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LANDELIJKE AKTIEDAG 29 APRIL

Meer dan 40 .000 de!ronstranten in Alnelo.

Nog s teeds geen beslissing van de reger1.n} .

Het 1& ovemuidelijk. dat die twee feiten niet los

van elkaar s taan . De reger1rg is dm rot geschrok

ke n van het massale verzet tegen de ultracentrifuge

en vooral van de breeCt1e1d van dat verzet.
De deadline van 1 april was dan ede opeens niet zo

hard rreer. ItIk laat Re niet opjutten" zei van Agt.

Er werd natuurlijk i n Den Haag gewacht tot de her

innering aan een van de qmobIta derrcnstraties 001 t

in Neder1alld gEbo1.nen, vervaagd 2lOU zijn. Men hoopte

dat het verzet dan ook wel. weg zou zakken. Dan imrers

zou de~ weer ' nanoevreenu1rnt I bEtiJen. On

een 'oplossingl in elkaar te draaien die helBraal

niets neer in zou houden, maar die~ de vl u:::htige

lezer zou lijken op de notie van Hou.IeUngen, die op

zich al niet veel ~te1t. Op die rranier hoefde

nierran:i zijn gezicht te verliezen en zc:wel de industrie

als de Braziliaanse generaals als West-Duitsland z0u

den tevreden kunnen zi jn.

In de afge1q:len weken is dan eek. hard aan een derge

lijke oplossing gEWerkt, achter de acneeren natuurlijk.

Het zijn niet alleen de denonstranten en de talloze

bezorgde krantenlezers die van niets weten, ooe de

rreeste kamerleden tasten in het duister .

Ordert:ussen verschijnen de maest uiteenlopenie he

ridlten in de perar

- SChmidt zegt dat de Bondsrep.:bl1ek. zich natuurlijk

niets kan aanttekken van 150 Nederlarrlers die tegen

zij n (hi j be:cDelt de Nederlandse wlksvertegen

WClOrdig1rJ;J~) •

- In de afgelopen 5 naarden zijn er bij de boI.w van

de AiTBr1.kaanse centrale in Brazilië 71 ernstige

in:::1denten <J&I'eElSt . zen denkt aan sabotage.

- West:-Duitsland gaa t een verrijkingsfabriek. in

Gmnau J:x:>u.ten en tal van daar uit wel aan Bra

zilië gaan leveren .

- Generaal Geise l is in West-DJitsland en, ve:aroe

deli jk nadat hij van SChm1dt i rstrukties heeft

gekregen over boe je Nederlard neet aanpakken,

weigert hel.erraal rret; Nederlard te praten.

- van de r K1.Mao' verkl aart dat Nederlard het veto-

recht in urenoo heeft verloren. Hoe dit heeft

kunnen gebeuren blijft ndstiq. De II'd.nister zegt

wel te hopen dat hij het.weer tenJ:j kan krij

gen. Hoe dat kan blijft I'OJ mistiger.

Als k1llp q> de _jl laJmt dan de uibenling van

Varav1sie. Daarin V8%k1aart de Nederlandse mtbassa

àeu:r in Brazilië dat het kootrakt 1:l.Bsen de: part

nam en Brazilië al op 13 j amarl qe tekerd is .

V6ör het debat in de KaIre.r dus ~ Van hIt, die het

bestaan van dit kontrakt altijd ontJ(end heeft, he

YBBtiqt in die zelfde uitzen1ing de adert:eken1ng

van het kontrakt op 13 januari. Hi j vertelt dat

er alleen een interne afspraak in he t kabinet wa

an de zaak 009' aan de .Kamer voor te l.e'J;Jen. Ter

wijl er tegen de K5rer wexd gezegd da t de Raner

kon beslissen en dat de reger:iDJ zidl. daal:bi j met'

zou leggen. De KaIrer is dus cb:>r de regeri.ng gE!'o«XlO

~.

0ndert1Bsen is van hIt in~ qE!ltrt'8eSt . Dsar

heeft hij van Sà1mtdt te horen geJuegren da t het ge

zeur nu naar eers afgelopen IlD8t zijn. Dat Sd1m1dt

zich 20 ged%aaqt is niet \IenIOlderUjk. K1atseker

zei het iJme.rB zelf al voor de televisiel urenco

18 een JJ?Ot1e van de wes~bIe 9IOOtinbltrie.

Ordert::ussen t.ijn er gem:::bten dat Nederlard mis

dlien~ Cji!Io!lt uitbreiden in~ DIt de

verenigde Staten . JS1: 18 zel.fs een 1d:b.i die als de

lJrenX)~ stuk mxtl.t lopen Alnelo Wil uit

breiden als een p1ltt' Neder1aldse zaak.

Juist op dit natent is het zeer bel.an::Jrijk an dui

delijk te lr8ken dat de mgeri.ng het bi j he t~

e1.n::l heeft. Dat de de!IDrBtratie in AlJn!!1o niet zo

rraar een daqje uit was voor OrB allSlBa1, tn!lllZ' dat

he t om ll'eneII:l is. Dat de deIromtmtie niet het eind

maar het begin van het verzet is .

Juist daaxao 10 de 1andel1jke aktiBdag _ de 01

t,,,......W'- q> 29 april heel ~jIt. We .-....

er dan ede. op dat 1edeJ:een eraan Dee: zal weDcen an

in haar of zij n plaats.. .@L.~'l,9.äF. -,,-:!iQb&!:& .d:" ·

1
suksee te Daken''':jb•..,.ring eeen add,_:00- J
s1D;Jen neer kan ~~J&~1~~"iál~~dui-
de lijk te zeggen;-!EE:i.F UI~I':1 r.~~ r.J[.'mA- I

~ IN AUOlID: i1 G.d~g;lal;s ~.rd· 201~--- _ . _-.--~
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29 APRIL AKTIES

Vele ene~giekomitees doo~ het hele land
heen hebben ~eeds uitge~e~kte plannen voo~

akties op 29 april. Hie~onder volgt een korte
besohrijving van dese plannen.

AMSTERDAM

Het Amsterdams Energie Komitee organiseert op
zaterdag 29 april in samenwerking met een twin
tigtal plaatselijke politieke, derde wereld en
milieuorganisaties een grote manifestatie in de
Amstelkerk. Sprekers, film, toneel en muziek.
Overdag zal op verschillende plaatsen inde
stad de aandacht op de ultracentrifuge gevestigd
worden d.m.v. "informatie optochten" met straat
toneel, muziek en objekten.

