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I8 januari, 11 uur ! 
De pleidooien in het proces van · 

Henk en Akky Kuiper zullen worden ge
houden op woensdag 18 januari, om 11 
uur, in het Paleis van Justitie, Wil
helminaplein 1 te Leeuwarden. De advo
caat van de provincie en de advocaat 
van Henk en Akky spreken dan hun pleit
redes uit, iets waar we lang op hebben 
gewacht. Zo'n gebeurtenis is geen 
feest. Het zal er plechtig aan toe 
gaan. Misschien zelfs wel saai. En je 
mag niet verwachten dat de rechter 
zal toeetaan dat de publieke tribune 
iets van zich laat horen. 
Eerder schreven we in de' Nieuwsbrief 
dat er in de rechtszaal maar ongeveer 
100 mensen kunnen en dat er in een an
dere zaal luidsprekers geplaatst kon
den worden. Er zijn echter maar zo'n 
25 aanmeldingen binnen gekomen. De ge
dachte aan de tweede zaal hebben we 
dus laten varen. Maar laten we er in 
ieder geval voor zorgen dat de rechts
zaal vol isl Als u kunt: kom op 18 ja
nuari naar Leeuwarden! 

Zorg dan wel dat· u op tijd komt. Te 
laat i~ bij dit soort gelegenheden 
waarschijnlijk echt te laat. 

Propaganda 
De KWA maakt op verschillende ma

nieren propaganda voor de goede zaak. 
We hebben deze ~ieuwsbrJef dle als peri
odiek om de ongeveer 6 weken verschijnt, 
met een oplage van 550 exemplaren. Er 
zijn "voorgedrukte" PEB- en FRIGAS-brie
ven waarmee men zich bij het PEB of het 
FRIGAS makkelijk kan aanmelden als 
atoomstroomweigeraar. De KWA is r~gel
matig ~resent bij verschillende mani
festaties. En er is mond-tot-mond re
clame, dat wil zeggen: mensen praten 
over de KWA met familie, vrienden, bu
ren en kennissen en delen voorgedrukte 
brieven uit. Waarschijnlijk is de mond
tot-mond reclame de best werkende pro
paganda voor de KWA. Hebt u ook al een 
nieuwe atoomstroomweigeraar geworven? 

Maar waarvoor maken we ons druk? 

Wat is het goede doel? 
Toen we met de KWA begonnen, in het 

voorjaar van 1982, hebben we één en an
der op papier gezet . Helemaal passend 
voor de situatie van nu, etnd 1983, ie 
ons verhaal van toen niet meer. De prin
cipes zijn echter nog steeds hetzelfde. 
Hier volgen de uitgangspunten die we 
begin 1982 formuleerdèn. 

Feiten 
De Provincie Friesland beschikt, via 

het PEB, over 15 van de 570 aandelen 
(ongeveer 2,7t) in het GKN-project <~ 
Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale 
Nederland). Hiermee verpli~ht zij zich 
tot afname van kernenergie uit Dodewaard. 
Ieder die ove~ een aansluiting op het 
elektriciteitsnet van het PEB of FRIGAS 
beschikt". betaalt via zijn elektrici
teitenota mee aan onderzoek naar, ex
ploitatie van en propaganda voor kern
energie. Wij vinden het niet langer ver
antwoord dat kernenergie wordt geëxploi
teerd en toegepast. Door hieraan mee te 
betalen houden wij een ongekende onvei
ligheid voor onze samenleving en die van 
onze kinderen, in stand. 

De drie hoofdbezwaren tegen kernener
gie zijn: 
a. de onveiltgheîd van de kerncentrales 

zelf; 
b. het probleem van het radio-actieve 

afval; 
c. de aanmaak van kernwapens uit het op

werkingsproduct plutonium of uit an
dere producten van de kernenergie
cyclus. 

