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vervolg van pag.3 

Door het recombinant DNA kunnen nieu
we ziekteverwekkende organismen, die 
niet eerder bestonden, in het labo
ratorium gekreëerd worden. Omdat de 
verscheidenheid en het aantal van de
ze kunstmatig gevormde organismen na
genoeg onbeperkt is, verliest het be
grip mediese verdediging prakties al 
zijn betekenis. Een voorbeeld van een 
van deze nieuwe ziekteverwekkers zou 
een griepvirus kunnen zi!P• waar een 
gen van een cobra op geent is, die 
voor de produktie van gif zorgt. Het 
lichaam van de persoon die met een 
dergelijke superbacil besmet is, 
denkt dat het weerstand biedt aan de 
griep, maar begint tegelijker~jd in
wendig cobra-gif te produceren en ver
giftigt zo op den duur zijn eigen cen
trale zenuwstelsel. Een ander voor
beeld is een gen met een gif-kode ver
binden aan een vriendelijk mikro
organisme dat de mens gewoonlijk in 
zijn darmkanaal heeft. Het binnen ge
drongen organisme wordt dan door ons 
lichaam niet herkend als iets waarte
gen weerstand geboden moet worden. 
Het splitsen van genen maakt het ook 
mogelijk om de kwaadaardigheid van 
natuurlijke ziekteverwekkers te ver
groten bv. door hun we~rstand tegen 
antibiotica te vergroten. Bovendien 
kunnen ze aangepast worden aan ver
schillende klimaatsgesteldheden en 
gestabiliseerd worden voor meer effi
ciënte verspreiding. 

Het is nu theoreties mogelijk om "eth
niese wapens" te konstrueren die doel
gericht zijn op specifieke rassen, 
groepen op basis van genotype ver
schillen in gen frekwenties (er zijn 
bv. tenminste 12 genen in mensen waar
van bekend is dat ze de gevoeligheid 
voor gif bepalen). 
(Er wordt al driftig mee geëxperimen
teerd. Zuid-Afrika kijkt met groot 
verlangen naar een dergelijk wapen 
uit) 
Deze nieuwe kenmerken maken biologie
se wapens op een aantal manieren in
teressanter voor het militaire sy
steem. Dankzij vorderingen in immuno
logie is het nu mogelijk om een nieu
we ziekteverwekker te ontwikkelen 
samen met een vaccin ertegen zodat 
de troepen van de aanvaller en de be
volking voor gebruik ingeënt kunnen 
worden. Biologiese wapens zijn ideaal 
voor "Konflikten op een laag pitje" 
(Low Intensity Conflicts, zie ook pa
gina ' ) , wat de meest populaire vorm 
van oorlogsvoering is sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Er kunnen bv. biologie
se wapens ontwikkeld worden die zo
veel lijken op iets dat in het te tref
fen gebied veel voorkomt, dat het 
voor de slachtoffers bijna onmogelijk 
is om zelfs ook maar zeker te weten 
dat ze zijn aangevallen. Voor een 
langer durende oorlog zou een biolo
gies wapen ontwikkeld kunnen worden 
om eenvoudigweg de ekonomie van de 
vijand te verlammen, door bv. een be
langrijk export produkt zoals suiker
riet in Cuba of koffie in Nicaragua 
weg te vagen. Dit wordt nog gemakke
lijker gemaakt door de moderne mono
kulturen. 

Of als een effekt op de korte termijn 
gewenst is kunnen hormonen af hallu
cinerende middelen in het drinkwater 
worden gestopt waardoor de normale 
lichaamsfunkties verstoord worden, 
verandering in gemoedstoestand op
treedt etc. Biologiese wapens vormen 
het perfekte "flexibele respons" wa
pen-systeem. 
Tenslotte is er nog een reden om ver
ontrust te zijn over biologiese wa
pens en dat is het gebruik van mense
lijke foetussen en embryo's voor mi
litair onderzoek. Bij bevruchting in 
de reageerbuis wordt een overschot 
aan embryo's geproduceerd en door on
derzoek naar biologiese wapens zou 
zeker de vraag daarnaar kunnen toene
men. Twee jaar geleden organiseerde 
de NAVO een besloten 5-daagse studie
bijeenkomst getiteld Menselijke Rea
geerbuis Bevruchting - Huidige Prohle. 
men en Vooruitzichten", geleid door 
Prof. Jacques Testart, de vader van 
de eerste Franse reageerbuis-baby. 
We weten ook dat 12.000 paar nieren 
van foetussen uit Zuid Korea naar de 
VS zijn geTmporteerd tussen 1971 en 
1976, klaarblijkelijk voor militair 
gebruik. De foetussen waren op ver
zoek van de import-firma FLOW Inc. 
tijdens de laatste drie maanden zwan
gerschap van de betreffende vrouwen 
met een keizersnede uit de baarmoeder 
gehaald. FLOW had een kontrakt met 
het Departement van Defensie van de 
VS. In dezelfde periode was er een 
dramatiese steiging van het aantal 
afgebroken zwangerschappen in Zuid 
Korea. Dit gebeurde in een tijd dat 
er we1n1g belang werd gehecht aan 
biologiese wapens. Als er toen al zo
veel vraag naar foetussen was kan je 
je indenken hoeveel nu dat dan wel 
moet zijn, nu in de VS met iedere 
denkbare super-ziekteverwekker geëx
perimenteerd wordt. 

BIVAK: 
WIENS/JR.ECHT IS lrERIIl 

BIVAK organiseert op 27 juni een mas
sale anti-kernbasesdag. Die dag worden 
bij alle bases waar kernwapens liggen 
opgeslagen akties gevoerd. Dus in Ha
velte, 't Harde, Soesterberg, Volkei en 
Woensdrecht. 
In 't Harde wordt een demonstratieve 
fietstocht naar de basis georganiseerd. 
Daarna zullen allerlei groepen op hun 
eigen manier rondom de basis hun pro
test uiten en duidelijk maken waar zij 
vinden dat het defensiegeld aan uitge
geven zou moeten worden. Verzin dus 
wat leuks met je groep. 
Het geheel wordt in 't Harde afgesloten 
met een manifestatie. 
In Soesterberg wordt de avond ervoor 
een tentenkamp opgezet bij een van 
de poorten. De volgende dag worden 
er vanuit verschillende plaatsen demon
stratieve tochten naar de basis gehou
den en daarna is er een manifestatie 
bij de Nederlandse ingang van de ba
sis. 
Wat er precies in Havelte, Volkei en 
Woensdrecht gaat gebeuren is nog niet 
bekend. Let op de plaatselijke aankon-
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digingen en zie voor de data van de 
verschillende vootbereidingsbijeenkoms
ten de aktieagenda op de achterpagina. 
Ter voorbereiding van de akties zal ook 
informatie verspreid worden over de 
verschillende bases; over hun funktie, 
welke kernwapens er liggen, wat het 
allemaal kost e.d. 
Die info wordt door AMOK geleverd. 

KKN STIJLLOOS 

Naar pas bekend geworden is, is het 
KKN van plan uitgerekend ook op 27 
juni een konferentie te houden voor 
vertegenwoordigers uit het hele land 
om te praten over najaarsakties. Stijl
loos. 
Sinds nov. '85 toen de Nederlandse rege
ring definitief het plaatsingsbesluit nam 
hebben ze niets anders gedaan dan ge
slapen en precies op die dag dat Bivak 
akties heeft gepland. moeten zij zo no
dig ook wat organiseren. Misselijke 
konkurrentiespelletjes zijn dat! 

PROCES MBT BIOLOGIESE WAPENS 

In aug/sept. vorig jaar beschuldigden 
de West Duitse Groenen en het Forum 
Gentachnik Hannover in Nedersaksen 
het Instituut voor Virologie van de 
School voor Diergeneeskunde in Hanno
ver (TiHo) dat ze onderzoek deden 
naar ziekteverwekkers die mogelijk 
als biologiese wapens kunnen dienen. 
Dit onderzoek werd betaald door het 
W .Duitse Ministerie van Defensie in 
samenwerking met het instituut voor 
Militaire Wetenschap in Münster. De 
staat Nedersaksen diende in de per
soon van de rektor van de veterinaire 
school een aanklacht wegens smaad in 

tegen de Groenen in die staat en hun 
voorzitter Dr. Manuel Kiper. De recht
bank verbood de Groenen en Dr. Kiper 
dergelijke beschuldigingen nog verder 
te uiten op straffe van DM 50.000,
boete of 6 maanden hechtenis. Kiper 
ging tegen deze uitspraak in hoger 
beroep. In december en januari bracht 
Dr. Kiper weer gegevens over bovenge
noemde beschuldiging naar buiten. 
Daarop beschuldigden TiHo de Groenen 
en Dr. Kiper ervan dat ze het gerech
telijk bevel niet hadden gehoorzaamd 
en dat ze dus de straf moesten onder
gaan. De rechtzaak hierover zal tege
lijk met het hoger beroep worden be
handeld. Deze rechtszaak vindt plaats 
op 26 mei, om 11.00 uur 's ochtends. 
Hiervoor waren zeven internationale 
bekende deskundigen op het gebied van 
biologische wapens uitgenodigd, maar 
de rechter weigert hen te horen. 
Daarom wordt nu een openbare hearing 
gehouden in de landsdag van Nedersak
sen, op diezelfde dag van 14.00 tot 
20.00 uur. Een unieke gelegenheid om 
deze zeven deskundigen gezamenlijk 
te horen en meer over biologiese wa
pens te weten te komen. 

Meer info verkrijgbaar via het Gene
tisches Netzwerk, Potsdamerstr. 96, 
D-1000 Berlin 30, tel:030-2618500. 

Het Genetisch Netwerk is een inter
nationale organisatie die zich tot 
doel stelt een bijdrage te leveren 
aan de internationale dialoog over 
de maatschappelijke en ekologische 
doelstellingen en gevolgen van genen
technologie, biotechnologie en de 
nieuwe voortplantingstechnieken, ge
varen ervan en de fundamenteel-etbie
se vragen die ze opwerpen en het 
zoeken naar alternatieven te propage
ren. 

Linda Bullard, de schrijfster van bo
venstaand artikel, is medewerkster 
van het Genethisch Netwerk. 
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militaire toepassingen ~~ 
van genentechnologie j: 

Al in nr. 20 kondigden we aan dat we 
aandacht zouden besteden aan genen~ 
technologie. Eindelijk hebben we de 
goede informatie te pakken, Hieronder 
een artikel van Linda Bullard, ver
taald uit het engels. 

Tot op de dag van vandaag wordt voor
namelijk gepraat over één aspekt van 
de revolutie in de biologie: repro
duktie- technologie. In dit artikel 
worden de nieuwe reproduktie techno
logieën in het bredere verband van 
de totale genen-technologie geplaatst 
door naar enkele andere toepassingen 
te kijken. Allereerst de militaire 
toepassingen. 

In een patriarchale maatschappij 
wordt wetenschap gebruikt en uitgeoe
fend ten dienste van de mannelijke 
ambities om superieure middelen te 
hebben om andere mensen te doden. Al
le grote wetenschappelijke doorbraken 
van deze eeuw werden al gauw door de 
militairen ingepikt en voor destruk
tieve doeleinden ingezet: ruimte 
luchtvaart, kernfysica, de petro-ehe
miese revolutie en mikro-elektronika, 

Omgekeerd helpen militaire belangen 
ook om vorm te geven aan de manier 
waarop wetenschap en technologie zich 
ontwikkelen. Zowel kernenergie als 
de ontdekking van DNA, de genetiese 
kode, waren het resultaat van de a
toombom. Dit dialektiese proces tus
sen wetenschap en het militaire appa
raat is tegenwoordig duidelijk te 
zien in het verband tussen genetiese 
manupulatie en biologiese wapens. Er 
zijn veel aanwijzingen dat de Eeuw 
van de Biologie die we nu ingaan de 
Eeuw van de Biologiese Wapens zal 
worden. Net zoals het Atoom Tijdperk 
1 het 1 Tijdperk van de Atoomwapens 
betekent. Maar terwijl de gruwelijk
heden van een nukleaire holocaust of 
een melt-down van een kerncentrale 
tegenwoordig over de hele wereld toe
gegeven worden, blijven de gevaren 
van biologiese wapens en genetiese 
manipulatie nauwelijks erkend. 

lllolo11e1e 
Wfl,elll 

Wat Z1Jn biologiese wapens, wat heb
ben ze met genen manipulatie te maken 
en waarom zouden we ons er druk over 
moeten maken, want we hebben zeker 
geen gebrek aan andere dingen waar 
we ons druk over moeten maken? 

Biologiese wapens zijn levende orga
nismen, of substanties die daar uit 
verkregen zijn, die voor militaire 
doeleinden worden gebruikt om mensen 
planten en/of dieren te verwonden of 
te doden. Het kunnen bakteriën zijn, 
virussen, rikettsia en vergiften. Het 
kunnen zelfs hormonen zijn. Het ef
fekt ervan varieert van lastigvallen 
en tijdelijk ongeschikt maken tot ver 
nietiging. Ze zijn er al duizenden 
jaren, maar de laatste paar jaar zijn 
ze pas van militair belang geworden, 
dankzij de wonderen van genetiese ma
nipulatie. 

Zoals gezegd, biologiese wapens Z1Jn 
niet echt iets nieuws. Een van de 
eerst bekende gevallen waarin gebruik 
werd gemaakt van biologiese oorlogs
voering was in de 14e eeuw toen Mon
golen kadavers die besmet waren met 
plaag, met kattepulten over de muren 
van de stad Caffa schoten, nadat ze 
deze stad 3 jaar zonder sukses hadden 
belegerd. De verdedigers werden ziek 
en gedemoraliseerd en vluchtten naar 
Europa. 
Maar in plaats van te ontsnappen aan 
de ziekte brachten ze deze met zich 
mee. 

Door de "Zwarte Dood" die volgde werd 
één derde van de Europese bevolking 
binnen de vijf daarop volgende jaren 
weggevaagd. 

Een ander beroemd geval waarin ge
bruik werd gemaakt van biologiese 
oorlogsvoering was tijdens een op
stand van Amerikaanse Indianen in 
1763 toen de Britten de Indianen de
kens gaven die besmet waren met pok
ken. De Japanners gebruikten ook bio
logiese middelen (inklusief plaag, 
paratyfus en miltvuur) tijdens de 2e 
Wereld-Oorlog in ten minste 11 Chine
se steden. Ook voerden ze een uitge
breid onderzoeksprogramma uit naar 
biologiese wapens waarbij 3000 oor
logsgevangenen als proefkonijn werden 
gebruikt. Interessant hierbij is dat 
de VS vervolging van de Japanners 
voor deze oorlogsmisdaden voorkwam 
in ruil voor de zeldzame gegevens die 
ze hadden verzameld. 

De voorbeelden hierboven hebben be
trekking op "konventionele" biologie
se wapens: natuurlijk voorkomende 
ziekteverwekkers. Konventionele biolo
giese wapens zijn o.a. plaag, milt
vuur, pokken, botulisme, hersenvlies
ontsteking, geelzucht en malaria. Ze 
zijn echter nooit erg populair ge
weest onder oorlogvoerders omdat ze 
te onbetrouwbaar zijn en moeilijk 
onder kontrole te houden. 

Ze waren moeilijk te produceren en 
in te zetten zonder de eigen troepen 
en bevolking in gevaar te brengen. 
Omdat er weinig militaire waarde aan 
werd toegekend was het geen grote op
offering voor president Nixon om ze 
in 1969 éénzijdig op te geven. Dit 
hielp de weg vrijmaken voor onderhan
delingen over de Biologiese-Wapens
Overeenkomst, het eerste echte ontwa
peninga-verdrag ter wereld. Dit in 
de zin van het uitbannen van een hele 
klasse van massavernietigings-wapens, 
in tegenstelling tot de gebruikelijke 
wapenbeheersings- benadering van be
perking van het aantal. Dit verdrag 
werd in 1972 gesloten, vóór de ont
dekking en toepassing van de belang
rijkste technieken van genetiese ma
nipulatie. 
Een paar jaar later zou het waar
schijnlijk niet meer mogelijk zijn 
geweest om over dat verdrag te onder
handelen. 

Ondanks het bestaan van de Biologiese 
Wapens-Overeenkomst zijn er duidelij
ke aanwijzingen dat er al een gevaar
lijke nieuwe bewapeningsspiraal is 
begonnen, waarbij gebruik wordt ge
maakt van genen-technologie. En ter
wijl de vredesbeweging al zijn ener
gie erop richt om kernwapens en meer 
recent, ook chemie se wapens de deur 
uit te werken, sluipen biologiese 
wapens stilletjes door de achterdeur 
naar binnen. Welke aanwijzingen zijn 
hiervoor? 

~/ti 
Allereerst kunnen we kijken naar de 
hoeveelheid geld die het Pentagon uit 
geeft aan biologiese wapens. Volgens 
een artikel in de Wall Street Journal 
van 19 september 1986, waarin cijfers 
van het Departement van Defensie van 
de VS worden aangehaald, is dit be
drag in de laatste 5 jaar 10 keer zo 
groot geworden, d.w.z. een toename 
van duizend procent sinds 1981. Toch 
is het absolute aantal dollars dat 
wordt uitgegeven relatief klein ver
geleken met andere onderdelen van de 
defensie begroting, zoals kernraket
ten en Star Wars. De reden hiervoor 
is dat ze zo goedkoop zijn om te ma
ken: Ze worden de "arme man's Atoom
bom" genoemd en zijn zeker de meest 
kosten-effektleve methode van massa
vernietiging die er op dit moment is. 

In dezelfde perode was er een geringe 
afname van de hoeveelheid geld dat 
door het National Institute of Heal~ 
van de VS aan onderzoek naar genen
manipulatie werd toegewezen. Wat dit 
natuurlijk betekent is, dat steeds 
meer biologen gedwongen worden om 
zich tot het militaire apparaat en 
diens prioriteiten te wenden voor hun 
bron van inkomsten. 