ARNHEM

om 11.00 uur begint op de Korenmarkt een mani
festatie. Sprekers en veel muziek. Vervolgens
zal de massa zich in een demonstratieve tocht
richting KEMA begeven. Na de slotmanifestatie
aldaar zullen de demonstranten zich zuidwaarts
begeven om zich aan te sluiten bij de fietsende
Nijmegenaren die op weg zijn naar Dodewaard.

DEN HAAG

De Streomgroep Den Haag organiseert op 29
april een demonstratie. De tocht zal o.a.
leiden naar de Britse Ambassade om solidari
teit te betuigen met de Windscale-demonstratie
die op hetzelfde moment in Londen plaats vindt.
Verder veel informatieverstrekking d.m.v.
stands, straattheater en optochten.
Op 15 mei is ereen Almelo informatieavond,
Kijkhuis, Noordeinde 140, aanvang 8 uur.
Videofilm en sprekers. Georganiseerd door de
HAAG: Haagse Anti Atoomenergie Groep, een
bundeling van SSK en HEK.

$$~~~O~~~ .' ~• ....ç ,

DEVENTER

Het nieuw opgerichte Deventer Energie Komitee
treedt op 29 april VOOT het eerst naar buiten
met een grote manifestatie. Naast de ultra
centrifuge, zal er veel aandacht besteed worden
aan alternatieve energie.
Vanaf twee uur zal er een doorlopende filmvoor
stelling zijn, standjes van allerlei organisaties
die aktief zijn op energiegebied. Verder een
fototentoonstelling en maquettes van De Kleine
Aarde en de THTwente. Muziek van Kladeradatsj.
's Avonds zal Erik Liesen spreken over alter
natieve energie, gevolgd door een forum van
politieke partijen over datzelfde onderwerp,
met ruime gelegenheid voor diskussie.
Het geheel wordt afgesloten met een denderend
~, omdat aktie ook leuk moet zijn. Muziek
van de Vlooienband.

Het Goois Energie Komitee organiseert een in
formatiekampagne met veel nadruk op alternatieve
energie. Over de omvang en vorm wordt nog be
sloten.

GRONINGEN

De gezamenlijke Alarmgroepen Atoomplannen (AAP)
organiseren om 14.00 uur (plaats nog onbekend)
een manifestatie. Sprekers namens FNV en AAP,
verder de bekende polemoloog Hylke Tr.omp, en
Klarisse Nienhuys. Muziek van Ontstemd.
De nadruk zal uiteraard liggen op de relatie
tussen de uitbreiding van de ultracentrifuge en
de proefboringen in Oost Groningen en Drente.
Na afloop van de manifestatie volgt een demon
stratie. Binnenkort zullen de eerste affiches
op Groningse muren verschijnen.

HEERENVEEN

In Heerenveen zal de plaatselijke bevolking
voorgelicht worden via een informatiestand
op de markt.

LEIDEN

Het Leids Initiatiefkomitee Almelo organiseert
op Vrijdag 28 april een forumdiskussie. Vooraf
wordt de film "Liever vandaag aktief dan morgen
radioaktief" vertoond. Plaats: gesprekscentrum
Achter Raadhuis, Vrouwenke):"kkoorsteeg 17.
Aanvang 8 uur.

NOORD BRABANT

Het Provinciaal Energie Komitee (PEK-NB)
heeft op het ogenblik haar aandacht gericht
op de dreigende ontwikkelingen vlak over de



belgische grens (over de belgische atoomindus

trie staat elders in dit bulletin een artikel)
Op 29 april organiseert het PEK samen met de

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS)
een studiedag over gpwerkingsfahrieken,met

het oog op de voorgenomen uitbreiding van de

Eurochemie te Mol. Sprekers van franse en ne

derlandse vakbonden, naast de belgische ver

tegenwoordigers. In de pauze zullen diverse

films/videobanden etc. worden vertoond. Tal

loze aktiegroepen zullen hun materiaal uit
stallen. Op de studiedag zal ook aandacht

besteed worden aan de uitbreiding van de
ultracentrifuge, en het verband tussen ver

rijking en opwerking.
Op 19 april verschijnt het "DOSSIER EUROCHEMIC"

waarin het verschijnsel opwerkingsfabriek zal
worden ontleed en ontmaskerd. Met een neder
landse bijdrage over de gevolgen voor Brabant.

Te~ voorbereiding van deze aktiviteiten, orga

niseert het PEK op 22 april een "ATOOMFIETS

TOCHT" naar diverse dorpen in het grensgebied.

Doel van deze milieuvriendelijke manifestatie
is het informeren van de plaatselijke bevol

king en het mobiliseren van de belgische/neder

landse pers.

NOORDOOST POLDER

om twee uur gaat vanaf de Lange Nering in

Emmeloord een optocht van start. Objekten
op bakfietsen zullen de tocht begeleiden,

en er zal veel informatie uitgedeeld worden.
Op een standje op de Lange Nering zullen

onder andere anti-UC ansichtkaarten van

eigen ontwerp verkocht worden.

De mogelijkheid voor een afsluitende mani

festatie wordt nog bekeken.

NIJMEGEN

De SKK in Nijmegen organiseert een fietstocht

naar de kerncentrale in Dodewaard, en bekijkt

de mogelijkheid om ook per boot naar deze
plaats te varen. Als de fietsers terugkomen,

is de manifestatie op de Grote Markt al aan de

gang. Op deze manifestatie veel informatie,

muziek, straattheater, enz. Op de markt staat

een tent voor het vertonen van films en dias,

en voor gebruik in geval van slecht weer.
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ROTTERDAM

Het Rijnmonds Energie Komitee zal op zater

dagmiddag een grote informatiekampagne houden.
Bij het ter perse gaan van het informatie

bulletin waren nog geen details bekend.

TWENTE

In Twente gaat op 29 april een grote handteke

ningenaktie van start. Onder het motto "geen
ultracentrifuge in Almelo, Gronau of waar dan
ook 1 geen radioaktief afvalopslag in Ahaus"
zal het Twents Energie Komitee samen met de

Bürgerinitiativen uit West Münsterland grote

aantallen handtekeningen aan weerszijden van
de grens verzamelen.

