
inhoud 1uz 
/\NOK ...... .. . • .. ....• .•....•.... . 2 

f OK . ...... . .. . ... •.. . .. ..... ...•• 2 
Staar.sgehe.lmen .. . ............. . .. 3 
Schollerdnstdkiny heeft missch1en 
~>en staartJe ......... .. .... ...... 4 
Woensdrechr. . ... . . ................ 5 
FNV . ••......•.•• .. •. .. • . ••.••.•.• 7 

:tlad Af r l.ka . .... .. .. .......... . .. 8 
Bhopa 1 .......... . .. •.. .... . ...... 'J 

Oproepen . ... .... . .......... .. .•. 10 

BOYKOT 

• 

JAN/ FEB '86 NR 18 
'2. maandelijkse uitgave f 2 ,_ 

DE PROFITEURS 
woensdrecht 

Bedrijven die al ingeschreven hebben 
op de bunkerbouw in Woensdrecbt: 

BOELE EN VAN BESTEREN (waren ook 
al bunkerbouwers voor Bitle.r) 
INTERVAM 
BO.l..LNIDSB BE'l'ONGROEP 

Alle drie zijn dochterondernemingen 
van VOUtBR STBVXN. 

· Deze bedrijven hebben al eerder werk 
zaaaheden. verricht op de basis in 
Woensdrecht: 
1. Coppens, Bergen op Zoom . Bouw en 

vrachtwagens. 
2. Martens, Halsteren. 
3. WIHA, uit België, Brabant? Onder

zoek op de basis. 
4. Oome, Bergen op Zoom. Graafwerk-

zaamheden. 
5. Elshout . Breda ~uldozers/kranen 
6. Clei ren, Hoogerheide. 
7. Heidemij.Beeft op de basis een kan· 

toor.De Heidemij heeft een groot 
takenpakket op het vlak van infra-

st.ruktuur en advies. 
8.Ango, Bergen op Zoom. Elektries in-

stallatie bedrijf . 
9. Meeros, Bergen op Zoom . Bouw. 
lO . Kleerens, op de basis gesignaleerd 
ll.Rijswijk, Rijswijk. Grondmeters. 

Dit ivm. het geplaatste hekwerk. 
12.van Hees, Tilburg (zie pag.? ) . 

Heeft sinds aug.'85 barakken op 
de basis. Bouw van het nieuwe hek 

13.B & G, Best. Hekwerk. 
14.B & G, Bergen op Zoom . Verhuur 

van vrachtwagens. 
15.Bakx, Bergen op Zoom. Verhuur 

vrachtwagens. 
16. A- J .. Geers, Steenbergen. Vracht-

wagens. 
17.Een nog onbekend bedrijf uit Bel

gië heeft de bodemstruktuur op de 
basis onderzocht. 

18 . P.A .Verkerk, Zwijndrecht. Gespe
cialiseerd i n het installeren van 
elektro-apparatuur i n bunkers. 

Speurwerk gekregen via BONK, pb . lll27 
1001 BC Amsterdam. giro: 5327335. 
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1\iiET MINOEH MEDEPLICHTIG: ebn, akzo, amfas, 8dmln. van aandelen In veon .. efrlcan bitt.men I!IOOislons 
lid, afrlcan detlmlng works ltd, akolu chemlcals, alg. hefverzekerlngs miJ nv. amafllter. amro bank nv, 
anker groep, bv bamhoeve exploitatle miJ, bellast ned8m groep nv. bank mees & hooP nv, baN< der bonds
spaarbenken, beekers haardenfebrlek nv, beeren febl'ics nv, beheersmiJ bulsleeuw bv, berl<els patent, big 
cirtcMa'l International, bly<lensteln·wllli~. bos kalls, bronswerk llllP8l'&teroouw, caprlcom llnes Itd. chemische 
fabriek naardan bv, comprlmo, def, demag, domed, de vries rObbê end co nv, <Ua International bv, enzyptwm 
asiel. eurometal, fasson (ned) nv. fenlener van vllsslngen, fokker-vtw, lorbo, gebr. van heugten, gist 
brocades nv, glenton & mlleheli ltd , golden tullp I'IOtelstlchtlng, grasso, holec, hagemayer & co nv, hems8 
konstruktie sa (beperi(), handelmiJ van logen bv, hebox hollend nv, hellos I'IOidlng Itd. I'IOIIand- amertca 
llne, I'IOIIand beton groep nv, hollandse aamemtng miJ sa, hudson & kni\1\t ltd, tulter douglas nv, !bb-
kondor, lhc, IJzerhandel hollendia bv, lngenteursbureeu Jongen, tnstall. efficiency engineering, Int. flavors 
& fregrances ned. nv, International mOIIer, Jacoberg sawmills Itd. )acobson \'811 denberg, john hess ltd, 
lolly dolly ltd, klm, karet bos. kaufmann's handetmlj, konl)nenbu'g end mark nv, ~iaan vdlkergroep nv. 
kon. ven leer nv, kon. ned. gist- en spirituslabriek nv, kon. ned. petrol. miJ nv, knto, kor>. neddloyd 
groep, kon. scholten I'IOnlg nv, kon. nijverdel ten cate nv, land & marine salvaoe contractors sa, !. van 
lanschot, marnatten aoencles lt, mazawatee Itd. mulder's rolland materieel, nvk kabel nv, naardan Internallonel 
nationale nederlenden nv, nautamlx, ned. equlty inst.rance comp, ned. reassurantie groep nv, ned. scheepvaart 
unie, nedertlorst, nmb nv. netherland bank of south africa, ogem' I'IOidlng, oc6 van der grinten nv, organon 
nv, osa I'IOidlngs Itd. oscar-rohte end jtSkoot, ozaltd south afrlca, pltco ltd, POtteriJ zaalberg, rsv, rf:Jbef:x>/ 
rollnco, röntgen technische dienst nv, stw holdings nv, safocean ltd, salcon, ~elner airtransport nv. 
se lected hobbles Itd. space capltal International, steen kolen en scheepvaart mij, stevln groep, t. wall 
& sons ttd, textiel unie spencer-hay, transworld oll, ucn, unie van kunst --.!L 'iKl,-
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~AW~~!II!!!!II!!I!KE~ i 
t • Een rechtse yoep genaamd "AWAKE" is t 

bezig personen van de vredesbeweging : 
en personen van politieke partijen : 
die deze vredesbeweging ondersteunen : 
in een kompoter te stoppen. De perso- t 
oen worden d.m . v. een status onder- : 
verdeeld in gevaarklasse en code : 
klasse "v" of "f". t 
Ze hebben nu zo'n 800 namen verzameld : 
Ze willen daarmee aantonen dat er t 
verbanden zijn tussen ultra-links en t 
de vredesbeweging. Maar tevtns blijkt : 
dat personen die in hu.n kompu- ! 
ter verdwijnen ook te maken· krijgen ~ 
met telefoniese- en schriftelijke be- : 
dreigingen. Een beeld van de inlicb- ! 
tingendienst bij rechts . : 

#zwiigende meerderheid' 
Hoe komt AWAKE ertoe om mensen in een 
kompoter te stoppen? Daarvoor moet je 
terug in de geschiedenis. 
De naam AWAKE is afgeleid van de OSL 
kreet "wordt wakker11

• Veel leden van 

• • • • • ... ... 
tr ... 
• .. ... ... .. .. 

de groep AWAKE wonen in Eindhoven, de ! 
vredesbeweging aldaar wordt al jaren ! 
door hun lastig gevallen. Sinds 1977 ! 
zijn lieden ~anuit Construktief Jong ! 
Nederland (OSL-jongeren) aan het pro- te 

beren vredesaktiviteiten onmogelijk ! 
te maken, cq te verstoren. ! 
Deze OSL-jongeren, ook aktief in de ! 
VVD zoals Han Erren en Tonnie Burgers ! 

hebben hun leerschool bij de OSL ge- : 
kregen en zijn later aktief bij de : 
Centrum Partij geworden . Erren is bv. • 
sekretaris Kring Brabant en penning- j 
meester van het vormingsinstituut van ~ 

de CP, Burgers is sekretaris van : 
Kring Amsterdam. i 
Bij de Centrum Partij zijn pogingen ,. 
ondernomen om een eigen inlichtingen- i 
dienst op te zetten, "Opgeboekeld" ,. 
genaamd. Hiervan is niets terecht ge- : 
komen, maar wel is dit idee in Eind- ; 
hoven voortge~et, daar hebben ze nu : 
een eigen home-komputer vol met vrn1. ; 
linkse aktivisten. t 

aktiviteiten 
De aktiviteiten die vanuit OSL- en 
VVD-jongeren tegen de vredesbeweging 
ondernomen zijn krijgen begin 1984 
andere vormen: bij de PSP worden de 
ruiten ingegooid, ook bij de vredes
winkel gaan de ruiten aan diggelen 
en werd er geklad. Ze lieten een 
kaartje achter met daarop hun naam: 
"De Zwijgende Meerderheid".(!?) 
In juli '85 wordt er ingebroken bij 
de vredeswinkel in Eindhoven, adres
lijsten worden meegenomen. Door een 
Eindhovense tweeling werden in maart 
'85 uit de vredeswinkel Tilburg a
dreslijsten gepikt. 

Zoals al eerder gezegd, ook worden 
mensen persoonlijk bedreigd. Zo lie
ten ze iemand die ook in hun kompo
ter voorkomt, telefonies pistoolscha
te horen. 

.. .. .. .. : .. .. .. .. • : .. .. .. • .. • .. • .. .. .. • .. .. • • .. 
lt .. .. • .. .. ,. 
• • ,. ,. .. 
• ,. ,. ,. ,. ,. 

Een serieuze anonieme melding zegt 
tegen het Tilburgse blad TAK dat de 
lijsten schijnen te liggen bij Joost 
Dirven. Dit is ook door het Brabants 
Dagblad bevestigd. Deze Joost Dirven, 
Eindhoven~ar en bezitter van een home 
komputer, bedient zich van diverse 
pseudoniemen, zoals Hans de Boer en 
D(iederik) Ernst. In mei '84 was Dir
ven al aktief op een bijeenkomst van 
het IKV. Daar hield "De Zwijgende 
Meerderheid" een demonstratie. Han 
Erreo was daarbij aanwezig. Druk 
schrijvend is h~j bovendien op ver
schillende linkse bijeenkomsten ge
zien • 

methoden 

Om aan informatie te komen bedient 
AWAKE zich niet alleen van gestolen 
adreslijsten . Men geeft zich ook uit 
voor zogenaamde vredesaktievoeder . 
Getooid met linkse buttons loopt .men 
allerlei manifestaties af, op zoek 
naar namen en blaadjes. Ook allerlei 
instellingen wordt om informatie ge
vraagd om op die manier verbanden te 
leggen • 
Volgens anonieme informatie wordt het 
materiaal, oa . de gestolen adreslijs
ten naar de BVD gestuurd. 
Tijdens de vredesweken in '84 en '85 
heeft AWAKE geprobeerd dmv. een bul
letin de vredesbeweging Eindhoven 
zwart te maken. 

• : AWAKE is vooralsnog voornamelijk een 
: Brabantse aangelegenheid. In Gronin
: gen duiken ze echter ook al op. Daar 
; hebben ze bv. in maart een aktie ge
: h~uden onder het motto "De krugerrand 
: u1t Nederland, de Lada terug naar 
: Rusland. Want volgens _AWAKE Groningen 
:wordt de Lada onder dwang gemaakt . ,. ,. ,. 
• : Hoewel personen van AWAKE het heel 
: vervelend vinden dat zij bekend zijn 
! geworden, gaan zij voorlopig door met 
: hun aktiviteiten om vredesaktivisten 
: en andere personen in hun komputer te 
• stoppen. ! De poliÜe heeft hun aktiviteiten in 
: onderzoek • ,. 
• 
: Bron: Brabants Nieuwsblad 25-10-85 
: Eindhovens dagblad 2-5 en 24-7 
! Nieuwsblad van het Noorden 16-3 
: Tilburgse aktiekrant 4-10-85 
: PSP-Eindhoven 27-9-85 ,. 
• • • 

FOK .. 
: FOK is Fascisme Onderzoek Kollektief, 
: een groep mensen die de aktiviteiten 
• van extreem rechts in Nederland volgt. ! FOK is schriftelijk te bereiken via 
! Afdruk, postbus 10748, 1001 ES,A'dam . ,. 
• : • • : ,. ,. ,. 
: ,. ,. . ·········~········ .. ······ .. ·············· .. ···· .. ··· .................................... .. 

Als een .donderslag bij heldere hemel 
kwam áe politie-inval bij AMOK. AMOK 
dat een kruispunt van mensen en in- · 
formatie aan het worden is met zijn 
tijdschrift en uitgebreid archief, 
waar iedereen uit de vredesbeweging, 
de derde wereld beweging, de anti
militaristiese beweging en de jour
nalistieke wereld die iets wil weten 
voor een artikel, spreekbeurt of 
aktie, terecht kan. 
Dat wist de officier van justitie en 
nam bij die i nval, uitgevoerd door 15 
rechercheurs van de speciale Groep 
Bijzondere Opdrachten (G.B.O.) Roger, 
het archief, de boekhouding en het 
adressenbestand mee. 

Roger kreeg bij ZlJn vrijlating na 15 
dagen te horen dat hij binnenkort nog 
voor de rechter moet verschijnen op 
beschuldiging van diefstal, heling en 
het'onder zich'hebben van staatsgehei
men. 

