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Meldden wij zaterdag nog dat er een geweldloze blokkade
zou plaats vinden, dan kwam dat doordat we niet op de
hoogte waren van de plannen van de politie . Zij zijn na
melijk bezig met het voeren van een eenzijdige chemi sche
oorlog. Enfin, de 50-plussers trekken op, en misschien
worden die serieus genomen .
Grootse dagen trouwens, 10 .000 mensen bij Soesterberg en
15.000 bij Dodewaard . Dat zou toch sommige mensen aan
het denken moeten zetten, toch?
Vandaag is het atoomlobbydag en proberen wij duidelijk
te maken hoe de atoommaffia in elkaar zit . Dezelfde men
sen aan de top van verschillende bedrijven?~ Ach, morgen
kunt u uw gal spuwen over deze praktijken in een daar
voor op te stellen ton, dan is het trouwens alweer elek
triciteitsdag. De eerste prikakties zullen dan op gang
komen. Daarover meer in deze krant .
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ATOOMLOBBY
Door de akties tegen kernenergie is ook de besluitvorming rond,en de bestuurlijke struktuur
van de energievoorziening in Nederland in de volle aandacht gekomen. Immers, kernenergie is
niet alleen gevaarlijk, maar wordt ook beheerst door een kleine groep personen en instanties
die op z'n zachtst gezegd ondemokratisch funktioneren .•..•
Een citaat van Prof. Dr. Kistemaker, een van onze 'leidingevende autoriteiten'op het gebied
van kernenergie (hij ontwierp o.a. de ultracentrifuge in Almelo, en hielp Zuid-Afrika en
Brazilie bij het ontwerpen van verrijkingsfabrieken):"De politieke leiders en technici moe
ten de handen in eenslaan en zich niets aantrekken van de mening van het volk"-

Olie, ifa" uranium
In 1969 werd de kerncentrale
in Dodewaard geopend. Deze
proefreaktor is gebouwd naar
een ontwerp van het amerikaan
se bedrijf General Electrics
in samenwerking met nederland
se ingenieurs. De bedoeling
was, door het opzetten van een
nationale kernenergieindustrie
een graantje mee te pikken van
de winsten die voor het grij
pen leken te liggen. Een ander
argument dat gebruikt werd om
de invoer van kernenergie
aanvaardbaar te maken was, dat
anders de ene rgievoorziening
volledig van olie afhankelijk
zou zijn. En dat, terwijl de
brandstof voor kerncentrales
ook ingevoerd moet worden, en
terwijl Nederland meer ener
gie uitvoert dan importeert:

demokya~ie
Door de ingewikkelde struk

tuur hebben hogere en lagere
overheden veel te weinig
greep op wat er bij de arnhem
se instellingen gebeurt; of
ficieel staan ze onder kontro
le van het parlement, maar in
de praktijk kunnen de "verte
genwoordigers van het volk"
er geen vinger achter krijgen:
Duidelijk is dat de arnhemse
instellingen niets nalaten

om kernenergie te pushen en
: \ de anti -kernenergiebewegi ng

verdacht te maken. In zoge
naamd 'objektieve' artikelen
in het huis-aan-huis-blaadje
Energie en Water' wordt steeds
weer aangevoerd dat kernener
gie onmisb~ar en noodzakelijk
is. Als het aan de heren Bak
ker en Van Erpers Royaards
ligt, zitten we in het jaar
2000 opgescheept met 5000 Me
gawatt, dat is nog eens 4 à
5 kerncentrales erbij:
zon e.n wind
De elektriciteitsbedrijven

lijken ervan uit te gaan,
dat de enige goeie energie
die energie is waarover zij
de baas zijn: grootschalige
kernenergie- en kolencentra
les. Initiatieven voor wind
mol~ns en zonnekollektoren
werken ze tegen, en energie
besparing speelt nauwelijks
een rol in het door hen ge
wenste energiescenario.
Voor hen telt de winst zwaar
der dan de belangen van de
mensen die energie nodig heb
ben.
c1e penose
En Mr. Molly Geertsema, Kom

missaris der koningin in Gel
derland, en als zodanig ver
antwoordelijk voor het over
heidsbeleid daar, en voorzit
ter van de raad van kommis
sarissen van Dodewaard, be
staat het zelfs, te beweren
dat de antikernenergiebewe
gingdoor bankovervallen z'n
akties financiert. Hij kan
zich zeker niet voorstellen
dat mensen er moeite en geld
voor over hebben tegen kern
energie te strijden:
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Arnhemse irulellinaen
Eigenaar van de centrale is

de NV GKN (Gemeenschappelijke
Kerncentrale Nederland). Aan
deelhouders in deze NV zijn
de provinciale elektriciteits
bedrijven, de provincies
Friesland en Noordholland, en
de gemeente Amsterdam. Ook de
EGD (Elektriciteitsbedrijf
Groningen en Drente)is aan
deelhouder en daardoor mede
verantwoordelijk voor atoom
stroom uit Dodewaard.

