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REDAXIONEEL 
Na het plaatsingsbesluit van de rege -
ring ligt de vredesbeweging, op een en
kele groep of organisatie na, niet op 
z'n gat zoals de regering had gehoopt. 
Integendeel. Allerlei plannen bloeien op 
- boykot, doe niet mee oproepen, blok
kades, dlrekte akties die pas nadat ze 
gebeurd zijn bekend zullen worden.Nieu
we samenwerkingsinitiatieven worden 
genomen. Tussen radikale vredesgroepen 
en kleine linkse parti jen in BIVAK,maar 
ook meer incidenteel, zoals bv. tussen 
het Apeldoorns vredeskomitee en anti
militaristen rond een civiele verdediging 
oefening. 
Het besef Is gegroeid dat de tijd van 
papieren akties, gericht op het parle
ment, voorbij Is en dat direkt verzet 
geboden is. Veel aandacht gaat· nu naar 
bouwbedrijven. Soms alleen nog op pa
pier, maar BONK heeft ook een blok
kade gehouden bij een kongres van hoge 
bouwpieten. Gelukkig liggen er nog 

meer konkrete plannen voor direkt ver
zet. De akties tegen bouwbedrijven mo
gen ook niet In papier blijven steken. 
De bouwondernemers staan met hun 
graafmachines en hijskranen klaar om 
in Woensdrecht de bunkers te gaan bou
wen. In maart, op het moment dat dit 
geschreven wordt over een paar dagen 
dus, gaan ze beginnen. Tenminste als 
wij ze niet tegenhouden. Boykotten, 
werkweigerenf blokkades, sabotage. Dit 
all~s Is nodig om een kernoorlog, die 
met de t.<ruisraketten nog vele stappen 
dichterbij is, onmogelijk te maken. Die 
oorlog zullen ze, de machthebbers, al
leen maar voeren als ze denken die te 
kunnen winnen. En zolang wij hun voor
bereldingen daarop blijven saboteren, 
zullen ze zeker niet zo makkelijk zover 
komen. 
In deze krant weer een vurig pieldool 
en heel wat handvaten voor akties. 

BLOKKADE-AKTIE ROND HET A VBB- JUBILEUM 

Dinsdag 4 februari hebben zo'n 150 
vredesaktivisten de ingangen van het 
Congrescentrum in Den Haag geblok
keerd. Binnen hield het AVBB , het Al
gemeen Verbond Bouwbedrijf, een Jubi
leumcongres, liet was een menselijke 
blokkade georganiseerd door het BONK
Samenwerkingsverband . 

Om kwart voor tien, de tijd die we 
hadden afgesproken om de aktie te be
ginnen, stonden er slechts twee pet
ten . Er was dus niets uitgelekt! Ter
wijl de verschillende uitgangen wer
den geblokkeerd hieven opgefokte 
agentjes de wapenstok, maar zonder 
effekt. Spandoeken werden uitgerold: 
"WIE PLAATST KAN DE KNAL VERWACHTEN" 
en "BOYKOT DE BUNKERBOUWERS". Aan de 
achterkant van het Congrescentrum 
werd de ingang ook geblokkeerd. En 
voor de autornaties slagbomen van de 
parkeerplaats werd een busje gezet 
om auto's het inrijden te verhinderen 
Aaardig wat bezoekers werden zo tegen 
gehouden, waaronder de staatssekreta
rissen van Zeil (van Ekonomiese Zaken 
en Brokx (van Volkshuisvesting), en 
minister Winsemiurn van Volkshuisves
ting. 

Aan de achterkant was inmiddels de 
dienstauto van Lubbers de parkeer
plaats opgereden . Een goede kans dus 
om dit beertje eens flink de stuipen 
op het lijf te jagen. Drie van ons 
sprongen voor en achter op de dienst
wagen, De chauffeur raakte aardig in 
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paniek en zigzagde over de parking 
om de passagiers van zich af te schud 
den. Tijdens deze rit werd het auto
tje nog eens goed opgesierd met een 
zakje rode verf. 

Aan de voorkant werd inmiddels ook 
aardig gemept , geschopt en gebeten. 
Een jongen lag op de grond met een 
agent bovenop zich. De smeris beet 
de jongen in z'n neus . Afdrukken van 
tanden en bloed waren de zichtbare 
sporen . Ze schijnen er dus wee.r een 
nieuw bestrijdingsmiddel bij te heb
ben: vampirisme . Aktivisten die weg
gesleept werden wierpen zich steeds 
weer in de blokkade, Toen de politie 
steeds bruter op ging treden werd be
sloten de blokkade op te heffen. 

Het was de bedoeling om vervolgens 
het hoofdkantoor van de AVBB te bezet 
ten, maar daar moest van worden afge
zien, omdat de politie ons (op motors 
bleef volgwen. Achtervolgd door agen
ten zijn . we daarna 'onder escorte' 
koffie gaan drinken en naar het hoofd 
buro in Scheveningen gereden om de 
vrijlating te eisen ·van de arrestant 
die daar vastgehouden werd. Inteke
naars voor Woensdrecht k~nnen rekenen 
op burgerlijk ongehoorzame akties van 
BONK . 

Jan 

BROSJURE STAATSGEHEIMEN. 
De inval AMOK. 

De Inval bij AMOK, het Anti 
ties Onderzoeks Kollektief, op 
vember vorig jaar, heeft binnen de vre
desbeweging en daarbulten nogal wat 
in beweging gezet. Afkeure!lde reekties 
zijn er gekomen van organisaties van 
uiteenlopende pluimage. 
Beknotting van vrijheld van onderzoeks
en journalistiek werk kan nooit gepikt 
worden. Het is daarvoor van levensbe
lang dat een beweging op brede (poli
tieke) basis de overheid van een herha
ling van dit soor t eskapades weet af 
te houden. 

Deze brosjure beschrijft de geschiede
nis van de inval bij Amok, de politieke 
situatie waarbinnen dit kon gebeuren, 
de ervaringen .van Roger, de gearres
teerde medewerker, de vele reekties 
en het blijvend belang van het openbaar 
maken va11 staatsgeheimen. 
Leuk en Informatief om te lezen. 

De brosjure Js uitgegeven door de 
Steungroep van AMOK, waar ruim 70 
organisaties in zitten. Van Ookruit tot 

Verkoopprijs is f3,50. Inkoopprijs voor 
organisaties bij afname van meerdere 
exemplaren bedraagt f2,50. Te bestel
len bij Amok, Esdoornstraat 14, Utrecht 
tel. 030 - 442122. Of door meteen het 
bedrag over te maken op giro 5567607 
tnv. AMOK. Vergeet niet de portokos
ten erbij te trekjten: f I , 60 voor 1 ex. 

DE. VlLDER EN DE A VBo 

De naam van de huidige voorzitter van 
de AVBB, De Vilder, Is voor veel oude
re mensen die de Tweede Wereldoorlog 
hebben meegemaakt, een bekende, ja 
beruchte naam. De Vilder is namelijk 
telg uit een familie die zich destijds 
schuldig heeft gemaakt aan de smerig
ste kollaboratie: de bouw van bunkers 
en gros langs de kust voor de Duitse 
bezetters. 

De gebroeders De Vilder zijn namelijk 
na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld 
tot 5 jaar gevangenschap wegens hun 
kollaboratie met de fascisten. Welis
waar waren zij lang niet de enige die 
zich daaraan schuldig hadden gemaakt. 
Maar terwijl Zwolsman bijvoorbeeld in 
de laatste fase van de oorlog grote 
sommen geld naar het verzet wegsluisde 
bleven de gebroeders De Vilder alles 
In eigen zak steken. 

Nou kan je de huidige voorzitter van 
de A VBB niet rechtstreeks kwalijk ne
men dat zijn oom en vader hebben ge
kollaboreerd, maar het standpunt dat 
de AVBB onder zijn lelding heeft inge
nomen over de kruisraketten Is net zo 
misdadig als de kollaboratie destijds. 
Rond 1 november gaf het Allgemeen 
Verbond van Bunkerbouwers zel fs een 
speelaal krantje uit, waarin zij haar 
bereidheid uitsprak om mee te werken 
aan de bouw in Woensdrecht. 
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je kunt ook rechtstreeks abo-geld stor 
ten op giro 5538149 tnv. Vredesaktie-
krant, Postbus 11347, 1001 GH A'dam. 

WAAROM STARWARS? 
DE NEDERLANDSE BETROKKENHEID 
BIJ DE AMERIKAANSE OORLOGSEKO
NOMIE 

ls de titel van een brochure die onlangs 
Is uitgegeven door de Vredesaktiekrant. 
Vanuit de aktualiteit van de dreigende, 
vêrgaande militarisering van de ruimte 
worden de ekonomiese achtergronden 
van de (kern)wapenwedloop beschreven. 
WAAROM STARWARS? gaat ook uitvoe 
rig in op de omvangrijke kapitaalvlucht 
vanuit Nederland naar de VS, op de 
medeplichtigheid van Nederlandse onder 
nemers aan de voorbereidingen op mas
savernietlging. De brochure is te be
stellen door f 8,30 (f 6,- plus f 2,30 
porto) over te maken op gl.rorekening 
5538149 ten name van Stichting Vredes
aktiekrant te Amsterdam, onder vermet 
ding van WAAROM STARWARS? 

KOLOFON 

De Vredesaktiekrant is in 1983 begon
nen door een aantal mensen uJt de 
Noodplangroep Amsterdam, mensen uit 
de anti-kernenergie beweging en de 
Derde Wereldbeweging. We wil len een 
sprekbuls zijn voor mensen en groepen 
aan de basis van de vredesbeweging 
om met name ideeën en Initiatieven 
voor akties die verder gaan dan de ge
wettelijk geoorloofde breder bekend te 
maken, te stimuleren en te bundelen. 
De Vredesaktiekrant is geen klupblad 
van een bepaalde organisatie maar een 
onafhankelljke krant. Dat moet ook zo 
blijven. Nieuws uit alle hoekefl van de 
radikale vredesbeweging en antl-milita
ristiese beweging is In de krant te te
zen. 
Heb je zin om mee te doen of zo nu 
en dan eens wat te schrijven laat dan 
wat van je horen. tel. 020 - 865134 • 

Aan dit nummer werkten mee: Yvon, 
Truke, J ackie, Nathali, Jenneke, Peter, 
Hans, Bas. 

tel. 020- 865134 i Je 1.W'O .. d abonnee 



SIEMENS -CONCERN 

tw·ee -koppig 
atoomgevaar 

Begin februari vescheen er in de pers 
een bericht dat het Duitse Siemens
concern in Den Haag een lobby heeft 
opgezet om de door de regering geplan
de nieuwe kerncentrales te kunnen le
veren. Bij zijn bekendmaking ov~r de 
lobby maakte de direkteur van de Ne
derlandse vestiging van Siemens, 
Thierry, alleen een knieval naar Ne
derlandse ondernemingen, die azen op 
een aandeel in de miljoenen-order . 
voor de bouw van de nieuwe-centrales. 
Ze werden gepaaid met de warme sug
gestie dat het mogelijk moet zijn om 
"65 procent van de order bij Neder
landse bedrijven door te plaatsen". 

Maar Siemens' ongeremde interesse in 
de bouw van nieuwe kerncentrales 
schept nog meer helderheid, want deze 
multinational is veel en veel gevaar
lijker dan in 't algemeen wordt ver
moed. Terwijl voor veel mensen de 
naam enkel verbonden is met aantrek
kelijke konsumenten-artikelen als vi
deo- en stereo-apparatuur, leert enig 
grasduinen in archieven dat Siemens 
bikkelharde belangen heeft bij de 
voorbereidingen op massa-vernietiging 
en dat het bedrijf bovendien een ge
schiedenis heeft van vereenzelviging 
met racistiese en diktatoriale regi
mes. Hieronder in het kort het pro
fiel van het Siemens-concern. 

HOOFDSCHAKEL IN DE 
DUITSE ATOOMf•AACHT 

Laten we om te beginnen konstateren 
dat Siemens een van de hoofdschakels 
vormt bij het Duitse streven tot herbe
wapening, in het bizonder bij het stre
ven van dat land om een atoommacht 
te worden. Nadat westerse mogendheden 
bij de verdragen van Parijs, in 1955, 
het verbod op reaktor-ontwikkeling voor 
Duitsland hadden opgeheven, begon de 
staat te werken aan een eigen kern
energieprogramma. Onder leiding van 
de toenmalige minister van atoomzaken 
Frans-Joseph Strauss (!), werden onder
zoekslaboratoria gestièht en werden de 
kleine reaktors gebouwd. Strauss sprak 
openlijk uit dat het zijn bedoeling was 
om Duitsland aan atoom bommen te hel
pen. 

Oorspronkelijk werd een heel skala van 
bedrijven bij het kernenergieprogramma 
betrokken: AEG, Brown Boveri r, Cie 
(BBC), Krupp, enzovoorts. rvtaar toen 
de derde etappe van het programma 
in 1972 was voltooid werd de sektor 
van de reaktorbouw bijna volledig be
heerst door één enkele onderneming: 
de Kraftwerk Union (KWU), volledig be
zit van Siemens. Intussen had dit con
cern niet alleen Duitse konkurrenten, 
maar ook Amerikaanse monopoliebedrij
ven waar aanvankelijk mee was samen
gewerkt (Genera! Electric en \Nesting
house) van zich afgeschud. 

Siemens' militaristiese macht gaat ech
ter nog veel verder, want het bedrijf 
is tevens een van de grootste wapenpro 
ducenten in West-Duitsland: aan het 
Duitse en andere Navo-legers worden 
onder andere radar-installaties, elektro
nika voor raketten en oorlogsschepen 
geleverd. Volgens een beschouwing van 
6 jaar geleden (I) was toen al minstens 
9 procent van Siemens' wereldomzet 
in de elektronika bestemd voor moord
tuig, terwijl steeds meer wapensyste
men juist van elektronika afhankelijk 
zijn, En hoewel Siemens zich net als 
het broeder-concern Philips een tijd 
land heel gereserveerd heeft getoond 
over Reagan's plannen tot vérgaande 
militarisering van de ruimte, zou het 
bedrijf volgens Le Monde Diplomatique 
(in het geheim) al kontrakten hebben 
getekend voor StarWars. 

Kortom, Siemens profiteert op een 
waarlijk veelzijdige wijze van de twee
koppige atoomdreiging. Het bedrijf 
heeft enorme winsten én rauwe macht 
te verdedigen bij de produktie van le
vensgevaarlijke kernenergie. Zo was de 
omzetstijging in het boekjaar lopend 
tot midden '85 voor de helft te danken 
aan de oplevering van nieuwe kerncen
trales, terwijl de winst verdubbelde. 
Tegelijkertijd strijkt het concern gigan
tiese bedragen op aan leveranties voor 
de Navo-voorbereidingen op een .'winba
re' atoomoorlog. 

NAZI-BEMIDDELING VOOR 
KONTRAKT MET ARGENTINIË 

Typerend voor Siemens' karakter als 
atoommacht is voorts hoe die in het 
buitenland sestalte krijgt. In de zeven
tiger jaren al heeft het bedrijf zich 
ontpopt als een enthousiast exporteur 
van nukleaire technologie en van kern
centrales, en · die handel was politiek 
bepaald niet neutraal. Zo heeft het be
drijf juist nauwe banden met de onder
zoeksburo's voor kernenergie in Zuid
Afrika, en heeft het ook meerdere kon
trakten gesloten voor de bouw van reak• 
tors in Argentinië, ten tijde van de mi
litaire diktatuur in dat land. 