Doel 
Het doel van de actie is: 

a. het laten stoppen van de kerncentra
les; 

b. het toepassen en onderzoeken van 
duurzame niet-bedreigende vormen van 
stroomopwekking. 

Actie 

Om de doelsten in' -~::~::--Jl 
den wij 2, i/o van onz eM'.Jtt~i -~tt-s M•~ ' 
ta in en/of maken we ~eR R&S-ft 

der .gezamenlijk vastl.·lte stel'~ ''d::e~. j 
- ea g IQiiJ ~ 2-1 

-=-==:====::::-=-:=-



Het ingehouden bedrag, dat moet 
worden gestort in een fond.s ter aan
wending van duurzame en niet-bedrei
gende vormen van stroomopwekking, 
moet in mindering worden gebracht op 
de bijdrage voor het GKN-project en 
mag niet worden aangevuld uit andere 
middelen van de provincie. Dit mag 
uiteraard niet tot gevolg hebben dat 
de elektriciteitaprijzen worden ver
koogd. 

Wie is atoomstroom-weigeraar? 
Een atoomstroom-weigeraar is hij of 

zij die de doelstelling van de actie 
onderschrijft en.be~:eid is, naar per
soonlijke mogelijkheden, een aantal 
stappen bij het l'EB (voor Leeuwardena
ren het FRIGAS) en de Provinciale Sta
ten te ondernemen. 

Na 18 januari 
Op lB januari gáan de advocaten dus 

met elkaar in de clinch en dan is het 
wachten op de uitapraak van de rechter. 
Worden de gewetensbezwaren van Henk en 
Akky erkend? We hopen hetf 

Is de uitspraak van de rechter voor 
Henk en Akky gunstig. dan is dat ook 
gunstig voor alle andere atoomstroom• 
weigeraars. Want dan wordt het geld van 
de atoomstroomweigeraars dat nu gèstort 
wordt op een geblokkeerde rekening, 
aangewend voor alternatieve stroomop
wekking. Niet bedreigend voor het mi
lieu. De KWA gaat dart zeker door met 
haar werk: het bewust maken van meneen 
en het werven van atoomstrodmweiger
aars. 

Is de uitspraak van de rechter on
gunstig, dan gaat de KWA ook verder. 
Reken maar! ·want dan wordt ONZE zaak 
in hoogste instantie voorgelegd áan de 
Kroon. We hopen dat dit niet nodig is 
maar houden er wel rekening mee. Bij 
zo'n ongunstige uitspraak gaat de KWA 
ook verder met het bewust maken·van 
mensen en het werven van atoomstroom
weigeraars. Het is goed om te. bedenk~n 
d~t Provinciale Staten van Friesland 
op 30 juni 1982 stelden: 

"De mogelijkheid tot het storten 
van 2, 7"'/. van de betalingen van 
stroomnota's op een geblokkeerde re
kening duurt totdat in hoogste in
stantie onherroepelijk in het geschil 
tussen de heer Kuiper en de provin
cie Friesland een beslissing is ge
vallen." 

Deze stellingname van Provinciale Sta
ten geldt direct voor alle PEB-klanten 
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en indirect voor alle FRIGAS-klanten. 
B&W van Leeuwarden sloten zich namelijk 
aan bij Provinciale Staten. En B&W van 
Utrecht deden dat ook. 

F 11.390,-
In de Nieuwsbrief van nov~mber kon-

den we melden dat het prima ging met de 
toezeggingen voor het zonodig meebetalen 
in de proceskosten van Henk en Akky. Als 
hun en onze gewetensbezwaren tegen a
toomstroom en alles wat daaraan vastzit 
(ook kernwapens!) ook in hoogste instan
tie door de Kroon niet worden erkend, 
kunnen de kosten oplopen tot ongeveer 
f 12.000,-. Om wat meer zekerheid te 
hebben wil de KWA doorgaan met het inza
melen van toezeggingen tot rond f 15.000,-. 
Als u nog geen toezegging deed, u kunt 
nog meedoen! Er is nu voor f 11.390,- aan 
toezeggingen binnen. 

