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AKTIE, STEEDS MEER AKTIEt !!

De telefoontjes stromen s t ee ds harder binnen,

de attlesjes zijn uitverkocht v66r de drukker
de bijbestelling van 20. 000 exemplaren van de
persen heeft, de persen kunnen het nauwelijks

meer bijbenen . Bestellingen niet alleen uit
de steden, maar ook uit allerlei dorpjes,
jongerencentra, va n alles en nog wat, het gaat
maa r door, er komen nog nieuwe, steeds meer
nieuwe mensen en aktivitelten bij. De kamer

heeft be s l ot e n , maar de bevolking beslist
ook J de beslissing van de bevo l king is wel

totaal andersJ dit 18 te gek : Dit kan niet:
We moeten informatie ve r s pr e i den , werken,
demonstreren!
En het zijn niet alleen jongeren die zo rea
geren , de mensen die vaak naar demonstraties
gaan, De krant wordt voo r a l ook vaak ver
kocht aan oude r e mensen, mensen uit ~lle

lagen Van de be volking . Ook nu, juist nu,
nadat de kamer be sloten heeft .
Pas ge leden ontvingen we een brief van een
mevrouw die over de techtig is, in een be
jaardenhuis zi t en e r zi ch blauw aan e r ge r t
dat vee l mensen i n het bejaardenhuis niet~ .
meer met aktiviteiten te maken wi lle~

hebben. Ze stortte vi j f gulden en bestelde
kranten en affiesjes om in het: tehuis te

verspreiden, want ze wil deze mense n wakker
maken , wijzen op het belang van de zaak .
Een ander geval: een van he t gelukkig t oe 
neroed aantal vr i jwi l l i ge r s die op het se
kre t a r i aat de aktie moge l i j k helpen maken
moes t per taxi kranten ophalen_ De t axi
chauffeur hielp sjouwen en gaf de vrijwil
liger een fooi: Voor de aktie.
Zo ~ ijn er iedere dag t alloze berichten

De mobilisatie, de informatieverspreiding,
het werk, het qaat door. Steeds meer mensen
komen in beweging. Dat is niet alleen fan
tastisch maar vooral noodzakelijk .
We hebben een dringend verzoek aan jullie
allemaal , in het belang van de verder aktie I

help er aljblieft voor zorgen dat de over
werkte drukkers niet helemaal gek worden.
Dit kan als volgt :
DRINGEND VERZOEK

Zorg dat het lanPelijk se kretariaat voor
16 februari weet hoeveel affiesjes e .d.
jullie voor vier maart nog denken nodig
te he bben, zodat we dit a l l es in een keer
kunnen doorgeven. Ten overvloede: di t is

beslist noodzakelijk willen er niet een aan
tal groepen een paar dagen voor de demonstra
tie zonder materiaal zitten:
Ve r de r graag meer verhalen van plaatselijke
groepen, regionale komitees en alle andere
aktieve1ingen voor het volgende bulletin,
dwz voor 20 februari .
Vee l sukses.



DEMONSTRATIE NIEUWS: KULTUUR OP 4 MAART

De werkgroep kultuur heeft een gevarieerd pro
gramma gemaakt. Zo zullen de volgende groepen
en personen optreden:
het Vrouwenkabaret Twente, Frits Lambrechts,
Bots, Proloog, Noord Hollands Workshoporkest,
Kladderadatsch, de zanggroep Solidair, De
Volharding, Ontstemd, Werklozenband, Spektakel
teater, blazers van konservatoria èn Ouitse
groepen zoals Wehrt Euch.
Een deel van de groepen treedt op tijdens de
manifestatie. De Volharding blaast zijn partij
op de aankomstplaats van de bussen. Andere
groepen lopen mee met de demonstratie of staan
langs de route. Bij de Duitse grens treedt een
Duitse groep op. In de demonstratie lopen men
sen mee met mobiele standbeelden, verschillende
kunstacademies hebben hiervoor hun medewerking
toegezegd. Een aantrekkelijk maar toch waardig
geheel.

