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Deze fotoreportage van de op 4 maart 1976 gehouden manifestatie 
en demonstratie tegen de uitbreiding van de Ultra Centrifuge 
in Almelo is een uitgave van het : 

Landelijk Energie Komitee 
p/a Tweede Weteringplantsoen 9 
Amsterdam. 
tel: 020 - 221369 
giro: 3567199 

Prijs I 4,-



Het samenstellen van een fotorepor
tage is natuurlijk leuk werk. 
Vooral als je daarbij de beschikking 
hebt over honderden prachtige foto's 
en krantenknipsels van mensen die 
stuk voor stuk met groot enthousiasme 
hun lens of pen gebruikt hebben om 
vast te leggen wat eigenlijk niet 
goed vast te leggen is. 

Het is vooral ook leuk omdat dat 
gelukkige gevoel van die vierde maart , 
die grijns op mijn gezicht, éh op dat 
van anderen, telkens terugkomt als er 
weer een partie fota's en knipsels 
binnenrolt. 

Om niet in vanzelfsprekendheden te 
vervallen als : "de demonstratie was 
een enorm succes •••• een overwinning • • 
een grandioos gebeuren ••••• " wil ik 
eigenlijk alleen maar het volgende 
zeggen: 

Wij hopen dat bij iedereen die er de 
vierde maart in Almelo bij was, 6f 
meeleefde via radio en televisie, 
deze fotoreportage die grijns op dat 
gezicht kan toveren. Dat het een 
tastbaar symbool kan zijn van die on
vergetelijke herinnering aan de dag 
van de verrijkte demokratie. 

José van der Sman. 
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DeStem 

(Van onze parlementaire re
dactie) 

DEN RAAG- Buqemees
ter F. ScbDeiders van Almelo, 
waar op 4 maart een pote 
demoostratie tegen de uit
breidil•c van de Ultra
Centrifucefabriek wordt ce
houden. meent dat die de
moostratie een voorbeeld 
voor West-Duitsland moet 
worden. .,Er is in Nederland 
een demonstratierecht, dat is 
een democratisch recht. Dat 
recht moet tot uitdrukkinc 
komen .. , zo zei de buqe
meester eïsteren op een pers
conferentie in Den Raac, die 
door de organisatie van de 
demonstratie en bet cemeen
tebestuur van Almelo was be
legd. 
De burgerneester zei het vol
ste vertrouwen te hebben in 
het vermogen van de organi
satie om de demonstratie bij 
de UC-fabriek niet in een 
slagveld te laten ontaarden 
(zoals bij demonstraties in 
Sleeswijk-Holstein en 
Frankrijken in mindere mate 
bij Kalkar het geval is ge
weest). De fabriek zelf wordt 
tijdens de demonstratie bin
nen de omheining door de 
eigen bewakingsdienst be
waakt. Er worden tien- tot 
vijtienduizend demonstran
ten verwacht. 

Burgerneester Schneiders 
zei verder dat de autoriteiten 
de demonstranten geen stro
breed in de weg zullen leggen 
om te demonstreren. Ook de 
te verwachten drie- tot vier
duizend demonstranten uit 
West-Duitsland zullen van 
de Nederlandse douane en 
politie geen problemen hoe
ven te verwachten. De zoge
naamde "schutzkleidung" 
(gele jakken, gasmaskers en 
helmen die Duitse tegen
standers van de kernenergie 

Hoogeveens Dagblad 

bij demonstraties altijd dra
gen) zijn voorde autoriteiten, 
volgens de burgemeester, ook 
geen probleem als ze de 
knuppels maar thuislaten. 
Van Nederlandse zijde zal 

~r aan de grens geen pesterij 
in de bussen plaats hebben," 
zo verzekerde de burgemees
ter. De Nederlandse autori
teiten hebben geen contact 
gehad met hun Duitse colle
ga's om een vlotte afwikke
ling bij de grens te bevorde
ren. 

De aanwezige politie zal er 
alleen zijn om het verkeer 
naar en van Almelo in goede 
banen te leiden. Dertig tot 35 
politie-agenten te paard zul
len de stoet demonstranten 
begeleiden. De demonstran
ten uit het buitenland, zullen 
zich aan de Nederlandse wet 
moeten houden, aldus de 
burgemeester. 

De demonstratie wordt 
georganiseerd door 43 orga
nisaties op het gebied van mi
lieu, energie, ontwikkelings
landen, vredesvraagstukken, 
kerken en politiek. Hoofdbe
zwaar tegen de uitbreiding 
van de UC-fabriek is dat die 
uitbreiding een stap verder is 
op weg naar een meer over
heersende rol van de atoom
energie, met alle daaraan 
verbonden en nog onopge
loste bezwaren. De organisa
tie heeft ook moeite met het 
Nederlandse beleid in deze, 
dat, zo lijkt het, door West
Duitsland wordt gedicteerd. 

Voor de demonstratie om 
één uur begint, wordt er in 
Almelo een manifestatie ge
houden. Sprekers zijn on
dermeer Ab Schravernade, 
van de industriebond NVV en 
de Tweede-Kamerleden Leo 
Jansen (PPR) en Relus ter 
Beek(P.v.d.A). Na de demon
stratie heeft een korte slot
manifes~tie plaats. 

Westduitse actiegroepen 
achter UCN-demonstrati 

BONN - Het overkoepelend 
orpan van Westduitse ml
lieubeschermlncsbeweci~ea. 
"Bundesverband Buqerlniti· 
atlvèn Umweltschutz", (BBU) 
heeft zich ~lsteren nadrukke
lijk achter de mo~en in Alme
lo te houden protestdemon
stratie ,.esteld tegen uitbrei
ding van de uraniumverrlj
klnpiostallatie daar. 

Waarnemend BEU-voorzitter 
Peter Wiliers deelde gisteren 
mee dat 40.000 mensen uit ver
scheidene landen van Westeu
ropa in Almelo verwacht 
worden. 
Hij waarschuwde de Duitse au-

torlteiten de Duitsers die naar 
Almelo willen "Niet op onver
dragelijke wijze te hinderen .. 
door het samentrekken van 
grote aantallen grenswachters 
en vertragende controles. 