Het ministerie van justitie zit met 
het probleem dat er regelmatig poli
tieke inbraken worden geplèegd. Inbra
ken bij overheidsinstanties. Bij deze 
inbraken van bv. Onkruit, maar ook van 
de 'Wraak van Jhr.Mr.de Braauw' werden 
steeds papieren gestolen. 'staatsge
heimen', zo worden deze papieren ge
noemd. Uit publikatie van deze'staats
geheimen' bleek steeds opnieuw dat de 
staat meewerkt aan de voorbereiding 
val\ een oorlog. Ondanks de demokratie, 
waarin we verondersteld worden te le
ven en waarin openbaarheid een belang
rijke rol speelt, weet de bevolking 
bitter weinig af van deze plannen voor 
de voorbereiding van een oorlog . En de 
bevolking mag dat ook niet weten, want 
de regering noemt het 'staatsgeheimen! 
Deze inbraken zijn het ministerie van 
justitie steeds meer zorgen gaan baren 
en het aantal inbraken neemt eerder 
toe dan af. Daarom werd gezocht naar 
verantwoordelijken voor deze inbraken. 
Die dacht de officier van justitie bij 
AMOK te vinden, wat bovendien een in
teressante plek voor ze is omdat daar 
veel mensen samen komen. Een kluif 
voor de inlichtingendiensten die door 
het inbeslagnemen van de boekhouding, 
het abonneebestand en de spreekuuraan
tekeningen een aktueel overzicht van 
de vredes- en anti-militaristiese be
weging proberen te krijgen. 
Waarschijnlijk waren ze op zoek naar 
de .dokumenten die precies een jaar 
eerder van de geheime CID (Contra In
lichtingen Detachement) door Ookruit 
uit de Utrechtse Knoopkazerne waren 
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gestolen. Dat bleek althans uit de 
verhoren die Roger kreeg. Deze CID 
dokumenten, die het afgelopen jaar 
in 4 delen o . a. in de Vredesaktiekrant 
en Bluf! werden gepubliceerd werden 
niet gevonden bij AMOK. Wel werden ge
stolen stukken uit Noordwijk en Katwijk 
aangetroffen. Deze stukken waren in 
mei dit jaar anoniem afgeleverd bij 
AMOK, die het vervolgens in zijn ar
chieven opborg~OK werkt volgens het 
principe van puzzelen-met-gegevens-
ui t - alie-open-bronnen-die-er-zijn.). 
Deze stukken waren bovendien al gepu
bliceerd door Ookruit in 1983, in het 
boek Bunker in Bunker(b)uit. Het lijkt 
dus waarschijnlijk dat justitie al een 
tijd op zoek was naar CID stukken. Het 
is ook waarschijnlijk dat AMOK al eni
ge tijd in de gaten werd gehouden. 
Buurtbewoners bevestigden dit, ze had
den al enige tijd agenten in een buY
gerauto voor de deur gezien. Maar waar 
om werd er gewacht? Waarschijnlijk om 
af te wachten hoe de vredesbeweging 
zou reageren op het regeringsbesluit 
van 1 november. 

Het zou van justitie erg onverstandig 
zijn geweest om in oktober tot deze 
inval over te gaan, omdat de stemmen 
voor burgerlijke ongehoorzaamheid die 
toen fluisterden aan kracht zouden 
winnen. En justitie vindt dat dit hoe 
dan ook voorkomen moet worden . Dus men 
wachtte de reakties op het 1 november
besluit af, totdat men de politieke 
risiko's aanvaardbaar genoeg achtte om 
de inval te wagen. 

SOLIDARITEIT 
Wat gebeurde er echter? Het nieuws van 
de inval bij AMOK was amper bekend of 
de verontwaardiging ging door de vre
des- en antimilitaristiese beweging . 
Mient-Jan Faber en Jan ter Laak, 
voormannen van IKV en Pax Christi 
schreven de officier van justitie een 
boze brief. Binnen 4 dagen werd een 
steunkomité voor AMOK opgezet uit vele 
vredes-en anti-militaristiese groepen 
en politieke partijen; de pers besteed 
de veel aandacht aan de zaak.De Vredes 
aktiekrant en Bluf! maakten samen een 
speciale krant over het werk van AMOK 
en riepen op tot een blokkade als Ro
ger voor de raadskaroer van de recht
bank zou komen. De blokkade ging door, 
er kwamen zo'n 200 mensen, ofschoon de 
druk een beetje van de ketel was: er 
was net bekend geworden dat Roger de 
volgende dag vrij zou komen . Het week
end ervoor werd een geheime bunker bij 

Lopik bezet door een aantal aktiegroe
pen als solidariteitsaktie met AMOK. 
(zie verslag ervan op pag.3 ) 
Om de haverklap werden er zwaai- en 
joelakties gehouden bij het politie
buro, waar later ook een aantal van de 

53 Lopik arrestanten terecht kwamen. 
Er werd een openbare verzending van 
het nieuwe nummer van AMOK op het po
litieburo gehouden, omdat dáár het a
bonnee bestand lag. De politie werkte 
niet mee aan de verzending. Wel waren 
zo'n 60 mensen gekomen om te helpen.De 
telefoon bij AMOK stond roodgloeiend. 
Adhesiebetuigingen kwamen van heinde 
en verre . Er waren aanbiedingen om o
veral archieven en archiefjes te komen 
ophalen. 

De politieke schade voor de officier 
van justitie is dus groter dan de op
brengst, die het hem geleverd heeft. 
Juist omdat zoveel verschillende men
sen onmiddellijk achter AMOK gingen 
staan. Daarmee gingen ze ook pal ach
ter de vredes- en anti-militaristiese 
beweging staan, want een in.val als bij 
AMOK kan eigenlijk iedere groep of 
vredesorganisatie overkomen. Justit~e 
en de geheime diensten houden vele 
mensen in de gaten . Dat blijkt althans 
uit de verschillende 'staatsgeheimen' 
en nu onlangs ook weer uit de papieren 
van de observatieteams van de rijkspo
litie die de aktiegroep Stille(n) 
Nacht,Heilige Vracht heeft 'veiligge
steld 1 • 

De inval bij AMOK kan beschouwd worden 
als een aanval op de hele vredes- en 
anti-militaristiese beweging.Als die 
door ons makkelijker'geaksepteerd'zou 
zijn, zou de verleiding voor justitie 
Het blijft dus van groot belang om de-

ze zaak te blijven volgen en te steu
nen . Niet alleen omdat AMOK de boek
houding en de archieven nog steeds 
niet terug heeft en voor Roger een pro
ces dreigt, maar ook omdat kriminali
sering van de hele beweging moet wor
den teruggedrongen. 
De volgende dingen staan te gebeuren: 
- begin januari speelt een kort geding 
voor de Haagse rechter om twee zaken: 
Een kleine 40 abonnees en klanten van 
AMOK voeren een proces tegen de staat 
om ervoor te zorgen dat gegevens over 
mensen en groepen die bij de inval in 
beslag zijn genomen niet door inlich
tingendiensten worden gebruikt . Tege
lijkertijd spant AMOK zelf een zaak 
aan tegen de staat om de spullen on
middellijk terug te krijgen . 
- Een klaagschrift dat is inged~end 
tegen de inbeslagneming van de boek
houding en de archieven wordt 17 janu
ari door de Utrechtse rechtbank behan
deld. 
- een manifestatie over 'staatsgehei
men', waarschijnlijk in februari. 
En als er een proces tegen Roger komt, 
dan komen er zeker weer nieuwe aktivi
teiten, want met solidariteit kun je 
een hoop onheil voorkomen. 

Guido van AMOK 
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WEER EEN 
Iopik 111 onthuld 

Zondagmiddag l december hebben de ak
tiegroepen ' Geen gevoos met Koos • , 
' Geen gesmies met Mies ' en Onkruit 
een geheime bunker onthuld. Bij de 
aktie werden 53 mensen gearresteerd. 
Ze zijn na 4 dagen weer vrijgelaten. 
Br was geen reden ze langer vast te 
houden. 

De omroepbunker Lopik III ligt aan 
de Biezendijk Ja in IJsselstein, op 
verboden terrein, verborgen tussen 
bomen en gekamoufleerd door een heu
vel. Aan de hand van een foto in de 
Onkruit uitgave 'Oorlog i n beton' 
werd de plaats van de bunker achter
haald. In geval van oorlog neemt de 
10 kw AM zender, vanuit deze bunker 
het werk over van radiozenders Lopik 
I en Lopik II, nadat die uit de lucht 
zijn gehaald. Door een speciale cen
suurkommissie wordt geselekteerd wel
ke berichten de ether inmogen. Berich
ten die zullen suggereren dat er 
niets aan de hand is en die de bevol
king rustig moeten houden. 

de aktie 
De politie was in eerste instantie 
verrast door deze onverwachte bezet
ting, nu eens niet s • nachts maar op 
klaarlichte dag. Terwijl die nog in 
overleg was en erachter probeerde te 
komen wat er nou eigenlijk aan de 
hand was - de meesten wisten niets 
van het bestaan van de bunker af -, 
konden de bezetterstars de bunker van 
binnen bekijken. In het doolhof van 
gangen werden ruimtes aangetroffen 
met telexen, de zender, een kantine, 
stapelbedden, enz. De militairen die 
denken ooit nog eens in deze bunker 
te zullen werken hebben daarbij waar
schijnlijk een langere tijd voor oge~ 
~e aktievoerderstars hielden het na 
een half uurtje voor gezien. Van pu
bliciteit waren ze al verzekerd, want 
een aantal journalisten en fotografen 
waren meegekomen. In een demonstra
tieve optocht verlieten ze bet zender 
park en liepen richting IJsselstein. 
De spanning of ze al dan niet een 
vrije aftocht hadden werd na een uur 
doorbroken: ingesloten door politie
busjes en golfjes werd iedereen opge
pakt en naar het politieburo van IJs
selstein overgebracht. Na een paar 
uur werden ze verspreid over politie
huros in de hele provincie Utrecht. 
Bijna niemand heeft zijn of haar naam 
gezegd. De behandeling in de cellen 
was vriendelijker dan ' normaal', dwz. 
op de meeste buro's kregen de arres
tanten datgene waar ze recht op had
den. Waren arrestanten bij de vvo-ak
tie vorig jaar in Nieuwersluis geint~ 
mideerd en geslagen, nu kregen ze van 
dezelfde bawakers shaggies aangeboden 
en spekulaasjes bij de thee. De bewa
kers daar hebben blijkbaar flink op 
hun donder gehad. Zou het dan toch 
effekt hebben, de klachten die des
tijds ingediend zijn en het o nderzoek 
van de rijksrecherche dat daarop volg 
de? Of is het vooral ook omdat de po-

litie nu zo in opspraak is gekomen 
na de dood van Hans Kok. Het is een 
wrange konstatering dat juist nu de 
behandeling in de cellen redelijk was. 
Het is onduidelijk of qe aktie verde
re juridiese gevolgen heeft voor de 
aktievoerdersters. Bij hun vrijlating 
hebben ze in ieder geval geen dagvaa~ 
ding ge.kregen. 

censuur 
Waarom was deze omroepbunker geheim? 
De reserve zender Lopik I II vervult 
een centrale rol bij het instellen 
van de censuur in Nederland.Dit staat 
in ' Bunker in Bunkerbuit van Onkruit. 
Citaat hieruit: "Vertrouwelijk:Inwen
dige Veiligheid. Te nemen maatregel: 
censuur . Bij de opvoering van de pa
raatheid zullen aan de (hoodf)redak
tie.s van de dagbladen worden toegezon 
den de 'richtlijnen voor de pers' van 
de Nederlandse censuurdienst. Deze 
richtlijnen hebben tot doel te voor
komen dat tegenstanders door openbaar 
making van sommige ogenschijnlijk on
schuldige berichten over gegevens ko
men te beschikken welke voor hen van 
belang kunnen zijn i . v.m. tegen Neder 
land of zijn bondgenoten te onderne
men akties." 
' Er zal naar gestreefd worden om radio 
en t.v. uitzendingen doorgang te la
ten vinden met bij de bevolking beken• 
de medewerkers." 
Dit om de bevolking toch een veilig 
gevoel te laten houden als ze gewoon 
Mies Bouman of Koos Postema zien op 
t.v. 
Als de internationale spanningen opl~ 
pen of als er gevreesd wordt voor on
rust in ons eigen land wordt de voor
lichting geregeld door de Bijzondere 
Voorlichtingskommissie. In een later 
stadium treedt onder auspiciën van 
de minister van defensie de perscen
suur in werking. Alles wat we dan nog 
te horen en te zien krijgen wordt 
door hun bepaald. Gemobiliseerde jour. 
nalisten moeten de censuur prakties 
uitvoeren. Het doel is alle publici
teit te stroomlijnen zodat alleen mi
litaire- en - regerings-wel-~evallige
berichten de bevolking bereiken.Maat
regelen die dan getroffen worden zijn: 
het sluiten van de omroepzenders: het 
afsluiten van ruim 90' van de tele
foon abonnees; de PTT neemt een eigen 
speciaal noodnet in gebruik;de radio
amateurzenders moeten hun apparatuur 
demonteren en eventueel inleveren; 
de Wereldomroep gaat uit de lucht; 
de Vredesaktiekrant zal een verschij
ningsverbod krijgen,evenals vele an
dere kranten en tijdschriften. 
De perscensoren worden gestationeerd 
bij de Provinciaal Militá'ir Comman
dant in speciaal voor hen gevorderde 
en ingerichte ruimtes in Amsterdam, 
Rotterdam, den Haag, Hilversum en de 
Bilt . Alleen door middel van door hen 
verspreidde berichten moeten we gelo
ven dat de regering en militairen al
les onder kontrole hebben en dat de 
vijand onredelijk is. Iet.s anders zul 
len we niet horen, lezen of zien. 

