedacht over een~ 
beterd voorstel op basis van de reakties. De koeriers/sters gaan terug 
naar hun basisgroepen met met het beeld hoe er over het voorstel in ande
re basisgroepen gedacht wordt, en het verbeterde voorstel. Het kan nodig 
zijn dat het meerdere keren heen en weer gaat. Aan de groepen die het 
niet eens zijn wordt gevraagd aan te geven hoe het voorstel toch een be
sluit kan worden. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de groep als ge
heel niet onnodig te belemmeren. Tegen houden van besluiten kan wel, we 
moeten dat echter alleen doen als dat in het belang is van de aktie als 
geheel. 

Algemeen Afgavaardigdioden Overleg (AAO] 
Hierin komen bij elkaar: Uit elke blokkade twee personen, Uit de "meld 
kamer" (tentenkamp) twee personen. Hierin worden de voorstellen doorge
geven die andere blokkades, of de hele aktie aangaan. Als het nodig is 
gaan ook die voorstellen heen en wee~ tot er een gezamelijk besluit valt 
in de basisgroepen. In dit overleg moeten alleen dingen besproken worden 
die noodzakelijk zijn voor het gpede verloop van de aktie als geheel. Het 
is nodig om te praten en te overleggen tijdens de aktie, maar we moeten 
scheiden wat werkelijk noodzakelijk • is en wat niet. 

Om gezamelijk en effektief aktie te voeren is het nodig uit te gaan van 
wat goed is voor het totaal van de aktie. Als groep moet je bereid zijn 
om kompromissen te sluiten 

We hebben besloten om bij de besluitvorming geen gebruik te maken van de 
radio en de portofoons. De struktuur zou dan te veel in handen komen van 
enkelen. De techniek mag ons handelen niet bepalen, moet ons echter wel 
ten dienste staan. 

Er zijn mensen die zich niet in een basisgroep hebben voorbereid. Het is 
belangrijk voor het deelnemen in de besluitvorming ( en voor een gpede ge
weldloze aktie. in het algemeen ) dat zij zich aansluiten bij basisgroepen 
of samen nieuwe groepen vormen. 

Koeriers/Iers. 
De taak van deze mensen is niet: diskussieren en besluiten nemen. 
Zij brengen boodschappen over-van basisgroep naar blokkade-overleg en 
andersom. (in het blokkade overleg kan het wel nodig zijn konklusies te 
trekken uit wat er gehoord wordt uit de basisgroepen. Die konklusies gaan 
dan terug naar de basisgroepen in de vorm van voorstellen). Om de besluit
vorming goed te laten verlopen is het nodig, dat iedereen een zo volledig 
mogelijk beeld heeft. 
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Bij de taak van koeriers(ters) is het belangrijk dat: 
- ze volledige verhalen vertellen. Dus ook alle twijfels, voors en 

tegens. 
- dat ze hun verhaal in de hele groep doen. 
- dat ze voor ze uit de basisgroep naar het overleg gaan, of anders-

om, herhalen wat ze gaan overbrengen. Helder en precies formuleren 
is nodig om in de grote groep over het zelfde te kunnen praten en 
geen onbedoelde misverstanden te krijgen. 

- dat ze hun eigen mening op de tweede plaats kunnen zetten. 
- dat ze het vertrouwen van de hele basisgroep hebben. 

We kunnen niet allemaal,alles even goed. Dat geldt ook hierbij. Toch moet
en we ons allemaal in kunnen zetten. Het kan daarom goed zijn om iedere 
keer twee koeriers(ters) te sturen. Zij kunnen elkaar helpen. 

Iedereen in de basisgroep heeft de verantwoordelijkheid aktief mee te 
doen. Dat kan door: 

- Te zorgen, dat je altijd bij het overleg van je basisgroep bent. 
- Door koeriers(ters) te helpen formuleren voor ze weggaan. 
- Door aandacht te hebben voor het verhaal van de koeriers(ters) als 

ze terug komen. 
- laat ze eerst uitvertellen. 
- vraag dan verduidelijkingen. 
- ga pas daarna in diskussie. 
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konsunsus busluitvorming 
Konsensus-besluitvorming is een manier om besluiten te nemen zonder stem
ming. Mensen proberen overeenstemming te bereiken door een proces van 
informatieverzamelen over een onderwerp, gesprek over een voorstel, aanpas
sing van een voorstel. 
Het doel van konsensus is om een besluit te nemen, waarmee iedereen het 
eens kan zijn.Bij konsensus heeft iedere deelnemer de mogelijkheid om kon
sensus te blokkeren. 
Het betekent niet, dat een groep unaniem tot een besluit moet komen. Een 
groep kan voortgaan met een aktie, zonder volledige overeenstemming 

Als één persoon, of een deel van de groep, het niet eens kan zijn met een 
voorstel en een gezamenlijk besluit blokkeert, kan de gespreksleider hen 
vragen om de groep de mogelijkheid te geven toch te handelen. Als zij dat 
niet kunnen, kan er geen besluit genomen worden, kan de groep niet handelen 
en moet er gezocht worden naar een ander voorstel of een kompromis. 

Het kan goed zijn om een besluit dan enige tijd uit te stellen, zodat meer 
informatie kan worden verzameld, de deelnemers de kans hebben het voorstel 
meer in detail te bespreken, met elkaar de verhitte gemoederen te laten be
daren, na te denken over de verschillende mogelijkheden, een kompromis ge
vonden kan worden tussen de verschillende meningen. 

Sommige groepen gebruiken een model, waarbij twee of drie mensen niet ge
noeg zijn om konsensus te blokkeren. 

Hoe kan een deelnemer zich opstellen in het konsensus-proces? 
Hij/zij kan: 

- zeggen dat zij/hij het er mee eens is. 
- bezwaren of reserves tegen het voorstel naar voren brengen. 
- de groep de kans geven toch te handelen, ookal ben je het er niet 

helemaal mee eens. 
- weggaan uit de groep (dit is een grote stap. Laat iemand uit de groep 

mee gaan, zodat er wel kontakt blijft. Laat elkaar niet vallen). 
- konsensus blokkeren. 

Bij de eerste vier mogelijkheden kan de groep handelen en een besluit nemen, 
bij de laatste kan dat niet. 

Als je kiest voor besluitvorming op basis van konsensus, hoe doe je dat dan'? 

Eén van de deelneemers/ters neemt de taak van gespreksleid(st)er op zich. 
De gespreksleid(st)er helpt de groep om tot een besluit te komen. 

1. Vraag om verschillende gezichtspunten, juist als er verschillen zijn. 
Vraag ook aan de genen, die zwijgen, wat hun mening is. Een werkelijke 
konsensus ontstaat alleen als we de verschillende gezichtspunten open
lijk onder ogen hebben gezien. 
Als je moeilijke besluiten moet nemen, verdeel de groep dan in kleine 
groepen en laat die kleine groepen met voorstellen komen. 
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2. Luister goed naar overeenkomsten en verschillen in de groep. 
Als de groep geen besluit kan nemen, vat dan punten van overeenstemning 
en verschil kort samen. Het helder formuleren van overeenkomsten en 
verschillen kan leiden tot overeenstemming over de algemene lijn van 
een voorstel. Het helder formuleren van verschilpunten maakt ze duide
lijk en maakt besluitvorming mogelijk. Soms zijn verschillen gebaseerd 
op het niet begrijpen van een voorstel. Door ze helder te formuleren 
kunnen zij meestal snel uit de wereld geholpen worden. 

3. Testen van overeenste!l!!!i.ng. 
Dit is een heel belangrijke stap in het konsensus-proces. 

- zodra het lijkt, dat er een besluit aan het groeien is moet de ge
spreksleid(st)er dat besluit formuleren. 

- formuleer het voorstel in de vragende vorm,bijvoorbeeld: "zijn we 
het er allemaal mee eens dat de U.C. dicht moet?" 

- Formuleer iedere keer slechts één voorstel. Dus niet: "zin we het er 
allemaal mee eens dat de U.C. dicht moet en dat we volgende week bij
elkaar moeten komen om verdere plannen te maken?" 

- wees specifiek, zeg niet: zijn we het er allemaal mee eens dat we 
het doen zoals hij net zei? 

- Als je zelf niet precies weet hoe je het helder en duidelijk moet 
formuleren, vraag dan om hulp. 

- vraag antwoord van de groep. Ga niet uit van'wie zwijgt stemt toe' 
De deelnemers moeten zich kunnen realiseren, dat zij een gezamen
lijk besluit nemen. 

- soms helpt het om een voorstel anders te formuleren en te vragen: 
"is er iemand die het er niet mee eens is, dat .•• ?" Deze wijze van 
vragen is erg nuttig, als je snel tot een desluit moet komen. 

- als er gekompliceerde besluiten genomen moeten worden, wees dan 
voorzichtig met te snelle besluiten. 

4. Als er geen overeenstemning is. 
- vraag degenen die het er niet mee eens zijn om andere voorstellen 

te doen voor het gesprek en het besluit. 
- als je nog niet tot overeenstemming kan komen, is het misschien 

nodig om een kleine pauze te hebben, een moment stilte en denktijd 
in te lassen, of het besluit uit te stellen. 

- als je voorstelt de beslissing uit te stellen, probeer het dan eens 
te worden over wat er moet gebeuren voor je weer over het voorstel 
gaat praten,bijv. twee voorstellen omwerken tot één voorstel door 
een kleine groep. 

- als één of twee mensen konsensus blokkeren vraag hun dan of ze be
reid zijn om de groep toch te laten handelen. Het kan helpen om: 
a. in de notulen op te nemen dat zij het er niet mee eens zijn. 
b. een eenmalig besluit te nemen, dat geen precedent schept. 
c. hen niet te vragen of te dwingen mee te werken aan het uitvoeren 

van het besluit. 

In een grote groep is het proces van konsensus het zelfde. Het kan echter 
goed zijn de grote groep in kleinere te verdelen. 

KONSENSUS STAAT OF VALT MET DE BETROKKENHEID VAN DE DEELNEMERS IN DE GROEP 
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GEWELDLOZE AKTIE 
Geweldloze direkte aktie is méér, dan alleen "niet slaan" Vaak ontstaat 
daar verwarring over, omdat mensen denken bij geweldloosheid, dat de kon
frontatie met de "tegenstander" niet aangegaan wordt. Geweldloze aktie 
kenmerkt zich door de manier waarop de aktie gevoerd wordt. Er wordt een 
gesprek aangegaan met de tegenstander, er wordt rekening met elkaar ge
houden etc. In een konfrontatie met de tegenstander wordt getest of je 
werkelijk voor geweldloze aktie kiest. Een direkte geweldloze aktie richt 
zich tegen datgene waar verzet tegen gepleegd wordt. Ins ons geval op de 
U.C.N.-fabriek. Door inzet van je eigen lijf en persoon wordt het funktio
neren van de fabriek belemmerd. Omdat de tegenstellingen in de aktie door 
geweldloosheid heel groot zijn, wordt het gewelddadige karakter van atoom
energie verscherpt. 