Ongetwijfeld bewust van deze situatie 
is het Pentagon begonnen met adverte~ 
ties waarin biologen werk wordt aan
geboden. In het gezaghebbend weten
schappelijk tijdschrift Science heeft 
een advertentie van een hele pagina 
gestaan met de volgende kop: 
" De US Army Medical Research Acqui
sition Agency (bemiddelingsburo voor 
het verwerven van medies onderzoek 
voor het leger) aksepteert voorstel
len voor onderzoek in bakteriële ziek
tes die militair van belang zijn"; 

en een andere: " de US Army Research 
and Development Command ( afdeling 
voor onderzoek en ontwikkeling van 
het Amerikaanse leger) aksepteert 
voorstellen voor onderzoek naar vira
le en rikettsiale ziektes die mili
tair van belang zijn".De advertenties 
verwijzen ekspliciet naar het gebruik 
van menselijke proefkonijnen in het 
onderzoek. Zelfs de grote laboratoria 
die beroemd zijn vanwege kernwapens 
-zoals Lawrence Livermore in Califor
nia en Los Alamos in New Mexico, waar 
de atoombom werd uitgevonden - gaan 
nu over op onderzoek naar biologiese 
wapens en adverteren openlijk voor 
biologen. Maar ze werken niet alleen 
aan ziekteverwekkers. 
In het Livermore laboratorium bv. is 
een groot projekt van start gegaan 
om de hele menselijke genoom in kaart 
te brengen, dwz. het in kaart brengen 
van de plaats en funktie van iedere 
gen in het menselijk DNA. 

Een tweede aanwijzing dat er al een 
biologiese wapenwedloop aan de gang 
is kan gevonden worden in wat het De
partement van Defensie en ambtenaren 
doen en in het openbaar zeggen over 
dit onderwerp. Hierin is een duide
lijke verschuiving opgetreden. De 
laatste paar jaar zijn ze een kwaad
aardige kampanje begonnen met de 
Russen ervan te beschuldigen dat ze 
het verdrag voor biologiese wapens 
hebben geschonden door gif te gebrui
ken in ZO Azië .en Afghanistan ( de 
zgn. "Gele Regen") en door een pro
gramma voor offensieve biologiese wa
pens uit te voeren. Dit laatste wordt 
afgeleid uit een ongewoon uitbreken 
van miltvuur in 1979 in Sverdlovsk 
in de SU (zgn. een laboratorium-on
geluk met biologiese wapens). 

Deze beschuldigingen werden in een 
speciaal rapport van het State Depart
ment in december 1985 gepubliceerd 
onder de titel "Het zich niet houden 
aan de Wapen BeheersinRS Overeen
komst door de SU". Zelfs recent nog 
heeft het State Department de SU be
schuldigd van het voeren van een "mis
informatie kampanje" tegen de US met 
betrekking tot de oorsprong van AIDS, 
Geen van deze beschuldigingen zijn 
ooit hard gemaakt, maar - waar of 
niet - ze dragen bij aan de indruk 
dat er een genen-tekort bestaat dat 
doet denken aan •t kernwapens-tekort 
van de zestiger jaren. Dit tekort 
moet dan de rechtvaardiging worden 
voor het Pentagon om zijn eigen onder• 
zoek op dit gebied uit te breiden. 

De VS zegt dat het eigen land kwets
baar is en zijn achterstand op de te
genstander moet inhalen, terwijl West· 
Duitsland zegt dat het wel onderzoek 
naar biologiese wapens moet doen om 
zijn bondgenoot de VS bij te houden. 

De meest duidelijke uitspraken, ge
schreven voor het Congress, kwamen 
afgelopen zomer in de vorm van Pen
tagon- rapporten met betrekking tot 
hun programma voor biologiese oorlogs. 
voering. In een getuigenverklaring 
voor een kommissie van het Huis van 
Afgevaardigden noemde de toenmalige 
assistent-sekretaris van Defensie 
voor het onderhandelingsbeleid Dou
glas J.Feith, biologiese wapens "goed 
koop, schoon, snel en veelzijdig". 
De Washington Post haalde de volgende 
woorden van hem aan: "Jaren geleden 
ging het Departement van Defensie mee 
met het oordeel van President Nixon 
dat biologiese wapens onder de toen 
gangbare technologie militair niet 
van belang waren. Gegeven het soort 
wapen, waren er betere wapens. Het 
is nu duidelijk dat met gebruikmaking 
van de nieuwste technologie, biologie. 
se wapens militair van groot belang 
kunnen zijn. We zijn van mening ver
anderd over de militaire bruikbaar
heid van biologiese wapens •••• 
We dachten zelfs, als zij (de Russen) 
ze hebben, is het geen erg goed wapen. 
Maar wat we nu zeggen is dat biolo
giese wapens, gebaseerd op nieuwe 
technologieën, inderdaad goede wapens 
kunnen zijn". 

Deze nieuwe evaluatie van het mili
taire belang van biologiese wapens 
is te danken aan genen technologie. 

Hier Z1Jn een aantal voorbeelden van 
de implikaties die deze nieuwe tech
nologie heeft voor biologiese wapens: 

Genen technologie heeft het produktie
proces verkleind en versneld zodat 
het niet langer nodig is om grote hoe
veelheden ziekteverwekkend materiaal 
op te slaan om het vermogen voor een 
offensief wapen te hebben. Het kan 
in een aantal dagen (in een klein la
boratorium) geproduceerd worden uit 
een minieme voorraad zaad. 

~""'~ ~~ 
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ARTIKEL 140. 
Artikel 140,een wet die uit de kast 
gehaald is,om kraker(sters) en sym
phatisanten,mensen uit de radikale 
vredesbeweging en anti-kernbeweging 
te kunnen oppakken en te registreren 
als misdadigers. 
Een artikel dat in eerste instantie 
wordt gebruikt voor fraude zaken.Na 
de ontruiming van Marienburg in Nij
megen wordt dit artikel breder gein
terpreteerd,ondermeer op initiatief 
van het O.M. in Arnhem. 
De juridische omschrijving hiervan 
is alsvolgt:"Je be.nt strafbaar als 
je deelneemt aan een rechtspersoon 
die tot oogmerk heeft ,het plegen van 
misdrijven.Je kunt maximaal 5 jaar 
hiervoor krijgen of een geldboete. 
Als oprichter of bestuurder kan dat 
oplopen tot 7 jaar. Een rechtspersoon 
is een vereniging of stiçhting ,maar 
hoeft niet formeel opgericht te zijn 
Ook een groep mensen die regelmatig 
bijeenkomt en strijdt voor een ge
zamenlijk doel wordt aangemerkt als 
rechtspersoon. 
Waar dit naar toe kan leiden is niet 
zo moeilijk,iedereen die politiek ~
teif is en het .niet in hun straatJe 
past,loopt het risico opgepakt te wo~ 
den, voor daden die anderen gepleegd 
zouden hebben.In Nijmegen beeft dat 
tot gevolg gehad,dat op 24 maart 8 
mensen zijn opgepakt op grond van 
dit artikel.Nu zitten er nog 7 vaat, 
d~ze zullen in ieder geval tot 8 mei 
vastgehouden worden een arrest van 
maar liefst 44 dagen!. 
Het hof heeft het O.M. op de vingers 
getikt,door art.l40 niet goed te keu
ren.De arrestanten zijn het slacht
offer van een koehandel tussen O.M. 
en de rechtelijke .macht.Het hof heeft 
art.l40 afgewezen en in ruil daarvoor 
mogen ze nog ljinger vastgehouden wor
den. Tot voor kort hadden deze mensen 
ook nog beperkingen opgekregen zoals: 
geen post,geen bezoek en geen kontakt 
met elkaar, dus compleet geisoleerd I • 
Hoeveel zullen er nog volgen op grond 
van dit gewraakte artikel?. 
Als justitie de ruimte krijgt om het 
verder uit te breiden en uit te voe
ren, za1 iedereen van politiek akt
iviste tot symphatisante gearrésteerd 
kunnen worden. 
Het 1.s wel eng te moeten konstateren 
dat het gebruik van art.l40. heel 
sluipend te werk is gegaan.In 1978 
heeft de toenmalige Minister van Jus
titie van Agt al suggesties aan de 
hand gedaan voor het anders interpre
teren van wetjes als art.l40 n.a.v. 
krakersrellen.Vier jaar later,in 1982 
is door minister de Ruyter van Jus
titie, huidige min. van Defensie, al 
een wetswijziging voorgesteld. 
Eind 1986 kreeg dat de goedkeuring 
van het Kabinet.Het werd,heel sl!m, 
gewijzigd in: deelname a~ een rechts. 
persoon of organisatie zonder rechts
persoonlijkheid,die het plegen van 
misdrijven beoogt,is strafbaar. 
Misschien zijn er nog wel meer ge
voelloze mensen bij Justitie die nog 
andere interpretaties van wetjes als 
art. 140 in hun hoofd hebben. 

De invloed van de politiek uit het 
buitenland mogen we hierbij niet on
derschatten.Hoe vaak heeft Duitsland 
niet geprotesteerd bij de Nederland
se Regering over de tolerante houding 
tegenover Politiek Aktivisten? .Menig
maal suggereerde de Duitse Overheid 
dat de Nederlandse Regering te tole
ra~t was tegenover R.A.F.leden die 
zich hier schuil zouden houden. 
Hoe gemakkelijk kunnen volgens het 
buitenland Politieke vluchtelingen 
ons land niet binnen komen, om maar 
niet te spreken over onze zogenaamde 
tolerante houding ten aan zien van 
het drugsgebruik.Omdat in de ons om
ringende landen veel meer met de bot
t~ bijl wordt gehakt, is het waar
schijlijk een doorn in het oog van 
de Nederlandse overheid, dat zij door 
andere landen op hun vingers worden 
getikt. 
J.>us dan moet hier alles harder aange
pakt worden,liefst met grof geweld 
van de kant van de Politie en Jus
titie.Alle middelen die hun ten d~en
ste staan worden aan~ewend om dezelf
de strafvervolging te krijgen als 
andere Europese landen. 
Wie weet wat ons nog allemaal te 
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wachten staat, in ieder geval zal de 
strijd hierdoor alleen nog maar har
der worden. 

Dindsdag 19 november, 1985. Twee ploe 
gen rechercheurs dringen het kantoor 
binnen van het Anti-Militaristies On
derzoekskollekief AMOK, en de daarbo
vengelegen woning van AMOK-medewerker 
Roger. Buit voor de poli tie na twee 
uur werk: 18 verhuisdozen vol papier 
en nog wat vuilniszakken. Reden: Ro
ger zou op het gewraakte moment van 
de inval 'staatsgeheimen' overhandi
gen aan een journalist. 

Zondag 4 mei '86. Hoofdredakteur 
Paul Moussault van de Groningse 
Knipselkrant wordt bij het verlaten 
van zijn woning onder bedreiging 
met getrokken pistolen gearresteerd 
en met een vuilniszak over het hoofd 
afgevoerd naar het politieburo. Als 
reden voor de arrestatie wordt opge
voerd: 'medeplichtigheid aan de in
voer van een kilo TNT door een Ja
panner via Schiphol' of 'uitlokking' 
daartoe. Doorslaand bewijs blijkt 
niet voor handen, en wat er wel is 
blijkt niet te kloppen. Paul wenst 
geen verklaring af te leggen, wat 
voor de rechter-kommissaris voldoen
de reden is hem 14 dagen wegens 
ernstige bezwaren' in verzekering 
te houden . Uiteindelijk wordt hij 
zonder dagvaarding vrijgelaten. Uit 
het magere dossier blijkt, dat de 
arrestatie gebeurd is op aandringen 
van de CRI, die nauw samenwerkt met 
de BVD. De Knipselkrant, die veel 
persverklaringen van en artikelen 
over Europese stadsguerilla-groepen 
afdrukt, is deze diensten al jaren
lang een. doorn in het oog. 
22 mei 1986. De voorzitster van 
Stichting De Raddraaier, Els Duin, 
wordt gehoord als getuige in 'de 
zaak tegen NN'. 'NN' blijkt te 
staan voor de makeraters van Bluf! 
nr. 178, wier identiteit justitie 
zegt niet te kunnen achterl\alen. In 
het bewuste nummer van Bluf! stonden 
in het kader van een aantal onthul
lingen van de aktiegroep 'De Wraak 
van Jhr. Mr. De Brauw', de namen en 
adressen gepubliceerd van het schor
remorrie dat Nederland wil opzadelen 
met mé~r en grotere kerncentrales, 
liefst buiten het parlement om. Bo
ven het lijstje stond het kopje 'In
breken kan iedereen 1 

, en een verkap
te aktieoproep. Justitie noemde dat 
'oproepen tot strafbare feiten d.m. 
v. drukpers', wat ze de mogelijkheid 
biedt om de drukker, in dit geval De 
Raddraaier, te vervolgen als hij of 
zij de naam van de opdrachtgever 
niet wil verklappen. Els zei de 
waarheid: Bluf! is opdrachtgever, en 
die zitten é~n deur verder. Ze beta
len hun rekening op tijd, en zijn 
voor ons dus rechtspersoon. Hun 
adres, telefoon- en girooUDDer staan 
elke week in hun blad. Zes weken la
ter kondigt bet Openbaar Ministerie 
aan, dat 'de zaak NN' nu 'de zaak 
Els' is geworden. Zij wordt nogmaals 
geboord; ditmaal als verdachte, en 
blijft bij haar uitspraak van 22 
mei. Daarna gaat de zaak slepen, en 
laait nog even op als op 10 februari 
1987 de Amsterdamse officier van 
justitie De Wit aankondigt tot ver
volging van de Stichting De Raddraa
ier over te zullen gaan. Sindsdien 
sleept het weer. Saillant: de aan
kondiging van de o .v. j . komt vl~k na 
de deining rond RaRa en de Marien
burchtontruiming. 

Info: 
Repressiegroep 
Nijmegen. 
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29 mei 1986. De PTT houdt op eigen 
houtje de verzending van Bluf! 223 
vier dagen tegen. Reden: er stond 
een. recept in voor tijdontstekers en 
een brandmengsel. Op moralistische 
toon overigens: als het dan zonodig 
in de fik moet, zorg dan dat er geen 
slaebtoffers -inklusief jezelf of de 
brandweer- vallen. 
19 september 1986. Bij de eerste 
grote Woensdrechtblokkade van BIVAK 
moet bij poort 4 een tankauto passe
ren. Er is veel pers. Na enige tijd 
duidelijk overleg te hebben gepleegd 
begint de ME na sommering de drang
hekken over de blokkade te duwen en 
slaat met de lange lat op de zitten
de mensen in. De blokkade houdt 
stand. ME trekt terug en levert de 
wapenstok in. Er gebeurt een half 
uur niets, waarna de ME opnieuw op
stelt. Dan klinkt het bevel: 'ME, 
lini-e openen 1 ; en politie te paard 
rijdt tot tweemaal toe in galop 
dwars over de blokkade van zo'n 
150 mensen. Er vallen tientallen 
gewonden; mensen die hen proberen te 
helpen krijgen klappen met de lange 
wapenstok. 
24 september 1986. De blokkade voor 
het marine-etablissement in Amster
dam, in het kader van de aktie 'Is 
het Oorlog op het IJ?' wordt op gro
ve wijze door een enorme politie
macht uiteen gejaagd: paarden, ME en 
stillen. Er vallen vele gewonden; 
o.a.door pootje hakende en woest 
schoppende stillen. Al eerder in de 
aktieweek had de politie grof geweld 
gebruikt tegen demonstranten, en 
trachtten vooral de stillen voortdu
rend geweld te provoceren. 
25 oktober 1986. Nadat een groep van 
zo'n 2500 mensen bloemen had gelegd 
bij het hoofdburo van politie in Am
sterdam ter herdenking van de sterf
dag van Hans Kok is de politie pro
vocerend, zij het op afstand, aanwe
zig. Als er enkele stenen tegen het 
buro spatten verschijnen twi.ntig ME 
bussen en wordt iedereen verjaagd. 
Zo'n 100 mensen blijft echter de 
bloemenhulde bewaken. Een half uur 
later chargeert de ME dwars over de 
bloemen en jaagt de mensen uiteen, 
die echter terug blijven komen. Met 
behulp van langzaam oprukkende li
nies HE en blauwe bussen worden alle 
demonstranten -en alle voorbijgang
ers- de stad ingedreven. Er vallen 
gewonden, waaronder de moeder van de 
in 1975 door de politie vermoorde 
Meta Hofman. Er worden elders in de 
stad vier arrestanten gemaakt; een 
zwaai- en lawaaidemo bij het hoofd
buro wordt door twee busjes agenten 
verjaagd. 
November/december 1986. Een speciaal 
onderzoeksteam van de Amsterdamse 
politie zaait paniek in de Staatlie
denbuurt op zoek naar de makers en 
verspreiders van het beruchte affi
che 'Wij pakken jullie'. Mensen die 
het affiche voor het raam hebben 
hangen worden in alle vroegte van 
bun bed gelicht en gearresteerd. De 
politie treedt op alsof ze zware, 
vuurgevaarlijke krimineten komt ar
resteren . Na twee maanden van inti.
midatie, opvallend en hinderlijk 
volgen en bet aan puin slaan van 
een kraakkafé trekt het 'affiche
team'zich terug. Makers en ve.rsprei
ders van het affiche zijn niet opge
spoord . 
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Januari/februari 1987. Na de ontrui
ming van de Mariënburcht in Nijme
gen, waarbij een bankkantoor en wat 
straatmeubilair sneuvelen wordt Nij
megen wekenlang onveilig gemaakt 
door opsporende smerissen. Die ple
gen inbraken in kraakpanden. De 
reeds door de gemeente toegezegde 
subsidie voor het kraakpand De Pon
tanus wordt alsnog geweigerd. In de 
pers en het parlement wordt 'bet ge
weld' in Nijmegen meteen over êên 
kam geschoren met de MAlRO-branden 
die opgeeist zijn door de aktiegroep 
RaRa. Als gevolg daarvan wordt een 
landelijk 'anti-terreur team' opge
richt van Rijkspolitie en CRI. 
13 maart 1987 veroordeelt de Amster
damse rechtbank vijf mensen tot vijf 
en acht maanden voor hun aandeel in 
een ontruiming in de Okeghemstraat . 
Het 'bewijs' bestaat uit de verkla
ring van é~n doorgeslagen arrestant, 
en één van een s.eris die daarmee in 
tegenspraak is. 
2-4 maart 1987. In Nijmegen valt de 
politie met groot machtsvertoon, 
waarbij hele straten met ME worden 
afgezet, vijf huizen binnen en ar
resteert acht mensen . Eén wordt snel 
vrijgelaten: 'het was de verkeerde' . 
De aktie wordt voorafgegaan door uit
gebreide opsporingsaktiviteit; agen
ten lopen hele buurten huis aan huis 
af met foto's van 'krakers' • Aan
klacht: art. 140 WvS, wat spreekt 
over 'rechtspersonen met kriainele 
doelen' (zie kader). 
9 april 1987; de tweede aanval op 
De Knipselkrant. 'Op verzoek van de 
Belgische justitie' doet de politie 
huiszoeking op de redaktie en bij 
Paul Mousaault thuis. Meegenoaen wor
den het knipselarchief , typemachines 
en letterschijven, dokumentatiemate
riaal van de Europese stadsguerilla
groepen AD, RAF, BR en CCC, en de 
drukpers; zg. 011 'betrokkenbeid van 
Paul .et de CCC' te onderzoeken. Op 
26 april brengt justitie een fraktie 
van het in beslag genomen materiaal 
terug; de rest -inklusief drukpers
wordt overgedragen aan de Belgische 
justitie. De dag daarvoor wordt in
gebroken in bet redaktielokaal. Paul : 
'Dat zal de geheime dienst wel ge-
29 april 1987: met groot machtsver
toon, 35 agenten .et lange lat, 
stillen en honden, doet de politie 
een inval bij Bluf! en drukkerij De 
Raddraaier. Reden: de op handen zijn
de publikatie van -overigens slappe, 
gedateerde en weinig opzienbarende
BVD-papieren . De gehele oplage wordt 
in beslag genomen, evenals de typma
chines, archiefmateriaal, een uit
draai van het abonneebestand, de te
lefoonklapper en het logboek. Vier 
mensen worden gearresteerd, drie we
gens 'meewerken aan verspreiding van 
staatsgeheimen', één wegens verzet 
en openlijke geweldpleging. Hij zou 
met een fiets naar de kit hebben ge
~ooid, terwijl de kit een fiets naar 
hém gooide, aldus drie getuigen. Bij 
De Raddraaier wordt het gehele druk
platenarchief meegenomen. De deuren 
van twee in hetzelfde gebouw gelegen 
'bedrijven' (BONI en lay-outkollek
tief De Inbeelding) worden ingetrapt, 
evenals de deur van de bewoners. 
's Nachts wordt Bluft berdrukt en op 
koni.nginnedag liggen de geheimen in 
dubbele oplage op straat. 
En verder? Er zou over hetzelfde 
tijdval een geheel andere lijst ge
maakt worden, met dezelfde intentie: 
de justitiële druk op aktievoeren. en 
de diskussie daarover neemt hand over 
hand toe. Om af te sluiten met minis
ter Korthals Altea: 'Ik geloof dat 
wij met zijn allen de zaak hebben 
verziekt. Veel mensen, ook kwaadwil
lende krakers, zoeken naar grenzen. 
Wanneer de overheid nooit weerstand 
biedt ( ••• )dan voelen ze nooit een 
grens en rukken steeds verder op. Hoe 
eerder je duidelijk een grens aar
keert, hoe duidelijker bet overheids
beleid overkomt • •• ' (Nws vd Dag, 31-
1-' 87). We wete.n dus waar we aan toe 
zijn •••• 