Voor Siemens geldt dus in het bizonder 
wat een boek over Kalkar zo'n tien 
jaar geleden over nucleaire bedrijven 
in de Bondsrepubliek in meer algemene 
bewoordingen stelde: de West-Duitse 
atoomindustrie exporteert de meeste 
centrales naar juist die landen van de 
Derde Wereld die worden geregeerd 
j:loor 'stabiele diktaturen' (2). Het Argen
tijnse voorbeeld - overigens niet zo'n 
stabiele diktatuur gebleken - vertelt 
nog meer over de politieke kleur van 
kernenergie. Het blijkt namelijk - vol
gens gegevens gepubliceerd in het boek 
'De Nuclear Fix' (3) - dat de opbouw 
van een atoomenergieprogramma in Ar
gentinië sterk is beÏnvloed door Nazi
figuren die na de Tweede Wereldoorlog 
Duitsland wjsten te ontvluchten. Nazi
wetenschappers blijken ook te hebben 
bemiddeld ten gunste van Siemens' nu
kleaire tak, de Kraftwerk Union. 

In dit verband is met name een zekere 
Schnurr genoemd, een chemicus die het 
gas ontwikkelde dat in Naziconcentra
tiekampen werd gebruikt. Schnurr 
vluchtte naar verluidt na de oorlog 
naar Argentinië, werd in 1955 door 
DuitsJand's nieuwe minister van atoom
zaken Strauss teruggeroepen om leiding 
te geven aan een nukJeair onderzoeks-

centrum in Karlsruhe. Hij hielp ook bij 
de totstandkoming van de eerste over
eenkomst voor de bouw van een kom
merciële kerncentrale tussen Argentinië 
en de Kraftwerk Union. Het lijkt er 
sterk op dat kernenergie een nieuwe 
vervulling is van de drang naar over
heersing en vernietiging van oorlogsmis
dadigers die hun straf ontlopen zijn. 

HET OORLOGSVERLEDEN 
VAN HET CONCERN 

Dit laatste brengt mij op een vraag die 
net als voor andere Duitse en internatio 
nale topconcerns ook over Siemens 
dient te worden gesteld: hoe zit het 
met het oorlogsverleden van dit bedrijf? 
Hoe heeft het zich opgesteld tegenover 
de Hitler-diktatuur met zijn dwang-ar
beid, z'n waanzinnige joden-vervolging 
en z'n drang naar wereldoverheersing? 
Hoe schoon is het verleden van het op
permachtige Siemens-concern? 

• 

Over meerdere Duitse ondernemingen 
hebben juist onlangs schokkende verha
len in de burgerlijke pers gestaan. Zo 
is over de autogigant Daimler-Benz 
(=Mercedes), sinds kort de op één na 
grootste industriële onderneming in 
West-Duitsland, vermeld dat deze onder· 
neming talloze vliegtuigmotoren, vracht· 
wagens en tanks voor het Nazi-leger 
heeft geproduceerd, met gebruikmaking 
van buitenlandse dwangarbeiders. Over 
Friedrich Flick die de Duitse politiek 
de afgelopen jaren bezaaid heeft met 
steekpenningen, is onder andere geschre· 
ven dat hij via Goering bijna gratis al
lerlei joodse bezittingen bij elkaar 
heeft geschraapt en dat hij in 1943 de 
rijkste man van Nazi-Duitsland was ge
worden. Om maar te zwijgen over de 
de houding van het nog steeds onaan
tastbare Krupp-concern. 

Over Siemens moeten veel details nog 
opgedoken worden, maar een paar kon
stateringen over de levensgang van dit 
bedrijf vallen er op basis van beschik
bare bronnen wel te doen. Ten eerste 
lijkt Siemens in de begin-jaren van Hit
Ier's macht niet bijster enthousiast te 
zijn geweest over de fascistiese dikta
tuur. De oorzaak lag echter niet in ge
wetensnood of morele weerzin, maar 
in een belangen tegenstelling: HitJer's 
beleid was op autarkie gericht, terwijl 
Siemens sterk internationaal was ge
orienteerd (4). 

Toch heeft ook dit concern zich - net 
als Krupp of Daimler-Benz - uiteinde
lijk vérgaand geschikt in de totalitaire 
staat. Toen de Nazi's tot gedwongen 
kartelvorming overgingen en het indus
triële beheer tijdens de Tweede Wereld
oorlog bundelden kwam een topman van 
Siemens aan het hoofd van de elektro
techniese sektor te staan. Ook Siemens 
heeft zijn lot destijds dus nauw verbon
den met - en zwaar geprofiteerd van! 
- de vernietigingsdrang van het Hitler- · 
regime. 

KAPIT AALKONSENTRATIE 
EN SIEMENS' MACHT 

Rest een nauwkeurige inschattingvan 
de ekonomiese macht van het Siemens
concern vandaag de dag. Hoe groot die 
alleen al in Duitsland is zou ik willen 
illustreren aan de hand van het voor
beeld van de Deutsche Bank. Dit is 
geen staatsbank, maar een kommerciële 
instelling, in 1860 door de overgroot
vader van het huidige Siemens-concern 
opgericht. Zo'n zeventig jaar geleden 
werd de Deutsche Bank door Lenin be
schreven als de bank die met een an
dere (de Disconto Gesellschaft) gewik
keld was in een felle strijd om de hege• 
monie binnen het bankwezen in Duits
land. De situatie in dit land was vol
gens hem kenmerkend voor een ver
schijnsel dat destijds veel opgang deed: 

dat van kapitaalkonsentratie en mono
polievorming. Volgens Lenin1s analyse 
werd zulks met name door de banken 
enorm versneld {51. 
Wanneer men de ekonomiese machtskon 
sentratie beZiet die momenteel in West 
Duitsland gaande is, dan blijkt dat die 
analyse ongelooflijk aktueel is. Zo 
speelde de Deutsche Bank een aktieve 
rol bij de overname in oktober jongst
leden van het elektronikabedrijf AEG 
door Daimler-Benz. De bank kon dat 
doen omdat hij zowel grootaandeelhou
der was van Daimier als geldschieter 
van de AEG. Een ander voorbeeld van 
(dubieus) machtsgebruik is de overnaJ'!le 
- door de Deutsche Bank zelf! - van 

-het kontroversiële Flick-conèern. 

Die laatste transaktie deed heel veel 
stof opwaaien in de gevestigde pers. 
Er verschenen kommentaren die bijna 
rechtstreeks ontleend leken aan Lenin. · 
Volgens het dagblad Trouw bijvoorbeeld 

vervolg op pagina 4 
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Is er een groeiende angst onder 'des
kundigen' in West~Dultsland voor de In
vloed die de Deutsche Bank kan doen 
gelden bij fusies en overnemingen. "De 
verkoop (van Flick) heeft opnieuw Jcr:i,.. 
tiek losgemaakt op bet West-Duitse 
systeem van 'universeel bankieren', 
waardoor banken niet alleen in staat 
zijn te handelen in aandelen van be
drijven, maar ook om grote belangen 
in bedrijven te ~erwerven en belang
rijke fusies te bewerkstelligen.• 
Nog steeds, of opnieuw, wordt kapitaal
konsentratte door de Deutsche en ande
re banken ijverig gestimuleerd. 

Maar de Deutsche Bank is geen instel
ling die losstaand van industriële be
langen opereert. Zoals al aangestipt is 
hij In, de vorige eeuw opgericht door 
de grootindustrieel Von Siemens, en is 
hij nog steeds verbonden aan het gelijk
namige bedrijf dat nu Is uitgegroefd tot 
een wereldconcern. Het voorbeeld van 
de Deutsche Bank Ulustreert daarom 
indirekt de samenhaog tussen vernieti
gingsdrang en de k.onsentratiev!ln ekono
miese macht. Weliswaar Is de macht 
van het Slemens-c<>ncérn niet onaantast
baar, maar aangezien het bedrijf zowel 
op het nukleaire als het ekonomlese 
vlak veel lakens Uitdeelt, lijkt effekt1e
ve bestrijding pas denkbaar als de 
breedst mogelijke maatschappelijke te
genmacht wordt opgebouwd. 

Voetnoten: 
( 1) zie de bijdrage van Gretchen Blnus, 

'Der Siemens~Konzern - Beispiel 
fÜr die Strategie Internationaler 
Monopole in den lnternatlonalen Be
zlehungen' aan het boek van Kade 
en Schmidt, 1f'rleden, RÜstung und 
Monopole' (Pahl Rugensteln Verlag, 
1980) 

WELKE RICHTING 
VOOR DE ANTI-KERNENERGIESTRIJD 

Welke richting gaat de anti-kernenergie 
beweging op? Op zoodag 2 maart aan
staande Is er in Arnhem een diskussie
dag voor basisgroepen tegen kernenergie 
/kerngeweld en militarisme. Vooropge
steld, het is natuurlijk heel positief dat 
groepen landeli jk bij elkaar komen om 
samen te praten over mogelijke akties 
tegen de bouw van roeuwe kerncentra
les. Die aktles moeten er spoedig ko
men, want we kunnen niet verstek laten 
gaan terwijl er om de bouw-orders van 
de geplande centrales al dru.k gelobbied 
wordt! Positief is ook, dat er vragen 
over 'strategie' en 'taktiek' aan de orde 
worden gesteld: hoe kunnen we door 
middel van een nieuwe benadering meer 
effekt sorteren dan tot nu toe het ge
val is geweest? 

Zo wordt in één van de bijdragen ter 
voorbereiding van de dag de vraag ge
steld of blokkades en bezettingen - lan
ge tijd gezien als hét geijkte aktiemid
del - nog wel zo effektief zijo. "Bl ok
kades en bezettingen beginnen zo'n 
beetje uitgekauwde aktiemodellen te 
worden . Ook de media zijn meer gei"n
teresseerd in eventuele matpartijen 
dan in de achtergronden van boe en 
waarom een blokkade of bezetting. Mis
schien wordt het tijd dat er een ver
schuiving naar andere (nieuwe) aktie
vormen plaats vindt. Kreativiteit en 
inventiviteit zijn altijà sterke pun
ten geweest ·van de beweging•. 

Verbeeldingskracht is inderdaad essen
tieel willen we een nieuwe richting in 
de anti-kernenergiestrijd uit kunnen stipo. 
pelen. Toch is de vraag niet zozeer of 
blokkades en bezettingen ac~terhaald 

4 
zijn. 

(2) zie hoofdstuk 7, 'De Atoomlobby' 
door Winfried Wolf (p,l34) van het 
boek van Jan van Arke!, 'Stop Kal· 
kar' (Ekologlese Uitgeverij, Amster
dam, 1977); aan dit boek Is ook 
de beschrijving ontleend over de 
konsolidatie van Siemens.' monopo
lie in de atoomindustrie 

(3) de poHtleke gegevens over Argentl
ntë's nuklealre kontrakten staan 
helder beschreven In het boek van 

Thijs de la Court, Deborah Plek en 
Danlel Nordquist; 'De Nuclear Fix' 

Gids over Nukleaire Aktlvlteiten 
In de Derde Wereld' (WISE, pp. 21). 

(4) een opmerkelijke analyse is gegeven 
door Alfred Sohn-Rethel, die tot 
de tweede helft van de dertiger 
jaren werkte op een kruclaal onde~ 
zoeksburo in Berlijn; zie met name 
'De Belangen van de Duitse Indus
trie tijdens de Crisis' In 'Grootka
pitaal een Fascisme' (Van Gennep, 
Amsterdam, i975, pp.34) 

(5) zie hoofdstuk 11, 'De Banken en Hun 
Nieuwe Rol' in Lenin's klassieke 
boek 'Het Imperialisme als Hoogste 
Stadium 1 (heruitgave Pegasus, zesde 
druk, p.47): 'In ieder geval zijn 
het de banken die het proces van 
kapitaal concentratie en monopo
lievorming in alle kapitalisti
sche landen, ondanks alle mogelij. 
ke vormen van bankwetgevi.ng, ge
weldig activeren en versnellen' 

De dynamiese rol die zij Ln het 
verleden hebben vervuld om het bewust
zijn onder de bevolking aan te wakke
ren is nog steeds erg belangrijk. Veel
eer is de vraag hoe zulke aktievormen 
beter kunnen worden Ingepast In een 
bredere strategie, tezamen met drukmid
delen als stakingen. Wat dat betreft 
dreigt de diskussie te blijven steken in 
oude tegenstellingen zoals die tussen 
massale direkte akties en geheime jat
akties. 
&vendlen - en dit is misschien wel 
het meest serieuze gebrek in de voorbeo 
reidîngsstukken voor de diskussiedag -
valt op dat zij nauwelijks informatie 

bevatten over aktuele, alarmerende ont
wikkelingen. Bijvoorbeeld over de ont
hulling dat het Siemens-concern (goed 
voor een gepubliceerde winst van 26,7 
miljoen gulden in het afgelopen jaar) 
bezig is met ge-lobby in Den Haag oct 
de order voor de geplande kerncentra
les te krijgen. Toch vormt juist deze 
bekendm aklng eem mogelijk aankno
pingspunt voor vernieuwende ideeën. 
Wanneer men bedenkt dat Siemens bij
voorbeeld leverancier is van televisie
monitoren en chirurgie-apparatuur aan 
ziekenhuizen, van video- en stereo-appa
ratuur aan duizenden Nederlandse konsu
menten, en van elektroniese apparatuur 
voor de overslag in de Rotterdamse ha
ven; wanneer men voorts bedenkt dat 
het concern in geval van een suksesvol
le lobby een konsortium zou moeten 
aangaan met allerlei toeleveringsbedrij
ven en onderaannemers, - dan zijn er 
talloze aanknopingspunten voor een bre
de boykot-k.ampagne, inkluslef konsumen
ten-ekties en stakingen. Ook voor de 
Anti-Kernenergiebeweging is bet tijd 
echt te gaan zoeken naar een nieuw 
perspektief. 

Peter 

SIEMENS EN PHILIPS: 
VERGAAND MONOPOLIE 

Siemens heeft met het Philips-concern 
gemeen dat bet tot de top-multinatio
nals in eigen land behoort. Net zoals 
Philips In Nederland meer arbeiders uit
buit dan enig ander bedrijf, doet Sie
mens dat In West-Duitsland. Maar wat 
hebben de twee reuzen, met elk een 
overheersende positie in de respektieve
lijke ekonomieen, nog meer gemeen? 

Een tweede punt van vergelijking l.s ie
ders groeiende Amerikaanse bedrijvig
held. Net zoals een steeds groter deel 
van Phlllps' omzet en winst de laatste 
jaren uit de Verenigde Staten komt, zo 
zoekt ook Siemens zijn heil in de gemi
litariseerde ekonomie van de VS. Vol
gens een bericht dat in maart 1985 in 

DISKUSSIEDAG AKB 

Op zondag 2 maart aanstaande wordt 
er in Arnhem een landelijke diskussie 
dag voor basisgroepen van de Anti
Kernenergiebeweging gehouden. Het pro
gramma voor die dag ziet èr als volgt 
uit: 

1P. OO Kof:fie ·en Inleiding 
11.00 Diskussie in groepjes 
13.00 Pauze 
14.00 Plenair 
15.00 Diskussie in groepjes 
16 , 00 PL.enair 
17.00 Konklusies/PLannen 

De diskussiepunten die ter voorberei
ding van de dag zijn geformuleerd 
luiden als volgt: 1 . Wat wil je be
.reiken? r 2. Aan •.;elke ob jekten denk· 
je? ; 3. Hoe denk je dit alles te be
reiken? 1 4. Nieuwe aktievormen; hoe 
ver wil je gaan?; 5 , Voorbereiding/ 
mobilisatie/geheimhouding van aktiesr 
6. Moet er een organisatiestruktuur 
komen 1 zo ja, wat voor een? 1 7, Kon
kreet aktievoorstel . 