Op de markten in Almelo, Hengelo, Enschede en

Oldenzaal zullen informatiestands zijn.

's Middags zal een symQolische aktie bij de

ultracentrifuge plaatsvinden.
Verder heeft het TEK plannen om samen met

hun dui~se vrienden een krant uit te brengen
over de regionale (atoom) problematiek.

UTRECHT

Het Utrechts Energie Werkverband organiseert
een demonstratieve tocht door het centrum van

de stad. Start om 14.00 uur van het Mariaplein.

De stoet wordt begeleid door muziek en zal tal

loze ludieke hoogtepunten kennen.

Aan het eind van de tocht zal op het stadhuis
een petitie aangeboden worden, waarin wordt aan

gedrongen op een duidelijk, milieuvriendelijk.
provinciaal energiebeleid.

ZAANSTREEK

Ook in Zaanstad vinden op 29 april akties plaats.
De exakte vorm van die akties was bij het ter

perse gaan van net Almelobulletin nog niet bekend.

!!.!§.!

Het Almelokomitee Zeist zal op 29 april petities

aanbieden aan bekende politici die in Zeist
woonachtig zijn.
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REGIONALE ADRESSEN

Wie meer informatie wil hebben over de te
voeren akties op 29 april, of wie aktief mee
wil werken aan de voorbereidingen, kan terecht
op de volgende adressen:

03404 - 12151

01180 - 27749

AKTIEVAKAN'l'IE

Zeist
Steynlaan 63

Op 6 en 7 mei wordt in Torness, bij Edinburgh
een kampeerweekend georganiseerd op het ter
rein waar een atoomcentrale gepland is. Dit
wordt de eerste demonstratie tegen atoomener
gie ooit in Groot Britannië gehouden.
WIE GAAT ER MEE?
We zijn van plan met zoveel mogelijk mensen
aan deze demonstratie deel te nemen. De be
doeling is om vrijdag met de dagboot Hoek
van Holland Harwich te stappen en dan vrijdag
avond met de Greenpeacebus mee naar Edinburgh.
We zijn dan zondagavond weer in Londen en

kunnen maandag op de dagboot weer terug.
Neem een slaapzak, en kampeeruitrusting mee.
Wil iedereen uiterlijk vrijdag 21 april aan
het aktiesekretariaat doorgeven als zij/hij

meewil.
De kosten zijn hooguit 200 gulden p.p.

Zeeland
Energie Komitee Zeeland
Dam 47-49
Middelburg

Zaanstreek
Fons Laan
Leverkruidweg 315 075 - 156502

Twente
TWënti Energie Komitee
De Wetstraat 49
Hengelo 05400 - 25533

Utrecht
Utrechts Energie Werkverband
Oude Gracht 36
Jac Thielen 030 - 934583

715231

020 - 327192
020 - 367570

085 - 450564

076 - 145491

05700 - 21894

070 - 658669

040 - 512603

035 - 14533

05202 - 19447

08340 - 24395

071 - 895"620

023 - 339865

04490 - 15385

050 - 773301

080 - 225408

05270 - 7611

010 - 673150

01650 - 41365

013 - 435039

Amsterdam
Amsterdams Energie Komitee
2e Weteringplantsoen 9
Willem Souwer
Peter Scholten

Breda
Energie Komitee Breja
Veemarktstraat 40

Den Haag
SSK Den Haag
Peter Tolenaars
Loosduinsekade 251

Haarlem
Henk Korst jens
Kelloggstraat 91

Deventer
Deventer Energie Komitee
Rudy Kooi
Haringvlietstraat 2

Doetinchem
Aktiesekretariaat Almelo
Hofstraat 2

Arnhem
i'1illem Teering
Jan Wille- Croonen
Walstraat 65

Noord Oost polder
Postbus 182
Emmeloord
Wim van der Have

Kampen
Edy Prik
P. Bernardstraat 35/1

Leiden
Anneke van Genderen
Houtschans 35
Leiderdorp

Limburg
Kapittelstraat 6
Sittard

Roosendaal
Yvonne Jongenelen

Groningen
Alarmgroep Atoomplannen
Jorrin Straat
Menadostraat 13a

Nijmegen
Stop Kernenergie Komitee
Ruud Bökkerink
J.W. Passtraat 65

Eindhoven
Henk van Beurden
Kastelenplein 7

Gooi
friiIssteeg 26
Hilversum

Rotterdam
Vijverhof 65
Theo Cornelissen

Tilburg
Lou Niesten



citeert de NOC uit de folder van de A1nelose gemeente

en verder "BE'IDGERS IN AU-1ELü VRIJ RUSTIG". OOk deze

De :regionale pers
beschrijft de gebeurtenissen veel uitgebreider, posi-

tiever en is duidelijk beter geInformeerd dan de

landelijke bladen. "AIMEUlSE MMS~ VREEDZAAM"

aldus het Dagblad van het oosten. "Geen kernenergie,

geen uc-fabrieken, geen uraniUll'lllerrijking, dat was de

boodschap, die werd uitgedragen", een waaIheidsgetrolJrl

verslag. i
In de 'l\>lentse Courant vraagt Jan van Dungen zich op 4 %
maart af waamm je wel mensen voor een deIIonstratie ':"

tegen de OC kunt l'lI:biliseren maar niet voor werkgele- !j.
genheid in 'l\>lente. Hij geeft zelf het antr.loord: \

"Wanneer vandaag vele duizenden mensen in A1nelo gaan

denonstreren, dan 00en ze dat OIrlat het bestaan van de \

hele samenleving in gevaar dreigt te karen." •••••••

• •• "In A11lelo wordt gedeIIonstreerd tegen een toeka1Bt:

dreiging en tegen het feit, dat geen enkele regering er

tot dusverre in geslaagd is met voldoende vertrolJlleIl te

zeggen, dat ze die dreiging ongedaan kan llBken. In Alme

lo denonstreren de llBchtelozen, maar ze heJ:ben oog niet

gekapituleerd zoals de werklozen, die zidl gewillig

naar misleidend tot aJ:beidsreserve lieten pronoveren"

• • • • •• "Heeft het zin te kn:>kken voor een baan als ~

atooId:lam van ons hele land een puinhoop en van alle

banen een grote radio-aktieve wolk kan maken? Is er oog

ruimte voor persoonlijke belangen als we niet weten of

we onze kinderen een wereld kunnen nalaten waar ze in

vrede, vrijheid en veiligheid kunnen leven?" ••••• ·"En

wat zijn dan oog 15.000 deIIonstranten (de dag noet oog

beginnen, red.), het hadden er 150.000 noeten zijn, wat

zeg ik: 15 miljoen, want het gaat ons allemaal aan:"

Precies Jan.

