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1. ALGEMENE INFORMATIE 

Kenmerken van het Ultra-Centrifuge project 

Na de Tweede Wereldoorlog hebben geleerden in Neder
land, Engeland en West-Duitsland de ultra-centrifuge 
technologie diepgaand bestudeerd. Als gevolg hiervan 

werd in 1969 Ultra-Centrifuge Nederland N.V. opge
richt door de Staat der Nederlanden, Philips, VMF, 
RSV, DSM en het toenmalige Reactor Centrum Nederland. 
Op dit moment is de Staat voor ruim 98,5% aandeelhou
der van UCN. 

In 1970 besluiten de regeringen van Nederland, Enge-
land en West-Duitsland de ontwikkeling van de u.c.

technologie gezamenlijk voort te zetten en op commer

ciële basis uranium te gaan verrijken voor electrici
teitsmaatschappijen die kernenergie opwekken in een kern
centrale. Die samenwerking is geregeld in het Verdrag 
van Almelo, onder de naam URENCO (URanium ENrichment 
COmpany). 
De gezamenlijke verkoop wordt gedaan door Urenee Ltd., 

gevestigd bij Londen. Het verrijken zelf wordt gedaan 
door Urenee UK in Capenhurst (bij Liverpool) en Urenee 
Nederland in Almelo. 
In West-Duitsland wordt momenteel gewerkt aan de op

richting van een verrijkingsfabriek van Urenee Deutsch
land in Gronau. 

Ultra-Centrifuge-Nederland N.V. met + 380 werknemers en 

Urenee Nederland met + 185 werknemers zijn dus twee af
zonderlijke bedrijven, waarvan u.c.N. moet worden gezien 

als een moedermaatschappij van Urenco. 

Op het u.c.-terrein bevinden zich een centrifugefabriek, 
een laboratorium, een administratiegebouw en een verrij
kingsfabriek. 
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Algemeen gevoelen t.o.v. kernenergie 

Het is hier niet de plaats in te gaan op de vraag of 
kernenergie noodzakelijk is. De discussie hierover is 
immers nog druk gaande en zal verder binnen de zoge
naamde Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) worden 
gevoerd. 

Wel is het duidelijk dat een belangrijk deel van de 

bevolking bezwaren heeft tegen kernenergie. 

Een recente enquête heeft immers uitgewezen dat onge

veer 50% van de bevolking huiverig staat t.o.v. aan
wending van kernenergie. 
Het ligt voor de hand dat zowel v66r- als tegenstanders 

van kernenergie hun mening zo indringend mogelijk naar 
voren brengen en dit is een erkend recht. Natuurlijk 
dient e.e.a. zich in beginsel af te spelen binnen de 

regels die gelden in een democratische rechtsstaat zo

als Nederland is. Hierop wordt nader teruggekomen. 
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2. INLEIDING EN BELEIDSFILOSOFIE 

In de algemene informatie verstrekt over het Ultra
centrifuge project is gezegd dat het een erkend recht 
is, dat zowel vöör- als tegenstanders van kernenergie 
hun mening zo indringend mogelijk naar voren brengen. 
Een en ander dient zich echter in beginsel wel af te 

spelen binnen de rechtsregels die gelden in Nederland. 
Deze filos.ofie wordt hier in Almelo sinds de grote de
monstratie op 4 rnaart 1978 gehanteerd en wordt nogeens 
bevestigd in het rapport "Democratie en geweld" van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (W.R.R.). 

In dit verslag van de verantwoording over het gevoerde 

beleid t.a.v. de blokkade en de demonstratieve manifes
tatie in juni 1981, wordt gepoogd een beeld te schetsen 
van de totstandkoming en uitvoering van het beleid dat 
in zijn algemeenheid gevoerd wordt t.a.v. groepen die 
de rechtsorde verstoren. 
Steeds wanneer er sprake is van demonstraties, bezettingen, 
blokkades etc. komen de begrippen rechtsorde en handha
ving van de openbare orde aan de orde. 

In het rapport van de W.R.R. wordt er nog eens op gewe

zen dat de formele benadering van het begrip rechtsorde 
en van het begrip handhaving van de openbare orde, als 
onderdeel van het begrip rechtsorde niet goed hanteerbaar 
is. 
Er wordt de nadruk gelegd op de marges die er ten aanzien 
van deze begrippen in de loop der tijd zijn gegroeid. Voor 

een goed begin wordt de betreffende passage uit het W.R.R.
rapport geciteerd: 

"Voor de burgers is er een marge gegroeid voor wetsover
treding als aanvaard middel om 

- wijziging in de rechtstoepassing te bewerkstelligen in 
geval van sterk gewijzigde omstandigheden en opvattingen~ 
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- maatschappelijke wantoestanden aan de kaak te 

stellen, waarin wet en bestuurlijke procedures 
niet doeltreffend voorzien". 

"Voor de autoriteiten, belast met de handhaving van 
de rechtsorde bestaat er van oudsher ook een marge. 
Zij hanteren nl. het beginsel van de opportuniteit". 

Dit betekent dat er niet een formeel begrip rechtsorde ge
hanteerd wordt, dat geacht wordt direkt uit de wettelijke 
voorschriften voort te vloeien, maar dat steeds in concrete 
situaties wordt bepaald of de rechtsorde het best kan wor
den gediend door optreden van de overheid of juist niet. 

Deze benadering van de rechtsorde en dus ook van de hand
having van de openbare orde als onderdeel daarvan, wordt 
van groot belang geacht bij het uitstippelen van een beleid 
ten aanzien van groepen die haar verstoren. 

Deze benadering betekent nl. dat er in onze samenleving de
mocratische, zo men wil emancipatorische krachten aan het 
werk mogen of misschien juist wel moeten zijn. 
Dit betekent ook dat de overheid die belast is met de handha
ving van de rechtsorde hiermede rekening zal moeten houden. 
Deze overheid wordt gevormd door bestuur en justitie, die 

elk voor een deel van die handhaving verantwoordelijk zijn. 
Het begrip handhaving van de rechtsorde valt namelijk uit
een in: 

a) de handhaving van de openbare orde en in 
b) zoals het ontwerp van de nieuwe politiewet het omschrijft, 

de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dat wil 
zeggen de daadwerkelijke voorkoming, de opsporing, de be

eindiging, de vervolging en de berechting van strafbare 
feiten, alsmede de ten uitvoerlegging van de beslissing 
van de rechter of het openbaar ministerie. 

De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare 
orde, en de officier van justitie is belast met de strafrech
telijke handhaving van de rechtsorde. 
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Het is onnodig te zeggen dat deze onderdelen verschil

lende samenhangen en overlappingen vertonen. Zo kan het 
strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde gevolgen 
hebben voor de openbare orde, en omgekeerd. 
De afstemming van deze onderdelen vindt plaats in het 
driehoeksoverleg (burgemeester, hoofdofficier van justi
tie en commissaris van politie) • 

In het begin van de inleiding is gewezen op de rol van 
op zich democratische krachten die in de samenleving aan 
het werk zijn. Een voorbeeld hiervan is de Anti-Kern
energie Beweging, het Landelijk Energie Kommitee etc. 
Mede door deze krachten zijn er maatschappelijke veran
deringen opgetreden. 

In het begin van de inleiding is gewezen op de rol en 
de noodzaak van de democratische krachten die in de sa
menleving aan het werk zijn. Een voorbeeld hiervan is de 
Anti-Kernenergie Beweging, het Landelijk Energie Kommitee 
etc. Mede door deze krachten zijn er maatschappelijke ver
anderingen opgetreden. 
Zo zijn er ook veranderingen opgetreden in het gezag van 

de overheid en dientengevolge in het gezag van het politie
apparaat. Het zonder meer onderdrukken van een demonstratie 
door middel van het inzetten van een politiemacht zal niet 
meer als legitiem worden ervaren. Aan de andere kant accep
teert de burger het ook niet, dat hij door actiegroepen zo
als de A.K.B., in zijn doen en laten wordt belemmerd. 
Het is met name de burgemeester die dit aspect betrekt bij 
de vraag of de overheid moet optreden of juist niet. De burge
meester heeft immers veelvuldig contacten met de burger en de 
vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Van hem mag dan ook 
verwacht worden, dat hij kan beoordelen in hoeverre een optre
den als legitiem zal worden ervaren. 

Begin april 1981 wordt via een bericht in de radionieuwsdienst 
A.N.P. bekend, dat in Almelo een blokkade van het o.c.-complex 
zal gaan plaatsvinden, te organiseren door de Verzamelde Basis
groepen Nederland. 
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De burgemeester zal er dan enerzijds voor moeten zorgen 
dat de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer 
tussen de Almelose burgers onderling zoveel mogelijk ge
waarborgd blijft en anderzijds, dat de actievoerders en 
demonstranten hun boodschap kunnen brengen. Dat kan al
leen in goed gesprek en overleg met elkaar en door bege
leiding door een politie met een positief en welwillend 
gezicht zoals dat op 4 maart 1978 ook het geval was, 
m.a.w. de demonstranten vonden de politie niet têgen zich, 
maar n&&st zich. 
De burgemeester is hier de man die bruggen moet zien te 
slaan. 

In het voorgaande is getracht een beeld te schetsen van 
de kaders waarbinnen het beleid met betrekking tot de 
demonstratieve acties van 17 t/m 20 juni 1981 tot stand 
is gekomen. Wezenlijk daarvoor is een consistent beleid 
zoals dat in 1978 en bij andere kleine demonstraties in 
1979 en 1980 ook gevoerd is. 
In zijn algemeenheid gaat het bij het formuleren van een 
consistent beleid om de afweging van een aantal elementen 
die in het eerder genoemde W.R.R.-rapport nog eens op een 
rij worden gezet. De betreffende passage wordt hierbij 
geciteerd: 

" Bij een te grote terughoudendheid tegenover geweldple
gingen dreigt het gevaar dat door ordeverstoorders in de 
toekomst op diezelfde terughoudendheid wordt gerekend, 
met het gevolg dat de problemen alleen maar toenemen1 

Bij een te repressief beleid dreigt het gevaar dat ook 
gerechtvaardigde protesten niet meer als zodanig worden 
gezien. Dit kan tot een onnodige verharding van tegen
stellingen leiden. 
Een dergelijke verharding is ongewenst. Hierdoor kunnen 
namelijk de actievoerende minderheid en haar achterban 
in een te geisoleerde positie komen te verkeren, waaruit 
zelfs desperadobewegingen kunnen voortkomen. 
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Ook loopt de overheid die daadwerkelijk iedere ordever
storing zou willen tegengaan het gevaar, tot een vergaan
de beperking van de persoonlijke vrijheid te komen. 
Bij de afweging zullen voorts de opvattingen in de samen
leving een rol moeten spelen. Dit is niet eenvoudig voor
al omdat deze zeer snel kunnen veranderen. Zo kan de pu
blieke opinie door haar tolerantie, burgerlijke ongehoor

zaamheid voeden en doen escaleren tot geweld, maar na de 
geweldpleging ook gemakkelijk komen tot verwerping van 
iedere burgerlijke ongehoorzaamheid. Anderzijds kan ook de 
samenleving als geheel leren van ordeverstoringen. 
Zo kunnen zowel actievoerders als het publiek door de er
varing van niet gewild geweld, op grote schaal meer oog 
krijgen voor de risico's die in dit opzicht bestaan. 

Tenslotte zal in de afweging ook de reactie van het 
apparaat dat belast is met de handhaving van de open
bare orde, een zekere rol moeten spelen. Zijn dienst
baarheid en afstandelijkheid ten opzichte van de beleids
keuzen van het bevoegde gezag zijn wezenlijk, maar juist 
daarom moet er aandacht zijn voor de vraag of het perso
neel die kwaliteiten ook menselijkerwijze kan opbrengen. 

Met inachtneming van dergelijke overwegingen zal de over
heid onder gegeven omstandiheden moeten kiezen en een 
beleid moeten voeren. 

Waar burgerlijke ongehoorzaamheid de grenzen van zelfbe
heersing en geweldloosheid overschrijdt, zal de overheid 
moeten optreden en tot vervolging over moeten gaan. 
Dit is mede gewenst, om serieus protest voldoende tot 
zijn recht te doen komen." 

Dit citaat geeft zeer goed weer het afwegingsproces wat tel
kens in het driehoeksoverleg plaatsvindt en ook nu plaats 
vond met betrekking tot de aangekondigde demonstratieve ac
ties bij het u.c.-complex van 17 t/m 20 juni 1981. 
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De uitkomsten van die afweging zijn vertaald in bruikbare 

uitgangspunten en tolerantiegrenzen. Binnen dat gegeven is 
het politiële draaiboek opgesteld. 

Bij de demonstatieve acties in Almelo heeft het driehoeks

overleg dan ook de volgende uitgangspunten en tolerantie
grenzen vastgesteld: 

- De vrijheid van demonstreren tegen uitbreiding van het 
u.c.-complex en het opvoeren van de productiecapaciteit 

is een erkend grondrecht en zal - binnen aangegeven gren

zen - kunnen plaats hebben. 

- De belangen van derden (in het bijzonder van de medewer

kers van U.C.) mogen bij de uitoefening van het recht tot 

demonstratie, niet op onaanvaardbare wijze worden geschaad. 

Met betrekking tot de U.C.-fabrieken betekent dit, dat de 

essentiële bedrijfsvoering niet mag worden geschaad. 

- Het optreden van de politie zal erop gericht zijn fric
ties of een confrontatie tussen de medewerkers van de 

u.c. en de demonstranten te voorkomen en dient een re
gulerend en dé-escalerend karakter te hebben. 

- Er dient steeds een zorgvuldige afweging te zijn tussen 

de mate van inbreuk op de rechtsorde door de demonstran

ten en de consequenties van het optreden tegen die in

breuk op de rechtsorde. 

- Het noodzakelijke politie-optreden dient ook door de 

demonstranten zo min mogelijk als provocerend te worden 
ervaren. 

Het algemene criterium bij het aangeven van de tolerantie

grenzen luidt als volgt: 
Het noodzakelijk politieel optreden wordt mede geken
merkt door een zorgvuldige afweging van de mate van 

inbreuk op de rechtsorde en de consequenties van het 
optreden tegen die inbreuk op de rechtsorde, waarbij 

ernaar gestreefd wordt een dé-escalerend effect teweeg 
te brengen. 
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Hieronder wordt dit algemene criterium zo goed mogelijk 

gespecificeerd, doch wel met dien verstande dat daar 
waar gesproken wordt over optreden van de politie dit niet 
imperatief is voorgeschreven, doch steeds weer getoetst 
zal moeten worden aan het algemene criterium. 

1. De politie treedt niet in groter verband op als tijdens 

de actie door demonstranten geweld wordt aangewend tegen 

goederen en voorwerpen, zolang dat geweld beperkt blijft 
tot individueel optreden van demonstranten en de schade 
beperkt blijft (tot een enkele ruit of iets dergelijks) 

2. Als in het geval genoemd onder 1 de omvang van de 
vernielingen groter wordt (te denken valt aan 10 à 

15 ruiten, auto's etc.) dan wordt in principe door 
de politie opgetreden (bijvoorbeeld art. 141 Wetboek 
van Strafrecht - openlijke geweldpleging) 

3. Als plundering plaats vindt dan wel blijkt, dat ver

nielingen volgens een systeem worden aangericht, dan 
wordt politieoptreden geboden. 

4. Als het geweld zich uit in het gooien van brandbommen, 

molotov-cocktails, dan treedt de politie op, tenzij 
het gooien zich beperkt tot een incidenteel geval ~ 
tevens de gevolgen beperkt blijven. 

5. Tevens wordt opgetreden als men zich schuldig maakt aan 
geweld zowel tegen politieambtenaren als tegen andere 
personen. 

6. Indien men het hek van het u.c.-complex overschrijdt, 
het hek vernielt of pogingen daartoe doet, is politie
optreden geboden. 

7. Een effectieve blokkade, dat wil zeggen een blokkade van 
alle toegangspoorten die ononderbroken gedurende meer
dere etmalen wordt gehouden en waardoor de bereikbaarheid 
van het complex door medewerkers onmogelijk is, wordt in 
beginsel niet toegestaan. 
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8. Het opwerpen van barricades, waar dan ook, heeft 

onmiddellijk politie-optreden tot gevolg. Het mee
voeren en gebruiken van materialen, kennelijk ge
schikt voor het opwerpen van barricades, of het 
anderszijds verstoren van de openbare orde, wordt 
niet getolereerd. 

9. In principe wordt niet opgetreden tegen het plaat

sen van tenten in de directe omgeving van het ten
tenkamp. Elders is het optreden tegen het plaatsen 
van tenten afhankelijk van de situatie, in overleg 

met de Algemeen Commandant. 

10. Indien actievoerders zich aan de hekken hebben vast
geketend volgt politie-optreden (losknippen van de 

kettingen en verwijdering van de actievoerders naar 
een nabijgelegen plaats) • 

Binnen deze uitgangspunten en tolerantiegrenzen is het 
draaiboek voor de demonstratie in Almelo van 17 t/m 20 
juni 1981 verder uitgewerkt. 
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3. DE VOORBEREIDINGEN T.A.V. DE BLOKKADE EN DE 

DEMONSTRATIEVE MANIFESTATIE 

Zoals in de inleiding reeds vermeld, vindt direct na het 
bekend worden van de voorgenomen totale blokkade van 

de toegangspoorten van het u.c.-complex, op initiatief van 

de burgemeester van Almelo, mr. F.J.H. Schneiders, een 

eerste oriënterend gesprek plaats met de U.C.N.- en Urenco

directies op maandag 6 april 1981. 

Deze eerste bespreking vindt plaats om voldoende tijd te 

hebben om een adequate overheidareactie op de medio juni 

1981 te verwachten blokkade en demonstratieve acties te 

kunnen voorbereiden. 

Medegedeeld wordt dat tijdens de blokkade op 2000 actievoerders 
kan worden gerekend. Voor de demonstratieve actie worden 

+ 10.000 demonstranten verwacht. 

Aan de eerste bespreking wordt deelgenomen door vertegen

woordigers van de directies van u.c.N. en Urenco, de burge

meester, de commissaris van politie en de chef van het kabinet 
van de burgemeester. 
Uitvoerig wordt van gedachten gewisseld over de consequenties 

van een totale blokkade voor beide bedrijven. 

Geconcludeerd wordt dat de bedrijfsvoering in essentie onge

hinderd doorgang zal moeten vinden en dat van overheidszijde 

in beginsel geen geweld zal worden gebruikt. Een effectieve 

blokkade wordt niet getolereerd, een demonstratieve blokkade 
zal worden gedoogd. 

Vervolgens vindt op maandag 4 mei 1981 het eerste gesprek 
plaats tussen vertegenwoordigers van de Verzamelde Basisgroepen 

Nederland, de burgemeester, de loco-burgemeester, de commissa

ris van politie en de chef van het kabinet burgemeester. 

Tijdens dat gesprek wordt medegedeeld dat door een effectieve 

blokkade de bedrijfsvoering van U.C.N. en Urenco belemmerd 

zal worden en zo mogelijk geheel lam gelegd. Verder zal door 

een ludieke manifestatie getracht worden de doelstellingen van 
de Anti-Kernenergie-Beweging (A.K.B.) een grotere bekendheid 
te geven. 
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Door inschakeling van een zo groot mogelijk aantal basis
groepen van de A.K.B. zal getracht worden tenminste 2000 
personen te mobiliseren. Indien dit aantal bij het geplande 
aanvangstijdstip niet bij benadering aanwezig is, zal over
wogen worden de blokkade niet door te voeren. Of en in hoe
verre dit gevolgen zal hebben voor de vastgestelde ~udieke 

manifestatie is niet duidelijk. 
Uit het gesprek blijkt verder dat men niet voornemens is 
vooraf een demonstratievergunning aan te vragen. Bovendien 
blijkt dat de demonstranten een tentenkamp willen inrichten 
zo dicht mogelijk bij het o.c.-complex, alsmede ten behoeve 
van de communicatie onderling, een F.M.-radiozender willen 
gebruiken. 