'er moet meer ingebroken worden?.· 
In de nacht van 15 op 16 december is 
door de aksiegroep Stille (n) Nacht , 
Heilige Vracht de geheime basis van 
de observatiegroep West-2 leeggehaald. 
Ook uit militaire loodsen van het NTC 
(Nationaal Territoriaal Commando) op 
het terrein werd militaire uitrusting 
meegenomen. 

wat zijn Qbservatieteams 
Bet verschijnsel observatieteam is 
begin jaren ' 70 ontstaan. In · eerste 
instansie als autonome ontwik.keling 
binnen het politie-apparaat. Volgens 
hen als rea.ksie op de toename van de 
georganiseerde kriminaliteit. OOk ir.
ternationale aksies van anti-imperia
listiese bewegingen versnellen hun 
ontstaan. Pas eind jaren '70 zijn de 
teams 'gelegaliseerd'. 
Bij de rijkspolitie bestaan vijf ob
servatieteams van telkens 23 mensen. 

Twee sekties van tien mensen met 
daarboven twee opperwachtmeesters en 
een adjudant . Enkele grote gemeente
politie.korpsen beschikken over eigen 
obser vatie-eenheden. Observatieteams 
werken altijd in opdracht van een an
der recherche- onderdeel. Vaak worden 
als r esultaat van hun werk aanhoudin
gen verricht, meestal door een arres
tatieteam. Bij aanvang van en tijdens 
een observatie-operatie worden ze 
uitgebreid voorzien van informatie: 

foto's, namen, antecedenten, adressen 
auto's , kentekens, en.z. Deze informa
tie is afkomstig van de diverse in
lichtingendiensten bij de politie. 
Oit de observatieverslagen blijkt dat 
ze (nog) voor 90' met • gewone boe
ven ' bezig zijn (verdovende ~iddelen, 
vuurwapens, heling, ontvoeringen, 
enz.). Wat de politieke zaken betreft 
valt hun betrokkenheid bij de (mis
lukte) MIBO-aksies in Dordrecht en 

-

geheime zender Lopik lil onthuld. 

"Met name bij toenemende oorlogsdrei
ging zal de regering afstappen van 
de geldende programma-strukturen om 
geleidelijk over te gaan tot het in
stellen van één universeel landelijk 
radioprogramma, resp. t.v.programma. 
( ... ) Hierdoor wordt de bevolking in 
kennis gesteld van officiele medede
lingen, berichten, instrukties, e.d." 
(Citaat uit Bunker in Bunkerbuit.) 
En verder: "Waar de kommunikatie goed 
werkt, is rust en vertrouwen; er kan 
aan de hand van de ervaring niet ge
noeg nadruk op worden gelegd van hoe 
groot belang onder buitengewone om
standigheden het uitdragen van tijdi
ge en juiste voorlichting binnen de 
bedrijven is. De invloed hiervan kan 
nauwelijks worden overschat; het in 
stand houden van noodzakelijke akti
viteiten , het behouden van rust op 
het sociale vlak en vertrouwen in de 
onderneming zijn goeddeels hiervan 
afhankelijk." 

oorlogsvoorbereidi ngen 
dwarsbomen 

De zender Lopik III is dus een van 
de kanalen waardoor radio berichten 
de bevolking moeten bereiken. Ket is 
een van de vele objekten die passen 
in het kader van de plannen die de 
oorlog mogelijk maken. De aktievoer-

Alphen aan de Rijn op. In opdracht 
van en in samenwerking met de BVD en 
de Bijzondere Zaken Centrale van de 
CRI. Verder zijn ze in de maanden ok
tober en november van dit jaar druk 
bezig geweest mèt bepaalde kraakpan
den in Amsterdam. Iedereen die hier 
in en uit ging werd geobserveerd en 
soms enige tijd ee.n flink eind ge
volgd . 

en hoe doen ze dat 

ze hebb~n de beschikking over ee 
aanzienlijke hoeveelheid apparatuur 
en materiaal. Het liefst zitten ze 
hoog en droog in een vaste post. Maar 
ze hebben ook een (gesloten) witte 
mercedesbus. Deze wordt voor de deur 
van het te observeren objekt gepar
keerd met twee man erin. Deze vaste 
en mobiele posten worden vooral ge
bruikt om foto ' s en video-opnames te 
maken . Verder rijden ze rond in de 
wat duurdere middenklasse-auto ' s vol
gepropt met mobilofoons, portofoons 
autotelefoon , semafoon, verrekijker 
en helderheidsversterkers (om in het 

derstars wilden met hun aktie het be
staan van deze bunker, haar funktie 
en lokatie ontmaskeren. Tevens was 
het een solidariteitsaktie met AMOK, 
brutaal antwoorden op de brutale in
val bij AMOK. En omdat die inval ook 
op censuur 1 ijkt. Daarom gingen ze 
met veel mensen die zondag erheen, 
braken de deuren open, fotografeerden 
en keken goed rond. Het schijnt dat 
er geheime PTT telekornmunikatie draai
boeken verdwenen zijn. Als dat zo is 
zullen die te zijner tijd wel open
baar gemaakt worden. 
Staatsgeheimen zijn er niet voor onze 
veiligheid, maar juist om een oorlog 
mogelijk te maken. Ze worden bedacht 
vóór ons en maken de oorlogsvoorberei 
dingen alleen maar kompleter.Iedereen 
moet weten wat er voor ons bedacht 
en gepland wordt. Iedereen moet daar
over kunnen meebeslissen. Pas dan le
ven we in een demokratie . 
Door staatsgeheimen openbaar te maken 
wordt het mogelijk er verzet tegen 
te plegen en zo krijgen ze hun oor
logsvoorbereidingen nooit aL. Staats
geheimen horen op straat! 
ALLE STAATSGEHEIMEN OPENBAAR 
ALLE SPULLEN TERUG NAAR AMOK 
ROGER MOET VRIJ BLIJVEN 
ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR DE MOORD 
OP HANS KOK EN ANDEREN 

Mies en Koos 

donker te kunnen zien). Om auto's te 
volgen beschikken ze over peilappara
tuur. Er wordt een zendertje onder 
de betreffende auto bevestigd, de 

peilwagen rijdt .er gewoon achteraan. 
Het afluisteren van telefoons is in 
feite een standaardmiddel. Dit doen 
ze niet zelf, maar wordt verzorgd 
door CID of PID. Deze belt als er 
iets is. Alleen in heel spannende si
tuaties luisteren ze zelf mee, life. 

Gehengeld uit Bluf! nr 200, veiligge
steld en ingekort. 
Voor de volgende onthullingen over 
de gore praktijken van observatie
teams kun je je het makkelijkst maar 
meteen op BLUF! abonneren: 23 gulden 
op giro 5245710. 

3 



STAKING MET EEN STAARTJE? 
"We begonnen op één school met sta
ken. We gingen langs de andere scho
len en op een gegeven moment liepen 
we i n een hele grote groep. We trok
ken naar het gemeentehuis waar we 
een petitie hebben aangeboden. Het 
was de bedoeling dat die petitie ook 
voorgelezen zou worden, maar ja, de 
-hoe heet dat ding- megafoon ging ka
pot. We zijn na de aanbieding van de 
petitie naar een plein gelopen waar 
we hebben gewacht tot de KRO-jubileum 
show zou beginnen. Het was de bedoe
ling dat we met een bos bloemen naar 
binnen zouden lopen en tegen Ted de 
Braak iets zeggen van: Hallo! Gefeli
citeerd! Jullie zijn zestig en dat 
willen wij ook graag worden, of zo
iets dergelijks. Maar we konden de 
zaal niet in want er stonden allemaal 
bewakers voor de deur. Op een gegeven 
moment kwam er iemand om te zeggen 
dat we weg moesten, want ja, de hele 
gang stond vol met brul~ende scholie
ren. Waarop ik zei van: het lijkt me 
beter dat u ons even naar binnen laat 
want ik ben bang dat er een rel uit
breekt ... Nadat er even overlegd was 
hebben ze een extra 'Echo' ingelast 
en mochten we even naar binnen met 
een paar mensen." 
Dit vertelt Ane.moon uit Doetinchem 
waar 'zo'n 1500 scholieren meededen 
aan de staking . 
De scholierenstaking is een groot 
sukses geworden. In bijvoorbeeld Am
sterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijme
gen, Den Bosch, Alkmaar, Groningen, 
Middelburg, Doetinchem, Utrecht, Hen
gelo, Woerden, Arnhem, Leiden, Wage
ningen, Tiel, en noem maar op, werd 
door scholieren gestaakt. In Enter 
staakte een leerling, in Amsterdam 
25.000. In totaal verlieten meer dan 
150.000 scholieren in het hele land 
de leslokalen. 

DE BOEL OP Z'N KOP 

In Den Bosch liep het op een rel uit. 
Daar vernielden scholieren een poli
tieauto. In Den Haag raakten de jon
geren slaags met de politie op het 
Binnenhof. De politie te paard voer
de enkele charges uit. 
In Amsterdam verzamelden zich 25.000 
jongeren op de Dam. In een protest
mars liepen zij naar de grote hallen 
van Stork-werkspoor waar zij een ma
nifestatie hielden. 
In Groningen werd een anti-kernwapen 
monument onthuld. Het was de bedoe
ling dat de burgemeester het plechtig 
zou onthullen, maar de scholieren be
sloten dat zelf te doen. "Het was 
nauwelijks een onthulling, maar meer 
een in gebruik nemen van het monu
ment", zo verklaarde burgemeester 
Staatsen. 
De Koolsingel in Rotterdam is in de 
spits een tijd door demonstranten be
zet gehouden. Oe aktievoerders hadden 
zelf graag naar het Hofplein willen 
gaan, maar dat werd verhinderd door 
de politie. Op de Koolsingel kwam het 
tot gevechten met de politie. 
In Arnhem wilde men de fraktiekamer 
van de VVD en het CDA bezetten, maar 
ook hier stak de politie een knuppel 
voor. Er werd één arrestatie ver
richt . ' s Middags verzamelden de scho 
-lieren zich bij het Willemsplein. 
Toen een aantal mensen op de weg wil
den gaan zitten werd het weer knok
ken. De politie verrichtte acht arres 
-taties. Een aantal mensen moesten 
in het ziekenhuis behandeld worden 
aan hun verwondingen. 
In Middelburg bestormden scholieren 
de gemeentelijke parkeergarage annex 
atoomschuilkelder. De slagbomen en 
de toegangsdeuren werden vernield. 
"We hebben de hele boel op z ' n kop 
gezet" , aldus een van de scholieren. 

STRAF 

Voor veel van de scholieren was 1 no
vember geen makkelijke dag (echt niet 
lekker een dagje vrij.) Sommige scho
len dreigden met straf, andere sloten 

gewoon de school herroeties af. (Maar 
via de regenpijp was er soms nog een 
weg naar buiten.) 

In Nijmegen bijvoorbeeld hebben een 
aantal schoolbesturen lopen zieken , 
zodat veel scholieren niet aan de ak
ties mee konden doen. Een van de scho 
-lieren: "Leerlingen konden de school 

niet uit, de deuren werden gewoon op 
slot gedaan. Het is absurd, maar het 
gebeurt. Oe strafien waarmee werd ge
dreigd waren onder andere schorsing, 
variërend van twe~ dagen tot twee we
ken en zelfs uitsluiting van het eind 
-examen. Het is te hopen dat het bij 
bedreig~ngen blijft." 

Anemoon uit Doetinchem: "De reakties 
op de openbare scholen waren wel 
goed, maar van sommige andere scholen 
hoorde je dat ze een briefje van de 
ouders moesten hebben, die kwamen ge
woon de school niet uit." 

Het bestuur van de Rijksscholengemeen 
-schap in Woerden bijvoorbeeld, pro
beerde het de scholieren ook moeilijk 
te maken door te dreigen met straf
maatregelen. De scholieren uit Woer
den trokken naar Otrecht waar ze een 
protestbijeenkomst bijwoonden. Maar 
voordat ze vertrokken vond er een 

'gesprek' plaats met de schoolleidin~ 
Sacha: "We werden in kleine groepjes 
apart ondervraagd en we moesten komen 
praten over sanktiemaatregelen zoals 
dat dan heet. Want "we kunnen dit 
niet ongestrafd zo lat.en gaan" werd 
er gezegd. Wij waren het daar niet 
mee eens. We vinden dat een onderdruk 
-king van de vrije meningsuiting. Als 
we sankties zouden weigeren uit te 
voeren, dan moesten we alsnog een op
stel schrijven van· tenminste twee 
kantjes over bet waarom van deze sta
king . Voorwaarde was dat we met goeie 
argumenten zouden komen en niet met 
ons gevoel.Zoiets werd er gezegd . " 

Opvallend was dat de leraren in Woer
de.n zich helemaal afzijdig hielden 
van wat er gebeurde. Sacha: "De ~era-

ren hielden zich op de achtergrond, 
maar ik denk dat dat een kwestie is 
van dat ze bang zijn voor de bazen 
van de school. Dat ze gewoon hun me
ning niet durven geven." 

Bij strafmaatregelen als een skriptie 
schrijven bleef het in Woerden niet. 
Sacha:"De school had mijn ouderds een 
brief gestuurd, ongeveer een week na 
de staking, waarin staat dat ze de 
hele zaak in handen geven van de 
schoolinspekteur. Als die met sanktie 
-maatregelen komt, maken mijn ouders 
er misschien een proces van." Maar 
zeker is dit allemaal nog niet. Het 
is nog afwachten of de schoolinspek
tie überhaupt met sanktiemaatregelen 
komt. 