"M1ICHTIGE DEMliJSTRATIE 'lEGEN UI'lBREIDING AUolEID, TIEN

OOIZENDEN BE'IDGERS 'lEGEN urIBREIDING OC" aldus de

WaaIheid. De krant geeft aan dat de deIIonstratie een

uiting is van het brede buitenparlenentaire verzet,

gaat in op de roodzaak van dat verzet en plaatst het

gebeuren in het teken van de strijd tegen de ban voor

Brazilië en West:-Duitsland. "De eensgezinde brede

s~g en de llBSsale ondersteuning daaraan be

wijst dat de~ en hun openlijke of

geheime verdedigers in ons land met een wezenlijk
andere naàlt te llBken heJ:ben dan alleen met een parle

mentaire". De Waazheid is zo ongeveer de enige krant

die het "mini-incident" ook in haar beridltgeving een

mini-incident laat. Het artikel verloopt grotendeels

aan de hand van de toespraak van Rinus Haks. Foto' s:

sfeerfoto van de markt en van Rinus Haks hinself.

~ablad

dl\..
\\~1 ,}\\\! Het"\TUeVolk

krant gaat vervolgens vrijwel uitsluitend en zeer

uitvoerig in op de mini-incidenten die dan 'Nêl heJ:ben

plaatsgevonden. 'lerloops maakt deze krant er melding

van dat deIIonstranten de leus "oc weg ermee" meevoer

den en dat er verder leuzen werden meegedragen tegen

kernenergie in het algemeen. wel plaatst de krant

enkele kritische kanttekeningen bij de in beslagnames

aan de grens. Foto's: sfeerfoto van de markt, politie

achter prikkeldraad, enkele deIIonstranten trekken het

hek omver.
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welk beeld geeft de Nederlandse pers van A1nelo op

4 maart? Incidenten, 'mini-incidenten' zoals de burge

neester ze terecht noem:Ie, dá&r viel de nadruk op.

OVer het algemeen heeft de pers de gebeurtenissen bij

de OC-fabriek zeer sterk oveJ:belicht. Verscheidene

kranten heJ:ben deze schennutselingen in de narge aan

gegmpen om over de hoofdzaken te zwijgen. /11.0
~emt~/)

"ProTEST IN AUolEID LIEP MET SISSER AF" meldt het 'l1t!hlat}
Algemeen Dagblad. Het blad besteedt veel aandacht aan

:r:ookbamen, bierflessen en stenen - en aan de "volhar-

dende spelbrekers die aktie, harde aktie wilden".

Daamaast ook een korte, maar juiste weergave van de

hoofdargullenten van de deIIonstranten. Foto's; sfeer-

foto van het marktplein, politie en prikkeldraad.

"M::lbiele eenheden zorgden ervoor dat zaterdag de

deIIonstraties tegen de ultracentrifuge niet uit de

hand konden lopen" weet HET VADERIAND te vertellen

onder de kop "SIAOORDE BIJ AUolEID" met bijbehorende

foto.

OOk de VOLKSKRANT gaat oveJ:Wegend. in op de incidenten.

Het verslag maakt er voorts een deIIonstratie tegen

kemenergie van, hetgeen, afgaame op de meegevoerde

spand:)eken wel juist is.

"M1\SSALE POLITIEMl\CHT NAAR AUolEID" aldus de 'leIegraaf

op 4 maart boven een artikel dat geheel gewijd is aan~
politiemaat.regelen, het in paraatheid brengen van «Il
militairen, 2700 politiemannen zijn ingezet, gedeelte- ..

lijk uitgerust met kogelvrije vesten (jawel), in leger- ~

plaatsen in de wijde oogeving zijn pantservoertuigen ""

bijeengebracht. Verder gaat het over de maatregelen "-

die getroffen zijn om zaken die als wapens gebruikt

kunnen worden in beslag te nemen. "De Nederlandse

politie heeft opdracht gekregen alle middelen die

eventueel door Nederlandse deIIonstranten tijdens de

deIIonstratie worden meegevoerd en die nogelijk ook

voor het gebruik van geweld kunnen dienen direkt in

beslag te nemen". Foto: een kolonne getraliede over-
valwagens voorafgegaan door IIOtoJ:POli tie kalend uit

Rotterdam rukt uit over de van BrieneIXJOrdbrug richting

A1nelo. De Nieuwe LInie

Op 6 maart heeft de 'leIegraaf over blee kolonnetjes

het kopje "RJSTIG VERIDOP VA.t-: ANTI-I<E:RNENEOOIEDE

STRATIE". De eerste zin luidt: "Op enkele onbeduidende

scheJ:lllUtselingen na is de grote protestdenonstratie

in Almelo rustig verlopen". Het berichtje is verder

geheel aan deze onbeduidende schermutselingen gewijd:

de "aanval" bij de uc-fabriek afgeslagen door de

politie, de in beslagnarre van ''wapens'' (llBar dan zonder

aanhalingstekens) aan de gren.c;, de 2000 man reserve

eenheden die - tegen alle veI:Wachtingen in - niet in

aktie hoefden te komen. Foto: een gewonde laat zich

door een EHB:>-er >Jerl>inden, op de achtergrond een deel

van de politiemacht uitgerust met helmen en schilden.