TWENTS ENERGIE KOMITEE
De Wetstraat 49
Hengelo 05400-25533

ENERGIE KOMITEE ZEELAND
Dam 47-49

Middelburg 01180-27749/25347

PROVINCIAALENERGIE KOMITEE Ni BRABANT
cobbenhagenlaan 552
Tilburg

GOOIS ENERGIE KOMITEE
Postbus 1280 of Kruissteeg 26
Hilversum 035-14533

LIMBURGS ENERGIE KOMITEE

Kapittelstraat 6

$ittard 04490-15385

STOP KERNENERGIE KOMITEE
J.W. Passtraat 65

N~jmegen" 080-225408

UTRECHTS ENERGIE WERKVERBAND
Oude Gracht 36
Utrecht 030-310377

AMSTERDAMS ENERGIE KOMITEE

p/a 2e Weteringplantsoen 9
Amsterdam 020-221366

ALARMGROEP ATOOMPLANNEN/GRONING~N

Haddingestraat 17

Groningen 050-134052

ARTIE ULTRACENTRIFUGE ALMELO
kelloggstraat 91

Haarlem 023-339865

STROOMGROEP DEN "HAAG e.o.
Loosduinsekade 251
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STROOMGROEP ARNHEl·l e s o ,
Spijkerstraat 144
Arnhem 085-450564

ALMELO KOMITEE DELFT
Hopstraat 14
Delft 015-126125

ROTTERDAMS ENERGIE KOMITEE

Jerry Custers
Gaffelstraat 27a
Rotterdam 010-366241
theo Cornelissen 010-673150

Het ongeluk met de .Kosmos
WAT HANGT ONS NOG MEER BOVEN HET HOOFD?

Twee weken geleden stortte de Russische sate
liet Kosmos boven Canada neer. Dit is een van
de ruim 5000 objekten die er rond de aarde
cirkelen. De Kosmos was voorzien van atoom
aandrijving en had een lading van 45 kilo
verrijkt uranium aan boord. De radio-aktieve
brokstukken zullen nu met veel moeite en in
spanning moeten worden opgeruimd. Hoeveel
radio-aktieve stoffen er in de atmosfeer te
recht zijn gekomen is onduidelijk. Geleerden
van het onderzoekscentrum in Bochum spreken
van een grote radio-aktieve wolk. Het hangt
van de wind, het toeval dus, af waar dit
terecht komt. Hoeveel andere satellieten er
op atoomenergie werken, weten we niet. In
ieder geval zijn het er meerdere, zowel
Rqssische als Amerikaanse. Dit soort zaken
is militair geheim, kennelijk heeft de bur
ger er niets mee te maken en hoeft ei niet
over geinformeerd te worden.
Of, wanneer en waar de volgende sateliet
naar beneden komt, weten we niet. Dat horen
we wel als het zover is, 2 dagen vantevoren
bij voorbeeld. Dan kunnen de regeringen hun
brandweer, BB en andere diensten in staat
van alarm brengen en evakuatieplannen voor
bereiden.
Het ongeluk met de Kosmos maakte weer eens
duidelijk hoe weinig, zeg maar niks, mensen
te zeggen hebben over ontwikkelingen die
hun gezondheid en hun veiligheid in gevaar
kunnen brengen. Wat dat betreft is dit in

cident symptomatisch voor de hele atoomin
dustrie en natuurlijk ook voor atoomwapens.
Gaat u maar slapen, er wordt over u gewaakt,
door mensen die er verstand van hebben,

"deskundigen" dus. In alles is voorzien, er

is niets aan de hand. ~ocht er toch wat ge
beuren, dan zal ervoor gezorgd worden dat de
spaarzame mededelingen daarover u via uw

ochtendblad bereiken.



UC-DEBATTEN: EEN TRIESTE VERTONING

Op woensdag 1 februari besliste de tweede
kamer tot uitbreiding van de Al~elose fa
briek. De levering van Almelose splijtstof
aan Brazilië is afhankelijk gemaakt van
een nader overeen te komen regeling met
Brazilië over de kontröle op misbruik van
plutonium die vanaf 1981 moet gaan gelden.
Dit was een kompromis dat werd neergelegd
in de motie van van Houwelingen (CDA).
De regering die de tweede kamer had pro
beren te forceren om ook de exportvergun
ning in te slikken want anders zou het hele
UC-projekt op losse schroeven te komen te
staan, kapituleerde om een scheuring te
voorkomen binnen de CDA/VVD koalitie. De
taal die van Houwelingen uitsloeg leek
heel wat, maar zijn motie is "een motie
zonder tanden", nauwelijks een wapen in de
strijd tegen de verspreiding van atoomwapens
omdat het van "te kneedbaar materiaal" is· ver
vaardigd.Zo blijven de eisen die aan de
kontrOle-regeling met Brazilië moeten wor

den gesteld volledig in het vage. Brazilië
toonde zich dan ook nauwelijks onder de
indruk temeer daar West -Duitsland en Enge
land lauw reageerden. Meteen de volgende
dag deelde het Braziliaanse regime mede
niet bereid te zijn andere voorwaarden te

accepteren dan die welke reeds eerder overeen
waren gekomen, maar die weinig meer inhiel
den dan dat Brazilië formeel beloofde om
onderhandelingente gaaR beginnen met de
Urenco-partners en het Atoombureau in Wenen.
Deze reactie van het Braziliaanse regime
toont opnieuw aan dat de beslissing tot
uitbreiding in Almelo uiterst diskutabel is.
Verwacht kan worden dat de Almelo kwestie

binnenkort weer in de Tweede Kamer aan de
orde zal komen.