Ook de socialistische jongere
norganisatie "Jungsocialisten" 
steunt de demonstratie in Al
melo. Plaatsvervangend voor
zitter Reinhard Schult.z sprak 
gisteren de verwachting uit dat 
de autoriteiten ervoor zullen 
zorgen dat de Duitse deelne
mers ongestoord de grens zul. 
len kunnen passeren en niet 
door "onnodige chicanes" zul
len worden opgehouden. 
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Ontspannen sfeer bij 
,happening' massale 

.Almelo • In centrum 
ALMELO - De manüestatie op 

het plein aan de Boddenstraat 
voordat de mars begon, leek zater
dagmorgen één grote bonte happe
ning. Een zee van mensen ontstond 
op het plein, naarmate de stroom 
van bussen vanaf tien uur ongeveer 
de passagiers afzette. Boven de 
mensenmassa talloze gele ballonnen 
met de tekst "Atoomkracht, nee 
bedankt" en tal van kleurige span
doeken van groot en klein. 

Veel demonstranten hadden hun gezicht 
wit geschminkt om daarmee extra te wijzen 
op de gevaren van kernenergie of hadden 
zich anderszins uitgedost om hun · protest 
kracht bij te zetten. 

De organisatoren hadden voor de tijd, dat 
de deelnemers op het begin van de mars 
moesten wachten, gezorgd voor een goed 
gevuld programma op het grote podium, dat 
aan de kant van de Boddenstraat de dag 
tevoren was opgebouwd. Er was een aantal 
muziek·, toneel- en cabaretgroepen, dat op 
vaak zeer getnspireerde manier de toe· 
schouwers wist bezig te houden. 

Zo maakte het optreden van Proloog op 
de toeschouwers veel indruk. Voor het decor 
van een kerncentrale eindigde 'het met een 
,.ramp", waarbij de rookwolken uit de tent 
boven het podium stegen. De popgroep Bots 
had voor de gelegenheld een aantal .,Alme
lo-liederen" gemaakt, waarin werd opgeroe
pen tot voortdurend verzet tegen kernener
gie. De teksten van de refreinen werden, 
voorzover zichtbaar voor het publiek, en
thousiast meegezongen. Vele versterkers, op
gesteld op twee stellages naast het podium, 
maakten alles tot op geruime afstand ver· 
staan baar. 

Vergeleken bij deze groep mochten de 
sprekers van politieke partijen en enkele 
groeperingen zich in wat minder aandacht 
verheugen. 

Sprekers waren onder meer Ab Schraven
ade van de Industriebond NVV, die het ge
brek aan medezeggenschap hekelde over de 
vraag wat er wordt geproduceerd en Marclo 
Moretra Alves uit Braziliê, die onder andere 
zei, dat de enige reden voor zijn land" om 
in zee te gaan met het atoomavontuur de 
kans was om kernenergie mUitair te gebrul· 
ken". 

Terwijl dit ruim drie uur durende pro
gramma op het podium werd gepresenteerd, 
luisterde een steeds wisselend publiek er· 
naar. Een deel zwermde wat uit over de 
binnenstad, hield in groepsverband al wat 
kleine marsen door de City-promenade, pro
beerde ergens wat te gaan eten of drinken 
Chet was overal stampvol> of ging kljken bij 
de kraampjes op het plein. Daar hadden al· 
Ierlel actiegroepen een stand ingericht. waar 
een macht aan informatie-matertaal (niet al· 
leen over energievraagstukken. maar over al· 
Ierlei problemen) lag uitgestald. 

Ook het publiek rond het podium kon vla 
colporteurs een massa informatie-materiaal 
verzamelen. 
Het programma daar liep al gauw ult. Hal
verwege was er al een achterstand van een 
drie kwartier. Toen was het ook zo ver, dat 
een tocht over het plein van de ene naar de 
andere kant door de mensenmassa een hele 
onderneming werd. Overal werd gepraat, 
soms gediscussieerd, wat gegeten of had 
men zich verzameld rond een gitarist , een 
accordeonist of een groepje muzikanten. Ook 
Koperen Ko was daarbij nadrukkelijk aan
wezig. 

In de binnenstad beleefde de horeca gou
den uren. De meeste bedrijven zagen zich 
genoodzaakt de deur op slot te doen en de 
mensen steeds ln groepjes binnen te laten. 
De Almelose binnenstad wemelde van de 
meest jonge mensen, die ter afwisseling van 
het staan een straatje om liepen. Dagblad van het Oosten 
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.. Niks dan lieve mensen", 
compllment.eerde een gelmpo· 
neerde I.Oeschouwer. Lieve men· 
sen me~ een geel ballonnetje, 
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'Ik heb er liever 

duuzend buut'n 

dan twee binn 'n' 
(Van onze verslaggever 

RIJK TIMMER) 

ALMELO - Die zaterdagmid
dag staat de winkelchef van 
Vroom en Dreesmann in Almelo 
hoogstpersoonlijk aan de in
gang. Hij wil alf zien wie er al
lemaal .,zijn" zaak binnenko
men. In de stad wemelt het van 
demonstranten tegen de uitbrei
ding van het Ultracentrifuge
project. Je weet maar nooit."" 

Angst beheerst Almelo, de za
terdag van de anti-UC-demon
stratie. De grootste protestmars 
van het na-oorlogse Nederland 
en bovendien - maar dat kon
den a in Almelo niet van tevo
ren weten- één van de vreed
zaamste demonstraties ooit ge
houden tegen de toepassing van 
kernenergie. 

Al dagen tevoren circuleren er 
in de Twentse stad geruchten. 
..De hele Rote Armee Fraktion 
komt vandaag naar Almelo," 
vertelt een jonge vrouw. Ze 
heeft geen tijd om er meer van 
te vertellen, want het loopt te
gen de middag. Om twee uur 
moet de grote demonstratie be
ginnen en het wordt voor haar 
de hoogste tijd om naar huis te 
gaan. 