De plaats van deze diskussiedag is: 
CASA DE PAUW, OUDE VELPERWEG 38, ARN
HEM. Te bereiken te voet vanaf sta
tion Presithaa:f bij Arnhem, of met 
bus 1 vana:f het Centraal Station in 
Arnhem. Mensen die de voorbereidende 
stukken nog willen ontvangen, neem 
kontakt op met Pred of 
Wil 

het financieel Dagblad stond vermeld, 
Is Siemens' omzet in de VS de afgelo
pen 10 jaar meer dan vertienvoudigd. 
tot ruim 4,4 miljard mark, en wil het 
bedrijf zijn Invloed op de Amerikaanse 
markt - met name die voor elektronika 
- nog verder uitbreiden. "De VS vormen 
dan ook een speerpunt in de groeistra. 
tegie die is uitgestippeld". Het 
Duitse concern heeft dus last van de
zelide koorts die ook zoveel kapitaal
exporterende Nederlandse bedrijven be
vangen heeft. 

Maar de gelijkenis tussen de twee mul
tinationals gaat nog verder. Zowel Phi
lips als Siemens heeft een belast ver
leden vanwege hun kollaboratie met het 
Hitlerregime. Beide zijn semi-militaire 
bedrijven die hoog-technologiese appara
tuur voor legers van de Navo produce
ren. E.n als groot.ste chip-producenten 
vormen Philips en Siemens een soort 
tweeling in West-Europa. Naar verluidt 
namen ze eind 184 •ongeveer de hel:ft 
van de Europese produktie van chips 
voor hun rekening". 
Op dit laatste punt Is er trouwens niet 
alleen sprake van gelijkenis, maar ook 
van konkrete samenwerking. Sinds Phi
Ups en Siemens vorig jaar aankondigden 
dat ze een gemeenschappelijk projekt. 
zijn gestart voor 't ontwikkelen van 
een super-chip zijn ze een supermachti
ge tandem. In feite beschikken ze nu 
over een verregaand monopolie voor een 
produkt waar niet alleen een snel groe
Iende markt voor is, maar ook grif mi
litair gebruik van wordt gemaakt. 

PROCES TEGEN DE STAAT 

Op 11 en 12 maart zal in den Haag de 
openbare zitting worden gehouden in 
het Proces tegen de Staat. 
HeJ; proces is 1! jaar geleden aange
sp~nnen door in totaal 19.548 perso
nen en organisaties. 
Voor meer info: St . Verbiedt de kruis
raketten, tel . 020- 933783 of 
071 - 153888. 

BEZORGDE BURGERSTERS VOOR BLOKKADE 

Een jaar geleden, op 20 maart, werd 
het komité voor bezorgde burgersters 
(KBB) opgeri cht. Al dadelijk ging de 
KBB van start en lieten zandzakjes met 
aarde uit Florennes gevuld op de hoof
den van parlementsleden neerdalen. 
Twee dagen later, een week na de plaat 
sing van de 16 krui·srakettten bezet de 
KBB een kommunikatietoren van de Ame
rikaanse basis. We vinde.n nu dat h.et: 
moment van een jaar raketten in België 
niet ongemerkt mag voorbijgaan. 16 ra
ketten en binnenkort 48 betekenen een 
enorme verspiling, een cyniese inves
tering in een wereld waar honger en 
ellende een einde maakt aan mensenle
vens. Deze onrechtvaardigheid en onde
mokraitese ontwikkeling bezorgen ons 
een diepe onrust . We willen deze tonen 
op 16 maart door een blokkade van de 
basis. Voor informatie: 
KBB, Route Hiroshima 20, 
5526 Rosée - Florennes 

steunrekening: 001-135 79 29 OS 
of via.: Rampenplan , Postbus 780 
Sittard. tel. '04490 - 24803 



I NOVEMBER BESLUIT MOET VAN DE BAAN ·!! 
De vredes- en antl-mllltaristlese bewe
ging staat voor een nieuwe opgave. Na 
bet 1 november-beslult tot plaatsing 
van 48 kruisraketten zullen aktles er
voor moeten zorgen dat de uitvoering 
van bet beslult onmoselijk wordt ge
maakt. Altties van burgerlijke ongehoor
zaamheld zullen er de komende periode 
voor moeten zorgen dat dit bloedlinke 
en ondemokratlese beslult de nek wordt 
omgedraaid. Ze zullen de voorstanders 
van kruisraketten op de knieën moeten . 
dwingen, hen dwingen alsnog af te zien 
van plaatsing. Hier duiken at meteen. 
problemen op, waar de beweging een 
antwoord op zal moeten vinden. 
De belangrijkste taak Is het uitstippelen 
van een strategie, waarin aktles van 
niet-samenwerkins gekomblneerd wor
den met aktles van burser lijke onge
hoorzaamheid. Slechts als deze kombi
natle wordt uitgewerkt kan de druk op 
de halsstarrige regering afdoende wor
den verboog<t. 
Echter, voordat het zover ls zullen ek
ties van burgerlijke ongehoorzaamheld 
gedefinieerd moeten worden vanuit de 
praktijk van het verzet en vanuit een 
inzicht In de tDaatschappelijke verhou-
dinsen • Dat betekent dat de gangbare 
definities van burgerlijke ongehoorzaam
held overboord moeten worden gezet, 
en dat daarvoor ln de plaats een prak
tijk en theorie moeten komen, waar de 
vredes- en anti-mllltarlstlese beweging 
uit de voeten mee kan. 
Daarom Is eerst een Interpretatle van 
het 1 november-beslult op z'n plaats. 
Welke betekenis moet de beweging hech
ten aan plaatsing, welke gevolgen heeft 
dit besluit? 

1 NOYEMBESWIT 
Allereerst kunnen we konkluderen dat 
dit beslult een bloedlink beslult is. 
Plaatsing van kruisraketten vergroot 
het gevaar van oorlog In Europa. Binnen 
NAVO-verband wordt met name op aan
dringen van de Verenigde Staten gesl~u
teld aan nieuwe mllltalre strategleen. 
Het doel van deze militaire plannen is 
het mogelijk maken van een (atoom)oor
log. Nieuwe wapensystemen - konventio
neel en nukleaJr - worden met dat doel 
ontwikkeld. Kruisraketten en Pershings 
zijn onontbeerlijke schakels in deze plan
nen, waarbiJ Europa als slagveld gaat 
dienen. 

Ten tweede Is dit beslult ook een vol
strekt ondemokraties besluit. De voor
standers van plaatsing zullen pochen 
op de 'parlementaire meerderheid', 
maar een ding. Is duidelijk: voor plaat
sing van kruisraketten is geen meerder
held In de Nederlandse bevolking te vin
den. De jarenlange en massale protes
t~n zijn zondermeer onder tafel gescho
ven en opgeofferd· aan Navo-belangen. 
Maar het ls ook een ondemokratles be
sluit om een andere reden. Een 'demo
kratie' die een beleid voert om een 
massa-slachting voor te bereiden is 
geen demokratie te noemen. 

Plaatsing van krul.sraketten en de daar
mee getoonde gehoorzaamheld aan de 
Navo-dlktaten is met name ln het be
lang van ondernemers, hier en ln het 
buitenland. Het Is met andere woorden 
een ondernemersbesluit. Het zijn voor
al grote ondernemers die alle belang 
hebben bij een bepaalde eenheld en 
trouw binnen de Alliantie. Dit Is omdat 
in Navo-verband ekonomlese belangen 
van hen overal op de wereld beschermd 
worden. 

Tenslotte is het 1 novemberbeslult ook 
een kostbaar besluit. Alleen al het 
plaatsen van kruisraketten op Woens-
drecbt kost . een slordige 300 miljoen. 
Maar 1 1 november' betekent bovenal 
voortzetting van een beleid van perma
nente vernieuwing van konventionele 
en nukleaire wapensystemen. Miljarden 
en miljarden vloeien al weg naar de 
oorlogsindustrie. Op I november is als 
extraatje voor de Navo besloten tot 
een jaarlijkse verhoging van de oorlogs
uitgaven met 3 procent. 

Met anderte woorden: dit beslult moet 
de nek omgedraaid worden, door de uit
voering ervan onmogelijk te maken. Dat 
is met alleen gerechtvaardigd, het is 

· zelfs bittere noodzaak. 

MAATSCHAPPELIJKE 
NOODZAAK 

Na jarenlange protesten, vele massale 
demonstraties, het Volkspetitionnement 

· en na zoveel debatten waarin argumen
ten aangedragen zijn: geplaatst zal er 
worden. Het appelleren aan het geweten 
van politici Is niet voldoende gebleken. 
Al de protesten zijn stukgelopen op de 
macht van de voorstanders van kruisra
ketten: de ekonomiese en militaire lob
bys. Het zal daarom deels over een an
dere boeg moeten, de boeg van burger
lijke ongehoorzaamheid. Bulten parle
ment en regering om moet de vredes
beweging de middelen oppakken om 
dwingend korTigerend op te kunnen tre
den. 

De gangbare definities van burgerlijke 
ongehoorzaamheid zoals die van 
Schuyt, van Thijn en Manenschijn - zijn 
daarvoor niet bruikbaar. Deze heren vul
len burgerlijke ongehoorzaamheid In op 
een wijze, waarop toch weer het gewe
ten van politici centraal staat In de 
aktie. Van Thljn adviseert biJ uitblijven 
van resultaten over te gaan tot 1 berus
tins in machteloosheid', om daarna 
een nieuwe meerderheld In de Tweede 
Kamer te organiseren (stemmen!). Bur
gerlijke ongehoorzaamheld wordt In een 
keurslijf gestopt van voorwaarden en 
regels, opdat het niet kan leiden tot 
'ontsporingen In de demokratie'. 

Een strijdbare definitie van burgerlijke 
ongehoorzaamheid is nodig. We gaan 
In op een viertal aspekten van een nieu-

we invulling van verdergaand, ongehoor
zaam verzet. Duidelijk zal zijn dat 
verdergaand verzet niet slechts een 
morele zaak Is van het Individu. Bur
gerlijke ongehorzaamheid Is een nood
zaak, een maatschappelijke noodzaak. 

Uit het bovenstaande mag blljken dat 
de samenleving op het spoor van oor
logsvoorbereidingen wordt gedwongen. 
Een ontwikkellng waarbij de afloop op 
het slagveld te ziÉm zal zijn. Plaatsing 
van kruisraketten en oortogsvoorberel
dlngen zijn niet alleen morel verwerpe
lijk, niet alleen ondemokratles, maar 
bovenal bedreigend voor de hele samen
leving. julst om die reden kan en mag 
verdergaand verzet niet blijven steken 
in individueel verzet. Om een dam op 
te kunnen werpen tegen de maatschappe
lijke ·ontwikkelingen waarbiJ het voortbe. 
staan van de hele maatschappij op het 
spel staat, moet verdergaand verzet 
kollektief georganiseerd worden. Hoe
wel individuele aktles grote gevolgen 
kunnen hebben en voor velen een Inspi
ratie kunnen betekenen, kan slechts k~l
lektlef verzet de macht van de voor
standers van kruisraketten breken. 

OBSTRUKTIE 

Een oorlogsvoorbereldend beleid ver-. 
dient obstruktie. Dat wil zeggen dat 
de uitvoering van het beleid onmogelijk 
gemaakt wordt. ln geval van plaatsing 
van kruisraketten betekent dit: de uit
voering - de voorbereidende werkzaam
heden tot p~aatsing- onmogelijk maken. 
Jat dit niet kan door 'in te bakkên' 
op het geweten van poUtld spreekt 
voor zich. 

Obstruktie van een beleidkan tot stand 
komen wanneer bet speerpunt van de 
strijd zich richt op de Achllleshlel van 
de voorstanders. Dat is niet Den Haag, 
De Achilleshiel ligt daar waar de voor
standers van oorlogsvoorbereldingen dl
rekt afhankelijk djn van de gehoorzaam
held en medewerking van duizenden en 
nog eens duizenden. Kortom,. bij de be
drijven en instellingen die het beleid 
Uitvoeren. 

DIREKT VERZET 
De strijd voeren daar waar de voorstan
ders het zwakst zijn en de vredes- en 
anti-milltaristiese beweging potentieel 
het sterkst betekent: een strijd voeren 
direkt gericht tegen bedrijven en Instel
lingen die gewillige medewerking verle
nen aan de uitvoering van dit besluit. 

Bovendien: direkte aktles tegen bedrij
ven zijn het meest · suksesvol wanneer 
deze een brug kunnen slaan naar het 
verzet binnen die bedrijven. \ïannee.r 
aktles van buitenaf aktles van binnen
uit versterken en omgekeerd. Aktles 
van niet medewerking - boykots, werkon
derbrekingen, stakingen - en aktles van 
burgerlijke ongehoorzaambeid - bezettin
gen, blokkades, verkeersopstoppingen, 
het onklaar maken van wegen in Woens
drecht - kosten geld. Door de voorstan
ders direkt In de portemonnee te pak
ken wordt het niet langer lonend aan 
Woensdrecht mee te doen. 

BMD 
Tot slot nog iets over het belang om 
op langere termijn te streven naar 
machtsvorming buiten parlement en re
gering om. Uit het voorbeeld van kern
energie wordt bijvoorbeeld duidelijk dat 
de beweging zich moet hlStellen op een 
lange-adem-strijd. Dit is noodzakelijk, 
omdat de voorstanders nooit gewillig 
op zullen houden met rnakabere plannen 
te smeden. Dat blijkt ult de ervarin
gen van de Anti-Kernenergiebeweglng. 

Al sinds 1973 is er een massale bewe
ging aktief tegen het gebruik van kern
energie. Middels aktie en Informatie 
heeft de Anti-Kernenergiebeweging 
(AK5) bereikt dat de meerderheid van 
de Nederlandse bevolking het gebruik 
van kernenergie afwees/afwijst. Onder 
dru.k van de AKB heeft de PvdA ooit 
' sluitins 'van de besta81Jde kerncen
trales' In haar aktie-programma opge
nomen, Van sluiting Is het helaas nooit 
gekomen, ook niet toen de PvdA In de 
regering zat. 

In die tijd - eind zeventiger, begin 
tachtiger ja.ren - leek bet getiJ zich 
tegen de kernenergielobby te keren. 
Zij was In leder geval verdacht sttl. 
Maar nu blijkt, dat zij helemaal niet 
stilgezeten heeft: plannen voor nieuwe 
kerncentrales waren In voorbereiding. 
De 3rede Maatschappelijke Diskussie 
maakte nogmaals duidelijk dat de meer
derheld van de bevolking kernenergie 
eèn gevaar voor nageslacht en milieu 
achtte/acht. Met een rechtse regering 
In het zadel is de· kernenergie-lobby 
weer In de aanval gegaan, zij heeft 
slechts geduld geoefend. Het resultaat 
Is nu dat er twee nieuwe kerncentrales 
gebouwd gaan worden, - opdrachten die 
miljarden gaan kosten. 

Uit dit voorbeeld moge blij ken dat het 
een heilloze weg is om 'tijde.lijk te 
berusten in machteloosheid' zoals Ed 
van Thljn in zijn notitie over burgerlij
ke ongehoorzaamheld adviseert. De 
machtsverhoudingen zijn blijkbaar zoda
nig dat zelfs een nieuwe meerderheld 
In de Tweede Kamer geen resultaten 
oplevert. Op een kruclaal aantal punten 
is het niet 'den Haag' dat de beslulten 
neemt, maar ekonomiese en militaire 
lobbys. Hun belangen hebben de parle
mentaire demokratie in een boudgreep 
en dwingen de maatschappij op het 
spoor van de kruisraketten, kernenergie, 
werkloosheid, en hoge winsten. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat bu~ 
serlijke ongehool·zaamheid sedefini
eerd moet worden op basis van de reë
le machtsverhoudingen in de maatschap. 
pij. Verhoudinsen waaronder oorloss
voorbereidingen plaatsvinden, milieu 
en nageslacht .worden bedreigd met on
gebreideld gebruik van kernenersie, 
werkloosheid, noem maar op. Om de 
macht van ekonomiese en militaire lo~ 
bys te kunnen ~o-eerstaan en om dwin
gend korriserend op te treden moet 
dit verzet kollektief seors81Jiseerd 
worden. Doel is het onmoselijk $aken 
V81J een beleid tDet" en onheilspellen
de afloop. Om dit doel te kunnen be
reiken zal buiten parlement en rege
rins om machtsvormins nagestreefd moe
ten worden, door de voorstanders van 
plaatsins van kruisraketten direkt 
aan te pakken. 