Tijdens een geweldloze aktie is het belangrijk om met je tegenstander in 
gesprek te zijn. Je hoeft je niet te laten inpakken (pas daar vooral voor 
op) maar dat betekent niet, dat je niet kunt praten of overleggen met je 
tegenstanders. Het doel van zo'n gesprek in overtuiging. Dat zal niet al
tijd lukken, en je moet ook niet teleurgesteld zijn, als het niet meteen 

Het is belangrijk dat je zelf 
kiest. Als je niet kiest voor 
geweldloze aktie, dan moet je 
geen dingen gaan doen waar je 
het niet mee eens bent, maar 
dan moet je je afvragen of de 
aktievorm bij jouw persoon 
past. 

Geweldloosheid betekent niet 
alles maar lijdzaam ondergaan, 
zoals een martelaar. Soms kan 
het nodig zijn om zelf geweld 
te ondergaan, zonder dat met 
tegengeweld te beantwoorden. 
Als je er voor kiest om een 
konfrontatie op jouw manier 
aan te gaan, dan kun je die 
konfrontatie aan, en je erva
ringen delen met anderen. 



20 

Lopen in 'n groep. 
Door gezamelijk op te trekken naar het U.C.N. terrein vanaf het tentenkamp 
zullen we beter in staat zijn om de aktieplek te bereiken, dan als we dat 
allemaal op eigen gelegenheid zouden doen, op verschillende tijdstippen. 
Zorg er voor, dat je in een demonstratie altijd bekenden om je heen hebt. 
Het is aan te raden om met je basisgroep in een blok te blijven lopen. 

De groepen die vooraan lopen zullen het eerste op de aktieplek aankomen. 
Op dit moment is het onzeker hoe de aktieplek aangetroffen zal worden, daar
om is het belangrijk dat er groepen vooraan lopen, die al meer ervaring heb
ben in het opvangen van nieuwe, of onverwachte dingen. Als er oponthoud is, 
door welke reden ook, ga dan niet overal heen zwermen. Willen we snel en 
effektief op de aktieplek arriveren, dan is het van belang dat we zelf ook 
overzicht houden over de demonstratie. 

Als er op zaterdag, vanaf het station naar de manifestatieplek gelopen wordt, 
is het uiteraard ook belangrijk dat alles ordelijk verloopt. Het heeft geen 
enkele zin om tijdens het lopen dingen te bekladden, vernielingen aan te rich
ten, of wachtende automobilisten te provoceren. Het maakt een veel sterkere 
indruk als we hecht lopend, zingend en skanderend door de straten lopen. 

Als automobilisten proberen om in te rijden op de stoet, moet een groep men
sen (een basisgroep) daar naar toe gaan, om er mee te praten, of om als dat 
nodig is de groep durft dat, de stoet af te schermen. Ga niet schelden of 
door elkaar praten. Mensen worden dan alleen maar bozer. 

Kontakt met de politie 
Het eerste kontakt met de politie kan van blijvend belang zijn voor de hele 
aktie. de indruk die de politie krijgt van de mensen kan de manier van optre
den bepalen. Als je opgehouden wordt door een afzetting, of M.E.-linie, ga 
dan niet allemaal duwen, roepen of door elkaar lopen. Wacht rustig af in je 
eigen basisgroep. Raak niet meteen in paniek als je wat blauws ziet. 

De mensen die vooraanlopen kunnen de politie te woord staan. Mocht blijken 
dat we niet doorgelaten worden, dan kunnen we rustig gaan zitten, en over
leggen in de besluitvormingsstruktuur. (zie hiervoor besluitvorming) 
Via de koeriers/sters kun je met je basisgroep voorstellen indienen, waar
van jij en je basisgroep denkt dat ze uitvoerbaar zijn om op een geweldloze 
manier de politiepost te omzeilen. Tijdens de aktie moet je zelf maar uit
maken in hoeverre je met de politie kontakt wilt. Sommigen ergeren zich aan 
"geflikflooi" met de M.E. Ga daar niet onderling ruzie over maken, maar 
praat daarover in het overleg. Dien dan, als jij en je basisgroep zich erge
ren een voorstel in, over hoe je je anders moet gedragen jegens de politie. 
Ga niet onderling schelden op elkaar om zulke lulligheden. Het is het niet 
waard om de aktiesfeer te verpesten. Praat in alle openheid, als je je aan 
elkaar ergert. 

Provokateurs. 
Het kan zijn, dat iemand zich, om wat voor reden danook, zich ineens anders 
gaat gedragen dan afgesproken was. Zoiemand kan geweld gebruiken, of anderen 
daartoe aanzetten. 
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Stap dan op die persoon af, samen met enkelen uit je basisgroep. Probeer 
zo veel mogelijk met deze mensen in kontakt te komen. Als dat niet lukt, en 
je durft het, dan kun je om de groep mensen, of de persoon heen gaan staan, 
om hem/haar zo te isoleren van de andere mensen. Blijf er bij tot de per
soon gekalmeerd is. Gebeurd het tijdens een ontruiming, dan is het vaak niet 
meer dan iemand die het even moeilijk heeft met zijn emoties, een troostend 
woord, een arm om de schouders kan dan helpen. Is het een doordouwer, pro
beer dan om hem apart te houden van de anderen. Is het een groep, ga dan 
tussen zo'n groep en de politie in staan (zitten of liggen) 

De blokkade 
Het kan zijn dat er op een goed moment besloten wordt vanuit het cr~s~scen
trum van de autoriteiten, dat er toch ingegrepen wor-dt. Dit kan allerlei oor
zaken hebben, onder welke omstandigheden er wel, of niet ontruimd gaat wor
den, daar ga ik verder niet op in, omdat dat toch maar spekulatie is. 

Gaan ze slepen, hou je lichaam dan slap. 
Dan doe je jezelf de minste pijn, en dan 
is het voor de agent het zwaarst, om je 
weg te krijgen. 

Je kunt ook inhaken Dat is je armen door 
elaar heen doen, dicht op elkaar gaan zit
ten. Dan gaat de politie trekken, en dat 
kan verwondingen tot gevolg hebben. Als 
je kiest in je groep voor inhaken, vraag 
dan in je groep of iedereen er werkelijk 
voor kiest Over het algemeen komt inha
ken vrij aggressief over, en is de tijds
winst gering. Vaak past de M.E. allerlei 
onzichtbare truukjes toe om je toch los 
te maken van elkaar ( korte knuppel,knij
pen, vingers naar achtere duwen, kiete-
len, en meer van dat soort dingen. Vaak 
lijkt het dan of de politie "zachtjes" 
ontruimde. 

Voor een ontruiming met charges, traan
gas honden of iets dergelijks ben ik niet 
zo bang, maar het is wel belangrijk om in je eigen basisgroep na te gaan hoe 
je op zo iets wilt reageren, en of je dan wilt blijven zitten. Zie voor prak
tische tips hierover onder het hoofdstuk zelfbescherming. 

De groep. 
Het sterkste element in een geweldloze aktie is het feit dat je gezamelijk, 
als groep optreedt. Dat heeft de politie ook wel door, en daarom zal die ze
ker proberen om verwarring en paniek in de groep te brengen, of deze uiteen 
te jagen. Ook kan zij proberen om arrestaties te verrichten, waardoor er 
mensen wegvallen uit de groep. 
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Laat je niet uit elkaar brengen door de politie. Blijf bij elkaar, zeker in 
je eigen basisgroepen. Als er arrestaties verricht worden, of de politie pro
beert mensen los te plukken uit de groep dan kun je proberen om dat te ver
hinderen door op de grond, rondom een bus te gaan zitten, de M.E. te blokke
ren of allemaal voor de ingang van de bussen te gaan zitten. Je kunt ook pro
beren om de politie zoveel mensen te laten arresteren, dat zij deze niet meer 
kunnen verwerken. Je kunt jezelfsamen met je groepsleden massaal gaan aange
ven op het politieburo op het moment dat er mensen vast zitten. 

Verlies echter niet de aktie uit het oog. Er moeten mensen op de blokkade 
blijven. Verder is het zinloos om uren bij het politieburo te gaan hangen 
zonder dat je daar wat aan doet. Op de aktieplek ben je dan waardevoller. 
De bedoeling van dergelijke taktieken is het stichten van verwarring en het 
uiteen drijven van een groep. Geef daar dus niet aan toe, in je behoefte om 
je groepsleden bij te staan. Het is beter om op de aktieplek te overleggen, 
wat je gaat doen met je gevangen groepsleden, hoe je die bij gaat staan, wat 
je aan aktie onderneemt. 
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UITRUSTING. 
Het al dan niet slagen van de aktie is voor een deel afhankelijk van hoe wij 
ons zelf voelen tijdens de aktie, en of we daar al dan niet een kater van 
over houden. Door ervoor te zorgen dat je persoonlijke uitrusting, en de uit
rusting die je als basisgroep meeneemt goed in orde is, voorkom je dat je je 
lullig gaat voelen door kou, voedselgebrek of uitputting. 

Wat ja zaH moi meenamen. 
Hoewel de aktie in juni is, zal het zeker nog koud kunnen zijn, vooral in de 
nacht. Kou in kombinatie met regen kan maken dat het nodig is om winterkle
ding te dragen. Maar in juni kan het ook dertig graden zijn. Zorg er dus 
voor dat je niet op één bepaalde weersgesteldheid bent ingesteld. De volgen
de dingen moet je beslist meenemen: 

- warme slaapzak. 
- isolatiematje, of iets anders om op te liggen. 
- lange broek. (spijkerbroek, of iets dergelijks). 
- trui, met daaronder een overhemd of T shirt. 
-ondergoed en sokken, (liefst wol, i.v.m. blaarvorming) 
- schoenen of laarzen waar je lekker op loopt. Draag geen sandalen of 

linnen schoenen, bij een regenbuitje raken je voeten doorweekt. 
- jas. ( het best is een jas die een beetje stevig is, en die over je 

billen hangt) 
- regenkleding, ( het is verstandig om ook een regenbroek mee te nemen) 
- dit handboek 
-toiletspullen. (handdoek, tandenborstel e.d.) 