GEEN STAKINGSRECHT 

Officieel hebben scholieren geen sta
kingsrecht. Als minderjarige ben je 
zoals dat heet handelingsonbekwaam, 
dat wil zeggen dat je geen rechtshan
delingen mag verrichten, tenzij de 
wet ander~ bepaald.(art 234 B.W.) Er 
zijn enkele uitzonderingen: 
-je mag zelf een arbeidsovereenkomst 
sluiten (vanaf vijftien jaar, tenzij 
je ouders binnen vier weken te ken
nen geven dat ze het er niet mee 
eens zijn.) 

Vrijdagmiddag: zo maar een achoolmuur. 

- je kunt trouwen (vanaf zestien jaar, 
als je ouders geen toestemming geven 
kun je bij de kantonrechter een ver
zoek tot vervangende toestemming in
dienen.) 

Verder mag je vanai achttien jaar een 
kind erkennen, een testament maken, 
naamsverandering aanvragen en je mag 
zelfstal)dig sparen bij de bank. 
Voor alle andere handelingen heb je 
in ieder geval toestemming nodig van 
degene die het gezag over je heeft. 
En meestal zijn dat de ouders. Zij 
oefenen dit gezag gezamelijk uit. 
maar bij versebil van inzicht is de 
wil van de vader beslissend (art 246 
B.W.) Dit gezag is niet altijd abso
luut: jongeren vanaf achttien jaar 
mogen stemmen en hun politieke voor
keur uitspreken en jongens die opge
roepen zijn voo~ militaire dienst mo
ge!' (moeten) in dienst gaan, ook al 
zijn de ouders ertegen. 

Jongeren onder de achttien jaar heb
ben dus officiéél geen recht op vrije 
meningsuiting, laat staan stakings
recht. Dat de wet een heel eind ach
ter de realitèit aansukkelt is duide
lijk. Anemoon: "l~at belachelijk 1 Scho
lieren moeten gewoon stakingsrecht 
hebben." Sacha:"Ik vind dat scholie
ren stakingsrecht moeten hebben.Ieder 
-een moet recht hebben op een vrije 
meningsuitinq." 
De rechten (voor zover )e ze rechten 
kunt noemen) van jongeren zijn pas
sief: recht op verzorging, recht op 
opvoeding enzovoort. 

Eén van de eisen van de scho
lieren was dat ze vredeslessen wilden 
hebben. Maar vredesonderwijs betekent 
dat er politiek en dus onrust in de 
school wordt gehaald . Vredesonderwijs 
zou een bedreiging kunnen zijn van 
ideëen, belangen, positie en st.ruk
turen die men als vanzelfsprekend 
heeft leren ervaren. Binnen de school 
-muren is er dan meestal ook niets 
te merken van wat er zich in de maat
schappij afspeelt. Anemoon:"Of het 
onderwijs dat wij krijgen iets te ma
ken heeft met de dingen die er in de 
maatschappij leven? Nou, dat is mees
tal ver te zoeken." Sacha: "Nee, niet 
echt. Er zouden bijvoorbeeld veel 
meer diskussies moeten plaatsvinden 
over allerlei onderwerpen . Er wordt 
bij ons op school ook nooit een fo
rumavond ofzo georganiseerd, nee." 
Als het aan de scholieren ligt, zal 
er een hoop veranderen. De scholieren 
-staking is voorbij, maar krijgt mis
schien een staartje. Het is afwachten 
wat er met alle dreigementen gebeurt. 
De eisen van de scholieren blijven 
in ieder geval staan . 

.Jackie 
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Een buldezer maakt het 
met de grond gelijk. De enige 

op dat moment aanwezig, 
jgt nauwelijks de kans een paar 
soonlijke eigendormnen te pakken. 
rest wordt i n beslag genomen of 

nt naar de vuilnisstort. twee 
worden zonder opgaaf van reden 

straat geplukt. De betrokken be
dragen ME uniformen. Na over-

bij het politieburo worden ze 
vrijgelaten. 

incidenten staan niet op zich
, maar zijn er enkelen uit een 

reeks. De ontruimingen vinden reeds 
tijd plaats. Het zonder meer 

van mensen is van meer re
datum . Beiden maken deel uit 

een uitgekiend . beleid, waarvan 
doel duidelijk is , namelijk het 

en wegjagen van vredesak-
uit Woensdrecht. Middelen 

intimidatie, diefstal. en vernie-
ling van persoonlijke spullen en nu 

recentelijk tijdelijke inslui
op grond van vage verdenkingen 

• worden ni et geschuwd. 

Nu is de huidige situatie niet van 
de ene op de andere dag ontstaan. 

wanneer we ons voorlopig beperken 
tot de ontruimingen, dan neemt dit 
beleid al een aanvang met de ontrui

ming van het legale vredesaktiekamp 
op 27 juni 1984. Aanvankelijk hoopt 
de overheid, gezien de landelijke mat 
heid in de vredesbeweging, na de be
slissing op 1 juni 1984, dat de vre
desaktivisten het bijltje er wel bij 
neer zullen gooien. Een misrekening. 
Na een roerige zomer blijven de v.re-

tivisten, nu wonend in twee kam
(bosvak eh bunkervak) hun verzet 

plaatsing van kruisraketten 
vccrt2Ptten. Regelmatig, om de tien 

worden de kampjes ontruimd. 
•~~~~·rtnj beperkt men zich meestal tot 

ontruiming van de benders (kleine 
jes van takken en plastic) . Dit 

tot voorjaar 1985. (Omstreeks 
tijd wordt het 3e kamp opgezet, 
vrouwenverzetskamp. Dan wordt 

verteld dat het beleid verscherpt 
t en dat nu ook de dekens meege

zullen worden. Een stukje psy
voorbereiding. Enkele we-

later worden ook werkeli j k de de
s meegenomen. Begin van de zomer 

t de vol gende zet. Aangekondigd 
dat de 'huiskamers' ontruimd 

worden. Enkele weken later 
•~n~nu·~len tijdens een groots opgezet

ontruiming de huiskamers. Weer kon# 
de politie een verscherping van 

duretrap 

Afgelopen woensdag 11 dec. moest ik 
in Breda voorkomen, omdat ik openlijk 
geweld dan wel vernieling gepleegd 
zou hebben tegen een legerbusje tij 
dens de 1,2,3 juni blokkades van vo-
rig jaar in woensdrecht. 

Bij de eerste ontrui ming van een ach
teringang , er zou een tankauto inrno~ 
ten, werd ik door een legerbusje dat 
voorop reed van de weg afgereden.Daar 

WOENSDRECHTSE WETTEN 
het beleid aan. Herfst 1985 worden 
de kampen regelrnatig totaal ontruimd. 
Vaak krijgen bewoners nauwelijks de 
tijd om bv. hun rugzak in veiligheid 
te brengen. 

intimidatie 

Wat is nu in feite de wettelijke ba
sis die aan dit . politieoptreden een 
lega.al karakter moet geven? Als we 
de verschillende verordeningen onder 
de loupe nemen dan bieden deze zeker 
geen ruimte tot een dergelijk optre
den. Opvallend is ook dat de bij de 
ontruimingen betrokken beambten de 
inhoud van de betreffende verordenin
gen niet kennen. "Het ' zal de APV (Al
gemene Politie Verordening) wel zijn" 
is een vaak gehoorde opmerking. 
om meer duidelijkheid te scheppen 
lijkt het me zinvol wat dieper in te 
gaan op de door de politie gehanteer
de verordeningen. Al l e reerst APV Art. 
177. Deze is het meest v~rstrekkend 
en omdat er nu enkele processen op 
grond hiervan tegen kampbewonerstars 
lopen is onze argumentatie hiertegen 
het best ontwikkeld . Een groot deel 
van de argumentatie is trouwens ook 
op andere verordeningen van toepas
sing. Het artikel verbiedt de bouw 
van onderkomens, zichtbaar vanaf een 
voor het publiek met enige beperking 
toegankeli j ke plaats. Art.l77 is aan
vechtbaar op grond van de volgende, 
beknopt weergegeven, argumenten: 
1) Het artikel is niet op ons van toe 
passing omdat daarin sprake is van 
een rekreatiet verblijf. Dat is bui
ten wonen bij - 20°C zeker niet. 2) 
2) Het artikel houdt een zodanige in
perking van fundamentele vrijheden 
in dat ze in strijd zijn met art . S 
van het Europees verdrag van de rech
ten van de mens en art.2 ,protocol 4. 
3) Het artikel wordt niet gebruikt 
om de openbare orde te handhaven,maar 
om ons weg te werken. Hier is sprake 
van machtsmisbruik (detournement de 
pouvoir) van de kant van de staat. 
4) De verordening wordt overtreden 
maar andere gronden kunnen aangevoerd 
worden (het ontbreken van materiele 
wederrechterlijkheid) . Een grond is 
dat ieder individu het recht heeft 
om op te komen voor het recht op eer
biediging van de persoonlijke levens
sfeer (art .10 Grondwet l en daaraan 
uiting te geven door middel van een 
demonstratiemiddel zoals door ons nu 
wordt gebruikt. 
Een tweede verordening die wordt toe
gepast is art.l Landschapeverordening 
Noord Brabant. Deze verbiedt het ge
'bruik van opslagplaatsen op een onroe. 
rend goed. Het begrip opslagplaats 
wordt niet nader ornschrevén, maar de 

na heb ik in een vlaag van woede 
tegen de zi jkant ervan een trap gege
ven. Ik werd door een aanhoudingseen
heid gearresteerd (maresjosee) en he 
- na een helikoptervlucht twee dagen 
mogen zitten . in Gilze-Rijen. Volgens 
de chauffeur van het busje ben ik be
wust voor het busje gesprongen en kon 
hij niet meer remmen. Volgens twee 
rnaresjosees zou ik zelfs eerst tegen 
de zijkant geschopt hebben en daarna 
nog een deuk in de voorkant van het 
busje. 
De officier eiste: f300, - boete + 2 
weken voorwaardelijk (proeftijd twee 
jaar) +f500,- schadevergoeding. Ik 
ben veroordeeld wegens vernieling tot 
f600,- boete, waarvan f500 , - voorwaar 
delijk met een proeftijd van 9 maand
den met aftrek van voorarrest, saar
bij elke dag telt voor f50, - aftrek; 
plus tot het beta~en van f400,- scha
devergoeding aan het min. van defen
sie (als ik dat niet binnen een half 
jaar betaal wordt dat fSOO ,- boete 
of 10 dagen zitten) Kortom: aangere
den, twee dagen vastgezeten en nu 
f400, - (fSOO,-?) dokken ... 

henk, utrecht 

sfeer van de vero rdening wijst meer 
in de richting van grote opslagplaat
sen. Een stukje plastic met enkele 
persoonlijke bezittingen eronder is 
nauwelijks serieus een opslágplaats 
te noemen. Tevens verleent art.2 ont
heffing wanneer er sprake is van tij
delijke opslag i.v.m. de uitvoer van 

. ~nig werk, wat bij ons het geval is. 
Interessant is trouwens ook dat de 
verordening ingaat op het gebruik van 
opschriften en afbeeldingen. Die zijn 
toegestaan wanneer het gaat om de vrij. 
heid van meningsu~ting (art.7 van de 
Grondwet) . Ten derde is er art . 47 Wo
nigwet en art.l4 Bouwverordening.Deze 
hindernis kan omzeild worden wanneer 
de bouwsels binnen bepaalde afmetin
gen blijven, nl. lager dan 1,5 meter 
en kleiner dan 6 2 

• De bepalingen van 
het bestemmingsplan van de gemeente 
Woensdrecht worden ook regelmatig 

genoemd. Het gaat hier echter om een 
oud bes ternrningsplan, waarin de ge ban 
teerde begrippen niet of slecht staan 
omschreven. Juridisch gezien biedt 
het weinig houvast voor de tegenpar
tij. 

De wettelijke basis op grond waarvan 
de ontruimingen plaatsvinden is verg~ 
zocht en wankel te noemen en biedt 
zeker geen mogelijkheden voor de in
beslagname van persoonlijke bezit
tingen of de vernieling daarvan. Om 
deze tendens te keren worden vanuit 
het vredesaktiekamp de nodige stappen 
ondernomen. Ten eerste wordt gron
diger dan voorheen bewijslast verza
meld, wanneer er sprake is van dief
stal of vernieling van de zijde van 
de politie. Via een procesverbaal of 
een brief aan de officier van jus ti
tie kaarten we de zaak aan. Natuur
lijk duurt het wel een aantal maanden 
voordat een dergelijke zaak voorkomt, 
rnaaar daar is weinig tegen te doen. 
In de praktijk maakt justitie handig 
gebruik van het rechtsvacuüm wat hier 
door ontstaat. Uiteindelijk komt er 
een proces en het is, wanneer het om
kleed wordt met de nodige publiciteit 
voor de staat vervelend, wanneer 
blijkt dat haar ambtenaren in overtre 
ding zijn . 
Ten tweede is er ook een zaak aange
kaart, waarbij de APV en alle andere 
van kracht zijnde verordeningen om
zeild worden. Een vierde kamp is op
gezet in een bos op partikulier ter
rein. Op deze stap werd fel gerea
geerd met dagelijkse ontruimingen van 
het kamp . Om niet al teveel energie 
te verspillen wordt het kamp .alleen 
af en toe bewoond in afwachting ·van 
de behandeling van deze zaak. 

van hees & het grote bouwgeld 

'Meer dan 5 miljoen' , antwoordt A. 
van Hees op de vraag hoeveel geld er 
nu eigenlijk gemoeid i s met de insta
latie van het hek 
latie van bet hek en de aanleg van 
de wegen langs dit verknipte ding. 
1'1. (Ad) van Hees 'doet' \~oensdrecht. 
Hij is een van de 4 leden van de farni 
lie van Heesvan het gelijknamige 
grondwerk/sloop en containerverhuur
bedrijf. Volgens A. van Hees is zijn 
bedrijf ook bezig in ondermeer Volkei 
en Gilze-Rijen. Of het daar ook een 

vrijheidsberoving 

Ten slotte de meer recente tendens, 
waarbij mensen zonder opgaaf van re
den of zonder dat er sprake is van 
duidelijk bewijsmateriaal, worden op
gepakt of lastig worden gevallen. De 
laatste maand waren er vier gevallen. 
Zo werden de bewoners van het bosvak 
door de marechausee van hun slaaprnat
je gelicht. De oorzaak was een gat 
in het hek en volgens de hond liep 
het spoor naar het kamp. Deze mensen 
werden ingesloten in de cellen van 
de marechauseekazerne in putte. Ze 
kregen geen dekens of matras. Halver
wege de volgende dag werden ze vri 
laten. De arrestatie ging gepaard 
vernielingen in het kamp en de in 
slagname van enkele persoonlijke 
zittingen. Een andere behandeling 
gen de bewonerssters van het bunker
vak. Deze werden ' s 
politie ruw gewekt. Ze moesten 
handen laten zien om ze te kunnen 
troleren op verfsporen. In beide ge
andere situaties worden mensen opge
pakt die op weg zijn naar een van de 
kampjes . Momenteel worden deze klach
ten verzameld en in handen gegeven 
van een advokaat. 

bosvak 
Nog deze middag werd, na een korte 
periode van rust, het bosvak totaal 
ontruimd. Daarbij werden dekens, keu
kengerei, etc. zonder meer op de 
vrachtwagen gegooid. Bestemrning:vuil
nisbelt. Het einde van de strijd is 
voorlopig nog niet in zicht, maar 

we gaan door! 