Natuurlijk vinden we het fijn dat er 
bij de toezeggingen die we ontvingen gro
te bedragen zijn. Zelfs een paar maal 
1000 gulden! Maar met de vele kleine be
dragen d~e werden toegezegd zijn we ~
stens zo blijl Juist die kleine bedra
gen maken duidelijk dat de KWA een bre
der draagvlak heeft dan we soms wel eens 
denken. Een tientje uit een krappe beurs 
is in deze barre tijden ge•n kleinigheid! 

Als u het doen van een toezegging te 
vaag of te onzeker vindt kunt u het ook 
anders doe.n ... Dan stort u dat wat u toe 
wilt zegsen op giro 5 27 27 27 ten name 
van Proces Weiger Atoomstroom KWA, Fur
merusstraat 47Q, 8602 CD Sneek. Als de 
gewetensbezwaren van Henk en Akky wor
den erkend zijn er, voor zover we nu we
ten, geen proceskosten en krijgt u uw 
geld te zijner tijd weer retour. 

Ook de mensen die al wel een toezeg
ging deden kunnen natuurlijk gebruik ma
kén van deze girorekening. Of er al iets 
werd gestort weten we nog niet, door de 
poststakJ.ng. 

Snelle broeders 
Op zaterQag 15 oktober droegen 9 als 

monnikken verklede milieu-activisten hun 
steentje bij in de discussie rond Kal
kar. Onder het motto "BrÜder Gegen den 
BrÜter" brachten zij .in e~n estafette
loop een steen van Nijmegen naar Kalkar, 
een afstand van ongeveer 35 km. De bege
leiding bestond uit 20 fietsers en een 
vrachtauto met musici. Op de wissel
plaatsen werd informatie uitgedeeld. 

Onder het toeziend oog van 30 bussen 
Duitse oproerpolitie werd de steen tegen 



het hek van de Schnelle BrÜter ge
plaatst. De snelle broeders werden ge
waarschuwd voor het illegale karakter 
van hun ludieke actie. 

Op zondag 16 oktober namen zo'n 500 
mensen deel aan een manifestatie te 
Nijmegen om hun solidariteit met de 
anti-Kalkar beweging te betuigen. 
(WISE) 

Windscale 
Volgens een bericht in de Observer 

van 30 oktober, hebben de kinderen in 
de omgeving van Windscale, in de land
streek Cumbria, aan de Ierse Zee, in 
Engeland, een sterk verhoogde kans op 
het krijgen van kanker. Er is nu be
wijsmateriaal dat de kinderen in Sea
scale, op iets meer dan 1,5 km van d~ 
opwerkingsfabriek, tien maal vaker dan 
het Engelse gemiddelde lijden aan leu
kemie. Voor de kinderen in de dorpjes 
Waberthwaite en Bootle ia die kans vijf 
maal groter. In een woonhuis te Raven
glass, ongeveer 10 km van de opwer
kingsfabriek, werd in het huisstof plu
tonium, americum, cesium en ruthenium 
aangetroffen. Amerikaanse en Engelse 
wetenschappers nemen aan dat de radio
actieve vervuiling van het milieu is 
ontstaan door de afvallozingen van de 
opwerkingsfabriek te Windscale in de 
Ierse Zee. Opgenomen in de voedselke
ten, wordt het radio-actieve afval met 
zeewier, ontelbare zeediertjes en vis 
weer aan land gebracht. Door strandbe
zoek en het eten van vis komt de ver
vuiling dan vanzelf in de woonomgeving. 

Tijdens het Internationale Water 
Tribunaal te Rotterdam werd de Britiah 
Nuclear Fuela Ltd, die eigenaar is van 
de opwerkingsfabriek, er van beschul
digd de ergste zeevervuiler van Noord
Europa te zijn. De British Nuclear 
Fuels Ltd is goed voor 9ot van alle ra
dio-actieve vervuiling in dit gebied. 
Via een smeerpijp gaat voortdurend ra
dio-actief afval de zee in. 