reforger '87 
certain strike 
In het komende najaar, van 31 augus
tus tot 13 september, zal de 19e Re
forger-oefening plaatsvinden. Het zal 
de grootste aller tijden worden; 
35.000 manschappen nemen deel. Ter 
vergelijking: in 1983 oefenden 16.000 
VS-militairen, in 1985 18.600 en iir 
1986 21.000. 
De soldaten zullen met meer dan 250 
vliegtuigen en 4 schepen vanuit de 
VS naar Europa worden overgebracht. 
De oefening zal voor een belangrijk 
deel over Nederlands grondgebied lo
pen. Zeker de helft van het aantal 
VS-militairen zal op Schiphol aanko
men. Het grootste deel daarvan ver
trekt daarop meteen naar Rotterdam, 
om de vele scheepsladingen materieel 
die daar aankomen uit te laden. Het 
meeste van dat materieel zal vervol
gens met speciale treinen naar de BRD 
getransporteerd worden. De tientallen 
helikopters die uit de VS worden mee
genomen zullen daar echter op eigen 
kracht naar toe vliegen. 
Naast de VS zal ook Groot-Brittannië 
aan de Reforger-oefening deelnemen. 
Zodoende zullen deze herfst ook nog 
eens 15.000 Britse militairen door 
ons land naar de BRD trekken. 
Aansluitend op Reforger, van 7 tot 
20 september, vindt de grootste NAVO
oefening aller tijden plaats onder 
de naam Certain Strike (= zekere aan
val!). Er zullen 78.000 militairen 
aan deelnemen uit de VS, de BRD, Ne
derland en Frankrijk. Vooral de deel
name van dat laatste land is interes
sant, omdat Frankrijk immers al in 
1967 uit de militaire poot van de 
NAVO was gestapt. De Nederlandse bij
dTage zal uit ca. 25.000 militairen 
van de Vierde Divisie (staf in Har
derwijk, troepen in Oirschot en de 
BRD) bestaan. De oefening wordt ge
koÖrdineerd door het hoofdkwartier 
van Afcent (Allied Forces Central 
Europe) in Brunssum. 
Na de oefening zullen de VS-troepen 
hun spullen weer terugbrengen naar 
de verschillende depots om vervolgens 
weer richting Amerika te vertrekken. 
Dat geschiedt van 17 tot 30 septem
ber. 
Het onderstaand artikel probeert enig 
inzicht te geven in de aard en ach
tergronden van Reforger. 

De voorgeschiedenis 

Toen de NAVO in 1949 werd opgericht 
gold als strategie die van de massale 
vergelding. Deze strategie was geba~ 
seerd op de VS-dreiging iedere, zelfs 
beperkte of indirekte, Sowjet-agres
sie meteen met een inzet van kernwa
pens te beantwoorden. In de loop van 
de jaren vijftig wist de Sowjet Unie 
echter een zodanig groot ke.rnwapen
arsenaal op te bouwen, dat de stra
tegie minder geloofwaardig werd. Een 
massale vernietiging van de tege~ 
stander zou immers in het vervolg ook 
automatles zelfvernietiging inhouden, 

omdat de Sowjet Unie inmiddels in 
staat was een dergelijke aktie met 
gelijke munt terug te betalen. Daarom 
werd in NAVO-kringen gezocht, totdat 
in 1967 tenslotte officieel werd over. 
geschakeld op de Flexible Respons
strategie. 
Doel van de invoering van de Flexi
ble Response was dat de NAVO over 
meerdere middelen wenste te beschik
ken om zich tegen een aanval van het 
Warchaupakt te verdedigen. De .massale 
vergelding bleef bestaan, als een van 
de opties. Daarnaast wilde men ook 
kunnen beschikken over een geloof
waardige verdediging met kleinere tak
tiese kernwapens en met konventionale 
middelen. In de praktijk betekende 
dat, dat de verschillende NAVO-landen 
hun strijdkrachten danig moesten uit
breiden en versterken. De daarvoor 
benodigde wapens werden vooral in de 
VS geproduceerd, zodat dit land een 
flinke geldstroom vanuit West-Europa 
tegemoet kon zien. 

Ondertussen vochten de VS een oorlog 
in Vietnam. Die verliep niet geheel 
naar wens. Men had meer troepen nodig 
en riep enkele, in de BRD gelegerde, 
divisies terug naar de VS. De Europe
se bondgenoten waren over die opera
tie niet zo erg te spreken. In de 
eerste plaats zag Europa graag veel 
Amerikanen langs het centrale front, 
zodat er in tijd van oorlog ook veel 
kans zouden lopen te sneuvelen, het
geen weer een betere garantie was dat 
de VS ook inderdaad te hulp zouden 
schieten. In de tweede plaats was die 
terugtrekkinga-operatie geheel in 
strijd met de Flexible Respons-ge
dachte, die juist een versterking van 
de NAVO-troepen in Europa voorschreef. 
De VS bsdden echter hun antwoord al 
gereed; de betreffende eenheden (in 
totaal 6 divisies=ca. 200.000 man) 
waren niet echt uit Europa terugge
trokken, ze waren slechts bevorderd 
tot zogenaamde 'dual-based' divisies. 
Divisies dus met twee thuisbases : 
een in de BRD en een in de VS. En nu 
zaten ze toevalllg op een basis In de 
VS. Maar, zo verzekerden de VS, in 
tijd van krisis zouden ze onmiddelijk 
weer naar Europa terugkeren. Europa 
wilde dat echter wel eens .zwart op 
wit zien. Zodoende werd er in 1967 
een overeenkomst tussen de VS, de BRD 
en Groot-Brittannië getekend, waarin 
het een en ander geregeld werd. In 
diezelfde overeenkomst werd afgespro
ken dat de hele terugkeer-oefening 
in het vervolg jaarlijks geoefend zou 
worden onder de naam 1 REturn FORces 
to GERmany' • 
Tenslotte gebeurde er in 1967 nog 
iets; Frankrijk trok zich terug uit 
de militaire poot van de NAVO. Voor 
de NAVO gaf dat allerlei problemen. 
Zo liepen de logistieke aanvoerlijnen 
voor de Amerikaanse versterkingen tot 
da.n toe via de Franse havens over 
Frans grondgebied naar het centrale 
front in Duitsland. Dat wilden de 
Fransen nu echter niet meer. Zodoende 
week de NAVO, voor wat deze aanvoer
routes betreft, uit naar de Benelux. 
Vandaar dat er dus ook altijd een of 
meerdere Benelux-landen bij de Refor
ger-oefeningen betrokken zijn. 
Op grond van de ervaringen uit de 
tweede wereldoorlog en van. de oorlog 
in het Midden Oosten, kwam de NAVO 
in de loop van de zeventiger jaren 
tot de konklusie dat het voeren van 
een 'Blitzkrieg' de meeste kans op 
succes zou bieden. Het principe va.n 
de 'Blitzkrieg' is dat een verras
singsaanval op de tegenstander wdrdt 
uitgevoerd, op het moment dat die te
genstander zijn krijgsmacht nog niet 
volledig heeft kunnen mobiliseren . 
Binnen NAVO-kringen ging men er van 
uit dat het liarchaupakt dus ook wel 
op een dergelijke man~er te werk zou 
gaan. 
En daar di. ende dus, in het kader van 
de Fle.xible Response, een adekwaat 
antwoord op gegeven te worden. In de 
eerste plaats moest de mogelijkheid 
geschapen worden om in een zeer 
vroegtijdig stadium al op de hoogte 
te zijn ven de plannen van het War
chaupakt, dus: betere spionagesate
lieten, inlichtingendiensten, radër
systeinen, e.d. In de tweede plaats 
moesten er maatregelen get.rolfen wor
den, die de NAVO in staat zouden 
stellen om binnen de kortste keren 
op volledige oorlogssterkte te zijn. 
dus: meer parate troepen en wapensys
temen in 'vredestijd' , vooral in de 
BRD, een goed geolied mobilisatiesys
teem en een sneller vervoer van Ame
rikaanse (en Engelse) troepen naar 
het centrale front. 

Om dat laatste te regelen kwam gene
raal Rogers, opperbevelhebber van de 
Amerikaanse strijdkrachten In Europa, 
in 1982 met zijn 'Rapid Reinforcement 
Plan'. Dit plan had een drieledig 
doel: 
1) een gedeelte van de Amerikaanse 
'dual-based' divisies moest in tijden 
van krisis binnen 48 uur volledig be
wapend aan het front kunnen staan, 
2) het overige deel van deze zes di
visies moest binnen tien dagen ter 
plekke kunnen zijn, 
3) manschappen van andere divisies, 
alsmede reserve-wapens en -munitie, 
mochten er niet meer dan dertig dagen 
over doen. 
Dat is echter gemakkelijker gezegd 
dan gedaan, want tussen de VS en Eu
ropa ligt een kolossaal obstakel: de 
Atlantieee Oceaan. De manschappen wa
ren nog vrij snel per vliegtuig naar 
Europa over te brengen. Maar voor 
een dergelijk vervoer van al het ma
teriaal (zware tanks, pantservoertui
gen, vrachtwagens, e.d.) waren lang 
niet genoeg vliegtuigen voor handen. 
Daarom gebeurde dat tot dan toe altijd 
per schip. Maar zoiets leverde natuu~ 
lijk een giganties tijdverlies op. 
Daarom stelde Rogers in zijn plan 
voor de volledig uitrusting van de 
zes 1dual-based' divisies nu alvast 
in speciale depots op te slaan. In 
krisistijd zouden dan alleen nog de 
manschappen overgevlogen moeten wor
den, om vervolgens hun wapens uit de 
depots te halen en snel richting 
front te trekken. 
Rogers' plannen werden aangenomen en 
de benodigde depots zijn inmiddels 
gebouwd. In de BRD ligt het materiaal 
voor vier divisies opgeslagen, in de 
Benelux voor twee divisies. Eén set 
van drie depots ligt in Noord-Neder
land: in Ter Apel, Vriezenveen en Coe. 
vorden. Ze zijn nu nog niet geheel 
gevuld, maar uiteindelijk zal elk de
pot het materiaal voor een derde di
visie bevatten, terwijl in Coevorden 
bovendien alle munitie voor een gehe
le divisie zal liggen. 

Het zal duidelijk zijn dat dezelfde 
middelen, die de NAVO ontwikkelt in 
een verrassingsaanval van het War
schaupakt te kunne.n weerstaan, tege
lijkertijd betere mogelijkheden kreë
ren om zelf een dergelijke aanval uit 
te voeren. En het blijkt meer en meer 
dat de NAVO daar beslist niet vies 
van is. Zo werd in 1982, als nieuw 
onderdeel van de Flexible Response. 
het POFA-konsept officieel aangeno
men. Doel van FOFA is het Warschau
pakt te verhinderen versterkingen van 
uit het achterland naar het front aan 
te voeren. Om dat doel te bereiken 
moeten al zeer vroegtijdig aanvallen 
worden uitgevoerd op allerlei doelen 
diep in het Warschaupakt-achterland, 
als wegen, bruggen, vliegvelden, kom
munikatiecentra en de oprukkende ver
sterkingen zelf. Het beste is natuur
lijk die doelen al aan te vallen voor 
dat het konflikt daadwerkelijk is 
uitgebroken. 
Om dergelijke diepte-aanvallen te 
kunnen uitvoeren, worden momenteel 
ultramoderne wapens en munitiesoorten 
ontwikkeld. Sommige daarvan evenaren 
kwa vernietigingskracht de kleine 
kernwapens, maar overtreffen deze ve
le malen wat betreft precisie. 
Uiteraard wordt het gros van. deze zo
genaamde 'ET-wapens' weer in de VS 
gemaakt, zodat de WestEuropese afhan
kelijkheld gegarandeerd blijft. 

Alle hierboven geschetste ontwikke
lingen zijn van invloed geweest o 
het verloop van de huidige Reforger
oefenin en. 

DE OEFENING 

Zoals gezegd wordt de terugkeer van 
VS-troepen naar de BRD jaarlijks geoe
fend. Afwisselend via de noordelijke 
en de zuidelijke aanvoerroutes. In
middels zijn er achttien van dergelij
ke Reforger-oefeningen geweest. 
Officieel doel van de oefeningen is 
om te testen of het mogelijk is om 
zes Amerikaanse divisies gedeeltelijk 
binnen 48 uur en voor de rest binnen 
tien dagen na de mobilisatie naar het 
centrale front van E~opa over te 
brengen. 
In diezelfde tijd moet materiaal, in
klusief reservematerieel ter vervan
ging van de te verwachten verliezen 
in oorlogstijd, en reserve-munitie, 
per schip worden aangevoerd. 
Het officieuze doel heeft daarentegen 
alles te maken met publiciteit en pro
paganda. De VS kunnen door middel van 
de oefeningen uitstekend hun betrok
kenheid bij de Westeuropese veilig
heid tonen. Hetgeen weer van belang 
is voor de verbetering van de, toch 
al zo gestoorde, relatie tussen de 
VS en de Europese bondgenoten. Refor
ger als de Greatest Show on Earth 
dus. 
Tenslotte vormt Reforger een goede 
oefening voor het geval de NAVO (of 
de VS) ooit eens een verrassingsaan
val op bet Warschaupakt zou willen 
uitvoeren . Bijvoorbeeld om een derge
lijke aanval van het Warschaupakt te 
voorkomen of om een rebellerend Oost
Europees land te hulp te schieten. 
Reforger is niet louter en alleen een 
Am.erikaanse oefening. In Nederland 
doen bijvoorbeeld ook het NTC, de ma
rechaussee, de politie en de inlich
tingendiensten vlijtig mee. Ondermeer 
om zich te oefenen in het voorkomen 
en bestrijden van binnenlands verzet. 
Kortom: er staat ons deze herfst heel 
wat te wachten. 
(Ingekort overgenomen van AMOK-Noord) 

AKTIES IN 1983 

In 1983 zijn er op veel plaatsten in 
het land akties gevoerd tegen Refor
ger en de erop volgende oefening die 
toen de naam Atlantic Lion droeg. 
Blokkades van wegen, sporen en een 
kazerne werden gehouden om de mili
taire transporten tegen te houden, 
al of niet met kraaiepoten, verf- of 
rookbommen. Er waren blokkades o.a . 
in Rotterdam, Eindhoven, Veldhoven, 
Deurne, Wansum en ljsselsteln. In Rot
terdam en Eindhoven waren aktie
zenders in de lucht. Die in Eindhoven 
werd door de politie uit de lucht ge
haald. 
Er was een breed samenwerkingsverband 
ontstaan tussen anti-militaristiese 
groepen, vredesplatforms, IKV groepen 
e.d.. om akties voor te bereiden en 
informatie te geven over Reforger. 
Alleen jammer dat veel mensen uit de 
vredesbeweging het bij de akties zelf 
uiteindelijk lieten afweten. Op een 
enkele ui t .zondering na: In Wansum bv. 
werd onder leiding van een radikale 
pastor een zitblokkade gehouden. 