De reden waarom ambtshalve vergunning wordt verleend tot 
het inrichten van een tentenkamp, het houden van een demon
stratie bij het U.C.N.- en Urenco-complex, alsmede het houden 
van een afsluitende ludieke manifestatie, wordt in het 
volgende hoofdstuk nader toegelicht. Ook het gedogen van een 
radiozender wordt daar toegelicht. 
Verdere vervolggesprekken vonden plaats op 15, 22 mei en 
9 juni 1981. 

De kernvraag van het gesprek is, wil de A.K.B. een demonstra
tieve blokkade welke getolereerd wordt, of een effectieve 
blokkade welke ontoelaatbaar geacht wordt. 

Gezocht zal worden naar een modus waarbij enerzijds de demon
stranten ruimte tot demonstreren krijgen en anderzijds de 
Almelose burgers, de werknemers en de bedrijven van u.c.N. 
en Urenco zo min mogelijk gehinderd worden. 
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In het locale driehoeksoverleg (burgemeester, hoofdoff~cier 
van justitie en commissaris van politie) hetwelk plaats 
vindt op 6 mei 1981, wordt uitvoerig van gedachten gewisseld 
over de bij een effectieve blokkade te verwachten gevaar
zetting met betrekking tot het o.c.-complex en het daarop 
te geven antwoord met het oog op de handhaving van de open
bare orde en veiligheid. 
Ook de politiële maatregelen worden in de locale driehoek 
uitvoerig besproken. Zo wordt ruim aandacht besteed in 
het overleg aan eventueel justitieel politie-optreden, het 
arrestatiebeleid, de afhandelingsprocedure, het gedogen van 
de radiozender etc. 
De verantwoordelijkheid met betrekking tot een eventueel 
politie-optreden in verband met mogelijke ordeverstoringen 
c.q. ongeregeldheden nabij het o.c.-complex dient te 
liggen bij de locale driehoek. De technische/organisatorische 
beveiliging van en op het terrein van het o.c.-complex zelf, 
is een verantwoordelijkheid van beide bedrijfsdirecties, c.q. 
het ministerie van Economische Zaken. 

Onmiddellijk hierop volgend wordt door de gelntegreerde poli
tiële stafgroep, onder voorzitterschap van de commissaris van 
politie van Almelo, begonnen met het opstellen en uitwerken 
van het politieel draaiboek, op basis van de in de locale 
driehoek vastgestelde uitgangspunten en tolerantiegrenzen 
zoals in de inleiding omschreven. 

Het driehoeksoverleg van 6 mei 1981 wordt gevolgd door 
vergaderingen op 19 en 26 mei, alsmede op 10 en 15 juni 1981. 
Tijdens de laatste vergaderingen van de locale driehoek worden 
de eerste voorlopige versies van het politieel draaiboek door
genomen en vastgesteld. 
Op 20 mei 1981 vindt het eerste "vijfhoeks"-overleg (burge
meester, hoofdofficier van justitie, commissaris van politie, 
commissaris der Koningin en procureur-generaal) plaats. 
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Tijdens het eerste gedeelte van de vergadering zijn tevens 

aanwezig vertegenwoordigers van het ministerie van Binnen

landse Zaken en beide bedrijfsdirecties van u.c.N. en Urenco. 

Het beleid van de locale driehoek mondt uit in de volgende 
doelstelling: 
"Een effectieve blokkade, dat wil zeggen een blokkade van de 

toegangspoorten die ononderbroken gedurende meerdere etmalen 

wordt gehouden en waardoor de bereikbaarheid van het complex 
door medewerkers onmogelijk is, wordt niet toegestaan. 

De beide bedrijfsdirecties zijn het met voormelde doelstelling 
eens, met dien verstande dat het voldoende geacht wordt, 
wanneer de productie voortgang kan vinden. Dat is mogelijk met 
30-50 man personeel. De directies overwegen enerzijds aflos

sing per helicopter of anderzijds een verblijf van enkele dagen 

binnen de poorten. Men acht dit wenselijker dan dat het perso
neel spitsroeden zou moeten lopen,doordat het personeel met 
bijstand van de M.E. door de massa van actievoerders heen ge

loodst moet worden. 
Beide directies vinden dit "spitsroeden" lopen een onacceptabele 
zaak, gezien de dan te verwachten confrontatie tussen medewerkers 
en demonstranten, waardoor escalaties zullen kunnen ontstaan. 

De verbazing tijdens het tweede "vijfhoeks"-overleg op 3 juni 1981 

was däärom groot, toen een gewijzigde directiedelegatie met 
een geheel ander uitgangspunt ter tafel kwam. Men wil nu wel dat 
het gehele personeel, nl. ~ 450 man, zowel donderdag als vrij
dag met 9 autobussen de poort binnengebracht zal worden. 
Dit nieuwe scenario eist een bijstelling van het politiële draai
boek. Mocht het vrijmaken van een poort conform het bijgestelde 
draaiboek niet binnen redelijke tijd luk~en, dan zal het inmiddels 
op een bepaald tijdstip en plaats verzamelde personeel, gedurende 
de blokkade naar huis gezonden worden. 

Tevergeefs wordt getrachthet door de gewijzigde directiedelegatie 

kenbaar gemaakte en g~landereuitgangspunt, naar het eerder 
ingenomen uitgangspunt terug te draaien. 
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Het geheel andere uitgangspunt dat de gewijzigde directie

delegatie nu inneemt, leidt ertoe dat de driehoek, na 
consultatie van de politieleiding, slechts kan toezeggen 
dat bij het binnenbrengen van het gehele personeel, de 
persoonlijke veiligheid van alle 450 werknemers gewaarborgd 

zal zijn tijdens het vervoer 's mogens naar en 's avonds 
van het o.c.-complex. Geen enkele garantie kan nu meer 
gegeven worden, dat het personeel bij het passeren van de 

blokkade niet aan vernederingen zal worden blootgesteld 
(het "spitsroeden"lopen). Tot dat vervoer zal onverwijld 
worden overgegaan na verkregen toestemming van het beleidscentrum 
en de algemeen commandant "te velde". Indien immers de kolonne 
bussen, na het vrijmaken van êên of meer hekken door de politie, 
niet zou doorkomen, zou dat de politie in een onmogelijke 
positie plaatsen. 

Voornoemde gewijzigde opstelling van de bedrijfsdirecties 

zal ook onderwerp van gesprek uitmaken tijdens het inter
departementaal overleg te Den Haag op 9 juni 1981, hetgeen 
op verzoek van het "vijfhoeks"-overleg door de commissaris 
der Koningin is gearrangeerd. 

Voorts vergt een aantal vraagpunten, zoals de mate van even
tueel politiegeweld, alsmede de bescherming van "vitale" 

ruimten van het complex, om nader beraad met de ministers van 
Binnenlandse Zaken, Justitie en Economische Zaken. 

De betrokken bewindslieden worden tijdens bovengenoemd overleg 
verder geïnformeerd omtrent de stand van zaken op dat moment 
en zij stemmen in met het politiële draaiboek. 
De betrokken ministers stellen nadrukkelijk dat de mate van 
het eventueel politiegeweld ter bereiking van de eerder ge
noemde doelstelling van overheidsbeleid afhankelijk is van de 

situatie en in eerste instantie een verantwoordelijkheid van 
de locale autoriteiten. Daarbij wordt onderstreept, het stand
punt van de locale driehoek dat het initiatief tot het aanwenden 
van geweld niet van politiezijde dient uit te gaan. 
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Het gebruik van vuurwapens is niet toegestaan, met uit
zondering van noodweersituaties, voor zover dit betreft 
noodweersituaties die een levensbedreigend karakter hebben 
en worden opgeroepen door een te individualiseren persoon. 

Uiteraard dient voordat eventueel geweld zou moeten worden 
aangewend, een duidelijke waarschuwing te worden gegeven. 
De onverhoopte geweldstoapassing teneinde de blokkade te 
doorbreken, zal zoveel mogelijk gefaseerd dienen te ge
schieden, en wel: 

1. door overreding de demonstranten trachten weg te krijgen1 

2. door te praten met de demonstranten, op basis van de tot stand 
gekomen relatie met de vooraf geinstrueerde politieambte
naren in dagelijks tenue en door zachte drang de blokkade 
op te heffen1 

3. door het wegdragen van de demonstranten door M.E. in zomer
tenue (zonder verdere M.E.-uitrusting), indien de vorige 
fase niet het gewenste resultaat oplevert1 

4. door selectief optreden tegen (groepjes) actievoerders, 
indien deze geweld tegen de politie gebruiken en derhalve 
een tolerantiegrens doorbreken. 
De geweldloze demonstranten worden gewaarschuwd dat opge
treden gaat worden tegen de geweldplegers en waarbij het 
zwaartepunt ligt op de aanhouding van geweldplegers en dat 
de actie tengevolge van het gedrag van die geweldplegers 
een ander karakter krijgt. 
Het toe te passen politie-optreden is dan gericht op geweld
dadige actievoerders die het vrijmaken van een toegangspoort 
beletten en niet primair om de toegangspoort vrij te maken. 
Het optreden ingevolge deze fase dient te worden getoetst 
aan het kriterium dat een situatie moet worden bereikt, dat 
waarborgen aanwezig zijn voor de persoonlijke veiligheid 
van de o.c.-medewerkers tijdens het passeren van een toegangs
poort. 
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HET VERLOOP VAN DE BLOKKADE EN DEMONSTRATIEVE AKTIE 

Op woensdag 17 juni 1981 arriveren de eerste deelnemers aan de 
blokkade op een veld naast het Heracles-terrein, waarop een 
tentenkamp zal worden ingericht. 
Op donderdag 18 juni 1981 om 06.00 uur in de vroege ochtend, 
wordt daadwerkelijk aangevangen met de blokkade van het 
complex. Hierbij heeft de A.K.B. alle toegangen geblokkeerd. 

Een enkel toegangshek wordt met een ketting vastgezet. 
Dit betekent dat niemand meer tot het complex wordt toe
gelaten, terwijl het eenieder vrij staat het terrein te 
verlaten. 
De actievoerders gaan in zo groot mogelijke getale inge
haakt voor de toegangspoorten zitten en/of liggen. 
De politie maakt op donderdagochtend 18 juni en vrijdag
ochtend 19 juni 1981 een poort vrij conform het politiële 

draaiboek, zodat 9 bussen met personeelsleden van u.c.N. 
en Urenee het complex kunnen bereiken. 
Tijdens de blokkade is aanzienlijke schade toegebracht 
aan het beveiligingssysteem van het o.c.-complex. 
De A.K.B. zet de effectieve blokkade vervolgens voort tot 
kort v66r aanvang van de demonstratieve manifestatie op zaterdag 
20 juni 1981. Op die dag houden de deelnemende basisgroepen 

een afsluitende demonstratieve manifestatie en wordt door de 
binnenstad een demonstratieve tocht gehouden. Op deze demon
stratieve tocht wordt in het volgende hoofdstuk teruggekomen. 

Het doel van de manifestatie van de A.K.B. is: 
a. de publiciteitswaarde te benutten voor het in bredere 

kring uitdragen van de doelstellingen van de A.K.B. en 
b. hen, die sympathiek staan tegenover de A.K.B., doch niet 

aan de hardere acties (zoals blokkades) wensen deel te nemen, 
in de gelegenheid te stellen van hun gevoelens blijk te 
geven. 

Het grasland naast het Heracles-terrein wordt plaats van han
deling. Het aanvankelijk voornemen de demonstratieve manifestatie 
in het Heraclesstadion te organiseren, wordt om financiële 
reden door de A.K.B. verlaten. Hierop wordt nader teruggekomen. 
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Buiten de deelnemers aan de blokkade (2000 personen wordt 

geschat, in werkelijkheid zijn het er 800), rekent men bij 
de demonstratieve manifestatie op een groot aantal sympathi
santen van de A.K.B. (10.000 personen wordt geschat, in 
werkelijkheid doen± 1200 demonstranten mee). 

Na het beëindigen van de demonstratieve tocht langs het 
o.c.-complex, verloopt de demonstratieve manifestatie vrij 

snel. Om + 18.00 uur hebben de meeste demonstranten Almelo 
inmiddels verlaten. Zondagochtend 21 juni 1981 wordt het 
tentenkamp en manifestatieterrein schoon achtergelaten. 



- 20 -

4. DE VERANTWOORDING VAN HET GEVOERDE BELEID 

Het is juist een aantal aspecten van het operationele 
plan, namelijk die welke het meest direct voortvloeien 
uit de in de inleiding genoemde basisfilosofie, te ver
melden. Hierbij wordt gedacht aan een verantwoording van 
een aantal punten van het gevoerde beleid, het waarom 
van diverse zaken. 

Het streven van de overheid is tijdens de demonstratieve 

acties gericht op het verrichten van een regulerende of 
zo men wil een bemiddelende en d~-escalerende rol. 
Aangezien het hier een van te voren aangekondigde actie 
betreft, bestaat er tijd om een zorgvuldig draaiboek samen 
te stellen en van te voren mogelijke situaties in te schat
ten en er antwoorden op voor te bereiden. 

Essentieel hierbij is, dat er een vorm van overleg met de 
actiegroep(en) bestaat. 
Ontbreekt dit echter, hetgeen in Almelo niet het geval is 
geweest, dan zal men volledig in het duister tasten voor wat 
betreft de plannen en ideeën die bij de actiegroepen leven. 
Steeds weer wordt geprobeerd om een gespreksbasis met de actie
geoepen tot stand te brengen om op die rnanier de groepen 

zelf medeverantwoordelijkheid te laten dragen voor een goed 
verloop van de demonstratieve actie. 
Helaas blijkt in 1981 echter, dat actievoerders steeds minder 

bereid zijn tot het rnaken van afspraken. 
Zo verschilt telkenmale de afvaardiging van de actiegroepen 
van samenstelling, hetgeen betekent dat men veelal niet van 
vorige gemaakte afspraken of ontwikkelingen op de hoogte is. 
Dit betekent dat met de demonstranten behorende tot de A.K.B. 
geen waterdichte afspraken zijn te maken, omdat iedere basis
groep geheel zelfstandig opereert. Dit in grote tegenstelling 
overigens met de demonstratie op 4 rnaart 1978, toen wêl af
spraken gemaakt konden worden met de vertegenwoordigers van 
het organiserende cornitê, narnelijk het Landelijk Energie Komitee 
te Amsterdam (L.E.K.). 
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Zo leert de praktijk, dat de A.K.B. geen demonstratie
vergunning meer aanvraagt. Het louter om die reden verbieden 
van een demonstratie verhoogt de kans op escalatie. 
Het lijkt daarom ook verstandiger om in gesprekken met actie
groepen zoals de A.K.B. volstrekt duidelijk te maken, onder 
welke voorwaarden de voorgenomen demonstratieve acties 
doorgang kunnen vinden. 
Om die reden is dan ook ambtshalve een vergunning verleend 
met daarin opgenomen de voorwaarden, waarop het tentenkamp 
kan worden ingericht en waarop een demonstratie bij het U.C.N.
en het Urencocomplex kan plaatsvinden, alsmede waarop een 
manifestatie op zaterdag 20 juni 1981 kan worden gehouden. 
(zie bijlage 1). 
Deze vergunning wordt behalve aan de vertegenwoordigers van 
de A.K.B. ook in grote oplage onder de demonstranten verspreid, 
zodat er geen enkele onduidelijkheid zal kunnen bestaan over 
hetgeen wel of niet is toegestaan. Deze regels zijn noodzakelijk 
zoals ook voor het optreden van de politie allerlei regels 
zijn gesteld. 

Ditzelfde is ook gebeurd met de zgn. art. 220 gemeentewetver
ordening (zie bijlage 3). 
Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om in geval 
van oproerige beweging, samenscholing of andere stoornis der 
openbare orde of van ernstige rampen, algemene voorschriften 
uit te vaardigen en af te kondigen. 
In deze noodverordening is de omgeving van het u.c.-complex, 
met uitzondering van de weg Almelo-Hengelo (0}, in Almelo 
tijdelijk tot verboden gebied verklaard en is de commissaris 
van politie gemachtigd alle voertuigen fietsen en/of andere 
obstakels te verwijderen. 

Naast deze administratieve handelingen is er uiteraard 
ook uitvoerig overleg en beraad geweest over de mate 
waarin geweld mocht worden aangewend. 
Hierover is in het vorige hoofdstuk het een en ander ge
memoreerd. 
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Zoals vermeld, blijkt dat de betrokken bewindslieden zich 

geheel kunnen vinden in de opzet zoals die in het draaiboek 

is neergelegd. 
Deze opzet houdt een verdeling van de geweldsmiddelen over 
4 fasen in, zoals reeds eerder omschreven, gericht op rea

lisering van de doelstelling voortvloeiende uit de basis
filosofie. 
Het streven van de politie is het verrichten van een regu

lerende of zo men wil een bemiddelende en dê-escalerende 
rol. Essentieel in het 4-fasenplan is de taak van een groep 
van + 55 politie-ambtenaren. 

Die taak beoogt volgens fase 1, te voorzien in een permanent 
aanwezige, niet-anonieme, als persoon herkenbare en aanspreek
bare politie-ambtenaar. Deze politie-ambtenaar dient zoveel 
mogelijk kontakt te leggen en te onderhouden met demonstranten, 
in de verwachting daarmee inhoud te kunnen geven aan de regu
lerende rol van de politie. 
Volgens fase 2 zullen deze politie-ambtenaren vanuit de opge
bouwde contacten c.q. relaties, trachten een eventuele door
bTeking van de blokkade met zo min mogelijk geweldstoapassing 
mogelijk te maken. Het contact op individueel niveau voorkomt 
geweld, althans verhoogt de drempel voor geweldsaanwending. 
Voorts wordt de mogelijkheid onderkend om door middel van deze 
persoonlijke contacten een zekere vertrouwensrelatie met de 
actievoerders op te bouwen, door hen rechtstreeks en op 
persoonlijke wijze te confronteren met consequenties van 
sommige handelingen en om bepaalde afspraken te maken. 
Deze benadering zal, donderdag 18 en vrijdag 19 juni 1981 zoals 
reeds gezegd, worden toegepast door ± 55 politie-ambtenaren 
in gewoon uniform (wijkagenten). Allen worden min of meer 
geselecteerd en zijn in beginsel bereid die taak op zich 
te nemen. Aangezien deze aanpak toch als een nieuwe 
fenomeen binnen de benadering van grootschalige conflicten 
wordt beschouwd, wordt in de voorbereidingsfase meer dan 
gebruikelijk aandacht besteed aan instructie en training. 
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De derde fase van het operationele plan bestaat uit het 

wegdragen van demonstranten en hen op geringe afstand 
afzonderen en tijdelijk ter plaatse houden. Voor de uitvoering 
daarvan is politiepersoneel, in M.E.-verband, maar z6nder 
volledige uitrusting bestemd. 

De vierde fase voorziet in het toepassen van selectief ge

weld tegen demonstranten. 
Selectief geweld in die zin, dat uitsluitend geweld zal worden 

gebruikt, gericht tegen demonstranten die zelf hun toevlucht 
tot geweld hebben genomen en die het bereiken van het doel 
zoals eerder omschreven, onmogelijk zullen maken. 
Al bij voorbaat is de situatie zo ingeschat, dat nA een even
tuele geweldstoapassing op grotere schaal dan het vermelde 
selectief geweld, dat wil zeggen in de vorm van charges 

in M.E.-verband opererende politie-ambtenaren, de omstandig
heden zodanig zullen zijn, dat bij het vervoer van o.c.
medewerkers door een poort zeker gêên waarborgen voor de 
persoonlijke veiligheid meer aanwezig zullen kunnen zijn. 
Het vervoer van de medewerkers per bus zal dan die dag niet 
meer geschieden. 
Tegen die achtergrond is in het operationele plan dan ook geen 
geweldstoapassing op grotere schaal opgenomen. 