De exploitatie van de kern
centrale gebeurt niet alleen
door de GKN. Tussen de NV GKN,
de NV SEP (Samenwerkende Elek
triciteitsproducenten)en de
aandeelhouders van de NV GKN
(de provinciale elektriciteits
bedrijven dus) is een Algeme
ne Samenwerkingsovereenkomst
gesloten om de centrale bij
Dodewaard te runnen. S~hrik

niet: de SEP bestaat weer uit
de elektriciteitsbedrijven die
aandeelhouders in de NV GKN
zijn:
Andere organisaties van de

elektriciteitsbedrijven zijn
de VEEN (Vereniging Exploi
tanten van Elektriciteitsbe
drijven in Nederland) , de
VDEN (Vereniging van Direkteu
ren van Elektriciteitsbedrij
ven in Nederland) en de NV
KEMA (Keuring Elektrotechnische
~~terialen). Omdat ze allemaal
in Arnhem zitten heten deze
instanties de 'Arnhemse in
stellingen'. Dubbelfunkties
komen er veel voor: Ir. J.H.
Bakker is voorzitter van de
GKN, sekretaris van de VEEN
en is ook betrokken bij de
KEMA. Ir. R. van.Erpers Roy~

aards is direkteur van GKN
en adjunkt-sekretaris van de
VEEN. Het sekretariaat van
de VDEN berust bij de direk
tie van de KEMA dus ook bij
deze twee heren, die derhalve
overal een vinger in de pap
hebben.



SOPLUS HOT STUFF
Zondag 20 september zijn on
geveer 1200 SO-plussers uit
alle delen van Nederland naar
Dodewaard gegaan om te demon
streren tegen kernenergie.
Een respektabel aantal, want
de burgemeester heeft er van
alles aan gedaan om ze thuis
te laten blijven.
Ze moesten een uur lopen om
bij het tentenkamp te komen
en toen kregen ze geen demon
stratievergunning. Toen er na
lang overleg nog steeds geen
vergunning was, zijn ze zón
der vergunning en mét rode
koppen in kolonne opgetrokken
naar de centrale.
Toen ze bij de blokkade aan
kwamen trok de M.E. zich te
rug, de burgemeester bood hen
toen nog bussen aan, maar die
werden kwaad van de hand ge
wezen; zij eisten een gesprek
met burgemeester Goldberg o
ver zijn beleid, anders gin
gen ze niet meer weg.
OPROEP
Zaterdag 26 september is er
in Arnhem een afsluitende de
monstratie langs de 'Arnhemse
instellingen'. Vijftig-plus
sers die die dag dáárheen
willen kunnen inlichtingen
krijgen bij:
Elisabeth Struijk
West-Indische Kade 191
telefoon OSO-734132

E.G.O.
De E.G.D. is als aandeelhou
der verantwoordelijk voor het
open blijven van Dodewaard.
Het gemeentelijk elektrici
teits-bedrijf is geen aan
deelhouder, maar koopt wel
z'n stroom bij de E.G.D. En
1,8 %van die stroom is a
toomstroom.
U kunt de E.G.D. en het ge
meentelijk electriciteitsbe
drijf op verschillende manie
ren duidelijk maken dat u,
als afnemer, geen atoomstroom
wilt. Dat kan door mee te
doen aan de GiroBlauwAktie en
de demonstratie van dinsdag,
(over beide meer elders in de
krant). Maar u kunt het ze
ook gewoon vertellen:
De E.G.D. heeft telefoon:
OSO-138633
en het G.E.B. heeft nummer:
OSO-172336