AKTIES IN 19877 
Een groep mensen, het "Reforger over
leg", is al een tijdje bezig informa
tie over Reforger te verzamelen (o.a. 
de informatie die hier gegeven word~. 
Ook zijn ze bezig een groot aantal 
groepen en individuen te mobiliseren 
he~ en der in het land, zodat op al
lerlei mogelijke manieren en op alle 
mogelijke plekken duidelijk gemaakt 
kan worden wat voor spel de NAVO 6n 
Nederland met hun oefening spelen. 
Op 9 mei is er een grote landelijke 
vergadering gephsnd. Kom en help mee 
de komende akties tot een sukses te 
maken. 
Op 14 mei is er een aktievergadering 

5 voor Amsterdam en omgeving. Zie voor 
details van beide vergaderingen de 

o de achter a ina 



EEN VERSllfi 
Om een jaar na de ramp met de kern
centrale in Tsjernobyl, deze ramp op 
gepaste wijze te herdenken en tevens 
druk uit te oefenen om de Nederlandse 
kerncentrales te sluiten, namen de 
basisgroepen tegen kerngeweld en mi
litarisme het initiatief tot een 
blokkade-aktie bij de kerncentrale 
in Borssele, 24, 25, 26 april jongst
leden. Tal van andere groeperingen 
zoals Milieudefensie, de PSP, de CPN, 
BONK, Vrouwen voor Vrede-Amsterdam, 
Atoomvrijstaat en anderen stelden 
zich - al dan niet met enige m.oeite 
- achter de aktie, waardoor uiteinde
lijk zo ' n 7000 mensen op verschillen
de manieren de eis om Borssele te 
sluiten kracht bij zetten. Het unieke 
van deze aktie bleek uit de verschil
lende aktievormen - een geweldloze 
blokkade, het niet uit de weg gaan 
van geweld en een vreedzame demonstra
tie - die naast elkaar plaats vonden 
zonder dat de ene aktievorm de andere 
ernstig verstoorde. Alhoewel de pers 
het geweld natuurlijk benadrukte mo
gen we toch terug kijken op een min 
of meer geslaagde aktie. 

DE AKTIE 

Vrijdagmiddag om 1 uur verzamelden 
circa' 300 mensen zich op station Goes 
om onder een stralende zon, richti ng 
kerncentrale te vertrekken. Aldaar 
bleek een ambtenaar van het haven
schap besloten te hebben dat het eer
der uitgekozen kampterrein (wat zelfs 
door de burgemeester was 'goedge
keurd ' ) niet geschikt was en werd 
verwezen naar een ander terrein. Het 
nieuwe terrein lag dichter bij de 
centrale en beschikte bovendien over 
een vuil- bruin water spuitende kraan, 
waardoor de wijziging geen probleem 
opleverde. Later bleek dat de gemeen
te en de poli tie van deze wijziging 
(overigens evenals vele andere zaken) 
niet op de hoogte was. 

Op het kamp was het aantal mensen in
middels gegroeid tot zo'n 6 honderd, 
die de kale zandwoestijn in een fleu
rig aktiekamp omtoverden. Ondertussen 
was de eerste arrestant genoteerd. 
De politie reageerde nogal nerveus 
op een demonstrant die alvast in z'n 
eentje begonnen was door tussen het 
prikkeldraad te kruipen, alwaar hij 
op hardhandige wijze door de politie 
van binnenuit weggesleurd werd. Hij 
werd nog diezelfde avond vrijgelaten. 
Ook drie mensen die door een fanatie
ke conducteur wegens 'dronkenschap' 
uit de trein waren gezet konden pas 
later op het kamp verwelkomd worden. 

Op het landelijk overleg van die 
avond bleek een groot aantal mensen 
onvrede te hebben met de strakke 
planning, die het de heren kernstroo~ 
makers en hun beschermers wel erg 
makkelijk maakte. Er bleek geen over
grote meerderheid te vinden om di
rekt met de blokkade te beginnen, 
waardoor de volgende ochtend vroeg 
een bus met werknemers door slechts 
10 demonstraten tegemoet werd getre
den. 
Gemeente en politie lieten blijken 
erg zenuwachtig te zijn door een ver
ordening te sturen, waarin werd ver
boden om vanalles en nog wat, zoals 
tonnen voor het vuur (ze hadden het 
aktiehandboek goed gelezen!) binnen 
een ruime straal rond de centrale bij 

6 zich te hebben. Na een persverklaring 
van de aktie-persgroep werd dit ver
volgens weer ingetrokken. 

Zaterdagmorgen nestelden zich dan 
eindelijk een menigte mensen voor de 
13 poorten. 
Het aantal aktievoerders groeide snel 
en de sfeer werd verhoogd door een 
aantal muziekbandjes die zich van 
poort tot poort begaven. Als verras
sing werd de toegangspoort van de Alu· 
miniurnfabriek Pechiney geblokkeerd. 
Deze fabriek werkt nauw samen met de 
PZEM en neemt 90 % van de stroom voor 
een zeer gematst prijsje af. (Pech~
ney is een dochter van de Franse fir
ma Cogema, ook eigenaar van de opwer
kingsfabriek in La Hague die een kon
trakt heeft met Borssele om de ver
bruikte brandstofstaven te verwerken). 
Hier ontstond na circa twee uur de 
eerste konfrontatie met de politie 
die pas bij de tweede poging de blok
kade met de (nieuwe) wapenstok kon 
wegslaan. Er vielen hier 8 gewonden, 
waaronder een persoon met een hersen
schudding, maar er werd niemand gear· 
resteerd. 

's Avonds bl eken de meeste mensen hun 
slaapzak voor de poorten uitgerold 
te hebben, waardoor er bij alle poor
ten sfeervolle aktiekampjes ontston
den, bijgestaan door een mobiele rou
ziekband die bij elke poort een aan-

tal nummers ten gehore bracht voor 
een enthousiast publiek. Tegen twee 
uur 's nachts begon het bij poort 11 
waar de autonomen zich manifesteerden 
onrustig te worden. De blokkeerders 
aldaar hadden al enige tijd de rollen 
omgedraaid en joegen alles wat ook 
maar iets naar een uniform rook, na 
drie waarschuwingen, weg, Lange tijd 
ging dit prima, tot er plotseling 
(het hek was al enige tijd verdwenen) 
bij een bouwkeet een brandje ontstond 
(dat overigens vanzelf weer uitging). 
Dit was voor de M. E. het teken om hun 
macht te tonen, hetgeen resulteerde 
in een langdurig 'heen-en-weer spelle
tje' waarin ook de H.E. met stenen 
gooide en zeker in het begin weinig 
in te brengen had. Tegen het licht
worden was de poort ontruimd, had men 
zich vrijwillig teruggetrokken en 
werd de blokkade door anderen overge-
nomen . 
Ondertussen was de sfeer bij 
rige poorten nog prima en kon 
van de blokkade geweldloos 
voortgezet. 

de ove
de rest 
worden 

Zondagmorgen bleek dat iedereen de 
blokkade verder geweldloos wilde la
ten verlopen en om twaalf uur begon
nen zo'n tweeduizend mensen een de
monstratie in het dorp Borsele , die 
via de blokkade liep waar de overigen 
werden opgehaald en eindigde in het 
aktiekamp waar uiteindelijk zo 'n ze
ven tot achtduizend mensen aan deel-
namen. 

GEWELD 

Alhoewel de escalaties in het nieuws 
natuurlijk breed werden uitgemeten 
was het toch slechts een, zich duide
lijk manifesterende, groep die het 

geweld niet uit de weg ging. Zij had
den dit ook vantevoren aangekondigd, 
zij het dat men geen geweld wilde uit· 
lokken. Bij de Pechiney-blpkkade is 
ook iets dergelijks gebeurd. Dit was 
overigens door een andere groep geor
ganiseerd en bovendien was hier de 
politie de agressor, daar er nog ge
noeg andere ingangen vrij waren om 
personeel in of uit te laten.'sNachts 
echter bleek de groep deze voornemens 
niet na te kunnen komen , hetgeen een 
vertegenwoordiger de volgende ochtend 
voor het landelijke overleg ook er
kende. Om verdere eskalatie te voor
komen heeft de groep dan ook niet aan 
de demonstratie van zondagmiddag mee
gedaan. Hoewel er natuurlijk aktie
voerders waren, voor wie dit geweld 
rampzali-g was, bleef het duidelijk 
tot een plek beperkt. Een ieder die 
geweld schuwde kon ook daadwerkelijk 
met z 'n geweldloze aktie doorga.an. 
Op het landelijke overleg bleek ook 
dat men niet van plan was om , ondanks 
dat men niet achter deze groep wilde 
staan, de gebeurtenissen toch niet 
de hele aktie te laten bepalen. Al
hoewel het gebeur de weer veel stof 
voor de eeuwigdurende geweldediskus
sie heeft opgeroepen, was het alszo
danig toch een uniek feit dat zo ver
schillende aktievormen naast elkaar 
konden bestaan. 

ARRESTATIES 

Zowel bij Pechiney als bij poort 11 
zijn geen arrestaties verricht. Het 
is dan ook een uiting van zwakte dat 
de politie slechts enkele arrestanten 
maakte, waarvoor totaal geen grond, 
behoudens een soort 1 wraak' was aan 
te voeren. Als voorbeeld moge dienen 
de arrestant van zond.agmorgen in het 
kamp. 's Ochtends had de politie,zeer 
provocerend, een aantal busjes gevuld 
met 'stillen', gewapend met honkbal
knuppels in het kamp opgesteld. Toen 
er kennelijk een stille in het nauw 
kwam (hetgeen overigens alleen door 
de politie wordt beweerd) vond men 
het nodig om een charge uit te voe
ren. Toen deze vast liep en men de 
juiste man, als men al iemand zocht , 
niet te pakken kon krijgen, werd een 
toevallige passant, bekend om zijn 
geweldloosheid, door een stille in 
zijn kruis getrapt, waarna hij door 
een groep H.E.-ers werd besprongen 
en met een jas over zijn hoofd werd 
afgevoerd. Volkomen zinloos en extra 
verwerpelijk om dan juist de arres
tant het plegen van geweld ten laste 
te leggen! 

HET TRIPARTIT 

Ook een veeg voor het zogenaamde tri
partit, de verantwoordelijken van de 
overheid (gemeente, justitie en poli
tie). Zij draaiden voortdurend, waar
bij de ene maatregel door de volgende 
weer werd ongedaan gemaakt en enige 
samenhang volkomen ontbrak. Een ander 
kampterrein, politie op het kamp, zo~ 
der opgaaf van reden eenverbod voor 
de vertegenwoordiging van het kamp 
om hun perskonferentie bij te wonen, 
enzovoorts . Het tripartit bleek niet 
bij machte zich voor te kunnen stel
len hoe de aktie funktioneerde. 
Voortdurend werd over de 'aktielei
ding' gesproken, waarmee 'afspraken' 
zouden zijn gemaakt. Deze bestonden 
echter slechts uit mededelingen van 
de overheid, waarna de aktieorganisa
tie, na overleg meedeelde dat men 
zich er al of niet iets van aan zou 
trekken, waarop er weer een aangepas
te maatregel volgde, 
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'De teerling is geworpen' . Op 24, 

25 en 26 april hebben enkele duizen
den mensen geblokkeerd en gedemon
streerd bij de kerncentrale in het 
Zeeuwse Borssele. Deze aleties marke
ren een opleving van de Anti-Kernener
giebeweging (AKB), - ee.n opleving die 
vooral te danken is aan de daadkracht 
van de. Basisgroepen tegen Kerngeweld 
en Militarisme, die veel van de orga
nisatortese voorbereidingen voor hun 
rekening hebben genomen. Op een kru
ciaal moment - één jaar na de ramp 
in Tsjernobyl - is de basis gelegd 
voor hernieuwd verzet tegen een tech
nologie die een konstante bedreiging 
voor ons leven vormt . 

Na afloop komt vanzelfsprekend de 
vraag op: hoe kunnen 111e de enorm gro-

de nieuwe centrales er zouden staan, 
wijst alles erop dat de regering de 
mening van de bevolking weer met voe
ten gaat treden. 

De Anti-Kernenergiebeweging (AKB) 
heeft dus reden om - naast 't voort
zetten van initiatieven tegen bestaan
de kernenergie-objekten - al dit jaar 
voorbereidingen te treffen voor een 
kampsgne tegen die gewraakte bouwplan
nen. Welk aktiemodel ligt het meest 
voor de hand? Tot nu toe is er weinig 
doorstroming geweest tussen de vredes
bekieging enerzijds, en de anti-kern
energiebellleging anderzijds. Akti-e
initiatieven liepen steeds via ge
scheiden kanalen , hoe111el er in klei
nere plaatsen altijd veel overlappin
gen 111aren. De aktie-werelden 111aren 

te weerstand onder de bevolking tegen •-------------------------------------
atoomenergie vorm gaan geven in een 
kampsgne die zowel 'breed' als ' radi
kaal' is? De regering-Lubbers is al 
volop bezig met de planning van nieu
k'e kerncentrales. Uit het Tienjaren
plan van de Electriciteitscentrales 
leest de Vereniging Milieudefensie 
af dat men al in het najaar van 1988 
aanvragen voor vergunningen in 111il 
dienen. Wil men het tijdsscheJJUJ aan 
kunnen houden, dan moet het officiële 
besluitvormingsproces (het kabinet, 
de Eerste en Tllleede Kamer) al eind 
dit jaar in gang 111orden gezet/ En hoe
klel het nog zeker tot het midden van 
de negentiger jaren zou duren voordat 

HET RESULTAAT 

Geslaagde aktie? Wat was het nut? Wat 
is er nu bereikt? Eén ding is zeker, 
de parlementaire demokratie heeft be
wezen in elk geval , ondanks een meer
derheid van 87% , de waanzin van de 
kernenergie niet te kunnen stoppen. 
We zullen nu maar hopen dat met deze 
aktie, waaraan zoveel verschillende 
mensen, met verschillende achtergron
den en middelen hebben deelgenomen, 
maar toch allemaal met hetzelfde doel 
(geen mens- en milieuvernietigende 
ker nenergie in Nederland) een weg 
heeft vrijgemaakt voor verdere samen
werking . Dat er diskussies gevoerd 
zullen worden is logisch en misschien 
wel noodzakelijk, maar hopelijk wel 
op de daarvoor geëigende plaatsen, 
zoals deze krant of in een recht
streeks kontakt en niet via de lande
lijke pers, want daar zijn we in elk 
geval niet mee gediend! 

Herman 
van de persgroep van 
"Nooit meer Tsjernobyl" 

De Stichting ' Nooit Meer Tsjernobyl' 
is elke dinsdag en vrijdag bereikbaar 
van 14.00 tot 17.00, Sweerts de Landa· 
straat 73 tel: 085-514957 

Behalve bij de autonomen- poort zijn 
er ook bij andere poorten nog 111at an
dère dingen gedaan dan alleen blokke
ren, bv. bij de vrou111enpoort . 
Zaterdag overdag is de 111eg beschil
derd met allerlei leuzen en s'nachts 
is een gebou111tje op het terrein van 
de centrale beschilderd en van de 
leus "STOP DIE KANKERCENTRALE" voor
zien. Kennelijk schaamden de klerkne
mers van de centrale er zich hevig 
voor dat het ons gelukt 111as om ons 
op hun grondgebied vrijelijk te uiten 
111ant zondag in alle vroegte k111am een 
schoonmaakploeg het schilderwerk 111eer 
verlllijderen, zodat er voor de demon
stranten die die dag zouden komen 
niets meer van te zien zou zijn . 
Zondagochtend is ook nog een vrou111 
in een hoogspanningsmast geklommen 
om een spandoek op te hangen. 

Al met al vond ik het prima aktieda
gen ondanks het gevoel 111aar heel veel 
mensen in het begin last van hadden 
nl. dat je voor joker voor de poort 
zit omdat het 111erk in de centrale 
toch ongestoord doorgaat. Haar naast 
de blokkades zelf is er nog heel 111at 
meer gebeurd en gedaan. Veel diskus
sie dankzij de autonomen' prikakties1 
de blokkade bij Pecbiney lilaardoor de 
aandacht ook daarop gevestigd 111erd1 
een goeie sfeer1 de autonomen die uit 
zichzelf toegaven dat ze zich niet 
aan de afspraken met andere aktie
voerders hadden gehouden. En niet te 
vergeten een prima organi.satie 111ant 
alles op het tentenkamp, de kommuni
katie via radio en pendelend langs 
de blokkades, eten en drinken van 
Rampenplan, eerste hulp. overal 111as 
goed voor gezorgd. En dat is een enor 
me klus die niet onderschat moet 111or-
den. Jenneke 

gescheiden, ondanks het feit dat de 
tillee vormen van atoomvernietiging 
lilaartegen de twee be111egingen zich ver· 
zetten nauw met elkaar ver111even zijn. 

Toch lijkt juist het verzet tegen 
de bouw van de kruisrakettenbasis in 
Woensdrecht aanknopingspunten te bie
den voor een nieuwe, brede kampagne 
van de AKB. Tegen die bouWk'erkzaamhe
den is zoals bekend na het 1 november-. 
besluit een koalitie van de grond ge
tild onder de naam BIVAK (Breed Ini
tiatief voor Verdergaande Akties Te
gen Kruisraketten) . Terwijl het door 
de PvdA gedomineerde KKN ging slapen 
bracht BIVAK veel vredesaktivisten/s 
die zich 111ilden blijven verzetten sa
men• spoorde plaatselijke vredesplat
forms aan om besmette bedrijven aan 

ten op de bunkerbouwers van Woens
drecht. Zo 111ordt enigszins zichtbaar 
111at voor schimmige 111ereld van 'Winst
zucht en ekonomies machtsstreven er 
ligt achter het publiekelijke vertoon 
over 'veiligheid' en 'bescherming' 
van de burgers. 

Is het denkbaar dat de AKB voort
borduurt op de ervaringen die door 
BIVAK zijn opgedaan? Om meerdere re
denen biedt zo'n keuze perspektieven. 
Ten eerste: de Anti-Kernenergiebekie
ging zou klaarschijnlijk dezelfde vak
bandssteun kunnen aanboren als BIVAK 
gekregen heeft, - en misschien nog 
veel meer gezien de maximale onvrede 
over kernenergie onder de bevolking. 
Zij zou deels dezelfde bedrijven on
der druk kunnen zetten, die ook aan 
Woensdrecht hun handen vuil hebben 
gemaakt: zo111el de Hollandse Eeton
groep (via z ' n ' dochter' de HCG) als 
bou111bedrijf Bredero (dat een dikke 
vinger in de pap heeft bij het nukle
aire onderzoeksburo NUCON) maken deel 
uit van de Nederlandse atoomenergie
lobby. Bovendien zou de AKB een bete
re uitgangspositie hebben dan BIVAK 
heeft gehad: dankzij een regerings
rapport over mogelijke Nederlandse 
leveranciers voor de bouwr.nieuwe kern
centrales (het zogenaamde Electro111att 
rapport) en ook door zelfstandig on-

te schrijven1 benaderde vakbonden (de 
Voedingsbond-FNV, de Vrou111enbond , Kun
stenbond en ABOP sloten zich aan) 1 
en hield vorig jaar ook enkele massa
le akties, lilaaronder de blokkade van 
de vliegbasis op 19 september. 