Tijdens de demonstratieve acties heeft de politie met de 

fasen 1 t/m 3 het beoogde doel bereikt. 

TENTENKAMP EN DEMONSTRATIEVE MANIFESTATIE 

De organisatoren verzoeken het gemeentebestuur in mei 1981 ten 
behoeve van de komende meerdaagse demonstratieve acties om 
o.a. beschikbaarstelling van een voor een tentenkamp geschikt 
terrein. 

Op het terrein zal plaats moeten zijn voor + 500 tenten. 

Bij het niet beschikbaar zijn van een geschikt terrein zullen 
de demonstranten hun tenten, verspreid over weilanden in de 
omgeving van het u.c.-complex, opslaan. Dit verzoek is door de 
driehoek in overweging genomen. Enerzijds om moeilijkheden met 
eigenaren van omliggende weilanden te voorkomen en anderzijds 
om verspreiding van demonstranten en onnodige provocaties van 
burgers te vermijden, lijkt het wenselijk uit te zien naar een 
geschikt terrein in de onmiddellijke nabijheid van het Heracles-complex 
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Bovendien kan op deze wijze meer greep verkregen worden 

op het doen en laten van de demonstranten. 
Aangezien de gemeente zelf geen geschikt terrein in de 
onmiddellijke omgeving van het Heracles-complex beschikbaar 
heeft, wordt ten langen leste een particulier bereid gevonden 
een weiland beschikbaar te stellen, gelegen tussen de sport
terreinen van de sportvereniging Heracles en op de groenstroken 
van de weg gelegen tussen het aangewezen weiland en het 

sportcomplex aan de Bornsestraat. 

Bijkomende voordelen zijn de mogelijkheid van het kunnen 
inrichten van een permanent bezette politiepost; een permanente 
E.H.B.O.-post; en het gemakkelijker kunnen opruimen van 
eventuele afvalrestanten. Een en ander is niet mogelijk bij 
een mogelijk ongecontroleerd uitwaaieren van de tenten over 
een groot gebied. 

Verder kunnen op een centraal tentenkamp de nodige sanitaire 
voorzieningen getroffen worden. Het verzoek tot het aanbrengen 
van deze sanitaire voorzieningen (toiletwagens, wateraftap
plaatsen etc.) door de gemeente is niet gehonoreerd vanwege 
de kosten. In overleg met de D.G.&G.D. treffen de demonstranten 
zêlf deze voorzieningen. 

In de ambtshalve verleende vergunning worden tevens voorwaarden 
opgenomen die in acht genomen dienen te worden bij het houden 
van een manifestatie op zaterdag 20 juni 1981 op het terrein 

van de sportvereniging Heracles aan de Bornsestraat. 
De demonstranten verzoeken het gemeentebestuur om beschikbaar
stelling van het voornoemde Heracles-complex. 
De reden waarom zij het Heracles-stadion verkiezen voor het 
houden van de afsluitende demonstratieve manifestatie, is gelegen 
in het feit dat op de rondom het Heracles-terrein aanwezige 
tribunes de deelnemers aan de manifestatie voldoende ruimte 
kunnen vinden voor het volgen van het gebeuren aldaar. 
Aangezien de Almelose Sportraad het beheer van voornoemd complex 
heeft, wordt het overleg met voornoemde raad geopend. 
Na ampele overwegingen gaat het bestuur van de Almelose Sportraad 
accoord met het beschikbaarstellen van het stadion, maar 
gebonden aan de nodige voorwaarden. 



- 25 -

De gebruiker van het stadion, de sportvereniging Heracles, 

heeft echter - dreigend met een kort geding - overwegende 
bezwaren. Na het nodige overleg tussen gemeente, sportraad 
Heracles en de demonstranten gaat ook Heracles accoord met 
het beschikbaar stellen van het complex onder stringente 
voorwaarden, zoals onder meer het verzekeren van het stadion, 
(tribunes, reclameborden, scorebord etc.) tegen molestschade, 

alsmede het niet mogen betreden van het pas ingezaaide speelveld. 

De premie voor deze molestverzekering bedraagt echter f 10.000,-. 

De demonstranten wordt gevraagd voor het gebruik van het 
stadion-complex een bijdrage in de verzekeringspremie te 
verlenen ad f 5.000,-

De gesprekspartners van de A.K.B. gaan met dit voorstel accoord 
om ook hun goede wil te tonen. Afgesproken wordt dat voornoemd 
bedrag v66r vrijdag 19 juni 1981 te 16.00 uur zal worden 
gestort op het banknummer van de gemeente. 
De demonstranten laten echter weten niet over voldoende middelen 
te beschikken om eerstgenoemde afspraak na te komen. 
Er wordt op dat moment afgezien van het Heracles-stadion omdat 

bij nader inzien het complex toch minder geschikt is voor hun 
bedoelingen dan aanvankelijk wordt verondersteld. 
Verzocht wordt nu echter om het sportveld, onmiddellijk grenzend 
aan het tentenkamp, voor de afsluitende demonstratieve manifestatie 
te mogen gebruiken. Na uitvoerig overleg wordt hiermee door de 
Almelose Sportraad ingestemd onder dezelfde voorwaarden zoals 
afgesproken. 
Het gevolg van een en ander is, dat de premie molestverzekering 
niet behoeft te worden betaald, aangezien het stadion niet ge
bruikt wordt. Dit betekent een besparing op het door de Raad 
beschikbaar gestelde krediet van f 10.000,-

Gelet op de ervaringen met de demonstratie van 4 maart 1978, waar
bij de Almelose binnenstad zo goed als onbereikbaar was, is in 
overleg met de actievoerders met nadruk afgesproken, dat de 
Almelose binnenstad tijdens deze demonstratieve acties en met 
name tijdens de manifestatie, ongemoeid zal worden gelaten. 
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In dit overleg wordt tevens afgesproken, dat de te verwachten 
deelnemers aan de afsluitende demonstratieve manifestatie 
zich te voet en ongeorganiseerd zullen begeven naar het 
Heracles-complex aan de Bornsestraat. 
Daartoe zijn op ons verzoek speciale voorzieningen getroffen 
door de N.S., te weten een extra halteplaats voor de intercity
treinen, op het station De Riet. 
Met de aktievoerders is afgesproken, dat de deelnemers zich 
via het Stationsplein, de Burgemeester Raveslootsingel, 
Sesastraat, Poulinkstraat, Kolkstraat, Bornerbroeksestraat en 
Bornsestraat richting manifestatieterrein zullen begeven. 

In de loop van vrijdag 19 juni 1981 komen er geruchten, dat 
de demonstranten in strijd met deze afspraken geen gebruik 
willen maken van deze voorzieningen en toch door het centrum 
willen trekken. 
Onmiddellijk is het initiatief genomen tot een hernieuwd 
gesprek met de leiding van de A.K.B. op het tentenkamp, die 
ons nogmaals verzekert, dat de deelnemers niet door het centrum 
zullen trekken, maar zich zullen houden aan de afgesproken en 
hiervoor vermelde route. 

Vrijdagavond 19 juni 1981 wordt deze afspraak nogmaals bevestigd, 
doordat drie demonstranten op het stadhuis aanbieden voor de 
bewegwijzering langs de afgesproken route zullen zorgdragen. 

Zaterdagochtend 20 juni 1981 wordt in een radio-uitzending het 
bericht verspreid dat de demonstratieve tocht door het centrum 
van Almelo zal leiden. 
Om 10.15 uur verzekert êên der leiders van de A.K.B. het 
beleidsteam nog, dat niet van de afgesproken route zal worden 
afgeweken. 
Om ± 13.00 uur blijkt echter, dat er bij het station folders 
worden uitgereikt (zie bijlage 7), waarin een route staat 
aangegeven, die de demonstranten dwars door de binnenstad 
o.a. Marktplein leidt. 
Ogenblikkelijk wordt opnieuw contact opgenomen met het actie
centrum. 
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In dat gesprek wordt opnieuw medegedeeld, dat afwijken van 
de route niet in de bedoeling ligt en men is bereid van 
het tentenkamp naar het station te komen om te pogen de 
aldaar verzamelde demonstranten alsnog de afgesproken route 
te laten volgen. 
De inmiddels voor het station verzamelde groep demonstranten 
(± 1200 personen) begint plotseling te lopen volgens de niet 

afgesproken route. Tevergeefs trachten politie-ambtenaren de 

demonstranten te overreden, alsnog de andere route te volgen. 
Het beleidsteam staat op dat moment voor een voldongen feit. 
De enige methode om de demonstranten van hun voorgenomen 
route af te brengen zal een confrontatie met de politie 
betekenen. Aangezien het volgens politie-informatie een vreed
zame groep demonstranten betreft, wordt besloten gêên confron
tatie met de demonstranten aan te gaan. Wel zal getracht worden 
door middel van begeleiding de demonstranten zodanig te sturen, 
dat deze zoveel mogelijk buiten het centrum worden gehouden. 
Op enkele punten is het gelukt, zoals het Marktplein, maar 
op andere punten niet. 
Langs de route zijn de ondernemers zoveel mogelijk gewaarschuwd, 
zodat ze de gelegenheid hadden de op stoep uitgestalde goederen 

in veiligheid te brengen. Bovendien worden alle betrokkenen 
o.a. langs de route in de binnenstad, nog dezelfde avond over 
deze gang van zaken ingelicht (zie bijlage 7). 

VOORLICHTING 

Vanwege de reeds aangegeven beleidsfilosofie dat enerzijds de 
demonstranten ruimte krijgen tot demonstreren, maar anderzijds 
de Almelose burgers, werknemers van UCN en Urenco en de bedrijven 
zo min mogelijk hinder zullen mogen ondervinden, is besloten om 
zo uitgebreid mogelijk voorlichting te geven over de dingen die 
staan te gebeuren en het beleid en de maatregelen die daarvoor 

ontwikkeld zijn. Met name de Almelose burger heeft er immers recht 
op te weten, wat er in zijn gemeente plaatsvindt en is de overheid 
verplicht die informatie te verstrekken. 
Zo wordt via een advertentie in de dagbladen de Almelose bevolking 
geïnformeerd over de komende Anti-kernenergie actie. 
Deze informatie heeft betrekking op het houden van de blokkade 
van het UC-projekt7 de beleidsuitgangspunten welke ten grondslag 
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liggen aan het overheidsoptreden tegen de blokkade1 de 
demonstratieve manifestatie op zaterdag 20 juni 1981 en het 
inrichten van het tentenkamp. Tevens heeft deze advertentie 
betrekking op de verleende vergunning en de art. 220-verordening 
(zie bijlage 4). 
Voor de pers is een mededeling samengesteld waarin de aankon
diging van de acties, de uitgangspunten van het overheidbeleid, 
de voorwaarden waaronder de radiozender gedoogd zal worden 
en over het in te richten perscentrum in het stadhuis. 

De bewoners van de Bornsestraat (omgeving o.c.-complex) 
worden nog eens afzonderlijk huis-aan-huis schriftelijk 
gelnformeerd over de advertentie van de gemeente met 
de tekst van de verordening, vastgesteld door de burgemeester 
en bedoeld voor de omgeving van het o.c.-complex. Aangeraden 
wordt tijdens de actiedagen de auto's, brommers, fietsen etc. 
niet langs voornoemde straat te plaatsen (bijlage 5). 

Ten behoeve van de deelnemers aan de demonstratieve acties 
wordt op zaterdag 20 juni 1981 een vlugschrift uitgegeven 
(bijlage 6), waarin beknopt is weergegeven wat wel en niet 
is toegestaan op die dag. De hoofdpunten van de ambtshalve 
verleende vergunning aan de Basisgroepen worden daarin nog 
eens weergegeven. 

Voor de pers is er in het stadhuis een afzonderlijke ruimte 
ingericht, nl. êên der trouwzalen. 
In deze ruimte kan men beschikken over voldoende verbindings
middelen en -apparatuur. 
Zo is er ten behoeve van de pers een aantal extra telefoon
lijnen aangelegd. Bovendien is er radio- en t.v.-apparatuur, 
alsmede een videorecorder beschikbaar. 
De persconferenties worden in de regel gegeven door de drie
hoek, waarbij de gemeentelijke voorlichters assisteren. 
De geboden persfaciliteiten worden op hoge prijs gesteld. 
Zodoende zijn de verslaggevers van de pers in staat juiste 
en volledige informatie te verstrekken. 
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Alleen op vertoon van de politieperskaart heeft men toegang 
tot het perscentrum. Geconstateerd wordt dat de aanwezige pers 
tijdens de actiedagen via portofoons, gewild of ongewild, 
voor de actievoerders een informatierol vervult. Het is een 
hinderlijke zaak, dat bij alle vijf poorten van het o.c.-complex 
reporters via hun ten dienste staande verbindingsapparatuur 
elkaar en de demonstranten informatie verstrekken, welke de 
demonstranten in de kaart speelt. 

Met betrekking tot de kosten van noodzakelijk te treff.en 
voorzieningen het volgende. 

Tijdens het interdepartementale overleg op 9 juni 1981 op 
het ministerie van Binnenlandse Zaken te •s-Gravenhage 
met betrekking tot de te verwachten acties bij u.c.N. en 
Urenco, wordt met de betrokken bewindslieden gesproken 
over de financiële aspecten van de acties. 
De minister van Binnenlandse Zaken is echter gebonden aan 
bestaande richtlijnen en werkafspraken met het ministerie 
van Financiën. 
Toegezegd wordt dat de politiekosten worden vergoed. Anders 
is het echter met de zgn. eigen kosten. Dat zijn bepaalde 
kosten van tijdelijke voorzieningen (afzetmateriaal, verkeers
voorzieningen, verbindingen etc.). 
Evenals in 1978 het geval is geweest, kan een buitengewone 
uitkering ex artikel 8 van het Besluit Vergoeding Politie
kosten 1950 worden aangevraagd. De vergoeding hiervan is 
in ieder geval bespreekbaar. 
Het grootste financiële probleem blijft dus buiten de politie
kosten. Voor deze niet-politiekosten, die bovendien voor een 
deel in eigen belaidssfeer liggen, dient de gemeente Almelo 
in principe zelf de lasten te dragen. 
De post "onvoorziene uitgaven" dient er mede voor om dit soort 
lasten te dekken, aldus de ministerstaf op 9 juni 1981. 
Vergeefs is geprobeerd vooraf een principebeslissing te ver
krijgen de additionele kosten, bij grootschalige demonstraties 
als deze, integraal vergoed te krijgen, wel zijn ze bespreekbaar. 
Het valt te betreuren dat de "atoomgemeenten" in Nederland 
alwaar dergelijke grootschalige demonstraties regelmatig plaats
vinden, maar gericht zijn tegen het beleid van de Rijksoverheid, 
voor deze kosten moeten opdraaien. 
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Grootschalige demonstraties met een nationaal of internationaal 
karakter, kunnen locaal grote financiële consequenties hebben. 
Gevolg gevend aan de raadsuitspraak d.d. 25 juni 1981, zullen 
alle niet voor vergoeding in aanmerking komende kosten bij 
de minister van Binnenlandse Zaken worden gedeclareerd. 
Voor de niet-politiële kosten, gemaakt tijdens de demonstratieve 
acties, is bij raadsbesluit d.d. 25 juni 1981 een extra krediet 
beschikbaar gesteld van f. 36.000,--. Aanvankelijk zou het extra 
krediet echter een bedrag ad f. 49.300,-- bedragen. 

Door het vervallen van de premiekosten molestverzekering 
ten behoeve van het Heraclesterrein en waarover reeds in 
het vorenstaande een en ander wordt vermeld, kan f. 10.000,-
worden bespaard. Bovendien zijn achteraf enkele posten in 
werkelijkheid lager dan aanvankelijk geraamd. 
De kredietaanvraag omvat de noodzakelijk te maken kosten 
in verband met de reeds genoemde voorlichtingsactiviteiten 
alsmede de verkeers- en logistieke voorzieningen. 

Aanvankelijk zouden uitgebreidere maatregelen getroffen 
dienen te worden maar tijdens uitgebreid collegeberaad zijn 
deze maatregelen besproken. Zo wordt tijdens de actiedagen 
afgezien van extra paraatheidsmaatregelen te treffen door 
brandweer en D.G. & G.D. hetgeen ± f. 60.000,-- bespaard. 
De verkeersvoorzieningen c.a. worden tot een aanvaardbaar 
minimum teruggebracht, hierbij rekening houdend met de doel
stelling van het overheidsoptreden conform de basisfilosofie. 

Vervolgens wordt tenslotte ingegaan op het gebruik van de 
illegale F.M.-zender door de demonstranten. 
Aangezien het al dan niet gebruiken van een illegale F.M.-
zender in beginsel een justitiële zaak is, moet de Hoofdofficier 
van Justitie hierover beslissen. De demonstranten verklaren deze 
zender te willen gebruiken voor het onderhouden van goede 
contacten met de demonstranten in het tentenkamp en bij het o.c.
complex. Aangezien deze zender dus alleen gebruikt zal worden voor 
een berichtgeving ten behoeve van het verloop van de actie is 
in het driehoeksoverleg besloten de F.M.-zender te zullen 
"gedogen" onder de navolgende voorwaarden: 
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1. de zender mag slechts gebruikt worden voor berichtgeving ten 
behoeve van het verloop van de actie, dus geen nieuws, geen 
voorlichting, geen muziek (wel een herkenningsmelodie), geen 
oproepen naar de burgerij voor giften of goederen, geen 
reklame voor welk doel dan ook; 

2. de zender mag geen storing voor andere communicatiemiddelen 
veroorzaken; 

3. de zender mag niet gebruikt worden om de demonstranten 
op te roepen voor illegale acties of gewelddadigheden 
aan te moedigen; 

4. eventueel door de politie te geven aanwijzingen voor een 
ordelijk verloop van de demonstratie dienen terstond te 
worden opgevolgd; 

5. indien voornoemde voorwaarden niet worden nageleefd, zal 
de politie eventueel de zender opsporen en in beslag nemen. 

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de getroffen 
voorzieningen. De voor deze demonstratie getroffen voor
zieningen moeten wel als een absoluut minimum worden aangemerkt. 
Voor grootschalige akties welke zeker ook in de toekomst plaats 
zullen vinden, is het voor het bevorderen van het vreedzame 
karakter ervan uiterst noodzakelijk dat tenminste minimale 
voorzieningen getroffen worden. 

Het is de vraag of de benadering van vandaag de actievoerder 
van morgen nog wel aanspreekt. De overheid zal hier steeds 
adequaat en anticiperend op moeten blijven inspelen, wil zij 
waar kunnen maken dat de rechtsorde van de overheid ook die 
van de actievoerder is. 
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5. BELEIDSCENTRUM 

Evenals ten tijde van de eerste demonstratie op 4 maart 
1978 het geval was, besluit de locale driehoek het beleids
centrum te vestigen in de noodbestuurspast in het stadhuis. 
Het beleidscentrum is vanaf donderdag 18 juni 1981 te 07.00 

uur permanent bemand, te weten de locale driehoek, het 

beleidsteam vormend, versterkt met ambtelijke ondersteuning, 
het secretariaat van de driehoek en de gemeentelijk woord
voerder voor de informatie aan de pers. 
In het stadhuis is verder permanent aanwezig een aantal te
lefonistes voor de 24-uurs bediening van de telefooncentrale, 
alsmede enkele boden van de huishoudelijke dienst. 

Het beleidsteam bestaat uit burgemeester mr. F.J.H. Schneiders, 
hoofdofficier van justitie mr. R.A. Gonsalves en commissaris 
van politie H.P. van Boom. 
Het schaduwbeleidsteam bestaat uit loco-burgemeester J.H. Hels
brink, officier van justitie jhr. mr. B.W.F. van Riemsdijk 
en hoofdinspecteur M.C. Verschoor. 
De burgemeester treedt op als voorzitter van het beleidsteam. 
De ambtelijke ondersteuning en het secretariaat worden geleid 
door de chef van zijn kabinet. 