"KeM N:)G EENS NAAR AUolEID ALS ER GEEN DEMlNSTRATIE IS"
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WAAR RECHT ONRECHT WORDT. WORDT
VERZET EEN PLICHT 1

over de Grohnde-processen
De processen tegen de Grohnde
demonstranten ( zie ook het
artikel in ons vorige nummer )
zijn nog in volle gang. Inmiddels
kreeg ik verslagen binnen van 36
rechtszittingen. Het eind is nog
niet in zicht.
Bij nadere bestudering van deze
verslagen kan men in de wijze van
procesvoering bij de rechters en
aanklagers een bepaald patroon
herkennen waarmee ook de bedoelin
gen achter deze processen zicht
baar wordt:
1. In alle zittingen werd zowel

door de aangeklaagden als de
advokaten de eis op tafel ge-
legd ogenblikkelijk te staken
met de strafrechterlijke ver
volging van atoomenergie-tegen
standers. Hierbij baseerden zij
zich o.a. op het feit dat er na
voor-arresten en kriminalisering
geen eerlijke processen meer
mogelijk. Verder beriepen zij
zich op het "Notwehr"-recht op
grond waarvan men zich mag weren
en verdedigen tegen een mens- en
natuurbedreigende atoomindustrie.
Deze eis werd in ge~n enkel ge- ~
val door de rech'tbank ingewilligd ..,.
zonder dat daarbij ook maar enige
zins op de onderliggende argu
mentatie werd ingegaan.

2. Alle getuigen van de politie die
werden gehoord kregen een beperkt
spreekverbod opgelegd. Zij dien
den zich te beperken tot uitspra
ken over wat er konkreet bij het
bouwterrein in Grohnde voorviel.
Zij mochten zich niet uitlaten
over de hele manier waarop de
politie haar inzet voorbereidde,
over de strategie die daarachter
school en over de werkelijke
troepensterkte. Van deze proce-
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dure werd echter afgeweken in
het geval men daarmee beter straf.
bare handelingen kon profileren
en de aangeklaagden kon belasten.
Zodoende werd het verhoor van
getuigen van de politie een farce
en kon ook verhuld blijven hoe
bv. de politie in Grohnde tot
geweld werd geprovoceerd door
de verspreiding van valse ge
ruchten over dode kollegats.
De advokaten werden steeds op
nieuw gedwarsboomd door de rech
ters en de aanklagers ( tot aan
beledigingen toe zo was er een
rechter die opmerkte nu eenmaal
meer van de rechtsgang te begrij
pen dan de advokaat ). Het werd
vaak niet toegestaan dat advokaten
iets inbrachten zonder dat er
werkelijk naar de inhoud werd
geluisterd. Verklaringen van de
advokaten werden de nek omge
draaid en of zij werden herhaal
delijk door de rechter en de of
ficier in de rede gevallen en hun
mikrofoons eenvoudigweg uitge
schakeld.

4. De rechters en aanklagers vormden
vaak een eensgezinde eenheid
en niet een paar apart bv. in
het geval waarbij een aange
klaagde verplciht werd gesteld
een akvokaat te aksepteren die
hem van staatswege werd toege
wezen.

5. Men onthield de advokaten van
een uitleg over de scherpe
veiligheidsmaatregelen die
tijdens de Grohnde-processen
van kracht zijn. ne foto-kopie~n

van de paspoorten van de toe
hoorders op de publieke tribune
werden niet vernietigd ook al
werd dat enige malen beloofd.
Een rechter dreigde vanwege
de interrupties vanaf de pu
blieke tribune de zaal te ont
ruimen en de toehoorders straf
rechterlijk te vervolgen omdat
hij immers over hun namen en
adressen kon beschikken.

6. Een ieder die een rechtszitting
vanaf de publieke tribune wilde
volgen, moest zijn paspoort af
geven en zich laten fouilleren.
Bij de minste geringste reaktie
vanaf de publieke tribune werd
vaak gedreigd met stra1"vervol
ging en ontruiming van de rechts
zaal. Tegen t§t§n toehoorder loopt
inmiddels een proces en iemand
kreeg een geldboete van 150 DM.
omdat ze had geroepen dat de
rechtbank die dag weer eens ver
schrikkelijk onpartijdig was.

7. Aanklachten tegen de vooringe
nomenheid van de rechter werden
natuurlijk in:geen enkel geval
in behandeling genomen.

Volgens waarnemers ziet het er
naar uit dat alleen WLandfriedens
bruch"' als aanklacht overeind zal
blijven staan op grond van de deel
name aan een verboden demonstratie.
Tot nu toe moesten 110 beschuldi
gingen van strafbare feiten bij
gebrek aan bewijs door de recht
bank worden ingetrokken.

Een enoDII aantal organisaties betuigden hun soUda
riteit met de denonstratie:

l.1JA (Deense anti atoomenergie organisatie)

Greenpeace (Londen)

Interkerkelijk Vl:edesberaad

VoDllingsoentrum •OUdPoelgeest'
Society for Environnental D:tprovenent (Engeland)

'!he Conservative Eoology Group (Engeland)

Synbiose

GeZëlIleIl1ijke zweedse Brazilië Kamitees

Staf VoDllingsoentrum De Bom, BennekI.Rn

Basisgroepen en Kritische Gemeenten

Contact vrouwen van Rooie VroU/lEln Gelderland

Nederlandse Jeugdbord voor Natturstudie
Alg. 01r. Jeugdbond voor Natuurstudie
A!:beitskreis Brennpunkt Brasilien

Jonge Socialisten, Almelo

Je Schülerkongress des SSB-H

Jongerensynode

NIVON-gewest noord

Politieke theatergroep NieUl1C Konedie, Den Haag

Deutsche Kanimmistische Partei

HTIB Turkse AJ:Deiders Vereniging in Nederland

H'n<B Turkse VroU/lEln Vereniging

Frauenzentrum Milheirn /Ruhr
SSR-Wageningen

BIO (B"urgerinitiative U1tJfIeltschutz) HMrover

LBU (LandesveIband B"urgerinitiativen ~ltschutz)

BUrgerinitiative Gegen Atalenerg:Le OSnabI'Uek.

M:lvenent Against Uranium Mining, Australië

Dooentenopleiding Dranatische VoJ:llling

canpaign Against Nuclear P<:7tler, Australië
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GAAT BELGJE
'OPGEWE·R·KT'
VERDER?