De kampagne van BIVAK heeft heel 
111at z111akke kanten gehad, en heeft 
(tot nu toe) niet uitgeblonken door 
slagvaardigheid. Debet daaraan waren 
onder andere: het geharre111ar tussen 
deelnemende organisaties, met name 
in de beginperiode' het feit dat de 
kampagne eigenlijk vrij la.at op gang 
kwam en op moest boxen tegen de demo
ralisatie die mede door de illusie
politiek van het KKN in de hand 111as 
gewerkt (zie de recensiepagina). Haar 
ook het relatieve gebrek aan kennis 
over de konnekties tussen de bedrij· 
ven111ereld en het militarisme heeft 
ons parten gespeeld. Het blijft een 
groot pluspunt dat de aandacht van 
de vredesbe111eging zich is gaan rich-

derzoeks111erk van aktivisten/s (zie 
de Bonk-Aktiefolder over de atoomlob
by, en ook de bedrijvenlijst van 
Speurgroep Bequerel) hebben we al be
hoorlijk veel zicht op de medeplich
tigheid van ondernemingen aan atoom
energie. 

Een boykot van de bou111 van kerncen· 
trales zou waarschijnlijk tot de ver
beelding van het publiek kunnen spre
ken, als die ook een welgekozen kon
sumentenboykot zou omsluiten, Kortom: 
een boykot lijkt het overwegen 111aard 
op de Strategiekonferentie die Milieu· 
Defensie in september aanstaande be
legt, met de ver111achte deelname van 
alle schakeringen van de AKB. Intus
sen hoeven 111e met prakttese initia
tieve.n niet tot dan te wachten. Nij
pels nodigt ons uit de knuppel al in 
het hoenderhok te gooien als hij zijn 
'voorlichtings' (lees: bedrogs)kampag• 
ne over bestraling lanceert binnen
kort. Ter begeleiding van die verto
ning zouden 111e niet alleen feitelijke 
informatie over bestraling kunnen ver 
spreiden, maar ook (plaatselijke) 
z111artboeken op kunnen stellen, met 
gedetailleerde gegevens over bedrij
ven die van kernenergie profiteren 
en dicht in de buurt kantoren/produk 7 
tie-eenheden hebben . 

eter 
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laten 
we ons 

• re eens 1e 
Kort geleden is door het Anti-Mili
taristles Onderzoekskollektief (AMOK) 
een brochure uitgegeven onder de titel 
'De Slag om Woensdrecht' (April 1987). 
tn het eerste hoofdstuk van die bro
chure poneert Huub Jaspers een negen
tal stellingen over de opkomst en 
neergang van de 'nieuwe vredesbewe
ging 1 in Nederland, stellingen die 
nog extra aandacht hebben gekregen 
doordat ze ook in het weekblad Bluf! 
zijn afgedrukt (19 maart 1987). Het 
tweede hoofdstuk is een weergave van 
een ronde-tafelgesprek tussen mensen 
die tot de meest uiteenlopende stro
mingen binnen de vredesbeweging beho
ren. 

Bij het recenseren van deze uitgave 
willen we voorop stellen dat het na
tuurlijk lovenswaardig is dat er een 
evaluatie van de vredesbeweging wordt 
gemaakt. Bevorderd moet inderdaad 
worden dat de sterke en zwakke punten 
van de vredesstrijd van de afgelopen 
8 à 10 jaar op een rijtje worden ge
zet. Alleen als we krities terug dur
ven blikken kan er lering worden ge
trokke~ uit de ervaringen en kan 
worden bereikt, dat toekomstige kam
pagnes tegen de dreiging (én prak
tijk!) van massavernietiging meer ef
fekt sorteren dan de kampagne die er 
tegen de plaatsing van kruisraketten 
is gevoerd. 

Toch vinden we het nodig om over de 
zojuist gepubliceerde AMOK-brochure 
een paar harde not~n te kraken, want 
volgens ons helpt de brochure eerder 
de ernstig verzwakte vredesbeweging 
ten grave te dragen dan om het aktie
perspetief te verbeteren. In de stel
lingen van Huub worden namelijk zo
veel kreatieve ervaringen uit het ver
leden over het hoofd gezien, wordt 
het effekt van de akties zozeer gere
lativeerd • onderschat, dat er ten 
onrechte een pessimisties beeld ont
staat. En omdat zijn pessimisme on-
voldoende wordt weerlegd door de men
sen rond de tafel - staat een !.2!!=:. 
trasterend beeld van de eerdeJ:' ge
voerde vredesstrijd in deze recensie 
voorop. 

De Basis voor Evaluatie. 

Wanneer bereikte de anti-kruisraket
tenstrijd zijn ware hoogtepunt, zijn 
periode van grootste bloei? Huub is 
daarover kategories: "21 november is 
zowel het hoogtepunt als het keerpunt 
van de Nederlandse anti-kernwapenbe
weging", daarna verwaterde de eis en 
de kracht van het vredesverzet. 
Het is waar, dat de demonstratie die 
op 29 oktober 1983 werd gehouden veel 
massaler, maar veel minder strijdbaar 
was dan die in 1981. Maar in tegen
stelling tot twee jaar daarvoor viel 
er na 29 oktober geen lange stilte. 
Waar de Amsterdamse betoging gevolgd 
werd door een lange publiciteitsronde 
waarin IKV-leiders eindeloos geinter
viewd werden, werd de Haagse demo ge
volgd door een onstuitbare golf van 
akties. 
De eerste daad na 29 oktober werd ge
steld door vrouwen: op initiatief van 
Vrouwen-voor-Vrede Amsterdam werden 
de toegangspoorten tot de vliegbasis 
in Soesterberg geblokkeerd. En in de 
maanden daarna - tot aan juni 1984 
-gonsde het voortdurend van de akties 
die vanuit de basis van de beweging 

• • pess.1m1sme 

werden opgezet, zoals: het mense
lijke lint dat begin december werd 
gelegd van de hoofdpoort van de mili
taire basis in Woensdrecht tot aan 
het Vredesaktiekamp (VAK); de poging 
tot bezetting van een kommunikatie
gebouw op dez~lfde basis in februari, 
en de geslaagde bezetting van een op
slagplaats op Volkei in april; de 
kruispuntbezettingen bij gelegenheid 
van de werkonderbreking op 10 mei en 
de muzikale omsingeling van Woens
drecht door duizenden eind mei. Geen 
van al die akties wordt door Huub ook 
maar genoemd, la'it staan dat er poli
tieke betekenis aan wordt gehecht. 

Het meest onverkwikkelijke is echter 
dat ook geen van de massale scholie
renstakingen door hem wordt vermeld. 
De stap om jongeren op middelbare 
scholen tot akties op te roepen werd 
het eerst genomen.door het scholieren
komitee in Amsterdam en was een dave
rend sukses: zeker 7 duizend scholie
ren trokken op 11 april 1984 door de 
straten van Amsterdam en gaven daar
mee het sein voor jongeren om ook in 
andere plaatsen tot stakingsakties 
over te gaan. Bij twee landelijke 
scholierenstakingen die in 1984 en 
1985 werden sehouden weerstonden 
jongeren de terreur van schooldirek
ties en politie te paard: ze vormden 
een kwalitatief hoogtepunt in de Ne
derlandse vredesstrijd, want in tegen 
stelling tot het magere kwartiertje 
dat door het FNV werd afgekondgd wer
den deze stakingsdagen z6nder oprech
te steun van de topleiding van de vre
desbeweging van de grond getild, door 
jongeren zelf. 
Het is kenmerkend voor prakties alle 
burgerlijke berichtgeving over volks
verzet in de wereld dat die erop uit 
is om mensen pessimisme aan te praten 
en dat meestal juist die ervaringen 
worden genegeerd wasruit onderdrukte 
mensen revolutionaire kracht kunnen 
putten. Om die reden wordt ook strijd 
waar miljoenen mensen aan meedoen ee& 
voudig doodgezwegen. Ondanks zijn ra
dikaal klinkende betoog is Huub in 
dezelfde val getrapt, want hij heeft 
precies die bron van evaluatie gemist 
die de belangrijkste bron vormt voor 
het opbouwen van een nieuw aktieper
spektief: de zelfstandige strijderva
ringen aan de basis van de vredesbe
weging. 

De Beweging in zijn Breedte en Kracht 

Ook als we naar het gekonkel van de 
tegenstanders van de vredesbeweging 
kijken blijkt het terecht om de perio 
de 1983-1984 als richtsnoer te nemen 
voor een (meer optimistiese) evalua
tie. Immers, het regeringsbeleid, dat 
op plaatsing aanstuurde, werd in de 
lente van 1984 onmiskenbaar aan het 
wankelen gebracht. Ook binnen het CDA 
groeide tijdens die maanden de druk 
op ministers zich neer te leggen bij 
de eis van de vredesbeweging. En de 
NAVO voerde intensieve konsultaties 
-veegde op een gegeven moment zelfs 
de vloer aan met de onvoldoende hals
starrige minister De Ruijter- om maar 
te vorv· •men dat het. kabinet-Lubbers 
overstag zou gaan. 

-..l!llllllfilli!!! 

aanpraten?! 
;Binnen ne vredesbeweging zelf was in- t 
tussen een duidelijke spanning waar
neembaar. Enerzijds was er de leiding 
van het KKN die - zoals Huub en met 
hem rondetafel-gesprekspartners te
recht stellen - een illusie-politiek 
voorstond en een niet-op-feiten-maar 
geloof gebaseerde propaganda ten gun
ste van parlementaire demokratie voer 
de. 
Het KKN konke1de, trad ondemokraties 
op, om de neiging tot direk~ verzet 
de kop in te drukken. En anderzijds 
waren er groepen aan de basis van de 
vredesbeweging, zoals de vredesbewe
ging Delft en ook de Vredesaktiekrant 
die voortdurend pleitten voor een 
strategie die de druk op de regering 
ZQU verho_gen. De gr_ote zwakte tijdens 
de hele periode sinds 1981 echter is 
dat groepen en organisaties in de lin· 
ker hoek van de vredesbeweging te 
versnipperd optraden en daardoor kan
sen misten om het indammen van de ra
dikaliteit (uiteindelijk bewerktstel
ligd door het Volkspetitionnement 
te beletten. 

Positief was wel dat er gedurende dat 
hele jaar-van-het-hoogtepunt een wis
selwerking bestond tussen zeer mas-· 
saal legaal verzet en vaak voorkomen
de wetsovertredende akties. Zo konden 
mede dankzij de door het KKN georga
niseerde betoging met zijn half mil
joen deelnemers/eters, ook andere 
initiatieven geleien. Positief was 
verder het eigen gezicht van de radi
kalisering der vredesbeweging: in te
genstelling tot de anti-kernenergie
beweging maakten niet alleen bezet
tingen/blokkade'!~ deel uit. van de druk-· 
verhogende initiatieven, maar ook 
werkonderbrekingen en stakingen, 
en die waren zeer breed. opgezet. Ook 
deze historiese verworvenheid wordt 
nog steeds on:voldoende onderkend! 

Tenslotte: de periode 1%.- ·q84 il
lustreert goed de mening van klek en 
anderen in het rondetafel-gesprek, 
dat er niet noodzakelijk een tegen
stelling is .. tussen breed en radikaal, 
maar dat die twee best samen kunnen 
gaan. De botsende opvattingen hier
over komen tijdenede rondetafel-dis
kussie herhaaldelijk terug, waarbij 
het pessimisme over het samengaan van. 
breed en radikaal parallel loopt aan 
de onderschatting van het vredesver
zet dat eerder heeft plaatsgehad. De 
beweging groeide niet ondanks maar 
door zijn oorspronkelijk radikale eis •. 
En hoewel de leiding zich uiteinde
lijk helemaal liet inpalmen door de 
sociaal-demokratie, was de onder
stroom die kwa vorm en inhoud een ra
dikaler beleid voorstond wel degelijk 
groot. 

Elementen voor een Sterker Anti-mili
tarisme. 

Welk perspektief valt er te schetsen 
voor de toekomst van de vredesstrijd? 
De vraag die op dit moment vooral aan 
de orde is is: hoe kunnen de anti-mi
litaristiese stromingen zodanig hun 
draagvlak vergroten dat zij in een 
toekomstige, massale oplev~ng van ve~ 
zet tegen atoomvernietiging en andere 
vormen van massavernietiging meer in
vloed kunnen uitoefenen op het aktie
beleid? Daarover is een diskussie no
dig over de gezamenlijke inbreng van 
de anti-militaristen/a of, zoals Leo 
van de SAP het zegt: ''We moeten de 
komende tijd een perspektief opbouwen 
dat een alternatief is voor de so
ciaal-demokratie". 

Dit laatste - anti-militaristiese sa
~qwerking, en daardoor het stellen 

van een alternatief - heeft al een 
stukje vorm gekregen in de loopboot
demonstratie en andere akties die vo
rig jaar september in Amsterdam zijn 
gehouden tegen de komst van de Navo
vloot naar de IJ-haven, na de oefe
nin~ Northern Wedding. Vergeli ikbare 
aanknopingspunten tot samenwerking 
breed verzet liggen er ook bij andere 
oefeningen, zoals die dit najaar te 
houden massale oefening in troepen
transport, Reforge:r:, en de geheime, 
tweejaarlijkse Wintex-oefeningen. 
Mits vroegtijdig voorbereid kunnen 

. rond zulke oefeningen verschillende 
~tievormen (betogingen/blokkades/ 
Akties binnen bedrijven) worden gekom 
bineerd en kan tegelijk een inhoude
lijke diskussie over de Navo als on
.cl,erdrukkingsapparsat worden gestimu
leerd. 

Binnen het geheel van anti-militari
stiese krachten blijft ook de in
breng van BONK belangrijk. Over het 
Samenwerkingsverband wil ik twee on
juistheden, verkondigd in de AMOK
stellingen, rechtzetten: BONK heeft 
zich niet op het standpunt van princi 
piële, maar dat van strategiese ge
weldloosheid gesteld (geen morele ver 
werping van gewapende akties dus); 
en hoewel er aanvankelijk geen een
stemmigheid was over de eis van 6én
zijdige stappen, is BONK daar wel een 
vurig pleitbezorgervoor geworden. 
De belangrijkste inhoudelijke bijdra
ge van BONK vind ik echter een her
nieuwde aandacht voor de ekonomiese 
drijfveren van het militarisme: een 
thema dat nog veel verder dient te 
worden uitgediept, voordat dé ~
ken van de eindeloze waanzin van de 
wapenwedloop volledig kunnen worden 
doorgrond. 

~enslotte: heel essentieel, willen 
enti-militaristtese stromingen de be
wustwording over de oorlogevoorberei
dingen beter kunnen beinvloeden, is 
zeker dat we leren om vooruit te kij
ken. Zo slaagde BONK erin om de keu
zes van meerdere organisaties binnen 
het KKN na 1 november te beinvloeden, 
door ruim voor die datum het idee aan 
te zwengelen van . een Boykot van de 
3unkerbouwers. Waarom zouden we niet 
in staat zijn de vormgeving van een 
boykot-kampagne tegen de bouw van 
nieuwe kerncentrales eveneens te be
invloeden? Of die tegen de toekomsti
ge dreiging van Star Wars? De belang
rijkste voorwaarde voor een gedegen 
bijdrage is vooral dat we als anti
militaristiese groeperingen onze plei 
dooien met veel inhoudelijke informa
tie weten te onderbouwen, vooral over 
de belangen die bij de besluitvorming 
·over nieuwe, destruktieve plannen een 
rol spelen. 



Voor het eerst In de geschiedenis heeft 
het FUipptjnse leger F -5 vllegtutgen ge
bruikt om NPA-kampen (New People's 
Army • Het Volksleger) te bombarde
ren. Zelfs onder Marcos Is dit nooit ge
beurd. Waarom nu wel, nu Cory Aquino 
aan de rnaebt Is? Is het toeval of 
maakt het deel uit van een nieuwe 
strategie? 
Tegelijkertijd treden er allerlel rechtse 
terreurgroepen op, die vaak openlijk 
gesteund en bewapend worden door bet 
leger. Heeft dat iets met het voor
gaande te maken of ls het een ver
schijnsel op zich? 

laatste tragedie heeft diepe wonden ge
slagen ln de Amerikaanse samenleving 
en politiek. Men ging naarstig op zoek 
naar andere mogelijkheden om de A
merikaanse belangen (ook wel 'vrede' 
genoemd) In de wereld veiUg te .stel
len. 
De eerste ervaringen hiermee werden 
tijdens de vijftiger jaren opgedaan In 
de FilippiJnen. Gedurende de tweede 
wereld oorlog was er een boerenop
stand op het eUand Luzon tegen de 
toenmalige Japanse bezetters. Deze 
Hukbalehap had ook de beschikking o
ver een gewapend guerlllaleger. Na de 
verdrijving van de Japanners verlegden 
zij hun zwaartepunt naar verzet tegen 
de Amerikaanse overheersing van de 
FilippiJnen. 
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Deze en andere felten passen In een 
steeds verder doordachte Amerikaan
se strategie In de bestrijding van revo
lutionaire groepen of bewegingen. Zij 
wordt niet alleen In de FUlppijnen toe
gepast, maar ook in Mldden Amerika 
en elders In de wereld. Deze strategie 
staat bekend onder de naam LOW IN
TENSITY CONFLICT (LIC). 

Hiertegen trad Amerika op een nieuwe 
manier op; geen dlrekte. massale inter
ventie, maar training en bewapening 
van het Filippijnse leger, Inschakeling 
van Amerikaanse oorlogsadviseurs en 
-planners, CIA's Special Operatton 

W'JI!IlUit Sublc Bay Is de Amerikaanse marine basis op de f'Hippljnen. 
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Een omschrijving van LIC In een offi- Forces, bombardementen van dorpen 
cteel Amerikaans mllltalr handboek van door Amerikaanse vllegtulgen van Clark Vervolgens zijn er de zogenaamde 'war

games': gezamenlijke oefeningen van 
bet Flllppljnse en Amerikaanse leger • 
in de FUlppijnen zelf, ter verdediging 
tegen aanvallen van buitenaf en ook 
tegen opstanden Ln het land zelf. 