Ondanks de spiedende blik
ken van de winkelchef stromen 
de demonstranten V en D bin
nen. op weg naar het -restaurant 
van het warenhuis. Voordat de 
urenlange mars naar de UC-fa
briek begint. wUien zij nog wat 
eten. Het restaurant is afgela
den met merendeels jonge men
sen. Sommige dragen maskers 
in de vorm van doodskoppen. De 
serveersters. die de geruchten 
over de RAF ook hebben ge
hoord, weten uiet waar a aan 
toe zijn. Als er in de bomvolle 
zaak een glas kapotvalt springt 
één van hen op roepend .,wat 
gebeurt er, wat gebeurt er!" 

Wachten 
Bij Wimpy zit die dag de deur 

op slot. ook al is de zaak ge
opend. Wie naar binnen wil om 

Horeca Almelo 
wasdoor 
angst bezeten 

.,the pure beef hamburger" te 
eten, moet wachten tot er een 
tafeltje vrijkomt. Personeel 
brengt de verzadigde gasten 
naar de deur en laat evenveel 
hongerigen binnen als er plaat
sen zijn vrijgekomen. 

Daarna gaat de deur weer on
verbiddelijk op slot. Doen ze dat 
altijd zo bij Wimpy Almelo? 
"Natuurlijk niet," zegt een ober. 
"Maar v-andaag kun je niet 
voorzichtig genoeg zijn, of niet 
dan?" 

De eigenaar van café De Kei 
durft helemaal geen risico te ne
men. Hij sluit zijn zaak om 
twaalf uur 's middags. "Daa'lijk 
kom'n die Jeu hier langs," legt 
hij uit. doelend op de demon
stranten. "Ik heb er liever duu
zend buut•n dan twee binn'n." 
Een argeloze dorstige parkeert 
zijn fiets tegen de cafépuL "Weg 
daormet!" roept de kastelein. 
"Daa'lijk gaot die door de 
ruut'n." 

Officieel Almelo doet niet mee 
aan de geruchten en heeft geen 
last van angstzweet. Burge
meester F. J. R Schneiden van 
Almelo had al van tevoren laten 
weten, dat de demonstranten 
"de politie niet tegenover zich, 
maar naast zich zouden vinden." 
De eerste burger ging zaterdag 
nóg een stapje verder en belast
te uitsluitend \"rouwelijke agen
ten met het binnenloodsen van 
de honderden bussen met de
monstranten. De politievrouwen 
moesten in het hele land geron
seld worden. want in Almelo 
werken geen dames bij de ster
ke arm. 

Brieven 
De directie van de UC-fabriek 

laat zich evenmin onbetuigd. 
Enkele dagen voor de demon
stratie bezorgt zij huis-aan-huis 
in Almelo een brief, waarin de 
inwoners erop wordt gewezen, 
dat de kernenergie "volwassen 
is geworden." Weliswaar zijn er 
nog wat problemen rond de op
slag en verwerking van afval
stoffen, maar "de kennis om
trent een veilige en verantwoor
de toepassing van kernenergie is 
de laatste jaren enorm toegeno
men," aldus de UC-directie. 

Ir. C. Joseph, staflid van de 
UC-fabriek, doet er de donder
dag voor de demonstratie nog 
een schepje bovenop. In een 
openbare discussiebijetmkomst 
in het Almelose stadhuis noemt 
hij de demonstratie "op het an
.ti-demoncratische af." Joseph: 
"De Tweede Kamer heeft nu 
eenmaal democratisch tot uit
breiding van UC besloten." 

Lateropen 
Bet Dagblad van het Oosten. 

een plaatselijke krant. signa
leert aan de vooravond van Het 
Grote Gebeuren dat Almelo zich 
afvraagt of de demonstratie wel 
vreedzaam zal verlopen. Van 
enig afvragen is zaterdag niets 
meer te merken. Almelo - met 
uitzondering van de autoriteiten 
dan - wéét gewoon dat de Dag 
des Oordeels is gekomen. 

Als het zaterdagavond alle
maal achter de rug is slaat een 
caféhouder zich voor het hoofd 
aan de stamtafel in zijn eigen 
zaak. "Ik ben gek geweest." zegt 
hij. "Ik had bij die demonstran
ten moeten gaan staan met een 
tentje. Soep en koffie had ik 
moeten verkopen. Goud had ik 
kunnen verdienen." 

Gelukkig kan hij tóch nog een 
graantje meepikken van de de
monstratie. Normaal gaat de 
zaak op zaterdag om zeven uur 
dicllt. Maar er melden zich ncJg 
steeds demonstranten die wat 
willen eten en drinken. "De 
zaak blijft vanavond langer 
open," beslist de man. 

het Vrije Volk 
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Almelo - Volgens de laagste raming 
waren er minstens 25.000 demon
stranten. De hoogste schatting daar
entegen: meer dan 50.000 deelnemers. 
Zeker in elk geval was het dat de 
demonstratie afgelopen zaterdag in 
Almelo tegen de uitbreiding van de 
daar gevestigde ultracentrifugefa
briek, de grootste is die er ooit in ons 
land is gehouden. 
Een zeven kilometer lan
ge stoet van lopende, 
fietsende, muziek ma
kende, zingende, protes
terende, lachende, woe
dende, geschminkte of 
verklede demonstranten 
trok gedurende enige 
uren langs de fabriek 
van Ultra-Centrifuge Ne
derland. In afwachting 
van de protestmars vond 
op het propvolle Markt
plein in het centrum van 
de stad een bont spekta
kel plaats van sprekers, 
alternatieve muziekgroe
pen en toneelgezelschap
pen. Honderden demon
stratieborden, vlaggen en 
duizenden gele protest
ballonnetjes staken bo
ven de hoofden van de 
demonstranten uit 

Het was vooral dankzij die lu
dieke stemming, dat een hand
vol professionele agitatoren er 
niet in slaagde de vreedzame 
demonstranten te bewegen tot 
geweld en een rechtstreekse 
aanval op de fabriek. Om vier 
uur 's middags leek bet er even 
op dat de stemming zou om· 
slaan. Een groep demonstran· 
ten rende van de weg het wei
land in naar de omheining van 
de fabriek en trok enige bon
derden meters gaas los. Hoewel 
er op dat moment geen spoor 
van oproerpolitie te zien was 
geweest in en rond Almelo. 
dook uit het niets plotseling een 
legertje politiemannen op dat 
op beheerste wljze, zonder dat 
er een klap viel, de oproerige 
demonstranten terugdreef naar 
de weg. De enige gewonde was 
de fotograaf, die tot tweemaal 
toe achter het politiekordon 
door een fles werd getroffen. 