Het ultimatum van West Duitsland aan de
Tweede Kamer om vóór 1 januari tot een
besluit te komen smolt weg als sneeuw voor
de zon toen de politieke vrede binnen de
eigen gelederen van de CDA/VVD koalitie
op het spel kwam te staan. Dit zgn. ulti
matum veroorzaakte een politieke rel binnen
de Tweede Kamer omdat den Uyl in november
nog met Helmut Schmidt had gesproken, die
liet weten dat er nog wel een paar weken
bijkonden vanwege de regeringswisseling.
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Den Uyl liet dit vastleggen in een notitie
die het kabinet nog voor Kerstmis heeft
aangetroffen._ Desalniettemin besloot de
ministerraad op 30 december tot uitbrei-
ding van Almelo waarbij van der Klaauw
zich beriep op ~estduitse druk. Dat Helmut
Schmidt per telefoon een ~eslissing vóór
1 januari had geëist bleel~ achteraf een
misverstand. ~r bestaat wel een telegram
dd. 23 januari gericht aan het ministerie
van buitenlandse zaken dat afkomstig was
van de nederlandse -ambassadeur in Bonn die
op 12 januari Helmut Schmidt tegen kwam
op diens nieuwjaarsreceptie. Tijdens die
ontmoeting scheen Helmut Schmitt gezegd te
hebben dat West Duitsland verder met Enge
land in zee was gegaan indien er niet VOGr
1 januari een besluit was genomen. Het
ultimatum dient men te zien als een wapen
van de regering om de kamer onder druk te
Zetten. Alle andere motivaties voor de ui~

breiding van Almelo, zoals het weteBschap
pelijk niet achter willen blijven, het schep
pen en waarborgen van arbeidsplaatsen, het
veiligstellen van de energievoorzieniIlg in
de derde wereld dient men in h~t zelfde licht
te zien. Het zijn afleidingsmanoeuvres. Ons
verzet tegen de 'verrijking' , atoomenergie
en het onrecht in de wereld zal doorgaan. Met de
beslissing tot uitbreiding is opnieuw een ris
kante stap gezet op de heilloze weg naar een
nukleaire toekomst. Nederland heeft opnieuw
een historische kans weggegooid om de weg terug
te vinden uit het atoomdoolhof waarin wij ver
dwaald zijn geraakt. De toekomstige garanties
van Brazilië zullen radioaktief besmet zijn.
We kunnen opnieuw zoethoudertjes en afleidings
manoeuvres verwachten en het zal niet meevallen
om het gordijn te pakken te krijgen dat opgaat

en zakt in het nukleaire schemergebied.
Dat de bravour van de regering enigszins werd
doorgeprikt en de regering min of meer gedwon
gen werd om zich neer te leggen bij de motie
van van Houwelingen, is te danken aan de oppo
sitie in de kamer. Zo probeerde Ter Beek, de
woordvoerder van de PvdA, de CDA/VVD koalitie
uit elkaar te spelen toen het CDA en de VVD
zich verenigden achter de motie van van Hou
welingen. De interventies van portheine (VVD)
waren onthullend. Toen Ter Beek aan hem vroeg
of hij niet ook van mening was dat de motie
van van Houwelingen inhield dat de regering
mOest terugkomen op haar besluit in te stem-



men met de Braziliaanse order, ging hij in
de oppositie, maar even later noemde hij de
motie van van Houwelingen een steun in de rug
voor de regering. Van Houwelingen zag dit an
ders, hetgeen iets blootlegde van de tegenstel
lingen binnen de CDA/VVO koalitie, al lijken
die voorlopig weer gelijmd.
Al met al een trieste vertoning. Hoewel de
kranten de afgelopen tijd volstonden met be
richten over nukleiare ellende, scheen de kamer
meerderheid de onopgeloste problemen van atoom

energie, die .ons ekologisch naar .een afgrond

voert, niet belangrijk te vinden. Dat radio

aktiviteit het erfelijk biologisch genenma
teriaal kan aantasten, hetgeen onherroepe-
lijk. leidt tot een toename van Il\édisch nood
zakelijke abortussen, weg~ns de reeds voor de
geboorte qekonstateerde mismaaktheid en gees
telijke defekten, was geen punt van overweging
voor het CDA. Dat we in. een tijd zijn aange
land waarin de ruimte vermilitariseerd wordt,
wordt niet politiek vertaald. De atoompol~tiek