Gerrit 

opdat van Hees zou stoppen met de 
voor-bouw? Binnenkort gaat in de ge
meenteraad een serie vragen gesteld 
worden ov~r de innige relatie Tilburg 
van Hees- Woensdrecht. 
ongeveer tegelijkertijd belegt de FNV 
Tilburg een avond voor/over gewetens
bezwaarden in 'besmette' bedrijven . 
En da's hard nodig: de plaatselijke 
bouw- en ·houtbonàvoorzitter wist niet 
dat van Hees doende was met 150 gewe
tensbevlekte werknemers in Woens-
drecht te bouwen. 

uit : nieuwsbrief VAl< 
hekwerk en wegenaanleg betreft wil ........................................ ... 
hij niet kwijt . 
Opmerkelijk aan de firma is dat zij 
binnen een periode van een aantal ja
ren is uitgegroeid -hierin fors ge
steund door de gemeente Tilburg- tot 
een van de grotere in zijn soort. 
Geen gifbelt, riolering of bestra

ting, vanHees is erbij. 
Het is dezelfde gemeente Tilburg die 
onlangs nog een vredesnota het licht 
deed zien met daarin een aantal voor
zichtige aanzetten tot conversie, het 
omschakelen van oorlogs- naar civiele 
produktie. Wat zou er nu meer voor 
de hand liggen dan dat zó ' n gemeente 
haar principiële hand op de knip zou 
houden, opdrachten aan anderen gunnen 

wie wat waar in WUCII:K.Irecht 

Wie- Wat-Waar in Woensdr echt is een 
pas uitgkornen , uitgebreide folder 
vanuit de Woen.sdrechtse gemeenschap. 
Deze alternatieve gemeentegids komt 
voort uit een overleg- in oprich

ting met mensen uit verschillende ge
ledingen(onderwijs, kerk, arbeid, po
litie, vredesbeweging).Te bestellen 
door fl,lO (inkl. porto) over te rna
ken op giro 5543472, tnv H. Glazen
burg, Hoogerheide,ovv wie-Wat-waar. 
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D' r is al van alles voorbereid om de 
plaatsing van kruisraketten mogelijk 
te maken, maar het is nog niet zover 
(zo naief zijn we dan maar even) dat. 
er daadwerkelijk een schop in de 
grond is gegaan. Maar dat duurt niet 
lang meer 1 als straks in januari of 
februari bet verdragsobstakel door 
de Kamer is gewalsd kan het bouwfeest 
beginnen. Bet is duidelijk dat de 

vakbonden in dit stadium een belang
rijke rol kunnen gaan spelen. Maar 
doen ze dat ook? Boe staat het met 
de vakbond en de bunkerbouwers? 

Een verhaal over eindeloze telefoon
gesprekken met vakbondakantoren en 
een aantal actieve kaderleden. Het 
is dus maar een déél van het verhaal. 
De bonzen kunnen dan in het al9emeen 
wel van mening zijn dat er "weinig 
animo" bij de basis is voor verder
gaande acties, maar dat valt te be
twijfelen. Ook vóór de werkonderbre
king van vorig jaar, waaraan zo'n 
900.000 werknemers deelnamen, wist 
een vakbondsbestuurder van de Bouw
en Boutbond te melden dat zo'n actie 
"onhaalbaar" zou zijn. 

DEFNv--------------~ 

De FNV stippelde in '81 beleidslijnen 
uit llbt ' vrede en ontwapening • . Ben 
aantal stukjes daaruit: "De wereld
vrede -voor zover die al bestaat
is acuut in gevaar ••• De FNV-leden er
varen de voortdurende bewapeningswed
loop als een regelrechte bedreiging •• 
De FNV mag en kan niet lijdzaam vanaf 
de zijlijn toezien hoe de politici 
het brandende probleem van acute oor
logsdreiging de baas proberen te wor
den .••• Nucleaire, bacteriologische 
en chemische wapens zijn zo bedrei
gend voor de mensheid dat de FNV niet 
alleen het gebruik, maar ook de pro
duktie, de opslag en installatie van 
deze NBC-wapens zonder meer veroor
deelt. In de praktijk zal het vaak 
zo zijn dat de meest urgente taak van 
de vakbeweging is gelegen in bet voor 
komen van verdere uitbouw van de 
militaire produktie. Mooi zou je zeg
gen, daar kunnen we wat mee. Maar als 
je anno 1985 partijbonzen, ex-bonzen 
en voorlichters vraagt hoe ze die 
"zonder meer veroordeling van instal
latie" effectief gaan aanpakken en 
de verwachtingen peilt van collectie
ve vakbondsacties tegen de bunkerbou~ 
ers kun je het wd schudden. Het 
lijkt op een aloud verhaal en een nog 
ilmner alommanifesternd fenomeen: de 
kloo.f tussen woorden en daden is bij
hóórlijk. Maar dat is een discussie 
apart en daar gaat dit verhaal niet 
over. 

POLITIEK GEWETEN __ ---1 

Eerst even een stukje FNVgeschiedenis 
in vogelvlucht:'pas' eind van de 
jaren zeventig komt de ' vredes' dis
cussie binnen de bond echt op gang. 
Op 21 november '81 spreekt voorzitter 
Kok op persoonlijke titel , in '82 ver• 
schijnen de eerderge.noemde beleids-

lijnen, in ' 83 wordt de FNV lid van 
het KKN en zijn dan officieel medeor
ganisator van de demo op 29 oktober. 
1984: succesvolle werkoriderbreki.ng 
op 10 aei van 15 minuten. Dit jaar 
ondersteunde ze actief het volkspe
tionnement en dan . . • dan komt er op 
4 november een standpuntbepaling van 
de federatieraad over de vra.ag: hoe 
verder ná 1 november? Een aantal be
sluiten zijn van belang lllbt Woens
drecht. Een:"De FNV zal NIET oproepen 
of overgaan tot het organiseren van 
activiteiten die specifiek gericht 
zijn op het verhinderen van de uit-
voering." Twee:''De FNV is van mening 

dat de individuele gewetensbezwaren 
van werknemers ook in deze situatie 
daadwerkelijk dienen te worden geres
pecteerd en erkend." Drie: "De FNV zal 
discussies stimuleren in de bedrijven 
die in aanmerking wensen te komen 
voor opdrachten over de vraag of hie~ 
aan medewerking moet worden gegeven." 
Uit punt een kun je concluderen dat 
de FNV dus eigenlijk wél "lijdzaam 
aan de zijlijn" toeziet hoe de instar 

latie van zo'n 1000 keer de vernieti
gingskracht van Hiroshima zich in 
Woensdrecht voltrekt. 
De bond komt echter wel trots aanlo
pen met punt twee : het steunen van 
mensen met onoverkomelijke gewetens
problemen. Een politiek maatschappe
lijk probleem wordt dus afgeschoven 
op mensen die het zo "verschrikkelijk 
moeilijk" hebben . Het gewetensbezwa
renstandpunt is van zeer recente da
tum.Een paar jaar geleden konden 
leden die 'het ' hadden niet op hun 
bond terugvallen . In 1983 kwam daar 
verandering in toen de FNV besloot 
dat •werkgevers mensen met onoverko
melijke gewetensbezwaren passende ver 
vangende arbeid moet worden aangebo
den" en al·s dat niet kan en "ontslag 
onvermijdelijk is, dan moet de werkne· 
mer beschouwd worden als onvrijwillig 
werkloos en moet dus ook aanspraak 
kunnen maken op sociale voorzieningen 
zoals een ww-uitkering ." De FNV-fede
ratieraad heeft dit standpunt dus op 
4 november herhaald . De Bouw-en Bout 
bond, de Voedinga-Vervoers- en Dien
stenbonde.n zijn een stapje verder ge
gaan. Ze zeggen steun toe, én roepen 
hun leden ook actief op om van de re
geling gebruik te maken . De vraag is 
natuurlijk of zo'n gewetensbezwaren
standpunt een kleine vooruitgang is 
of een manier om het verzet van arbe~ 
ders in beheersba.re banen te leiden. 
Een Amsterdams kaderlid:"Ja, ze heb
ben mooi praten met dat standpunt, 
maar eigenlijk is het toch eengrof 
schandaal dat de bond hun leden op 
die manier te grabbel gooit, want dat 
doen ze .op deze manier. Een politiek 
probleem wordt een individueel pro
bleem. Bet komt er op neer dat aanne
mers gewoon hun gang kunnen gaan, dat 
er zonder weerstand van de bonden ge
bouwd kan worden in Woensdrecht." 
Een Brabants kaderlid: "Kijk er staat 
ook helemaal niets zwart op wit over 
mensen met gewetensbezwaren. De bond 
kan wel van alles vinden, maar wie 
garandeert mij dat de bedrijfsvereni
gingen (die dus de WW moeten uitbeta
len) of mijn baas daar ook zo over 
de.nken? Die zijn nergens toe ver
plicht." 
Ja, daar sta je dan in je eentje gew& 
tensbezwaarde te zijn. 

IS AL 

Het ' probleem' is wel in een aantal 
gevallen zwart op wit in CAO's gere
geld. Dit geldt voor schilders., stu
kadoors, architecten en de betonmor
telindustrie. Er wordt aan gewerkt 
om het in veel meer CAO's vast te leg
gen. OOk de ABVV, een overkoepeldende 
werkgeversorganisatie in de bouw, 
heeft hun leden geadviseerd om gewe
tensbezwaarden "serieus" te nemen. 
Werkgevers zijn natuurlijk ook liever 
probleemgevalle.n kwijt dan rijk. 
Voor zover bekend zijn er nog geen 
werknemers met gewetensbezwaren mbt 
t:loensdrecht die zich bij de bonden 
hebben gem.eld. De verwachting is wel 
dat die er zullen komen als eenmaal 
de bedrijven bekend zijn. Wim, een 
actieve bouwvakker uit Amsterdam, 
gelooft daar niets van. Volgens hem 
gaat .het allemaal anders:"Er komt ge
woon geen arbeider op d ie bouwput die 
bijvoorbeeld ooit meegelopen heeft 
in een demonstratie. Via de werving 
zal er druk voorgeselecteerd worden. 
En de baze.n wete.n heus ook wel wie 
ze· daarheen sturen en wie niet. Het 
zal dan ook heus niet zo moeilijk 
zijn om honderd werkwilligen te vin
den, want om meer bouwvakkers zal 
het in Woensdrecht zeker n.iet gaan." 
Sombere geluiden, maar daar blijft 
het niet bij . In de regio Amsterdam 
voorzien actieve werknemers dat er 
wel een snipperdag en roostervrije 
dagen worden uitgetrokken voor een 
reisje naar Woensdrecht en de werk
willigen daar op z ' n minst te confron· 
teren met hun spandoek:kruisraketten 
komen er niet. "En als wij daar dan 
staan en we k~nnen genoeg lawaai ma
ken, dan houden die mensen ook wel 
op, Zeker weten. Bouwvakkers zijn so
lidair met elkaar." 

TRADITIONEEL ____ ____. 
Het derde punt: de FNV zal de discus
sies aaan stimuleren. Dat valt zo te 
horen bijhoorlijk tegen . van actief 
de hort op gaan is nauwelijks sprake. 
Zo ligt dat ongeveer . De vakbonden 
roepen dus niet op tot collectieve 
boycot. Ze hebben een balletje gerold 
naar de basis en die moeten het nu 
verder uitzoeken . Het is wel frappant 
keer op keer te horen dat de bonds
bonzen vurig (sommige staan te pope-

len) hopen dat de basis ook inderdaad 
het balletje oppakt . 

