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De Stic.hd.nG Ur<1.ni u \-/ü~ tlt vaak csezi en als ·lc al~ticc;roop-l>jj-ui tstok
teGen het U.C. - Projcl<t.
Hoc llez() 1aisvuttinc Ln de \-JCrclcl is c;ekomen?
Misschien door uo nam:1 ( e en p lnatoelijk tla[: IJlnd liet cem:: Luns het
"Urania- vérdrac;" onderteken e n) , Hnnrsc hijnli,jk door de si tuerinG vnn
clc voorli_l ali f.Sc Urnnio -b ocrtlcó.j : pal nnnst de hekkeu vun UC Ncu e rland .
Uranin, cpcr,er icht in npr il '7ü, toen r;chuj s v cst in de boerdedj vun
boer Ilar.unink nnast hr·t UC projekt van 20 mei tot 20 juni 1971 , stelde
zich tot doel "service verlenen o.an bestanode t~Jn.atscllappjjkri tiese aletiegroepen in Twente , d ie me t ons clo noodzaak inzien van het humani seren van ~e lilaatschappij . Dnaro1a Ur .:tn~..:t bi j '1et Ultra CentrifUGe Irojckt: 11 cle ontr.1euscJ..ijkincs wor<.lt <.laar liet duidc lijks t aanGetoond;,.
De toemw.li c;e Urani<:l-kcru c;rocp a lcscl)tecrl1e h et bestaan van de UCN ,
maar wenste lileer opon hcicl n <.:w r de kapt vnu tlo bavolking . Daarolil nocli Gde men direkti eleden uit (op 29 1:1ei) on Hrnc lJ I: <lo lcor11Groe1J (G man ca
1 hond sterk) oen ·te~cnbczoelc OIJ 19 juni . 'l'.i,jcJ.:ms do ontvnnust op cle UCfabriclc \·terdon din ' s vc:L~toond on :i.nlc:tdiuccn . ~cho uclcn over de ~dnn i nc;
vnn uraniur:~ on het vorrijkinc;spf'ocedcc . De l ~crncrocp van Urnnia t.ood
een t wecde l~ancls centrifuge aan . Harlil Jon()Sian !Jj,j do overhandiginG v a n
die contrifune :
"Dit upparaat is het bëe;:i.n voor u~; uJ.traccntr •.Iut;e-fabrick . Dit is een
heel bijzonder n!)puraat. Hot is nloe cn ccntrifHC:e• Deze ccntrifUBC kan
gebrui1:1t worden voor het vcrrijken van uraniu,.l, het mal<:cn van aardnppclpu1~ce, nppclJ:JOes enzovoort . \1o Llacllt e n dat deze csekombineerde centrifuge u wel v a n pr.ts zou k oraen . llet is v an c •tort:J bclar tJ Îfi l proclulcsie
f l el~sibel te houde n o .Stel u eens voor: \Jat er '.;ebe urcn zou, \olnuneër
nier.1and op een GCGc v c u og cJlbli l ~ lilo e r v c rrjjkt IAranium nocli t; heeft. Het
is nltjj<l hun<lic tlnt u dan aarda]:>pclpuroe leunt maken , of appcltïJOCS \,nut
dat is ook err. lcldccr . En je t·to r dt er nog c;ro"t en sterk vnn oolc . Net
nls r.10t vcrr.ijlct uraniw:1. 11
Dit ccrs te ( 01,1 lautsté) bozocl ~ van GO\<H>llC .lt:lf:!lOGO burgers verlie p
niet zonder J:JOcilJjlclwdcll . Do 'l'\-!Cnl;:;; <;lte Uourn:. schroe f dnarover op 19
j u ni 1970:
1
'Dat het {iOCn sineeuro if:; OlJ lte l: terrei n V<.\11 •lc fabriclC. te lcoJ:lell GO tui Ge de entree van ûo (uil: c;onocli r;da) leden va n Urnuia . Bij do "wacht"
loferd hun dv.dt:? l jjk een "hult " t0c [;en, c ::->e n, l·m.arïttl op strenge toon or.t lc gitililatiepapiercn werd 6 evrancd . Gcl u~ki g had conieder oen bcaijb op
zak dat ze z i chzelf \<tar.cn , zonl.s een Campu ulw.:•.rt vnn do T.H . T. of een
troinubonncmcnt, ~ oda t ;:·,. ._ c ni e r~olwrre \m=:- e n rlivero · e telefoont j es de
de l egatic vrije toccanr, krëc ~; . De poro cch·tcr lilocht geen voet .binnen
de sol i de Olillleininr; zetten. 00lc voor de Urnu l :~ -hon cl nexi \·Tcrd het UCterrein tot vcrboden c;obic1' v0rlclnur cl . ll~j hn<l het toch al niet c ezicu
op d o als een tlollo lil<;lll te ko er cann<l c vmnkho; 1c.l .. Roxi wç.rli_mo"i. ., .z.,ac~JJ.
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hand van hett•tcrrcin vcrlttijf1erd \•tnetrnrt h ot toer ~anr,shcl~ til~alies~ , _
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\-teer op slot r;in r:; " .
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