is begrensd door kapitaalsbelangen en een stre
ven naar meer macht. Dat dit leidt tot meer
radioaktiviteit in de biosfeer schijnt op re
geringsniveau geen ongerustheid teweeg te
brengen.
omdat de nukleaire problematiek volkomen uit
de hand dreigt te lopen en er nu, binnenkort
geen weg meer terug is, omdat een heleboel
landen zonder atoomwapens (Brazilië, Argentinië,
Egypte, Iran, Pakistan en vele anderen) met be
hulp van de westerse atoomindustrie intensief
doorgaan met de opbouw van een eigen atoomin
dustrie, dienen wij ons te blijven verzetten
tegen iedere Nederlandse ondersteuning van dit
alles.
De demonstratie op 4 maart moet een nieuw hoogte
punt worden in onze strijd voor een veilig tee
komst zonder politiek politiek gesjoemell

DEMONSTRATIE VERGADERING

Op de demonstratievergadering van 4 februari
is voornamelijk gesproken over de punten:
demonstratievergunning, sprekers en leuzen.
De voorwaarden gesteld door de burgemeester
van Almelo leverden bij de SK~ Nijmegen be
zwaren op omdat zij hierin een verhUlde po
ging zagen om m.n. de Duitse anti.atoombewe
ging te kriminaliseren, hetgeen door de

meeste als overtrokken werd beschouwd. Zo
werd er gesteld dat de zaken in de vergunning
vermeld gebruikelijke voorwaarden waren die
altîjd in demonstratievergunnlngen en politie
verordeningen naar voren komen. Ook voelden de

meesten er weinig voor om de goede verstand
houding met de Almelose autoriteiten in gevaar
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te brengen door alle voorwaarden zonder meer
af te wijzen • De goede verstandhouding blijkt
b.v. uit het Verzoek van de burgemeester om
samen met de irganisatie van de demonstratie
op 24 februari een perskonferentie te houden
en het aanbod om gratis te zorgen voor porto
foons en rijdende toiletten. Met de formali
teitenkommissie is afgesproken dat zij aan de
borgemeester zullen overbrengen dat de demon
stratievergadering tegen een aantal punten
bezwaren heeft of geheel geschrapt wil zien.
Dit gaat dan vooral om het recht van de po

litie om de stoet te ontbinden zodra van de
route wordt afgeweken en de te vage aanduiding
van voorwerpen die niet tijdens de demonstra
tie mogen worden meegedragen.
Er waren voorstellen die wel en die geen spre
kers namens politieke partijen inhielden. In
de eerste plaats werd hierover gestemd. De
meerderheid van de vergadering was voorstander

van sprekers namens politieke partijen. Vervol
gens volgden 6 voorstellen over wat dan poli

tieke partijen waren die spreektijd zouden

krijgen. De voorstellen liepen van 'elke or
ganisatie op de demonstratievergadering
krijgt een stem'tot 'alleen de parlementaire
politieke partijenl Uiteindelijk werd beslist
dat PvdA, PPR, PSP. CPN, SP en IKB,sprekers
krijgen. Inmiddels was het LEK voorstel ook
uitgangspunt geworden, omdat de voorstellen
zonder politieke sprekers al waren afgestemd
bij de stemming daarove~ en de propaganda
commissie haar voorstel had ingetrokken. Dit
betekent dus dat er op de demonstratie een
aantal sprekers zullen zijn over de verschil
lende aspekten van het manife~t, en korte
praatjes van de politieke partijen. De propa
gandakommissie kreeg de opdracht om hier van
uitgaande een uitgewerkt voorstel voor de vol
gende demonstratievergadering te maken. Over
de thema's is dus niet verder gepraat. Verder
kwam nog aan de orde de vraag of er nog meer
centrale leuzen mbesten zijn. Over dit onder
werp was al eerder afgesproken dat het groe
peringen natuurlijk vrijstaat om hun eigen
leuzen te voeren. Na uitvoerige diskussie werd
besloten eerst in stemming te brengen of deze
leuzen door een meerderheid of bij concensus
besloten moesten worden. De meerderheid was
voor concensus. Daarna werden de leuzen alle
maal afgestemd. Hierop ontstond beroering om
dat de Duitse vertegenwoordiger met name zei
den dat de leuzen door de CPN waren afgestemd.
Alle leuzen waren met ongeveer 6 stemmen tegen
gehouden, behalve 'Brazilië atoomstaat als Al
melo doorgaat' waar alleen de BAZ tegen was.

u.i:teindelijk werd besloten dat alle. organisaties



een aantal leuzen nog eens mee zouden nemen naar
hun achterban en dat onoverkomelijke bezwaren
vó6r woensdag 8 februari aan het landelijk sekre
tariaat moesten worden doorgegeven. Het is nu
woensdag en het resultaat is dat de centrale
leuzen zijn:

GEEN UITBREIDING VAN DE ULTRACENTRIFUGE
BETER VANDAAG AKTIEF DAN MORGEN RADIO-AKTIEF
BRAZ ILI2 ATOO~1STAAT ALS ~1ELO DOORGAAT

~laar RECHT ONRECHT wordt, wordt VERZET een PLICHT.