Je kan hierbij natuurlijk wel de 
kanttekening maken dat de bonden 
naast ' vrede en ontwapening' ook 
wel iets anders aan hun hoofd hebben. 
Hen gaat het op de eerste plaats voor
al om activiteiten tegen de afbraak 
van de sociale zekerheid. 
Wat de bond waarschijnlijk denkt te 
bereiken via d i e discussies is bet 
volgende: in een bepaalde onderneming 
besluiten werknemers il'l meerderheid 
dat ze niet mee willen werken aan 
Woensdrecht, maar de bedrijfsleiding 
zet het toch door. Als zoiets ge
beurt dan ka.n de vakbond wél actief 
inspringen en het opnemen voor de 
werknemers. Dan is er namelijk geen 
sprake meer van een politieke etrijd 
maar van een tradioneel arbeidscon
flict over de zeggingsschapsverhou
dingen in dat bedrijf. Op deze manier 
branden ze zich dus niet de vingers 
aan een openlijke politieke oproep 
die gericht is tegen een parlementair 
genomen besluit . Want dat speelt een 
grote rol bij de bonden: het respect 
voor onze parlementaire democratie. 
Die -zo lijkt het- staat namelijk me
teen op de helling als de combinatie 
acties en kruisraketten valt. Als het 
woord burgerlijke ongehoorzaéllllheid 
valt sta je helemaal in een porselijn 
kast te stampen. Maar als er sprake 
is van verdergaande acties tegen de 
sociale afbraak of arbeidsovereenkom
sten (bv. brandweer of chauffeurs) 
dan zal je bijna niemand uit de bond 
horen roepen : onze democratie gaat 
naar de kloten. Dat verandert dus -
merkwaardigerwijze als het om atoo
bommen gaat. Hier heeft Joop Atoom 
het een en ander ~ee te maken. Die 
zegt dat 'het' nu niet verpest moet 
worden door acties. Alle hoop moet 
worden gevestigd op de verkiezingent 
En daar gaat de FNV natuurlijk ver 
in mee, want ookal geven ze geen stem 
advies, wat de bond betreft moet deze 
regering weg en moet de PvdA straks 
de sociale afbraak terugdraaien. 

(vervolg op pagina 10) 

ONSLMN 
EEN CHAOS. 

Advertentie van de vervoersbond FNV in de Volkskrant. (Ze kunnen het wel . . . ) 
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APARTHED GESTEUND 

Het is te gek dat een algehele boy
kot van Zuid Afrika nog steeds niet 
van de grond is . Er wordt grof geld 
gemaakt over de ruggen van de zwarte 
bevolking. 
Veel buitenlandse bedrijven investe
ren er en met al die investeringen 
wordt het apartheidsregiem overeind 
gehouden. Verplichte embargos worden 
op grote schaal ontdoken. 
Het is de hoogste tijd dat we zorgen 
dat het niet meer winstgevend is in z
Afrika te zitten. Want de grove win
sten vormen één van de oorzake·n van 
de politieke onwil van de regering om 
een boykot te voeren. 

Het Zuid Afrikaanse verzet roept op 
tot een internationale boykot van het 
apartheidsregiem. 

In 1984 werd er voor meer dan flOO 
miljard geinvesteerd door buitenland
se bedrijven. Per jaar wordt e~ voor 
ongeveer fl miljard !1000.000.000) 
verhandeld tuesen Nederland en Zuid 
Afrika. 
Intotaal hebben 30 Nederlandse bedrij
ven vestigingen in Zuid Afrika, waar 

ke rechten van de zwarte bevolking en 
aan de bezetting van Namibie en de 
oorlog tegen Angola die gevoerd wordt 
via de door Zuid Afrika en de vs ge
financieerde Unita. 
de verbeteringen die voor de zwarte 
arbeiderssters tot stand zijn gekomen 
hebben ze niet te danken aan de be
drijven en aan de gedragskode, maar 
aan hun eigen keiharde strijd. De se
kretaris van de SACTU, de ondergrond
se vakbond noemt de kode een ekskuus 
voor multinationals om in Zuid Afrika 
te opereren, zodat ze de uitbuiting 
van de zwarte arbeiderssters kunnen 
voortzetten. Niet de kwaliteit van 
het leven verbetert, maar de methode 
van hun uitbuiting. 

WAPENINDUSTRIE 
Een ander duidelijk voorbeeld van het 
eigen belang van bedrijven en de med~ 

·pl.ichtigheid aan het apartheidssys
teem en de repressie vormt de wapen
industrie. 
In. 1977 is in de Veiligheidsraad be
sloten tot een verplicht wapenembargo 
op zuid Afrika. Geen uitvoer van wa
pens naar dat land dus. Dit wordt 
door Nederland op grote schaal ontdo
ken. Niet verwonderlijk, want tot nu 
toe h~eft Nederland ook geweigerd om 
aan de olieboykot van Zuid Afrika mee 
te doen. (Shell brengt duidelijk te
veel geld in het laadje bij de hoge 
heren) Door Nederland wordt paramili
taire apparatuur zoals nachtzichtkij
kers en kommunikatieapparatuur uitge-

BOYKOT DE PROFITEURS 
alles bij elkaar 22 . 000 mensen werke~ 
De gemiddelde winstpercentages liggen 
in Zuid Afrika hoog vergeleken bij 
andere landen. Kortom; er wordt goed 
verdiend aan het apartheidssysteem 
dat de lonen van de zwarte arbei
dersisters laag houdt. 
Door hun investeringen verlenen de 
buitenlandse bedrijven steun aan het 
apartheidsregiem en aan de repressie 
die nog dagelijks toeneemt, maar 
waarvan we de beelden tegenwoordig 
niet meer op de televisie of in de 
kranten mogen zien . Zonder de ekono
miese banden met het westen zou de 
Zuid Afrikaanse regering niet lang 
stand houden . De bedrijven betalen 
belasting en leveren kapitaal voor 
nieuwe investeringen, nieuwe techno
logiën en nieuwe machinerien. Veel 
bedrijven investeren vooral in de 
elektronika en de kempjoeter bizz, 
belangrijke pijlers van de ekonomie 
é.n van de repressie. En bovenal leve
ren bedrijven een aktieve repressie. 
ze moeten zelf hun fabrieken en kan
toren beschermen tege.n sabotage en 
aanslagen van het verzet. Via de ' wet 
op oasionale sleutelpunte• van 1980 
kan een bedrijf bovendien zelfs ver
plicht worden om daarvoor een be
drijfskommando opte richten. Zo ' n 

kommando komt in oorlogstijd direkt 
onder de legerleiding te staan. In
formatie hierover is geheim en mag 
zelfs niet aan het moederbedrijf wor
den doorgegeven. 
De minister van defensie van Zuid 
Afrika; Malan, verklaarde dan ook 
zelf in 1983: 1 Nergens is de verwant~ 
schap tussen leger en ekonomie in een 
land zo duidelijk als in het geval 
van de diensten die in Zuid Afrika 
verricht worden door de leden van de 
bedrijfskommando 1 s en degenen van de 
sleutelpunt bedrijven die daarbij be
trokken zijn. 1 

OORLOG 
B.oe durven mensen nog te beweren dat 
buitenlandse bedrijven verbeteringen 
voor de zwarten brengen of dat ze het 
apartheidsstelsel kunnen veranderen, 
zoals in de verdragskode voor onderne
mingen met vestigingen in Zuid Afrika 
is gesteld. Deze gedragskode, die bo
vendien vrijwillig is (geen sankties) 
, is dan ook opgesteld met het voor
naamste doel de investeringen in Zuid 
Afrika door te laten gaan en de dis
kussie over boykot de wind uit de 
zeilen te nemen. De Nederlandse rege
ring formuleert als schijnheilige 
grondgedachte van de kode dat bet 
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'buitenlandse bedrijfsleven in Zuid 
Afrika een waardevolle bijdrage dient 
te leveren aan de emancipatie van de 
niet-blank.e bevolking en daarmee aan 
het tot stand komen van vreedzame 
veranderingen in Zuid Afrika.' Net of 
er nog één oprechte zwarte in Zuid 
Afrika is die gelooft dat er nog op 
vreedzame wijze een einde kan komen 
aan de apartheid. Het is allang oor
log in Zuid Afrika. 
En met de Nederlandse regering spre
ken de werkgeversorganisaties en de 
grote ondernemingen schijnheilig van 
de positieve effekten die van de Ne
derlandse investeringen op het apart
heidssysteem zouden kunnen uitgaan. 
Ze hebben toch allemaal boter op hun 
hoofd! Net of er ook maar één bedrijf 
is in zuid Afrika dat verbetering van 
de situatie van de zwarte bevolking 
belangrijker vindt dan de enorme win
sten die ze in in dit land kunnen maken. 
Uit de feiten blijkt dat buitenlandse 
bedrijven zeker niet meer doen dan de 
Zuid Afri.kaanse bedrijven zelf om een 
einde te maken aan rassendiskrimina
tie. Ze doen eerder minder, áls ze al 
iets doen. En net of een sociaal be
leid, als dat al gevoerd wordt, ook 
maar iets zal veranderen aan de depor• 
taties, het onthouden van de politie-

........... 
voerd. Philips dat trouwens ook ver
schillende vestigingen in Zuid Afrika 
zelf heeft, is één van de belangrijk
ste exporteurs. 
Sinds het wapenembargo in 1977 heeft 
de wapenexport vanuit Zuid Afrika 
naar andere landen zelfs een enorme 
vlucht genomen (Waarheid 9 dec . 1 85) 
Vorig jaar heeft de veiligheidsraad 
alle landen ter wereld opgeroepen 
geen wapens van Zuid Afrika af te ne
men, maar deze oproep wordt op grote 
schaal genegeerd. In 1984 heeft Zuid 
Afrika vlg . het Zuid Afrikaanse insti• 
tuut voor raciale betrekkingen voor 
meer dan ElOO miljoen aan het buiten
land verkocht, met name aan landen in 
het Midden oosten (Iran en Irak) Ma
rokko, Zaire.Thailand en Chili. het 
land dat in Zuid Amerlka boven aan 
de exportlijst van Zuid Afrika staat 
tn de Zuid Afrikaanse wapenindustrie 
werken ongeveer 25.000 mensen . 
Oe werkgeversorganisaties tonen een 
even schijnheilige houding. ze bewe
ren apartheid af te keuren, maar tij 
dens de hoorzitting in de tweede 
kamer over het nederlandse zuid Afri· 

ka beleid, benadrukte van Veen, voor 
zitter van de VNO (vereniging van Ne 
derlandse ondernemers) de schade die 
Nederland zou ondervinden van een 
boykot: volgens hem honderden miljo~ 
nen guldens. Pure retoriek. De Neder 
1andse uitvoer naar Zuid Afrika be 
droeg in 1982 nog geen o,4 % van de 

--····-·············-·***"' .. •.....•..• . ..................................................... ,.. ............. -.. ............... . ****** totale nederlandse export en levert De politieke wil van de Nederlandse heid voor boykotmaatregelen blijkt 
niet meer op dan ongevee.r 2000 regering om over te ga.an tot een eko- trouwens hele.maal een wassen neus, 
arbeidsplaatsen. Dat kan nooit zo- nomiese boykot van Zuid Afrika is nog want waarom dwingen de kamerleden 
veel kosten als van Veen beweert. ver te zoeken. Lubbers dan niet tot die boykot of an· 
Bovendien , voor veel mensen hier zou Het kabinet Den Oyl werd in 1976 door ders tot aftreden. Hun zetels in het 
een boycot alleen maar gunstig zijn. links gedwongen om alsnog een export- kabinet tellen voor hen kennelijk 
Een boycot zou een einde maken aan de vergunning aan RSV te weigeren voor zwaarder dan het grove geweld in zuid 
van bij~ fruit dat hier tegen absurd levering van kernreaktorvaten aan Afrika. 
lage prijzen wordt verkocht, vanwege Zuid Afrika. In 1980 lapte Van Agt Het is hoog tijd dat de Nederlandse 
de lage lonen daar en de subsidie van een kameruitspraak voor een olie.boy- regering andere landen volgt in hun 
de Zuidafrikaanse regering op land- kot gewoon aan zijn laars en in 1983 besluit tot boykot. Onlangs nog be-
bouw export. Daar kunnen de Nederland· komt het kabinet Lubbers met een la- sloot de Deense regering om haar di-
se telers niet tegen op konkureren. ding schijnargumenten en leugens om plomatieke betrekkingen met zuid Afri· 
En bijv. toen de FORD fabriek in Am- een olieboykot af te zweren.Nadat in ka te verbreken en om in 1986 een. ver• 
sterdam sloot in 1982 breidde FORD- juni 1983 een kamermeerderheid voor bod op alle handel met Zuid Afrika te 
Zuid Afrika sterk uit om nu de Tran- boykotmaatregelen bleek te zijn en legge.n. De konservatieve regering van 
sits voor west Europa te produceren, een motie van JN Scholten werd aange- Noorwegen (dat 40- van de totale olie 
die eerst uit Amsterdam kwamen. nomen, proberen Lubbers en van den invoer naar Zuid Afrika vervoert) 

BOYKOT 
Natu~lijk zal een internationale boy· 
kot de zwarte bevolking zelf ook hard 
raken . Arbeiderssters in de export
industrien zullen bijv. werkloos wor
den . Maar tegelijkertijd zal het ook 
weer arbeidsplaatsen opleveren omdat 
het bedrijfsleven zich meer op het 
binnenland zal moeten richten. Boven-
dien, zoals Desmond Tutu zei:'Men kan 
beter lijden met uitzicht op een op
lossing dan zonder enig perspektief. 
Lijden doen de zwarten onder apart
heid nu al. • 

Broek hun onwil te verdoezelen door heeft een verbod op levering van ruwe 
in de Veiligheidsraad een voorstel te olie afge.kondigd. Evenals een verbod 
doen tot een kleine uitbreiding van op het vervoeren van elders geprodu-
het verplichte wapenembargo, nl een ceerde olie door schepen die on-
wettelijk verbod op invoer van wapens der Noorse vlag varen. Ook wordt de 
uit Zuid Afrika. Dat konden ze rustig import van groente en fruit uit Zuid 
doen, want Nederland importeert toch Afrika gestopt. In Zweden heeft de 
geen wapens uit Zuid Afrika! Van uit- regering onlangs de import van alle 
voering van de motie van Jan Nico Zuid Afrikaanse tuinbouwprodukten per 
Scholten is nog weinig gebleken. Er 1 januari 1986 verboden. 
zijn geen maatregelen genomen om in
vesteringen in Zuid Afrika aan ban
den te leggen en om aan de olieboy
kot mee te doen. Noch is er een ak
tief beleid om de invoer uit Zuid 
Afrika te beperken. Oe kamermeerder-

AKTIES HEBBEN SUKSES 
Dat akties sukses hebben is al heel 
wat keren bewezen. De boykot van de 
Krugerrand is daar een goed voorbeeld 
van, maar ook bijv. de akties tegen 

toeristenburo 's die reizen naar Zuid 
Afrika organiseren. De Amsterdamse 
RAI heeft het Zuid Afrikaanse toeris-
ten buro Satour en de Zuid Afrikaanse 
luchtvaartmaatschappij SAL geweigerd 
op de toeristenbeurs van agelopen de
cember omdat er akties tegen waren 
aangekondigd. Een aktie bij de NZAV 
(Nederlandse Zuid Afrika Vereniging) 
1~ jaar geleden, waarbij een deel van 
hun korrespondentie werd meegenomen 
(veiliggesteld), heeft· de banden tus
sen de NZAV en dè Zuid Afrikaanse re
gering blootgelegd. De NZAV krijgt 
jaarlijks ongeveer !25.000, - van de 
Zuid Afrikaanse regering en vormt een 
onderdeel van de pro· apartheidslobby. 
Als reaktie op de diskussie over een 
boykot van produkten uit Zuid Afrika 
hebben verschillende grootwinkelbe-
drijven hun import van Zuid Afrikaan
se produkten stopgezet. 