Als je dat plezierig vindt kun je ook nog meenemen: 
- schrijfgerei. 
- zakdoeken. 
- een leesboek. 

Als je bepaalde medicijnen gebruikt, moet je die ook meenemen, en liefst 
meer dan voor de drie dagen ( voor als je opgepakt wordt, of om een andere 
reden later naar huis gaat dan je gepland had.) Je kunt je agenda beter 
thuis laten, dat geldt ook voor andere papieren die je niet beslist nodig 
hebt tijdens de aktie. Is er iets bijzonders met je aan de hand ( van me
dische aard) draag dan een S.O.S.-hanger bij je, of een kaartje waar op 
staat welke medicijnen je gebruikt, wie je specialist is etc. 

Eten. 
In je basisgroep moet je afspreken hoe je het eten gaat regelen. Je kunt 
dat ieder voor jezelf doen, maar gezellig en goedkoper is het om dat sa
men te doen. Als je zelf voor eten zorgt, neem dan brood mee, zeker voor 
de eerste dag. Warm drinken is ook lekker, wil je dat niet, dan moet je 
wel zorgen dat je op een of andere manier iets te drinken verzorgt. 
Als aanvulling op brood kan dienen: noten, zuidvruchten, fl"ui t, kaas. Het 
eten moet niet te bederfelijk zijn. Op het tentenkamp zal een voedseltent 
komen, waar eten te koop is. 
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Slapen. 
Het makkelijkst is, om een of enkele grote tenten mee te nemen per basis
groep. Hier kan dan ook in vergaderd worden. Een bungalowtent, waar het 
slaapgedeelte uitgehaald is kan gebruikt worden als groepstent. Een nadeel 
van grote tenten is, dat je elkaar wakker maakt, bij het ploegenwisselen. 
Kies je met je basisgroep voor bivak in grote tenten, zorg er dan voor dat 
groepsleden die in dezelfde blokkadegang zitten, ook in dezelfde tent sla
pen. 

Als je niet aan grote tenten kan komen, kun je ook enkele kleine tenten mee
nemen, en een grote lap (doorzichtig) plastic daartussen spannen, om onder 
te overleggen als het regent. Denk aan je slaapzak en een matje. Als je 
als individuele deelnemer/ster komt, kun je overwegen een bivakzak mee te 
nemen. (Een bivak zak is een waterdicht omhulsel, voor om je slaapzak, waar 
mee je dan buiten kunt slapen) 

.. 
. . 

.. \··· 

Groepsbehoeften. 
Dingen die je nodig kunt hebben, maar 
waar je met meerdere mensen gebruik 
van kunt maken, kun je gezamelijk mee
nemen, zodat je minder spullen hebt. 
Elke groep moet hebben: 
- onderdak (tenten) 
- voedselvoorziening (per groepslid 

geregeld, of samen . 
- kookspullen (als je het samen doet) 
- zaklantaren • 
- verbanddoos ( zie ook EHBO-stuk) 
- plastic om op te zitten, onder te 

schuilen op de aktieplek. 
- schrijfspullen 
- naald en draad (gescheurde kleding) 
- afvalzak. 
- veiligheidsspelden en plaktape 

(voor gebruik bij traangas) 

Verder kun je spandoeken meenemen, timmerspullen om een hut of molen te 
bouwen, andere dingen, die jullie als groep graag willen gebruiken om de 
aktie door te komen. 
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HET TENTENKAMP. 
Het tentenkamp zal getolereerd worden door de burgemeester van Almelo. Dat 
betekent dat de kans dat het ontruimd wordt, minimaal is, tenzij we uiter
aard hele rare dingen deden, die ik hier niet eens bij name durf te noemen. 
Het terrein, waarop het tentenkamp zal plaatsvinden, is naast het Heracles 
stadion, tegenover het U.C.N.-terrein. Dan hoeven we dus niet van die lan
ge afstanden te lopen. Het Heracles stadion ligt ongeveer 20 minuten lo
pen van het station Almelo (intercitystation) af, dit geldt dus ook voor 
het tentenkamp en het U.C.-terrein. Vanaf station Almelo de Riet is het 
iets dichterbij, ongeveer 15 minuten lopen. 

Kamparen 
Elke basisgroep moet zelf voor onderdak zorgen, gedurende de aktie. Waar
schijnlijk zal het redelijk weer zijn om te kamperen, maar toch is het wel 
verstandig om rekening te houden met regen en kou. Je moet dus zorgen dat 
je met je groep droog en warm kunt slapen. 
Voor watervoorziening zullen een paar tappunten komen op het tentenkamp, 
maar omdat die niet even dicht bij alle tenten zullen liggen, moet elke 
groep jerricans meenemen, waar water in kan. Er komen ook toiletten op 
het tentenkamp, maar het huren van toilethuisjes is heel erg duur, zodat 
je waarschijnlijk vaker de bosjes in zult moeten. Gooi geen tampons door 
die toiletten heen. Als de toiletten verstopt zijn, of je basisgroep kam
peert erg ver van de toiletten af, kun je een latrine graven. Dit is aan
te raden, omdat daardoor de vervuiling van het tentenkamp minimaal is, en 
ook het terrein niet zo smerig achtergelaten hoeft te worden. Met landbouw
plastic en touw kun je de plaats afschermen. Gooi zo min mogelijk w.c.pa
pier zo los weg, en zeker geen tampons of maandverband, want dat vergaat 
niet in de natuur, en moet dus opgeruimd worden door de mensen die beloofd 
hebben het kamp schoon achter te laten. Elke basisgroep moet een afValzak 
bij zich hebben. Als je weggaat van de plek waar je gekampeerd hebt, laat 
deze dan schoon achter, en gooi eventueel gemaakte kuilen dicht. 
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Kinderen meenemen. 
Op het moment dat ik dit schrijf, is het onzeker in hoeverre de organisatie 
van een creche geregeld is. Die creche komt dan op het tentenkamp. Daar wor
den kinderen opgevangen door andere mensen. Er wordt ook gezorgd voor een 
kinderprogranrna, indien mogelijk. De bedoeling is, dat mensen die kinderen 
meenemen naar de aktie, ook één tijdvak beschikbaar zijn voor de opvang van 
de kinderen op het tentenkamp. Met andere woorden: De mensen die kinderen 
meenemen, zorgen zelf voor de bemensing van de creche-tent. 

Belangrijker is echter de vraag of je kinderen mee moet nemen naar de aktie. 
Mogelijkerwijs stel je kinderen bloot aan een vorm van geweld die zij niet 
kunnen begrijpen. (zelf begrijpen we het al nauwelijks) Maar aan de andere 
kant is het verzet tegen kernenergie een stukje uit de maatschappij, een 
maatschappij waar kinderen ook een deel van zijn. Als je kinderen meeneemt, 
vertel hen dan over de aktie, waarom jij dat doet, vertel hen dat ze samen 
met andere kinderen in een tent zullen logeren, of dat zij mee zullen gaan 
naar een blokkade. Het is belangrijk dat als je kinderen meeneemt, je naar 
de blokkade wilt, er op dat moment mensen zijn die op jouw kinderen pássen, 
zelf kun je bijdragen aan het fUnktioneren van de creche, door je ook een 
middag beschikbaar te stellen. Het is ook handig als alle kinderen een of 
twee speeldingen meeneemen, zodat er bij slecht weer in de grote creche
tent gespeeld kan worden, met elkaars speelgoed. De vrouwengroep in Nijme
gen denkt verder na over de creche, en regelt meer dingen. Geef je op bij 
het secretariaat, als je wilt meedraaien in de "creche-dienst" 

Eet mee tegen de U.C. 
Dit is een groep mensen die voedsel verkoopt, dat op een mensvriendelijke 
manier gekweekt en bereid is. reken er niet op dat je altijd in het mobie
le vegetarische restaurant zult kunnen eten. In de grote tent treden ook 
enkele muziekgroepjes op. Verder is de mobieJe drukeenheid van de Rad
draaier weer gevraagd om hun drukkerij op het tentenkamp te zetten. Op 
die manier kunnen we een krantje drukken, liedjes drukken, informatie ver
spreiden en affiches maken. Het is echter nog niet helemaal zeker dat ze 
komen, op het moment dat ik dit schrijf. 

Vuurtje stoken. 
Pas op met het stoken van vuur op het tentenkamp. Probeer het aantal. kamp
vuren zoveel mogelijk te beperken. Een kampvuur maakt een grote zwarte plek 
op het terrein, die moeilijk weer dichtgroeit. Maak je toch vuur, graaf dan 
eerst zoden af, leg stenen om je vuurtje en leg het gras weer terug als je 
het uitgemaakt hebt. Stook je vuur zo, dat de wind geen vonken op nylon ten
ten kan blazen, want daar schroeit dan een gat in.Stook geen vuur bij de 
blokkade, als de ontruiming er zit aan te komen. Je hebt dan geen tijd meer 
om het uit te maken. 
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Kommunikatie en in formatie 
Op het tentenkamp komt een centraal punt voor koördinatie. Die mensen heb
ben telefoon, maar die kan alleen voor noodgevallen gebruikt worden. Voor 
het regelen van hand-en spandiensten worden portofoons gebruikt, hier 
worden echter alleen "huishoudelijke dingen" mee geregeld. Onder huishou
delijke dingen wordt verstaan: Het zorgen voor auto's, mensen e.d. 
Er zullen twee zenders zijn. De burgemeester heeft al gezegd de zenders te 
zullen tolereren, op voorwaarde dat we ze niet gebruiken als kanker-uit
laatklep, of "opruiende" bezigheden. (Wat dat is, vul je zelf maar in) 
De grote zender, die een bereik heeft van 20 kilometer, zendt door aktie
voerders gemaakte bandjes uit met reportages van de blokkade, achtergrond
informatie over kernenergie, en muziek. Deze zender is vooral bedoeld om 
de plaatselijke bevolking informatie te geven over de aktie, de aktievoer
ders/sters kernenergie en de U.C. Er komen mensen die het geheel zullen ma
ken tot een soort anti-kernenergiepiratenzender. De tweede kleinere P.M.
zender zal gebruikt worden voor aktietechnische informatie. Bijvoorbeeld: 
mededelingen, die voor alle aktievoerders van belang zijn, zoals, er komt 
een extra vergadering op die en die plaats, etc, 

Het is niet de bedoeling dat de 
zenders-en-de portofoons gebruikt 
worden voor het voeren van dis
kussies, en het nemen van beslui
ten. Voor besluitvorming is een 
apart plan gemaakt. Zie hiervoor 
het hoofdstuk over besluitvorming. 
Als jij met je basisgroep het leuk 
vind om een door jullie gemaakt 
bandje met informatie de ether 
in te sturen, dan kun je dat ma
ken, en voor de aktie afgeven bij 
de radiomensen. waarschijnlijk 
is het overbodig om nu nog te zeg
gen dat elke basisgroep een 
radio mee moet nemen op de aktie
plek. (Het is raadzaam om twee 
kleine radiootjes mee te nemen 
zodat de mensen die op het ten
tenkamp achterblijven ook een 
radio hebben. Op je radio moet 
wel een mogelijkheid zitten om 
F.M te ontvangen. 