Rotterdamsc:h Nieuwsblad 

De kranten, van 'De Telep-aar tot 'De 
Waarheid', hebben het al eenscezind 
cemeld: de demonstratie tecen de uit· 
breidinc van het ultrac:entrifuce-pro
jec:t in Almelo is even braaf als bloede· 
loos verlopen, dank zij het voorbeetdie 
eedrac van zowel politie als demon
stranten. De polltie had-anders dan 
in Grohnde, Broc:kdorf en Creys-Mal· 
viUe - afeezien van het provocerend 
vertoon van tanks, waterkanonnen en 
helic:opters; zij volstond met één Volks 
waeenbusje, bemand met twee 
Twentse boerenjonrens die toezicht 
hielden op het plaatsen van een drane· 
hekje. De rest was waar ze hoorde: in 
het UCN-rebouw of op het politiebu
reau, of hield toezicht lanes de route. 
De demonstranten luisterden eedisci· 
plineerd huiverend vier volle u.ren 
naar de gebruikelijke en oneebruikelij· 
ke toespraken op het plaatselijke 
marktplein, om daarna aan de twee 
maal vijf kilometer lanre wandelinr 
naar het object van demonstratie te 
berinnen. Meest rehoorde leuze: 'UC, 
Wee Er Mee'. De Almelose commissa· 
ris van politie stond op het dak van het 
eebouw en zae welwillend toe hoe de 
veertirduizend man omvattende stoet 
lanes de omheinine schoof. Soms stok· 
te de stroom, waarna de politiechef een 
vaderlijke aansporine Uet horen: 'Wilt 
u rustig doorlopen, dames en heren, er 
komen er noe méér en die willen óók 
demonstreren.' 
Zo hoort het, kameraden! 
Somacht man das bei uns, Genossen! 

Vrij Nederland 



Spandoe
ken met .,Ik ben bang':, Atoomener
gie? nee dank u" en "Beter werk ver
loren dan mismaakt geboren" com
pleteerden het geheel. Velen hieven 
spreekkoren aan en talloze stalletjes 
van milieugroepen voorzagen de me
nigte van informatie. Gewoon afschu
welijk wa11 ook het optreden van de to
neelgroep "Proloog, die een stuk op.. 
voerde waarbij men op godslesterlijke 
wijze religie en godadierui met elkaar 
verweefde. 

Y/ekkeloos 

Rond half drie zette de stoet pro
testgangers zich in beweging. De bij
zonder goed georganiseerde mas..'!ade
monstratie verliep vlekkeloos. Toen 
de eerste actie\o·oerden. bet UC-project 
de UC-fabriek, even buiten Almelo 
bereikten, vertrokken de laatsten van 
het marktplein. Die afstand bedroeg 
maar liefst zeven kilometer! 

In Almelo, waar men al enige weken 
met spanning uitkeek naar de "grote 
demonstratiedag", waren gemeente 
en politie evenwel goed voorbereid. In 
en om de ultracentrifugefabriek aan 
de rand van de stad waren tal van 
voorbereidingen getroffen. De honder
den metera lange hekken rondom het 
industriecomplex waren extra verste
vigd met diagonaal geplaatste stut
ten, alle ramen van de gebouwen die 
uitzagen. op de route die de demon
stranten volgden, waren geblindeerd. 

Bovendien had men afgelopen week 
de struiken en sloten lanp de route 
gezuiverd van stenen, glaswerk en an
der materiaal. Vrijdag nog werd een 
vracht auto vol met stenen geladen die 
een landbouwer ooit eens in een sloot 
had gedeponeerd. Agenten in uniform 
en burger patrouilleerden al enige da
gen in de directe omgeving van de ver
rijkingl'fabriek, Ze hielden een oogje 
op nieuwsgierigen en fotografen die de 

_ sterkte omheining in beeld wilden 
brengen. 

De politie bad naar ~batting 2000 
man mobiele eenheid op de been ce· 
bracht. Een deel hiervan hield zich op 
in de UC-fabriek, terwijl de rest in re
serve werd gehouden op vliegbasis 
Twente. In bet gemeentehuis badden 
politie en gemeente een soort van cri
siRCentrum ingericht. Van daaruit 
werden alle bevelen gegeven. 

Maatregelen genoeg dus. Dat de de
monstratie echter een rustig verloop 
had, was te danken aan andere facto
ren. Voornamelijk het optreden van 
de agenten, die bijzonder goed waren 
geïnstrueerd wekte ~teen geen agres
sie. Bij de tocht naar het UC-gebouw 
begeleidden slechts enkele tientallen 
agenten te paard de massa. Ook bij de 
relatief kleine incidenten bij de fa
briek toonden men zich uiterst be
heerst. 

ReformatoriSCh Dagbied 
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ALMELO - Tien minuten over vier, drie kwartier 
nadat de eerste demonstranten btj de uc-fabrieken wa
ren gearriveerd, ontlaadde de spanning zich. Binnen 
vier minuten had een klein groepje militante en met 
knipscharen gewapende demonstranten het gaas voor 
het hek over vele tientallen meters losgetrokken. Ste
nen, stokken en bierflesjes vlogen door de lucht toen 
uit alle hoeken van de verrijkingsfabriek met lange 
wapenstokken en rieten schilden gewapende agenten 
naar de bres in het hekwerk renden. 

Sleehta een rol prikkeldraad, een coneerttnai, scheidde hen van 
het zeer beperkte groepje demonstranten, dat door het vernielde 
hek op bet terrein van de verrijkingsfabrieken doordrong. Enkele, 
door demonstranten geworpen rookbommen, gaven het beeld van 
een grtmmtg karakter. De in gevechtstenue gestoken manschappen 
van de mobiele- eenheden traden echter niet handelend op. Slechts 
een 1n het prikkeldraad beknelde demonstrant werd met zachte 
hand bevrijd, na tussenkomst van een Ud van de ordedienst. 