In het vorige Almelo-bulletin (nr. 4) wezen wij al
op de in aantocht zijnde processen tegen (13) deel
nemers aan de demonstratie in Grohnde (19.3.77).

De uit politieverklaringen "gekonstueerde" beschul
digingen zijn zo zwaar dat de aangeklaagden moeten
rekenen op lange gevangenisstraffen. om de ernst
van de beschuldigingen mog eens extra te beklemto-
nen, moeten de aangeklaagden verschijnen voor de
"grosse Strafkammer" in Hannover,· een rechtbank waar
alleen processen worden afgehandeld waarbij veroor
delingen minstens êên jaar gevangenisstraf zijn te
verwachten. O~ 13 en 16 januari hadden de eerste
processen moeten plaatsvinden. E~hter omdat de twee
aangeklaqgden die het eerst aan de beurt waren, het
vertikten om op hun eerste procesdag te verschijnen
en buiten het gerechtsgebouw een demonstratie werd
gehouden, werd teyen beide aangeklaagden (Karl Winter
en Rudiger Jarss) en 4 andere aangeklaagden een be-
vel tot arrestatie uitgevaardigd. Dit betrof ook Lin
da Engelbert die in de nacht van 13 op 14 januari werd
gearresteerd hoewel zij sinds verleden jaar (22.11.'77)
toen het haar door 600 demonstranten onmogelijk werd
gemaakt voor de rechtbank te verschijnen, vrij rond
liep. Haar arrestatie staat in geen verhouding tot
de straf die haar in het ergst geval boven het hoofd
hangt. Haar wordt 'slechts' "Landsfriedensbruch" ten
laste gelegd. Volgens de politie had zij enige malen
tegen het scheenbeen van een politieagent aangeschopt.
Zij zou op de dag van de Grohnde-demonstratie in een
geel zeiljack gekleed zijn geweest, hetgeen later werd
herroepen door een politieagént, die verklaarde dat hi'
zich best daarin vergist kon hebben "want het zou in

derdaad ook best een groene Parka ge~1eest kunnen zijn".
Volgens een vertegenwoordiger van de BUU-Hamburg is
vrijspraak na deze "Haftbefehle" niet meer mogelijk.
Het feit op zich dat deze processen plaats vinden, als
ook de wijze waarop en de uitlatingen van de Minister
Presidene van Nedersaksen (CDU), die verklaarde dat he

in Grohnde ging om kriminelen (waarbij de wet dan zo
geinterpreteerd moet worden dat strafrechterlijke ver
volging mogelijk is), wijzen erop dat het hier gaat
om de kriminalisering van de gehele anti-atoombeweging
in de BRD. Wij allen zijn aangeklaagden. De gehele
anti-atoombeweging moet worden geintimideerd door en
kelingen met zware straffen te vervolgen.
Net zoals het demonstratieverbod in Kalkar berustte
op een "juridische konstruktie" blijkt ook hie~ dat
het bewijsmateriaal tegen de Grohnde-demonstranten
zeer twijfelachtig is.
Zo hadden de aangeklaagden volgens de politie wapens
of wapenachtige voorwerpen bij zich die soms helaas
zoek zijn geraakt in het gedrang van de veldslag en
daarom nu niet als bewijsstukken op tafel kunnen wor
den gelegd.
Het werkelijke nivo van het geweld dat de politie toe
paste wordt verhuld, stelden wij in het vorige artikel.
Welnu, er moesten bij de demonstratie in Grohnde 7
demonstranten klinisch in een ziekenhuis worden opge
nomen, 50 demonstranten moesten ambulant in een zie
kenhuis worden behandeld, en 220 demonstranten moesten
door de Rode Kruis ploeg (Sanitätsdienst) worden be
handeld. Zij moesten tevens enkele honderden mens ne
de ogen uit spoelen vanwege de chemische middelen waar
mee de politie sproeide. om een indruk te geven van de
zware verwondingen: hoofdwonden, zware hersenschuddin
gen, nierbeschadigingen, armbreuken, neusbeenbreuken
en buikwonden.
De GrOhnde-processen dient men niet te zien als een gei
soleerd verschijnsel. De CDU heeft bv. een wetsvoorstel
in petto op grond waarvan het mogelijk moet worden om
een ieder strafbaar te stellen die zich niet uit een
massa terugtrekt, van waaruit "gewelddadige" akties
dreigen te worden ondernomen. Verder zou het zich dr~