Er komt een grot informatietent op het tentenkamp, waar ook dit handboek, en 
informatie over kernenergie te koop zal zijn. Bovendien kun je bij deze tent 
je vragen kwijt van praktische aard. Bijvoorbeeld over de dichtsbijzijnde 
bushalte, waar de mensen vanamsterdamongeveer kamperen, etc. Denk niet dat 
deze mensen alles weten. Je moet zelf nadenken, en zorgen dat jij en je groep 
goed voorbereid zijn op de aktie. 
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ZELFBESCHERMING. 
De politie heeft bepaalde middelen ter beschikking, waar ze jou erg veel 
pijn mee kunnen doen. Tegen sommige dingen kun je wel proberen om jezelf 
te beschermen. Maar vaak komt het er wel op neer dat je een "wedstrijdje 
ijshockey" gaat spelen met de M.E. als je die zelfbescherming tot het ui
terste voert. Van een bepaalde manier van kleding gaat agressie uit (kijk 
maar eens naar een peloton M.E.-ers in volle bepakking) en dat kan invloed 
hebben op het verloop van de aktie, en je medeaktievoerders, die-zich niet 
zo beschermd hebben, als jijzelf. Bedenk dat als je door je kleding hele
maal niet meer zichtbaar bent (helm, leren kleding etc.) het makkelijker 
is voor de politie om op je in te slaan, omdat je er dan toch uitziet als 
een houten pop. 

Charges, wapanstokslaoan. 
Politiemannen hebben beschikking over een korte rubberen knuppel van cir
ca 40 centimeter. Die dragen ze bij zich in een broekzak. (ook vrouwelijke 
agenten hebben zo'n knuppel. Als de politie in M.E. uitrusting komt, en dat 
lijkt me aannemelijk, dan hebben de agenten een lange wapenstok. Met zo'n 
stok kunnen vennijnige, kletsende slagen uitgedeeld worden. Probeer als 
groep bij elkaar te blijven, als je gekonfronteerd wordt met slaande M.E. 
Ga niet hard rennen, door elkaar heen, maar probeer rustig weg te lopen, 
een richtig uit. Loop je hard door elkaar heen, dan ontstaat er paniek, en 
dan kan de M.E. zijn werk veel effektiever doen. Als je ligt, neem dan een 
beschermende houding aan door ge kin op je borst te leggen, je knieën op te 
trekken en je handen, gebald in je nek, op je achterhoofd te houden. Als je 
je vuist balt, moet je niet je duim naar binnen doen, als je dan een klap 
op je hand krijgt, breekt je duim. 

Ben je in een hoek gedreven met enkelen, 
dan kun je naar elkaar toegaan staan 
met je buik naar elkaar toe, en je 
vuisten en armen op het hoofd van de te
genover je staande persoon leggen. Met 
deze houdingen voorkom je, dat bij een 
charge je kwetsbare lichaamsdelen on
nodig blootgesteld worden. Pas er dus 
voor op om in een hoek gedreven te wor
den, waar je niet meer uitkomt. Als je 
met je groep op de aktieplek bent, bekijk 
deze dan, en probeer te bekijken wat er 
zou kunnen gebeuren, van welke kant de 
politie kan komen etc. Over een onbe
kend gebied loop je moeilijker, dan 
in een gebied wat je al eens bekeken 
hebt. 
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Als je besluit om te blijven zitten als de politie komt kun je ook geslagen 
worden. "Wapenstok in de prikhouding" betekent dat je harde gemene steken te 
wachten staan. Beschenn je buik en je geslachtsdelen daar tegen. Je knieän 
optrekken of allemaal achter elkaar gaan zitten maakt je iets minder kwets
baar. Mannen kunnen een kruisbeschermer (tok) dragen. 

Als je in je groep besloten hebt om te blijven zitten als de politie komt, 
maar je vindt het toch te eng worden, sta dan rustig op en loop weg. Ga be
slist nooit hollen. ---

Om jezelf tegen sleuren over de straat te beschermen moet je zorgen dat je 
trui in je broek kan, of dat je jas over je billen hangt. Heb je een blote 
rug, en die schuurt over de straat, dan kun je linea recta naar het zieken
huis na zo'n sleurpartij. Je kan je handen tegen wapenstokslagen en wegsleu
ren beschermen door leren handschoenen te dragen. 

Houa-druk water. 

Honden. 
Honden kunnen getraind worden voor verschil
lende doeleinden. Zij kunnen een individu of 
groep onder kontrole houden. Maar ook kunnen 
zij ingezet worden als aanvalswapen, met de 
bedoeling om iemand onschadelijk te maken, 
of te verwonden. Het is onmogelijk om te zien 
wat een hond van plan is, door hem van een af
stand te bekijken. 

Als je voor een hond in de aanval komt te 
staan, loop dan beslist niet hard weg. Het 
dier is er op getraind om elke verandering 
van de situatie (vluchten bijvoorbeeld) di
rekt onder kontrole te brengen. 

Het is aan te raden om te proberen je handen 
heel langzaam op je rug te leggen, dit omdat 
je handen en onderarmen uiterst kwetsbaar 
zijn voor hondebeten. Een hond is een wape~ 
dat in dienst staat van een mens, en die po
litieman heeft invloed op het gedrag van de 
hond. Probeer kontakt te leggen met degene 
die de hond beveelt, als je voor zo'n beest 
staat. Als je gebeten wordt door een hond, 
altijd je wond laten schoonwassen, en een 
tetanusspuit gaan halen bij het ziekenhuis 
of de dokter 

Een waterkanon dient ervoor om in snelle tijd een gebied helemaal schoon te 
vegen. Daar zal het danook voor gebruikt worden. Het water wat eruit komt 
staat onder hoge druk. Als je gekonfronteerd wordt met een straal water, dan 
moet je daar met je rug naar toe gaan staan.Als je zo'n waterkanon aan ziet 
komen in kolonne met M.E. bussen, dan is het raadzaam om je regenkleding aan 
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te doen, omdat zo'n ding instaat is om je in enkele seconden te doorweken. 
Op zich is is een waterkanon niet zo gevaarlijk, maar als de straal een beet
je ongelukkig terecht komt, dan kan deze toch wel kneuzingen veroorzaken. 
(Pas op voor je nek) Als je kleding erg fladdert, kan de straal je kleding 
grijpen, en dat geldt ook voor eventuele bepakking die je op hebt. Kun je 
helemaal niet meer wegkomen uit de straal, leg dan je bepakking af, en ga op 
de grond zitten, met je rug maar de straal toe, met opgetrokken knieën en je 
kin op je borst. Leg je armen over je hfd, en bal je vuisten. Als je met een 
hele groep in de staal zit, kun je proberen om de groep af te schermen, door 
plastic over de hele groep te doen. De buitenste mensen houden dat dan vast. 
Indien mogelijk moet je achter voorwerpen gaan zitten. (boom, elektriciteits
huisje etc.) Ga echter miet achter lossaandedingen staan. Die kunnen door de 
kracht van de straal tegen je aan geworpen worden. Ben je natgespoten, en het 
is koud en winderig weer, probeer dan je kleding te verwisselen. (lenen van 
anderen, je pyjamajas aandoen) Blijf niet zo rondlopen als je het koud hebt 

Traangas. 
traangas is een middel dat ingezet kan worden om een groep mensen uiteen te 
drijven, en om verwarring te zaaien. Vaak is traangas een onderdeel van een 
charge door de M.E. Traangas kan in verschillende vormen voorkomen. Er be
staan verschillende soorten traangas, maar omdat je niet kan zien welke soort 
gebruikt is, geef ik hier alleen wat algemene richtlijnen. 

Als zo'n busje landt, verspreidt zich een wolk die direkt effekt heeft. De 
ogen gaan hevig tranen, je krijgt een branderig gevoel op de blootgestelde 
huidgedeelten en het ademen gaat moeilijker. Zodra je uit de wolk bent wor
den de verschijnselen minder, en na 20 minuten moet je weer normaal kunnen 
kijken en ademen. Als voorzorgsmaatregel kun je goed aansluitende kleding 
dragen, een gasmasker en ervoor zorgen dat geen onbedekte stukken huid aan 
de gaswolk worden blootgesteld. 

Soms heeft traangas ( ten onrechte braakgas genoemd) een zwaardere bijwerking, 
die braken tot gevolg heeft. Dit gas wordt ook in busjes gelanceerd, maar 
het heeft een veel minder duidelijke wolk, want het is vrijwel onzichtbaar. 
Het heeft geen enkele zin om voor dit gas een gasmasker te dragen, want het 
kan via je huid naar binnen komen, en zo misselijkheid veroorzaken. Je moet 
direkt uit het gebied gaan, als er traangas gebruikt wordt. ---

Het is moeilijk om jezelf tegen de effekten van traangas te beschermen, ook 
al omdat het moeilijk is om over een goed werkend gasmasker te beschikken. 
De gasmaskers die je kan kopen in de dump zijn niet meer effektief. Alleen 
met nieuwe koolstoffilters zouden zij werken. ( en die kun je niet zo maar 
kopen) Wel kun je proberen om zelf een noodgasmasker te maken door een doek 
om je hoofd te binden, voor je neus en mond, en die af en toe te besprenke
len met citroensap. ( te koop in gele plastic flesjes in de supermarkt) Voor 
je ogen kun je dan een zwembrilletje, een motorbril of een skibril gebruiken. 
Het dragen van dergelijke bescherming is echter alleen zinvol, als je besluit 
om dat allemáál te doen, en als je je verder ook wilt beschermen door middel 
van een helm, je kleding en dergelijke. Als de politie tot doel heeft om een 
menigte met behulp van traangas te verspreiden, dan zal zij zeker doorgaan 
tot dat gelukt is. Dat betekent dat de niet beschermde mensen hard getroffen 
worden door de maatregelen die nodig zijn om de beter beschermde mensen te 
verwijderen. En in een aktie waarbinnen je rekening houdt met elkaar, is dit 
punt zeker het overwegen waard, omdat niet iedereen er als een ijshockeyer 
wil bijlopen. 
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Als de M.E. een charge uitvoert, en daar traangas bijgebruikt, ga dan niet 
allemaal een andere kant op hollen. Loop rustig tegen de wind in op die ma
nier laat je de gaswolk achter je. De windrichting kun je bepalen met be
hulp van vlaggen en spandoeken, als er onzichbaar gas gebruikt wordt. Ga 
beslist niet rennen, ef de M.E. n kans om de tot niek te bren-
~· Als je hard gaat open, e e kaar ve r1ngen en onder e voet lopen. 
Het moet afgeraden worden om de busjes terug te gooien omdat zij gloeiend 
heet zijn, en je dan bovendien het gooien met voorwerpen te laste gelegd kan 
worden als je gearresteerd worden. Wil je de busjes wel teruggooien, dan 
moet je leren of asbest handschoenen dragen, en de busjes met de windrich
ting mee gooien. 