Hans 
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boykot kampagne 

BUNKER BOUWERS 
hollandse 
betongroep 

NIET VIES VAN BESMETTE OP
DRACHTEN. 

Overal In het land zijn vredesgroepen 
momenteel in touw om te inventarise
ren welke plaatselijke projekten en 
bouwputten er zijn van kandldaat-bun
kerbouwers. Ter bevordering van een 
systematiese aanpak yan dit Inventari
satie-werk hieronder wat kerngegevens 
over Nederlands' grootste bouwonderne
ming, de Hollandse Betongroep (HBG). 
Een concern dat met een omzet van 
ruim 3 miljard gulden en een winst 
(over '84) van 64,3 miljoen bepaald 
geen in mOellijkheden verkerend bedrijf 
Is. 

OP de eerste plaats iets over de aan
deelhouders van de HBG. Een promi
nente plaats wordt ingenomen door zo
genaamde Institutionele beleggers, zoals 
verzekeringsconcerns, pensioenfondsen, 
enzovoorts. Zo'n 40 procent van de aan 
delen van de Hollandse Betongroep Is 
naar verluidt in hun handen. Bekend is 
bijvoorbeeld dat 7 procent van de aan
delen In bezit is van de Nationale Ne
derlanden. Dit concern is als eigenaar 
van 9 Amerikaanse levens- en schade
verzekeraars de grootste dergelijke on
de.rneming In de oorlogsekonomie van 
de VS. De Nationale Nederlanden zou 
bij een boykot van de HBG niet bulten 
beschouwing mogen blijven! 

Ten tweede een paar gegevens over 
vooraanstaande persoonlijkheden die 
nauw verbonden ~ijn met de HBG. Om 
een buitenlandse overneming te blokke
ren plaatste de HBG zijn preferente 
aandelen In 1985 bij een Stichting. On
der de bestuursleden van d ie Stichting 
zijn 'klinkende namen' als die van de 
kathoUeke professor en voormalig com
missaris van de HBG, van der Grinten; 
en verder de oud-premier en colleedon 
neur van commissariaten' Plet de Jong. 
.Van laatstgenoemdf! is welbekend dat 
hij een fervent voorstander Is van plaa~ 
slng van nieuwe atoomraketten. In die 
hoedanigheid werd hij vlak voor het ju
ni-besluit van 1984 omsingeld door zo'n 
duizend aktlvisten/s in een kerk in Nij
megen! 

De Hollandse Betongroep is beslist niet 
vies van besmette opdrachten. Dat 
bliJkt ondermeer uit de volgende gege
vens. ln de zeventiger jaren zat de 
HBG ·samen met het Siemens-<oncern 
(zie artikel elders ln deze Vredesaktle
krant) in een konsortlum voor uitbrei
ding van kernenergie. En volgens een 
uitgave van de Antl-Apartheidsbeweging 
Nederland van tien jaar terug had bet 
cóncern toen een zestal vestigingen In 
Zuid-Afrika, met projekten als het uit
baggeren van de Tafelbaai-haven bij 
Kaapstad.. Ovar de werkzaamheden in 
Zuid-Afrika zei de -.,oorzitter van de 
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Raad van Commissarissen van HBG des
tijds dat die 1 niet in strijd zijn met 
ethische maststaven vsri de HBG'. 

Tot slot enkele details over de aktivi
teiten van de Hollandse Betongroep In 
Nederland en België. Werkma.atschappfj
en houden zich onder andere bezig met 
woningbouw, weg- en waterbouw, staal
konstrukties, en bagger- en opspuitwer
ken. Een greep uit de adressen vermeld 
In het Jaarverslag van de HBG: 

Hollandse Beton- en Waterbouw bv 
(HBW), H.j.Nederhorststraat 1, Postbus 
63, 2800 Gouda (tel: 01820-10222); In
tervam bv, Generaal Spoorlaan 489, 
Postbus 83, 2280 AB Rijswijk (tel: 070-
153911); Hollandse Wegenbouw Zanen 
bv (HWZ), Lanckhorstlaan 8, POstbus 
30, 2100 AA Heemstede (tel: 023-
282550); Hollandse Constructiegroep bv 
(HCG), Zoeterwoudseweg I , Postbus 162 
2300 AO Leiden (tel: 071-769311); Inter 
nationale Funderlngsgroep bv (IFG), 
H.J.Nederhorststraat I, Postbus 303, 
2800 AH Gouda (tel: 01820-10222); 
Schokindustrie bv, Lindtsedijk 18, Post
bus 26, 3330 AA Zwijndrecht (tel: 078-
127144); Betonmortelfabriek Beatrlx bv, 
Hestelweg 163, Postbus 8539, 5605 KM 
Eindhoven (tel: 040-522555); Bltumarin 
bv, De Virieusingel 8, Postbus 42, 5300 
AA Zaltbommel (tel: 04180-13151); Con 
structies, Electrlclteitswerken en Indus
triebouw nv (CEl), Avenue Emfle de 
Mot 19, 1050 Brussel (te1:09-3226404175 
Bovendien hebben deze bij het concern 
aangesloten bedrijven elk weer (niet 
in het Jaarverslag vermelde) plaatselijke 
kantoren. In Amsterdam zijn ·bijvoor
beeld te vinden: lntervam (Kabehveg 
37-g-hoog), Smlts Neuchatal (Klaprozen
weg), Hollandse Konstruktiegroep HCG 
(Nieuwendammerkade 1) -

geen pensioen
geld·en voor 
bunkerbouwers 
Half januari stond in de Volkskrant het 
bericht dat het ABP, het grootste pen
sioenfonds ter wereld met een vermo
gen van zeker 120 miljard gulden!, de 
bunkerbouw in Woensdrecht mee gaat 
boykotten. "De grootste belegger van 
Nederland, het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP), wenst geen finan
ciële steun te verlenen aan de bouw 
van een knusrakettenbasis in Woens
drecht. Die conclusie trekt de waar
nemend voorzitter van de Raad van 
Toezicht van het fonds. Th.Sonneveld. 
uit het gezBJDenlijke besluit van de 
raad van toezicht van het fonds om 
zich in de toekomst verre te houden 
van projecten die 'mastschappelijk 
of politiek discutsbel zijn'." 

De vredesbeweging is niet slapende, 
maar broeit op nieuwe ideeën! Aan die 
indruk kun je je nauwelijks onttrekken, 
als je de Initiatieven op een rijtje zet, 
die er momenteel gaande. zijn om de 
werkzaamheden lh Woensdrecht te boy
kotten. Een Idee, dat eerder vooral ge
propageerd is door de Bedrijvengroep 
van BONK, heeft inmiddels brede weer 
klank gevon.den. zoals qe hieronder op
gesomde aktfviteiten laten zien: vredes
platforms, BONK-regio's, woonlasteoker 
mitees, vakbondsaktivisten/s, enzovoorts 
zijn druk doende om de boykot gestalte 
te geven. 

Dit bericht was voor de pro-kruisraket
tenfrakties In de Tweede Kamer aanlei
ding om 'bezorgd' schriftelijke vragen 
te steiJen. Anderzijds zijn onderwijzers/ 
ressen In Zwolle, die zijn aangesloten 
bij het ABP, snel een handtekeningen
aktie begonnen ter ondersteuning van 
het genomen beslult tot boykot. In een 
Open Brief aan de Raad van Toezicht 
schrijven ze, "Wij zijn allen tegen
standers van de plaatsing van 48 
kruisraketten in Woensdtecht en onder 
schrijven de oproep om op geen enkele 
wijz~ mee te werken aan de uitvoeri.ng 
van het regeringsbesluit van 1 nQvem
ber jl. Wij zouden het daarom als 
strijdig met onze opvattingen ervaren 
als de gelden, die U voor ons beheert 
gebruikt werden om de oorlogsindus
trie te steunen •. 

Het A lgemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
is zelf de afgelopen jaren geen smette
loos bedrijf gebleken. In de zogenaamde 
ABP-affaire die In i983 aan bet licht 
kwam werd de direktie die de transak
ties in onroerend goed regelde/regelt? 
beschuldigd van het aannemen van steek 
penningen en van chantage-praktijken. 
Een van de hoofdverdachten was Masson 
clie lefding gaf aan de afdeUng beleg
gingen en hypotheken en bovendien be
.taald adviseur bij lntervam was. lnter
vam is ondergebracht als 'dochter' bij 
Nederlands' grootste bouw-onderneming, 
de Hollandse Betongroep (zie elders op 
deze pagina). 

Gezien de nauwe banden die de ABP 
met dit bouwbedrijf onderhoudt Is de 
stap van direktieleden en leden van 
de raad van toezicht der ABP 'Woens
drecht' te boykotten best opmerkelijk. 
Het ABP bezit 5 procent van de aande
len van de Holiandse Betongroep, ter 
waarde van 12 miljoen gulden. Verder 
is de HBM, de Hollandse BetonMaat
schappij die net als de lntervam is on
dergebracht In het HBG-<oncern, een 
van de vaste aannemers van het pen
sioenfonds. In Amsterdam bijyoorbeelq 
opereren ABP en HBM heel vaak samen 
onder andere rond het bouwprojekt van 
de Hollday Ion, waarvoor het kraakpand 
Wyers het veld moest ruimen. 

In eerste instantie moet er uiteraard 
veel voorlichting gegeven worden, voor
dat zo'n boykot-Idee ingang vindt, Er 
moet 'n sfeer geschapen worden waarin 
net je inlaten met bouw In/toelevering 
aan Woensdrecht onfris/vies gevonden 
wordt, Een bijdrage om zo'n kilmaat 
te scheppen is de Oproep 'DOE NIET 
MEE AAN WOENSDRECHT', die Intus
sen breed in de vredesbeweging cirku
leert. In de Oproep wordt uitdrukkelijk 
gesteld dat voor de ondertekenaars na. 
1 november de maat vol Is: "De rege
ring moet weten dat tot plaatsing be
sluiten nog heel wat anders is dan 
ook werkeli jk plaatsen. Het plast-

Gegeven de omvangrijke bouwaktivltei
ten die de ABP ontplooit, kan een ef
fektieve niet-medewerking aan de plaat 
sing behoorlijke konsekwentles hebben 
voor de kandldaat-bunkerbouwers. Nodig 
is dan wel, dat de ABP bijgebleken be
smetting, zich werkelijk terugtrekt uit 
de HBG en alle banden met het bouw
concern afsnijdt. 

Mensen die mee willen werken aan de 
ondersteuning van de ABP-boykot kun
nen kontakt opnemen. met: Jeanne Rol, 
Windesheimstraat 4, 8012 WZ Zwolle. 

bewoners 
organisaties 

Een belangrijke bijdrage aan de Boykot
Kampagne kan ook geleverd worden 
door komttees en groepen die betrokken 
zijn bij renovatie en nieuwbouw van 
woningen. Door te dreigen met uitslui
'tlng van opdrachten in buurten kunnen 
zij kandidaat-Bunkerbouwers onder finan
ciele druk zetten. Juist de angst voor 
verlies van orders en winsten kan bouw 
concerns tot 'Inkeer' brengen. 

Al eerder (in september vorig jaar) heb
ben ambtelijke projektgroepen ln Rotter 
dam zich voor een boykot uitgesproken. 
Een projektgroep is een samenwerkings
verband van bewoners en woningbouw
verenigingen Inzake stadsvenieuwing. 
Bouwopdrachten moeten door woning
bouwverenigingen getekend worden, De 

Rotterdamse projektgroepen zijn naar 
eigen zeggen verantwoordelijk voor de 
produktie van duizenden nieuwe of ge
renoveerde woningen ln de komende ja
ren. Hun dreiging dat ze alle besmette 
bedrijven zullen boykotten heeft dus 
behoorlijk veel gewicht. Het is een gun
stige aanleidlog voor vrede.sgroepen om 
elders woningbouwverenigingen te bena
deren. 

Ook overkoepelende Instanties van be
wonerskomitees, in Den Haag en Am
sterdam bijvoorbeeld, hebben al stelling 
genomen tegen de Bunkerbouwers, en 
hun standpunt wordt sinds kort ook lan
delfjk ondersteund door het WON, bet 
Woonlasten Overleg Nederland. Daaraan 
doen komttees mee 'van Middelburg tot 
Groningen'. Op een landeUjke bijeen
komst op 15 februari besloot het WON 
om die komitees overal op te roepen 
tot een boykot van besmette bedrijven. 
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singsbesluit moet ongedaan dan wel 
onuitvoerbaar worden geaaakt . • En 
de ondertekenaars, waaronder vertegen
woordigers van/mensen uit Vrouwen 
voor Vrede, het Platforms van Radlkale 
Vredesgroepen, klein-l inkse partijen en 
BONK, verplichten zich tot het opzet
ten van een hele kampagne: "Wij wil
len ons inzetten voor een zo breed 
mogelijke kampagne in de vakbeweging, 
vredesbeweging, vrouwengroepen, jon
gerengroepen, scholierengroepen, ak
tie-komitees, ondernemingsraden, be
drijfsledengroepen en medezeggen
schapskommissies, gemeenteraden. pro
jektgroepen en buurten.• 

In een adhesieverklaring aan BONK 
zegt het WON: "Het WoonlastenOverleg 
Nederland heeft, in een landelijke 
vergadering bijeen op zaterdag 12-02-
86 , besloten tot steun aan een kampa~ 
ne om plaatsing van kruisraketten in 
Nederland onmogelijk te maken. Kruis
raketten dragen op geen enkele wijze 
bij aan de veiligheid van ons land. 
Het vele geld dat er mee gemoeid is 
kan beter besteed worden, bijvoor
beeld ter verlaging van de woonlas
ten" . 

Vervolg-stappen voor leden van bewo
ners-organisaties die een boykot hebben 
afgekondigd, kunnen zijn: bijvoorbeeld 
bezoeken aan bouwputten om met bouw 
vakkers te praten over kollektleve wei
geringen; deelname aan de picket-lines 
die BONK voor begin-maart heeft ge
pland; of aan de blokkades op 5 mei 
aanstaande (zie aparte kadertjes). Lan
delijke kontaktadressen over de boykot 
van bewonersorganisaties: Woonlasten 
Overleg Neder land (WON), Oudegracht 
86, 1811 CM Alkmaar (tel: 072-117137) 
of BONK, postbus 11127, lOOI GC Am
sterdam (tel: 020-648885) 

solidariteit 
SOLIDARITEIT MET BOUWVAKKERS: 
TAAK OOK VOOR HET FNV 
In de vorige Vredesaktiekrant Is al mei 
ding gemaakt van het feit dat de FNV
Federatleraad, ondanks zijn eerdere stel
lingname tegen de kruisraketten, na 1 
november geweigerd heeft om zijn le
den op te roepen tot bedrijfsakties. Wil 
een Boykot-Kampagne echter enige kans 
van slagen hebben dan zijn solidari
teits-stakingen, ter ondersteuning van 
direkt betrokken arbeiders/sters, onont
beerlijk. Vandaar de bittere noodzaak 
om VAN ONDEROP Ln bedrijven en vak
bonden Initiatieven te ontplooien, om 
de diskussie over solidariteits-akties aan 
te wakkeren. 