gen van wapens of wapenachtige voorwerpen (denk nog
eens aan de gebeurtenissen op de weg naar Kalkar op
24.9.77;) verboden moeten worden.
Helmut Ostermeyer, een jurist die voor kort seminars
hield aan de juridische faculteit van de universiteit
in Bielefeld kreeg onlangs een Berufsverbot wegens
het schrijven van een artikel in een vaktijdschrift
over het "Recht auf Widerstand" tegen de bouw van a
toomcentrales.
Hie~in baseert hij zijn argumenten op de grondwet. Het
is niet de eerste Berufsverbote voor een atoomenergie
tegenstander.
De "Atoomstaat" is in opmars. Solidariteit met de
Grohnde-aangeklaagden en met Helmut Ostermeyer.
p.s. de volledige tekst van het artikel van Helmut Os
termeyer is op aanvraag verkrijgbaar bij Dries van
Beusichem - Oude Gracht 42 - 030-314314.
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HET VERVOER NAAR ALMELO

Jan Bos
Lauwers 1

Konvooiplaatsen
Hoevelaken regio 1 t/m 5 verzamelen 9.15 u.
Nijmegen regio 6 verzamelen 9.00 u.
Arnhem regio 7 verzamelen 9.30 u,
Zwolle regio 9 t/m 11 verzamelen 9.45 u.

Haddingestraat 17

Gro~ingen 050-134052

Friesland regionummer 11
Willy Beeksma
Leeuwarden 05100-65205
Postadres Syske Imberg
Schieringerweg 147

Leeuwarden
Landelijk vervoerssekretariaat(Alleen vervoer:)

030-3i43i4

085-450564

05200-36457
regionummer 10

ten Dam

Gelderland regionummer 7

Willem Teering
Onderlangs 112
Arnhem

Twente regiQnummer 8

Boelie Elzen

De Wetstraat 49

Hengelo 05400-25533
Salland/N.O. Polder/ 0 Flevoland regionummer 9

Mevr. Pellinkhof
Turkstraat 45

Zwolle 05200-17071

. Zwolle

Groningen/Drente

Allard

Deze indeling. is natuurlijk niet strikt. Als
het een bepaalde plaats beter uitkomt om op
een andere plaats te verzamelen, of ver moe
ten omrijden om op een konvooi te komen, dan
kunnen die plaatsen of naar een andere kon
vooiplaats of op hun eigen gelegenheid gaan
(als het kan even in overleg met hun regio

naal kontakt) Voor plaatsen die van ver komen,
zoals b.v. Maastricht, en dus de vertrektijden
niet kunnen halen geldt natuurlijk ook dat
deze bussen rechtstreeks naar Almelo rijden.

De vervoerscommissie van qe landelijke voor
bereidingsvergadering stelt voor om zo veel
mogelijk in konvooien te rijden. Dit om ook
de tocht naar Almelo een zo demonstratief
mogelijk karakter te geven. Daartoe hebben
we Nederland in 11 regio's ingedeeld. Per

regio hebben wé iemand bereid gevonden om
als regionaal ~ontakt adres te fungeren.
Koördinatie van het vervoer
De taak van deze regionale vervoerssekre
tariaten zou kunnen zijn het koördineren
van het vervoer in hun eigen regio, zodat de
demonstranten weten waar en wanneer de bus
sen vertrekken, deze bussen langs de konvooi
plaatsen komen, en dat half lege bussen opge
vuld worden. Tevens zouden ze aan het~
lijk vervoerssekretariaat (030-314314) door
moeten geven hoeveel bussen er precies naar
Almelo komen (dit in verband met het parkeren
aldaar). Hieronder volgt weer de lijst met
regionale kontakten:
Noord Holland regionummer 1

Ferdinant de Bijer
Brakenburgstraat 9

Haarlem 023-263349
Amsterdam regionummer 2

Landelijk Sekretariaat
2e Wteringplantsoen 9
Amsterdam 020-221369

het Gooi regionummer 3
Stichting Triangel
Hilversum 035-14533
Kees Boogerd, in geval van
Roy Binsbergen of nood:
Egbert Pelgrim 035-41083

Zuid Holland regionummer 4
Peter Tolenaars
Loosduinsekade 251
Den Haag 070-658669
Jos Schoenmakers