Meteen bij de opening van de
Dodewaardcentrale ging het al
mis. Het proces liep uit de
hand en een noodstop kon nog
net voorkomen worden, Talloze
gebreken en ongelukjes - van
lekken in het reaktorvat tot
problemen met de zuivering 
legden de centrale regelmatig
stil. Maar wat is er nog niet
ontdekt? Wat verzwijgen ze
nog?
misl
Veel mist hangt er ook rond

de kwestie van de splijtstof
staven. Deze moeten na een
afkoelingsperiode worden af
gevoerd naar het engelse
Windscale waar ze opgewerkt
moeten worden. Echter de afde
deling van de fabriek waar
dat zou moeten gebeuren ligt
door een ongeluk al sinds
1973 stil. Toch is er in 1978
een opwerkingskontrakt tussen
de NV GKN en BNFL (de opwer
kingsfabriek in Windscale)
gesloten. Hierin komen de
twee bedrijven overeen,dat
Windscale het afval van de
opwerking van de brandstof
staven naar Nederland kan te
rugsturen. Echter dit kan al
leen als Nederland een invoer
vergunning afgeeft voor dit
afval. Ondertussen liggen er
al 106 Dodewaardse splijtstof
staven in Windscale.
gehehn
Aanvankelijk wilde het ne

derlandse parlement die ver
gunning alleen geven, als
het parlement volledige in
zage zou krijgenin het opwer
kingskontrakt. Echter BNFL
had het niet nodig gevonden
dat enige demokratische kon
trole zou worden uitgeoefend,
en had derhalve bepaald dat
de inhoud van het kontrakt
geheim moest blijven. Het
parlement kreeg het niet te
zien.
Begin '80 bleek, dat er meer

afgewerkte splijtstofstaven
in het ba-sin van Dodewaard
opgeslagen lagen als volgens
de vergunning mocht. Boven
dien was er geen ruimte
meer voor de splijtstofsta
ven die in gebruik waren. En
dat laatste moet uit veilig
heidsoverwegingen mogelijk

bl ijven.

ko,,~ gedi"á
Ondanks een kort geding

door de vereniging Stop Do
dewaard heeft de regering in

maart '80 toch de vergunning
aangepast, zodat er meer
stavenopgeslagen mochten
worden, en wel zo snel dat de
splijtstofstavenwisseling ge
woon door kon gaan. Ook hier
gold blijkbaar dat veiligheid
voor de bevolking minder be
langrijk is dan het draaiend
houden van een kerncentrale.
Dit voorjaar had de neder

landse regering nog niet toe
gezegd een invoervergunning
voor het opwerkingsafval uit
Windscale te leveren.
Dit voorjaar bleek de vergun

ning van maart '80 niet toe
reikend: er was geen plaats
voor alle staven die bij de
splijtstofstavenwisseling
van maart '81 opgeborgen zou
den moeten worden, en er zou,
bij eventuele terugzending
geen ruimte meer zijn voor
de 106 staven die al in Wind
scale liggen.
Tegelijkertijd stuurde BNFL

de nederlandse regering een
brief, waarmee ze dreigde de
106 staven direkt terug te
sturen als het nederlandse
oarlement zich niet akkoord
wilde verklaren met de gehei
me kontrakten . In dat geval
zou de Dodewaardcentrale in
grote moeilijkheden komen om
dat er te weinig opslagruimte
was.

kronkel
Om dit probleem het hoofd

te bieden is er de volgende
juridische kronkel bedacht:
om de kontrakten geheim te
houden vertelt de regering
aan de kamer wat ze mag weten,
en wat de kamer te weten
krijgt via de regering (die
daarvoor ministeriele verant
woordelijkheid draagt) keurt
ze goed. Op deze manier heb
ben BNFL en Uodewaard door
het uitoefenen van oneigen
lijke druk op het parlement,
de twijfelende CDA-leden over
de streep getrokken en gaat
het parlement met een kleine
meerderheidakkoord met kon
trakten waarvan ze niet weet
wat er in staat.

En uiteraard heeft Dodewaard
alweer 'gewoon' een vergun
ning gekregen om splijtstof
staven op te slaan, zodat de
brandstofstavenwisseling van
maart '81 gewoon door kan
gaan.

Zo wordt door twee bedrijven
met macht en een grote bek
het parlement voor Jan Lul
gezet. Wie had het hier over
demokratie??