Welke Initiatieven zijn er In de vak
bandswereld zo al genomen rond de Boy
kot? Een duidelijk geluld komt uit het 
Distrikt-Zeeland van het FNV. Op ini
tiatief van leden uit Terneuzen heeft 
dit Distr ikt een beroep op het Federa
tiebestuur gedaan terug te komen op 
zi jn besluit tot passiviteit, De Zeeuwen 
wijzen er In hun motie op dat ook Be
stuurders en kaderleden van bonden de 
BONK-Oproep tot BurgerHjke Ongehoor
zame Aktles ondersteund hebbeo, en 
ze zeggen ervan over tuigd te zijn dat 
•als er één bevolkingsgroep in Neder
land is die plaatsing nog kan tegen
houden. het wel de arbeidersklasse 
is, zodra zij haar macht wil gebrui
ken! • 

Inmiddels zijn vredesplatforms her en 
der druk doende met het i nventar iseren 
van 'mogelijk besmette bedrijven in hun 
buurt. Hulpmiddel daartoe zijn model
brieven, die verstuurd worden aan direk 
ties van ondernemingen met vragen 
over hun opstelling (modelbrieven zijn 
beschikbaar bij BONK). Op basis van 
reaktles worden lijsten van besmette 
en van 'onbesmette' bedrijven opgesteld 
en worden ook aktles overwogen, zoals 
het houden van plcket-Unes. Hopelijk 
geeft de informatie samengevat op de
ze twee pagina's voor veel vredesakti
vlsten/s aanleiding om ook. met de Boy
kot aan de slag te gaan! 

Ook binnen de ambtenarenbond, de AB
VA/KABO, zijn pogingen gedaan om 
vredesakties opnieuw aan de orde te 
stellen. Tot nu toe heeft de Bondslei
ding echter niet verder willen gaan dan 
de Bouw- en Houtbond, die beeft opge
roepen tot Individuele weiger ing. Voor
zitter Van der Scheur van de ABVA/ 
KABO stelde op 28 januari, • Als amb
tenaren weigeren werkzaamheden te ver 
richten ten behoeve van de plaatsing 
van kruisraketten, zal de ABVA/KABO 
- als bet om leden van de bond gaat 
- rechtspositionele steun verlenen". 

Op het punt van kernenergie is het 
Bondsbestuur zelfs nog terughoudender: 
motles vanuit de basis die wezen op 
de onverantwoorde risiko's van deze 
energiebron heeft zij in de Bond van 
tafel geveegd. 

Ongetwijfeld zullen bedrijfsakdes tegen 
de atoomdreiging alleen. van de grond 
komen, als de diskussie erover op de 
werkvloer zelf wordt bevorderd. Midde
len daartoe zij n de kranten en Mani
festen van de Bedri jvengroep van het 
BONK-Samenwerkingsverband. Die wor
den onder andere gebruikt In de Rotter 
damse en Amsterdamse havens, rondom 
Hoogovens en bij bezoeken aan bouw
putten. Voor mensen/groepen die mee 
willen helpen aan de verspreiding: BONK 
In-BEDRIJF, postbus 11127, lOOI GC 
Amsterdam (tel: 020-622348/649395) 
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Een voorbeeld van een bouw-direktie 
die (gedeeltelijk althans) al overst ag 
Is gegaan, ls de direktie van Wllma In
ternational. Dit is een · bouwbedrijf dat 
van een regionale onderneming begin 
zeventiger jaren Is 'opgeklommen' tot 
internationaal concern met dikke winst
belangen in de VS. 

Op Initiatief van arbeiders en door druk 
van de Ondernemingsraad nam de Wilma 
direktie onlangs het besluit (zij het on
der voorbehoud) om niet aan de bouw 
In Woensdrecht mee te werken. Een van 
de achterliggende redenen lijkt te zijn 
dat het bedrijf zo'n besmette opdracht 
niet nodig heeft. In de sektor woning
bouw in Nederland, waar Wilma even
eens uitgebreide belangen heeft, is er 
nog voor 20 jaar werk. Die belangen 
wil de direktie kennelijk niet op het 
spel zetten door van Woensdrecht te 
profiteren (wat hooguit een paar jaar 
duren kan), 

Toch geeft het voorbeeld van Wilma 
aan dat bouwbonzen steeds meer onder 
druk komen te staan om zich te 'ont
smetten'. Terwijl de dag nadert, dat 
de bouwwerkzaamheden zullen worden 
geïntensiveerd, groeit in de maatschap
pij de stemming ten gunste van een 
Boykot. 

posten bij 
bouwputten 
Om te bevorderen dat de kampagne 
Boykot de Bunkerbouwers niet in ge
praat blijft steken worden er door het 
BONK-samenwerkingsverband verschil
lende aktie-initiatieven ontplooid. Een 
daarvan was de verrassingsblokkade, be
gin februari, van het 40-jarig jubileum 
dat de AVBB (Algemeen Verbond van 
Bunkerbouwers) vierde in het Congres
gebouw in Den Haag. Onder het skan
deren van leuzen tegen de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden in Woensdrecht 
versperden zo'n 150 strijdbare aktlvis
ten/s tijdelijk de ellenlange hoofdingang 
plus zij-lngangen van bet Congresge
bouw (zie verslag elders in deze Vre
desaktiekrant). 

Een tweede initiatief staat op 't pro
gramma voor begin maart. Al sinds de 
lente van vorig jaar worden door de 
Bedrijvengroep van BONK bouwvakkers 
benaderd met het doel onder hen dis
kussie te bevorderen over een kollektle
ve weigering van alle Woensdrecht-werk 
Die benadering van bouwvakkers en 
van ook andere arbeiders Is Intussen 
gelntensiveerd. Daarvoor is onder ande
re een BedrijvenManifest opgesteld dat 
is ondertekend door zo'n 75 vakbonds
en bedrijfsaktivisten/s. Het roept op 
tot BOYKOT VAN DE BUNKERBOUWERS en 
tot VERSCHEURING VAN LUBBERS' RAKET
TENVERDRAG: een pleidooi om vast te 
houden aan de minimum-elsen van de 
vredesbeweging dus. 

Nu Is vooralsnog onduideliJk welke bouw 
bedrijven preeles hebben in geschreven 
voor de bunkerbouw. Met uitzondering 
van harde vermoedens over Boele en 
Van Eesteren, lntervam en Hollandse 
Betongroep tast de vredesbeweging nog 
ln het duister. Maar dat hoeft ons niet 
te beletten om prikkelende akties te 
voeren rond bedrijven en instellingen 
waarover sterke vermoedens bestaan. 
Op die manier kan de overtuiging groe
ien dat bouwen in Woensdrecht vies is 
en bloeit de diskussie op de werkvloer 
weilebt op. 

Vandaar dat het BONK-Samenwerkings
verband op 5 maart aanstaande een be
gin maakt met landelijk posten bij mo
gelijk besmette bouwbedrijven. In ver
schillende regio's zullen BONKERS/ 
STERS samen met leden van plaatselij
ke vredesplatforms en bewonersorgani
saties bij bouwputten van grote onder
nemlngen als Hollandse Beton en Bal
last Nedam picket-lines houden, met 
sandwich-borden en pamfletten. Uitvoe
ring van het 1 novemberbeslult moet 
door de bevolking gezamenlijk on moge
liJk worden gemaakt. Wil je meedoen 
met dit posten, neem dan kontakt op 
met het landelijke sekretariaat van 
BONK (020-649395). of met de BONK
groep in je regio. 

---
5 mei in teken 
van boykot 
Op 5 mei aanstaande zal het BONK
Samenwerkingsverband massale akties 
organiseren rond de vliegbasis van 
Woensdrecht, in de vorm van blokka
des. Zoals bekend vindt er al maande- · 
Ujks een blokk-ade plaats van de hoofd
poort, op de eerste maandag van de 
maand. 5 Mei valt ook op een maandag 
De dag staat bovendien in het teken 
van de bevrijding, val'! het einde van 
de T~eede Wereldoorlog. 

De blokkade-aktles hebben een drieledig 
doel. Ten eerste duidelijk maken wat 
we als vredesakdvlsten/s verstaan on
der whet onmogelijk maken van de ui t
voering van het 1 novemberbesluit'. 
Ten tweede oefenen, vooruitlopend op 
de transportblokkades die later gehou
den zullen moeten worden. En ten der
de: het aanmoedigen van direkt verzet 
dat hopelijk ook binnen bedrijven op 
gang gaat komen. De gedachte gaat tot 
nu toe uit naar verkeersblokkades van 
knooppunten In een nauwe cirkel rond 
Woensdrecht. 

Heb je belangstelling om mee te wer
ken aan de organisatie van deze 5 mei
blokkades: op 9 maart aanstaande vindt 
er in Utrecht een landelijke vorberei
di ngsbijeenkomst plaats in de Kargsdoor 
Oude Gracht 36. Voor nadere Informatie 
bel: 020-649395 of 648885. 

1 



a·U·RGERLIJK ON 

Zoals elders in deze Vredesaktiekrant 
(zie pagina 5) aangegeven, dwingt het 
1 november-besluit de Nederlandse vre 
desbeweging tot akties van burgerlij
ke ongehoorzaamheid . Aan dat begrip 
moet bovendien een eigen invulling 
gegeven worden vanuit de praktijk. 
Maar welke reekties vallen er te ver
wachten van die delen van de beweging 
die afhankelijk blijven van de lei 
dingen van PvdA en FNV? Op deze pagi
na een kort kommentaar op wat er van
uit die hoek over het thema burgerlij 
ke ongehoorza.amheid geschreven is . 

GEHOORZAME ED 

Ed van Thijn, burgermeester van Am
sterdam, heeft voor de PvdA een Inter
ne notitie geschreven over 'burgerlijke 
ongehoorzaamheid'. ln de FNV is aan 
de hand van de lesbrief 'Burgerlijke 
Ongehoorzaamheid. Waar Ligt de Grens? 
over dit thema gediskussieerd. Be1de 
stukken nemen we kort onder de loep. 

Kern van het socia.al -demokratiese den
ken over burgerlijke ongehoorzaamheid 
wordt door van Thijn op de eerste pa
gina van zijn notitie gegeven. •Als 
geen ander zijn het de d~okratisch
socialisten die er belang bij hebben 
dat de burgers bereid zijn zich aan 
de wet te onderwerpen". Met enige ge
makzucht wordt dit belang 'onderbouwd 
met een tweetal citaten: "De wet is 
de moeder van vrijheid" (Tawney) en 
"Burgerlijke ongehoorzaamheid veron
derstelt de gewoonte gewillig aan de 
wetten te gehoorzamen" (Gandhi). 

Gehoorzaamheid aan wat van Thijn 
noemt 'demokratlese rechtsorder' is wat 
de klok slaat In de notitie. Dit is nood 
zakelijk aldus de burgermeester omdat 
een "strijd van alle n tegen allen 
dreigt te ontstaan, waarbij de uit
komst bij voorbaat al vaststaat 11

• 

liet Is voor van Thljn een gegeven dat 
de demokratiese rechtsorde de konfük
ten In de maatschappij in goede banen 
leidt. De aanval op de bestaande wet
geving moet dan ook afgeslagen worden 
Want anders dreigt een 'knokploegen
demokratie' te ontstaan, waar "het 
recht van de sterkste geldt". 

Burgerlijke ongehoorzaamheid mag dan 
ook volgens hem niet leiden tot ob
struktie. Alleen het parlement is gerech 
tigd een verandering aan te brengen 
in het beleid. Obstruktie is zelfs llnk; 
omdat dit eigen-rechtlog betekent en 
de aanval op de wetgeving versterkt, 
in plaats van afslaat. 

Maar van Thljn vindt dat obstruktie ook 
niet nodig is binnen een parlementaire 
demokratie. Want, schrijft hij, binnen 
een p=rlementalre demokratie Is er 
slechts sprake van een hardhorende 
overheld (!), Burgerlijke ongehoorzaam
held Is daarom een uiterst mlddel tegen 
een hardhorende overheid, waarbij een 
beroep wordt gedaan op het geweten 
van politici. Het perspektief van burger 
lljke ongehoorzaamheid is, adviseert . van 
Thijn; bij uitblijven van resultaten: "Be
rusten in relatieve machteloosheid". 
En de kern van deze machteloosheid 
(!) is de erkenning dat slechts het par
lement het recht heeft om beslulten 
terug te draaien. "Het besluit 8 

- be
doeld wordt het plaatsingsbesluit - "kan 
alleen ongedaan gemaakt worden wan
neer daarvoor al of niet na de verkie 
zingen een nieuwe meerderbeid is te 
organiseren". 

PARLEMENTAIRE FNV 

Eenzei fde soort logika vinden we terug 
in de lesbrief van het FNV, 'Waar Ligt 
de Grens?'. Toch zijn er een aantal ak-
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het geweten 
van van thijn 

sent-verschillen. Het FNV spreekt bij
voorbeeld. van een redelijk funktioneren
de demokratie, waar van Thijn de de
mokratie de hemel In prijst. Zo geeft 
de lesbrief aan dat de vakbeweging 
naar ekonomlese demokratie streeft, 
zonder echter aan te gev·en wat zij 
daaronder verstaat. Maar, ze geeft hîer 
mee wel aan dat een ekonomiese demo
kratie ontbreekt. 

Spekuleert van Thijn op de angst van 
een 'knokploegendemokratie', waar het 
recht van de sterkste geldt, de lesbrief 
geeft een ander aksent: "De betekenis 
van burgerlijke ongehoorzaamheid in 
een demokratiese samenleving hgt 
vooral hierin dat zij als vervanging 
kan dienen voor vluchten in een ge
welddadige politieke aktie• (!). 
Het perspektief is hetzelfde: "Burger
lijke ongehoorz_aamheid is een poging 
om parlement en regering tot bezin
ning en verandering van opvatting te 
brengen - of als zij daar niet in 
slaagt - dan toch de geesten rijp te 
maken voor het tot stand komen van 
een andere meerderheid bij de volgen
de verkiezingen.• 

HET VERZET UITGEKLEED 

Welke konklusles moeten we nu trekken 
uit dit verhaal over burgerlijke onge
hoorzaamheid? Het is niet zo moeilijk 
te konstateren dat bij van Thljn - maar 
ook in de FNV-Lesbrief - burgerlijke 
ongehoorzaamheld wordt uitgekleed. Een 
burgerlijk ongehoorzame aktie is voor 
hem slechts een stoute aktie, weliswaar 
wetsovertredend, maar een aktie ge
richt op de Integriteit van de politici. 
Doel van zo'n aktie is c!e gesloten dis
kussie weer openbreken. 

Het onschadelijk maken van ongehoor
zaam verzet klinkt zowel in de notitie 
van Ed van Thijn als in de Lesbrief van 
het FNV duidelijk door. Jn beide pubU
katies wordt de grens van de aktie be
paald door 'de demokratiese rechtsorde' 
Bij van Tbijn heet dit: "Alleen bet par 
lement is gerechtigd op besluiten te
rug te komen" . In de lesbrief is het 
de rechter die bepaalt wanneer een ak
tie van 'burgerlijke ongehoorzaamheld 
geoorloofd Is. Bij menig aktivist doemt 
hier al gauw een beeld op van een on
gehoorzame demonstrant die tijdens zijn 
ongehoorzame aktie gehoorzaam is. Nie 
mand zal betwisten - zeker de voorstan 
ders van kruisraketten niet - dat van 
dergelijk ongehoorzaam protest geen 
enkele bedrelging uitgaat. 

Er zitten echter nog meer addertjes 
onder het gras. Jn navolging van andere 
professoren, waaronder met name 
Schuyt - géeft van Thijn een rijtje voor 
waarden waaraan burgerlijke ongehoor
zaamheid moet voldoen. Een van die 
voorwaarden is dat het moet gaan om 
een 'universeel belang', van daden ge
steld door moreel verantwoordelijke bur 
gers. Burgerl.ijke ongehoorzaamheid gaat 
in zijn ogen om 'morele' kwesties. Van 
Thijn suggereert daarmee dat er geen 
sprake zou zijn van feitelijke ontwikke
lingen die het voortbestaan van de 
maatschappij bedreigen - terwij l de har 
de feiten juist voor 't oprapen liggen. 