1985 Jutdt:"LIC Is een beperkte poll- Air Base, enz. De hele operatie stond 
tlek-mllltalre strijd om politieke. so- onder lelding van (toen) kolonel Edward 
ctale, ekonomlsche en psychologische Landsdale, In die tijd een bekend CIA-
doelen t_e bereiken." strateeg. Op zijn aanraden werden er 
Uit deze omschrijving worden tevens speelale operaties uitgevoerd tegen de 

Soms oefenen FilippiJnse en Amerikaan
se mllltairen (veelal SOF's) gezamenlijk 
In bepaalde regio's, waar 'toevallig' bet 
NPA erg aktief Is. In 1981 alleen al 
registreerde Slmbulan acht van zulke 
gezamenlijke 'war-gamea', en dat gaat 
door tot op de dag van vandaag. 

de mlddelen dutdelijk die gebruikt wor- leiders van bet verzet, werd er amnes-
den om dit doel te bereiken. tie en begeleiding bij terugkeer In de 
Mllttalre strategen In de VS diskusstëren 'normale' maatschappiJ beloofd aan ver-
nog steeds met elkaar over pteclese- zetsstrijders die de wapens zouden 
re definities van LIC als totale strate- neerleggen en zich zouden overgeven. 
gte en de verschUlende onderdelen er- Velen van hen die op dat aanbod zijn 
van. ZIJ zijn het samen wel eens over Ingegaan, hebben het niet overleefd. 
het feit dat het een .kategorie van oor- Is het dan VJ:eemd dat het NPA nu af-
logvoeren Is naast een kernoorlog en wijzend reageert op het 'genereuze' aan-
een konventtonele oorlog. Deze derde bod van Aqulno met dezelfde strekking? 

Een derde terrein waarop de SOF's ak
tief zijn, maar dan wet ongewapend, 
Is de psychologische oorlogsvoering. Dat 
wil zeggen dat zij ondersteuning ver
lenen aan het bouwen van bruggen, 
medische diensten e.d., die erop ge
richt zijn de 'harten en geesten' te 
winnen van de FIUppljnse bevolking. Op 
die manier wUien ze de mensen laten 
zien dat ze meer van de Filippijnse re
gering en Amerika te verwachten heb
ben, dan van de 'kommunlstlsche' re
bellen van het NPA. 

kategorie (LIC) gaat er van uit dat De anti-Huk kampagne was een sukses 
konflikten In de wereld vaak niet al- voor de niet-openlijke V5-lnterventle 
leen puur milltalr kunnen worden op- In een beperkte oorlog. Landsdate werd 
gelost. Daarom Is LIC een kombinatle met êên klap een legende In de anti-
van ekonomlsche. polltleke. psycholo- verzetskrlngen. Hoewel zijn ervarlnge.n 
gische !n militaire oorlogsvoering. Of, In de FUlppijnen te laat kwamen om de 
zoals kolonel Joho Waghelstein het aan- massale Amerikaanse Interventte In 
duldt, "de totale oorlog aan de basis." Vletnam te voorkomen, zijn onderdelen 
De term LIC Is op meerdere manleren ervan nog wel toegepast. Met zijn er-
misleidend. Allereerst omdat het vaak vartogen heeft Landsdate de eerste stap 
bruter Is dan een konventtonele oor- gezet naar wat nu bekend staat als 
logsvoerlng. Als de psycbologtsche oor- LJC-strategie. Hij Is er tot op de hul-
logsvoerlng faalt, schakelt men over dige dag nog nauw bij betrokken. 

Ervaringen opgedaan In de Filippijnen 
en elders In de derde wereld, met deze 
bovengenoemde elementen, hebben er 
In 1981 -het jaar dat Reagan aantrad 
als president van de VS!- toe ge
leld dat LIC als officiële en totale 

op mllltalr terrorisme, of door para- nmmrururuiw~'l.!lllllli'JIWUlUIUI 
milltalre groepen of doodseskaders. Het -tt SPECIALE ANTI-GUERILLA EENHEDEN .. 
Is een smerige oorlog ionder einde, 
waarin men praat over 'vrede en orde', 
terwijl men Intussen de samenleving 
voortdurend aan het wankelen brengt. 
Vervolgens Is de term misleidend om
dat 'Low' alleen betrekking heeft op 
de VS. en wel op een dubbele manier: 
allereerst dient er op zo laag mogelljke 
schaal dlrekte Interventte vanuit de VS 
plaats te vinden; bovendten moet de 
Amerikaanse betrokkenheid· erbiJ zoveel 
mogelijk utt de publlcltelt worden ge
h<>.!'den. Voor LIC hoeft er geen offl
clele oorlogsverklaring te worden af
gegeven, hoeven er geen grootscheep
se troepentransporten van Amerikaanse 
mtlltatren plaats te vinden (2oals In de 
Vietnam-periode), e.d., zodat het moel
lijk Is de Amerikaanse publieke opinie 
of het Congres ertegen In het geweer 
te brengen. 
LIC Is er op gericht zoveel mogelijk 
de plaatselijke bevolking onderling de 
konflikten te laten uitvechten, waardoor 
er weinig 'American boys' zullen sneu
velen. Zij zijn er niettemln zeer nauw 
biJ betrokken in de vorm van adviseurs, 
leiders van trainingskampen, doorgeef
luik van dollars voor allerlei projekten, 
enz. Hun rol Is om zoveel mogelijk 
steun (op diverse gebieden) te verlenen 
aan hen die de Amerikaanse belangen 
op ekonomtscb, politiek en mUitair ter-
rein zo goed mog~Ujk beschermen. 
Met andere woorden: LIC Is een ver
fijnde manier om de lmperiallstlsche 
belangen van de VS In de wereld te 
bandhaven en/of utt te breiden. 
~~·.LnU1!.IWU1U1 

-te KORTE GESCHIEDE~lS VAN LIC. _.fl 

Rond de eeuwwlssellng hebben de VS 
op een massale, grootschalige en kon
venttonele manier JleTntervenleerd ln 
de FIUppljnen. Het resultaat was een 
totaal van 600.000 slachtoffers! Alleen 
tijdens de Vletnam-oorlog werd op de
ze manier nogmaals opgetreden door 
de VS, met nog meer slachtoffers. De 

Zowel In Vletnam als In de Filippijnen strategie werd aanvaard. Sindsdien 
hadden de Amerikanen ontdekt dat er wordt bij uitgebreid toegepast ln Mld-
een mlddel was om de Amerikaanse In- den -Amerika, de Filippijnen en elders 
terventie uit de publiettelt te houden: in de wereld. 
de SOF's. Deze afkorting staat voor l:I'.!IUI'In:l'!I'JlUIUIUil1nm :ren:ru:m u ru .. ·JIIllUI'JIUI'.ll'.ll'.:rururur..uu.:ur.:r.wnw 
Special Operatlon Forces. De leden er- .. REAGAN EN DE KONRA-REVOLliTIE tl 
Van WOrden Streng geselekteerd, krij• IJDffilllllllniDID•DID'D!niDJCID>D!!IInm!Din!ft!Dill!R!Dill!D' DJDI1Illl.illl1UIII 

gen een zeer uitgebrelde en moderne Het tijdschrift "Derde Wereld" geeft 
training In anti- guerilla oorlogsvoe- In haar nummer van november 1986 een 
l"lng. Hierdoor zijn ziJ In staat als een uitvoerige analyse door Robert Mat-
soort guerllla-eenheden op te treden. thews van de Reagan-doktrlne. een-
Het feit dat ze ln eenheden optreden traal daarin staat maar êên woord: 
die oiet groter zijn dan maximaal 17 anti-kommunisme. 
personen, maakt ben ook uiterst ge- Amerika moet na bet slappe optreden 
schikt voor allerlel klandestlene opera- tn de zeventiger jaren, en zeker onder 
ties. Carter, weer laten zien dat het niet 
Reeds een aantal jaren geleden wees met zich laat spotten, maar pal staat 
professor Roland Slmbuien In zijn boek voor de verdediging van het vrije wes-
"Bases of our lnsecurlty" op een aan- ten. Zo luidde de boodschap die Rea-
wezlghetd van SOF's in de Flllppljnen. gan predikte tijdens de prestdentsver-
Volgena een offlclele persverklaring van kiezingen van 1980. 
de Amerikaanse ambasaede in Manila Daarin werd en wordt Reagan sterk on-
(11 Junl 1985) zijn SOF's sinds 1978 dersteund door rellgteus en niet-religt-
aanwezig op Sublc Naval Base en sinds eus, Nieuw Rechts in de VS. Rechtse 
1981 op Clark Air Base. evangelisten verkondtgen voor wie bet 
In het trainingsprogramma van de SOF's wil horen (en zien op de tv) dat bun 
tn de FUlppijnen Is, aldus Stmbulan, ook tegenstanders betrokken zijn bij een sa-
het leren van de Ftuppijnse taal opgena. tanlsche samenzwering om de basis-
men. Dit terwijl de VS beweren dat zij principes van het christelijk geloof te 
alleen Ingezet worden bij 'kalamltelten' ondermijnen. Mldden - Amerika wordt 
buiten de Filippijnen, b.v. In de aangevalten door goddeloze kommunta-
regio van de Perzische Golf. Het on- ten. Nicaragua wordt gezien als de 
derzoek van Stmbulan geeft ook een belangrijkste slag In een hetuge oorlog 
aantal terreinen aan waarop de SOF's ter verdediging van het chrlsteUjke 
In de Ftuppljnen al jaren aktief zijn. westen. 
Allereerst zijn er de mobiele tralnlhgs- Op deze manter ts Evangelisch-Rechts 
teams (MTT). die zijn opgezet om het een belangrijke pijler voor de onder-
FUippijnse leger - ~lders In de wereld steunlog door de publieke opinie van 
gebeurt overigens hetzelfde- te trainen Reagan's buitenlands beleid, maar te-
in anti- guerllla-taktieken. Naar Ame- vens een belangrijke uitvoerder ervan. 
rlkaana Inzicht Is dat leger namelijk Publieke ondersteuning v~n de Amerl-
nlet 'professioneel' genoeg om het NPA kaanse buitenlandse polltlek moet koste 
effektlef te kunnen bestrijden. wat kost gehandhaafd blijven. Dus mo-
Sinds 1985 bijvoorbeeld worden FUlp- gen er (voorlopig?) geen massale lnter-
pljnse soldaten getraind in bet gebruik ventles a la Vletnam meer plaatsvin-
van helikopters, vllegtutge.n en gewa- den door de VS. Daarom wordt nu LIC 
pende voertutgen biJ de bestrijding van als een belangrijke kontrarevolutlonai-
het NPA. re strategie gehanteerd. 

'''"" '''"' ••mxcrnrnu::wc:::i!tt:m:;:.c;:tm:ou•lllltU.:!'J!UJli.II'!I:!.~'"..m!r'J.l\!l'JJl!l 

De Ideologie onder de LIC-strategte Is 
duideliJk; alle konfllkten, die meestal 
gebaseerd zijn op soclaal-ekonomlsche 
tegenstellingen In de wereld, en zeker 
In de derde wereld, worden geplaatst 
in bet bekende schema van Oost-West 
tegenstelling. Wanneer Amerikaanse be
langen worden bekritiseerd of er verzet 
tegen ontstaat, komt dat voort utt 
'kommunisme'. (Zie ook Bulletin jrg. I 0, 
nr.2, november 1985.) 
De feltelljke toepassing van de LIG
strategie in de Flllppijnen steunt op 
drie pijlers: 
a. polltlek: alles Is gericht op 'norma
lisatie' en het regelen van de formele 
regeringsprocessen en mechanismen, zo
als de aanname van de grondwet en 
verkiezingen. 
De aanvaarding van de grondwet levert 
de Aquino-regertng nu een stok om de 
politieke oppositie en zeker de revolu
t ionaire natlonaal-demokratlsche krach
ten te slaan. In de begeleidende psycho
logische oorlogsvoering wordt voortdu
rend bet vuur van de antl-kommunls
tlsche hysterie aangewakkerd. 
b. mltltalr: naast het oppoetsen van 
het leger vla 'goede daden' door hen 
aan de bevolking verricht, het leveren 
van wapens en verdere ondersteuning 
aan rechtse terreurgroepen, moet het 
leger zelf ook verder 'geprofessionali
seerd' worden. Dit gebeurt o.a. door 
'lllddel van de SOF's. 

.G. ekonomisch: volledige liberalisatie 
van de importen (ets van de Wereldbank 
en IMF), maar vooral door het werken 
aan een beperkt landhervormingspro
gramma. Op die manier probeert men 
een wig te drijven tussen de boerenbe
volking en de revolutionaire strijdkrach
ten, het NP A. 
De drie pijlers van LIC worden in de 
Nattonale Velllgheldsraad (NSC) zorg
vuldig op elkaar afgestemd, om zo het 
meest effektlef te kunnen werken aan 
het utteindelljke doel: handhaving van 
de status quo. En die status quo komt 
er In de Fillppljnen op neer dat de VS 
grote politieke, ekonomlsche en mili
tair-strategische belangen heeft, die 
men ten koste van alles (behalve dode 
'Amertcan boys') wil handhaven, en een 
Flllppljnse elite die hen daarin krachtig 
ondersteunt. 
De uiteindelijke slachtoffers van de 
LIC-strategte, oftewel de totale oorlog 
aan de basis, zijn opnieuw dezelfde on
derdrukte en arm gehouden mensen die 
deze situatle al eeuwen kennen. Voor 
hen Is er niets nieuws onder de zon, 
al wordt het onderdrukklngsmechanlsme 
steeds moderner en geraffineerder. 

Dit Is de tweede helft van een artikel 
uit Filippijnen Bulletin mei 1987, jaar
gang 11 nr.5. 
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privacy en persoons-
registratie in nederland 

(Bestaat persoonlijke vrijheid nog?) 

De constatering dat aan het verzamelen 
en gebruiken van persoonsgegevens maat
schappelijke gevaren kleven is niet 
nieuw. ledereen met een beetje histo
risch besef weet hoe gretig de Duitse 
bezetter in de Tweede Wereldoorlog 
gebruik heeft gemaakt van een bijna 
volmaakte Nederlandse bevolkingsboek
houding. Voeg daarbij het feit dat een 
Nederlander een voor die tijd perfect 
persoonsbewijs aan de Duitsers ter be
schikking stelde en zie daar: een ver
fijnd opsporingsmechanisme kon zijn ver
nietigende werk doen. 
Om de een of andere reden heeft men 
de situatie tijdens de Tweede Wereld
oorlog afgedaan als een, weliswaar af
schuwelijk, incident. 

Pas aan het eind van de zestiger jaren 
komt de discussie over de gevaren van 
persoonsregistraties echt op gang. Een 
tweetal acties van de overheid lagen 
daaraan ten grondslag: in 1967/68 be
sloot de regering tot de invoering van 
een persoonsnummer voor elke Neder
lander. Daarnaast was men bezig met 
de voorbereidingen voor de veertiende 
Volkstelling, die in 1970 plaats zou 
moeten vinden. Het was de eerste Volks· 
telling, die per computer verwerkt zou 
worden. 
De Volkstelling van 1970 is een misluk
king geworden omdat de regering veel 
te weinig waarborgen wist te geven 
voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Eén van de zaken die een 
groot aantal burgers deed besluiten 
de Volkstelling de das om te doen,. het
zij door te boycotten, hetzij door te 
saboteren, was het feit dat het niet ver
lenen van medewerking strafbaar werd 
gesteld. Men kon veroordeeld worden 
tot een maximale hechtenis van 14 da
gen of een maximale boete van ;f500,-
0mdat meer dan 20.000 mensen open
lijk hun medewerking weigerden bleef 
strafvervolging uit. Pas in de loop van 
1978 kwamen mondjesmaat de resultaten 
van de Volkstelling naar buiten: hope
loos verouderde en onbetrouwbare gege
vens. Een proeftelling ter voorbereiding 
van de Volkstelling in 1981, gehouden 
in 1979, toonde aan dat men die beter 
niet kon houden: ongeveer 25% van de 
geënqueteerden weigerde mee te doen. 
De Volkstelling van 1981 werd uitge
steld tot 1991. 
Na het mislukken van de Volkstelling 
van 1970/71 besloot de Nederlandse re
gering tot het instellen van de Staats
commissie-Koopmans, die de taak kreeg 
een wet ter bescherming van de per
soonlijke levenssfeer voor te bereiden. 

Waarschijnlijk wordt medio 1988 de 
Wet Persoonsregistraties van kracht. 

Maar er zijn wel degelijk een aantal 
,praktische verschillen. Met de verdoor
gevoerde invoering van de computer is 
persoonsregistratie veel gevaarlijker ge
worden dan toen alles nog via de kaar
tenbak werd gedaan. Een kaartenbak is 
log, groot en kan een beperkt aantal 
dossiers bevatten. De computer werkt 
snel , kan haast net zoveel persoonsge
gevens bevatten als je maar wenst en 
is in toenemende mate gemakkelijk ver
plaatsbaar (denk aan de ontwikkeling 
van draagbare terminals)! Het grootste 
verschil zit echter in de technische mo
gelijkheden van een computer: 
Met de computer kun je makkelijk in
formatie aan elkaar koppelen. 

Maar dat is nog niet alles: 
kaartenbakken kunnen niet met elkaar 
communiceren, computers wel. 
Door het koppelen of samenvoegen 
van verschillende computerbestanden ont
staan nieuwe mogelijkheden om aan de 
informatie te komen. Op de eerste 
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plaats breng je op die manier mêêr 
gegevens samen en dat alleen kan meer 
informatie over een bepaalde persoon 
opleveren. Maar daarnaast kan door de 
samenvoeging of koppeling het mecha
nisme '1+1=3' optreden: wat uit de af
zonderlijke registraties niet duidelijk 
wordt, kan wel duidelijk worden door 
het ~ verwerken van de gegevens 
uit de afzonderlijke registraties. Zo 
wordt in feite nieuwe informatie samen
gesteld. 

Juist de technische mogelijkheden van 
de computer hebben gevoelens van on
behagen losgemaakt. Hoewel ook met 
behulp van kaartenbakken oneigenlijk 
gebruik of misbruik van persoonsgege
vens kan worden gemaakt (zie het voor
beeld van de Tweede Wereldoorlog) zijn 
mensen zich door de toepassing van de 
techniek pas bewust geworden van de 
gevaren die persoonsregistraties voor 
de persoonlijke vrijheid op kunnen leve
ren. Daarbij speelt het feit dat men nu 
in de gaten krijgt hoeveel persoonsge
gevens daar eigenlijk in worden opgesla
gen een grote rol. Gemiddeld komen 
van elke persoon in Nederland persoons
gegevens voor in meer dan 60 persoons
registraties. Voor de vuist weg een rij
tje persoonsregistraties: bevolkingsregis
ter; Burgelijke Stand; postorderbedrijven 
; GEB; belastingdienst; sociale dienst; 
paspoortregistratie; woningbouwvereni
ging; politie (ca. 50 verschillende); om
roepbijdrage; vreemdelingenregistratie; 
dienstplicht; telefoonboek; huursubsidie. 