Prikkeldraad. 
Er bestaan meerdere soorten prikkeldraad, waarvan "nato-draad" het gevaar
lijkst is. Natodraad heeft namelijk scherpe mesjes, die als weerhaken wer
ken als je erin terecht komt. Ook staat het draad onder hoge trekspanning, 
als je het doorknipt, springt het op, en dan kan het in je lichaam terecht 
koemen. Knip dat dus niet door Kom je ergens voor een natodraadbarriere dan 
kun je er een oud tapijt overheengooien, of een stuk kippegaas met een 
stevige deken. Ga er beslis niet in knippen, of proberen er onder door te 
kruipen. Val je in het nato-prikkeldraad, trek jezelf dan niet klakkeloos 
los (als dat überhaupt al gaat) maar vraag anderen het draad vast te houden. 
Heb je prikkeldraadverwondingen, laat deze dan reinigen bij de E.H.B.O.-post, 
ook als het maar om een enkel sneetje gaat. · 
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EERSTE HULP. 
Een stuk over E.H.B.O. lijkt misschien volkomen overbodig, omdat we er van 
uit gaan dat de aktie geweldloos is. Maar helaas hebben wij het verloop van 
het geheel niet alleen zelf in de hand, maar is er ook nog politie, die voor 
de nodige verwondingen kan zorgen. Bovendien kan er iets met je gebeuren 
waar je helemaal niet bij stil gestaan hebt. Daarom is er gezorgd voor een 
E.H.B.O.-ploeg. Bovendien is het prettig om de eventuele gewonden niet aan 
de "goede" zorgen van de politie over te hoeven dragen. 

De organisatie. 
Op het tentenkamp komt een centrale post, waarvanuit alles geregeld kan wor
den. Van daaruit kunnen bijvoorbeeld artsen of ziekenauto's gebeld worden. 
Op elke blokkade komt verder een E.H.B.O. tent, waar de eerste dingen opge
vangen worden door mensen die daar al meer ervaring in hebben. Op de blok
kade lopen ook mensen met een verbandtrommel, om direkt bij de hand te kun
nen zijn. 

In elke basisgroep moet verder ook iemand zijn die een kleine verbandtrom
mel bij zich heeft, om zijn eigen groepsleden van pleisters en andere klei
ne dingetjes te kunnen voorzien. Voor de mensen die daar in hun eigen basis
groep voor zorgen is het misschien slim om nog even te wijzen op "speciale" 
dingen, die normaal niet in een verbanddoos zitten. (grieppillen, pincet, 
veiligheidsspelden, tampons, nieuw flesje jodium, groter als normaal) 

Als je wat krijgt tijdens de aktie waar je voor naar de dokter moet, vraag 
dan een doktersverklaring. Ook andere verwondingen, veroorzaakt door een 
ontruiming kunnen geregistreerd worden. Op die manier is het duidelijker dat 
de politie niet zo geweldloos is, als dat in de media lijkt. Gebeuren er in
grijpende dingen met je tijdens een ontruiming, zoals breuken, hevige bloe
dingen e.d. dan kun je overwegen om een aanklacht in te dienen. ( Je mag wel 
van het U.C.-terrein verweiderd worden, maar niet in elkaar geslagen worden) 
Dat moet je dan zelf maar bekijken. 

Mensen uit basisgroepen die mee 
willen doen aan de E.A.B.O.-dien
sten kunnen dat opgeven bij het 
secretariaat. ( o5700-16404) Als 
er ontruimd wordt, en je bent bang 
vlucht dan niet de E.H.B.O. tent 
bij je blokkade in. Hoe leger de 
tent is, hoe makkelijker de men
sen hun werk kunnen doen. Het is 
onmogelijk om mensen te helpen, 
als de tent propvol met mensen 
zit, die er eigelijk niet hoe-
ven te zijn. 



Basisgroep- EHBOdoos. 
- pleisters. 
- schaar. 
- pincet. 
- jodium of sterilon, 

extra groot flesje. 
- droge witte watten. 
- zwachtels. 
- veiligheidsspelden. 
- papieren zakdoekjes. 
- spuitfles met water. 
- snelverbanden. 
- zwaluwstaartjes. 
- vette watten. 
- steriele gaasjes 
- leucoplast. 
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Verder kan er druivensuiker en chocola in zitten, voor mensen d~e duizelig 
worden. Echter niets te eten geven aan mensen die bewusteloos zijn! De zwa
luwstaartjes dienen om kleine wondjes dicht te plakken (zie tekening) Pro
beer om kleine dingetjes eerst in je eigen basisgroep te laten behandelen. 
Als je er geen verstand van hebt, of er is niemand in je groep die dat wel 
heeft, ga dan naar de E.H.B.O.tent. 

Algemene tips. 
Als je zwanger bent, brochitis of astma kun je beter niet vooraan in een 
blokkade gaan zitten. Zwangere vrouwen moeten oppassen voor stokslagen en 
mensen die brochitis of astma hebben moeten direkt weggaan, als zij in een 
traangaswolk terecht komen. Als je gewond bent kan je beter geen pijnstil
ler nemen. Deze pillen schakelen de waarschuwingssignalen van je lichaam 
uit, zodat je zelf denkt dat er niets aan de hand is. Pas ook op met een 
tabletje tegen hoofdpijn of griep. Je kunt dan beter gaan slapen, en niet 
meer op de blokkade blijven. 
Draag geen kontaktlenzen tijdens de aktie, en neem, als je die hebt, een 
sportbril of reservebril mee. Kontaktlenzen kun je verliezen, en zij ma
ken traangas en beschadigingen tot een onherstelbare kwaal als je kontakt
lenzen in hebt, terwijl het gebeurde. 

Neusbloedingen kun je doen ophouden door je neus voorover te houden, en 
aan de zijkant tegen je neus aan te knijpen, net tegen het neusbot aan. 
Splinters kun je beter direkt laten verwijderen, omdat het ontstoken kan 
raken, en het bovendien alleen maar pijn doet, als ze blijven zitten. 

Alcohol en drugs moet je thuislaten. Zij schakelen de funkties van je li
chaam uit, en waarschuwen je niet op tijd als je moe bent, het koud hebt 
of pijn hebt. Alcohol brengt geen warmte, het maakt alleen dat je het 
minder voelt, als je het koud krijgt. Dit kan zo erg worden dat het leidt 
tot bewüSt'Zrjnsverlies door kou. Wil je toch graag een pilsje pakken, 
doe dat dan enige uren voordat je de blokkade opgaat, of na dat het jou 
beurt is geweest.Drink onder geen voorwaarde alcohol op de blokkade. Het 
wordt tegen je gebruikt 
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Eersta hulp 
Het nu volgende moet janmer genoeg ook geschreven worden. Niemand hoopt 
dat er vervelende dingen gebeuren, of dat er een konfrontatie ontstaat. 
Maar je hebt niet alles in de hand. Trouwens, er kan altijd een ongeluk 
gebeuren, als er zoveel mensen bij elkaar zijn op een plek 

Als iemand gewond raakt: 
- Zorg dat er ruimte komt rondom de gewonde. Je moet niet met z~Jn 

allen er op af gaan. Andere mensen kunnen dan voor ruimte zorgen 
en hulp halen. 

- Laat iemand die wat heeft, of zich niet goed voelt, niet alleen. 
Laat hem of haar niet alleen naar de E.H.B.O.-tent gaan. Als het 
zo erg is, dat er een ziekenauto moet komen, dan moet er iemand 
meegaan die vertrouwd is, en die heeft gezien wat er gebeurde. 

De volgende dingen moet je je afvragen, voordat er gehandeld wordt: 
- (!) is het op het eerste gezicht duidelijk dat er wat aan de hand is, of 

zijn er nog meer (onzichtbare) verwondingen. Dit moet je navragen. 

-~Bloedt het zo erg, dat het bloeden gestelpt moet worden. Zie hiervoor 
verder bij het stukje over wonden. 

-Q> Waar doet het het meeste pijn (in het hoofd, de nek, borstkas etc.) 
Pijn bij het zuchten of in de buik is niet zo maar iets. 

-€> Is het bewustzijn gped, Is hij/zij slaperig of bewusteloos? Wordt er 
adekwaat gereageerd door de persoon? Is iemand buiten bewustzijn geweest, 
dan moet nagegaan worden of de herinneringen aan het gebeurde nog goed 
zijn. Omdat een hersenschudding bij de reäele mogelijkheden hoort (na een 
klap met de wapenstok op het hooft) moet je er beslist niet mee blijven 
rondlopen als je hoofdpijn hebt. 

-® Hoe is de ademhaling? Dit kun je kontroleren door een hand op de borst 
te leggen. Bij iemand in ademnood moeten knellende dingen losgemaakt wor
den. (broekriem, kleding, jas, bepakking) 

-@ Han iemand alles goed bewegen? 

- (f) Hoe is het met de ogen? 

- ® Kan iemand zelf lopen? Zie voor hulp bij lopen of dragen verderop. 

-0 Het slachtoffer moet proberen om te onthouden wat er gebeurde, hoe-
laat het gebeurde, hoe het kwam, waar het gebeurde, als het slachtoffer 
dat niet zelf kan, moet degene die met hem/haar meegaan dat doen. Dit kan 
van belang zijn voor verdere hulp, of voor het slachtoffer zelf, als deze 
een aanklacht in wil dienen. 
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Voordat je flauwvalt, voel je dat meestal aankomen. Ga dan rustig liggen met 
je benen op een verhoging, of vraag aan een van je mede basisgroepleden je 
benen omhoog te houden. (Dan stroomt er meer bloed naar je hoofd, en dus 
meer zuurstof) Als je een kleine brandwond hebt, spoel deze dan lang af met 
koud water (tien minuten) Zijn ze open, of heb je enkele grote blaren, ga 
dan via de centrale post op het tentenkamp naar een dokter. Als er iemand 
in de fik staat, blus het vuur dan door de persoon in een deken of slaap
zak te rollen (geen nylon slaapzak) of door het zand. Sta je zelf in de fik, 
ga dan snel rondrollen in het zand of op de grond, spring in het water. Zie 
je dat iemand anders in de fik staat, roep hem dan te gaan liggen, doet de 
persoon dat niet, sla hem dan neer, en gooi iets (deken, lange jas ) over 
hem heen. Heeft iemand in de fik gestaan, direk een ambulance laten bellen. 