Alle leden van het beleidsteam zijn in principe 24 uur per dag 
aanwezig. Voor het beleidsteam, de ambtelijke ondersteuning 
en het secretariaat is voorzien in plaatsvervangers voor de 
nachtelijke uren. 

De politiestaf die gedurende de demonstratieve acties dienst 

heeft, is als volgt samengesteld: 

overdag: 
politievertegenwoordiger in beleidsteam- H.P. van Boom 

algemeen commandant ("te velde") 

Korpschef gemeentepolitie 
Almelo 

- P.D. IJzerman, 
commissaris van politie 
Enschede 



plv. algemeen commandant 
("te velde") 

's nachts: 

Politievertegenwoordiger in 
beleidsteam 

algemeen commandant ("te vel
de") 

chef staf 

operationeel commandant 

algemene staf: 

chef staf 

toegevoegd M.E. coördinator 

stafofficier personeel 

stafofficier GD/verkeer 

stafofficier justitiële 
dienst 

stafofficier info 

stafofficier logsitiek 

operationeel commandant 

administratief coördinator 
politie 
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- J. Veneman 
dirigerend officier der Rijkspolitie 
2e klasse, Zwolle 

- M.C. Verschoor 
hoofdinspecteur gemeentepolitie Almelo 

J. Siepel 
commissaris van politie, Arnhem 

- c. Kant 
hoofdinspecteur gemeentepolitie,Arnhem 

- M.A. Beuving 
dirigerend officier Rijkspolitie 
3e klasse, Apeldoorn 

- J.A. Visser 
hoofdinspecteur gemeentepolitie, Zwolle 

- A.J. Olthof 
adjudant gemeentepolitie, Enschede 

- J.J.M. Brouwer 
inspecteur gemeentepolitie, Almelo 

- W. van Uden 
Officier der Rijkspolitie 2e klasse, 
Zwolle 

- R.W. van Soest 
hoofdinspecteur gemeentepolitie, 
Deventer 

- J.H.B. Wiggers 
hoofdinspecteur gemeentepolitie 
Enschede 

- B.J.A. Oude Hengel 
hoofdinspecteur gemeentepolitie 
Enschede 

- J. Bos, 
hoofdinspecteur gemeentepolitie 
Hengelo (0) • 

- J. Middag 
commies I gemeentepolitie, Almelo 

Almelo, oktober 1981 
De burgemeester, 
mr. F.J.H. Schneiders. 



BIJLAGE 1 

Ambtshalve verleende vergunning, 

d.d. 11 juni 1981, 

nr. 5597 



gemeente almelo 
Nr. 5597 

DE BURGEMEESTER VAN ALMELO; 

gelet op de mededeling van enkele vertegenwoordigers van de landelijke 
Basisgroepen Anti-Kernenergie Beweging (A.K.B.), p/a Postbus 850 te Deven
ter om van 17 tot en met 20 juni 1981 een tentenkamp in te richten teneinde 
gedurende 18, 19 en 20 juni 1981 demonstratieve acties in de omgeving van 
het UCN en Urenco-c<J11Jlex te houden, alsmede een afsluitende manifestatie op 
zaterdag 20 juni 1981 te organiseren; 

overwegende dat het recht van vrijheid van meningsuiting binnen de aangege
ven grenzen plaats zal kunnen hebben; 

overwegende dat de belangen van derden (in het bijzonder van de medewerkers 
van het UCN en Urenco-complex bij de uitoefening van het recht tot demonstra
tie en de essentiële bedrijfsvoering niet op onaanvaardbare wijze mogen worden 
geschaad; 

overwegende dat derhalve een feitelijke blokkade van het UCN en Urenco-complex 
niet kan worden getolereerd; 

dat vrijheid van demonstreren tegen de uitbreiding van het UCN en Urenco-complex 
en het opvoeren van de productiecapaciteit een erkend recht is en - o1nnen 
de aangegeven grenzen - zal kunnen plaats hebben; 

dat het optreden van de politie er op gericht zal Z1Jn fricties of een confron
tatie tussen de medewerkers van de UCN/Urenco en de demonstranten te voorkomen 
en dient een regulerend en dé-escalerend karakter te hebben; 

gehoord het college van burgemeester en wethouders van Almelo; 

gelet op de Algemene Politieverordening van Almelo; 

b e s 1 u i t : 

I. ambtshalve vergunning te verlenen tot het inrichten van een tentenkamp van 
woensdag 17 juni tot en met zaterdag 20 juni 1981 op een overeengekomen 
weiland gelegen aan de parallelweg van de Bornsestraat en de weg gelegen 
tussen de sportterreinen van de sportvereniging Heracles en op de groen
stroken van de weg gelegen tussen het aangewezen weiland en het sportcom
plex; 

Oe volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen: 
a. het terrein dient in nette staat te worden gehouden; 
b. als het tentenkamp wordt verlaten dient het terrein schoon te worden achter-

gelaten; 
c. er dient een voldoende aantal toiletvoorzieningen te worden ingericht; 
d. het aanleggen en onderhouden van open vuur is verboden; 
e. beschadigingen dienen voorkomen te worden; 
f. de weg gelegen tussen het aangewezen weiland en het sportcomplex moet vrij 

van obstakels blijven; 
II. ambtshalve vergunning te verlenen tot het houden van een demonstratie bij 

het UCN en Urenco-complex waarbij deze vergunning enkel geldt indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- a. -
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a. indien er geen effectieve blokkade alsmede overschrijden van en/of 
vernieling van de hekken zal plaatsvinden; 

b. indien er geen afsluiting van hekken door middel van kettingen zal 
plaatsvinden; 

c. indien er geen versperring door middel van voorwerpen en dergelijke 
zal plaatsvinden; 

d. indien men zich onthoudt van het plegen van strafbare feiten en/of 
het plegen van gewelddadigheden tegen burgers en/of medewerker~ van 
UCN en Urenco -complex en/ of pol i tiepersoneel; 

lil. vergunning te verlenen tot het houden van een manifestatie op zaterdag 20 
juni 1981 op het terrein van de sportvereniging Heracles aan de Bornse
straat. 

Oe volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen: 
a. de te gebruiken mechanische geluidsinstallatie dient zodanig te worden 

afgesteld, dat geen hinder of overlast voor derden wordt veroorzaakt; 
b. het toebrengen van schade dient voorkomen te worden; 
c. het betreden van het hoofdveld en andere speelvel~en is niet toegestaan; 
d. het podium dient op het gravelveld gelegen aan de zuidoostelijke zijde 

van het sportcomplex te worden opgebouwd; 
e. het podium dient van een deugdelijke constructie te zijn; 
f. na afloop van de manifestatie dient het complex ordelijk te worden ach-

tergelaten. 

De volgende algemene voorwaarden zijn op deze vergunning van toepassing en die
nen stipt in acht genomen te worden: 

a. alle voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in deze vergunning dienen door 
de A.K.B. aan de deelnemers te worden medegedeeld; 

b. in woord en geschrift mogen geen uitspraken worden gedaan, welke kwetsend 
zijn of kunnen zijn voor personen of groepen van personen; 

c. verkeer op de wegen met name bij het UCN en Urenco-complex en het aangewe
zen terrein bij het Heraclescomplex mag niets in de weg worden gelegd; 

d. het doen stilhouden van het verkeer is niet toegestaan; 
e. de door of vanwege de commissaris van politie te geven bevelen in het be

lang van de openbare orde en veiligheid dienen stipt en onverwijld te wor
den opgevolgd; 

f. indien in strijd met de voorwaarden zoals gesteld in deze vergunning wordt 
gehandeld wordt geacht dat deze vergunning niet verleend is, tevens kan de 
vergunning worden opgezegd indien het algemeen belang dit vordert in deze 
indien in strijd wordt gehandeld met de openbare orde en veiligheid; 

g. de houder is verplichtdeschade,die hij door het getruik van deze vergun
ning de gemeente Almelo toebrengt te vergoeden en voorts redelijkerwijs mo
gelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen, dat de gemeente Almelo 
dan wel derden, tengevolge van het gebruik van deze toestemming schade 
lijden. 

----- AlmeJ o, 11 jun i 1981. ----
De burgemeester voornoemd. \'ERZ. 1 1. JUNI i 9 81 

-
l(AB.JEE/tf 
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Verordening ex artikel 220, 
gemeentewet,d.d. 15 juni 1981, 
nr. 5635 



• 

gemeente almelo 
Nr. 5635 

0 E 8 U R G E M E E S T E R V A N A L M E L 0 ; 

overwegende dat bij zijn besluit d.d. 11 juni 1981 aan de Anti Kernenergie 
Beweging een vergunning is verleend tot het houden van demonstratieve akties 
van 18 tot en met 20 juni 1981; 

dat het ter handhaving van de openbare orde tijdens de demonstratieve akties 
noodzakelijk wordt geacht, dat een gebied rondom het UCN Urenco -complex wordt 
vrijgehouden en dat de wegen bij en naar het UCN Urenco -complex vrijgehouden 
worden van voertuigen en obstakels; 

gehoord de commissaris van politie te Almelo; 

gelet op artikel 220 van de Gemeentewet; 

8 E S L U I T: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Artikel 1. 
Het is een ieder verboden op 17 tot en met 20 juni 1981 gedurende het gehele 
etmaal zich te bevinden op de groenstroken, plantsoenen en/of weilanden in het 
gebied begrensd door de zuidwestelijke zijde van de spoorlijn Almelo - Borne, 
de noordelijke begrenzing van het industriecomplex van Philips aan de Bornse
straat en de denkbeeldige lijn die het verlengde vormt van die begrenzing tot 
aan de spoorlijn voornoemd en de zuidwestelijke begrenzing van de parallelweg 
van de Bornsestraat tot de grens tussen de gemeenten Almelo en Borne, welke 
grenslijn de zuidelijke begrenzing vormt tot aan de spoorlijn voornoemd, zoals 
nader aangegeven op bijgevoegde tekening. 
Dit verbod geldt niet voor degenen, die in het gebied wonen of die door of van
wege de burgemeester ontheffing van dit verbod hebben gekregen of rechthebbende 
zijn. 

Artikel 2. 
Het is een ieder verboden van 17 tot en met 20 juni 1981 op de Bornsestraat van
af de kruising Van Rechteren Limpurgsingel tot de gemeentegrens Almelo - Borne 
met inbegrip van de noordoostelijk gelegen parallelweg, de Drienemansweg, de 
Planthotsweg en de Bavinkelsweg en op 20 juni 1981 de Bornsestraat vanaf de krui
sing Violierstraat/ Berkelstraat motorvoertuigen, wagens, brommers of fietsen 
te plaatsen of geplaatst te houden. 
Een en ander geldt tevens voor containers, uitstallingen en andere obstakels. 

Artikel 3. 
De commissaris van politie is gemachtigd-als voertuigen of andere in artikel 2 
genoemde voorwerpen in strijd met dit voorschrift worden geplaatst of geplaatst 



vervolgvel nr. 1/5635 

gehouden -, zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing, de voertuigen en voor
werpen te verwijderen of te doen verwijderen. 

Almelo, 15 juni 1981. 

De burgemeester voornoemd, 
. .----·---- . '» --- ~- ---· ····---..... 

-
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BIJLAGE 3 

Raadsvoorstel en -besluit, 

resp. d.d. 18 en 25 juni 1981, 
nr. 201, 

verlenen extra krediet anti-kernenergie
actie resp. demonstratie 17 t/m 20 juni 1981 



Nr. 201. 
Anti~kernenergie-actie resp. demonstratie 
in de periode van 17 tot en met 20 juni 1981. 

Almelo, 18 juni 1981. 

Aan de Gemeenteraad. 

Zoals u bekend is zijn in de periode van 17 tot en met 20 juni 1981 acties 
gevoerd tegen de aanwezigheid van de ultra-centrifugefabriek en Urencofabriek 
in deze gemeente. 

Het was noodzakelijk dat in het kader van de handhaving van de openbare 
orde en veiligheid, zowel voor de burgers, de demonstranten alsmede de nood
zakelijkerwijs in te zetten politiemensen, preventieve maatregelen werden 
genomen die een - ook door de actievoerders voorgestaan - rustig en geweld
loos verloop van de acties tot doel hadden. 

In dit verband diende te worden gedacht aan voorlichtingsactiviteiten, 
verkeersmaatregelen en voorzieningen, maatregelen om de overlast voor de om
geving zoveel mogelijk te beperken en dergelijke. 

De kosten van dergelijke activiteiten, die niet liggen in de politionele 
sfeer doch in de eigen beleidssfee~ komen wellicht niet geheel voor ver
goeding door het rijk in aanmerking. Gelet op het landelijk karakter van de 
demonstratie zijn wij van mening, dat de kosten volledig voor rekening van 
het rijk behoren te komen. 

De kosten hiervan zijn door ons geraamd op in totaal f 49.300,-- te 
weten: 
voorlichtingsactiviteiten (voorlichting aan publiek, pers, demon-
stranten), kosten perscentrum, extra telefoonverbindingen enz. f 9.300,-
verkeersvoorzieningen {kosten bewegwijzering eventuele omlei-
dingsroutes, wegafsluitingen en dergelijke) - 10.000,--
kosten van de brandweer wegens extra inzet van personeel - 2.000,--
kosten gemeentelijke reinigingsdienst in verband met schoonhou-
den omgeving - 4.000,--
logistieke voorzieningen in het stadhuis ten behoeve van beleids-
staf (w.o. overuren eigen personeel) - 9.000,--
premiekosten molestverzekering ten behoeve van stadionaccommoda-
datie - 10.000,--
onvoorziene uitgaven - 5.000,--

Totaal f 49.300,--
=========== 

Wij merken hierbij op, dat bij de hiervoor vermelde kostenopzet ervan 
is uitgegaan dat de acties overeenkomstig de afspraken met de actievoerders 

- 2 -
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en conform de voorwaarden van de ambtshalve door de burgemeester verleende 
vergunning zouden plaatsvinden. 

De kosten van de bijstand van de poli tie zijn in de kostenopzet niet 
meegenomen, daar deze op grond van artikel 8 van het Besluit vergoeding 
politiekosten door de betrokken gemeentebesturen rechtstreeks bij het rijk 
kunnen worden gedeclareerd. 

Burgemeester en wethouders van Almelo, 
j de secretaris, de burgemeester, 

H. VAN AALDEREN. F.J.H. SCHNEIDERS. 

EJH/JW/tf - ontwerp-besluit -



Nr. 201/ 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 
juni 1981, nummer 201; 

b e s 1 u i t : 

ten laste van de gewone dienst van de begroting 1981 van de alge
mene dienst, ten behoeve van het treffen van preventieve maatrege
len in het kader van de acties tegen de aanwezigheid van de ultra
centrifugefabriek in deze gemeente, een krediet van i 49.300,-
beschikbaar te stellen en dit gehele bedrag te declareren bij de 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

Gedaan ter openbare vergadering van 25 juni 1981. 

~De secretaris, De voorzitter, 

EJH/JW/tf 



BIJLAGE 4 

Mededelingen aan de pers en burgerij. 



Mededeling aan de pers 
Perscentrum Stadhuis 
18-20 juni 
05490-23690/23691 

Anti-kernenergie-aktie 
In de periode van 18 t/m 20 juni zullen in Almelo demonstratieve akties 
worden gehouden bij het UCN/Urenco-komplex. Deze akties zijn aangekondigd 
door de basisgroepen tegen kernenergie. 

Er komt een tentenkamp in de nabijheid van het Heraclesterrein aan de 
Bornsestraat {18-20 juni). Op het Heraclesterrein zelf zal op 20 juni na 
11.00 uur een manifestatie worden gehouden. Er is ambtshalve een vergunning 
verleend voor uitsluitend het tentenkamp, de demonstratieve akties en de 
manifestatie. 

De basisgroepen hebben voorts een blokkade van het UC-komplex aangekondigd. 
Aan het overheidsoptreden tegen deze blokkade liggen de volgende uitgangs
punten ten grondslag: 

Uitgangseunten overheidsbeleid 
- De vriJheid van demonstreren tegen de uitbreiding van het UC-komplex en 

tegen het opvoeren van de produktiekapaciteit is een erkend grondrecht en 
zal - binnen aangegeven grenzen - kunnen plaats hebben. 

- De belangen van derden {in het bijzonder van de medewerkers van UC) mogen 
bij de uitoefening van het recht tot demonstratie niet op onaanvaardbare 
wijze worden geschaad. Met betrekking tot de UC-fabrieken betekent dit, dat 
de essentiële bedrijfsvoering niet mag worden geschaad. 

- Het optreden van de politie zal er in het algemeen op gericht zijn frikties 
of een konfrontatie tussen de medewerkers van UC en de demonstranten te 
voorkomen en zal in beginsel een regulerend en de-escalerend karakter hebben. 

- Het eventueel noodzakelijk politieel optreden wordt gekenmerkt door een zorg
vuldige afweging van de mate van inbreuk op de rechtsorde en de konsekwenties 
van het optreden tegen die inbreuk op de rechtsorde, waarbij er wederom naar 
gestreefd wordt een de-escalerend effekt teweeg te brengen. 