Onder het kopje 'fraude- en criminali
teitsbestrijding', worden allerlei maatre
gelen getroffen waarbij persoonsregistra
tie een belangrijke rol speelt en waarbij 
de persoonlijke vrijheid wordt aangetast. 
Recente voorbeelden: de slechte Wet 
Tweeverdieners, die leidde en leidt tot 
zeer onaangename controle. Bijvoorbeeld 
door de opkomst van de sociale recher
che, die komt vaststellen dat je wel erg 
vaak witte overhemden aan de waslijn 
hebt en er als bijstandsvrouw dus wel 
e~n vriend op na zult houden. Of heb 
je soms 2 tandenborstels? En wat te 
denken van de toenemende controle via 
het fiscaal nummer? En hoe zit het 
met de ontwikkeling van een nieuwe 
vreemdelingenwet? Welke repressie zal 
er uitgeoefend worden op niet-Neder
landers? En de Wet op de studiefinan
ciering, waarin is opgenomen dat de 
Dienst Studiefinanciering met meer dan 
10 andere instanties gegevens uitwisselt 
ter vaststelling van de hoogte van de 
beurs? 

Veel van de getroffen maatregelen nei
gen naar omkering van de bewijslast: 
toon maar aan dat je geen economische 
eenheid vormt als je witte overhemden 
aan de lijn hebt! 
Een onaanvaardbare aantasting van de 
Nederlandse rechtsprincipes. Het regi
streren en gebruiken van persoonsgege
vens wordt zo in toenemende mate een 
beheersingsinstrument: iemand die af
wijkt van de norm wordt gepakt. 

En dan de manier waarop met gegevens 
wordt omgesprongen. Vaak begint dat 
al aan de invoerkant: ook wel eens vra
gen gehad over het beroep van je ou
ders als je aan een bepaald loket kwam 
om iets te regelen voor jezelf? Ook 
wel eens vragen op een sollicitatiefor
mulier beantwoord naar vakbondslidmaat
schap, geloofsovertuiging of hobby's? 
Vragen naar gegevens die in principe 
niet in een persoonsregistratie thuisho
ren. Bij de verwerking van persoonsge
gevens kunnen ook dingen 'fout' gaan: 
er worden kruisverbanden gelegd tussen 
gegevens, die eigenlijk niet mogen. De 

sociale dienst heeft het recht om ge
bruik te maken van gegevens uit het 
bevolkingsregister. Maar geldt dat ook 
voor gegevens van het GEB, de dienst 
Marktwezen, de dienst Woningbeheer, 
etc. Het lijkt mij van niet! De grootste 
fouten worden aan de uitvoerkant ge
maakt: soms bevinden zich dossiers met 
persoonsgegevens bij de vuilnis (de 
Stichting Waakzaamheid Persoonsregi
stratie kent zeker 10 gevallen uit de 
afgelopen 2-3 jaar). Soms worden per
soonsgegevens verstrekt aan personen 
of instanties die daar geen recht op 
hebben (wat te denken van een arts, 
die 30 jaar na een bepaalde behande
ling gegevens over ex-patiënten afstaat 
ten behoeve van wetenschappelijk onder
zoek?). Soms duiken oude gegevens weer 
op, tot schade van degene over wie ze 
gaan. 
En soms treedt een verkeerde interpre
tatie op. 

We hebben het nog niet gehad over 
persoonsregistraties van de politie en 
van de inlichtingen- en veiligheidsdiens
ten. Deze bestaan op grond van 'be
scherming van de staat en de democra
tie'. Controle op het doen en laten van 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
wordt uitgoefend door de Vaste Kamer
commissie voor die diensten. Deze be
staat uit de fractievoorzitters van CDA 
PvdA, WD en D'66. Kamervragen wor
den stelselmatig naar die commissie 
verwezen. Daar waar andere kamercom
missies steeds verslag uitbrengen doet 
deze commissie dat niet. Conclusie: er 
is op dat gebied geen enkele openheid. 
En waartoe dienen die registraties nu 
werkelijk? Als repressie- en beheersings
instrument, natuurlijk! In tijden van on
rust of oorlogsdreiging zullen juist de 
mensen die in dat soort registraties 
voorkomen het hardst worden aangepakt. 
Er is door de verantwoordelijke minis
ters altijd ontkend dat de inlichtingen
en veiligheidsdiensten interesse zouden 
hebben voor de milieubeweging, voor 
de PSP, de CPN, de antikernenergie
beweging, etc. Inbraken, bijvoorbeeld 
bij de CID in Utrecht, hebben aange
toond dat mensen die door de betref
fende diensten worden beschouwd als 
aanhanger of medewerker van dergelij
ke organisaties wel degelijk geregistreerd 
worden. En waartoe zou anders het fo
tograferen van mensen tijdens demon-. ,., 
~ 

Sinds 1984/85 staat de legitimatieplicht 
weer volop ter discussie. In het regeer
akkoord van het zittende kabinet is de 
legitimatieplicht opgenomen, overigens 
zonder dat het een partijpolitiek item 
was in de verkiezingsprogramma's van 
CDA en WD. 

Naar verwachting rond 1 januari 1988 
zal het fiscaal nummer worden uitge
breid tot sociaal-fiscaal nummer. Dit 
betekent dat de belastingdienst en de 
verschillende organen, die zijn belast 
met de qitvoering van de sociale zeker
heidswetgeving, _gemakkelijker en op 
grotere schaal gegevens gaan uitwisselen. 
Het Nationaal Betalîngscircuit staat 
voor de deur. Deze integratie van 
bank- en giroverkeer is er op gericht 
het gebruik van papier- en muntgeld 
zo veel mogelijk terug te dringen. Een 
neveneffekt zal zijn dat veel gemakke
lijker en op veel grotere schaal dan nu 
het geval is konsumentprofielen kunnen 
worden opgesteld. Een visioen: stel je 
vindt met behulp van het NBC uit dat 
uitkeringsgerechtigden 20% van hun in
komsten besteden aan alcoholica. Een 
goede reden om de uitkeringen omlaag 
te schroeven! 
Vanaf 1988 zal worden begonnen met 
de invoering van een per computer lees
baar paspoort, dat ons oude, gemakke
lijk te vervalsen paspoort moet vervan
gen. Het is niet al te wantrouwig ge
dacht om te veronderstellen dat zo'n 
computerkaart, al dan niet voorzien van 
een magneetstrip met persoonsgegevens, 
vroeger of later kan gaan dienen als 
persoonsbewijs bij de legitimatieplicht. 
Daarnaast heeft het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken het onzalige idee op
gevat om een centraal paspoorten be
stand aan te leggen. Dat terwijl haast 
iedereen er van overtuigd is geraakt dat 
het centraal opslaan van persoonsgege
vens heel gevaarlijk is voor aantasting 
van de persoonlijke vrijheid. 

Waar het bij de bescherming van de 
persoonlijke vrijheid op aan komt is een 
kritische en waakzame houding. Niet 
meer zo maar klakkeloos meedoen aan 
enquêtes, niet meer klakkeloos alle vra
gen die worden gesteld ook beantwoor
den. Meer vragen stellen: "waarom wilt 
u dat weten?", "waar worden die gege
vens voor gebruikt?", "wie werkt er met 
de gegevens?", "aan wie worden de ge
gevens verstrekt?", etc. 

In de Grondwet is sinds 1983 het recht 
op bescherming van de persoonlijke le
venssfeer verankerd. Daar aan vastge
knoopt het recht op inzage en correc
tie voor de geregistreerde. Maak zoveel 
mogelijk gebruik van het recht op inza
ge, kopie en correctie dat je binnenkort 
wettelijk krijgt. En onderneem actie 
als je het gevoel hebt dat er met je 
gegevens dingen gebeuren die niet toe
laatbaar zijn. Een algemene legitimatie
plicht mag niet ingevoerd worden. Nu 
niet, nooit. En als er toch besloten 
wordt tot invoering van wat bij niet
Nedertanders al de 'pasjeswet' wordt 
genoemd, dan zal het naar ik hoop tot 
harde confrontatie komen tussen een 
totalitair denkende overheid en de waak• 
zame burger. Aan welke kant de Stich
ting Waakzaamheid Persoonsregistratie 
zal staan moge duidelijk zijn geworden 
in dit artikel. 

Ruud Ketelaar, 
medewerker van de Stichting Waakzaam 
beid Persoonregistratie • 
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militarisering 
In de rubriek Militarisme-Ekonomie 

van de Vredesaktiekrant ditmaal een 
beschouwing over de militarisering 
van het internationale ekonomiese 
stelsel. De aanleiding: het handels
konflikt dat is uitgebroken tussen 
de Verenigde Staten en Japan, de twee 
reuzen die een overheersende rol spe
len in de wereldekonomie. De stelling 
die verdedigd wordt: dat het milita
risme anno 1987 een bron van kapitaal 
akkumulatie geworden is, die zelfs 
nog belangrijker, bepalender is dan 
de uitbuiting van de Derde Wereld. 
Een pleidooi om ons beeld van de we
reld te herzien, op basis van schok
kende, aktuele ontwikkelingen. 

wereldekonomie 

JAPANSE RUGGESTEUN 
VOOR 1 T AMERIKAANSE MILITARISME 

Als startpunt voor een beschouwing 
over de huidige wereldekonomie kunnen 
we de positie nemen, die Japan daarin 
bekleedt. Het is bekend dat het Ja
panse kapitaal een toenemende machta
faktor vormt, die de langstaande over
heersing van de wereld door Amerikaan
se multinationals bedreigt. Dat komt 
onder andere tot uiting in het feit, 
dat verschillende Japanse banken in
tussen tot het gezelschap van topban
kiers in de wereld zijn gaan beho
ren. Het blijkt verder uit het enorme 
export-overschot van Japan. Dat be
droeg vorig jaar naar verluidt bijna 
93 miljard dollar!(1) 

Maar de toenemende macht van het 
Japanse kapitaal komt ook tot uiting 
in het Japanse vermogen om Amerikaan
se beslissingen over regeringsoitsa
ven en staatsinvesteringen te hein
vloeden. Wat te denken bijvoorbeeld 
van de afspraak die de ministervan 
financiën van Japan tijdens zijn be
zoek aan Washington een paar maanden 
geleden maakte? Daar werd even beklon
ken dat de rentestanden in Japan laag 
zullen worden gehouden, op een nivo 
van slechts een-derde van het Ameri
kaanse rente-nivo! Opdat de Japanse 
geldschieters onverminderd doorgaan 
met te beleggen in Amerikaanse waar
depapieren. Alleen al voor 1986 wordt 
de omvang van de Japanse aankopen van 
Amerikaanse effekten geschat op 50 
miljard dollar, - een flinke hefboom 
voor politieke be"Cnvloeding. 

Omdat een aanzienlijk deel van die 
stroom geld~eleggingen in leningen 
van de Amerikaanse regering betreft, 
zijn de Japanse kapitaalbezitters een 
onontbeerlijk steunpunt geworden voor 
de heer Reagan. Zij zijn tezelfdertijd 
een onmisbare bron geworden voor fi
nanciering van Amerikaans oorlogstui~ 
aangezien de leningen worden aange
wend ter dekking van een begrotings
tekort, dat in hoofdzaak veroorzaakt 
wordt door militaire staatsuitgaven. 
Zoals bekend is het begrotingstekort 
van de VS tijdens Reagan's heerschap
pij, parallel aan de eskalatie van 
Pentagon-uitgaven, uit de hand gelo
pen, omdat Reagan geweigerd heeft be
lastingverhogingen door te voeren.(2) 

Pas geleden heeft de Amerikaanse 
regering aangekondigd de Japanse in
voer van chips aan banden te willen 
leggen, en de regering in Tokyo heeft 
verontwaardigd gereageerd. Zij speelt 
toneel, kan je gerust konkluderen, 
want zoals boven aangegeven geeft zij 
in feite gulle steun aan het gevaar
lijkste militarisme aller tijden. Dat 
feit staat naast het steeds grotere 
gewicht van de wapenproduktie binnen 
de ekonomie van Japan zelf (de mili
taire sektor groeit naar verluidt 
tweemaal sneller dan de rest van de 
ekonomie! ) • Door de rentestanden in 
eigen land te drukken speelt de Ja
panse regering de belangen van Ameri
kaanse generaals en wapenbedrijven 
willens en wetens in de kaart. 

AARDSCHUlVING IN DE RICHTING 
VAN DE KAPITAAL-EXPORT 

Maar als we het over Japan hebben 
moeten we ook een tweede ingrijpend 
veranderingsproces in de wereld van 
vandaag aanstippen: een verandering,. 
ommekeer, in de direkte kapitaalsin-

vesteringen. Eerder (3) heb ik be
schreven hoe er sinds de eerste helft 
van de zeventiger jaren een aardver
schuiving heeft plaatsgevonden in de 
kapitaal-exporten vanuit Nederland. 
De laatste 12 à 14 jaar zoeken Neder
landse ondernemingen namelijk niet 
meer primair de Derde Wereld op voor 
uitbreiding van hun winsten, maar bo
venal de Verenigde Staten. De direk
tfes van bedrijven in alle hoofdsek
toren - multinationals als Philips 
en Unilever, maar ook banken, verze
keringsmaatschappijen en pensioenfond
sen - zoeken daar momenteel hun heil. 
In 1982 bijvoorbeeld ging bijna de 
helft van het geld dat werd wegge
sluisd naar de VS (4). 

Nu is het wezenlijk voor een be
grip van de huidige wereldsituatie, 
dat niet alleen Nederlandse kapitaal
bezitters naar de VS lonken, maar die 
van alle grote industrielanden. West
Duitsland en Japan inkluis. Volgens 
een artikel in de Financial Times van 
midden vorig jaar blijft het aantal 
van die buitenlandse investeringen in 
de VS alsmaar groeien, wordt ds>mvang 
van individuele investeringsstappen 
steeds groter, en worden buitenlandse 
bedrijven steeds brutaler bij overname 
pogingen van Amerikaanse concerns.(5) 
De Amerikaanse oorlogsekonomie houdt 
de hele wereld van winstzucht in zijn 
ban. 

En ook hier, bij de dirakte buiten
landse investeringen, blijkt het Japanse 
kapitaal steeds meer de eerste viool 
te spelen. Zo was Ja pan volgens het 
eerder geciteerde artikel in de Finan
cial Times in 1984 "de leidende inves
teerder in de VS". Dat feit vormde 
in de ogen van dit onverholen rechtse 
blad "een teken van de enorme aan
trekkingskracht die de Amerikaanse 
ekonomie momenteel op het buitenland 
ui toefent ". Een voorbeeld is Toyota, 
een concern dat met investeringen van 
bijna een miljard dollar de Amerikaanse 
auto-industrie op eigen grondgebied uit• 
daagt.(6) 

De vraag die ik hier centraal wil 
stellen is: hoe moet men de oorzaken 
van de onstuimige kapitaalvlucht, en 
de ingrijpend gewijzigde richting daar
van, analyseren? Hoe komt het dat be
drijven die eerder zo graag profiteerden 
van de lage lonen in de Derde Wereld, 
nu vooral een poot aan de grond willen 
krijgen in de VS, waar de loonkosten 
onvergelijkbaar veel hoger zijn? Wat 
is het geheim van de veranderende ex
pansiedrang van multinationals geduren
de het afgelopen decennium? Een raad
sel, waarop we het antwoord politiek 
gezien niet schuldig mogen blijven. 

ONPRODUKTIEVE KONSUMPTIE 
EN DE ZUIGKRACHT VAN 
DE AMERIKAANSE EKONOMIE 

Op zoek naar een steekhoudende 
verklaring kunnen we ons oor misschien 
te luisteren leggen bii de bourgeoisie. 
Het artikel uit de Financlal Times dat 
ik eerder heb aangehaald geeft een op
somming van redenen. Sommige daarvan 
wekken alleen maar woede of hilariteit 
- dan wel beide. Dat laatste geldt voor 
de zinsnede dat "de politieke rijp
heid van de VS een sterk pluspunt" 
zou zijn. (Vóór Irangate kon men zoiets 
ongestraft schrijven ••• ). Maar het argu
ment dat voor onze diskussie het belang
rijkste is: buitenlandse bedrijven zouden 

de Verenigde Staten opzoeken vanwege 
"de omvang en stabiliteit" van de 
Amerikaanse markt. Hoe zit dat precies 
met die Amerikaanse markt?! 

Ten eerste - het lijkt te kloppen 
dat multinationals op grenzen zijn ge
stuit in de uitbreiding van de mogelijk
heden tot winstvergaring in de Derde 
Wereld. Voor veel soorten prodokten 
die ze op de markt brengen, of het nou 
wasmiddelen of komputers zijn, is de 
markt in de Derde Wereld eenvoudig 
beperkt. Omdat de schrijnende armoede 
in die landen alsmaar voortduurt ont
breekt het de overgrote meerderheid 
van dorps- en krotbewoners eenvoudig 
aan de koopkracht om die goederen te 
kopen. Maar ook in de VS is de koop
kracht van de bevolking beperkt, met 
tientallen miljoenen mensen die onder 
de officiële armoedegrens leven. 

Een groot stuk van de zuigkracht 
van de VS wordt in werkelijkheid niet 
bepaald door de 'vrije' markt, maar 
door de gegarandeerde 'markt', door 
de Amerikaanse staat 1 De vérgaande 
militarisering van de Amerikaanse eko
nomie betekent dat de staat voor kunst
matige koopkracht zorgt, voor 1 onpro
duktieve konsumptie 1 zoals de revolu
tionaire theoretica Rosa Luxemburg het 
terecht genoemd heeft (7). Aan talloze 
ondernemingen en toeleveranciers wor
den woekerwinsten gegarandeerd voor 
waren, die in plaats van het maatschap
pelijk welzijn te dienen voor massaver
nietiging zijn bestemd! 

Dat mechanisme van vaste aankopen 
van moordtuig wordt natuurlijk niet al
leen door de Verenigde Staten gehan
teerd. Ook in West-Europa wordt die
zelfde onproduktieve konsumptie ge
pleegd, bijvoorbeeld door het opzetten 
van giganttese gezamenlijke wapenpro
gramma's (denk aan gevechtsvliegtui
gen), door uitbreiding van aan het mili
tarisme gelieerde technologieprogram
ma's (bijvoorbeeld de ruimtevaart en 
de bouw van kweekcentrales), en door 
onderzoeksprojekten in allerlei 'high
tech'sektoren - dat alles bovenop der 
'\\rapenhonger van de individuele staten! 
Feit is echter dat het proces van mili
tarisering in de VS het verst is voort-
gewoekerd, en dat DE ONPRODUKTIEVE 
INVESTERINGEN VAN DE AMERIKAANSE 
STAAT HUN INVWED UITOEFENEN OP DE 
RICHTING VAN DE KAPITAALSTROMEN WE
RELDWIJD. 