Ook in Zuid Afrika zelf zijn ef.fekten 
te zien. De in- en uitvoer is er het 
laatste jaar sterk gedaald. Tot en 
met september bedroeg de export naar 
Zuid Afrika ruim 547 miljoen gulden, 
tegen 660 miljoen. in de eerste negen 
maanden van 1984 . De importcijfers 
waren. respektievelijk 407 en 338 mil
joen gulden. (Volkskrant 3-12-'85) 
Het aantal witte mensen dat uit Zuid 
Afrika wegtrekt is ook sterk gestege~ 

".. 
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RAMPZALIGE BEDRIJVIGHEID IN __ ~~~ ..... 
makkelijk mensen gerou eer tussen 

INDIA EN NEDER LAND verschillende sekties van een fabriek 
Ook blijkt het toezicht van de Arbeid 
sinspektie gebrekkig. "Een kwalijke 

rampzalige bedriivigheid 

Ruim een jaar geleden ontsnapte er 
giftig gas uit de pesticidenfabriek 
van de m~tinational Union Carbide 
in de Indiase stad Bhopal . 
omdat het concern dubbele standaarden 
had gehanteerd door het gen.oemd.e be
drijf veel minder te beveiligen dan 
zijn vergelijkbare vestiging in de 
VS;vanwege gebre.kkige training en be
sparing op de kosten van personeel; 
en vooral door alle waarschuwingen 
over een naderende katastrofe te ver
onachtzamen - vond de ergste ramp uit 
de industriële geschiedenis plaats. 
Bergen feiten, die er intussen over 
de achtergronden van de lekkage boven 
tafel gekomen zijn bevestigen dat die 
het gevolg is geweest van bewuste, 
dus misdadige nalatigheid. 
Wat heeft het concern , dat primair 
verantwoordelijk is voor de ramp, 
Union Carbide, nu een jaar later ge
daan om de duizenden te helpen die 
voor hun leven lang zijn verminkt? 
Voor de talloze mensen met aandoening 
en aan ogen, longen en nieren? Voor 
de vrouwen wier menstruatie ontre
geld is? 
Ten eerste heeft het bedrijf bewu.st 
informatie achtergehouden, die voor 
steun aan de s~achtoffers onontbeer
lijk is. In weerwil van alle protest
en en van alle normen van menselijk
heid weigert Union Carbide tot op de 
dag van vandaag te vertellen wat pre
cies de samenstelling was van het do
delijke gas, dat op 3 december 1984 
in Bhopal is ontsnapt. 
Ten tweede heeft de multinational nog 
bitter weinig gedaan om de tienduizen 
den slachtoffers schadelooste stellen 
Hoewel voormalige arbeiders van het 
bedrijf recentelijk onder allerlei 
intimidatles met lage bedragen zijn 
afgekocht blijft het gros van de mens 
en die lichamelijk of psychies letsel 
opliepen verstoken van mediese en an
dere hulp. Volgens de laatste bericht 
en is het concern in onderhandel ing 
met een broeder-in-misdaad , het Ameri 
kaanse chemiese concern GAF - en het 
valt niet moeilijk te raden dat men 
op die manier wil ontkomen aan de 
verantwoordelijkheid tot schadeloos
stelling : door een juridiese truc 
gaat straks de dader, die duizenden 
de dood in dreef, zelfs financieel 
vrijuit. 
Intussen heeft Union Carbide de lek
kage geweten aan sabotage van ' extre
mistiese Sikhs ' - iets wat ze volko
men uit de duim zuigen. Het zoekt zo 
de oplossing voor de ramp in bet aan
wakkeren van godsdiensttegenstelling
en in India. Niet alleen is het che
miese concern dus eerder misdadig in 
gebreke gebleven, maar zelfs de ramp
zalige uitwerking daarvan deert hen 
niet. Ook dat maakt het voo:t:beeld van 
Bhopal angstwekkend aktueel. ~s Uni
on Carbide vrijuit gaat wordt het 
gevaar nog groter, dat de ergste ramp 
uit de industriële geschiedenis zich 
zal herhalen. 

~In totaal vertrekken er ongeveer 3000 
per maand. In juli/augustus dit jaar 
emigreerden er 521 meer witte mensen 
dan dat er naar Zuid Afrika immigreer 
den. (Waarheid 23-11-'85) 
we zullen met onze akties regering 
en bedrijven moeten dwingen om hun 
handel met zuid Afrika te stoppen. 

~e akt i egroep Nooi t Meer 

geen gelatenheid 
Zondermeer indrukwekkend Z1Jn de spon
tane hulpverlening én het politieke 
protest, die sinds de gasramp onder ' 
de bevolking van Bhopal op gang zijn 
gekomen. Vrijwilligers die slachtof
fers in ziekenhuizen hadden bijge
staan zetten al gauw een Aktiefront 
(Morcha) op, dat onder andere door 
het houden van onderzoek onder de 
slachtoffers een brug sloeg naar de 
ergst getroffen krottenwijken van de 
stad. Al een ma.and na de fatale nacht 
werd er herhaaldelijk gedemonstreerd. 
Eén der betogingen trok ook naar het 
onderzoekslaboratorium van Union 
Carbide, dat verdacht wordt van het 
plegen van experimenten voor chemiese 
oorlogsvoering. Toen gepoogd werd om 
de eisen van schadeloosstelling en 
noodhulp kra~ht bij te zetten door 
het lamleggen van spoorlijnen werden 
250 mensen opgepakt. 
Bet masker van de regering van de 
deelstaat viel dus snel af. Vlak na 
de ramp had zij gepoogd de eigen 
handen in onschuld te wassen en de 
verontwaardiging onder de bevolking 
te dempen door de direkteur van Union 
Carbide, Anderson, kortsstondig vast 
te houden. In feite echter was zij
zelf medeplichtig en bestonden er 
talloze banden tussen }corrupte top
politici en de Amerikaanse multina ti
onal, tot op het nivo van de (toen 
malige) eerste minister toe. En toen 
het dodelijke gas zich in de nacht 
van 3 december vorig jaar door de 
stad verspreidde, liet de regering 
het op laaghartige wijze afweten: 
terwijl vrijwilligers uit de bevol
king zoveel mogelijk slachtoffers 
probeerden te redden, blonk zij uit 
door afwezigheid. 

Het kontrast tussen een medeplichti
ge regering en de vrijwillige hulpver 
lening is kenmerkend gebleven voor 
de situatie in Madhya Pradhesh. 
Kennelijk met 't doel om de schade 
voor de multinational te beperken 
werden aanwijzingen dat er van cyani
devergiftiging sprake was genegeerd. 
Doktoren die daartegen effektleve 

Er bestaat in Nede~and een georgani
seerde pro-apartheidslobby. Organisa
ties als de NZAV (Nederland-Zuid Afri
ka Vereniging) , de NZAW (Nederlands 
Zuid - Afrikaanse Werkgemeenschap en 
de Stichting Geen Kerkgeld voor Ge
weld behoren hiertoe, maar ook bv. 
de OSL. De meeste van deze organisa
ties hebbe.n direkte banden met de re
gering van Zuid Afrika. De NZAW is 
opgericht op initiatief van de Chris
tian League of South Africa, een man
telorganisatie van de Zuid Afrikaanse 
regering. En volgens Gordon Winter, 
ex-agent van de BOSS (Zuid Afrikaanse 

injekties wilden toedienen werden 
geterroriseerd . Immers ten einde slui 
ting af te dwingen van een polykli
niek, die zij zelfstandig hadden 
opgezet, werden zij in juni samen met 
een groot aantal leden van de genoem
de Morcba gearresteerd . 
Het hoeft daarom geen verbazing te 
wekken, dat de massale protesten in 
'Bhopal een jaar na de ramp zowel 
tegen Union Carbide als tegen de 
deelstaatregering waren gericht. Het 
hele openbare leven - inklusief scho
len, openbare gebouwen, tempels en 
moskees - lag op 3 december jongst
leden stil. De mate van vastberaden
heid en verontwaardiging onder de 
verminkte bevolking valt goed af te 
lezen uit het feit , dat bij betoging
en liefst 2500 poppen van Anderson, 
met rotjes en benzine , werden meege
voerd. De inwoners van Bhopa~s slop
penwijken z~en hun afschuwelijke 
lot niet gelaten ondergaan . 

risiko •s in nederland 
Eén jaar Bhopal was ook aanleiding 
tot protest en aktie in Nederland. 
Daarbij kwam ook de vraag aan de orde 
of rampen vergelijkbaar met die in 
Bhopa~ plaats kunnen vinden in de 
Nederlandse chemiese industrie en in 
hoeverre chemiese concerns hun 
bedrijven juist overplaatsen naar de 
Derde Wereld om stringentere veilig
heidsnormen hier te kunnen ontduiken . 
Hoewel multinationals hun bedrijven 
hier beter beveiligen dan in de Derde 
Wereld, zijn katastrofes ook hier 
niet uitgesloten, bijvoorbeeld in 
fosgeen- en chloorfabrieken. Dat komt 
mede doordat de Nederlandse regering 
talmt met uitvoering van Europese 
richtlijnen die zijn opgesteld naar 
aanleiding van bet ontsnappen van 
giftige dioxine in het Italiaanse 
Seveso (1976) • Eén van de meest ris
kante ondernemingen is ICI-Holland 
in het Rijnmondgebied . 
Op een protestbijeenkomst gehouden 
op 3 december wees de voorzitter van 
de bedrijfsledengroep bij !Cl- Bolland 
(Imperial Chemical Industries) Jaap 
van Eyk, ondermeer op knelpunten in 
de arbeidsverhoudingen van chemiese 
bedrijven. Zo worden kennelijk nogal 

geheime dienst) is de Stichting Geen 
Ke.rkgeld voor Geweld een geheim pro
jekt van de BOSS. 
Wat in het boek "Nederland investeert 
in apartheid ontbreekt zijn verbin
dingen tussen de investeerders in 
Zuid Afrika en de pro-apartheidslobby, 
·andere rechtse klups en de regering. 
Er zijn bv . ook duidelijke banden met 
de pro-Navo lobby . Verschillende men
sen die lid zijn van het ICTO, Stich
ting Vredespolitiek e . d . ondersteunen 

het apartheidsbewind. Janssen van 
Raay, voorzitter van het ICTO, is bv. 

lid van de adviesraad van de Ne-

zaak is dat de Arbeidsinspektie, 
belast met het toezicht, te kampen 

.heeft met een enorme onderbezetting 
waardoor alleen hooguit pe.riodiek 
wordt gekontroleerd en dan nog alleen 
op de normen , gesteld aan de instal
laties. Een aktieve va.kbeweging die 
de vinger aan de pols houdt is mede 
daardoor van groot belang I" 
Managers lijken ook hier weinig op 
te hebben met de gevaren voor mens 
en milieu: "Een schrijnende konstate
ring is dat , wanneer de vakbeweging 
wijst op de noodzakelijke aandachts
punten als een teruglopend normbesef 
bijvoorbeeld, dit door het management 
als negatieve kritiek wordt opgevat! 
Wanneer daarnaast de Arbeidsinspektie 
door de vakbeweging geraadpleegd 
wordt , beschouwt de direktie dit, 
ondanks de Arbeids Omstandigheden Wet 
(over de bevoegdheden en verplicht
ingen van vakbonden, ondernemingsra
den en werkgevers mbt arbeidsomstan
digheden) a~s een motie van wan
trouwen tegen het bedrijf. De gedach
te dat veiligheid, gezondheid en 
milieu een open diskussie is, is 
volslagen onzin. Elke belangrijke 
verbetering moet steeds worden afge
dwongen!" 
Ret grote struikelblok is volgens 
Jaap het winstbejag van muitinatio
nals : "De realiteit, hoe misdadig 
ook, bevestigt telkenmale weer dat 
vooral de bewindvoerders van m~ti
nationale ondernemingen er niet voor 
terugdeinzen onverantwoorde risiko • s 
tegenover de mensheid in ·te kalk~e
ren wanneer het hun gaat om de konkur 
rentie posities en dus de winstmarges 
De ontsnapping van die troep in Bho
pal versterkt ons in de overtuiging 
dat overdracht van kennis tussen de 
maatschappelijke organisaties wereld
wijd en het uitoefenen van politieke 
druk op die regeringen die het nala
ten de regelgeving van normen en eis
en aan te scherpen , verder moet word
en gestimuleerd." 