Vlak voordat bekend werd hoe ernatig 
de gevolgen van de nucleaire vervuiling 
zijn, maakte British Nuclear Fuels Ltd 
bekend dat zij hun lozingen van plutoni
um en americum tot 1/5 zullen verminde
ren. Greenpaece noemde dit een stap in 
de goede richting maar stelde ook, op 
het Internationaal Water Tribunaal, dat 
bij gebruik van de nu ter beschikking 
staande technische kennis de lozingen 
in de Ierse Zee pracd.sch onnodig zijn. 

De British Nuclear Fuels Ltd kondig-
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de maatregelen aan nadat de National 
Radiological Proteetion Board bekend 
maakte dat de hoeveelheid plutonium die 
in het menselijk darmstelsel uit vis en 
ander voedsel wordt opgenomen, vijf 
maal groter is dan tot nu toe werd aan
genomen. Deze raad waarschuwt dat het 
onderzoek naar de opname van plutoniumt 
americum en curium in het menselijk 
lichaam onvoldoende is en dat de darm
wand van kinderen in hun eerste levens
jaar, een verhoogde doorlaatbaarheid 
heeft. Babies staan daardoor bloot aan 
het gevaar van het opnemen van een gro
tere hoeveelheid plutQnium. 

Op 12 november reed een extra trein 
van Borrow in Cumbria naar Londén. Bij 
Margareth Thatcher, de Engelse.eerste 
miniSter, Downins Street 10, werd gepro
testeerd tegen: 

de dood van 1 tot 10 mensen per jaar 
door radio-actieve vergiftiging van 
de voedselketen; 

- de 1 tot 10 genetische defecten per 
jaar bij het nageslacht; 

- de nucleaire vervuiling van de Ierse 
Zee tot op een niveau als nergens an
ders ter wereld wordt geaccepteerd. 

(WISE) 

Vechten voor windmolens 
Vanwege het decentrale karakter van 

windenergie-toepassingen is het juist 
het gemeentelijk bestuursniveau dat voor 
beleid inzake windenergie in aanmerking 
komt. Een nieuwe invulling van de oude 
betrokkenheid bij de energievoorziening 
is gewenst. Ook in financieel opzicht 
zal het de gemeenten geen windeieren 
leggen deel te nemen in kleinschalige 
windenergie projecten. 

In de Bussumse PSP-notitie "Vechten 
voor windmolens" zijn alle technische, 
beatuurlijk-juridische en financiële as
pecten van een gemeentelijk windenergie
beleid uitgewerkt. De conclusies van de
ze notitie vormen de basis voor het voor
stel dat de PSP aan de gemèenteraad van 
Bussum doet. Er worden een aantal loca
ties voor windmolens aangegeven, die in 
aanmerking komen voor een haalbaarheids
onderzoek. 

Om de bouw vanwindmolens goed moge
lijk te maken moeten bestemmingsplannen 
worden aangepast ~n voorzien van regels 
voor windmolens. In het kader van het 
Nationaal Ontwikkelingaprogramma Wind
energie (NOW) verricht hét NIROV een stu
die naar de gewenste regeis. Deze regels 
kunnnen dan weer model staan voor de 



bestemmingsplannen. 
De notitie 11 Vechten voor windmo-

lens" is aan te vragen bij Els van 
Kampen (02159-42480) en ~eo Platvoet 
(02159-18515). 
(De rode draad) 

Borssele 
Op 25 oktober was het 10 jaar gele

den dat de NV Provinciale Zeeuwse Ener
giemaatschappij in Borssele, met zijn 
kernreactor, zijn eerste kilo-Watt
uren begon te produceren. Dit heuglijke 
feit werd door de anti-kernenergiebewe
ging herdacht met het aanbieden van 
een grafkrans. De energiemaatschappij 
vierde het feest met een symposium. 
Sprekers waren o.a. de minister van e
conomische zaken Van Ardenne en de di
rectievoorzitter van de NV SEP Wijmans. 