Mededelingen over operationeel plan, logistiek en personeelsinzet zullen niet 
worden gedaan • 

Radiozender 
Het gebruik van de aangekondigde radiozender door de demonstranten zal worden 
gedoogd met de volgende restricties: 
- de zender mag uitsluitend worden gebruikt voor berichtgeving t.b.v. een goed 

verloop van de akties; met andere woorden: niet gericht tot de Almelose 
bevolking, geen reklameboodschappen, geen muziek, geen oproepen; 

- de zender mag geen storing voor andere kommunikatiemiddelen veroorzaken; 
- de zender mag niet gebruikt worden om de demonstranten op te roepen voor 

illegale akties of om gewelddadigheden aan te moedigen; 
-eventueel door de politie te geven aanwijzingen voor een ordelijk verloop 

van de demonstratie dienen terstond te worden opgevolgd; 
- indien men zich hieraan niet houdt, zal de politie overgaan tot opsporing 

en in beslagneming. 



~~~ 
gemeente~ vervolgvel nr. 1 

Perscentrum 05490-23690/23691 
Tijdens de demonstraties is de voorlichting geconcentreerd in het 
perscentrum in het stadhuis, telefoon 23690 of 23691. Het zal voorzover 
mogelijk en voorzover de gebeurtenissen daar aanleiding toe geven per
manent bemand zijn. Er zijn enige extra telefoonlijnen ten behoeve van 
de pers. 

Bij een vorige gelegenheid werden in Almelo aparte perskaarten uit
gereikt. Thans is de politieperskaart algemeen in gebruik. Een afbeelding 
ervan is in het draaiboekvande politie opgenomen. Oe gemeente zal 
daarom geen perskaarten verstrekken. 

Bijlage: de ambtshalve verleende vergunning. Een algemene advertentie met 
een mededeling, gericht tot de Almelose bevolking is in voorbereiding. 

Almelo, 11 juni 1981 

Bijlage 

Bureau voorlichting stadhuis Almelo - 05490-41111 
Thuis J.B. Manger 17017 F.M. Bakker 62527 



gemeente almelo 
• 
;Demonstratieve akties bij het UCN/Urenco·komplex 

;De basisgroepen van de anti-kernenergiebeweging hebben aangekondigd van 
:18 t/m 20 juni in Almelo demonstratieve akties te zullen houden bij het 
•UCN/Urenco-komplex . 
• • 
:Er is ambtshalve een vergunning verleend voor het inrichten van een 
: tentenkalliP op een terrein bij de Bornsestraat ( 17 tot 20 juni) en voor 
,een demonstratieve samenkomst op het Heraclesterrein (20 juni). Ver• 
·wacht moet worden dat op die dag rond het middaguur een grote groep de· 
:monstranten zich van Station Oe Riet naar het Heraclesterrein zal bege· 
;ven en later op de dag weer zal terugkeren. 

;Oe basisgroepen hebben bovendien aangekondigd op 18, 19 en 20 juni een, 
•in principe geweldloze, blokkade uit te voeren rond het UC·komplex. Het 
;wordt noodzakelijk geacht, dat dan ter handhaving van de openbare orde 
• een gebied rond het komp 1 ex wordt vrijgehouden van voertuigen en ob• 
:stakel$. 

:Een en ander overwegende heeft de burgemeester van Almelo, gehoord de 
.commissaris van politie en gelet op artikel 220 van de gemeentewet de 
~volgende verordening vastgesteld: 
• •Artikel 1 
~Het is een ieder verboden op 17 t/m 20 juni 1g8l gedurende het gehele 
.etmaal zich te bevinden op de groenstroken, plantsoenetl etl/of weillilden 
:in het gebied begrensd door de zuidwestelijke zijde van de speorliJn 
.Almelo-Borne, de noordelijke begrenzing van het industriekOIIIP1ex nn 
:Philips aan de Bornsestraat en de denkbeeldige lijn die het verlengde 
. vonwt van die begrenzing tot aan de speorlijn voomoelid en de zuidwes• 
•telijke begrenzing van de parallelweg van de Bornsestraat tot de grens 
·tussen de gemeenten Al~~~elo•Borne, welke grenslijn de zuidelijke begren· 
zing vormt tot aan de spoorlijn voomoellid (zie tekening), Dit verbod 
geldt niet voor degenen, die in het gebied wonen of die door of Wllnwege 

. de burgemeester ontheffing van dit verbod hebben gekregen of rechtheb• 

. bende zijn. 
/ ' . / ' " . ;;.._) 

·'* .. 
f_, ·, 

'Artikel 2 

IOOJCIO_tOCI_ 

:Het is een ieder verboden van 17 t/m 20 juni 1981 op de Bornsestraat 
·vanaf de kruising Van Rechteren Limpurgsingel tot de gemeentegrens 
:Almelo-Borne met inbegrip van de noordoostelijk gelegen parallelweg, de 
Drienemansweg, de Planthofsweg en de Bavinkelsweg en op 20 juni 1981 de 

: Bornsestraat vanaf de kruising Violierstraat/Berkelstraat motorvoertui· 
gen, wagens, bromfietsen of fietsen te plaatsen of geplaatst te houden. 

:Een en ander geldt tevens voor containers, uitstallingen en andere ob• 
· stakels. 

:Artikel 3 
:Oe commissaris van politie is gemachtigd • als voertuigen of andere in 
• artikel 2 genoemde voorwerpen in strijd met dit voorschrift worden ge
: plaatst of geplaatst gehouden ·, zo mogelijk na voorafgaande waarschu• 
, wing, de voertuigen en voorwerpen te verwijderen of te doen verwijderen • . 

~ 
• Almelo, 15 j~ni 1981 

De burgemeester van Almelo, • 
mr. F.J.H. Schneiders 

·; gemeente almalo 

--------------------



BIJLAGE 5 

Mededeling aan bewoners omgeving 

oe-complex 



• 

gemeente almelo 

Aan de bewoners van de Bornsestraat 
(van Violierstraat tot de grens Almelo
Borne) 

Dames en Heren, 

Dinsdagavond verscheen onze advertentie met de tekst van een 
verordening, vastgesteld door de burgemeester. 

Deze verordening heeft tot doel de openbare orde te handhaven 
rond het UC-komplex en de wegen in de omgeving vrij te houden 
van obstakels. 

In de verordening staat onder meer, dat het verboden is om 
op 20 juni op de Bornsestraat vanaf de Violierstraat tot Borne 
auto's, brommers, fietsen, containers of andere zaken te 
plaatsen. De politie is gemachtigd zo nodig auto's weg te slepen. 

Daarom één advies: parkeer tot en met aanstaande zaterdag uw 
auto niet in uw eigen omgeving. En vooral niet op zaterdag. 

De verwachting is, dat de demonstraties zonderwanorde zullen 
verlopen. 

Maar het is beter het zekere voor het onzekere te nemen. 

Gemeente Almelo 
Bureau Voorlichting 

17 juni 1981 



BIJLAGE 6 

Hand-out d.d. 17 juni 1981 
t.b.v. de deelnemers aan de 
demonstratieve akties in Almelo 



gemeente almelo 

Aan de deelnemers van de 
demonstratieve akties in 
Almelo 

Er is bij de overheid en bij UCN/Urenco terdege nagedacht 
over uw komst naar Almelo. Aan de ommezijde is beknopt 
weergegeven wat wel en niet is toegestaan. Deze regels 
zijn noodzakelijk. Ook voor het optreden van de politie 
zijn allerlei regels gesteld. Daarbij is uitgangspunt, 
dat toezicht en ingrijpen van de politie gericht dienen 
te zijn op een vreedzaam verloop. 

De politie zal moeten ingrijpen in geval van duidelijke 
en ernstige inbreuken op de rechtsorde. Maar ook de 
gevolgen van zo'n optreden zullen zorgvuldig worden 
afgewogen, alvorens het zover komt. Het is dus niet bij 
voorbaat de bedoeling u hardhandig te bejegenen. 

Reeds vele malen werd in Almelo gedemonstreerd, met 
uiteenlopende doeleinden. Meestal werden daarbij de 
grenzen van het toelaatbare niet overschreden. 

Van harte spreek ik de hoop uit, dat ook de demonstratieve 
akties van juni 1981 zonder zulke ontsporingen zullen 
verlopen. Ik doe een persoonlijk beroep op u allen u 
daarvoor in te zetten. 7 __ ..-......-----

::::_ 
De burgemeester van Almelo, 
mr. F.J.H. Schneiders 

Almelo, 
17 juni 1981 z.o.z 

gemeente 



Hoofdpunten vergunning Basisgroepen 17-20 juni 1981 

1. Het recht tot demonstratie wordt erkend. Voorwaarde is een vreedzaam 
en ordelijk verloop. Woordvoerders van de basisgroepen hebben toegezegd 
hiernaar te zullen streven. 
2. De belangen van derden (in het bijzonder van de personeelsleden van 
UCN/Urenco) mogen niet op onaanvaardbare wijze worden geschaad, evenmin 
als de essentiële bedrijfsvoering van de UC-fabrieken. 
3. Het optreden van de politie zal gericht zijn op het voorkomen van 
fricties of een confrontatie tussen de demonstranten en de personeels
leden van UC; het zal een regulerend en de-escalerend karakter hebben. 
4. Er is vergunning verleend voor het inrichten van een tentenkamp op 
de overeengekomen plaats. Aan de volgende voorwaarden moet worden vol
daan. Het terrein moet in nette staat worden gehouden en na dfloop schoon 
worden achtergelaten. Naar het toilet gaan mag alleen in de ingerichte 
voorzieningen. Open vuur is verboden. De weg tussen tentenkamp en Hera
clesterrein moet vrij van obstakels blijven. 
5. Er is vergunning verleend voor een demonstratie bij het UC-complex. 
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan. Een feitelijke, effek
tieve blokkade wordt niet getolereerd. De hekken mogen niet worden 
vern1eld of afgesloten met kettingen. Het terrein mag niet worden be
treden. Versperringen zijn niet toegestaan. Strafbare feiten en/of 
gewelddadigheden mogen niet voorkomen. 
6. Er is vergunning verleend voor een manifestatie op het Heraclester
rein. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan. De sportvelden 
zelf mogen niet worden betreden. Enigerlei vorm van schade moet worden 
voorkomen. Het komplex moet na afloop ordelijk worden achtergelaten. 
7. De deelnemers moeten op de hoogte worden gesteld van alle voor
schriften en bepalingen, vermeld in de officiële vergunning. ~etsende 
uitlatingen in woord of geschrift zijn verboden. Aan het verkeer mag 
niets in de weg worden gelegd. 
8. Aanwijzingen van de politie dienen stipt en onverwijld te worden op
gevolgd. 
9. De gegeven vergunning wordt ingetrokken indien de voorwaarden worden 
overtreden of indien wordt gehandeld in strijd met de openbare orde en 
veiligheid. 

ooOoo 

Er is toegezegd dat niet zal worden opgetreden tegen gebruik van een 
eigen radiozender, mits aan enkele duidelijke voorwaarden wordt voldaan. 
De burgemeester heeft op grond vanartikel 220 van de gemeentewet een 
verordening vastgesteld, waarbij het een ieder verboden is zich te be
vinden op groenstroken, plantsoenen en weilanden in het gebied rond het 
UC-komplex. Voor de bewoners geldt een ontheffing. 
De volledige vergunning en de volledige verordening zijn voorhanden 
bij de politiepost in de nabijheid van het tentenkamp. 



BIJLAGE 7 

Informatie aan bewoners binnenstad, 
raadsleden en commissie detailhandel 
en ambacht 



Aan de bewoners van de E. Gorterstraat. Brugstraat, Boddenstraat, 
Grotestraat, Oude Markt, Hofstraat, Hanzelaan, Hofkampstraat, 
Grotestraat-Zuid en Bornsestraat; 

Aan de raadsleden van de gemeente Almelo; 

Aan de commissie voor Detailhandel en Ambachten. 

.-.., Demonstratieve optocht 
van de A.K.B. 

........... 
kab. 

dllum 
20 juni 1981 

Zoals u vanmiddag heeft gezien is er een demonstratieve tocht geweest door 
de bovengenoemde straten. 

De burgemeester, de hoofdofficier van Justitie en de commissaris van politie, 
die tezamen het beleidscentrum bemannen. stellen er prijs op om u volledig 
in te lichten over wat er vanmiddag is gebeurd. 

Een aantal weken geleden is er tussen het beleidscentrum en vertegenwoordigers 
van de demonstranten de afspraak gemaakt, dat men een demonstratieve tocht 
zou houden van station "De Riet'' naar het tentenkamp naast het Heraclesterrein. 
Om dit daadwerkelijk te laten geschieden is er met de N.S. afgesproken. dat 
men in nagenoeg alle treinen zou laten omroepen. dat de demonstranten verzocht 
werden om bij het station "De Riet" uit te stappen. 

Enkele dagen voor de aanvang van de aangekondigde akties, werd bekend, dat 
men toch van plan was om een demonstratieve tocht door het centrum van Almelo 
te houden. 

Er is toen wederom kontakt opgenomen met de vertegenwoordigers van de 
demonstranten. 
In het gesprek dat op dinsdagmiddag 16 juni heeft plaatsgevonden is ons van 
de zijde van de demonstranten verzekerd, dat er voor gezorgd zou worden, dat 
men niet door het centrum van Almelo zou gaan. 
In dat gesprek is afgesproken, dat men zich zou houden aan de volgende route: 
Station I Burg. Raveslootsingel I Poulinkstraat I Sesastraat I Kolkstraat I 
Bornerbroeksestraat I Bornsestraat I Windslaan I Rijnstraat I Berkelstraat I 
v. Rechteren Limpurgsingel 1 Tentenkamp naast het Heraclesterrein. 

De demonstranten hebben toegezegd zelf voor de bewegwijzering te zullen 
zorgen. 

- 2 -
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In de loop van vrijdag 19 juni waren er geruchten dat de demonstranten 
toch door het centrum wilden trekken. 

Wederom is er toen kontakt gezocht met de demonstranten die ons verzekerden 
dan men niet door het centrum zou trekken maar zich zou houden aan de 
afgesproken route. 

In de loop van vrijdagavond (ca. 22.30 uur) zijn er drie demonstranten 
op het gemeentehuis geweest en hebben uitdrukkelijk bevestigd, dat men 
voor de bewegwijzering zorg zou dragen. 

Hedenmorgen om 10.50 uur is ons nog door êén der leiders van de A.K.B. 
verzekerd, dat niet van de afgesproken route zou worden afgeweken. 

Vanmiddag om+ 13.00 uur ~leek ons, dat er bij het station plotseling 
folders werden uitgedeeld, waarin een andere route stond dan uitdrukkelijk 
was afgesproken. 
Deze folder gaat hierbij. 

Ogenblikkelijk is er toen opnieuw kontakt opgenomen met het aktiecentrum. 
In dat gesprek werd er meegedeeld, dat dit niet de bedoeling was en dat 
men bereid was om van het tentenkamp naar het station te komen om te 
proberen de daar verzamelde demonstranten alsnog de afgesproken route te 
laten volgen. 

Inmiddels had zich voor het station een grote groep demonstranten verzameld. 
Naar schatting waren er in korte tijd + 1200 demonstranten. 
Deze groep begon plotseling te lopen vÖlgens de route zoals beschreven in 
de uitgereikte folder. 

Het beleidscentrum stond op dat moment voor een voldongen feit. 
De enige methode om de demonstranten van hun route af te brengen zou een 
confrontatie met de politie zijn geweest. 

Aangezien het een vreedzame groep demonstranten betrof, is niet besloten 
tot het aangaan van een confrontatie, maar is getracht door middel van 
gesprekken de demonstranten zoveel mogelijk buiten het centrum te houden. 

Op enkele punten is dit gelukt. Op andere punten niet. 

Het beleidscentrum betreurt het ten zeerste, dat gebleken is dat er met 
deze demonstranten kennelijk geen afspraken gemaakt kunnen worden. 

Wij hopen, dat u slechts in geringe mate hinder hebt ondervonden van de 
demonstratieve tocht. 

De burgemeester van Almelo, 
"' 

De hoofdofficier van Justitie, 



"DEMOHSTRATIE MAl;I.FESI'ATIE "DEMOHSTRATIE MAl•IFESTATIE DEMOlJSTRATIE M~GFESTA.TIE 

P R 0 G R A M M A •======================== 
Ruim 2 1/2 dag zijn de toegangspoorten van de Ultracentrifuge 
fabriek geblokkeerd geweest. De bouw van de uitbreiding van de 
UCN werd hierdoor twee~·en een halve dag opgehouden. De fabriek 
ondervond veel hinder van de blokkades, waardoor een daadwerke
lijke vertraging in het atoomprogramma is aangebracht. 
Ter afsluiting van de blokkade vindt er een demonstratieve op
tocht plaats naar het UCN terrein. 
De tocht is georganiseerd door zoveel mogelijk mensen gelegenheid 
te geven uiting te geven aan hun protest tegen de ultracentri
fuge-fabriek in Almelo. 
De demonstratieve tocht start om 13.15 uur vanaf het centraal 
station in Almelo. 
De route loopt vanaf het station links, E. Gorterstr., Brugstr., 
beddenstr., Grotestr., Oude Markt, Hofstr., Hanzelaan, Ganzen
diepstr. Runstr., Berkelstr., Bornsestr., naar de toegangspoorten. 
Bij ieder toegangshek wordt de blokkade opgeheven en sluiten de 
blokkeerders zich bij de demonstranten aan. (te beginnen bij hek 5 
daar worden de mensen van hek 6 opgehaald, via hek L gaan we naar 
hek 2 en 3, waar op de parkeerplaats de algemene afsluiting 
plaats vindt. Daar worden ook de mensen van hek 1 opgehaald). 
Op de parkeerplaats vindt de manifestatie, waar waarschijnlijk 
-Proloog 
-Drukwerk 
-Nijmeegs stadsguerilla 

Daarnaast zullen er sprekers en spreeksters aanwezig zijn van: 
-stop de N-bom 
-LEK 
-iemand uit Duitsland 
-S-,.iAPO 

-basisgroepen 
Na afloop is er gelegenheid om bij het tentenkamp te eten en 
te luisteren naar de groepen, die bij de manifestatie niet 
hebben gespeeld, 's Avonds is een swingend feest1tl11 



BIJLAGE 8 

Dankbetuiging d.d. 25 juni 1981, 

nr. 5929, aan bijstand verlenende 

politie-ambtenaren 



~ afschrlft ter kennisnennng l;1äh 

Aan alle personen die bijstand en/of mede
werking hebben verleend bij de blokkade 
van het UCN- en Urenco-complex 

uw leenmerk uw briefvan 

biJege(n) 
Onzttref. JW/JS 
ond11rwerp 
bijstand i.v.m. blokkade 
U.C.N.- en Urenco-complex 

OM kenmerk 
5929/biz/kab. 

dlltl.m 
23 juni 1981 

)/fAt. 2fr· 

Wij stellen het ten zeerste op prijs onze grote erkentelijkheid uit te spreken 
aan het adres van alle politie-ambtenaren die bijstand verleend hebben aan het 
korps van gemeentepolitie te Almelo tijdens de laatste blokkade van en demonstra
tieve acties van 17 tot en met 20 juni 11. bij het U.C.N.- en Urenco-complex 
in deze gemeente. 

De uitgangspunten van het beleid tijdens voornoemde dagen zijn verwezenlijkt dank
zij een ieders voortreffelijke persoonlijke inzet. 

De bij de aanvang van de acties uitgesproken hoop en verwachting, dat alles vol
gens plan zou verlopen is bewaarheid. 
Een ieder die op welke wijze dan ook hiertoe heeft bijgedragen verdient hiervoor 
onze oprechte dank en waardering. 

Wij mogen u dan ook verzoeken deze dank en waardering aan de betrokken politie
ambtenaren in uw gemeente te willen overbrengen. 

-ce---::z-- :;a 

De Burgemeester van Almelo, 
-·--·--~- -.. -~ .. '--·( 

mr. F tJ,].H ---s·Gftnei ders. 

mr. 

van Politie, 

Voor t•·\!'··-!1}::>'.- r~d ~fschrift 
De ~_;,,, · . . .,. ·.:n;,~ :\f:nero 

brieven: poetbutJ 5100· 7800 GC Almelo 