NA DE "VERRIJKING VAN NEDERLAND ••••
GAAT BELGIE "OPGEWERKT" VERDER

Terwijl in Nederland 'alle' aandacht wordt opge
eist door de ontwikkelingen rond de UC-fabriek,

en daarnaast talloze gebeurtenissen elders in ons
land en West Duitsland ons bezighouden, zijn we

(onbewust) vergeten wat onze zuiderburen aan 't

uitspoken zijn. We hebben 't nu over België:
België (en daarmee bedoelen we de belgiese over
heid en de atoombaronnen, zoals Empain) heeft

duidelijk gekozen voor ~ernenergie. Deze keuze

wordt duidelijk gemanifesteerd in het feit dat
België reeds 4 kerncentrales in bedrijf heeft

(met totaal vermogen van 1.900 MW) en daarmêê 17
% van zijn elektriciteit opwekt (ter vergelijking

in Nederland wordt slechts 6% nucleaire stroom op

gewekt). De plannen gaan echter verder: te Doel
wordt momenteel de laatste hand gelegd aan Doel 3
(1.000 MW), terwijl de fundering van Doel 4 (ook

1.000 MW) al in de grond ligt. Daarnaast staan er
nieuwe centrales op stapel te Tihange, Andenne,

Visê en twee'nog aan te wijzen plaatsen' •• want

een farce-inspraak methode als "Plaatsen voor
kerncentrales" wordt de Belgen bespaard gebleven.

Kortweg gezegd: België gokt er op om rond 1985

ruim 25% van de elektriciteit met behulp van kern

energie te produceren. "België op de elektrische

stoel" is een zeer toepasselijke benaming voor dit
nobel streven, aangezien (vreedzaam) gebruik van
kernsplijting slechts mogelijk is voor elektrici
teitsopwekking.

Maar daarmee is het belgiese verhaal niet af." Kern
centrales vormen slechts êên schakel in de splijt
stofcyclus. De enige ontbrekende schakel (in België)

is een 'uraniumverrijkingsfabriek', maar daar zorgt

de noorderbuur wel voor?
Via allerlei verbindingen met firma's, holdings, enz.

bestaat er een belgies netwerk dat een totale splijt
stofcyclus omvat. De grote koepelorganisatie is de
Societe Generale de Belgique, die via dochters, enz.

de zeggenschap heeft over uranium-mijnen (Union Mi

niêre in Kongo), splijtstofstavenfabrieken (FBFC

en Belgonucleaire te Mol), reaktorvaten (Cockerill
te Luik en ACEC-Westinghouse), kernstudiecentra

(zoals het SCK te Mol) ••• Kortom, een mooi voor

beeld van een allesomvattende multinational.

Maar ook de distributie van de elektriciteit wordt
beheerst door PARTIKULIERE ondernemingen, die voor

een groot gedeelte weer eigendom zijn van de So

ciete Generale. Het is dan geen wonder dat België

de hoogste elektriciteitsprijzen van West Europa

kent. De energie (gas, water, olie, stroom) is vol

ledig in handen van kapitalistiese ondernemingen:

In deze opsomming is de plaatsnaam MOL enkele keren

gevallen. Dat is geen toevalligheid als we de situ

atie in en rond Mol nader bekijken. Mol herbergt

"het knooppunt van de belgiese kernindustrie:

• SCK-StudieCentrum Kernenergie van de belgiese
staat, te vergelijken met 'ons' centrum te Petten.

Het SCK telt twee test-reaktoren en laboratoria.

• FBFC - Franco BeIge Fabrication des Combustibles:
produceert branstofstaven en splijtstofelementen

voor alle soorten reaktoren.

• BELGaNUCLEAIRE : hêt ontwerp en ingenieurscen
trum voor alle aspekten van de kerntechnologie.

Onder andere het voornaamste researchcentrum voor

de SNR-300 (de snelle natrium gekoelde kweekreak

tor te Kalkar). Men is er uitstekend bekend met

plutonium, vandaar dat BN de startlading voor Kal

kar zal gaan leveren. BN doet ook onderzoek naar

opslagmethodes voor radioaktief afval •••

• EURATOM: diverse laboratoria waar onderzóek

wordt verricht ten behoeve van de EEG-lidstaten.

• EUROCHEMIC: de opwerkingsfabriek voor radioak
tief afval, die sedert 1974 'slapende' is ••••
maar waarmee men grootse plannen heeft (zie verder)
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EUll.Oc.hll.m-i-c wvui .in 1964 opgeM.c.ht dOM. 13 OESO-iande.n

om tlpt.i.j.t!>to6 met na:tu.u!lU.jk 06 laag vllJlJL.i.jkt a6val.

lu.i.t ondlZJtzoek-'LlZA.ktoJten e.d.) Op te WlZJtken. At tlnel.

b/Z.!>toot men ook hoogvllJlJL.i.jkt a6val. (van t.i.c.htwatIZJt

ILlZA.ktiul.en) op te wlZJtken, omdat cUt aanbod tlteed.!> glLotlZJt

WlZJtd. Toch wlZJtd .i.n 1971 b/Z.!>toten om de opwlZJtk-akt.i.v.i.

teUe.n te !>f.aken, nadat Engeland, FILank!L.i.jk, llI/Z.!>t Vu.i.U

tand en NedlZJtiand z.i.ch hadden teILUgge.tlr.okken: deze tanden

!>:tUWtden hUtl klZJtna6va.f naM de veel. glLoOûlZJt opgezette

pa!LÜ.kuUlZJte opwlZJtk.i.ngtl6ab/f..leken ..in La Hague IFI en

llI.i.nd.llc.al.e IGB). SedlZJtt juU '74 Ugt EuILoc.hem.i.c. .6t.i.t•••

maa'L de a6val.-op.6tagptaa..Uen 'wlZJtken' voolLtclwr.end

(kontlLote, koet.i.ng, Om/LOlZ.!Len, enz.) Momenteel. z.i.t Betg.i.e

met de gebakken plZJten: 650 k.i.to ptuton.i.um , 800 m3

hoogakt.i.e6 a6val., 4000 m3 middelakt.i.e6 en 4000 m3 taag
akt.i.e6 a6val. .6ta.a.t op de tlZJtlLe.i.nen van EUILOc.hemic. te

wac.hten op nadlZJte beM.c.hten. Betg.i.e voelt zieh gll.nomen

doon: de ovlZJL.i.ge pa1ttn1ZJt-!ande.n, d.i.e hun 1L0t600.i. daaJr.

hebben We.n .6:taan. Va.nda.aJr. het b/Z.!>tu.i.t van de lr.eg/ZJt.i.ng

om EuILoc.hem.i.c. VOOIL 100% .i.n uge.n hande.n te neJIIVI, tot

5 maal. de hu.i.d.i.ge glLOo:tte u.i.t te bJr.e.i.de.n e.n zel.6 te. gaan

expto.i.tIZJte.n.