Kennelijk gelntlmldeerd door de gehelmde overmacht deinsden de 
voornamelijk ult Nijmegen en omgeving afkomstige demonstranten 
terug. Nog altijd handelden de tientallen agenten volgens de strikte 
orders alleen defensief. Vla een geluidsinstallatie werden de heetge
bakerde demonstranten opgeroepen zich weer bij de deelnemers aan 
de demonstratieve mars, die intussen gewoon doorging, te voegen. 

Geen geweld 
,,Als u ge-en geweld gebruikt, is er voor ons ook ge-en aanlelding 

geweld te gebruiken", schalde het door de luidsprekers. De demon
strenten die kennelijk niet In de ge-est van de demonstratie wensten 
te handelen trokken zich inderdaad terug. zij het onder de drang 
van polltie die een t.tentallen meters lang cordon bad gevormd. 

Een keer nog tegen half vijf, slaagde een groepJe jongeren onder 
dekldng van rookbommen in een tweede poging bet bekwerk te 
vemlelen. Leden van de ordedienst slaagden er in ben terug te 
drijven. Ook nu neten de agenten zich niet provoceren, ondanks de 
stenen, stokkerf en pollen gras die ze met hun schilden afweerden. 

Door deze houding van de polltie werd in feite een status quo 
bereikt. Het feit dat even na half vijf tientallen andere leden van de 
ME-brigades zich in looppas naar de achterkant van de uc-rabriek 
spoedden - waarschijnlijk op grond van informaties die via de 
poUtle-heUcopter waren verstrekt - had geen invloe-d op de gebeur
tenissen op het voorterrein. 

Fotograaf gewond 
De demonstranten, dle op dat moment pas bij de uc-fabrieken 

arriveerden, moeten door de aanwezigheld van dé polltiemacht de 
Indruk hebben gekregen dat die agènten zich van meet af aan 1n 
het zicht hebben bevonden. Zij voegden zich evenwel niet bij de 
relatief kleine groep, die tnmlddels op grote schaal was begonnen 
met het treiteren en uitschelden van de man aan man geposteerde 
agenten. 

Het bleef niettemln gevaarlijk, hetgeen een fotograaf van het 
Duttae blad Der Stern aan den lijve ondervond. HU werd getrotren 
door een over de hoofden van de agenten geworpen steen. Een 
bloedende wond op het hoofd was het resultaat. Na verbonden te 
zijn zette hij zijn werk voort, om een halt uur later opnieuw door 
een steen te worden getrotren. Dit keer vlel het erg mee. 

Inmiddels, het was even voor vijf uur. waren ook enkele agenten 
met honden verschenen. Het waren leden van de Amsterdamse 
tiondenbrlgade, veertig 1n totaal, die 's morgens vroeg al 1n de 
uc·fabriek warea ingekwartierd. Meer dan blaffen en grommen hoef
den de honden niet te doen. 

Ze kelte.n slechts belanptellend naar een veldmuis, wiens korte 
techt over de parkeerplaats werd beëlndird door een tik met een 
politieknuppel. Het eente en enire slachtoffer. 

Charge 
Tegen halt zes, twee uur nadat de eersten bU de ingang tot het 

uc-terreln waren gearriveerd, kwamen de laatste demonstranten bij 
bet doel van hun actie aan. ZU waren er nog getuige van hoe 
polltie te paard een korte charge uitvoerde tegen dle demonstran
ten, die weigerden zich van het terrein tussen de fabrieken en de 
parallelweg te verwijderen. Het kwam nog tot een kleine schermut,. 
sellng tussen agenten in burger en enkele jongeren, de meeste foto
grafen en cameralieden waren toen al vertrokken. 

Uren later begonnen medewerkers van de dienst gemeentewerken 
met de reparatie van het kapot getrokken hek en werden de tien· 
tallen langs de route achtergelaten spandoeken opgen:timd. 

Dagblad van het Oosten 

Politie 
liet 
zich niet 
uitdagen 
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TIENDUIZENDEN LANGS ULTRACENTRIFUGEFABRIEK 

Massale deinonstra tie 
tegen de kernenergie 

<Van een onzer verslaggevers) 
ALMELO - De grootste internationale demonstratie ooit in 

Nederland gehouden tegen kernenergie in Almelo is afgelopen 
z:aterdag zonder ernstige incidenten verlopen. Naar schatting 
35.000 betogers uit Nederland, Duitsland en enkele andere Euro
pese landen hebben in een zeven kilometer lange protestmars 
hun ongerustheld geuit over de uitbreiding van de ultracentrifU
gefabriek Urenco Nederland aan de rand van Almelo. 

De politie trad 's middags op 
nadat tientallen demonstran
ten tijdens de mars het hek 
voor de UC-fabriek vernielden. 

Ongeveer 300 man van de mo
biele eenheid vormden toen 
een hecht cordon. De agenten 
- uitgerust met witte helmen, 
wapenstok. gasmaskers en 
schilden - waren zorgvuldig 
schuil gehouden in een hal op 
het fabrieksterrein. Vier perso
nen zijn aangehouden wegens 
het betreden van verboden ter
rein, maar zij zij later op de dag 
vrijgelaten. Bij de demonstra
tie raakte één persfotograaf 
gewond. 

Aan de grensovergangen deden 
zich tegen de verwachting van de 
naar schatting 8000 Duitse deelne
mers in, geen moellijkheden voor. De 
Nederlandse douane controleerde 
streng, maar dat leidde niet tot ern
stig oponthoud. In beslag genomen 
werden ondermeer pistolen, wurg. 
stokjes, ploertendoders, verfspuiten, 
en een groot aantal gasmaskers. Ze
ven Duitsers werd de toegang gewei
gerd, omdat zij geen geldige papie
ren bij zich hadden. Aan Duitse zijde 
is nauwelijks gecontroleerd. Volgens 
bet eerste kamerlid Vogt (PSP) was 
dat onder meer te danken aan de 
aankondiging dat parlementarlêrs 
aan de grens toezicht zouden hou
den. In Almelo waren zes kamerle
den aanwezig. 

De demonstratieleiding en burge
meester F. J. H. Schneiders van Al
melo toonden zich tevreden over de 
afloop van de demonstratie. Pieter 
Lammers, voomtter van het Lande
lijk Energie Komité (LEK) sprak van 
een succes. De burgemeester noem
de de demonstratie ,,zoals biJ voor
speld had een demonstratie naar Ne
derlands model". 