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Dankbetuiging d.d. 10 juli 1981, 

nr. 6559, van de Minister van 
Binnenlandse Zaken 



gemeente almelo 

biJageen) 1 
onze ref. JW/LH 
onderwerp 
dankbetuiging 

zie bijlage 

uw briefvan ons kenmerk 
6559/biz/kab 

datum 
10 jul i 1981 

VERZ. 1 5. JL!ll19 81 

Nu de actie van de anti-kernenergiebeweging bij het Urenco/UCN-complex 
weer teneinde is, verzoekt de Minister van Binnenlandse Zaken mij bij 
brief d.d. 30 juni 1981, u zijn waardering over te brengen voor het feit 
dat wederom door de inzet van velen het geheel goed is verlopen. 

De minister hecht er dan ook aan zijn waardering uit te spreken voor het 
gevoerde beleid ter plaatse. 

Hij dankt voorts diegenen, die hier daadwerkelijk toe hebben bijgedragen. 
De minister denkt hierbij in het bijzonder aan de politiemensen die bij 
hun taakuitoefening gewond zijn geraakt. Hen wordt een spoedig herstel 
toegewenst. 

Een copie van de betreffende dankbrief doe ik u hierbij toekomen. 

De bu rgemees ter _y.an .~Ah~1e 1 o , 
,. (g~Ji) f. J. H. Schneidert ............ 

·· ... 

mr. F.J.H. Schneiders 

làdhullplein' 05480. 4'' '1 brieven: ...... 5100·1800 cc Almelo 

kab 



Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Postadres 

Postbus 20011 
2500 EA 's-Gravenhage 

Telefoon 070 • 71 79 11 
Telex 32109 biza nl 

Bijlagen 

Onderwerp 

Uw brief 

De burgemeester· van .. À.lmëlo 1 ,.·· 
' ' ' - ; '"' 1 ~. ' • ._ l"' ho i,..~.. I 

'lr. !l!''l!'IO'I 
. ..!. v·.•ll , ". .. ! , 

I 
~L-...::;:...·:_:: • ~,. ---

Onsnummer Datum 

I 

i 
I _ _, 

-U 22185 SG/Kab. - 30 juni 1981 
Departementsonderdeel 

-OOV/Dir.Pol./OBZ 

., .!,> t+ .. · i-. 
i' .., .; r. +· 
;.fo~ 1-+ 
rf-++++ 
'!o+i +++ 

;o•f>++T++~ 
.......... ..&..L..J.. 

De actie van de anti-kernenergiebeweging bij het Urenco/UCN-complex is weer 
teneinde. 
Wederom is door de inzet van velen het geheel goed verlopen. Met name het feit 
dat de actie - gericht op een effectieve blokkade en derhalve niet acceptabel -
zonder noemenswaardig geweld is verlopen, is voor de sfeer waarin de discussie 
over de toepassing van kernenergie moet plaatsvinden, uiterst positief. 

Ik hecht er dan ook aan om mijn waardering uit te spreken voor het gevoerde 
beleid ter plaatse. 
Voorts mijn dank aan diegenen, die hier daadwerkelijk toe hebben bijgedragen. 
In het bijzonder denk ik hierbij aan de politiemensen die bij hun taakuitoefening 
gewond zijn geraakt. Ik wens hen tevens een spoedig herstel. 

Bezoekadres 

Schedeldoekshaven 200 
·s-Gravenhage 

DE MINISTER klrLANDSE 

Inlichtingen bij 

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden 

ZAKEN, 

Doorkiesnummer 



Bijlage 10 

Brief ondernemingsraden u.c.N. en 
Urenco aan o.a. fractieleiders 
Tweede Kamer en de diverse reacties 
daarop. 



Ondernemingsraden UCN en Urenco 
schrijven politieke leiders en ... 

Brief van ondernemingsraden 

De ondernemingsraden van UCN en Urenco Nederland hebben hun 
standpunt over de aangekondigde blokkade uiteengezet In een brief aan de po
litieke leiders van ons land. 

"Op 18 juni a.s. zal het UC-complex in Almelo doelwit zijn van een de
monstratie tegen de toepassing van kernenergie in Nederland. 
De betoging wordt georganiseerd door de gezamenlijke basisgroepen van de 
anti-kernenergiebeweging, die in hun overleg met de gemeentelijke overheid 
van Almelo duidelijk hebben gemaakt dat het hen te doen is om een effectieve 
blokkade van de bedrijven Ultra-Centrifuge Nederland en Urenco Nederland. 

De werknemers van deze bedrijven vertrouwen erop, dat de overheid 
alles zal doen om hen in staat te stellen gedurende de demonstratie normaal 
hun werk te doen. Zij beschouwen dat als hun recht op arbeid - arbeid In een 
bedrijf dat dan wel niet de onverdeelde sympathie van alle Nederlanders ge
niet, maar dat zich wél bezig houdt met door de Overheld goedgekeurde activi
teiten. Het gaat niet aan dat zij dan als dieven in de nacht hun werk moeten 
bereiken. 

'Het gaat om de verdediging van de grondslagen van een open, tole
rante en rechtvaardige samenleving', schreef PvdA lijsttrekker Drs. J. M. den 
Uyl de avond voor de verkiezingen in een advertentie in NRC-Handelsblad. 

In een open, tolerante en rechtvaardige samenleving behoort iedereen 
zijn mening kenbaar te kunnen maken - ook buiten de stemlokalen - voor of 
tegen één procent meer of mlnder inkomensdaling, voor of tegen kernenergie. 
Het gaat niet aan anderen het spreken of werken onmogelijk te maken. 

U bent leider van een democratische partij - of die nu links is of 
rechts. U mag daarom niet zwijgen als burgers in dit land door ondemocrati
sche acties worden geschonden in hun burgerrechten. 
De medewerkers van UC-Aimelo kunnen begrip opbrengen voor een de
monstratie - niet echter voor een blokkade en zij vragen u dan ook hierover 
zeer snel een veroordeling uit te spreken, en hen die reactie in een brief te 
doen toekomen. 

Het gaat nu niet om kernenergie voor of tegen - het gaat om demo
cratische vrijheden." 

Ondernemingsraden 
UCN/Urenco Nederland 



Ministerie van Binnenlandse Zaken 

.•. ,,,; .•.• , •••. " •. , ..... , .• h", 
. ( ,,,,.,.h.,n• flt•J•' ''" Vt•fli!lllmtl 

Poslarnes 

l\•:.llrus20011 
2!oUOEA ·s·Oravonhngn 

lo~l\''"''" OïO · l1 ï!) 11 
lnlcx 32109 biza nl 

Bijlagen 

Onderwerp 

Uw brief 

De Ondernemingsraden van 
Ultracentrifuge Nederland N.V. en 
Urenco Nederland Operations B.V. 

Onsnumn•er Datum 

.... EA81/U 1696 4 juni 1981 
O<mm lcmontsondcru<::cl 

DGOOV/Pol/OBZ 

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 26 mei 1981, waarin u uw ongerustheid 
uitspreekt met betrekking tot de op 18 juni a.s. verwachte demonstratie bij 
het uc-complex, deel ik u, in overeenstemming met de minister-president, het 
volgende mede. 

Ik onderschrijf volledig hetgeen u stelt over de vrijheid van meningsuiting. 
Ook gaat het niet aan anderen het spreken of werken onmogelijk te maken. 
Dit is in onze samenleving niet acceptabel. 
Bij het niet naleven van de regels die in onze democratie dienen te gelden zal 

"door de verantwoordelijke autoriteiten- in dit geval de lokale, bestuurlijke 
en justitiële autoriteiten in Almelo - moeten worden afgewogen op welke wijze 
zal worden opgetreden. 

Het is mij bekend dat de Burgemeester van Almelo, de betrokken Officier van 
Justitie, de korpschef van de gemeentepolitie uitvoerig overleg hebben gehad 
met de directie van UCN en Urenco en dat daarin overeenstemming is bereikt 
over de handelwijze van de overheid en de directie van de genoemde bedrijven 
in verband met de te verwachten demonstratie. 

Ik ben zonder meer van mening dat u er recht op hebt normaal uw werk te kunnen 
blijven doen. 

I 
DE l'tiNIS'l'ER;VAN BINNENLANDSE ZAiq::N, 

Bezoekadres 

Schedeldoekshaven 200 
's-Gravenhage 

Inlichtingen bij 

Ver.roeke biJ beantwoording datum. nummer en onderwerp te vermelden 

(~ /;)' . ..:..; . -

Doorkicf'numrnm 



De voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, drs. J. den Uyl 

laat weten dat 11 demonstraties tegen kernenergie gerechtvaardigd kunnen 

zijn, en soms zelfs door de PvdA kunnen worden gesteund. 

Het moet dan wel om duidelijk demonstratieve acties gaan, 

een blokkade of het feitelijk onmogelijk maken dat in de 

fabrieken en installaties wordt gewerkt, wijzen wij ten 

zeerste af. 11 



Fractie 0'66 

Dr J.C. Terlouw 

70893DF 

Mijne heren, 

's-Gravcnhage, 10 juni 1981 

Binnenhof Ja 
Telefoon 070- 61 49 IJ 

Aan de Ondernemingsraden van 

Ultra-Centrifuge Nederland N.V., 
t.a.v. de heer F.C. Saraber, voorzitter, 

Urenco Nederland Operations B.V., 
t.a.v. de heer J.M. Brlnks, voorzitter, 

te Almelo. 

Naar aanlelding van uw brief van .26 mei j.l. kan ik u 
het volgende meedelen. 

De persgroep van de UCN-aktle heeft mijn fractie informatie 
gestuurd over hun voornemen. Van mijn reactie daarop stuur 
ik u hierbij een afschrift. 

Met vriendelijke groet, 

J.C. Terlouw 



's-Gravenha~e. 9 juni 1981 
Binnenhof la 
Telefoon 070 • 61 49 11 

Fractie 0'66 
Or J.C. Terlouw 

708930F 

Geachte persgroep, 

Persgroep UCN-aktie, 

Marnixstraat 31, 

GRONINGB~. 

In reactie op uw - aan het partijbestuur van 0'66 gerichte, maar ook aan 
de 0'66 Tweede Kamerfractie gezonden - brief van 25 mei j.l. over UCN 
merk ik het volgende op. 

0'66 heeft zich altijd positief opgesteld tegenover actieve betrokkenheid 
van burgers, in aktiegroepen en daarbuiten, en rekent daartoe ook het op 
democratische en legale wijze demonstreren. Of daaronder een blokkade valt 
te begrijpen, is echter zeer de vraag. Uiteraard is de keuze voor het 
middel van een blokkade geheel voor uw rekening en verantwoording; ons 
inziens zou een meer reguliere wijze van demonstreren juister én uiteinde• 
lijk effectiever zijn. 

Wat betreft de opstelling van 0'66 t.a.v. UCN verwijs ik u in de eerste 
plaats naar ons Beleidsprogramma en Verkiezingsprogramma. (Mocht u daar
over nog niet beschikken, dan kunt u deze aanvragen bij het 0'66-secreta
riaat, Bezuidenhoutseweg 195, Den Haag; tel. 070-858303). 
In aanvulling daarop moge ik u wijzen op onze actief-kritische opstelling 
in de Kamer t.a.v. in uw brief genoemde kwesties; uit uw formulering krijg 
ik de indruk dat u niet steeds van onze activiteiten terzake op de hoogte 
bent. In de zaak van het Namibisch uranium bijvoorbeeld is het steeds de 
0'66-fractie geweest die het voortouw heeft genomen bij het stellen. van 
vragen en het houden van een mondeling overleg, gericht op het weigeren 
van verrijking van Namibisch uranium. Van een 'tegenstrijdigheid' zoals in 
uw brief gesteld, is dus allerminst sprake. Ook de aanhoudende initiatieven 
van 0'66 m.b.t. de opwerkingscontracten zijn u kennelijk niet bekend. 
Over deze en andere onderwerpen op het vlak van (kern)energie kunt u onze 
standpunten verder in ons programma vinden. Daarin kunt u ook lezen dat 
m.b.t. UCN strenge maatstaven van non-proliferatie voorop staan. Niet voor 
niets hebben wij ons in de Kamer verzet tegen het contract met Brazilië 
en de daaraan gekoppelde uitbreiding van UCN. 

Met vriendelijke groet, 

J.C. Terlouw 

e.c. Ondernemingsraden UCN, Urenco 



•s-Gravenhage, 

Binnenhof la 
Telefoon 070 • 61 49 l1 

9 juni 1981 

PPR-fraktie 
Ria Beekers-De Bruijn 

70893DF 

Dames en Heren, 

AAN: 

De Ondernemings~aden van 
Ultra Centrifuge Nederland N.V. 
Urenco Nederland Operatien B.V. 
Scheveningseweg 42, Den Haag 

In een levende demokratie bestaat een voortdurende spanning 
tussen maatschappelijke ontwikkelingen en parlementaire be
sluitvorming. 
Hoe meer reikwijdte de problemen in de samenleving krijgen, 

des te groter is die spanning en des te moeilijker is zij te 
hanteren. Maar juist dan, als er vragen aan de orde zijn met 
enorme konsekwenties, heeft onze parlementaire demokratie 
buitenparlementaire aktie boordnodig. 

Dat is mijn eerste opmerking naar aanleiding van uw brief 

van 26 mei, waarin u mij vraagt een voor 18 juni a.s. door de 
basisgroepen van de anti-kernenergiebeweging geplande demon

tratie tegen uw gezamenlijke bedrijven op voorhand te veroor
delen. 

waar het gaat om het negeren van grondrechten van mensen wordt 

in Nederland soms aktie gevoerd die niet volgens de regels is 
en de rechten van andere mensen noodgedwongen beperkt. 

Een bedrijfsstaking of -blokkade. tast de rechten van werkwil
ligen aan en kan toch zeer wel aanvaard zijn. En wie aksepteert 

niet dat ouders een weg blokkeren - en daarmee de rechten van 
automobilisten aantasten - waar de overheid een voor kinderen 
levensgevaarlijke oversteek-situatie te lang laat voortbestaan? 

De toepassing van kernenergie heeft voor talloze mensen een 
reikwijdte die nog ver boven persoonlijke grondrechten uitgaat. 
En zij krijgen daarin steeds meer gelijk. 
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Ook PPR-mensen vinden dat zij en u en anderen in hun voort

bestaan worden bedreigd door het werk dat ondermeer in uw 

bedrijven gebeurt. Zij vinden dat de overheid terug moet van 
die weg. 

Aktie is daarvoor onmisbaar. Maar die aktie moet uiteraard 
gebonden zijn aan voorwaarden. Het moet gaan om geweldloze 

aktie waarbij doel en middelen evenredig zijn en de rechten 
van betrokkenen niet onnodig en overmatig worden beperkt. 

Mocht de aangekondigde aktie van 18 juni a.s. aan die voor

waarden niet voldoen, dan zal de PPR een duidelijk protest 

laten horen. Zoals zij dat eerder heeft gedaan. Maar voorals
nog hoop ik dat u als ondernemingsraden ervan uit zult gaan 
dat het bij aktie tegen kernenergie gaat om de belangen van 
ons allemaal en die van onze kinderen. 
Zolang u de vraag van "1% inkomensdaling" en de vraag van 
kernenergie op één lijn stelt, zoals u in uw brief doet, 
doet u dat te weinig. Het zijn vragen van een volstrekt ver

schillende orde. 

U begrijpt uit deze brief dat ik geen reden zie op voorhand 

de veroordelinguit te spreken die u vraagt. 
Ik doe bovendien een dringend beroep op u als ondernemings
raden om de zaak niet onnodig te polariseren. Het is voor 

onze demokratie van levensbelang dat gesprek mogelijk blijft: 
tussen de werknemers van UCN en Urenco, de aktievoerders en 
de politiek. 

Sterkte gewenst, 

Afschrift aan: 
Partijbestuur PPR 



RPF-fractie 
M. Lee-rl.ing 

Wel.edel.gestrenge Heer, 

DEN HAAG, 12 juni 1981 
Binnenhof 1A 

Aan de Burgemeester van Al.melo 

de heer Mr. F.J.H. Schneiders 

Gemeentehuis 

Stadhuispl.ein 1 

7607 EK Al.mel.o 

Gezamenl.ijke basisgroepen van de anti-kernenergiebeweging 

hebben l.aten weten op D.V. 18 juni a.s. een effectieve 

bl.okkade van de bedrijven Ul.tra-Centrifuge Nederl.and en 

Urenco Nederl.and te beramen. 

Binnen onze parl.ementaire democratie mag er al.l.e ruimte 

bestaan voor protest en demonstratie, maar een bl.okkade, 

waardoor burgers worden bel.emmerd in hun taakuitoefening, 

moet ten sterkste worden veroordeel.d. 

Wij doen een dringend beroep op u passende maatregelen te 

nemen, waardoor de werknemers van bovengenoemde bedrijven 

in staat zul.l.en worden gestel.d hun werkzaamheden te bl.ijven 

uitoefenen. 

Daarbij u veel. wijsheid en kracht toewensend, verbl.ijven 

wij, 

met de meeste hoogachting, 

copie: Secretariaat OR-UOBV 
Secretariaat OR-UCN 

M. Leerl.ing 

Voorzitter Tweede 

Kamerfractie RPF 



GPV-fractie 
G.J. Schutte 

Geachte Heren, 

DEN HAAG, 10 juni 1981 
Binnenhof la 

voorzitters Ondernemingsraden 
UCN en Urenco 
Postbus 254 
7600 AG Almelo 

Uw brief van 26 mei jl. hebben wij in goede orde 
ontvangen. Niet zonder reden toont u zich bezorgd over 
de gevolgen van de voorgenomen blokkade van het oe-complex 
in Almelo op 18 juni a.s. Onze fractie heeft er volledig 
begrip voor dat u er· niets voor voelt om als dieven in de 
nacht uw werk te bereiken. 

Het is een goede zaak dat ons land een grondwette
lijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting kent. Dat het 
publiekelijk uiten van een bepaalde overtuiging bij voorbeeld 
door middel van een demonstratie in ons land in principe 
mogelijk is, is o.i. eveneens een positief te waarderen 
zaak. Van principieel belang is evenwel dat men zich daarbij 
houdt aan de regels die gelden ter waarborging van de 
vrijheden van anderen en de openbare orde. 

Onze fractie veroordeelt dan ook het blokkeren van 
bedrijven. Er zijn in ons politieke bestel tal van mogelijk
heden om bezwaren tegen kernenergie kenbaar te maken. Terecht 
stelt u in uw brief dat het niet aangaat anderen het spreken 
of werken onmogelijk te maken. 

Onze fractie waardeert het positief dat u publiekelijk 
hebt willen protesteren tegen een redelijkerwijs te verwachten 
aantasting van uw vrijheden. Wij hopen van harte dat de 
demonstratie van 18 juni een waardig karakter zal hebben, 
zodat u in volle vrijheid uw arbeid zult kunnen verrichten. 

Hoogachtend, 
•• __ . .-·--·~ .J 

(-< -----~-::--_",....,_.. 
·~-···- .. 

-··-cë;·~-J. schutte) 

voorzitter Tweede
Kamerfractie GPV 
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Bestuur F.N.v. afdeling Almelo. 

Bestuur C.N.V. afdeling Almelo. 

Almelo, 17 juni 1981. 

De besturen van de afdeling Almelo van de F.N.V. en C.N.V. willen u bij deze 
hun standpunt omtrent de a.s. demonstratieve blokkade kenbaar maken. 
Na kennisname van de voornemens van de basisgroepen "anti-kernenergie• t.o.v. 
de u.c.N. te Almelo, menen zij dat deze basisgroepen geenszins het recht tot 
demonstratie kan worden ontzegd, daar demonstratie een recht is dat tot onze 
demokratische vrijheden in ons land hoort en voorzeker een groot recht is. 

Wel is het zo dat, als men zijn opvatting omtrent iets zeer duidelijk kenbaar 
heeft gemaakt, men er wel voor moet waken dat anderen, en vooral diegenen 
die voor zich en hun gezin met bepaalde werkzaamheden in hun levensonderhoud 
voorzien, en juist met datgene wat anderen tot verzet zou kunnen leiden, 
niet in hun beroepsuitoefening mogen worden belemmerd, zolang dit officieel 
toegelaten is. 

Beide besturen wijzen dan ook deze blokkade, hoe geweldloos ook, af. 

Wij wensen u in de komende dagen veel sterkte en zelfbeheersing toe. 

Bestuur afdeling Almelo F.N.V. Bestuur afdeling Almelo C.N.v. 
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Diverse perspublicaties 



bureau voorlichting -knipseldienst 

Geen 
1~ÎbJi~l~oor 

tentenkamp anti
uc- demonstrante.~ .. 
ALMELO • Een driedaags ten· 
tenkamp voor de deelnemers 
aan de blokkade van de uo-fa· 
brieken blijkt een onmogelijke 
zaak. Er is geen grond voor be· 