Professor Went (een fervent aanhanger van kern
energie) heeft enkele jaren geleden gezegd:
"WIJ NEDERLANDERS VERKEREN IN DE GELUKKIGE OM
STANDIGHEID DAT WE DEZE FABRIEKEN IN NEDERLAND
NIET HEBBEN EN OOK NIET ZULLEN KRIJGEN". Dat is
duidelijke taal. Maar ••• ook al kent ons land der
gelijke installaties niet, we zullen uiteindelijk

niet ontkomen aan dit 'radioaktieve spel zonder
grenzen'. Immers, Tilburg en Eindhoven bv. liggen
op amper 35 km. van Eurochemie. En met een jaar
lijks overheersend zuid/zuidwesten wind waait er
nogal wat naar Nederland, over de grenspalen heen:
om duidelijk. te zijn: we hebben 't hier nog steeds
over de 'normale' situatie. De beschrijving van
een ramp of iets dergelijks laten we aan ieders
fantasie over.

Een tweede zorg (voor met name Noord Brabant) is
het plan voor de opslag van het uiteindelijke radio
aktieve afval in de Rupelse kleilagen (op nauwelijks
15 km. afstand.van de nederlandse grens).
Er doemt hier een duidelijke parallel op met de
nederlandse plannen voor opslag in de zoutkoepels

in Groningen en Drenthe, welke plannen weer hun even
beeld vinden in de engelse en zweedse plannen voor
opslag in granietrotsen. Elk land probeert zo z'n
eigen karakteristieke Qplossi.ng te vinden voor di
probleem. De belglese deskundigen achten de klei
lagen (op 200 meter diepte) voldo~nde waterdicht om
de troep veilig (voor enkele honderdduizenden jaren)
te verbergen. Een veilig idee???? Volgens neder
landse en franse deskundigen zijn kleilagen nooit
voor 100% waterdicht, en bovendien - beweren neder
landse hydrologen - stroomt het grondwater naar Ne
derland toe, waar het als drinkwater wordt gebruikt.
Welneen, zeggen belgiese hydrologen, het stroomt

-
':,. ~

z:rr ~........-

. • bos~Q...ëe ....."'""',,àle.s
f3~a.'!C:.M1f.."", NOf.
.. " ,....,sfoJo..1< "''''CH~H'C

• 'l'~ ''''Jf'5I1ff-bric'< (e."-"J
o g'Pla-d, 1:c>_,oJ

..";;)", ~~;\'i~f~;·~ll;MIJl)

De situatie wordt echter steeds gevaarlijker en
dreigender. Vandaar het initiatief van de VAKSi)
(i.s.m. Provinciaal Energie Komit~ Noord Brabant)
om een STUDIEDAG te organiseren te Mol, waar vak
bonden, werknemers van de kernindustrie en streek
bewoners geinformeerd zullen worden over de pro
blemen in de kernindustrie en in opwerkingsfabrie
ken in 't bizonder.
De direkte aanleiding voor desze studiedag is het
voornemen van de belgiese overheid (lees: het al
eerder genoemde bolwerk van partikuliere bedrijven)
om de "slapende" opwerkingsfabriek EUROCHEMIC te
Mol opnieuw in vol bedrijf te nemen na een forse
uitbreiding tot 5 maal de huidige grootte.
De opwerkingsfabrieken vormen de schakel waar de
"vuile was" van de kernindustrie wordt gedaan~)

• KLEILAGEN: ten noorden van Mol liggen kleilagen
(Rupelse kleilagen) die men uitermate geschikt acht
(of geschikt verklaard) om er een definitieve OP

slagplaats voor hoogradioaktief afval te vinden.
(zie verderop) •
De eerlijkheid gebiedt ons te vermelden,· dat er

ook nog een conventionele (kolengestookte) centrale
staat. Maar dat zou je bijna vergeten bij al dat
nucleair geweld ••••

Veel nederlanders zullen zich nu wel afvragen of
er niets t~gen die nucleaire stoomwals wordt gedaan.

Ondanks het feit dat we weinig over België horen,
gebeurt er wel degelijk iets. Er is trouwens al het
een en ander gebeurd in de vorm van demonstraties
(loktober '77 te Antwerpen: 4000, 23 januari '78
te Mol: 200), publikaties, informatieavonden, enz.

·Maar zoals al eerder is gesteld, de schaal is veel
kleiner dan wij (in Nederland) gewend zijn.
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naar het Westen (naar de Schelde). En daarmee is een

nieuwe onzekerheid geboren: de deskundigen weten
nauwelijks iets van de (ondergrondse) waterbewegingen.

Er zijn nog meer dubieuze zaken: voor de opslag van

het afval is een nieuw procede ontwikkeld. het afval
wordt in glas ingesmolten, en vervolgens als knikkers
in metalen koffertjes opgeborgen. Bij laboratorium

proeven zijn al diverse knikkers 'spontaan' openge

barsten (vanwege de blijvende hitte-werking) waardoor

radioaktief stof bloot kwam te liggen. "Wilt u even

niet hoesten!"

Al met al geen leuke vooruitzichten. En dat, terwijl
de tijd gaat dringen. Immers, als Eurochemic vervijf

voudigd gaat (op) werken, zal het afval ook in vijf

voud toenemen. De ondergrondse opslag wordt dan mo
gelijk een alibi om het terrein bij de fabriek vrij

te houden.
Vandaar dat het noodzaak wordt om vanuit Nederland

steeds dringender een beroep te doen (op regerings
nivo, want de provincie kan niets doen) op onze
zuiderburen om te voorkomen dat er ongelukken gaan

gebeuren••••Maar eigenlijk geldt dit laatste ook

voor de nederlandse regering zelf!

1) Vezeni.gde Aktiegroepen voor KernStxJp

2) Zie "Opwetking van kel:nafval" d::lor Klarisse

Nienhuys.

KERN ENERGIE.._

~...