Zoals bekend is Van Ardenne voorstan
der van kernenergie. Zijn toespraak 
ontlokte Wijmans dat de SEP vindt dat 
in de komende 10 tot 20 jaar, een der
de deel van de Nederlandse stroombe
hoefte moet worden opgewekt met kern
centrales. Dat zou betekenen dat er 3 
flinke, kerncentrales bij moeten komen. 

De Friese PvdA-Statenleden Annet 
van der Hoek, Peter Smulders en Frans 
Steijvers hebben hierover vragen gesteld 
aan Gedeputeerde Staten. Het antwoord 
van GS is dat zij navraag hebben gedaan 
bij de SEP en dat gebleken is dat Wij~ 
mans voor eigen verantwoording heeft 
gesproken en niet namens de SEP. De 
raad van commissarissen van de SEP en 
de algemene vergadering van aandeelhou
ders hebben niets besloten over een 
eventuele uitbreiding van kernenergie. 

De NV Samenwerkende Elektricitefts
Productiebedrijven {SEP) heeft zeggen
schap over vele belangrijke zaken. Zij 
bepaalt o.a. of er nieuwe centrales ge
bouwd moeten worden, wèlke brandstof er 

4. 

wordt gebruikt (kernenergie of kolen), 
de grootte van de centrale en de plaats 
waar de .centrale moet komen te staan. 
De plannen van de SEP, het zogenaamde 
Elektriciteitsplan. moet jaarlijks aan 
de minister van economische zaken ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 
In de SEP nemen deel alle elektrici
teîtsproductiebedrijven, ook het Friese 
PEB. 

Overigens circuleren er in het land 
hardnekkige geruchten over de voornemens 
van Van Ardenne. In de eerste helft van 
1984 komt de regering met een standpunt 
over kernenergie. De geruchten zeggen 
dat Van Ardenne een kerncentrale wil op 
-een kunstmatig eiland in de buurt van 
Wieringen of de Noordoostpolder. 

Vermeldenswaard is hier nog dat het 
radio-actieve· afval van Borssele wordt 
opgewerkt in de opwerkingsfabriek te 
La Haque, Frankrijk. Het giftige en ra
dio-actieve plutonium dat uit het afval 
wordt verkregen, wordt in de Duitse en 
Franse kweekreactoren in aanbouw gebruikt. 
Dat betekent indirecte medewerking aan 
het kernwapenprogramma van de Franse re
gering, d~e zodoende méér van het pluto
nium uit de eigen Franse kerncèntrales 
kan bestemmen voor de productie v&n 
kernwapens. 
(Allicht en Leeuwarder Courant) 

Marssum 
Biste allegear, 

Woansdei, 18 jannewaris, moaros om 11 
oere sil it dan einlings sa fier wêze: 
lT PROSESI 

Henk en ik sitte dêr dan tegearre op 
sa1 n pluzen bankje - as Ûndogenske bern 
- foar trije deftige hesren oer, dy 1 t 
Ûtfine moatte hoe 1 t it no koe dat wy sa 
brutaalwieneen hald sarnar 2,71 op de 
stroomrekken yn. Foei! 

Op in oar pluzen bankje sit de fer
tsjintwurdiger fan de provinsje. Dy hat 
ekstout west, dy bat opdracht jûn om us 
ol te sluten. Foei-foei! 