schikbaar. In overleg met de 
burgemeester hadden de zgn. 
basisgroepen, die de bloklc.ade 
aan bet organiseren zijn, 
een tentenkamp van deeb 
een beroep op de Sportr 
daan als beheerder van 
racles-complex. Gir 
heeft het .bestuur da 
sloten het terrein DÎ' 
ze alternatieve er 
schikbaar te stelle' 

I' 
De demonstrante 
de tkschlkking 
cles-d.:;,mplex vc 
restatle op zat 
die zin dat ' 
voor een po, 
en muziekg
gebruikt · e· 
op de trn· 
men. Er 
ker 6000 
hopen r 
de sl(' 
verkir 

ze 
hr 

··.t· .. ~\ :,-~",,...""'.~.·~·"', ~·· .-:-.,~ .. · 
: • f Vcryolgw~!)rp:u~i,O:,\,' 

Door leden van de AKB v 
gisteren echter meegedeeld 
de zender een bereik li " -~ 
40 kilometer en ook ' 
bruikt voor het. uitzet a:l{fJI 
muziek. Deelnemers aar 
tenkamp worden opger< 
bandjes mee te nem"-

Flt 8,._ 
"e~llll 
"Ool' ~t. ~~l' t:t. 
ct 0ee,. '"'41ll.tte e zeer stren2 ~ ~ikdJ/tllliQ-'l' 

~(fl}.ll\ el11J,; ctllt 
beveiligd 1, /bi&\ llftJ 

~'tere ... Van een onzer verslaggevers ." lh..... 
ALMELO, maandag ~ ~t 

Nog juist voor het begin ":t"~" 
van de acties tegen Ultracen· • tt4~. 
trifuge Nederland (UCN) en ·liJ.~ ~Jee~" 
Urenco in Almelo (van 18 tot · !t\t/o. t 
en met 20 juni) zijll beide be- r.-t;l.t 
drijven voorz1t;n. van zeer ~ etJe 
moderne bevedJg~ngsappara· t bette 
+ntn•. rl~ t 
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~' lb\ltsftr Wiegel zal 
, CN-per~ó~~~~ blokkade yan 
j ;:zoet normaat Urenco niet 

a. () n \; ~ b .o { 3 unnen Werken tolereren "'fC'ol 
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E h ili
• • cr.t h:a B•nnenJancr"; lilnister fVj ALMELO, 13 juni - Mlnls· 

Xtra eve ging co In .:Thoneelvan VZ.ken Vlnc ter Wiegel (binnenlandse za
naoet Je lllelo nol'D:I CN en Ure ken) vindt dat het personeel 
volc unnen fdJJ .. , dJn ..-erÎ van UCN en Urenco In Almelo 
hve ende "'eek ven doen ., normaal zijn werk moet kun-

Al I k be e bedriJven •c:tie tecen • •• · nen blijven doen als er volgen· Van me 0 Ost f
be.,indsrnan ~rdt Ondern deae de week actie tegen deze twee 

- n een bri ... t- cfea e Olllen. bedrijven wordt ondernomen. 
llllnes.raden V: ••n de !.:-a-cd De bewindsman laat - desge-
1Veten dat VCN erne- vraagd - In een brief aan de 

rijk zeven mil• recht heeft de •nU-Jee:," Vrenco ondernemtngsl."aden van UCN 

J oeJ het C .. t na Op deiDonarre be'VecJnc en Urenco weten dat de anti· 
anderen h: ziJn OOl'lfee:e~· lilaar kernbeweging recht heeft op 
••ken. •erJc Olllllo n et aan demonstreren, maar het gaat 

ALMELO j · N · · t h t b Bi· h CeliJk te naar zijn oordeel niet aan an· • 15 Uni - og JUIS voor e "'In J et nlet-nale . · deren bet werk onmogelijk te 
van de acties tegen Ultracentrifuge Neder) Je ;:• de'!JOC.ratie"':Î van de re•els maken. 
(UCN) en Urenco in Almelo (18 - 21 juni) telten s;:udtJJce en Jus:'Jn de loJca. Bij bet niet-naleven van de 
beide bedriiven voorzien van zeer moderne i..lllloet AlnleJo af te -~Je autori. regels in onze democratie die-
• • ., 111 -· • 'VOrd .. - ·Ujke en jus· 

hgmgsap In Almelo af 
l\ \1\o· 'loet worden Het syste• V' ~ V \ • lt i i 

Ë~ËZi~ ,,Bevolking draait op \\~\-~;, fdij~ 
zien. Zodra I hl ld d a a .~ u~ :~1 baadt het . ~ ~ 

:~~!=:rlr~ VOOr {OSten 0 {a e ~ ogJ:J:~ 
d ~·~~ In e dal •ra van 

kondigde J ALMELO • .. De bevolkinr raad, erkende dat "de dader Ook Stuivenberg zel ervan k gemaa 
en politie draait ervoor op", voorspelde op het kerkhof Ugt" als er uit te gaan, dat er IC)edwiJ. blokkad 
aanwezig E .. ; ..... ,..."' •• h .. t •-rtraadllid J. onverhoopt 'lets kapot gaat. lende demonstranten komen. nbewegtn 

R · DOä egenng: \?.>·b·o\ 
blokkade UCN 
ontoelaatbaar 

de rond· ,.Ik heb vroeger ook gede- c:Ue de eventuele kwaadwllll· >rdt toeg• 
lrgaderinr monstreerd, tn de SDAP", gen 1n toom kunnen houden. 
de kosten hernam Veldhuis. "Dan huur· Er Is overigens een omclêle 
kade aan den we een tent en daar be· gebrulk.sovereenkomst 1n de 
met name taalden we met z'n allen maak voor het. Heracles-sta• 
11 het ge- voor. Ik ben ook voor de- dlon, nadat bet Heraclea-be
acles-eom· rnonstratlevrijheid, maar dan stuur biJ de gemeente had 
,anifestatie \!Vel ~rere&Iementberd en niet geprotesteerd tegen het feit 

zo". dat het veld voor de manifes
ALMELO <ANP> - Minister er B. Smit wees er- tatle waa .,uitgeleend". 

Wiegel (binnenlandse · zakel'l \ de demonstranten 
vindt dat het pel'lo!,._- ~ ..1 e dloze actie willen 
UCN en Urenco tn . b'O a U: ~et van. p. lan zijn Heracles staat erop, dat de 
maal zijn werk me. • el· .l. af~ken". club van kosten of schade 
blijven doen als et dT l e ~ • ût · .. gevrijwaard bliJft. Ook de 
week aetle tegen deZt VI/ 

1
.,.. "{ ...-.CO : ~ - rtraad wil beslist niet 

drijven. wordt ondernol -r\C~ u te..... t ·-...;;:o~e. kosten Op-
Wi~gellaat tn een brl \.J llo"' \1.-..aa ~ U I 5" . · 

ondernemingsraden van ;\_aa .11\' \ 1\1 e • 7 f{.IJJr:-.....1: 
Urenco weten dat de a • ol\\Oe ,o\ \;, '0\lJ. 0 ls I' {U/ • 
bewegtng recht heeft op lS . \Jcv\0 · UliStet <fl· @e 
streren, maar het gaat n l:fl') - lit <4\:ndt "'7' ~hA d 
oordeel niet ~ andel\ ~'Et.O ~dse .,.alte~~an\U.~ "Ooi... d ~ l;e I 
werk onmogelijk te make. o:>\l\1\enl \ "lat\ de enco \ .C. h 

Bij het niet-naleven van ge\ etsoneee\t -oc'NtUt\t tnoe baAine e , J ~ 
gels tn onze democratie ó ~1~gsta"Or;s.\ 1.\}n ~~ens df lloedue~ d00,.0 '.l ~0 (j 
de locale, bestuurlijke en \O nott't\ doen t ~ en. 'V e1'11zee tltst. 0 "ctc~zt. tr 
tiêle autoreiteiten tn Almei tn:n -o\\}"lene -oedf\1"4\dd 8etz. lJ, Va" ZtQo iste,.e" 'ra tQas · ~. 

opgetreden, zo deelt Wiegel . ...,eelt dO~stet~agen "4 1)e'lfle~· e" Uit !zP erz en '/. avo• - n 
de namens premier Van 4 dllg. 'O~td O\) d: a,nt\\tetn ren· ll\9.9f \ -· • e en tege 

m~ wijst er 1n zijn brief BI ~~~!~~tto\)~r:~:rsa~:Jl~\Grote partl] 
de ondernemingsraden op dat t recr gaat ns.a: ...,et\t 0 1 
met de directies van UCN e. b.e eten b.e ft CN ~ 1..,.... ·e 0 · 
Urenco inmiddels overeenstem an:\<.en· t staat dat~ o• k ~e U aJ..li.A. · 
ming is bereikt over de handel· t't\ e\S -ot\e C'N(UtenC :vet· b' 1.,.' a U 
wtjze van de overheid bij de U\ 1'J\~~\eS van '0-oete\\<.;e~d '0\ ~10._ . e nacht hun werk moeten 
aanstaande actles. Burgemeester de d~ ~g \S de o"let etnee rsoneelsle· \ m dik en" reac· 
Schneiders van Almelo heeft eenste \\11\l'Ze vant\eS· BUig beet land vragen de h~id anes in bef! de f~lder is ook .d: geno· 
duidelijk gemaakt dat een effec- b,at\~~a,nde acn J\lfl\:e'~n ette den 'aan de o~:ilen opdat zij tie van enkele toliti~~ ~n mi· 
tieve blokkade - zoals de an- ae:ns e\detS va a\<.t dat etnant het werk te sorms.al kunnen men. Premier a:oemen een 
ti.lrPrnhPWP<>inD' vnnrhPrPirlt - sc~~-H\'11:. «etn11_.A<\'C'O\l ~. \tal\· hun werk nz.. beSchouwelt_! nister Wiegetl ccA~tllhPI" '"" -••nn lJ --'htt.n _,,.. a 110·'-' 



Door een onzer redac&euren 

Hoewel het de afgelopen 
Almelo • ti was bij het belegerde 
nacht rus gl ·m Almelo is er door de 
UCN-toft!P ex • • ·• -·· 
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AtoombestriJders moegestreden 
De And-kemenergiebeweging: "Waar recht een onrecht wordt is 
verzet een plicht". De atoombestrijders, steeds hechter georgani
seerd, hanteren dit uitgangspunt als legitimatie voor hun acties, die ze 
geweldloos noemen. Zo ook bij de mat verlopen blokkade-acdes rond 
het UCN-c:omplex in Almelo. Elsevier keek drie dagen rond in het 
chaotische, soms vrolijke wereldje van idealistische vredezoekers, 
berekenende reltrappers en oprecht bezwaarden. 

H et werk aan de nieuwbouw bij de UCN 
is twee dagen stilgelegd geweest. En 

er is weer gediscussieerd over kernenergie. 
Dat was het dus eigenlijk wel. het resultaat 
van de driedaagse .,grootscheepse blokka
de-actie" rond het complex van Ultracen
trifuge-Nederland en Urenco. De acties van 
vorige week kenmerkten zich door matheid, 
verveling en een groeiend besef van mach
teloosheid en zinledigheid. De actiemidde
len van de Anti-kernenergiebeweging 
(AKB) worden sleets. Trokken in 1978 nog 
ruim 40.000 demonstranten langs de gehate 
gebouwen in bet Almelose weidelandschap, 
vorige week waren het er 4.000 die langs de 
recent opgetrokken dubbele hekwerken 
trokken en zich moesten beperken tot het 
scanderen van ,.UC, nee" en het versleten 
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"ME, weg ermee ... Want er viel niets te 
blokkeren. Evenmin als in Dodewaard -
oktober vorig jaar - richtten de proteste
renden ook nu niets uit tegen de overmacht 
van 2,5 kilometer gloednieuw hek- en prik· 
keidraadwerk (f7 miljoen) en van honder
den gereed gehouden manschappen van de 
Mobiele Eenheid. 
De confrontatie met de gevestigde orde 
bleef beperkt tot enkele kleine ingrepen 
door deze ME, die de weg vrijmaakte voor 
het personeel dat aan de slag moest. Eén· 
maal werd vrij fors opgetreden, waarbij 
commandanten van ME-pelotons hun on
dergeschikten soms tot kalmte moesten 
manen. Afgesproken was dat de blokkade 
.,geweldloos" zou zijn; beide partijen zou
den het vriendelijk houden, was afgespro
ken. Maar sommige ME'ers werd het even 
rood voor de ogen toen zij bij het wegdra
gen van demonstranten zicht- en hoorbaar 
werden vergeleken met nazibeulen en ver
wante functionarissen uit een periode 
waarvan de demonstranten slechts leerden 
tijdens kort geleden genoten geschiedenis· 

... weinig verheffende tonelen ... 
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lessen. Een por met de wapenstok wil dan 
wel eens een tik worden. 

De Jongate actie tegen de kernenergie werd 
maandenlang voorbereid door de Neder
landse basisgroepen tegen kernenergie. Was 
het bij eerdere acties nog een organiserend 
comité dat de zaken regelde, nu lagen 
voorbereiding en organisatie in handen van 
rleze basisgroepen. Zij formeerden zich tij
dens de actie .,Dodewaard gaat dicht" van 
oktober 1980. Ook deze manifestatie verliep 
teleurstellend voor de Anti-kernenergiebe
weging, verzamelnaam voor de vele groe
peringen die kampen tegen de voortschrij
ding van de nucleaire ontwikkeling. In ok
tober was de regen nog spelbreker. Vorige 
week waren ME en Heras hekwerken ver
antwoordelijk voor het louter symbolisch 
verlopen van de blokkade-actie. De werk
nemers van UNC kwamen wat laat op hun 
werk, maar de zo omstreden uraniumver
rijkingsarbeid ging door. De ploegen bi
vakkeerden tijdens de .,blokkade" in het 
fabriekscomplex; voedsel werd per heli
kopter binnengebracht. Het administratief
en laboratoriumpersoneel werd met bussen 
naar de werkplek vervoerd. "Viezeriken" 
hoorden zij blokkerenden bij het passeren 
van de hekken roepen. Ook "Sieg heil" 
kregen zij naar het hoofd en zagen zwart
gejackte knullen van nog geen twintig de 
Hitler-groet brengen. Stuitende vertonin
gen, die bij vele tegenstanders van kern
energie verkeerd vallen. Maar protesten op 
de strijdplaatsen zelf vallen niet te verne
men. Immers, daar verzamelen zich de 
meest strijd baren. Zij liggen en hangen voor 
de hekwerken en laten zich veelvuldig 
wegslepen. Om dadelijk weer terug te ko
men om nieuwe confrontaties aan te gaan. 
Een inmiddels venrouwde strategie, die haar 
uitwerkingen echter begint te missen. De 
Anti-kernenergiebeweging bezint zich op 
andere strijdmethoden. De basisgroepen 
moeten het gaan maken. "Het idee van het 
vormen van basisgroepen is niet nieuw; 
reeds in de Spaanse burgeroorlog werkten 
de anarchisten in een structuur, die gelijk is 
aan die van de basisgroepen nu", schrijven 
de organisatoren onverholen in het draai
boek van de jongste actie. 
Zo'n basisgroep is een verzameling van tien 
tot twintig personen uit een stad of dorp. De 
mensen kennen en ondersteunen elkaar. Zij 
komen min of meer regelmatig bijeen. vlak 
voor de actie wat vaker. Als niet aan een 
actie wordt gewerkt komen de leden van de 
basisgroepen samen voor vorming. training 
en achtergrondinformatie ... De basisgroe
penstructuur maakt het mogelijk dat je je 
veilig voelt. dat je kracht en inspiratie op
doet om de actie te kunnen voeren. Na een 
actie komen de basisgroepen bij elkaar om 
na te praten over wat er goed ging, en wat er 
fout ging". aldus het actiehand boek. 
Leiders zijn er in feite niet. Beslissingen 
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... 1978 nog 40.000 demonstranten. 1981 4000 ... 

worden genomen als iedereen het daarover 
eens is. De consensus is het doel van de 
besluitvorming en de verantwoordelijkheid 
wordt gezamenlijk gedragen. In Dode
waard werd de besluitvorming om te stop
pen met de actie door de "leiding" geno
men, een procedure die nu niet meer mo
gelijk is. Het nieuwe organisatiemodel heeft 
overigens niet kunnen verhinderen dat 
groepen eigenmachtig zijn opgetreden. Het 
uitbannen van beroepsraddraaiers bleek 
ook in Almelo een illusie. Even was er lucht 
toen de harde kern van de Amsterdamse 
basisgroepen het Twentse land verliet. Er 
diende in Amsterdam te worden geassis
teerd bij kraakacties. Want de Anti-kern
energiebeweging is niet alleen tegen de toe
passing van het atoom. Het is tegen veel 
meer in de maatschappij. "Geen brede 
maatschappelijke discussie over (kern)
energie, maar een brede discussie over de 
maatschappij". De grote tent naast het 
Heracles-terrein hing vol van dergelijke 
posters. Ook van de kraakacties in Nijme
gen, de stad waar de stoot werd gegeven tot 
de acties rond Dodewaard en nu Almelo. 
Acties richten zich tegen de huidige maat
schappij. Kernenergie is één van de casus 
belli. 

In het tentenkamp blijken overigens ook 
demonstranten aanwezig die zich bedienen 
van argumenten: bij het toepassen op grote 
schaal van kernenergie zal de overbeid over 
moeten gaan tot bet verzamelen van gege
vens van individuen, politieke partijen, ac
tiegroepen en minderheden. Deze gegevens 
gaan naar databanken, zodat kan worden 
ingegrepen wanneer de overheid dit nodig 
vindt. Het politie- en opsporingsapparaat 
zal worden versterkt, de politiestaat dreigt. 
De mens blijft de zwakke schakel. Er ko
men steeds strengere eisen aan controlesys
temen en de samenleving ziet zich steeds 
strengere gedragsregels opgelegd. De bur
gerlijke vrijheden komen op de tocht te 
staan. En meer toegesneden op de UCN: 
uraniumverrijking maakt het mogelijk 
kernwapens te fabriceren; atoomspion 
Kabn heeft via de bij de UCN opgedane 
kennis zijn moederland Pakistan van de 
benodigde know-how kunnen voorzien; 
Urenco (het samenwerkingsverband tussen 
de UCN en Engeland en West-Duitsland) 
leven verrijkt uranium aan Brazilië, een 
land dat het verdrag tegen de verspreiding 
van kernwapens niet heeft ondertekend; 
Nederland "rooft" uranium uit het door 
Zuid-Afrika bezet gehouden Namibië. Een 
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ook door Nederland ondertekend VN-de
creet verbiedt dit. 
Niet-gehoorde argumenten: de twee Ka· 
men hebben destijds van harte gepleit voor 
bet tot uitvoering brengen van de Neder
landse vinding van de ultra-«ntrifuge (een 
concept van prof. Kistemaker); het verrijkte 
uranium is een belangrijk exportartikel; 
UCN brengt geld en werkgelegenheid; als 
Nederland de UCN zou stilleggen zou 
Urenco-partner West-Duitsland in het 
vlakbij de Nederlandse grens gelegen Oro
nau een aanzientijk grotere verrijkingsfa
briek in gebruik nemen. Sluiting betekent 
een aanzienlijk kapitaalverlies en het te· 
loorgaan van ruim 500 hoog gekwalificeer
de arbeidsplaatsen. Nederland loopt voor
op met het uitvaardigen van stringente vei
ligheidseisen bij het in Almelo toegepaste 
procédé. De argumenten over en weer zijn 
- al jaren - bekend en tiggen vrijwel vast. 
Directeur dr. J. Ph. van Hasselt zei het 
daags voor de acties in een krante-inter
view: "Toen ik bij de Shell zat moest ik ook 
uitleg geven; dan had je na een gesprek het 
gevoel: ze hebben het begrepen. Maar met 
die nucleaire energie heb je het gevoel dat je 
in een bodemloze put terechtkomt; je btijft 
praten met dezelfde argumenten en dezelf· 
de vragen. Je hebt het gevoel: je komt er 
niet doorheen. je overtuigt niet.:• 
De Anti-kernenergiebeweging blijkt even
min te overtuigen. Haar aanhang stinkt, de 
militante elementen binnen de groepen 
stoten de meer bedaarde tegenstanden van 
atoomkracht af. Ook tijdens de actiedagen 
speelden zich weinig verheffende tonelen af 
rond hekken. Een met een megafoon en 
flessen pils uitgeruste spreker toonde zelf· 
vervaardigde portretten van figuren uit de 
.,atoomlobby". Prof. Kistemaker wordt een 
moordenaar genoemd; Wiegel een jank
po~e die de ME steunt. De redenaar, be
borend tot de blokkade-organisatie, spreekt 
vol vuur maar maakt het voor vele demon
stranten te bont. Drie, vier luisteraars ver
oorzaken een mager applausje; de meesten 
keren zich van de spreker af. heffen liede
ren aan of leggen een kaanje. Sommigen 
gaan met elkaar of met de nieuwsgierige 
Almelose schooljeugd in discussie. Athe
neum-jongens winnen het vaak in discus
sietechniek. De wat kansarmere plaatsge
noten beperken zich tot het uiten van wat 
schimpscheuten: "Moeten jullie niet ge
woon werken". Sommige actievoerders la
ten weten vrije dagen te hebben opgeno
men. Agenten van de Almelose politie staan 
op goede voet met de atoombevechters. 
Sommigen dragen de bekende gele button 
,,Atoomenergie? Nee dank u" op het uni
form en leggen uit hier alleen te zijn om te 
zorgen dat het allemaal goed loopt. Ze to
lereren dat de hekwerken van het herme
tisch afgesloten complex worden beschre
ven met teksten als: .,Vervul je mooiste 
droom, zet een ME' er onder stroom". 