Paniek kan ontstaan bij ingrijpen door de politie. Probeer niet allemaal te 
ontk~en in zo'n situatie, het zal duidelijk zijn dat dat niet gaat. Je 
loopt dan over elkaar heen, met alle gevolgen van dien. Blijf in een paniek
situatie bij elkaar. Zijn enkelen uit je basisgroep in paniek, weerhoudt hen 
er dan van te gaan hollen. Dat kun je doen door hen te troosten, vast te hou
den en gerust te stellen. Als je weet van jezelf dat je snel in paniek raakt 
vertel dat dan aan je basisgroepmensen. Dat is geen schande. Iedereen is na
melijk bang bij bruut ingrijpen. Probeer met elkaar de situatie te overzien, 
en daarnaar te handelen. Het kan misschien nodig zijn, dat de wat onzekere 
mensen niet helemaal vooraan gaan zitten, bij een ingrijpen. Als er toch 
gerend wordt, blijf dan op elkaar letten, en kijk uit waar je loopt. 



36 

Wondan 
Een wond aan het hoofd bloedt altijd erg. Schrik daar niet van, het ziet er 
vaak erger uit dan het is. Als een wond har bloedt, dan kan het uit een ader, 
of slagader komen. Dat laatste zie je, als uit een diepe wond helder rood 
bloed, stootsgewijs uitstroomt. Dit op het ritme van de hartslag. Het getrof
fen lichaamsdeel moet zo hoog mogelijk gehouden worden. Stop er een stuk gaas 
in (steriel uiteraard) en druk, vlak naast de wondranden. Je kunt ook een 
drukverbanad aanleggen. 
hQiduoorw.:-------~!!m! 
s~tu~l ~s. _____ ."., 

~hd 

Uit een ader kan het ook hard bloe
den. Het bloed is dan donkerrood. 
Met een gaas moet je de wond afdek
ken, en hard drukken. Na vijftien 
minuten moet het ergste over zijn. 
Je moet het wel even bij de E.H.B.O. 
tent laten zien. 

Haal zelf nooit voorwerpen uit een wond. Laat een wond goed verzorgen bij de 
E.H.B.O.-tent. Als je het afgelopen half jaar geen prik tegen tetanus hebt ge
had, dan moet je die ophalen bij een arts, of het ziekenhuis. Als je een gro
te wond hebt, die gehecht moet worden, doe dan niet stoer. Na zes uur kan dat 
niet meer, en dan hou je een moeizaam genezende lelijke wond over, waar een 
fors litteken van achter blijft. Doe zelf niets met de wond, als je er toch 
mee naar de E.H.B.O.-tent gaat. 

Bawust~ooshaid 
Als iemand bewusteloos is, of erg suf, kan hij of zij wel overgeven, maar 
niet voorkomen dat er braaksel in de luchtpijp terecht komt. Daarom moet ie
mand zo neergelegd worden, dat het braaksel uit de mond kan stromen, maar 
dat zijn/haar tong niet naar achteren kan zakken, en zo de luchtpijp afslui
ten. 

1. Kniel naast het slachtoffer. 
Leg de dichtsbijzijnde arm naast 
het hoofd omhoog, en de andere 
arm over de borst. 

2. Buig de knie, die het verst 
van je af is en zet de voet 
goed diep in de knieholte van 
het andere been. 

3. Het slachtoffer omwentelen 
Ondersteun daarbij het hoofd 
van de persoon, zodat dat 
geen smak maakt. 



4. Als je zo het slachtoffer op de 
zij gedraaid hebt, moet je zorgen 
dat de ademhalingswegen vrij blij
ven. Daarom buig je het hoofd zo 
ver mogelijk naar achteren in de 
nek, en sluit de onderkaak tegen 
de bovenkaak. Deze blijf je vast 
houden, anders zakt de kaak weer 
naar beneden. Dit doe je, omdat an
ders de tong naar achteren zakt, en 
de luchtpijp afsluit. Het slachtof
fer ademt door de neus. 

Deze ligging heet: stabiele zijlig
ging. Het is wel handig om dit thuis 
te oefenen met elkaar, zodat als de 
nood aan de man/vrouw is, je niet 
meer hoeft te puzzelen. 

Ga nooit mensen die in de stabie
le zijligging moeten liggen, zelf 
in je eentje transporteren! 
Blijf wachten tot er hulp komt, 
vanuit de E.H.B.O.-tent. 

Vervoer van gewonden. 
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Het kan belangrijk zijn in de aktie, om mensen die gewond zijn. direkt uit 
de linies te kunnen helpen. Anders neemt de politie hen mee, of worden ze 
onder de voet gelopen. Je moet iemand alleen vervoeren, als het echt nodig 
is, en er geen mensen meer uit de E.H.B.O.-tent beschikbaar zijn. Vervoer 
nooit mensen met: 

- rugbeschadigingen (tintelend gevoel in armen en benen na klap of 
val op de rug. 

- nekbeschadigingen. 
- open botbreuken. (als het been "er zo raar bij ligt") 
- zware bloedingen. 
- hevige borstpijnen na klappen of val op voorwerp. 

Zorg dat er altijd ruimte blijft voor hulp. Je moet bij het slachtoffer 
blijven, totdat er hulp komt. Laat iemand bij het slachtoffer blijven, die 
hem/haar kent, en een ander dan de hulp halen. Besluit jij, of je basis
groep om toch iemand te transporteren, dan volgen hier een paar methodes. 
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Ondersteuning 
Je ondersteunt iemand met beenverwondingen, 
verzwikte enkels, uitputting e.d. om hem bij 
het lopen te helpen. 

Je staat aan de zijde van het gekwetste been, 
het slachtoffer legt een arm om jouw schou
der, en jij neemt de hand van de arm . 
Zelf sla je je arm onder de andere arm van 
het slachtoffer. Loop rustig. 

Hautekoraap 
De rautekgreep is om iemand snel even weg 
te slepen bij een charge vandaan. De ge
wonde ligt op de rug, je zet je voeten 
naast de oren van het slachtoffer. Met 
beide handen pak je hem/haar in de nek. 
Je tilt het bovenlichaam op, totdat het 
slachtoffer rechtop zit, en laat hem dan 
zo legen je scheenbeen aanleunen. Dan pak, 
je, onder de oksels door de arm van het 
slachtoffer, waarbij je oplet dat de borst 
en de duim niet klem komen te zitten. Dan 
kun je de gewonde verslepen. Het lichaam 
van de gewonde moet tegen jou bovenbeen 
aanleunen. 

Als je met meerderen bent, kun je ook 
iemand de benen van het slachtoffer la
ten optillen, zodat zijn/haar voeten niet 
over de grond sleuren. Deze vorm kun je 
gebruiken bij hoofdverwondingen, buik
letsel en andere lichte verwondingen. 
Sleep nooit iemand met rugletsel! 

Stoelgreep 
Dit is een manier om iemand in een zit
tende houding te vervoeren. De greep is 
geschikt voor: voetverwondingen, uit
putting en lichte beenverwondingen. 

tQ~.tftk 0 

Ga nooit iemand zo vervoeren met rug
letsel, beenbreuken of buikverwondingen. 

Je maakt je handen aan elaar vast ( je 
moet het met z'n tweeên doen) zoals op 
de tekening staat. (Dit kan met een 
sjaar, een zwachtel, of iets dergelijks) 
De gewonde legt de armen om de schouders 
schouders van de dragers, en de dragers 
ondersteunen het slachtoffer in de rug, 
door met hun vrije arm, elkaar vast te 
houden. 

s~oe.l
cyeep. 

I~ 
"' 27 

ondet.· 
steumng 



39 

JURIDISCH ADVIES 
Het nu volgende stuk geeft juridische informatie, deels gebaseerd op erva
ringen in het verleden met akties. Het is belangrijk dat je je realiseert, 
dat je met de politie en de justitie in aanraking kunt komen als je aan de
ze aktie meedoet. Op grond van deze informatie moet je zelf dan maar beslis
sen of het je waard is dat je voor de aktie opgepakt kunt worden. 

Er zal gedurende de hele aktie een advokaat bereikbaar zijn, ook 's nachts. 
Zodra er mensen opgepakt zijn, of het wordt een grote matpartij, dan komt 
deze naar Almelo toe. Het advokatenkollektief in Utrecht heeft de koördina
tie van de juridische bijstand op zich genomen. Dat betekent dat je daar 
zelf niets meer aan hoeft te doen, behalve dan deze informatie lezen. Als 
er meerdere advokaten nodig zijn, regelt het advokatenkollektief in Utrecht 
dat. De reden dat er voor deze opzet van juridische bijstand is gekozen is 
dat de advokaten in Utrecht dan een veel beter overzicht hebben over het ge
heel, en dat voorkomen wordt dat advokaten langs elkaar heen gaan werken. 
Bovendien zijn de advokaten in Utrecht in staat om veel sneller andere ad
vokaten te gaan mobiliseren, dan dat wij dat ku"nen. 

DE AKTIE 
Voor ons is de aktie uiteraard volkomen legaal, maar voor de autoriteiten 
ligt dat nou eenmaal anders. Bepaalde dingen zijn volgens de wet een over
treding of een misdrijf. 

Bij de poort van de U.C.N:-fabriek: 
Het terrein voor de hekken van de U.C.N. is particulier bezit. Je 
staat dan op het gebied van het bedrijf. Dit is een overtreding. Een 
bordje verboden toegang passeren is ook een overtreding, passeer je 
zo'n bordje dan ben je dus in overtreding. Als je over het hek klimt 
pleeg je terreinvredebreuk, en dat is een misdrijf. Het moet duide
lijk zijn dat je een particulier terrein betreedt, bijvoorbeeld door 
een bordje "verboden toegang" of de aanduiding "eigen weg" Een hek 
of afrastering geeft ook particulier terrein aan. Bij de U.C.N. is 
het terrein voor de afrastering ook van het bedrijf, wat betekent 
dat je al in overtreding bent, ook als je nog voor de hekken of 
poorten bent. 