Nieuw Utrectlts Dagblad 
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Zaterdagochtend kwamen de de
monstranten bijeen op het markt· 
plein voor het gemeentehuis in Al
melo voor een gevarieerd program
ma met onder meer cabaret- en mu· 
zlekgroepen, spreekbeurten van vak· 
bondsleiders. anti·kemenergiegroe· 
pen en kamerleden. 

Wat aanvankelijk leek op een 
,.Woodstock in Almelo", een gezellig 
popfestival, dreigde tijdens de mars 
langs de UC-fabriek even ten ontaar
den in een grimmige confrontatie 
tussen politie en betogers. Maar zo 
ver is het niet gekomen. Het beheer
ste optreden van de polltie en de 
inzet van maar liefst 300 man van de 
ordedienst van de demonstratielei
ding voorkwamen dat er geweld 
moest worden gebruikt toen beto
gers het fabrieksterrein wilden bin· 
nendringen. 

De onrust werd veroorzaakt door 
een groepje van twintig jongens in 
de kop van de stoet dat niet wUde 
doorlopen bij de hoofdingang van de 
UC-fabriek. Dat had tot gevolg dat er 
een enorme opstopping ontstond. 
Betogers verderop in de stoet die het 
stilstaan beu waren, liepen de wel 
voor de fabriek in en plaatsten span· 
doeken op het grote hek. Niet veel 
later sprongen de beve.stigl.ngspun· 
ten van het gaas ais nietjes in de 
lucht. 

De commandant van de politie in 
Almelo die bad plaatsgenomen op 
het dak van de fabriek waarschuwde 
via een geluidsinstallatie herhaalde· 
lijk dat er geweld zou worden ge
bruikt ais de betogers niet snel het 
verboden terrein zouden verlaten. 
Het bleef nog enige tijd onrustig. Er 
werden stenen, nessen, een paar 
rookbommen en uit de grond geruk
te palen naar de politie gegooid die 
echter niets terug deed. Intussen 
trok over de weg kllometer lange 
stoet betogers verder langs de fa
briek. Rond half zes hadden de laat
ste demonstranten de fabriek be
reikt. Enkele uren later was het weer 
geheel rustig in Almelo. 



De lessen van Almelo 
Waarom gaat nou uitgere

kend in Almelo goed wat in 
West-Duitsland steeds weer 
fout gaat? Waarom ontaarden 
bij onze oosterburen demon
straties tegen de toepassing van 
kernenergie in veldslagen? Om
dat er zoveel kwaadwîllende 
elementen in die demonstraties 
meelopen? 

Best mogelijk. Ook bij de 
massale demonstratie tegen de 
Ultracentrifugefabriek in Al
melo liepen zaterdag kwaadwil
lenden mee. Ze lieten er geen 
twijfel over bestaan wat ze wil
den. Al direct na aankomst bij 
de UC-fabrieken, even buiten 
Almelo, bestormden zij het hek 
van de fabriek. 

En toch ging alles goed in Al
melo. Omdat de politie. met dui
zenden manschappen versterkt, 
een aantal duidelijke provoca
ties over haar kant liet gaan. En 
waarom zou zij ook niet? Er de
monstreerden in Almelo zeker 
~.000 mensen zèér vreedzaam. 
Hooguit vijftig man ging in de 
fout. 

Dat laatste is niet uniek voor 
Almelo. Bij de meeste demon
straties, waar ze ook gehouden 
worden, is het slechts een hand
jevol mensen die de zaak willen 
doen escaleren. Dat van escala
tie en ontaarding sprake Is komt 
natuurlijk omdat de politie -

veelal massaal aanwezig bij be
togingen - op provocaties rea
geert. 

In Almelo gebeurde dat niet. 
Het kon er eigenlijk niet gebeu
ren, want burgemeester F. J . H. 

DOOR 
RIJK 

TIMMER 

Schneiders van de Twentse stad 
had van tevoren bepaald dat de 
demonstratie vreedzaam moest 
verlopen. De burgemeester 
heeft wat dat betreft een fikse 
vinger in de pap, want voor de 
handhaving van de openbare 
orde Is hij hoofd van de politie 
Desondanks kan het natuurlik 
toch nog fout gaan, want geen 
zinnige burgemeester zal tolere
ren dat politiemannen de één na 
de ander worden aangevallen. 
Maar nogmaals: in Almelo kon 
het eigenlijk niet gebeuren. 

De burgemeester heeft vanaf 
het moment dat de demonstra
tievergunning werd aange-

vraagd overlegd met de organi
satoren van het gebeuren. Hi j 
verklaarde een week voor de 
dag van de protestmars, dat hij 
overtuigd was van de goede be
doelingen van de anti-UC-men
sen. 

Wat veel belangrijker was: de 
burgemeester tolereerde dat een 
eigen ordedienst van de organi
satoren - 350 man sterk - de 
zaak in goede banen zou leiden. 
Er kwamen zaterdag in Almelo 
slechts 300 politiemannen op 
straat. De meeste van hen wa
ren belast met de verkeersrege
ling, de overigen waren politie
mensen-te-paard. die de 30.000 
protesterenden begeleidden. 

Er waren weliswaar duizen
den van die onsympathiek 
ogende agenten met witte hel
men. lange stokken en schilden 
in Almelo. maar zij lagen, aan 
ieders blik onttrokken. in de 
UC-fabriek. Van hen zijn er 
slechts enkele honderden naar 
buiten gekomen, toen het bij de 
fabriek fout dreigde te gaan met 
dat handjevol kwaadwillenden. 

Dat het toch nog goed ging is 
niet in de laatste plaats te dan
ken aan de ordedienst van de 
demonstratie. De politie heeft 
geen klap uitgedeeld, maar de 
ordedienst is hier en daar wel 
degelijk aan het worstelen ge
weest met ordeverstoorders. 