Loenensestraat 122
Den Haag 070-395083

Utrecht regionummer 5
Maatschappijwinkel
Voorclarenburg 12
Utrecht 030-317731
wa- vr 19.00 - 21.00 uur
za 14.00 j 17.00 uur

Zuid Nederland regionummer 6

(Zeeland/~oord Brabant/Limburg)
Fuud Bökkering
J.W. Passstraat 65

Nijmegen 080-225408
sekretariaat Willem Pauli 080-772683



Bestellen van bussen
1. De huurprijzen varieren enorm. Het lijkt
ons dan ook verstandig om meerdere busonder
nemingen te bellen en de prijzen te vergelij
ken.
2. Houdt, als het yan, rekening met het feit
dat de demonstratie uit kan lopen en dus
geen vaste tijd voor terugkomst kan worden
opgegeven. De streeftijd voor het beeindigen
van de demonstratie is 17.00 uur.
3. De buskaarten moeten de onkosten van de
bussen dekken. Het is daarom aan te bevelen
om met de bepaling van de prijs hiermee re
kening te houden. Dit kan b.v. door uit te
gaan van een bezetting van 80% en te zorgen
dat met die bezetting de kosten van de bus
eruit zijn.

Buskaarten
De verschillende regio's hebben een nummer
gekregen, om te zorgen dat iedereen in Al
melo zijn bus weer kan terugvinden (de bus
sen staan bij aankomst ergens anders dan
bij vertrek).
B.V. De derde bus uit de stad Utrecht
krijgt de aanduiding V Ut 3 (eerst regio
nummer in Romeinse cijfers, dan plaatsaan
duiding dan volgnummer) Als dit nummer ook
op de buskaart staat van diegenen die in de
bus zitten, dan kan iedereen zijn eigen bus
weer terugvinden.

Overzichtskaartjes

Zodra de definitieve route van äe demonstratie
bekend is, zal de landàelijke vervoerskommis
sie zorgen voor overzichtskaartjes van Almelo.
Daarop ~ullen staan de verschillende aanvoer
routes en de verschillende parkeerplaátsen.
Deze kunnen dan aan de chauffeurs gegeven
worden.

Belangrijk:::
We verzoeken de mensen die in een gemeente
wonen waar nog geen kontakt is met het re
gionale vervoerssekretariaat en wel bussen
worden georganiseerd, zo snel mogelijk kon
takt met dit regionale sekretariaat op zich
te nemen, het vervoer kan dan gekoördineerd
worden.

I
HET IVIlJfOAkT/EVE. [S(J100P
TRfTfUI'I OfffSIiAl'f WEl/SI/Allf<,
/lil/AR /~ I1MR IJftPlt.UJN

1

REGIONALE GROEPEN IN AKTIE

Regio Arnhem

In de regio Arnhem zijn vorig jaar de
energie- en stroomgroepen bij elkaar ge
komen om plannen uit te wisselen en die,
waar mogelijk, te stroomlijnen in een ge
zamenlijke aktie, Dit samen optrekken
mondde al snel uit in het op elkaar af
stemmen van de Almelo voorberetdings
plannen.
De start van de kampagne werd ingeluid met
het organiseren van filmavonden (liever
vandaag aktief dan morgen radioaktief). Deze
aanloop werd gekozen om te komen tot een
officiële start, hetgeen veel publiciteit
zou opleveren, maar die ook voor een uit
breiding van het aktieve kader zou kunnen
zorgen. Deze avonden staan dan ook in het
teken van informatie en werving, waarbij
de sprekers de noodzaak van georganiseerd
protest kunnen benadrukken.
Helaas was nog niet al het Almelo materiaal
beschikbaar, maar wij verwachten dat de ge
interessaerdende berichten toch wel volgen.
Wij zijn namelijk van plan, naast de alge
mene informatie over de U.C., die door Dolf
Jansen aan de regionale pers wordt doorge
speeld, regelmatig de pers te bestoken. met
gegevens over de plaatselijke stand van
zaken, over de informatiekampagne enz. Dit
zal ook zovèel mogelijk met huis aan huis
bladen worden gedaan. Verder valt te denken
aan kleine advertenties (annonces) die
goedkoop zijn en toch veel gelezen.worden.
De aktiviteiten worden langzamerhand op
geschroefd. In de stad Arnhem wordt begon
nenmet huis aan huis verspreiden van de
oproep, waarna 1 of 2 dagen later met de
Almelokrant, de buskaarten, de steunkaarten
en en de affiesjes wordt gekolporteerd op

dezelfde adressen. Vanwege dé toch beperkte
mankracht lijkt het ons raadzaam om de
meest kansrijke wijk te nemen (kamerbewoners)
Daarnaast probeert iedere groep het hele
publiek te bereiken met informatiestands.
Verder kan je de verkoop van materiaal sti
muleren bij publieksgebouwen als bibliothe
ken, jongerencentra en kerken. Ook het ver
spreiden van informatie aan centrale pun
ten als politieke café, wereldwinkels
levert rendement op. Zo kan men oproepen en
affiesjes toesturen aan buurtcentra, kerken
en verenigingen.