KENTERING IN DE 
'NA-OORLOGSE' GESCHIEDENIS? 

Tot veel sociaal bewogen mensen 
in het Westen was het tijdens voorgaan
de decennia doorgedrongen dat de niet
aflatende problemen van honger en on
dervoeding in de Derde Wereld veroor
zaakt worden door het imperialisme: 
door de voortdurende roof van grond
stoffen, door de ongelijke en verslech
terende ruilvoet tussen agrariese produk
ten en grondstoffen enerzijds en indus
triële/verwerkte goederen anderzijds, 
door grove uitbuiting van goedkope loon
arbeid, en door de geldzucht van Wes
terse bankiers. Talloze mechanismen 
zorgden en zorgen ervoor dat Westerse 
bedrijven in de Derde Wereld superwin
sten kunnen boeken. 

Die fundamentele onrechtvaardigheid 
in de verhoudingen tussen Noord en 
Zuid is ook in de tachtiger jaren geens
zins opgeheven. Ook nu gaat het proces 
van onderontwikkeling van de Derde 
Wereld onverminderd voort. Daarnaast 
is er echter een ander destruktief pro
ces gaande,- een proces dat sinds het 
einde van de zeventiger jaren in een 
stroomversnelling is geraakt. Omdat 
multinationals op steeds meer grenzen 
stuiten aan Jtun expansiemogelijkheden 
in de Derde Wereld, en omdat het ka
pitalisme niet zonder expansie kan be
staan, wordt er naar een nieuwe uitweg 
gezocht. Die heeft men gevonden in 
demilitarisering van de wereldekono
mie.- een militarisering die nu op be
slissende wijze garant lijkt te staan 
voor de superwinsten van Amerikaanse, 
Europese en Japanse monopoliebedrijven. 

Er is sprake, lijkt me, van een ken
tering in het proces van kapitaal-expan
sie, hetgeen in een notedop kan worden 
belicht met de navolgende cijfers en 
vergelijkingen. Sinds 1984 overstijgen 
de buitenlandse investeringen in de Ver
enigde Staten die van Amerikaanse 
multinationals buiten de VS. Volgens 
gegevens die oorspronkelijk in het Fran
se dagblad Le Monde zijn verschenen: 
"Het totaal aan buitenlandse investe
ringen in de VS nadert het recordbe
drag van 1000 miljard dollar, wat 
plotsklaps de publieke aandacht op 
die investeerders gevestigd heeft ••• 
Voor het eerste hebben buitenlandse 
investeringen in '84 de Amerikaanse 
investeringen in het buitenland (met 
93 miljard dollar) overstegen. Het 
overschot is in 1985 Qestegen tot on
geveer 500 miljard. " (~ 

De klassieke opvatting, die al sinds 
het begin van deze eeuw over het im
perialisme heeft gegolden, luidde dat 
opgehoopt kapitaaluit landen die zicht 
wisten te industrialiseren ge-exporteerd 
werd naar gekoloniseerde delen van de 
wereld. Monopoliebedrijven sleepten 
daar hun grootste winsten weg. Vandaag 
de dag echter lijkt de gemilitariseerde 
ekonomie, en in het bizonder die van 
de VS, de meest 'geliefde' bron van 
kapitaalakkumulatie te zijn geworden. 
De ongekende produktie vam middelen 
van massavernietiging in het bolwerken 
der bolwerken van de kapitalisttese we
reld lijkt een nóg aantrekkelijker bron 
van superwinsten te zijn geworden dan 
de roof van de Derde Wereld. Kortom: 
er lijkt sprake van een keerpunt in de 
geschiedenis van het monopoliekapitalis
me van na de Tweede Wereldoorlog, 
- een keerpunt waarvan de draagwijdte 
niet mag worden onderschat.(9) 

Voetnoten 

peter 

(12/4/87) 

(1) daar tegenover staat een Ameri
kaans export-tekort van 170 miljard 
ddlar over 1986; zie eg. De Volkskrant 
van 31 januari jongstleden (1Record Te
kort Amerikaanse Handel'); en verder 
het Indiase weekblad The Economie and 
Politica! Weekly van 7 februari (1Stabi
lising the Yen: Option Japan Won't 
Use'); 

(2) zie voor dit thema Hoofdstuk 
3 van de brochure 'Waarom StarWars? 
- de Nederlandse betrokkenheid bij de 
Amerikaanse Oorlogsekonomie' (septem
ber 1986, pp.39: Militair Monetarisme 
ofwel Hoe de Wereld Uitgezogen 
Wordt): 

(3' zie met name Hoofdstuk 4 en 
5 van de onder (2) genoemde brochure; 

(lf) zie oa. De Volskrant 6 decem
ber 1985 ('Verenigde Staten ~oeit Neder
landse Investeerders'); een serie artike
len over Nederlandse investeringen in 
Amerika ('Holland Inc') is verder ver
schenen in Elsevier's Weekblad (januari/ 
februari 1986); het NRC-Handelsblad 
bevatte in februari een vijftal artikelen 
over Philips' 'dochters' in de VS, waar
bij de militaire kant weer eens ver
zwegen werd; 

(S) zie de Financlal Times, 24 juni 
1986 ('Foreign Investment. Japanse Mo
ve lnto Take-Overs'); 

(6) bizonder aan Toyota is overigens 
ook dat het bedrijf net zo hard speku
leert als produceert; volgens gegevens 
gepubliceerd in Le Monde gebruikt deze 
auto-onderneming 50% van zijn kapitaal 
voor 'financiële transakties'; 

(7) zie het appendix 'Miliz und Mili
tarismus' bij Rosa Luxemburg's beroem
de geschrift 'Sozialreform oder Revolu
tion?' (Politische Schriften, Leipzig 
1970, pp.1 00); 

(8) zie Le Monde, 26 februari 1986: 
Jacqueline Grapin, 1La Vague Etrangêre 
aux Etats-Unis'; ook Vredesaktiekrant 
nr.20, mei/juni 1986 pp.ll (1Militarisme 
en Ekonomie'); 

(9) In zijn boek 'Laatkapitalisme' 
stelt Ernest Mandel nog dat "de perma
nente bewapeningsekonomie weliswaar 
een betekenisvolle bijdrage heeft ge
leverd aan de versnelde kapitaalakku
mulatie in de 'lange golf' van 1945-
1965 maar dat zij deze niet fundamen· 
teel heeft bepaald" 11 
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*4 mei Maandelijkse blokkade in WOENS. 
DRECIIT en HAVELTE. 

*7 en 8 mei Congres in Brussel van 
de Europese Groenen o~er het Euratom
verdrag. Het congres begint op 7 mei 
om 9. 30 uur in het gebouw van het 
Europees Parlement , 97-113 Rue Bel
liard in Brussel . 

*8 mei Politiek Cafe , 20.00 uur, ge
organiseerd door het ANJV ; na de gro
te vredesdemonstratie, volkspetition
nement, enz . lijkt het of de vredes
beweging niets meer doet. Deze avond 
wil men kijken wat er voor vredesini
tiatieven liggen en in hoeverre jon
geren daar aktief in zijn. Ter in
spiratie een video over de Scholie
renstaking van 1 nov . ' 85 . Dit alles 
in Spuistraat 47a, Amsterdam, tel: 
020-225799 of 274325. 

*9 mei Landelijk REFORGER-overleg , 
11.00 uur bij AKU , Voortraat 71, U
trecht. O.a. praten over wat REFOR
GER is, over aktieperspektieven en 
-mogelijkheden bij de komende REFOR
GBR-oefening. Voor meer info: AMOK, 
tel . : 030-442122. 

*11 mei Symposium onder de titer 
KERNENERGIE: (ON)BEHEERSBAAR? 
Het komitee Gi!ZONDHEIDSZORG tegen 
KERNB.EWAPENING organiseert deze dag . 
Sprekers zijn David Mol (journalist 
bij de IKON), Prof. J. Blok (hoogle
raar Biofysica VU A'dam) en Prof. F. 
Barnaby (oud-direkteur SIPPRI Stock
holm, Zweden.) 
Entree: 2.50, voor meer info: Komi
tee Gezondheidszorg tegen Kernbewa
pening , Postbus 10500, 2501 BH De& 
Haag, tel.: 010-426 38 37/070-232369. 

*12 mei FILM; Het is de aarde die 
huilt. In deze film wordt vanuit 
nieuwe gezichtspunten , met name van
uit die van de Hopi- indianen , naar 
de westerse kul tuur gekeken . Eén van 
de leden van de groep, die deze film 
maakte~ zal aanwezig zijn om toe
lichting te geven . 
Plaats: Obrechtstraat 43, Utrecht . 
Vanaf CS bus 9 richting Overvecht. 
Tijd: 19.30 uur. Informatie en opga
ve: VtK 030-714987. Kosten: 2,50. 

*13 mei Regionale BIVAK-vergadering 
Havelte. Voor meer info: Bert, tel.: 
050-143806. 

*14 mei Regionale BIVAK-vergadering 
in Zwolle . Voor meer info: Jeanne, 
tel.: 038-123811 . 

*14 mei Amsterdamse REFORGER-vergade
ring voor vredesplatforms, anti-mil.
groepen, politieke partijen en andere 
groepen om te komen tot een samenwer
kingsverband voor akties tegen REFOR
GER. Plaats: Prins Hendriklaan 31, 
voor meer info tel. : 020-933613. 

*16 mei Jaarvergadering s.tichting 
ATOOMVRIJSTAAT, in Utrecht, Kargsdoor 

*19 mei Stichting Beheersfonds BIVAK 
vergadert plenair, 19. 00 uur, Kar ga
door , Utrecht . 

*23 mei Landelijke BIVAK-vergadering 
in Utrecht om 12. 00 uur. Voor meer 
i nfo: Jeanne, tel.: 038- 213811, Bert, 
tel.: 050-143806 of Mary , tel.: 01646 
5183 of het landelijk sekretariaat, 
tel . : '020-249712. 

*24 mei MANIFESTATIE straUng en ge
zondheid , 13.00-16.30 uur , Mozes en 
Aaronkerk , Waterlooplein. Deze middag 
is georganiseerd door WISE en MILIBU
JJKl''~SU. Naast een kultureel pro
gramma en een info-markt zijn er drie 
sprekerssters; 

Dr. Rosalie Bertell zal ingaan op de 
medische gevolgen van straling en de 
wijze waarop wereldwijd kritische 
artsen, aktiegroepen en stralinga
slachtoffers in verzet komen. 
Paul l>o j, woordvoerder van de Samen 
zal ingaan op de dramatische gevolgen 
van Tsernobyl voor de rendierteelt 
in Lapland. 
Klarisse Niënhuijs zal spreken over 
de Nederlandse stralingsnormen. 

*27 mei "The gates of GREENHAM COMMON., 
Met elkaar luisteren naar en praten 
over de grammofoonplaten "Het Vredes
oratorium", gekomponeerd door Tony 
Biggin, uitgevoerd door het Quakers 
Festivalkoor en het London Philhar
monic Orchestre. Het werk is een mu
zikale tocht langs de' 8 toegangshek
ken van de militaire basis en vertelt 
het verhaal van het ontstaan en de 
ontwikkeling van het vrouwenvredes
kamp. Zeer aanbevolen . PLaats: 0-
brechtstraat 43, Utrecht. Tijd: 19. 30 
uur. Info en opgave: tel. : 030-714987 

In de nacht van 8 apri l hebben akti
visten op de vliegbasis Gilze-Rijen 
een lanceerin§>tallatie van luchtver
dedigings raketten beschadigd en een 
paar borgpennen en beschermingskapjes 
ervan meegenomen. Niet zo'n beste be
waking daar dus. Deze foto van een 
van de borgpennen kregen we toege
stuurd. 

*1 juni: Maandelijkse blokkade bij 
WOENSDRECHT en llA VELTERBERG . 

*6 juni Het regionaal vredesplatform 
Den Bosch houdt een aktie bij het 
provinciehuis i n D. Bósch. Hier vindt 
dan n.l . een speciale vergadering 
plaats van provinciale staten in ver
band me~ de nieuwe kom. der koningin. 

*13 juni DEMONSTRATIE in Gronau tegen 
Uranit, onderdeel van Urenc~ 

*16 juni Laatste Kampagnedag !VVV 
(WILPF): protest tegen kernproeven. 
11.00 uur Malieveld Den Haag. Inlich
tingen tel . : 030-761545 

*21 e.n 22 juni PARIJS; anti-kernener
gie-demonstratie. 

*27 juni BIVAK- ekties bij versch. 
kernbases , zie voor meer informatie 
hierover pag. 2. 

RAAP 
Doel van het Radikaal Amsterdams Ak
teigroepen Platform is een samenwer
kingsverband van alle onafhankelijke 
aktiegroepen in Amsterdam en direkte 
omgeving . Bedoeld worden: vrouwen
groepen , werkelozengroepen, anti- fas
cisme/anti-racismegroepen , kraakgroe
pen, anti-militairisme-en vredesgroe
pen, homogroepen , milieugroepen, bui
tenlandse (niet-politiek gebonden) 
organisaties, e.d. 
De funktie van het platvorm is als 
volgt omschreven: Versterken van so
ciale bewegingen om politieke druk 
te kunnen uitoefenen op de parlemen
taire besluitvorming . Stimuleren van 
ve.rzet tegen wetten en bestuursmaat
regels als daarover binnen het plat
vorm overeenstemming bestaat. 

AKTIE-OVERLEG 
LEGITIMATIEPLICHT 

Door Aktie Strohalm in Utrecht wordt 
een aktie-overleg gekOÖrdineerd tegen 
persoonsregistrati.e en legitlmatlepllcht. 
Er wordt gewerkt aan een ~wartboek 
met konkrete ervarl.ngen van individuen 
m.b.t. registratie. Ook Is een begin ge
maakt met een zwartboek met ervarin
gen van buitenlanders en wordt er ge
werkt aan een tentoonstelling en een 
brochure. Voor meer Info: Aktie Stro
halm, Oude Gracht 42, Utrecht, 030-
314314. 

VROUWEN VOOR VREDE 
' Haagse Lente-een Vrouwen Vredesma
nifestatie ' die titel kreeg de video
film gemaakt naar aanleiding van gro
te Vrouwen Vredesmanifestatie op 13 
mei ' 86 in Den Haag. 
De film is een indringend en ontroe
rend verslag van de manifestatie tij
dens de zogenoemde Pentagram-manifes
tatie, in tiet Internationale Jaar van 
de Vrede. 
De film kan o .a. besteld worden bij 
het sekretariaat vàn V.v.Vrede, Post
bus 963, 3800 AZ Amersfoort, tel . : 
033-622755. 

DE NUCLEAIRE GIDS 

Pas verschenen: een overzicht van 179 
bedrijven en organisat ies die betrokken 
zijn bij kernenergie in Nederland. 
Met twee nieuwe kerncentrales In het 
voruitzicht is het niet meer dan een 
noodzaak om te weten wie in dit lugu
bere spel welke rol speelt. 
Behalve een overzicht van bedrijven 
en organisaties is van elk bedrijf of or
ganisatie aangegeven wat zij met kern
energie te maken hebben en hoe hun 
relaties zijn met andere bedrijven of 
organisaties. 
De gids is uitgegeven door de Speur
groep Becquerel en Is verkrijgbaar door 
overmaking van .f6,50 (inkL. porto) op 
giro 4089012 tnv. Landelijk Sekretariaat 
Basisgroepen, Sweerts de Landastr. 73, 
(elke dinsdag en vrijdag van 14.00-17.00 
bereikbaar op tel. 085-514957) 

Ver zet- waartegen , waarom en hoe? 
De brochure ' Verzet in Uitvoering' , 
met als ondertitel 'Inzet en Verzet 
van de vredesbeweging ' , gaat vooral 
daarover. Het grootste gedeelte van 
de brochure wordt ingenomen door per
soonlijke ver halen van mensen. Deze 
verhalen , weergegeven in de vorm van 
i ntervieuws , l aten zi en dat mensen 
vanuit eenzelfde bet r okkenheid ver
schillende keuzes kunnen maken. 
Het onderwerp van de brochure zal te
vens het thema zijn voor een werkdag 
die Kerk en Vrede in het najaar van 
'87 hoopt te beleggen. 
Utrechtseweg 159 
3818 BD Amersfoort 
Tel.: 033-10445 
Giro : 435382. 

GUATAMALA 
De GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) is een 
groep van familieleden van vermisten 
i n Guatamala die elkaar steunen in 
hun strijd om opheldering te verkrij
gen over het lot van hun verdwenen 
familieleden. Om meer bekendheid te 
geven aan de aktiviteiten van de GAM 
is de brochure ' Je mag je eigen kind 
niet eens begraven ' (de GAM in aktie) 
verschenen. 
Het boekje is een uitgave van de 
Steungroep GAM Guatamala, postbus 
2369, 5600 CJ Eindhoven , gir o 2191508 
Ook van Vrouw , Kerk , 2/3 Wereld, Krom
me Nieuwe Gracht 10, 3512 HG Utrecht , 
tel. :033-331277 , en Guatamala Komi
tee Nederla'nd, Refelingse Erven 101 , 
5672 TC Nuenen, tel. : 040-833305. 
Het is via deze organisaties te ver
krijgen à f3,- (f4,75 incl. porto). 

FOLDER 

Vindt u ook dat de Vredesaktiekrant 
iets toevoegt aan de vredesbeweging 
en dat hij eigenlijk door meer mensen 
gelezen zou moeten worden? Stuur dan 
deze folder ingevuld naar ons terug 
als u zelf nog geen abonnement: hebt. 
Of geef de folder door aan een vrien
din , vriend of kennis . Iemand een 
abonnement kado geven kan natuurlijk 
ook altijd. 
We hebben nog stapels folders liggen , 

:~• .:;:Pt~:wan~oT~fs'1 
schien b er r>ö • ·st~1'JJZ' een Y~!r"je 

danstur ~ 
En verde j}' ook een folder kost gel1 
Dus wie ens een paàr ... gulden ove 
heeft. d k d61l a=rts 8811 r :u:t tekor 
op onze iiax:::i!ttlf'%131tt~..;:::;:;_ 
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