Eén van de organisatoren kreeg 
zelfs klappen toen hij demon
stranten wilde wegtrekken van 
het hek rond de fabriek, dat zij 
aan het vernielen waren. Dit 
voorval en soortgelijke Inciden
ten voltrokken zich op nog geen 
meter afstand van de toekijken
de politiemannen, maar zij hiel
den hun lange lat keurig aan de 
laars. 

Ze moesten wel, want godzij
dank was het zo voorbeschikt. 
Door een verstandige burge
meester, die nooit toespelingen 
maakte over woeste horden de
monstranten, die wel eens op 
"zijn" stad zouden kunnen afko
men. Maar die, integendeel, de 
demonstranten vanaf het mo
ment dat z.ij om een vergunning 
vroegen serieus heeft genomen. 
Terecht natuurlijk. 

Burgemeesters die binnenkort 
een aanvraag krijgen voor een 
demonstratievergunning moe
ten maar eens contact opnemen 
met het stadhuis in Almelo ... 

het Vrije Volk 
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Kruispunt Almelo 
Onder het internationale gezelschap van .----------------., Brazilië. Want het is onzin om vóór 
30.000 protestanten dat zaterdag in Almelo vreedzaam gebruik en tegen misbruik van 
tegen de uitbreiding van de UCN-fabriek kernenergie te zijn: die twee 
demonstreerde, bevonden zich veel aanwendingen zijn verweven en het 
mensen die van mening zijn dat vreedzaam gebruik is op een andere 
kernenergie zich niet verdraagt met manier even gevaarlijk. Het is gevaarlijk 
democratie. vanwege de kans op catastrofes en de 
Zo op het oog leek die mening te worden onmogelijkheid om fatsoenlijk van 
gelogenstraft door het feit dat radio-actief afval af te komen. Het is 
30.000 Europeanen van gevaarlijk omdat iedere staat die zich voor 
verschillende nationaliteit en verschillende zijn energie-voorziening van kernenergie 
alternativiteit vreedzaam konden betogen afhankelijk maakt er niet om heen kan in 
tegen een fabriek en dat zowel betogers als iedere alternativo een potentiële saboteur 
fabriek discreet door de politie werden te zien (sommige leden van de nucleaire 
beschermd. Maar dat kwam vooral omdat priesterkaste bevelen dat ook openlijk aan) 
Almelo in mr F. J. Schneiders zo'n prima WL Brugsma en het is ook gevaarlijk omdat de valse 
burgemeester heeft. Een zelfde suggestie wordt gedaan dat we met 
demonstratie, maar dan aan de andere kernenergie onze huidige levensstandaard 
kant van die vlakbije grens, zou op een kunnen handhaven. 
falanx van politie met honden, traangas en Dat laatste is een leugen: het lijfelijk en 
knuppels zijn gestuit en vervolgens in politiek gevaarlijk vreedzaam gebruik van 
elkaar getremd. kernenergie kan dat niet, zelfs als we nu 
Toch is er voor de stelling dat democratie beginnen met een crash-programma voor 
en kernenergie elkaar niet verdragen veel nopen af te zien van haar investering in de I de bouw van reactorparken. De 
bewijsmateriaal aan te voeren. Even los Almelose uitbreiding. De Bondsrepubliek energie-kloof van de middenlange termijn 
van de aangename bijkomstigheid dat de zou, dan vlak over de grens, een eigen die omstreeks 1985 manifest zal worden, 
neutronenbom en de UCN-affaire het verrijkingsfabriek neerzetten. In de het nadelig saldo in energieproduktie en 
kabinet-Van Agt-Wiegel kunnen splijten en gedachtengang van de regeerders van een geschatte energiebehoefte, kan niet 
nog helemaal afgezien van de plausibele energie-arm land moet zoiets een worden opgeheven door 
theorie dat een staat die zich afhankelijk verschn'kkelijk dreigement wezen. produktie-verhoging van harde en zachte 
maakt van kernenergie een politiestaat V oor een voorlopi~ nog aardgasrijk land technologische aard (kernenergie, 
moet worden, kan dat bewijs ook in Almelo als Nederland lijkt dat minder dramatisch, steenkool, zon, wind en getijden). Onze 
worden gevonden. hoewel het een aardig voorproefje is van energiehuishouding kan alleen in 
Een voorbeeld: terwijl de Tweede Kamer wat ons te wachten staat als we zuiniger evenwicht worden gebracht door 
over moties stond te praten inzake aan willen gaan doen met de export van dat drastische verlaging van het 
scherpere voorwaarden voor de levering resterende aardgas. energieverbruik. Verhoging van de 
aan Brazilië en daarmee impliciet over het Er zou nu een nieuwe motie-van produktie mag dan alleen komen uit 
al of niet uitbreiden van de UCN-fabriek, Houwelingen moeten komen die, als de ongevaarlijke en niet snel uitputbare 
had de leiding van het man consequent en moedig is zou moeten bronnen, uit zachte technologie. 
Brits-Duits-Nederlandse inhouden dat we geheel afzien van levering Het gangbare argument dat daardoor de 
Urenco-consortium al twee mogelijke aan Brazilië en dat bijaldien Almelo werkgelegenheid in gevaar komt, is 
sluipwegen bedacht. volstrekt niet hoeft te worden uitgebreid onjuist, het tegengestelde is vermoedelijk 
Eén: Duitsland koopt in Almelo en ook als dat tot gevolg heeft dat het waar. Wat wel in gevaar komt is de huidige 
re-exporteert naar Brazilië. Maar dat zou URENCO-verdrag tot 1981 in de ijskast levensstandaard en nog veel sterker en 
wel erg grof zijn, dus bedacht men versie gaat en daarna niet wordt verlengd, omdat eerder: de huidige verdeling van die 
twee: Engeland verkoopt de voor we er toch geen noemenswaardige levensstandaard. Ook dat is een politiek 
Nederland geplande hoeveelheid verrijkt werkgelegenheid en ook geen financieel risico. Maar toch is de keus niet zo moeilijk 
uranium aan Brazilië en Nederland neemt voordeel en slechts denkbeeldige politieke als de opties eerlijk worden gesteld: de 
in ruil het voor Duitse kerncentrales invloed aan ontlenen. levensgevaarlijke, op zeker 
geplande kwantum voor zijn rekening. Zo Voorstanders van het zogenaamde tekortschietende Faustiaanse ruil van een 
is iedereen tevreden, de Braziliaanse vreedzaam gebruik van kernenergie zullen beetje meer energie met tijdelijk minder 
generaals ook. wel opperen dat Brazilië uiteindelijk toch grote terugval in levensstandaard 
Het Nederlandse parlement heeft dus voor zijn verrijkt uranium krijgt en toch wet in waarvoor vrijheid wordt ingeleverd, of een 
de kat z'n dinges staan te praten. Om te de gelegenheid raakt om net als Argentinië grotere maar goedgespreide daling van de 
voorkomen dat het alsnog dwars zou gaan uiteindelijk kernwapens te maken en dat levensstandaard met behoud van wat 
liggen kwamen er bovendien een paar er voor ons geen reden is om uit de trein tegenwoordig mensenrechten heet. 
Duitse ambtenaren in Den Haag een stok van de nucleaire technologie te stappen. Uit de internationale demonstratie in 
achter de deur leggen. Verder gezanik aan Nou, in dat laatste zit de kernvraag, Almelo blijkt, dat dit ook buiten Nederland 
het Binnenhof zou de Duitse regering dringender nog dan in de leveringen aan door sommigen wordt begrepen. 