Ik hoopje sa, dat it net op dy wize 
gean sill Wa ha~ stouter west: de pro
vinsje of wy? Wat kin 1 t skeleJ Dêr giet 
it net om! Dat ia ommers it pràat (en 
it proses) net wurdich! Wêr giet it dan 
om? Om de achterkant fan it gelyk! 
De triJe riedshearen fan it hof hawwe 
it frij om ûs rjochstreeks fragen te 
stellen. Ik hoopje, dat ik de wurden en 
de arguminten fine kin en net stykjen 
bliuwl KOM asjeblyft en HELP Ûsl It sil 



sa 1 n steun yn 'e rech wêze, as wy ach
ter us in seal fol meistanners hawwe 
te sitten, dy't likefolle belang by 
dit proses hawwe as wy. De Ûtspraak 
- liker n6ch 4 wike·letter- is net 
mear as in formaliteit. Troch jim sti
pe is it us mooglik makke om troch te 
gean as wy ferlieze. Dankewoll 

Ek dankewol oan Lies en Thijs ut 
Hantum, dy't us, nei oanlieding fan it 
stikje yn de Nijsbrief fan novimber, 
in hiele lange brief skreaun hawwe, 
dêr't ik op dit plak gjin antwurd op. 
jaan kin, safolle komt dêryn op ît al
jemint. Wat my it measte troffen hat: 
harren konsekwente halding, se sitte 
noch altyd sûnder stroom! 

Dat soe yn it kommende proses us 
swakke punt wolris wurde kinnen: op 
atoomstroom tsjin wêze, ma.r·it likegoed 
wol (wer) brûkel Kin ik dan de moed op
bringe en lis der tsjin yn, wat ik al
tyd sis as de lju my op dat punt oan
falle? 
"Bêste hearen fan it hof, wy hinne net 
op 'stroom' tsjin, mar wol op stroom, 
dy't Öfkomstich is fan in kearnsintrale. 
Sokke stroom hoege wy net, ha wy net 
om frege, wurdt us troch de strot 
stampt, wolle wy net is te gefaarlik." 

It grutste part fan it folk ut us 
l.an, hat mear as ien, twa kear te wit
ten dien, dat se fan miening binne dat 
de kearnsintrales ticht moatte. Wy 
libje yn in demokraty, dus: ticht, dy 
boel! En gaul 
Groetnis, ek fan Henk, 
Akky. 

KoÖrdinatiegroep Weiger Atoomstroom, 
Furmerusstraat 470, 8602 CD Sneek. 
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Almelo 
Dertig man van de mobiele eenheid en 

20 politiemensen van het Almelose corps 
hebben op 29 november met een felle ac
tie een einde gemaakt aan een menselijke 
blokkade nabij het UCN-complex. Er zijn 
enkele lichtgewonden onder de ongeveer 
150 demonstranten gevallen. Zij probeer
den een transport van vier Engelse vr.acht
auto1s met uranium-hexafluoride tegen 
te houden. 

Eerder op de middag hadden demonstran
ten op de A-l bij Apeldoorn een zelfde 
blokkade gevormd, die ook daar door de 
ME en politie werd gebroken. 

De vrachtwagens waren 1 s. nachts van
uit Engeland in ons land aangekomen voor 
de vrijwel wekel.ijkse bevoorrading v<;tn 
de UCN. De uranium-verbinding wordt bij 
de UCN verrijkt, maar is volgens een 
woordvoerder van het bedrijf "volstrekt 
ongevaarlijk" in de-vorm waarin hei: per 
container wordt aangevoerd.-

(Leidsch Dagblad) 
Londen 

De 400 betogers die op 12 november 
van Borrow naar Londen reisden, overhan
digden op Downing Street 10 een petitie 
en een zak met radio-actief huisstof uit 
Ravenglass. Ook werd een kleine hoeveel
heid modder van het Ierse Zee strand ge
deponeerd op het trottoir in Whitehall. 
Het gevolg was een afzetting ter plaatse 
en de politie riep de hulp in van stra
lingsdeskundigen. Zij constateerden een 
stralingsniveau van 200 maal de gewone 
achtergrondstraling. De twee mannen die 
de stoep verontreinigden werden gear·res-