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De acttea kostten de AKB flS.OOO, op te 
brengen door de basisgroepen en door de 
medewerkers die de demonstranten van 
voedsel voorzien. Ecologisch voedsel is 
slechts voorradig. De winst moet de actiekas 
spekken, maar het loopt niet zo goed. 
Het aantal demonstranten heeft bij lange na 
niet de verwachte 5000 gehaald. Alleen 
voor de optocht van zaterdag was er sprake 
van enige drukte, Er moest derhalve wor
den gecollecteerd, vooral ook doordat de 
meerderheid van de betogers warme worst 
en frites van de ijlings neergestreken lokale 
neringdoenden prefereerden boven bonen 
en radijs. De worst- en patatconsumptie bad 
als bijkomend gevolg dat de terreinen rond 
de UCN en voetbalclub Heracles bezaaid 
raakten met bet mitieu-onvriendelijke 
plastic afvaL "Ruim de rotzooi op. Oeef de 
TelegraafVerslaggevers geen kans negatief 
over ons te schrijven," riep de organisatie 
regelmatig. Almelo zal f 60.000 moeten 
putten uit de gemeentekas om de kosten 
van de driedaagse manifestatie te dekken. 
De gemeente probeert het geld van bet Rijk 
terug te vorderen. Burgemeester F. Scbnei· 
ders is overigens blij dat deze acties vrij 
vreedzaam konden verlopen. 
Zijn collega in Dodewaard zal het in sep
tember waarschijnlijk moeilijker krijgen. 
Want de AKB denkt vooruit en heeft voor 
medio september nieuwe plannen in petto. 
Kalkar wordt het nieuwe doel (juti) en later 
zal het wederom Dodewaard worden. En 
het wordt minder lief en vriendelijk dan 
eerder bij deze mini-kerncentrale of vorige 
week bij de UCN: gedacht wordt al aan het 
saboteren van hoogspanningslijnen, "iets te 
gaan doen met koelwater" of daadwerkelijk 
de terreinen te gaan betreden. 
Ten tijde van de mars door de Almelose 
binnenstad trad in Vara's "In de Rooie 
Haan" mr. De Brauw, leider van de BMD. 
op. De demonstranten hebben zijn woor· 
den gemist, luisterden naar de "blokkade
piraat" op de FM-band.ln de pas compleet 
geworden stuurgroep van de BMD namen 
geen vertegenwoordigers van de 
Anti-kernenergiebeweging Zittmg. Zij 
koesteren geen vertrouwen in deze 
inspraak-marathon. Hun standpunt ligt al 
vast. Niettemin sprak de heer De Brauw ~ 
hoop uit dat de argumenten van de AKB 
een rol zullen spelen in de kennelijk einde
lijk van de grond komende maatschappe
lijke discussie. Het zal moeilijk praten wor
den. De basisgroepen hebben de regering 
dezer dagen "gewaarschuwd" dat er rond 
Dodewaard vervelende dingen gaan ge
beuren als deze centrale niet vóór Prinsjes
dag is gesloten. Maar "Ahnelo" heeft ge
leerd dat een meerderheid van de oprechte 
tegenstanders van de kernenergie steeds 
minder trek begint te krijgen in dergelijke 
vormen van ,.discussie". 

W. G. J. Savelaar 
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'Almelo' en de emoties 

'We hebben een ketting gevormd om het geweld in te 
dammen. Er was Iemand heel agressief, daar heb ik 
m'n arm omheen geslagen om hem te kalmeren. Het is 
ook heel emotioneel als de ME-bussen komen, zo 
van vroemvroem. Bij die boom pakte een jong~~ een 
kluit aarde. Ik zei dat-ie dat niet moest doen. HtJ vroeg: 
wil je een stomp voor je kop?' De blokkade van de 
UCN/Urenco-fabrlek in Almelo vorige week, verliep 
opnieuw volgens het 'basisdemokratisch' model, maar 
met de nadruk op de psychologische kant van de zaak: 
de emotionele opvang van de aktievoerders. Wordt de 
antikernenergiebeweging apolitiek? Pagina 3. 
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Heberto Padilla 

.,Richtlijnen om toegelaten te worden 
tot een nieuwe maatschappij: 
Ten eerste: optimistisch zijn. 

~ 

. I 
t H d 

Ten tweede: elegant, hoffelijk, gehoorzaam zijn. 
(Voor alle sportproeven geslaagd zijn.) 
En ten slotte lopen 
zoals ieder lid loopt: 
een stap naar voren en 
twee of drie naar achteren, 
maar altijd applaudiserend." 
Op pagina 18 en 19 een gesprek met de 
uitgeweken Cubaanse dichter Heberto Padilla. 
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LEKKE BAND. 

Hedenochtend was er een lekke 
band van een ME-voertuig, 
vermoedelijk tengevolge van 
het gebruik van kraaien
poten. 
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De vreedzame strijd om Almelo 
Massaal verzet tegen kernenergie weer op gang 

}lan belde zijden, zowel bij de actievoerders 
als bij de politie, stond duidelijk voorop, dat 
deblokkadevandeUCN·Aimelogeweldloos 
tou verlopen. Maar met name de politie 
heeft stakan laten vallen. Neem bijvoorbeeld 
de donderdagmorgen, het bagln van de 
actie. De polltie wrikte met zachte hand de in 
elkaar gastrengalde blokkaarders bij een 
van de zes toagangspoorten los. De politie 
liep vier op één: elke blokkeerder werd In 
pais en vree door vier ME-ers weggedragen. 
Maar de blokkaarders bleven niet netjes 
zitten· het waren vooral Groningers die hier 
despits afbeten. Ze ontsnapten zoveel moge
lijk en wasterden uit over de weilanden. 
Toen kregen zede polltie met honden achter 
zich ean. De meeale hondebaten werden 
"gedempt' In de dikke, koudebestendige 
kleding van actievoerders, el was het ook 
weleens raek. Eén ME-er werd ookdooreen 
polltiehond gebeten; de beesten zijn 
blijkbeer weinig selectief. Waarom holden 
de actievoerders weg? Om te proberen de 
busaan met 450 personeelsteden tegen te 
houden die via kleine weggetjes zouden ko
men eanrijdan. Omdat de bussen langer op 
zich lieten wachten dan voorzien was, 
konden op die waggeljes door zich snel her· 
groeperende actievoerders nieuwe "blok
kades" worden geformeerd. De politie 
greep toen naar gewald. De ME-ers, gehuld 
In blauw en vriendelijk vrijelijdscostuum, 
lieten de tot dan ongebruikte wapenstokken 
wapperen. Om de toegangswegen vrij te 
maken. 

"Onredelijk voorstel" 

Vrijdagmorgen, de tweede dag, ging het 
breken van de blokkade van weer een van de 
poorten gapaard met een mat-partij, die 

gewonden ean de kant van de actievoerders 
opleverde. De polltie achrok van zichzelf: zij 
vreesde voor een escalatie van het geweld. 
Omdat er voortdurend contact was tussen 
politie en blokkeerders, kwam toen van de 
kant van de politie het voorstel aan de actie· 
voerders om zich zonder geweld te laten 
wegvoeren naar een plek, die •ij dan niet 
meer zouden verlaten. Daar !ropte mon niet 
in: de actievoerders voelden goed aan, dat 
een dergelijke regeling van hel probleem 
van de gewelddadigheid het blokkeren 
geheel en al tol een ceremoniële zaak zou 
maken. Geweldloosheid betekent niet liJd· 
zaam weggedragen worden door nette ME· 
ers en dan blijven op de ple" waar je bent 
neergelegd. Hel ging tenslotte om te pro
beren de UCN echt een paar dagen te iso
laren; de actie bestond tenslotte niet uit het 
al dan niet pesten van de ME. Bij alle 
poorten besloten de actievoerders in de 
loop ven vrijdag dan ook om het als bijna on· 
zedelijk aangevoelde voorstel van de politie 
te verwerpen, teneinde zo het verloop van 
de actie zelf in handen te kunnon houden. 
Vrijdagavond: de politie koos voor een 
nieuwe ontruimingsactie, weer de poort 
waar de Groningers zaten. Volgens sommi
gen kwam de politie tot die keuze omdat ze 
gecharmeerd was van het weinig agressieve 
optreden van de Groningers, zodat de kans 
op geweld klein werd geacht. De ontruiming 
verliep dia vrijdagavond inderdaad geweld· 
loos, maar na de wisseling van het UCN· 
personeel bleek de politie niet zo handig in 
het zich terugtrekken. De ME-ers werden 
luid door de actievoerders gehoond en dit 
verleidde enkele ME·ers tot het gebruik van 
de wapenstok. Toen de ME, in linie achter· 
waarts lopend, bijna de politiebusjes had 
bereikt, liet ze zich tot enkele felle charges 
verleiden. Er kwam nog een toegift, nadat 
alle ME-ers al in de auto's waren gekropen. 
Terwijl het bevel daartoe alleen gold voor de 
bemanning van het laatste busje, renden uit 
meerdere wagens ME-ers in oorlogstenue, 
Inclusief helm, schild en wapenstok, om on
nodig nog een laatste charge uit te voeren. 
Daarna konden de van alle kanten toege
stroomde actievoerders geëmotioneerd hun 
wonden gaan verzorgen. 

Draalboek van politie 

Er was tweeërlei politie bij de blokkade. Ge· 
wone Almelose politie, wijkagenten zeg 
maar, en de ME. De "gewone" politie onder-

Het doel van de blokkade van de verriJkingslabriek voor kernbrandatol UCN In 
Almelo la niet bereikt. Het fabriekscomplex blaak vorige waak niet effectlef van de 
bultenwereld te Isoleren. Talkene kon aan poort door ile politie worden vrljga: 
maakt. In het begin hadden de act1evoerde111 zelfs een poortJe over het hoofd 
gezien. Kortom: het pa111oneel van de fabriek kon In en uil, en ook de Moblala Een· 
held van de polltie kon naar bellevan "ververat" worden. In felle waa het enige 
elfactleve resultaat, dat de nieuwbouw op het terrein van de UCN twee dagen lang 
stil kwam te liggen. Maar toch was er vooruitgang In het actievoeren. 
De blokkade faalde dusln feite. Ma;u ook de politie kon haar bedoeling om de hele 
zaak zonder geweld op te lossen niet waar maken. Er werden hier en daar, en 
soms, rake klappen uitgedeeld. De politie bleek bij het ontruimen van de poorten 
volgens helder en duidelijk plan te werk te gaan, maar ze muntte ultln het gebrek· 
klg afwerken van het plan. Een verslag en een evaluatie van een actievoerder uit 
Grol\lngen. 

door Herman BLOM 

UCN·hek geblokkeerd (foto Anefo) 

hield hel contact met de actievoerders. Hel haakjes: sinds Dodewaard 1980 zijn er twee 
nu en dan gewelddadige optreden van de kleine in het geheim voorbereide blokkades 
MEvondplaatsbuitendegewonepolitieom uitgevoerd volgens andere regels: de actie 
en zonder dat die ter plekke aanwezig was. in Almelo tegen Kerst 1980 en de actie in 
Door deze actles van de ME zag do Borssele vorige maand 9 mei; maaromdatin 
"gewone" politie haar goede relaties met de het geheim voorbereide acties toch moeilijk 
actievoerdors grondig verstoord. Groeiend voor de politie geheim kunnen wordon ge
verzet tegen het door de ME gebruikte ge- houden en aan de andere kant geen massaal 
weid noopte de commandant van de Alme- optreden van actievoerders garanderen, is 
lose politie op een gegeven ogenblik om in deze vorm verlaten. Terug c:tus naar de 
het tentenkamp van de actievoerders toe te massale openbaar voorbereide acties, zoals 
geven, dat de ME teveel geweld had ge· vorige week in Almelo plaatsvond. Voor 
bruikt. Hoewel naar de mening van de be· deze actie tegen UCN-Aimelo gold het vol
trellende politiecommandant "de meeste gende draaiboek. De blokkade van UCN
klappen terecht zijn uitgedeeld", heeft hij Almelo zou geweldloos zijn wat het 
toch een excuus laten horen voor het op· optreden tegen mensen betrof en zou zo 
treden van de ME. Enkele ME-ers zouden te min mogelijk geweld bevatten wat materiële 
hard zijn opgetreden, wel!halve ze zelfs door zaken betrof. Het stond ook tevoren vast dal 
de eigen pelotonscommandanten werden het om een blokkade zou gaan; er zou dus 
"teruggefloten". Als actievoerder moet ik· geen sprake zijn van een bezetting van het 
mild • zeggen: hel draaiboek van de politie UCN·terrein. Ook was besloten, dat op 
was goed, maar de uitvoering nog niet per- zaterdag met de actie zou worden gastopt 
fee!. De politie wist geen adequaat antwoord en dat er daarna. op dezelfde dag, een mani
te geven op het gevarieerde blokkade· festalie zou worden gehouden. Intern gold 
gedrag van de actievoerders. Te verwachten het zogenaamde consensus-model. Dat ver· 
valt, dat bij komende blokkade-acties tegen eiste dat gestreefd werd naar gezamenlijke 
kernenergie-projecten de politieleiding besluitvorming. 
haar draaiboek zal proberen aan te passen Het draaiboek werkte vorige week al voel 
aan dat gevarieerde gedrag. Als de politie beter dan tijdens de blokkade In oktober 
dan blijft uilgaan van het zo vreedzaam 1980 In Dodewaard. Daar werd de besluit
mogelijk breken van massale acties, dan vorming vooral gefrustreerd door de ge
verwacht ik dat nog meer ME-ers paraat brekkige communicatiemiddelen. De af· 
zullen moeten worden gehouden. Nu al standen tussen de besluitvormende instan· 
stonden in de buurt vanAlmelozo'n duizend ties in Dodewaard was te groot, portofoons 
ME-ers klaar; van hen is meer dan de helft in werkten niet, de informatie van de koeriers 
actie gekomen. (Voor "erop slaan" heb je deugdevaaknietenderadiozenderkreegin 
minder manschappen nodig!). Dodewaard als enige algemene informatie· 

Draalboek van actievoerders 

Niet alleen de politieleiding had een draai
boek. Ook binnen de Anti Kernenergie 
Beweging bestaat zoiets: een kader van 
regels waarbinnen de acties moeten worden 
uitgevoerd. Deze regels stonden nog ter dis
cussie bij de voorbereiding en de uitvoering 
van de massale blokkade van de kerncen
trale in Dodewaard in oktober 1980. Nu het 
nieuwe van deze regels af is, zijn ze ook 
minder onderwerp van discussie. Tussen 

bron een machtspositie. Dat pakte verkeerd 
uit omdat de radio tegenstrijdige Informatie 
gaf, die overigens ook nog lang niet altijd af· 
komstig was van het coördinatie-overleg. 
Vorige week bij UCN·Aimelo werden de be· 
slissingen niet genomen via zend· en ont· 
vangapparatuur, maar in persoonlijk over· 
leg. Overleg tussen groepen die de afzon
derlijke poorten blokkeerden en 
uitwisseling van informatie via koeriers kon 
snel tot stand komen omdat de afstanden in 
Almelo vrij kort waren. Bovendien hoefde 
over het algemene draaiboek amper meer 
gediscussieerd te worden. Zo was er plots 

wel een voorstel om toch nog na zaterdag 
door te gaan, maarditvoorstel kreegweinig 
bijval, omdat er met kracht van argumenten 
op gewezen kon worden, dat tevoren was af· 
gesproken, dat zaterdag zou worden ge
stopt. 
De blokkade van UCN·Aimelo betekent weer 
een vooruitgang in de ontwikkeling van de 
Anti Kernenergie Beweging. Het draaiboek 
was duidelijker dan In Dodewaard (oktober 
1980). Geweldloosheid, blokkilde In plaats 
van bezetting, handhaving van het consen· 
sus-model, aan deze zaken Is In Almelo door 
de actievoerders niet getornd. Vooral de 
besluitvorming verliep vlotter dan verwacht 
door degenen die Dodewaard nog In hun 
herinnering hadden. 
Wal in Almelo méér gebeurde dan In Oode· 
waard was het gezamenlijke slot van de 
actie In de vorm van een demonstratie vanaf 
het station van Almelo. Aen deze demon· 
stratie konden mensen meedoen die niet 
mee hadden geblokkeerd en die toch graag 
hun solidariteit wilden tonen met de strijd 
tegen kernenergie. 

September: Dodewaard 

Een tweede massale en openbare actie In 
Dodewaard komt weer In zicht. Als In de 
troonrede op de derde dinsdag van septem· 
bar niet de onmiddellijke sluiting van de 
kerncentrale Dodewaard wordt aangekon· 
digd, komt er van 19 tot 26 september weer 
een blokkade van die centrale. Ook die actie 
zal weer verlopen volgens de principes van 
openbare voorbereiding en beslultvorming 
binnen basisgroepen. Net als In Almelo 
zullen een demonstratie, eon blokkade en 
verschillende prikeetles tegen met karn· 
energie verbondon bedrijven in de omge
ving worden gehouden. Voor een elfeeti
blokkade zijn eChter -• meer mensen 
nodig dan het toch teleurstellend aantal van 
een kleine duizend actievoerders in Almelo. 
Voor een effectieve blokkade zijn zeker 
duizenden mensen nodig. Bovendien 
moeten die zeer ereallel zijn in het beden· 
ken van middelen om eon atoomcomplex 
stil te leggen. Het binnenkomen van perso
neel en materiaal moet volslagen onmoge
lijk worden gemaakt. Wanneer zou blijken 
dat ook blokkade-pogingen van duizenden 
mensen niet elfeetiel zouden zijn, dan staat 
de weg open voor hardere en gewelddadi· 
ger acties. 
Het is eigenlijk heel bijzonder dat de autori· 
telten bij acties als die van Almelo en Dode· 
waard zo zuinig zijn met het toepassen van 
geweld. Politie-optreden bij massale en 
openbaar voorbereide antikernenergie· 
acties staat in schril contrast met het optre
den van de politie bij kraakacties. Na de 
gewelddadigheden rondom de Plerson· 
straat in Nijmegen bestond bij velen de 
angst voor een dorgelijk politieoptreden In 
Almelo. Bij de blokkade van de UCN bleef 
echter het grote geweld uit. Het vriendelijke 
optreden van de overheld jegens de actie· 
voerders tegen de UCN heeft ongetwijfeld 
ook te maken met de brede maatschappe
lijke sympathie met de tegenstand tegen 
kernenergie. Peilingen hebben aangetoond 
dat moer dan de helft van de Nederlandse 
bevolking kamenergie als energiebron niet 
ziet zitten. Ook politie-officieren liepen In 
Almelo rond met anti-atoombuttons. 
Vooralsnog lijkt de massaal in het openbaar 
voorbereide en georganiseerde directe 
actie tegen atoomobjecten het beste middel 
om kernenergie uit Nederland te krijgen. Het 
politieke klimaat is voor dergelijke acties 
gunstiger geworden. Aen de UCN-blokkade 
hebben te weinig mensen deelgenomen. 
Aen de actie In Dodewaard komende sep· 
tembar moeten heel veel mensen meedoen 
om de kernreactor daar op dat moment dicht 
te krijgen. Of de overheid dan het politie· 
apparaat nog op zo'n vreedzame manier zal 
gebruiken, mag worden betwijfeld. Bij de 
dreiging van een echte hardere confrontatle 
tussen ME en actievoerders wordt het parle
ment gedwongen om snel duidelijke be
slissingen te nemen. Zeker nu PvdA en 0'66 
toch neigingen beginnen te vertonen om 
over kernenergie compromissen te sluiten 
met CDA en WO kan druk op de progressie· 
ve parlementariërs geen overbodige luxe 
zijn. 
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