HET RECHT VAN DE STERKSTE 

Een ander punt is Van Thijn's boute 
bewering dat het recht van de sterkste 
nu niet zou gelden. Met die bewering 
verdoezelt en ontkent hij bet bestaan 
van invloedrljke ekonomiese en militaire 
lobbys die de beslissingen nemen op so
ciaal, ekonomies en militair terrein. 
Maar bij hoeveel gelegenheden hebben 
we niet· kunnen konstateren dat het par 
lement voor voldongen feiten wordt ge
steld? Bij kernenergie, de werkgelegen
heid, aardgasprijzen, bewapening, noem 
maar op. 

Van Thijn mag Tawney dan wel napra
ten dat de wet de moeder van de vrij
heid is, de medewerking aan de oorlogs 
voorbereidingen wordt de samenleving 
gedikteera ou1ten parlement en regermg 
om. Door militaire lobbys en onderne
mers die belang hebben bij voortzetting 
van dit beleid. De parlementaire demo
kratie die Van Thijn opvoert funktlo
neert dus eerder als rookgordijn dan 
als bestrijder van dagelijks geweld en 
oorlogsvoorbereidingen. 

"In een demokratie moet iedereen te
gen zijn verlies kunnen • schrijft van 
Thijn. Alsof het om een spel gaat. Ener 
zljds roept hij angsten op - a~nvaJ op 
'de demokratie' - en aan de andere 
kant maakt hij van de demokratie een 
spel. De hele getoogtrant is erop ge
richt de aandacht af te leiden van de 
ernst van de situatie. Van Thijn ver
legt de aandacht van de oorlogsvoorbe
reidingen en de noodzaak hiertegen te 
knokken - naar het ' In gevaar brengen' 
van de regels van de parlementaire· de
mokratie. 

Tegen iedere beweging en tijdens ledere 
verdergaande aktie wordt dit 'foefje' 
met sukses toegepast. De angst voor 
ongeregeldheden tijdens een aktie ver
doezelt de zaak waar het eigenlijk om 
gaat. 

GEKOMBINEERD DIREKT VERZET 

Volgens van Thljn kan In een parlemen
taire demokratie slechts sprake zijn van 
een 'hardhorende overheid'. Dit neemt 
hij aan als gegeven om het perspektief 
van burgerlijke ongehoorzaamheid te 
kunnen formuleren: het organiseren van 
een parlementaire meerderheid In het 
parlement! Met een nieuwe meerder
heid zou dan alles in kannen en kruiken 
zijn. 

Hier zijn op zijn minst twee opmerkin
gen op hun plaats. Ten eerste: een over 
held die stelselmatig een beleid waarbij 
het oorlogsgevaar wordt vergroot, de 
uitkeringstrekkers en arbeiders een poot 

wordt uitgetrokken, en de winstbelangen 
van ondernemers worden gekoesterd, 
- is niet alleen hardhorend maar tyran
niek. Een regering die een massa-slach
ting mee voorbereidt is niet demokra
ties. Ten tweede, als van Thljn in de 
geschiedenis van zijn eigen partij zou 
duiken zou hij slechts kunnen konldude
ren dat zelfs een parlementaire meer
derheid in het parlement niets hoeft 
op te leveren. Zie de atoompolitiek van 
de verschlllende regeringen die onder 
PvdA-leiding hebben gestaan. 

Al met al kunnen we konkluderen dat 
van Thijn en het FNV burgerlijke onge
hoorzaamheld ontkrachten en meer zien 
in 'lief zijn tegen ondernemers en mlU
tairen'. Ook valt te voorzien, dat wan
neer akties van burgerlijke ongehoor
zaamheid gevoerd gaan worden, er val
kuilen worden opgezet. Kriminalisering 
dreigt - ook van de kant van de PvdA
leiding! - en daarmee mogelijke ver 
zwakking van de strijd tegen de oorlogs 
voorbereidingen, plus Isolement van de
len van de (vredes)beweging. 

Vanwege de dominante positie van de 
sociaal-demokratie in Nederland en ook 
binnen de vredesbeweging lijkt voorzich 
tigbeid geboden. Niet in dje zin, dat 
we afzien van verdergaand verzet.Maar 
wel dat we geduldig werken aan het 
opbouwen van een tegenmacht, buiten 
regering en parlement om. Aan een be
weging die de middelen heeft om dwin
gend kortigerend op te treden. 

Het . perspektief ligt volgens mij in een 
kombinatle van verzetsvormen: in een 
kombinatle van akties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid (bezettingen, blokka
des en dergelijke) met aktfes van niet
medewerking (boykot-akt.ies, werkonder 
brekingen, stakingen). Zo'n kombinatie 
betekent in feite, dat burgerlijke onge
hoorzaamheid niet geÏsoleerd wordt van 
de brede vredes/anti-militaristiese be
weging. Dat beoogd wordt dat akties· 
van buiten bedrijven die van binnenuit 
versterken. t'llaar het blijft oppassen ge
blazen. 

Hans 



Wat of wie is BIVAK? Het 'Breed Ini
tiatief voor Verdergaande Akties te
gen Kruisraketten' is de uitkomst van 
een overleg dat oorspronkelijk door 
mensen van de PSP en BONK is opgezet, 
om vooruit te denken over de strate
gie van de vredesbeweging na het voor 
spelbaar negatieve 1 november-besluit 
Geleidelijk aan heeft een hele. reeks 
van vredesorganisaties en partij-po
litieke groeperingen die allemaal aan 
een 'Doe Niet Mee' of 'Boykot'-kampag
ne willen werken, zich bij BIVAK aan
gesloten. Een brede koalitie is ge-· 
vormd, die wellicht het voortouw gaat 
nemen in de nieuwe fase van de Neder
landse vredesstrijd. 

De beginperiode van BIVAK is, mis
schien onvermijdelijk, gemarkeerd ge
weest dor nogal wat onderlinge strub
belingen. Van de kant van BONK en an
dere vredesgroeperingen bestond de 
indruk dat sommige klein-linkse par
tijen (met name CPN/SAP) met het. oog 
op d.e verkiezingen wel graag op de 
voorgrond treden, maar de Boykot-kam
pagne niet serieus uit willen diepen. 
Dat ze BIVAK liever op een laag pitje 
willen houden dan de struktuur voor 
een krachtige kampagne mee op te bou
wen. Die partijen blijven terugsnak
ken naar de liefkozende woorden van 
Maarten van Traa, en de bemoederende 
zoenen van Sin ie Strikwerda, ook nu 
het KKN al op stervens na dood is. 
Momenteel zijn de voorbereidingen in 
gang gezet voor een Aktivistenkonfe
rentie, die voor de Boykot-kampagne 
heel wezenlijk is. De datum ervan 
staat nog niet geheel vast, maar het 
valt te hopen dat er voldoende tijd 
wordt uitgetrokken voor de voorberei
dingen, zodat de Konferentie vredes
aktivisten/s echt kan inspireren om 
met nieuwe ideeën én moed aan de slag 
te gaan. 

cruise wat eh 

Van 30 maart tot 3 april wordt in Ber
gen-op-Zoom een bijeenkomst gehouden 
over 'Cruise Watch', een methode om 
de (verplaatsbare) kruisraketten en de 
oorlogsvoorbereidingen ook na plaatsing 
van de· nieuwe atoomraketten onder de 
aandacht te houden. In de folder die 
ter voorbereiding van. de Cruise-Wateh
dagen wordt verspreid, wordt nader uit
geled wat het allemaal inhoudt: 

"De kruisraketten worden zo mogelijk 
één maal per maand op vrachtwagens, 
begeleid door allerlei andere voertui 
gen en heel veel bewaking, stilletjes 
in de nacht van de basis afgereden 
om veel verder weg, soms wel 200 km 
verder, in een bos te worden opge
steld. Dat zijn oefeningen met het 
rijden in konvooi, maar ook in het 
opstellen, zodat men weet hoe ze kun
nen worden afgeschoten! Dit is be
doeld geweest als 'zeer geheim'. Van
daar dat men niet aangeeft wanneer 
ze uit de poort komen en waar ze naar 
toe gaan. Gebleken is wel dat de to
tale oefening een week duurt." 

Een nog niet vervulde voorwaarde voor 
het slagen van BIVAK is verder dat 
de basis-uitgangspunten van de koali
tie worden geformuleerd. Een boykot
kampagne is geen kleinigheid, maar 
een gigantiese opgaaf. Organisaties 
die aan BIVAK deelnemen moeten dus 
voldoende zekerheid hebben over el
kaars inzet en solidariteit. En voor 
het vertrouwen in BIVAK is het nodig 
dat die diskussie over uitgangspunten 
voor de Aktivisten-konferentie zijn 
beslag krijgt. Welke uitgangspunten 
zijn onontbeerlijk voor een vredesbe
weging, die na 1 november vastberaden 
blijft? 

1. Ten eerste een politiek uitgangspunt. 
De Nederlandse vredesbeweging is ge
groeid rond de eis dat er door de rege
ring eenzijdige stappen zouden wor
den gedaan om de kernwapenwedloop 
te doorbreken. Daarbij is het aksent 
histories verschoven van verzet tegen 
bestaande atoomtaken naar dat tegen 
de voorgenomen plaatsing van kruisra
ketten. We zijn het aan de duizenden 
vredesaktivisten/s die zich de afgelopen 
jaren voor de beweging hebben Ingezet 
verplicht om vast te houden aan de 
eis van eenzijdige stappen. Onder de 
huidige omstandigheden kan dit slechts 
onder het motto 'Verscheur Lubbers' 
Rakettenverdrag'. 

"De CRUISEWATCH is een organisatie 
van mannen en veel vrouwen in Zuid
Engeland. Sommigen wonen in de buurt 
van de basis, anderen veel verder weg 
Wat ze gemeen hebben is dat ze in de 
gaten houden wat voor soort auto's 
er uit de poorten komen, want daaruit 
kunnen ze afleiden of er een konvooi 
komt. Ze geven elkaar per telefoon 
de berichten door een slaan alarm. 
Anderen gaan dan proberen het konvooi 
te lokaliseren of te ontdekken waar 
het naartoe zou kunnen gaan. Vervol
gens geven ze die gegevens weer door 
per telefoon, zodat op de zondag daar 
op volgend een demonstratie georgani
seerd kan worden op het oefenterrein. 
(Dat is verboden en er worden .waar
schuwingsvlaggen opgehangen)." 

"Ook worden tijdens de rit de auto's 
van het konvooi beklad en soms houden 
ze het konvooi tegen door levende bar 
ricades op te werpen. Ze hebben daar 
langzamerhand meer en meer steun van 
de plaatselijke bevolking voor gekre
gen. Het vraagt enorm veel inspanning 
en veel menskracht om 24 per dag 7 
dagen per week deze CRUISE WATCH vol 
te houden." 

2. Willen we ervoor zorgen dat de pro
ces van bewustwording dat door de vre 
desbeweging in gang is gezet ook in 
de toekomst doorgaat, dan zullen 
de strijd kwa thema's stap-voor-stap 
moeten verbreden. Hoe dat precies zou 
moeten is een open vraag, over het ant 

. woord hoeft op dit moment nQg geen 
eensgezindheid te bestaan.Wel is belang 
rijk dat de bereidheid uitgesproken 
wordt om de diskussie over die ver
breding te stimuleren. Noodzakelijke 
onderwerpen zijn in ieder geval: de in
terpretatie van het 1 november-besluit; 
de omvang van het oorlogsgevaar; de 
rol van de Navo in de (kern)wapenwed
loop; en solidariteit met akties van bur 
gerlijke ongehoorzaamheid in het kader 
van de brede boykot-kampagne. 

3. De vredesbeweging is een buitenparle 
mentaire beweging met een eigen taak 
en verantwoordelijkheid. Die taak - te 
weten te strijden voor de overleving 
van de mensheid - heeft zo'n groot ge
wicht, dat de beweging niet beheerst 
mag worden door parlementaire politie
ke belangen. Dit betekent biivoorbeeld. 
dat politieke partijen in BIVAK .P:ten 
besluiten mogen doordrukken. In kontro
versiële gevallen moeten de deelnemen
de vredesorganisaties het laatste woord 
hebben. In de nieuwe fase van de strijd 
tegen· de atoomdreiging moet de onaf
hankelijkheid van de vredesbeweging 
worden hersteld. 

"Het resultaat is dat ze ervoor ge
zorgd hebben dat de oefeningen niet 
geheim zijn, dat oefeningen soms op-. 
houden, dat de bevolking bewust is 
geworden en meedoet an het verzet. 
Ze hebben in het afgelopen jaar een 
schat aan ervaring opgedaàn en willen 
die uitwisselen met de ervaringenvan 
anderen. Bovendien willen ze aan 
in Nederland de kennis geven over 
ons te wachten staat als •••• " 

Hoewel de kruisraketten in Nederland 
in tegenstelling tot andere V/est-Euro
pese landen nog niet zijn binnengehaald 
zouden we op voorbeeld van de CRUI
SE WATCH hier bijvoorbeeld een BOUW 
WATCH in kunnen stellen! Mensen die 
belangstelling hebben voor de dagen die 
over CruiseWatch in bergen-op-Zoom 
gehouden worden, kunnen kontakt opne
men met: Anita St.Claire, Laing's Nek
straat 66, Amsterdam 

4. De Boykot-kampagne die erop is ge
richt om uitvoering van het 1 novem
berbesluit onmogelijk te maken, biedt 
een reëel perspektief voor de brede vre 
desbeweging, wellicht voor de komende 
drie jaar. Zo'n boykot-kampagne vereist 
wel een hele omschakeling in denken 
en in werkwijze, in vergelijking met 
de akties die tot nu toe de hoofdmoot 
van de vredesstrijd hebben gevormd. 
Wil een boykot van alle werkzaamheden 
rond Woensdrecht en eventuele andere 
bases die bij de plaatsing worden be
trokken, kans van slagen hebben, dan 
moet er intensief aan voorlichting wor
den gedaan. Een vereiste is ook dat het 
BIVAK een stevige organisatoriese struk 
tuur krijgt. 

5. De AktivistenKonferentie die het 
BIVAK gaat organiseren kan een belang 
rijke impuls geven aan de Boykot-kam
pagne waar vredesplatforms, bewonersko 
mitees, vakbondsafdelingen, BONK-groe 
pen, enzovoorts, overal al mee aan de 
slag zijn. De Konferentie kan honderden 
aktivisten/s inspireren om met hernieuw 
de energie en een nieuw perspektief 
door · te gaan. Wil de konferentie die 
funktie willen vervullen dan mag het 
geen rommelig geheel worden, maar 
moet ter dege worden voorbereid. De 
Konferentie moet minstens het beeld 
scheppen van een krachtig nieuw initia
tief. 

17 MEI 
Een plaatselijke vredesplatform in Am
sterdam (dat van de wijk De Eilanden) 
heeft in november het voorstel gelan
ceerd om op 17 mei aanstaande een 
demonstratie in Woensdrecht te organise 

De oorspronkelijk verspreide oproep 
hield een voortzetting van de parlemen 
taire tradities van de vredesbeweging 
van voor l november in: "Het kabinet
Lubbérs verdient na zoveel minachting 
voor de diepe wens van de meerderheid 
van de Nederlandse bevolking een ka
merbrede nederlaag. Op ·zaterdag 17 
mei aanstaande· zouden we Nederlands 
grootste verkiezingsbijeenkomst kun
nen houden in Woensdrecht. Daar zal 
duidelijk zijn welke partijen :reke
ning willen. houden met de Nederlandse· 
bevolking en welke partijen zich de 
luxe denken te veroorloven daar over
heen te stappen." 