De openbare weg: 
Als je deze blokkeert pleeg je een misdrijf Loop je gewoon door, dan 
is er niets aan de hand. Je moet wel luisteren naar aanwijzingen van 
de politie. Als die je sommeert om weg te gaan en je doet dat niet, 
dan ben je in overtreding. ( Je negeert dan een ambstbevel) Als je 
loopt op de openbare weg, dan kun je door de politie tot overtreder 
gemaakt worden via een truuk. (Zoals in Dodewaard) Als de politie in 
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de buurt van de U.C.N. op een punt op de openbare weg een "vriendelij
ke afzetting" maakt, en je loopt toch door, dan ben je ook in overtre
ding. (Dit kan een argument zijn voor de politie om op te treden, ook 
al zou je alleen maar rondjes op de openbare weg lopen, om het U.C.N. 
terrein heen) 

Vernieling en geweld: 
Vernieling is een misdrijf. Doe je dat samen met anderen, dan kan je 
openbare geweldpleging ten laste gelegd worden. Je kan hiervoor opge
pakt worden. Als je gooit met voorwerpen, of je trekt een hek omver, 
dan kan je ook een misdrijf ten laste gelegd worden. (Openbare geweld
pleging, als je het samen met anderen doet, en vernieling, als je het 
in je eentje doet) 

In de meeste steden staat in de algemene politieverordening (A.P.V.) 
dat er niet geklad en geplakt mag worden. Als je dat toch doet, en je 
wordt op heterdaad betrapt, dan ben je in overtreding. ( Let op: het 
vervoeren van verf of affiches en plaksel 's avonds of 's nachts is 
ook "heterdaad") Als de eigenaar van het bewerkte voorwerp aangifte 
doet, dan kan je dit ten laste gelegd worden. 

Hinderen werknemers U.C.N. 
Deze mensen willen hun werk doen, en als je hen daarbij hindert, door 
een blokkade, dan hinder je ze in het uitvoeren van hun normale werk. 
Dit kan een misdrijf zijn, en het kan je dus ten laste gelegd worden. 
Lopeiiëie werknemers om de blokkade heen, via een andere, (net ontruim
de) weg, dan is er niets aan de hand. 

Dit bovenstaande is uiteraard niet om mogelijke aktievoerders bang te 
maken, maar het is wel goed om er even bij stil te staan dat het voor 
de politie eenvoudig is om je vast te houden, omdat je al gauw meer
dere dingen gedaan heht, die volgens hen strafbaar zijn. Waarschijn
lijk speelt er een stuk willekeur mee bij de beoordeling van de aktie
voerders en de aktie. 
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Staande oehouden worden. 
Als de politie je verdenkt van een strafbaar feit, dan kun je staande ge
houden worden. Een verdachte ben je als omstandigheden en feiten maken dat 
een redelijk vermoeden bestaat dat je iets strafbaars gedaan hebt. Een ver
dachte ben je ook, als je op heterdaad betrapt wordt, bij het uitvoeren van 
iets strafbaars. (Ook een overtreding dus). Als je staande gehouden wordt, 
vraagt de agent naar je naam en je adres. Je hoeft je naam niet te zeggen. 
Een valse naam opgeven is strafbaar (300 gulden boete) een vals adres op
geven niet. Bedenk wel, dat als je niets zegt, je de politie een argument 
geeft om je mee te nemen. Als je met meerdere mensen bent, en je op 
heterdaad betrapt bent (de blokkade!) dan is het niet zeggen van je naam 
het proberen waard. 

Agenten in burger mogen je ook staande houden. Ze moeten zich dan wel legi
timeren. Dat doen ze niet uit zioh zelf, daar moet jij naar vragen, als je 
door iemand staande gehouden wordt. Kunnen ze zich niet legitimeren, of ze 
willen het niet, dan mag je je losrukken. Als een~ je vastheeft, en je 
rukt je los, dan kan je weerspannigheid ten laste gelegd worden. Pas dus 
heel erg op met het jezelf losrukken, als je vastgepakt bent. Dat mag alleen 
als degene die je vasthoudt, niet van de politie is. (Als degene die je vast 
houdt niet kan aantonen dat hij/zij van de politie is, dan mag je redelijker
wijs aannemen dat dat niet zo is). 

De bedrijfsbewaking van de U.C.N. heeft niet dezelfde bevoegdheden als de po
litie.Ze mogen je alleen staande houden als je op U.C.N.terrein bent. Als zij 
je staande hebben gehouden, en je wordt verdacht van iets strafbaars, dan moe
ten zij je overgeven aan de politie, ze mogen zelf niets met je doen. ( ze 
zullen uiteraard wel proberen te voorkomen dat je wegloopt) Je naam hoef je 
hen ook niet te geven. De bewakers van de U.C.N. hebben een blauw uniform, 
een soort M.E.pak, met een mouwembleem: "Nederlandse Veiligheidsdienst" 
( Dus niet:"Binnenlandse Veiligheidsdienst") 

Voor een verkeerskontrole moet je altijd stoppen. Doe je dat niet, dan kun je 
gearresteerd worden. De verkeerswet wordt behoorlijk misbruikt.Je kunt staan
de gehouden worden onder het mom van verkeerskontrole. ( Bijvoorbeeld: alko
holkontrole, of technische kontrole) Als je daarvoor staande wordt gehouden, 
dan moet je vragen waar precies voor. Is het een alcoholcontrole, dan mogen 
de agenten niet in je kofferbak kijken, en ook niet in andere papieren dan 
je autopapieren. Ze mogen alleen bekijken waar je voor staande gehouden bent. 
Vinden ze echter iets ( er liggen bijvoorbeeld rookbommen op de achterbank van 
je auto ) dan mogen deze spullen in beslag genomen worden, en je mag gearres
teerd worden, want dan ben je een verdachte. Bedenk dat veel dingen gezien 
kunnen worden als wapen. Deze dingen varieren dan van autogereedschap, harde 
voorwerpen, jerricans met benzine, flessen met inhoud, blikjes, fietssloten, 
en nog een heel skala van voorwerpen. 

Arresterenlaanhouden 
Als je gearresteerd wordt, dan wordt je meegenomen naar het politieburo voor 
een verhoor.Als je je tegen je arrestatie verzet, dan kan je weerspannigheid 
ten laste gelegd worden. Zolang een agent je nog niet vast heeft, mag je weg
lopen. Op het politieburo wordt je in een wachtlokaal geplaatst. Als je geluk 
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hebt, met meerdere arrestanten, als je pech hebt, in je eentje. Binnen zes 
uur moet je verhoord worden. Behalve als je •s nachts opgepakt wordt, want de 
tijd tussen twaalf uur 's nacht, en negen uur 's morgens telt niet mee. Je 
mag 's nachts niet verhoord worden. 

Je hebt in de eerste zes uur dat je vastgehouden wordt, nog geen recht op 
een advokaat. Soms wordt een advokaat wel toegelaten, als deze komt, maar 
dat is dan een gunst. Vraag in de eerste zes uur wel naar een advokaat. 
Erik Hummels, van het advokatenkollektief Utrecht-;-komt direkt naar Alme
lo, zodra er arrestaties zijn. Vraag dus naar Erik Hummels, Herenweg 59, 
Utrecht, telefoon 030-319174. Wordt je in de nacht opgepakt, dan zorgt de 
koördinatiegroep juridisch dat Erik Hummels komt. Hij zal dan van buiten 
af proberen, om toch in de eerste zes uur kontakt te leggen met de arres
tanten. Als de politie hem toelaat in de eerste zes uur van je arrestatie 
dan moet je dat helaas beschouwen als een ~van de politie. 

Als je 's nachts opgepakt wordt, mag je niet verhoord worden. Soms pro
beert de politie dat toch, onder het mom van: "Geef nou maar antwoord, 
dan kun je in je eigen bed slapen" Een politieman hoeft een dergelijke be
lofte nooit waar te maken. Laat je dus niet murw maken door dergelijke 
praatjes. 

Verhoor. 
Als je verhoord wordt, hoef je niets te zeggen. Ook je naam niet. Het is 
wel raadzaam om met je mede basisgroepleden afspraken te maken over het wel 
of niet zeggen van je personalia. Konstateren dat je als enige geen verkla
ring hebt afgelegd, met als gevolg dat je nog vast zit, is niet zo leuk. 
Soms kan een verklaring tot gevolg hebben dat je vrijgelaten wordt. Laat je 
echter niet chanteren hiermee, een politieman hoeft dit soort beloftes niet 
te houden. Je hoeft ook niets te ondertekenen. Doe je dat wel, dan kan dat 
later tegen je gebruikt worden. 

Als je langer dan zes uur vast zit, dan wordt je voorgeleid. Dat is een ver
hoor door een hogere politieman, de officier van justitie, of de hulpoffi
cier van justitie. Je mag nu bijgestaan worden door je advokaat. Het advoka
tenkollektief Utrecht heeft dan inmiddels kontakt met je gehad. ( Bernard 
Tomlow of Erik Hummels) Je moet voor een verhoor door een officier de gele
genheid hebben gehad om alleen met je advokaat te overleggen. Bernard Tomlow 
en Erik Hummels kunnen dan ook meer vertellen over de aktie, je mede-arres
tanten, en waar je aan toe bent.In elk verhoor, door wie dan ook, mag je 
weigeren je naam te noemen, of antwoord te geven op vragen die je gesteld 
worden. 

Het is voor de politie bijzonder lastig als je niets zegt, vooral als er 
veel arrestanten zijn. Ze zullen je zeker onder pressie zetten, toch te ant
woorden. Dat hoeft niet, als jij dat niet wilt. Je hoeft net mee te werken 
aan een onderzoek wat tegen jezelf gericht is. Soms houden de agenten hun 
beloftes wel, en wordt je vrijgelaten als je een verklaring aflegt. Bekijk 
zelf wat het je waard is, en overleg hierover met je medebasisgr:oepsleden. 



Fouilleren. 
Als je gearresteerd bent, mag je gefouilleerd worden. Ze mogen je niet 
fouilleren, en je dan weer laten lopen. Vrouwen mogen alleen door vrouwe
lijke politieagenten gefouilleerd worden, ook op straat. Bij een fouille
ring mag alles uit je zakken gehaald worden. Dingen die kunnen bijdragen 
in het onderzoek, mogen in beslag genomen worden. 