bhopal aktiegroep 
In Nederland bestaat er al een tijd 
een aktiegroep 'Nooit Meer Bhopal • , 
die zich inzet voor solidariteit met 
de slachtoffers van de Indiase ramp 
en wil wijzen op veiligheidsrisiko's 
in chemiese industrieën, ook in Neder 
land. 
De groep zoekt de breedst mogelijke 
steun voor twee hoofdeisen aan het 
Union Carbide concern: het dient de 
volledige verantwoording te aksepte
ren voor de gevolgen van't lekken van 
het gas; en het moet ook volledige 
openheid verschaffen over de gevaar
lijke stoffen die in 'Bhopal zijn 
gebruikt of opgeslagen. De groep 
heeft ook een brochure uitgegeven : 
"Nooit meer Bhopal". Daarin wordt in
gegaan op: achtergronden en reakties 
op de ramp; milieuproblemen in de 

Derde Wereld, veiligheid van de che
miese industrie in het Westen en 
lerssen uit Bhopal . 
Voor bestellingen van de brosjure 
(ad f 5,- per stuk) of andere infor
matie: Aktiegroep 'Nooit meer Bhopal' 
Oudegracht 36 3511 AP Utrecht 
te.l: 030- 321340 

Peter 

Eerdere artikelen over Union Carbides 
ramp verschenen in de Vredesaktie 
kranten nrs 12 en 13 . 

derlandse afdelin.g van de INKA'l'HA van 
zoeloeleiders Butbelezi, die wordt 
beschouwd als kollaborateur met de 
Zuid Afrikaanse reger ing . 
We vinden deze verbindingen bela.ngr.ijk 
omdat ze duidelijk maken welke belan- · 
gen bepaalde organisaties en personen 
hebben en hoe de verschillende kanten 
van rechts in elkaar grijpen . Als we 
dat beter weten kunnen we ons verzet 
tegen hun praktijken· ook beter rich; 
ten en effektlever maken . Daarom wil
len we iedereen die hier meer infor
matie heeft of wil uitzoeken, dit aan 
door te geven . Doen! 

Jenneke 
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vervo~g van pag 7 

HET ROMMELT, MAAR HET 
MOET GAAN DONDEREN 
Als we straks een effectieve boycot 
van Woensd.recht willen dan kan de 
bandsbasis dus heel wat steun erbij 
gebruiken. Er zijn dus gewoon duizen
den mensen nodig die op welke manier 
dan ook aan de gang gaan. Daar is nu 
nog geen sprake van. Vooralsnog is 
het vooral Bonk-in-Bedrijf en een 
klein aantal groepjes die de kar pro
beren te trekken . Bonk-in-Bedrijf 
komt binnenkort met de derde thema
krant, een manifest gericht aan vak
hondsmensen en een open brief aan al
lerlei andere ·mensen en groeperingen. 
Ook het zogenaamde Breed Overleg (een 
splinternieuwe club van kleine linkse 
partijen, een aantal vredesbewegingen 
AMOK; BONK ea) wil de actie :Doe niet 
mee aan Woensdrecht·' tot speerpuntac
tie maken. 

Dus werk zat. Een aantal suggesties: 
-werken aan solidariteitsacties in 
bedrijven met de werknemers, 
-zorgen dat (kernwapenvrije)gemeenten 
geen opdrachten meer geven aan bun
kerbouwers, 
-idm dito via bewonersorgani saties/ 
projectgroepen ed die iets te zeggen 
hebben over welke aannemers worden 
aangetrokken, 
-consumentenboycot van (grootwipkel) 
bedrijvendie aan Woensdrecht leveren 
-blokkades, inbraken en········ · · ~ · · 

Saslo.a 

AANKONDIGING 
Het M.D . P. (Dernokratiese Vo lksbeweging 
de overkoepelende organisatie van 
verschillende opPositie-partijen in 
Chil i, zoals de Communistiese partij, 
de MIR, de Socialistiese partij, be 
staat sinds 1983. In 1983 begonnen 
de protestdagen; die voornamelijk 
door het M.O.P. georgani seerd werden. 
Op 21 november jl . , de laatste pro
testdag waren naar schatting een half 
miljoen mensen op de been. Het werk 
van de kerk, de vakbonden en andere 
organi saties, het zijn allemaal ui tin 
gen van afkeer tegen Pi nochet gewor
den.De verkiezi ngen op de universi tei 
ten, waarbij de M.O.P.grote winst 
heeft geboekt zijn van zeer groot 
belang geweest . 
Het steunkornitee M.O.P. in Amsterdam 

/)ap, I clllflt " ft ' \/ in (Ju /i 

Een Chileens kind staat op het punt 
een steen te gooien naar een mili
taire patrouille in een van de slop
penwi jken van Santiago. 

heeft 31 december, de 27ste verjaar
dag van de cubaanse revolutie uit
gekozen om een feest te geven waarvan 
de opbrengst voor het M.O.P. in Chili 
zal z i jn. 

Kom naar "De Brug",President Kennedy
laan U, Amsterdam van 20.00 uur tot 

04. 00 uur . Toegang f. 7 ,50, met maal
ti jd f.l2.50. 
s~eunkomitee M.D.P.,Nieuwe Heren
gracht 29' , Amsterdam. Tel. 1.83979 
t .a.v. Veroni ca. 

vormingswerk voor 

dienstweigeraars 

Eindelijk is er een rege ling voor 
dienstweigeraars voor het volgen van 
drie dagen vorming. Voor rnili tair 

dienstplichtigen bestaat een derge
lijke regeling al tijden, maar sinds 
januari 1985 is er nu ook één voor 
alle tewerkgestelde gewetensbezwaar
den. Het ministerie van Sociale zaken 
en werkgelegenheid heeft jouw dienst
hoofd al op de hoogte gebracht van 
de wettelijke regeling en de onkos
tenvergoedingen. 

Inlichtingen: Federatie van vormings
centra, postbus 36, 3970 AA, 
Driebergen, t.a.v. Bella Joziasse . 

uitgave psp 
N + N . De neutrale en niet gebonden 
landen in Europa. 
Het betreft hier een onderzoek naar 
de positie van de neutrale en niet
gebonden landen in Europa . Wat de 
gevolgen van zo'n opstelling zijn, 
is één van de punten die in het paper 
aan de orde komen. EEn ander punt be
treft de overeenkomsten cq de ver
schillen binnen groep die zowel Zwe
den als Zwitserland en Finland omvat. 
Ondanks de verschillen i s er sprake 
van samenwerking op bepaalde terrei
nen.Over die samenwerking en de toe
kornstperspektieven daarvan gaat het 
Laatste gedeelte. 

Het paper beslaat 23 blz. plus een 
uitgebreide literatuurlijst . Het is 
verkrijgbaar door storting van f.4.30 
-inklusief portokosten- op postgiro 
278248 ten name van Wetenschappelijk 
Buro PSP, postbus 700, 1000 AS, te 
Amsterdam. Gaarne vermelden "N + N". 

HAAGS VREDESPLATI="ORM 
Het Haagse VredesPlatform (HVP) heeft 
door de massale demonstratie op 29 
oktober 1983 een enorme impuls gekre
gen. Er zijn pu 60 organisaties bij 
aangesloten. 
In het platform is een brede over
eenstemming om te werken aan een boij
kot v .. .m de bunkerbouwers. Hierover 
is o.a. een petitie aan de Haagse ge
meenteraad aangeboden . 
ze hebben ook hard getrokken aan de 
o ndersteuning van de Vredesaktie
kampen i n Woensdrecht. Binnenkort 
komt er komt er weer een nieuw bezoek 
en verblijfrooster. Op 11 Januari 
houden ze hu.n eigen aktie-konfere~tie 
waar o.a . gepraat gaat worden over 
b.v. de verhouding tot de NAVO en 
boijkotkarnpanjes. 
Ze staan krities t.o . v. het K.K.N. 
en nemen deel aan het begin dit jaar 
opgezette stedenoverleg van een aan
tal vredesplatforms dat ook met eigen 
ini tiati even komt. 

Samen met de vredesplatforms van 
Breda, Eindhoven en Noordwijk orga

niseert het R.V.P. op 25 Januari een 
bijeenkomst waarop o.a. het plaats
singsverdrag, bunkerbouwers e.d. aan 
de orde komen. 

Corrie van het H.V .P., tevens aktief 
in het stedelijk overleg stadsver
nieuwing schrijft ons het volgende: 
Het stedelijk overleg stadsvernieu
wing is een samenwerkingsverband van 
van ca. 50 bewoners-organi saties en 
aktiegroepen dat zich bezighoudt met 

problemen in de stadsvernieuwings
wijken en de laatste jaren steeds 
meer met de woonlasten voor prakties 
iedereen. 

Bij de sociale woningbouw z~Jn ver
scbillende firma's betrokken die ook 
willen meewerken aan de bouw van de 
basis in Woensdrecht of op een andere 
manier willen verdienen aan de bewa-
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pening. Enkele namen zijn al bekend 
en wel: Intervam, Boeleen van Eeste
ren en de Hollandse Betongroep als 
bouwondernemers. In stads- endorps
verni euwi ngsgebieden is het zo, dat 
er bouwteams gevormd worden waar ook 
toekomstige bewoners, sociaal bege
leiders, opbouwwerker/ sters en exter
ne deskundigen in zitten. Deze hebben 
medezeggenschap bij het kiezen van 
een aannemer. Oerhalve i s het mogelijk 
een boijkot te bewerkstelligen in de 
sociale w9ningbouw via de toekomstige 
bewoners die de genoemde firma's zal 
treffen . 

Dus, nu het regeringsbesluit 
tot plaatsing van kruisraketten geval 
len is hoeft de boijkot van de bouw 
in Woensdrecht niet alleen door de 
bouwvakkers te gebeuren, maar kunnen 
ook op andere plaatsen vredesaktie
visten daaraan meedoen. Ik denk, en 
de praktijk bevestigt dit wel, dat 
dit in veel geva.l l en zal lukken, hoe
wel het voor bewoners van krotten met 
minimum inkomens echt wel moeilijk 
is om niet de goedkoopste of de 
grotste aannemer te kiezen . Immers, 
het kan konsekwenties hebben voor de 
start van de nieuwbouw of d e hoogte 
van de huren. Het is dan ook zaak 
bewonersorganisaties hierbij te be
trekken en gemeentebesturen onder 
druk te zetten. Een mogelijkheid is 
gebruik te rnaken van het i hspreek
recht voor burgers en akti e voeren 
op papier. Immers, als je er goed 
over nadenkt draait de hele maatschap 
pij op papier. En of we het leuk vin
den o f niet, als we wat willen berei 
ken zullen we pennelikkers moeten 
worden. Hetgeen niet wegneemt dat we 
ook door moeten gaan met demonstra
ties, bezettingen en wat voor geweld
loze akties dan ook. 
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brochurereeks 
aktieve geweldloosheid 

Op l januari 1986 begint de stichting 
Aktieve Geweldloosheid (SVAG) met een 
brochurereeks over aktieve geweld
looshei d. Ieder kwartaal zal er een 
boekje gaan verschijnen. Thema's o.a. 
geweldloosheid , burgerlijke ongehoor
zaamheid, geweldl oze di rekte aktie. 

In 1986 verschijnen: 
1. Geweldloosheid: moreel principe 
o f politieke techniek? Gene Sharp. 
48 pag. 
2 . Burgerlijke ongehoorzaamheid in 
een demokratie. Gene Sharp . 40 pag . 
3. De voorbereiding van geweldloze 
direkte aktie. 80 pagina ' s. 
4. "Over woede" en "Nieuwe mannen, 
nieuwe vrouwen", . gedachten over 
geweldloosheid. Barbara Oeming. 
35 pag. 

De eerste twee delen verschijnen in 
december. Voor 1 januari 1986 kan bo
vendie.n een keimismakings-abonnement 
genomen worden voor slechts f.l7,50, 
Daarna wordt het jaarabonnementf.20.
Na storting van f.l7.50 op gironummer 
2238142 t . n.v.SVAG Postbus 137 Zwolle 
o.v.v.kennisrnakings-abonnement worden 
u reeds de eerste twee boekjes toe
gestuurd. 

stoeptegelaktie 
In Deventer hebben leden van de Anti
Militaristiese aktiegroep Alarm een 
stoeptegelakti e gehouden. Zij beschil 
derden met een sjabloon - di e een ra
ket met NEE erdoor voorstelt - vooral 
drukke straten, de omgeving van de 
Boreel kazerne en die van het gebouw 
van Witteveen en Bos, waar de bouw
tekeningen voor Woensdrecht gemaakt 

worden. 

KERN 
BEWAPENING 

lS 
~1ACHTSWElLUST 

Drie mensen werden opgepakt. Omdat 
zij geen boete wilden betalen kwam 
de zaak voor de kantonrechter. De 
rechtszitting werd meteen een mani
festatie. De officier van justitie 
vond het wel een overtreding van de 
politieverordening, maar eiste geen 
straf. De rechter ging hiermee 
akkoord. Inl;i.chtingen hierover bij 
G~rrit en Anke, of 

Janneke 
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