Intussen is het initiatief in zoverre bij
gesteld, dat ook een leus van de Boy
kot-Kampagne, 'DOE· . NIET MEE AAN 
WOENSDRECHT', in het demonstratie
pakket is opgenomen. Hopelijk wordt 
het gebeuren echter nog sterker in het 
kader van de zo noodzakelijke akties 
van burgerlijke ongehoorzaamheid ge
plaatst. Voor vredesaktivisten die bij 
de besluitvorming/organisatie van de 
demo betrokken willen zijn: op zondag 
9 maart aastaande wordt de knoop (in 
Utrecht) doorgehakt. Voor info: Het 17 
Mei-Overleg, Wittenburgergracht 51, 
1018 MX Amsterdam 
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"Vooz> zover besmet voedset voor stra
tingszieken moet rJorden geaksepteerd 
zijn de votgëiiài opmerkingen op zijn 
ptaats. 
le. Personen, oudez> dan 40 jaar, zut
ten in vergeUfkÛzg tot die van 40 
jaar en jonger het gebruik van radio
aktief besmet voedset met minder voor 
de gezondheid schadetijke gevotgen 
verdragen. " 
(Passage uit een schrijven van de 
Voedingsraad i n B.O. (Biezondere Om
standigheden oftewel tijden van oorlog 
of oorlogsdreiging) d.d.l nov.l975. 

In een uitgebroken oorlogssituatie ver
wachten ze dat de schaarste nog enorm 
toeneemt ten gevolge van gebrekkig ver
voer, gebombardeerde voedselfabrleken, In 
de stee.k gelaten boerderijen en het op 
grote schaal besmet raken van gewassen. 
Het regelen van dit 'J)robleem Is voor hen 
van enorm belang want zonder -eten doet 
'niemand mee aan de oorlog. Dan storten 
de ·hele oorlogsproductie, het vervoer, de 
communieatle In elkaar. Däárom moet 
iedereen te eten krijgen. Miljoenen mensen 
Daartoe Is er door landbouw en visserij 
een enorm fijnmazig oorlogsapparaat opge
bt>uwd en zijn er allerlei voorbereidingen 
getroffen. Om te beginnen Is er een heel 
sc~la van noodwetten opgestçld waarmee 
ze werkelijk all~s kunnen regelen. Alleen 
het op eten van je rantsoen Is volgens ons 
niet verplicht. Het gaat om het regelen 
van de verdel de handel en ook de pro-

de van acht weken. Alle onderd~len van 
de ·distributie zijn tot In ·de details gere
geld. Alles ligt klaar, bepaald is waar In 
de gemeente de uitreiklokalen komen, wel
ke functionarissen ermee belast worden, 
Instructievellen zijn gedrukt enzovoorts. 
Intussen moeten winkeliers, detailhandel, 
groothandel en industrie hun voorraden op

Dankzij verschillende inbraakakties 
door Onkruit en andere groepen zijn 
geheime dokumenten als hiernaast bo
vèn tafel gekomen. Daardoor weten we 
nu wat voor bedoelingen de overheid 
heeft met zl}n zgn . ' Civiele Verdedi
ging'. Het gaat om niets anders dan 
om oorlogsvoorbereidingen . 

geven aan de voedlngsautorlteiten. Op ~~~'-lfiY~ll!l 
grond van de hoeveelheid geïnventariseerde 
goederen, de hoeveelheid in omloop ge
brachte bonnen en de periode die daarmee 
overbrugd moet worden bepalen de voe
dlngsautoritelten hoeveel van een produkt ... ..., .... ,.~ ... 
je kan krijgen op een bon. De winkels 
worden opnieuw bevoorraad op 

bon-

fekte distributie · maakt het.,zoals 
mogelijk dat niemand ook nog 

maar een gram teveel krijgt. Het Is voor 
hen nu mogelijk onderscheid te maken tus

mensen. Tussen mannen en vrouwen, 
tussen normaal werk, zwaar werk en zeer 
zwaar werk, tussen allerlei leeftijdsgroepen 
V90r iedere kategorie Is precies uitgere
kend hoeveel kaloriën etcetera je per 

hebben. Dit zijn streefgetallen die 
gelang de situatie omlaag 

is aviek ~~~ ?' 
Civléle verdediging staat voor de totale 
Inschakeling van de burgermaatschappij bij 
een te voeren oorlog. Het gaat er niet zo
zeer om om de burgers te beschermen als
wel om de oorlog te kunnen voeren (en 
winnen) In alle burgersectoren van de 
maatschappij worden daar toe al jaren,soms 
in het diepste geheim, maatregelen 
men. 
Het gaat om het bouwen van bun~ers voor 
het provinciaal en gemeentelijk bestuur, 
voor ·de N.S., de PTT, Rijkswaterstaat. Het 
&3nleggen van allerlel noodvoorr aden, het 
aansettaffen van extra materieel. Het 
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voorbereiden van het afsluiten van auto
s.nel wegen, het op allerlel manieren· onmo
gelijk maken dat mensen kunnen vluchten, 
het Instellen van censuur, het afsluiten van 
telefoons, het plannen van noodhavens, het 
Instellen van een avondklok, de distributie 
van goederen, het bouwen van bunkers biJ 
sluizen, het aanleggen van extra VQOrraden 
olie o.a. ook weer bij die slui zen, arbelds
lnzet,het inzetten van het leger tegen de 
eigen bevolking enz. enz. En zeer , veel en 
gedetailleerde maatregelen op het gebied 
van de radloaktivitelt. 
A lles proberen ze er aan te doen om zich 
voor te bereiden op de waanzin en zo ma
ken zij die oorlog den.kbaar. 

Br wordt ook regelmatig geoefend met 
allerlei maatregelen die de overheid 
in tijden van oplopende spanning en ti~ 
dens een oorlog meent te moeten nemen 
Pasgeleden nog in de Apeldoornse wijk 
Iterschoten een oefening met de ver- 11 
spreiding van distributdiebonne
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Op -• voecleel voor etralin~e&ieken aoet 
~4accepteerd aija cle volseade opaerkinMen-öP 

-•JD plaat•, 

le, Pertonea, o~cler clan ~0 j aar, &~llea in ve rse
lijkina tot clie vaa ~0 j aar en jonger het 1•• 
bruik van raclioactier bee.aet voedlel aet ahcler 
voor 4e ~e&oaclbeicl 1chadelijke sevolsen ver
clral!en, 

Een betaettin1 aet Sr.90 aal bij l il!&endt pa
tiinten iD ver!(e lijkinl! aet lopende aieken ain
der ICbacle TOOI' de &e&oadbeid betekenen, oaelat 
de opneaina ia het bot van Sr.90 cloor inactivi
teit vor clt beperkt, Pereoaea, lijdende aan trac
t~rea or aan ~vttube rc~lole, voraea ia di t op
sicbt een uitaoadetinl!• 