Haagse Post 
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proficiat lieve marga met onberispelijke demonstratie een 
prachtig voorbeeld van gebruik van een democratisch medium 

gemeente almelo pierre huyskens frank lafor~ 
UC-betogers ~ 

Aan de inwo•rs van Almelo uit de koers 
Opzotm~ac•murt-Almelo- ... 111-.ttonul-tllldeundocb< 
door de omvanarute betotlllll-bttnloldrlc tot de Ulttacentrilllplli--
De normalerancvan aüert 1D ONe ltlld, mn nameln bet centrucn. werd daar atetk 
d.oor beinvloed. De Almeloae bevoWnc, en wel speetaal het wtnkelend publiek. de 
wtnktlbedrQven en de marlet mout.en ftel voor lief nemen. 
Dat de demonatraUe beboudena een enkel InCident tn goede orde ftrl1ep !I mede te 
danken aan het aanpaasUtpv.rmopn dat velen van onze atedlpnoten wileen op te 
brengen. 

Daarvoor betuig llt pame1111Jn ll"lt ertellltlllllheld. 

Tubbergen • Geheel onverwaebt 
kreeg de politie van Tubbergen 
zaterdag toeh nog iets 99mee" van 
de grote demonstratie tegen het 
UC-projeet. Een groepje van 30 
demonstranten . uit Amsterdam 
•'bleek niet zo goed te weten waar 
Almelo preeies lag en was in Har· t S 
brinkhoek verzeild geraakt.dee J. 

"er~ 
gemeente alrnelo . ae3e"' 

• :rs 
tt(J.ciclr~~ 

-r· to 
:;.I l co~:·~::' 

noP" ~\-~\Ó~ Jt 
ttese\\~~=\\\1\1. 
~ 1 c-te~ o\et ott• 
\.) .... e\\i\r."ne\d ~\t\\e\o \te~ 

{)e "'"" "'eente .,.a\ '4W 
~\t\\e\o • dat de f,e eseotetet\ nsttat\e 
f,es\otet\• l!,en\nf, tt \JC-4e"'o "'ee .,.a\ 
t\i\1. de te d\e 4e ntet t.\~b 
6 tr.oste\\• "'eente 

Het zit erop. "Almelo" is voorbij en het wa. ~~t det.et'rr:Ken. 
Voor ons, maar vooral voor jullie, de organi bte~t.~'!· Weet 
dat al dat werk niet voor niets is geweest, wánt wij - de 
Vara - hebben er veel aan gehad. Daarom ook dit briefje 
om via jou de organisatie te bedanken voor de uitstekende 
opvang van journalisten, radio- en tv-mensen. 

Jullie hebben ons werk een stuk makkelijker gemaakt. 

Vriendelijke groeten, 

lfk- ;;> 
Bas L~:s 
Informatieve progrP·ma's 
VARA-radio. 

Ik 
noem slechts de demonstratie 
van de toenmalige Sociaal-De
mocratische Arbeiders Partij van 
23 september 1923 in Amsterdam 
tegen de vlootwet-plannen van 
Colijn met 70.000 deelnemers, de 
ontwapeningsbeooging van de 
S.D.A.P. van 19 september 1926 
in Den Haag, welke meer dan 
80.000 beoogers trok, en de grote 
demonstraties in de jaren dertig 
van S.D.A.P. en N.V.V. tegen de 
werkloosheid, zoals b.v. op -'no
vember 1932 in Den Haag met 
90 à 100.000 deelnemers (het 
voorbijtrekken van de stoet 
duurde 5 uren!). Deze aantallen 
zijn na de Tweede Wereldoorlog 
nooit meer geëvenaard. 
MARKELO 

H. A. J. Wolters 
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Deze ~o~oreportage kon samengesteld worden dankzij het 

feit dat de volgende onderstaande fotografen hun materiaal 
gratis ter beschikking stelde van het Landelijk Energie Komitee 
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: Vincent Mentzel ( NRC Handelsblad) 
: Vincent Mentzel 
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: De Waarheid 
: Vincent Mentzel 
: Aty Jansen 
: Pim le feber 

Aty Jansen 
Chris Westra 
Vincent Mentzel 

: Pim le feber 
Adolfo Calvano Sales 
Hans Peyst 
Chris Westra 
Yvonne Middelhof 
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: Dani!l Koning ( de Volkskrant ) 
: Pim Le feber 

De Waarheid 
Aty Jansen 

pagina 11 : Pim Le feber 
Paul Babeliowsky 
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De Waarheid 
12 : ANP 
14 : Vincent Mentzel 
15 : Adolfo Calvano Sales 
16 : Vincent Mentzel 

Jos4 van der Sman 
Aty Jansen 

De kosten van de Almelo demonstratie Z1Jn enorm geweest. 
Help ons de financi!le lasten te verlichten door een 
bijdrage te storten op girorekening 

3567199 

t.n.v. landelijk Energie Komitee 
p.a. Tweede Weteringplantsoen 9 

Amsterdam. 
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