Uit veel informatie die ons bereikt, blijkt
dat door de M.E. zeer hard opgetreden is
tegen aktievoerders in Dodewaard. VVD-bur
gemeester Goldberg heeft als hoofd van de
politie de rechtstreekse (politieke) lei
ding.van dit optreden. Hij vormt samen met
de reaktionaire politiekolonel Feijlbrief
het duo dat het brute geweld in scene heeft
gezet, en dat dit aan de buitenwereld ver
koopt als de "reaktie op het geweld dat op
de politie wordt toegepast". Voorafgaande
aan de aktieweek is door Goldberg veel ge
sproken over het feit dat een effektieve
blokkade niet getolereerd kon worden.
Is de blokkade effektief? Zondag is ér via
de Waal personeel gewisseld. En er is een
helikopterveld naast de centrale waar nog
geen gebruik van gemaakt is.
Waarom dan dit optreden? Om de aktievoer
ders te intimideren. Om ons in de krimi ne
1e hoek te plaatsen. Om te proberen einde
lijk de "harde elementen ll te kweken waar
mensen als Feijlbrief al zolang over schrij
ven en spreken. Wij hebben het na Almelo
gezegd: WIJ ZIJN ALLEMAAL TEGEN KERNENERGIE
EN LATEN ONS NIET IN ELEMENTEN OPSPLITSEN:::

Feijlbrief: lilt Is hinderlijk, 't is verve
lend, maar je houdt er geen gevolgen van
over. 1I Feijlbrief liegt. CS is een zenuwgas
en bij de Konventies van Genève in oorlogs
situaties verboden. Het giftige gas veroor
zaakt een brandend gevoel op de onbedekte
huid, het irriteert slijmvliezen (tranen,
speeksel en snot), je gaat braken, kunt niet
meer logies nadenken, raakt je orienterings
vermogen kwijt, er treedt psychologische
ontreddering op, je krijgt ontstoken ogen,
diarree en chroniese verkoudheid,
Die M.E.er die er zeer slecht aan toe is,
blijkt een lekkend gasmasker te hebben ge
had. Bij hogere konsentraties wordt nl.
onherstelbare weefselschade aangericht.

Wie is er politiek verantwoordelijk voor
het M.E-optreden? De nieuwe minister van
binnenlandse zaken Ed van Thijn (PvdA).
Hij heeft meermalen betoogd: "Demonstreren
mag, blokkeren niet." Wat dat betreft lij
ken Goldberg en Feijlbrief volledig gedekt.
Echter de minister kan ook gedetailleerde
richtlijnen geven. Hij kan de beleidskad
ders bepalen waarbinnen het M.E.-optreden
dient te blijven. Hij had ter plaatse de
zaken kunnen opnemen. Een serieuze aanpak
was te verwachten geweest van een minister
van een partij die het sluiten van de kern
centrales tot speerpunt had gemaakt.
We hebben de speerpunten in Dodewaard gevoeld

Lait~te Nj'UWS ZONOttGlIlICHT
Vanmiddag hebben 50-plussers het Dodewaard
se dorpshuis bezet. Daarna zijn ze nog
langs de blokkades geweest, en rond 8.00
uur trokken ze richting huis•.
Zolang er 50-plóssers waren is er trouwens
niet geknuppeld en niet met traangasgrana
ten gegooid.
Speciaal voor de pers zijn er ook 'lieve'
ontruimingen geweest, zonder knuppels en
traangas en met wegdragen inplaats van weg
slaan.
Nu zijn er voortdurend ontruimingen bij
alledrie de blokkades (oost, midden, west)
Blokkades worden gebouwd en afgebroken.
De aflossing van het personeel van de kern
centrale verliep vanmiddag nog via de Waal,
vanavond weer via de westblokkade, na hard
handige ontruimingen.
Wolken traangas waaien zelfs tot in het
tentenkamp (tot nu toe zijn honderden traan
gasgranaten gegooid); er zijn 600 citroenen
aangevoerd.
Er zijn nog zo'n 6000 mensen, er komen
nieuwe mensen aan, tenten worden opgezet.
De stemming is ondanks alles nog prima.

Deze krant wordt uitgegeven door de Groningse basisgroepen
tegen kernenergie en de Alarmgroepen Atoomplannen (AAP).
Hij verschijnt elke dag in de Dodewaard-aktieweek en nog
een keer na de aktieweek.
Naast achtergrondinformatie over kernenergie houdt de
krant u op de hoogte van de gebeurtenissen in Dodewaard en
Groningen tijdens de aktieweek.
U kunt elke dag de krant krijgen op de Grote Markt, boek
handel Slagerzicht, Moeder Aarde, boekhandel Vos, de Paar
debloem, Dikke Trui boekhandel, Vrouwencafé Dikke Trui,
boekhandel Antiquariaat, de Groenwinkel, de Miljeufedera
tie, Tuin in, boekhandel Schol ten, PSP-standje in de Here
straat, en op het redaktieadres: Van Sijsenstraat 63, te
lefoon: 050-124865 (tussen 16.00 en 19.00 uur)
Oe eventuele opbrengst zal worden gebruikt om de kosten
van de akties te dekken.