BEWIJS VAN DEELNAME IN HET PROCES TECEN ATOOMSTROOM EN KERNENERGI~ 

Hiermede verklaar ik bereid te zijn bij te dragen in de kosten van het proces van 
de famili.e Kuiper te Marssum, als zij dit zouden verliezen, voor een bedrag van: 

••••••••••••••••••••••••••·-·•••••••••••••••••••••••••8ulden 
(voluit geschreven) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (in cijfers) 

Naam Datum : 

Straat: 

Plaats: Handtekening: 
(in blokletters) 

Als u .m! stort op giro 5 27 27 27 ten name van Proces Weiger Atoomstroom KWA, 
Furmerusstraat 470, 8602 CD Sneek, hoeft u deze strook niet in te zenden. 



teerd wegens onverantwoordelijk ge
drag. 

Duikers van Greenpaece probeerden 
de smeerpijp van de opwerkingsfabriek 
te Windscale, die ongeveer 3 km in 
zee steekt, af te sluiten. Dit lukte 
niet. Op 1 december moest Greenpaece 
aan een Londense rechter beloven om zo
iets nooit meer te proberen. Greenpaece 
weigerde en werd toen veroordeeld tot om
gerekend f 225.000,-. De opwerkingsfa
briek (dus de Engelse regering) had ge
eist dat alle bezittingen van Green
paece in beslag genomen zouden worden. 

Overigens gaf het Engelse ministerie 
voor milieuzaken op 30 november de raad 
om bet zeestrand bij Windecale niet on
nodig te betreden. De daar aanspoelende 
zeealgen hebben een radioactiviteit van 
100 tot 1000 maal hoger dan de radioac
tiviteit die zij van nature hebben. 

Elf dagen eerder werd het strand een 
dag afgesloten omdat er radio-actieve 
modder aanspoelde. 

OPROEPt OPROEP! 
18 januari om 11 uur is dan de formele 
zitting van bet proces dat Henk en Ak
ky tegen de provincie hebben aangespan
nen. Feitelijk is het het proces van 
alle mensen in Friesland en daarbuiten 
die tegen bet gebruik van kernenergie 
zijn. Niet alleen uit een oogpunt van 
solidariteit of in financieel opzicht 
omdat ze deelnemen in de kosten van de
ze zaak (in geval de heren rechters een 
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beslissing nemen in het voordeel van de 
provincie) maar omdat we dezelfde be
langen hebben bij het proces. De eisen 
die Henk en Akky hebben gesteld zijn 
onze eisen! 

Om te voorkomen dat kranten, radio en 
tv bet zullen doen voorkomen alsof het 
een zaak van een enkeling is en om de 
provincie (nogmaals) duidelijk te maken 
dat ze niet alleen met Henk en Akky te 
maken hebben (al zouden ze dat graag 
willen), ts het van groot belang dat we 
die ochtend met zoveel mogelijk mensen -
dus met ons allen - rond he~ gerecb~s
gebouw aanwezig zijn. 

In de rechtszaal is slechts plaats 
voor 90 mensen, we zullen daar slechts 
aanwezig mogen zijn en niets van ons mo
gen laten horen. Daar mogen we alleen 
luisteren en kijken en hun orde zal 
streng worden bewaakt. Pogingen om daar
tegen in verweer te komen, kunnen op het 
proces hooguit een uitwerking ten nadele 
hebben. 

Maar buiten, op straat, kunnen we wel 
de aandacht vestigen op wat op dat moment 
in het gerechtsgebouw gebeurt. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan een tocht, met span
doeken, rond bet gerechtsgebouw. Zeven 
keer. Ze zeggen dat ooit dè muren van 
Jericho op die manier gevallen zijnl 

Ons voorstel is om om kwart over 10 
bij het gerechtsgebouw te verzamelen, 
zodat mensen die het proces binnen bij 
willen wonen nog mee kunnen doen en op 
de hoogte zijn van wat er buiten gebeurt. 

Tot ziens allemaal op 18 januari! 
Groetjes, Ittie Dijkstra. 
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