Bewijs van ontvangst 
ingevolge art. 116, Wetboek van Strafvordering 

De ondergetekende :L-Il!..~ ..... ~~---: ...... -..... -............. . 

verklaart 01) heden uit handen- ten huize van: 

-····--··---.. ··· ···················-·············~············· ... . ...................................................................... . 
geb. te ··············-·······························-······ ....... de ..................................... - ............................ . 
beroe!> ...... --..... - ..... - ...... -., won.. te ......................................... ~.-...... --·· 
___ .. ___ ....................................................... op grond van het bepaalde in art. 94. 
van het Wetboek van Strafvordering, te hebben in beslag 

~~~~ ........... ~Jj .... ~ ... ~t. .......................... -

ten bewijze waarvan dit bf.wijs wordt afgegeven aan 

=lf~-=:-;=.-~ 
De _ .. al&.t!l.!!.~.-· ... . ·-~-

v.~ . 

Langer dan zes uur vast. 

Als er iets van 
je in beslag ge
nomen wordt, eis 
dan een bewijs-
van ontvangst. 
Alles wat je bij 
je hebt (aan het 
lijf gedragen) 
kan ingepikt wor
den. Als je van 
plan bent om je 
naam niet te zeg
gen, moet je geen 
papieren meenemen 
naar de aktieplek. 
Agenda's zijn pri
ma infomateriaal 
voor de politie. 
Neem die dus niet 
mee naar de aktie
plek. Het is onmo
gelijk om inbeslag 
genomen voorwerpen 
terug te krijgen, 
tenzij de rechter 
in een zaak uit
spraak doet dat je 
onschuldig bent. 
In alle andere ge
vallen worden je 
spullen verbeurd 
verklaard. 

Als je langer dan zes uur vast zit, wordt je voorgeleid. (Zie onder "ver
hoor" ) Je kunt dan ook overgeplaatst worden van het wachtlokaal naar een 
cel. zo'n cel is vaak benauwd, zonder ramen, en met betonnen meubilair. Dit 
is er allemaal op gericht om je te breken. Het is vooral lullig als je met 
veel te veel mensen in zo'n hok geplaatst wordt, of in je eentje. Als je 
langer dan z~s uur vast zit heb je recht op: 

- eten en drinken. 
- kontakt met je advokaat 
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- medische verzorging, als je ziek bent, of in elkaar geslagen. 
- naar de W.C. te gaan, wanneer je moet. 
- indien het buro de akkomodatie biedt, moet je ook twee keer per dag 

gelucht worden (zonder boeien uiteraard) 
- het kan je "vergund" worden om te roken. 
- het kan je vergund worden om pakjes van medeaktievoerders te ontvan-

gen, die nog vrij zijn. 

Als je langer dan zes uur vast zit, mogen er foto's en vingerafdrukken van 
je gemaakt worden. Weiger je dit, dan kan je gestraft worden. (boete 1200 
gulden) Soms wil de politie wel eens"helpen" als je moeilijk doet.Maar de 
kans dat je de foto's en de vingerafdrukken kunt saboteren is redelijk 
groot (gezichten trekken, bolle ogen, scheve kaak, schuiven met je handen) 

Probeer je medearrestanten te ondersteunen, ook als je alleen in een cel zit. 
Dit kun je doen door zingen, leuzen roepen en lawaai maken. Mensen die nog 
vrij zijn, kunnen posten bij het politieburo. 

Als je langer dan zes uur vast zit wordt je in verzekering gesteld. Dan 
krijg je een rose formulier waar precies op staat wat je misdaan hebt,of 
waar je van verdacht wordt. Die in verzekeringstelling duurt 48 uur. Dat 
kan dan met nogmaals 48 uur verlengd worden. Je moet dan vrijgelaten wor
den of overgebracht naar een huis van bewaring. Ik ga hier niet verder op 
in, omdat je dan allang kontakt hebt gehad met je advokaat, die je op de 
hoogte heeft gesteld van alle dingen. 

Soms wordt je na 6 uur in verzekerde bewaring gesteld, als je je naam niet 
genoemd hebt. Dan wordt "aangenomen" dat je geen vaste woon- en verblijfs
plaats hebt, en je dus makkelijk kunt ontrekken aan je straf. Hoewel dit 
niet mag, is er toch wel kans dat zoiets gebeurt. 

Aanklachten indianen. 
Als je vind dat de politie je wreed behandeld heeft bij de ontruiming, of 
iets met je gedaan heeft wat niet mag, dan kun je een aanklacht indienen. 
Als je eventueel voor verwondingen, veroorzaakt door de politie naar de 
dokter moest, vraag dan een doktersverklaring Dit is een papier waarop 
staat wat de dokter bij jou gekonstateerd heeft.Als je zo'n papier hebt, 
kun je tegen jou gebruikt ontruimingsgeweld beter staven, waardoor je 
sterker staat. Op zich heeft het indienen van een aanklacht niet zoveel 
zin, omdat deze bijna altijd geseponeerd worden, maar soms krijgen de be
trokken agenten een berisping. Daar merk jij dan wel niets van, maar dat 
kan de betrokken agenten er in de toekomst misschien van weerhouden te 
mishandelen. De politie vind het in ieder geval helemaal niet leuk als 
er aanklachten ingediend worden. 

Tot slot 
Als je verder nog vragen hebt, stel die dan in je eigen basisgroep, of aan 
degene die kontakt onderhouden heeft met het Utrechts advokatenkollektief. 
Als het zo loopt dat meerdere mensen echt verdedigd moeten worden, dan 
zorgt het Utrechts advokatenkollektief dat de arrestanten goede advokaten 
krijgen. Het is beter dat de eerste kontakten met advokaten centraal, via 
Utrecht geregeld worden, omdat er dan beter overzicht is over de gebeurte
nissen, en er snel gehandeld kan worden. Mocht je vragen hebben voor de ad
vokaten, dan kun je overleggen met: Ank, 



plattegrond uc terrein 
Het U.C. terrein heeft vijf ingangen, waarvan een ingang twee grote hekken 
naast elkaar heeft. Het vrachtverkeer gaat door ingang twee, die tevens 
hoofdingang is. Het O.C.terrein heeft een dubbele omheining, met een soort 
brandgang daartussen waar bewaking is, en honden lopen. De achterkant van 
het U.C. terrein ligt tegen het spoor aan. De zevende hekploeg is mobiel, 
om de achterkant in de gaten te houden. Poort twee, drie en vier zijn zicht
baar vanaf de weg. Hek vijf en zes zijn te bereiken door de zijweg naast 
cirex in te rijden, of lopen. 
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TER AFSLUITING 
Ter afsluiting van het Ultra Centrifuge-projekt is onze aktie van 17-18-19-
en 20 juni. We doen dat omdat de O.C. een van de projekten is, die teveel 
buiten de publiciteit en de diskussie over kernenergie blijven. Het is 
een .toonbeeld van geheimzinnigheid(een Besloten Vennootschap), waar de 
"Nederlandse volksvertegenwoordigers" lijdzaam hun ja-woord aan geven, 
zonder inzicht te hebben in de jaarverslagen. 

Ter afsluiting van ons verzet, zal er nog heel wat moeten gebeuren. We zijn 
nu in staat tot kleine daadwerkelijke vertragingen in de uitbreidingsplan
nen. Die vertragingen zijn een direkt resultaat. In de toekomst zullen de 
vertragingen groeien; de grootste vertraging is uiteindelijk: Stopzetting 
ya!!_het hele atoomprogranm. 

Ter afsluiting van O.C.-Almelo zullen wij ons komende dagen aaneen sluiten 
rond de afgesproken aktie-kaders. Drie dagen samen leven en samen aktie
voeren tegen U.C., tegen atoomenergie, voor maatschappelijke verandering. 

Ter afsluiting van dit boek: We vinden, dat er veel goede informatie in 
staat. We hopen dat je dit boek tijdens deze en volgende akties kunt ge
bruiken. 

Brede 

Maatschappelijke 



DEA.K.B. 
AntiKernenergieBeweging: 
een stukje geschiedenis. 

Waren er in het begin van de 60-er jaren nog maar enkele mensen, die 
wezen op de gevaren van kernenergie, in 1973 kwam het verzet goed op 
gang, toen middels de kalkarheffing iedereen moest gaan meebetalen aan 
de bouw van de snelle kweekreaktor. 
De diskussies barstten los over dit miljardenprojekt: levert het wel 
energie op, wat kun je doen met plutonium? Natuurkundigen brachten in 
dat uit deze stof zeer gemakkelijk atoomwapens zijn te produceren. Dit 
alles leidde tot een massale anti-Kalkar-beweging, heffingsweigeraars 
en grote demonstraties. 

In 1974 vond de eerste demonstratie plaats tegen de UCN. Argumenten wa
ren dat door dit projekt de duitse vinger aan de atoomtrekker kon komen, 
de verbanden met Kalkar, waar het verarmde uranium t.z.t. zou worden om
gezet in plutonium en de dreigende spreiding van atoomkennis over de we
reld. Bovendien was de werkloosheid in Twente nauwelijks gebaat bij een 
verdere uitbouw van de UCN. '74: + 4000 demonstranten, '78: + 40.000 de-
monstranten. Maar waar bleven de resultaten? ·-

Inmiddels was het Landelijk Energie Komitee opgericht en zagen Stroom
groepen Stop Kernenergie het licht. De diskussie startte over nieuwe 
strategiën. Breek Atoomketen Nederland begon met direkte geweldloze ak
ties: zij ketenden zich aan de hekken vast en vormden zo menselijke 
blokkades om te verhinderen dat er werd doorgewerkt. In '79 waren er 2 
van dergelijke akties bij de UCN. 

Toen er steeds vaker berichten kwamen over ongelukken bij kerncentrales 
en het gevaar van radio-aktief afval en verspreiding van kernwapens 
steeds duidelijker werd, terwijl tegelijkertijd de beoogde resultaten 
van al die akties uitbleven, was de tijd rijp voor nieuwe initiatieven. 
Gelderse stroomgroepen organiseerden pinkster '80 een tentenkamp bij 
het gat van Hagen, wat de start werd voor de eerste grootscheepse blok
kade van de kerncentrale in Dodewaard. 
Aan de basis werd maandenlang gewerkt aan de voorbereiding en deze ak
tie had in ieder geval tot resultaat dat de publieke opinie definitief 
omsloeg tegen kernenergie en enkele grote politieke partijen de eis: 
Dodewaard Dicht overnamen. 

Echter: de UCN is er ook nog. Hier vond in dec. '80 een blokkade plaats 
van enkele honderden mensen, die helaas reeds na enkele uren werden ver
wijderd. Kennelijk zijn er voor een effektieve blokkade geen honderden, 
maar duizenden mensen nodig. Dat leren we dan weer, want we geven de 
moed niet op. UC - NEE! URANIUMVERRIJKING, HOEZO? 
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