VERSLAG DODEWAARD
DODEWAARD 20 SEPTEMBER 16.00 UUR

In de loop van zaterdag kwamen d~iz~n

den aktievoerders aan op het tentenkamp
op ongeveer een kilometer van de cen
trale.
In het tentenkamp was voor alles ge

zorgd, WCls, elektriciteit en zelfs een
windmolen. De sfeer was prima: spelende
bands, zingende mensen, spelende kinde
ren en mensen die tenten aan het opzet
ten waren om slaapgelegenheid te hebben.
Rond 15.30 uur gingen de aktievoerders
naa~ de drie blokkades ten noorden, oos
ten en westen van de centrale. De weste
lijke en noordelijke blokkades kwamen
elkaar tegen op de brug waar geen M.E
versperring was. Barrikademateriaal werd
zonder moeilijkheden langs de politie
versperringen op enkele honde~den meters
van de centrale v~rYoerd. Hierbij deden
zich geen schenmutselingen voor. Op de
blokkades werden barrikadetjes gebouwd,
en mensen gingen op de weg zitten. Een
en ander verliep enigszins rommelig,
maar de sfeer was prima in elk geval.

Enkelen begonnen met rookbommen en
stokken naar de ME te gooien, maar toen
de menigte "niet gooien" niet gooien"
begon te skanderen stopte dit omlddelijk.
Er was sprake van een volstrekt geweld..
loze blokkade.

Rond 17.00 uur sommeerde de politie de
zittende blokkades om weg te gaan, maar
dat was niet te horen boven ons geroep
i'Doclewaard gaat dicht~" Meteen na de

• •
INDIANEN
Op de blokkade waren ook acht
indianen (uit Noord-Amerika)
en aboriginals (uit Australië)
die samen een muziekgroepje
vormen.
lij kwamen van de conferentie
in Genève over ontheemde vol
keren; ontheemd, want waar u
ranium gedolven wordt, worden
mensen verdreven. Zij ver
klaarden zich solidair met de

derde sommatie werden traangasgranaten
afgeschoten op de zittende demonstran
ten. Huilend, brakend en zowat stikkend
renden we weg.

De gebruikte traangassen CN en CS zijn
overigens door de VN (Konventie van Ge
nève) in oorlogstijd verboden.
Door de hoge traangaskoncentraties werd
den de demonstranten verder weg gedreven
Pogingen tot hergroeperen van de demon
stranten mislukten aanvankelijk. Later
op de avond werden de blokkades zonder
geweld weer ingenomen , wat harde M.E
charges. tot gevolg had. De EHBO-post
kreeg tientallen gevallen te behandelen:
hondebeten, hersenschuddingen, gekneusde
gewrichten en mensen die rge last van het
braakgas hadden. Er werd weer met traan
gas op zittende demonstranten geschoten.
En zo ging dat de hele nacht wisselend
door.
Tot dusverre verloopt de zondag vrij

rustig. De westelijke blokkade was aan
vankelijk gebroken, en pogingen van men
sen om de positie op de dijk te herkrij
genleverde een felle kloppartij met de
M.E. op.
Later kwamen ook de SO-plussers aan. On

danks de hinder bij verscheidene politie
versperringen slaagden ze er toch in mas
saal aan te komen en een deel van hen be
vindt zich nu bij de blokkades. Door het
massale optreden van de demonstranten
zijn alle blokkades IS middags weer inge
nomen. Dit ging zonder geweld.
En nu wil zelfs de burgemeester komen on
onderhandelen:

blokkade om mensen aan het
denken te zetten over kerne
nergie en uraniumdelving.
In het reservaat van één van
hen waren vorig jaar 34 mensen
aan leukemie gestorven, er ko
men steeds meer misvormde kin
deren, en het grondwater is
zwaar radio-aktief besmet.
Zij vechten voor een leefbare
aarde, OOk voor latere genera
ties.
Woensdag zullen zij weer spe-
len op de blokkade.
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PROGRAMMA
SPUW JE GAL TEGEn OE E.G.O.
IS Morgens en IS middags staat er tot 4 uur êen standje
met informatie in de Herestraat. waar je ook je gal kunt
spuwen tegen de E.G.O., in een ton.
Het deze tongaan we naar de E.G.O. Deze demonstratie ver
trekt om 4 uur vanaf de Grote Markt richting E.G.O. die
aandelen in Dodewaa~d heeft,
Als afsluiting van de demonstratie laten we lien (bij het
E.G.D.-gebouw) dat de E.G.D. voor ons over de rode streep
gegaan is ••••.•

