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DEMONSTRATE TEGEN UITBREIDING ULTRA-CENTRIFUGEPROJECT
OP 2 APRIL 1977 IN ALMSLO

1. Op 5 maart maakte De Waarheid melding van een op 2 april in

Almelo te houden landelijke demonstratie tegen uitbreiding van het

UC-project, zoals ook in advertenties in enkele landelijke dagbladen

van diezelfde datum.ward aangekondigd. De Waarheid tekende daarbij

aan dat de dernonstratie georganiseerd wordt door "het initiatief-

comitS uit Amsterdam", dat eerder dit jaar een desbetreffende open

brief aan de regering had gezonden. In de Waarheid van l*f maart

werd nader bekend gemaakt dat de dernonstratie om 13.00 uur zal ver-

trekken vanaf Haven Noordzijde, terwijl om I'f.OO uur een meeting

wordt gehouden op het Postkantoorplein-Hofstraat. Blijkens hetzelfde

krantebericht is in. Alraelo zelf een speciaal secretariaats-adres

aan de Hagengracht no. kd geopend, van waaruit alle praktische

voorbereidingen zullen worden geleid. Vanuit verschillende steden

zullen niet alleen tientallen autobussen met demonstranten naar

Almelo komen, maar volgens de plannen ook vele personenauto's,

zowel afzonderli.jk als in kolonnes en voorzien van spandaeken en.

leuzen.

2. Reeds geruime tijd was duidelijk dat de CPN het initiatief in

de protestbeweging tegen de uitbreiding van het UC-project naar zick

toe probeerde te halen. Zij zag in deze kwestie kennelijk een goede

mogelijkheid om in een of andere vorm tot eenheid van actie te komen.

met anderef(progressieve krachten'l Tijdens haar nationale partij-

conferentie op 15 en l6 januari j.l. nodigde CPN-voorsitter HOEKSTRA

ds PPR uit orr, rond deze zaak in samenwerking met de CPN een ntassa—

beweging te organiseren. En toen het PvdA-congres zich op 29 januari

tegen uitbreiding van het UC-project uitsprak, concludeerde de Waar-

heid dat congrasuitspraken alleen niet voldoende wareri en dat er

een bundeling van krachten moest plaatsvinden tot een massale en

eensgezinde beweging, die de regering onder druk kon zetten.
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3. Uitgerekend tijdens de nationale CPN-conferentie werd de al

eerder genoemde. open brief aan de Nederlandse regering gepubliceerdv

waarin de CPN dan ook een zeer belangryk aandeel heeft gehad. Ds

brief, waarin de CPN-arguraentatie tegen de uitbreiding van het om-

streden project keurig verpakt is in ook voor anderen aanvaardbare

terminologie, was ondertekend door 7̂  Nederlanders, van wie ongeveer

de helft CPN-lid blykt te zyn, wat overigens slechts achter zes

namen staat vermald. Na publicatie op 15 januari verschenen er in

de Waarheid oproepen om de brief mede te ondertekenen, waartoe lijsten

konden worden aangevraagd by een Amsterdams correspondentie-adres,

dat op naam staat van het partylid G. Van der.MEE, evenals trouwens

de girorekening voor financiele ondersteuning. Deze oproepen leverden

duizenden mede-ondertekenaars op "van uiteenlopende politieke en levens~

beschouwelyke overtuiging", van wie er honderden met naam en functie

in de Waarheid werden genoemd. Uit deze groep werd later het Amsterdamse

initiatiefcomite gevorrad, waarin volgens de Waarheid van 3 maart

leden van CPN, PvdA en PPR sitting hebben, "alsmede mensen uit kerke~

lyke en wetenschappelijke kring". Het conuite-secretariaat, dat weer

op naam staat van hat CPN-lid G. van der MSB, organiseert de demon-

stratie op 2 april in nauw overleg met het plaatselijke secretariaat

in Almelo. De vele binnengekomen handtekeningen zullen rond 20 maart

aan de Ministers LUBBERS en BOERSMA worden aangeboden.

*f. Behalve een mogelykheid tot agitatie en massaraobilisatie ziet

de CPN in deze actie een gelegenheid te protesteren tegen "de grote

gevaren voor de spreiding van kernwapens en de toegang tot de ver-

vaardiging van atoomwapens, welke de Bondsrepubliek zich door de

uitbreiding van. het UC-project kan verschaffen", Hoew&l zg' op zich-

zelf niet gekant is tegen verdere ontwikkeling van de nucleaire weten-

schap, raeent zij dat Nederland daardoor niet betrokken mag raken by

"de atoorarace" en de plannen van het Westduitse revanchisme, maar een

"zelfstandige vredespolitiek" moet voeren op basis van de Akkoorden

van Helsinki. Sinds de ondertekening van deze Akkoorden in augustus 1975

is de CPN zich krachtig gaan inzetten voor de zaak van vrede en veilig-

heidt zoals die in de Scwjet-optiek past,
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