Vlak voor de demonstratie gaan we een diskus
sieavond organiseren in een jongerEmcentrutn.
De meeste demonstranten komen daar naartoe,
die worden dan nog over de achtergronden
geinformeerd, maar daarnaast krijgen zij
nog gegevens over de demonstratie.

Limburgs Energie Komitee (LiEK)

Een beetje laat is de voorbereiding van de
Almelo demonstratie dan toch op gang geko
men. De afdeling Westelijke Mijnstreek Van
het LiEK heeft het initiatief genomen om
de plaatselijke afdelingen van de organi
saties die op ,de voorbereidende vergade
ring vertegenwoordigd zijn bij elkaar
te roepen. In de eerste instantie kwamen
daarop af: CPN, PSP, ANJV, Milieudefensie,
milieugroepen, wereldwinkels en vormings
centra en de aktie Stop de Neutronenbom.
In Sittard bij het jongerencentrum Donkie
sjot (Kapittelstraat 6, '04490-15385) zal
het regionaal koordinatiecentrum worden
ondergebracht. Verder zal via de aanwezige
en nog te benaderen organisaties in zo veel

mogelijk Limburgse plaatsen kontakadressen
worden gezocht. Tegelijkertijd zal dè ver
spreiding van kranten, oproepen en steunkaar
ten zo spoedig mogelijk beginnen.

Almelo Komitee Delft

Achter het Almelo Komitee Delft staan nu de
volgende groeperingen:PvdA, PSP, PPR, CPN,
Milieudefensie, Wereldwerkplaats, Filmhuis
Delft, NvB, VSSD, Chr. v. Socialisme. De vol
gende bijeenkomst is op 11 februari in de
Koornbeurs (SSR) Voldersgracht 1, Onderwerpen
die we willen behandelen: organisatie van de
bussen, kaartverkoop, beman/vrouwing van de
bakfietsen, verspreiding affiesjes, verdere
publiciteit zoals filmhuis, kranten, partij
en verenigingsbladen, financlele ruimte.
Er resten nog 4 weken voor de demonstratie.
Voorstel voor de propaganda is om dit in de
stad voornamelijk met bakfietsen te doen, om
dat die bijna niets kosten, op de zaterdagen
voor de demonstratie en dan nog op 2 maart.
Omdat we tegelijkertijd op verschillende plaat
sen in de stad willen werken hebben we per
keer 18 mensen nodig, Twee per plaats, voor
2 uur. Partij en verenigingskenmenken op de
bakfietsen worden door Almelo affiesjes wegge
plakt.
Om bekendheid te geven aan het komitee wordt
een persbericht opgesteld voor de Delftse
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Courant en de Delftse Post met onze doel
stellingen en de deelnemende organisaties.
Als het Almelo achtergrondboekje uit is dan
kunnen we dit met persaanwezigheid aan de
Delftse burgemeester Oele aanbieden, of als
hij met vakantie is, aan zijn vervanger.

INFORMATlEAVONDEN

Dit is slechts een heel kleine greep uit de
talloze informa~ie- en diskussieavonden die
er in het hele land worden gehouden. Wilt u
weten of er bij u in de buurt iets gebeurt,
neem dan kontakt op met een van de regionale
kontaktadressen (zie elders in dit nummer).
Heeft u zelf inf~atie over een te houden
aktiviteit, geef die dan door aa~ het Lan
del~jk Aktie Sekretariaat, zodat dit in
het volg~de bul~etin ~pgenomen kan worden.

22 februari, tehuis, Groningen, 20 uur
Forumavondover:Waarheen met ons
energieverbruik. Werkgelegenheid en
energieverbruik

22 februari , stadsgehoorzaal, 'Kampen 20 uur
diskussieavond over kernenergie,
veiligheid, noodzaak, alternatieven

23 februari Willem I, Arnhem, 20 uur
Forumavond over kernenergie en de U.C.
Film Bloed

25 februari, Brink 30, Deventer, 14 uur
manifestatie,. Hier en Nu dokumentaire.
Diskussie, Ruud Bökkerink spreekt,
stands

25 februari Brink 29 Deventer 20 uur
Filmavond Beter vandaag aktief dan morgen
radioaktief

27 februari, De ontmoeting, Europalaan,
Emmeloord West. 20 Uur
Hier en Nu documentaire, spreker van
Houwelingen.