Op woensdag wotdt er o.a., bij 'ioldoende belangstelling,
een ekskurste gehouden naar de open dag van de kazerne in
Appingdam. En is er .een speakers-corner op de Grote Markt.
Donderdag is er o.a. neutronentejaterop de Grote Markt.
En vrijdag z~jnook tal van evenementen en wordt de week
afgesloten met een avond in 'Huize Maas' (forum, feest,).
Zaterdag demonstreren in Arnhem, in het hol van de leeuw
dus.

Op de. ,t.. dc;f \I~K de.. vtttft.$w4tL1c.. Ite.~tl de. M.E.. Jtt.é. h()l,,~

b~' ovs y~lL. Û'l1otÎf,.' IOSjL ..... 4Vlié . IJL WAAtw walct.{iik. t,()~ ~»(l.1Jr.

.&EROERb
Al jarenlang is een groeiende meerderheid Tienduizend mensen stonden dicht op el-
van de bevolking tegen kernenergie. kaar, dus waar kon je heen. Mensen renden
Evenlang wordt dit door regering en a- met gesloten ogen, verdoofd en huilend te-
toomlobby genegeerd, redelijke gesprekken gen bomen, fietsen, sprongen in het prik-
geweigerd. Demonstraties van 50.000 men- keldraad, in sloten. Vijftig-plussers.
sen, blokkades, niets helpt. kinderen, vrouwen en mannen lagen in de
Dit jaar al 5 blokkades, steeds harder weilanden te braken. Verbijsterend was It
wordt opgetreden, in Borssele, Amsterdam, om op een afstand met tranende ogen de
Nijmegen. .' M.E. al granaten gooiend op te zien ruk-
Steeds repressiever, terwijl de Anti- ken, met helikopters boven je in de
Kernenergie-Beweging geweldloos blijft. lucht. Een echt slagveld.
Ditmaal was de bedoeling een Brede Dijk De wegvluchtende mensen werden achterna-
Diskussie te houden, van een week lang, gezeten. ·s Avonds en IS nachts vlogen
in een anti-atoom-dorp. helikopters met lichtbundels boven de we-
Vrijdagavond waren er al 1000 mensen~ za- gen, mensen werden met traangas verjaagd
terdag 15.000 - 20.000 mensen. in de richten van een linie M.E.+ honden.
't Was een fantastisch gezicht, om al die . . ?
mensen voorbij te zien trekken Om vrou- Wat kan hlervan de bedoeling ziJn ..Wat

Li dl" d was er op tegen geweest voor het nleuwe
wen en ~ n.eren.p1anken, ba ken, be spi- kabinet om onze uitnodiging aan te nemen?
ra1en te Z1en SJouwen. Er waren meer ou- ....
deren dan ooit. Ongehinderd konden we tot Om een week lang 10 dlSkussle &studle~
de brug voor de centrale komen. groepen op onz~ argument~n fn te gaan, om
Om ons tegen stormlopen van de. M.E. te zelf een week ln ons antl-atoom-dorp te
beschermen werden kleine barrikades ge- wonen, de sfeer in het tentenkamp te
bouwd. Voortdurend werd er: Dodewaard proeven.
gaat dicht, NU:: geroepen. Deze mogelijkheid is niet aangeg.repen.
Alleen vooraan verstonden enkelen desorn- Gekozen is voor bikkelharde konfronta-
matie van de M.E.-kommandant. Voordat ie- ties. Al meer dan 100 mensen zijn gewond,
mand er op verdacht was, werden al gas- botbreuken, hoofdwonden. Liggende mensen
granaten gegooid. worden tot bloedens toe geslagen.
De M.E. had een doortrapte strategie: Aan Waar wil de overheid ons heen drijven,
weerszijden van de weg lagen nl. rollen tot RAF-akties, om dan nog harder toe te
prikkeldraad, de wind stond naar ons toe. slaan?? '
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