In het°Almelcbulletin nr.4 sàlreven we al over het
Proces tegen Kalkar. Dit pmces voert het LEK, sanen net

PvdA, De Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, de Bond

WetensdlaaJelijke Ameiders (IMA) en duitse bürgeriniUa

tiven. cmlat de zaak nu c.y behandeling wacht in Karlsruhe

waar de besluitvonning tot de boU!I van de Snelle :Kweek

reactor aan de grc>nIiolet getoetst zal worden, hebben deze

groepm een J:x>uoIstxJp geëist tot het hof in Karlsruhe

uitspraak heeft gedaan.

De bolMStopaanvraag is eind januari gedaan en de behan

deling is mg steedS aan de gang. Door allerlei oorzaken
womt pas half april de uitslag vel:Wad1t. omertussen
zijn de bouwers van de centrale al aktief geweest. Op 13

februari stelden zij in een persverlc.l.aring dat een bourI

stxJp het verlies van 10.000 aJ:be1dsplaatsen zou beteKe

nen. Pul:e demagogie, de toelevenmde bedr1jvenstaken
heus hun hele pxoduktie niet bij een tijdelijke boIMStxJp.

BoverXIien is wexkgelegerileid erg belangrijk, llBar wat

Otl$ betteft mag de produktie van cb:ldsk1sten best cm
laag.

De duitse aktiegroepen zijn nu een kaartenaktie be9:.>nnen
an de behandeling van de boIMStopaanvraag te versnellen

en te laten zien aan de het:en rechters dat een groot

aantal uensen het instellen van een boIMStxJp van het
allergrootste belang vinden. Daartoe hebben zij kaarten

genaakt net een vool:bedrukte tekst waarin geneld womt

dat afzender de bolMStopaanvraag steunt. Deze kaarten

lTOElten naar de J:echtbank in !l.&inster gestuurd worden

waar de boIMStopaanvraag behandeld womt.

Het verkopen van deze kaarten is eveneens een bijdrage
aan de proceskosten. De kaarten kosten zestig cent, dit

is ook de verkoopprijs, alle winst gaat in de procesak

tie. Min1Jmmafnaue 15 stuks. Bestel zo snel llDgelijk

wat van die kaarten bij ons, steun daaruee het proces

financieel en lIDreel.

Maak voor een bestelling X x tO,60 over c.y gironr.

2708370 van J.Hontelez, SaemedanBtraat 4a hs, A'dam.

Verneld a.u.b, duidelijk dat het voor deze kaarten is.

S'1EON HET PRJCES 'lE3EN KALKAR OOK OP DEZE MANIER

GIF'l'EN VOOR HET KALKARPR:lCES OP GIR) 77992, t.n.v.

penningmeester Ka1kaIpJ:ooes, Anst:erl2m.



NIEUWE PUBLIKATIES

Affiesje

de SSK Nijnegen heeft een affiesje uitgebracht dat

bestaat uit een fotokollage van de denonstratie op

4 maart. Het kost f 1.- + porto en is te bestellen

op Vondelstraat 6, Nijnegen, 080-225408

~~ntenwen~

De SSK Nijrregen heeft ook een herziene versie van

het boekje Argurrenten Tegen Kernenergie uitgebracht.

Te bestellen op bovenstaand adres, f 3.50 + porto.

116 pagina's A5 fonnaat.

Vro\Jo\1en tegen Kernenergie

Vertaling van Duitse brosjure. Gestencild.± 20 pa

gina I s s»,75 + porto op bovenstaard adres.

!::2~_~~~l~~~

Een verzarreling foto's van de detDnstratie, waaraan

is rreegewerkt (gratis) àJor vele persfotografen.

Het boek is uitgebradlt àJor het Landelijk Energie

Koorl.tee en kost f5.-. Bij afnarre van 10 exeIlplaren

of neer f4.50 + porto.

Dubbe1n~_~~tionalevan~

Met veel foto's van de Al:ne1odetDnstratie en ach

tergrorXlartikelen. Kosten f 4.- Te bestellen bij

Jan van Arkel, Saenredamstraat 4 a 1IIlBterdam

020-792503

GOTT SE' DANK lil!
leN DACHTE SalON,

-__ DIE UCIITER ANEN AUSm

Aan dit nummer van het Almelo bulletin werkten

mee: Dries van Beusiahem. Odilia Boele. Wim

Kersten. Pieter Lamme r e , Rudolfine Lan qenbe rq,

Frank van Zaanen.
ëindredaktie: Odilia. Rudolfine en Pieter
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AKTIE SYMBIOSE-aO .000

De omroep Synbiose heeft zidl de afgelopen

jaren ham. gemaakt voor de emancipatie van achterge

stelde groepen rrensen, waazb1j ze er vanuit gaat dat

deze rrensen, dan wel degenen die hun belangen vertegen

woonligen, de eerst aangewezenen zijn om te vertellen

wat er aan de hand is. Tevens heeft Synbiose vele

akties ondersteund.

Vorig jaar maart besloot minister van Doorn de zend

nac:htiging voor SyIlbiose in te ttekken. Hiertegen is

rren in beroep gegaan net als resultaat dat de Raad

van State op 21 febr. j.l. besloot dat Synbiose tot

1 octOOer a.s , nag blijven uitzenden.

Meteen na de beslissing van van Doorn is vorig jaar

ook beçpnnen net de voortlereiding van een aktie om

40.000 leden te werven. Op basis daarvan kan een zgn.

aspirant;,-C-nac:htiging worden aangevraagd, een eerste

stap om C-omroep te worden. D.w.z.: een "ge.IOne"

omroep, die uitzendt op basis van haar ledental. Deze

aktie is kortgeleden van start gegaan.

Bij de activiteiten geridlt tegen de uitb:teiding van

Alnelo is duidelijk gebleken dat de publiciteitsnedia

veelal incident-geridlt zijn, in plaats van thema

geridlt: een denonstratie is alleen nie\Jo\1S als er iets

onverwachts gebeurd. Dan oog wordt het ó:lel van de

denonstratie hooguit in een bijzin vel:l'leld. SyIlbiose

heeft onze protesten tegen de kernenergie en haar

gevolgen ondersteund.

S'lEUN DE AKTIE SYMBI0SE-40.000: Wordt lid àJor no,
over te maken op postgiro 144144 t.n.v. Synbiose,

postbus 410, Ut:tedlt o.v,v, lid '78. Extra bijdragen

zijn welkom op postgiro 144146 o.v;v, ondersteuning

Aktie SyIlbiose-40 .000.