c, Opneai n11 van vr~cbteeap ia cle a i ekenvoeclina voor 
tt r aliaatpat iiatea ve relient aaabevelia4 vaaveae bet 
hOlle fllbalte aan kali~•· Ia cle ee r ete plaat• aott 
appeltap vorclen aeaoead, voort• t in.a.ateppelaep, 
eventueel toaet•••P• Dit leettte praelukt verkt ecbtel 
vel eeaa i rriterend op cle dar• v&Acl, tervijl bovea
clien n i et ieclereea cle ••••k vaarcleert, 
Een en ancla r aoet voor &iekeninricbtin!(ea en dera•
lijke aenleidina ai ja , te overveaen, tij4ia voor
raclen aan t e kopen, 

~~~il~l-1~~T~~1~~1iliil~~~~~~~~1llil~I]~~~~I~lf~~~!!Iti11~~ill 

druk van de openbaarmaking van ge
over de civiele verdedlglng 

Rietkerk i n 1984 met een 
en een iets 'actiever voorlichtingsbeleid'. 
Ook daarin zien we weer de verhalen over 
vredesrampen maar hiJ geeft ook toe dat 
het bij civiele verdediging toch vooral om 

gaat. 
nota over de civiele 

schrijft minister Rietkerk dat een tDtale 
kernoorlog niet te overleven valt. Dat lijkt 
een redelijk standpunt maar het is juist 
het standpunt van een hele enge man die 
denkt dat een kernoorlog beperkt te hou
den is, dat bet goed is om je daar op voor 
te bereiden. 

In fases (de le,2e,3e paraatheidsfase) waar 
In ze maatregelen afkondigen om de steeds 

.. ernstiger wordende onrust te beteugelen. 
In de nota van Rietker k wordt nu ook het 

ng'. 

van het formele · beleid verschoven 
deze periodes. 
wordt zei fs een bepaalde term naar 

geschoven; te weten 'krisisbeheer-

van de aspecten van 'krislsbeheersing' 
je propagandistisch en bestuurlijk kun
noemen. Er is op bestuurlijk nivo tot 

toe nog al wat onwil om mee te wer
aan de civiele oorlogsvoorbereldlng.De 

Ie dat het nu juist gaat om de pe-
voor de oorlog met de 'bedoeling de 

juist In de hand te kunnen houden kan 
gezien worden als een poging de lagere 
autoriteiten (gemeente e.d.) actlever in te 
schakelen. Er zijn dan ook nog al wat 
overleggen en oefeningen gepland voor de 

·~· 



NAVO NEE 

··. 

"Een zondagochtend in Madrid. Stilte. 
Je kunt eindelijk eens heerlijk tegen 
een blikje schoppen. Alleen een ijve
rige vrouw die de ramen lapt kijkt ve~ 
stoord op. In de Cine Queredo in Ma
drid is een manifestatie georgani
seerd door de Kommissie voor Vrijheid 
van Meningsuiting. Artiesten, filoso
fen, journalisten geven er hun afkeu~ 
ring van de NAVO. Solidariteitsverkla
ringen worden voorgelezen en als de 
presentator met een "Maestro Musica" 
de muziek aankondigt, zwaaien de ach· 
terdeuren open en komt onder ritmies 
handgeklap de huiskapel binnen. 
Op het toneel voert men een prachtig 
schouwspel op. De geschiedenis van 
het referendum (over de NAVO).Een ma
troos verbeeldt de Amerikanen op de 
marinebasis Rota. Een man met een 
roos in de vuist speelt voor Felipe 
Gonzalez. Mannen met hoge hoeden op 
en raketten in hun hand zijn het kapi
taal. Filipe Gonzalez zingt prachtig 
de geschiedenis van zijn mening over 
de NAVO. Weldra knapt de roos in zijn 
hand. Dan wordt het referendum ten to
nele gevoerd. Een mollige vrouw met 
twee engeltjes. Onder grote hilari
teit wordt een aangepaste versie van 
het Avê Maria ten beste gegeven. De 
stemming is opperbest als het orkest 
de zaal weer verlaat. Dan een groot 
aantal sprekers. In de zaal begint 
men nu spreekkoren aan te heffen. 
OTAN NO - BASES FUERA. " De stemming 
wordt ovationeel als een aantal Salva· 
doriaanse guerilleros binnenkomt.Som
migen zwaar gehandicapt. Been kwijt, 
arm eraf. De toch al geen brutale in
druk makende Salvadoriaan wordt nog 
verlegener onder het alsmaar aanhou
dende applaus. In een paar woorden 
dankt hij iedereen voor de solidari
teit en dan haast hij zich het podium 
af. De temperatuur in de zaal is be
hoorlijk opgelopen, maar de saaie in-· 
teUektuele slotspreker van de CEOP 
weet daar snel weer een eind aan te 
maken. 
Bij de uitgang staan Nicaraguanen met 
hun FSLN vlag te kollekteren. 

Dit schrijft Guido ons in een reisver
slag over de Spaanse vredesbeweging; 
de vele haken en ogen aan het referen
dum over de NAVO en het verraad van 
de sociaal demokraten. Een verslag: 

Na jarenlang aandringen van de vrede~ 
beweging en na steeds uitstellen van 
een belofte van de PSOE-meerderheids
regering is het dan zover. 12 maart 
wordt in Spanje een referendum gehou
den over het al of niet aanblijven van 
Spanje als lid van de NAVO. De vredes
beweging roert zich duchtig maar met 
beperkte middelen, hoewel ze toch in 
staat lijkt te zijn een meerderheid te
gen de NAVO te mobiliseren. Affiesjes 
en folders roepen op tot manifesta
ties en demonstraties. Deze bijeenkom
sten worden dan summier verslagen in 
de pers. De pers gaat met de vredesbe
weging om als een ietwat folkloris
ties verschijnsel. Zo luidt hier .al
thans de klacht. Goed kan ik het niet 
kontroleren, maar ik neem het zonder 
meer aan. Zeker als· je bedenkt dat 
het aantal NAVO tegenstanders in het 
parlement - de Cortéz - uit niet meer 
dan hooguit 10 leden bestaat. Een 
paar kommunisten, een Bask, een Cata
laan en dan is het gebeurd. 

,) 
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REFERENDUM NAVO / VEREENVOUDIGD MODEL 
JA NEE WIT 
JA dwz.NEE NEE dwz.JA WIT dwz 

. ZWART 
uit het dagblad El Pa~s 19/2/86 

\JERR.RAJ) 
Ooit was de PSOE, de Spaanse PvdA van 
Felipe Gonzalez die nu aan de macht 
is, tégen de NAVO. Het referendum was 
een van de belangrijkste verkiezings
beloftes van de PSOE. Dit heeft mede 
tot een verkiezingsoverwinning voor 
hen geleid. 

De MOC, een organisatie van dienstwei
geraars, heeft een aantal uitspraken 
van Gonzalez van vóór de verkiezingen 
en van daarna op een rijtje gezet: 
FG: "Als de PSOE op een dag de meer
derheid zal behalen zullen we in het 
parlement het voorstel doen om de 
NAVO te verlaten." (20-2-'81) 
"Ik geloof niet dat aansluiting bij 
de NAVO de veiligheid van het Spaanse 
volk zal · vergroten, het zal eerder 
haar risiko vergroten." (4-10-'81) 
"De PSOE zal vol,harden in het verzet 
tegen aansluiting bij de NAVO ••• en we 
zullen de aansluiting ook in de toe
komst belachelijk maken." (5-6-'82) 

Na de regeringsovername heeft de PSOE 
haar standpunt over de NAVO totaal 
veranderd: op dit moment is de PSOE 
voorstander van totale integratie in 
de NAVO. 
FG: "Na 2~ jaar regeren kan ik niet 
op het standpunt blijven staan dat 
het lidmaatschap van de NAVO risiko's 
met zich meebrengt. Daar bestaan hele 
maal geen bewijzen voor." (22-4-'85) 

"Ik kan de belangen van het land 
beter verdedigen als ik zeg dat Span
je lid zal blijven van de NAVO." (10-
11-'85) 

"Het verzet tegen de NAVO is een 
erfenis uit het Franco tijdperk • .,. (15 
-11-'85) 

Vf-lC...KUCLSI\J 
De vraag die is opgesteld voor het 
referendum zit dan ook vol valkuilen 
van politieke en taalkundige aard.Aan 
de vraag zelf zijn nl. 3 voorwaarden 
verbonden. De vraag luidt: 
"De regering acht het in het belang 
van de nationale belangen dat Spanje 
in de toekomst lid zal blijven van de 
Atlantiese Alliantie onder de volgen
de voorwaarden: 
- de aansluiting houdJ: niet in dat 
Spanje zich zal integreren in de mili
taire struktuur. 
- handhaving van het verbod op instal
latie, opslag of introduktie van kern
wapens op Spaans grondgebied. 
- de militaire Amerikaanse aanwezig
heid in Spanje zal verminderd worden~ 
En dan de vraag of men voor handha
ving van Spanje in de Atlantiese Alli
antie is onder de voorwaarden die 
door de regering gesteld zijn. 

Het begrip NAVO komt in de hele formu
lering niet voor. Er wordt gesproken 
over "Atlantiese Alliantie", een on
der de bevolking veel minder bekend 
begrip dan NAVO natuurlijk. Maar goed 
stel dat op deze vraag een meerder
heid "Nee" zegt, dan is de interpreta
tie aan de regering. Ook kan de rege
ring stellen dat onder ietwat andere 
voorwaarden Spanje wel in de NAVO kan 
blijven. Nog andere troeven die de 
regering in handen heeft zijn het 
niet-bindende karakter van het refe
rendum en parlementsverkiezingen vóór 
oktober dit jaar waartoe ze verplicht 
zijn. De PSOE krijgt dan waarschijnlijk 
weer een meerderheid want ofschoon de 
meerderheid van de bevolking tegen de 
NAVO is, is ze ook voor de PSOE. De 
verwachting is dus dat de PSOE het 
lidmaatschap van de NAVO weer in haar 
verkiezingsprogramma zal opnemen. Het 
is dus duidelijk dat de regering nog 
alle kanten op kan met een eventueel 
"nee" tegen de NAVO. 

De Spaanse vredesbeweging is ontstaan 
toen de vorige regering,bestaande uit 
navolgelingen van Franco, besloot om 
lid te worden van de NAVO. Op dat mo
ment besloot een aantal links-revolu
tionaire partijen om een demonstratie 
tegen de Amerikaanse basis Torregen 
bij Madrid te organiseren. Dat was in 
1981. Door het sukses van deze demon
stratie groeide de anti-NAVO beweging 
als kool. In allerlei buurten, wijken 
en fabrieken begonnen aktivisten het 
anti-NAVO werk. Toendertijd nog ge
steund door de PSOE. De organisatoren 
van het eerste uur in de Comisiones 
Anti OTAN (CAO, het anti NAVO komité) 
hebben er steeds op aangedrongen dat 
deze beweging een autonome eenheidsbe
weging voor éénzijdige terugtreding 
uit de NAVO is. Dus geen dominantie 
en hegemonie van partijen, maar een 
samenwerking aan de basis. In 1983 
verlieten politieke partijen en ande
re organisaties daarom de CAO. Toch 
bleven partijleden aktief in buurtor
ganisaties, op wijknivo e.d., maar de 
georganiseerde inbreng verdween. Een 
wirwar van anti-militaristen, anar
chisten, autonomen, linkse groenen, 
enz. werkt samen in de CAO. In Madrid 
alleen al zijn er zo'n 50 groepen, in 
heel Spanje zo'n 2000 CAO groepen. 
Verder is de CAO weer onderdeel van 
de CEOP (Comisiones Estatal Organisa
ciones Pacifistas). Een overkoepelend 
pacifisties samenwerkingsverband dat 
gematigder is dan de CAO maar wel te
gen de NAVO. 
Eisen van de CAO zijn: een referendum 
; weg met de NAVO; weg met de VS mi-

litaire bases; tegen de militaire uit· 
gaven van de staat, tegen konventio
nele en nukleaire bewapening en ten
slotte voor teruggave van de 2 Spaan
se enclaves op Marokkaans grondgebied 
- Ceuta en Melilla, restanten van het 
Spaa.nse kolonialisme. 
De CAO gebruikt alle aktiemiddelen 
die op een zeker moment nodig zijn om 
een bepaald doel te bereiken. Van ko~ 
lekteren,. manifesteren, demonstreren 
tot blokkeren (bv. van de straat van 
het parlementsgebouw of de Torregen 
basis). 

Om een beeld te krijgen van het bedrij
venwerk van de vredesbeweging heb ik 
een bezoek gebracht aan de Comisiones 
Obreras (CCOO) Met nadruk werd mij op 
het hart gedrukt dat de CCOO uitgaan 
van de klassestrijd. Het is de strijd
baarste en grootste vakorganisatie in 
Spanje. Ze bestond tijdens de Franco 
periode al, maar niet openlijk georga
niseerd. Ze is niet rechtstreeks aan 
een politieke partij of aan het parle
mentarisme gebonden. 
De CCOO beschouwt de strijd tegen de 
NAVO als een normaal onderdeel van 
haar werk. Uitgaven voor defensie 
gaan immers ten koste van allerlei 
sociale zaken. Aan de ene kant doet 
de CCOO gewoon mee aan akties van de 
vredesbeweging, maar daarnaast organi
seert men in bedrijven, instituten, 
kantoren en scholen handtekenin9enak
ties. Dit om arbeidersters op te war
men om aan het referendum mee te doen 
en tegen te stemmen. De handtekenin
gen worden ingezameld door de bedrijfs
ledengroepen van de CCOO. Van stakin
gen is dus geen sprake. Mogelijkerwijs 
worden sommige vergaderingen in de fa
brieken onder werl~tijd gehouden, maar 
dat hangt volledig af van de plaatse
lijke machtsverhoudingen. Al met al 
lijkt de situatie op het eerste ge
zicht veel op de Nederlandse situatie 
Toch is dit maar een voorzichtige op
pervlakkige konklusie na een paar ge
sprekjes is slecht Spaans. De situa
tie in het bedrijvenwerk, de diskussie 
over eenzijdige ontwapening, de posi
tie van de sociaal demokratie, het 
parlementarisme. Natuurlijk is de situ
atie niet identiek. In Spanje is de 
NAVO zelf de inzet. In Spanje gaat de 
verraderlijke houding van de sociaal
demokraten verder dan in Nederland op 
dit moment. --

Zondag 23 feb. is er een grote demon
stratie. Zeker 500.000 mensen worden 
er verwacht. Leuzen zijn: MILITAIRE 
UITGAVEN VOOR SOCIALE DOELEINDEN" en 
"ONTBINDING VAN DE MILITAIRE BLOKKEN" 
(Terwijl we bezig zijn met de krant ho
ren we dat het er ruim 750.000 zijn 
geweest, red. ) 
Op 2 en 9 maart volgen weer van dit 
soort happenings. Hou het in de 

Het MOC (Spaanse dienstweigeraars -
organisatie) roept op tot internatio
nale steun en solidariteit. Ze schrij
ven: "Het r~sultaat van het referen
dum is niet alleen voor Spanje van 
lang maar voor alle anti-NAVO,vredes
en anti-militaristiese bewegingen in 
andere landen. Zend ons massaal soli
dariteits-telegrammen. Daarnaast wil
len we jullie suggereren solidari
teitsakties van welke aard dan ook te 
organiseren. Denk hierbij aan de 
se ambassade. We willen jullie voor
stellen dat op 1 en/of 8 maart te 
doen, dwz. een dag voor• belangrijke 
demonstraties in Spanje." Informeer 
ons hierover." 
Hun adres: Movimiento de Objecion de 
Conciencia. Desengano,l3-l. 0 Izq. 

id-13, Spanje 
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DATUM 

1 maart 

2 maart 

3 maart 

5 maart 

9 maart 

22 maart? 

30maart 
3 april 

7 april 

• met 5 

13 mei 

17 mei 

12 

GEBEUREN 

demonstratie tegen Reagan's 
hulp aan de contra 's in Nica
ragua . Ver Lrek Amstelveld 
(t r am 4 ) om 20 . 00u . 

Lancl el i.ike Di::.!:ussi::,Ja& 
AnL i.-i:en •ener;;iebcl·:egi ng 
r>"er sLra t e~ie e n ni~u1:e 

ekt ies 

maande I i .il<se hJokkade 
von de hoofdpoorL, 
vlit.>~lwsls l·.'oensdrcchL 

posLen bij houl·tpuL Le n n:n 
groLe bouwhedrljven , die 
I'CIOr l<e l·kzaar.Jhe(lcn i.n 
\.'oen :a1 ree hL in aanr.IP rk i ng 
komen 

lancl<.• l ! j!• overleg ol·er 
bJokk<tdl:' ·aklies , te holi
den oi' ) me i rund \.ocns
drcc11L 

,\k l i \' i slenkon r e ren-
l i e o1.:! r· uc Huykol
k<:m;;~:gnc V<1 11 rlc ,·rccle:::
bel••cgi ng 

Euro ~esc Kunferenlie 
over ~rui srukc 1-Ve rzeL 

(Cru isc•.>ulch) 
in ' Kiu1•e>rveldcn '. 
Bos I 11S l ,,.._.~· I , 

1\e 1 ~en OJI Zonlil 

m<J<:ndc I i jkse bI n 1 :~::.dc• 
I' i lil d (' lloo f ti PO<• n 
I' I ic~ghasts \,'nciiSdi"Ct io t 

h I ukl;.ul r>-, d.l i CS 
nll\cl .\,.m,;drc•f..ht in 
het l:,tclcl l'{lll I1C'L ":: -

t• il voc r h,m 1 111<1 ken v.:: n 
het I no1·cm!•c r!Jcs I u i L 

f'enlag•·am-ukllc 
l'i-111 ,. rom·.l'n om ui t i 11!~ Ie 
gcve11 ann ' rou"· . l>o::>de , so I i 
dar·iteiL en slri Jrlhfwrilcid ' 

Lantlelljke Dcno•lslral ie 
I n li'H:!ntlrct:hl onder de 
leuzen .. rui s ra:<ellcn 
~ooi L ' • ' L'D<' :: i t' L • ;ec 
<1<111 I oensd rt•c.:lrt ' en ' Stop 
Str.-h·nrs ' 

ORGANISATIE 

spontaan i nitiatier van 
aktievelingen in Amsterdan 

dClor •nense n beL rokken 
bi j de basi.sg1·oepenhe11e
g i ng i n Ca sa de Pau1·! LC 

Arnhem (voor i nfo : OG5-
'.i 14569) 

he,,•oner!:/ s Le r s 
Vredesak L l:: !~~ · ~: , \ 'ocn:<
drec hl (Lc herr lken vi c 
0 1646- 5 1 ~3) 

BO~K-Samenwerklngsverhand 
Postbus 11 127 
lil() I GC AhiSLe rdar.l 
(U2U-64tJ3lJ'i) 

Bor.k-Samcnh•crk i ngsverbanu 
plé:lCê~ : t~clrgadoor, Oude 
grec:1;. 3(> , Ut reci.t 

KlVA~ (Breed ln l Lic Licf 
l'oo r Verderg:!êln<:e 1'.!-: L i es 
tegen Kru!srakeLLen) 

1-'osL bus J 14G<) , 
lOO I Cl. 1\msterda::~ 
020- 249712 

Ko n LHk LéHI re:: : 
Anit a S1 .Cia ire , 
LH i ngs ;-:eb; l ra aL I>C1 
1\msLc.•rdar:: 
( 020-93(>1 14) 

hc~.'( J fl" r:;/ ~; l ers 
V•·cüc:-mk L I c i:m1p (te 
he re• i ken v i'' () 161!1•
'i i B"J) 

1'\H>r i nfunnaL lc 
\'roul,-en-1' (101 -\'rede, 
Amslcrdam . fel : U20-
tn9Lo Q (l.<:lllrlc) of 
8457'10 (!:c ' ·reLnri::~al) 

17-rnci n1erJeg 
h i LLcnlHI'": c>rgrBchL j I 
1Ul8 NX . ArnsLc~dam 

feminisme en geweldloosheid 
Het ti.idschrift Geweldloos Aktief is 
gestart met het pubijseren van delen 
uit het boek "Wij weven het leven op
nieulv; feminisme en ge~Veldloosheid" . 
I n elk nummer van Ge"•eldloos Aktief 
zullen delen uit het boek gepubli
seerd worden . Kennismaki ngsabonne
ment door storti ng van f50, - op giro 
266551 t:nv . GeiVeldloze '''eerbaarheid , 
Arnhem ovv . "kennismakingsabonnement" . 

compala - nicaragua 
portret van een dorp 

In dit boekJe komen een aantal dorps
bewoners aan het woord die ons uitleg 
gen waarom ze de revolutie ondersteu
nen of waarom ze dat juist niet doen. 
We laten in dit boekje voor - e n tegen 
standers van het revolutionair proces 
aan het \vOOrd . 
Niet omdat d e lvaarheid in het midden 
ligt , maar om te laten zien hoe de op 
vatti ngen van de mensen samenhangen 
met hun persoonlijke levensgeschiede
nis en de situatie in hun regio . 
De o pzet was vanaf het begin de mens
en zelf in beeld te brengen, respek
tievelijk aan het woord Le laten. 
Daa~om is het boekje geen analyse ge
worden en ook geen propaganda . 
Het is een gekombineerd foto-inter
vieUivboek . 
Uitgeverij : Rake t en Lont . 

no pasaran 
"No Pasaran" is een beeldverhaal met 
foto 's en tekeningen, pamfletten en 
affiches van uitgeverij Raket en Lont . 
Het gaat over kommunistiese en katho
lieke propaganda in Nederland.en ~pa~
je ti jdens de Spaanse Revol ut~e d1e 111 

1936 begon . Over de ervaringen van een 
a nti-fascist die er ging vec hten Legen 
Fra nco en zijn handlangers; en over de 
dwaling va n een katholiek die thuis 
bleef . 
Te bestellen bij : Raket en Lont 
Postbus 14679, 1001 LD Amsterdam . 
tel . 020- 849913 

jaarboek 
Het t1veede jaarboek vrede en veilig
heid , dat op i nitiatief van de we rk
groep polemologie van d e Vrije Univer 
siteit en dankzi j een aanzienli j ke 
steun van de Vrije Universiteit wordt 
gemaakt , bevat opnieuw een aantal ver 
helderende en interessante bijdragen . 
Het Nederlandse de f ensiebel e id, de wa 
penproduktie en de wapenexport passe
ren i n even ko rte als duidelijke 
hoofdstukken de revue . 
De laatste t.1vee hoofdstukken zijn ge
lvi jd aan de vredesbe1•eging en het we
tenschappelijke o nderzoek op het ge
bied van vredesvraagstukken . 
Jaarboek Vrede en Veiligheid 1984/85 
Bewapening , Vredesbeweging en het Ned 
e rlandse veilighe1dsbeleid . 
Uitgave: 
Werkgroep Polemologie VriJe Universi
teit Amste rdam i n samenwerking met 
uitgeverij Samson , Alphen aan de Rijn 
Pri js : [29 , 50 

ZITTEND VERZET 
Patriek is t otaalwe1geraar. HlJ 1s op 
6 januari opgepakt en verblijft nu ~n 
Haar lern . Op 18 februari 1vas het pro
ces van Patriek voor de krijgsraad in 
Arnhem . 
De getuige-deskundige J .Muylwijk 
heeft in haar betoog deels haar e1gen 
ervaringen uiteen gezet betreffende 
de ondergeschikte rol van vrOU\ven in 
tijden van militaire overheersing . 
De oorlog tussen Pakistan en India 1n 
1965 is één van haar voorbeelden. 

"En wat gebeurde er met de vrou1ven? 
Zi j werden verkracht , verkracht en 
vermoord . " 

Ze maak t onderscheid tussen twee soo~ 
ten legers . 
1. Legers die o nderdrukkend geweld 
uitoefenen ,geweld om macht van hen 
die de macht hebben te beschermen en 
te versterken. 
2 . Legers die bevrijdend geweld uit
oefenen,gelveld om de macht van hen 
die macht hebben (en die misbruiken) 
af te nemen . 
ln het algemeen zal het 2e soort. le
ger komen en gaan ,naar de omstandig
heden het eisen. De structuur , de 
hiërarchie , de be1vapening, de strate
gie e n de bemensing zullen niet lij 
ken op die van het le soort leger . 
Omdat het doel is de onderdrukking te 
beëindigen , zien we in deze legers ook 
veel vrouwen en een groot politiek b~ 
wustzij n bij de strijders . 
Oit Patriek zijn verhaal viel zeer 
duideliJk op te maken dat ook Neder
land zijn politieke gevangenen kent 
1n de vorm van totaahveigeraars . 
Daarnaas t belveerde Patrick, dat hij 
niet het recht erkent z ich door ande
ren een plicht op te laten leggen, 
(dienstpl icht ) evenals het niet erken
nen van l andsgrenzen , die o ntstaan 
door eeUivenlange machtspelletjes en 
oorlogen. 
Hij is dus niet van plan deze grenzen 
op 1vat voor manier dan ook te verdedi
gen . 
Het verhaal van de advokaat hield het 
aan de kaak stellen van de onpartij 
digheid e n de onafhankelijkheid van 

de Nederlandse kriJgsraad in . 
Na beraad van de k11jgsröad was (~o l 

ieders verrassing) de uitspraak als 
volgt : 6 maanden onvoonvaardelijk . 
De auditeur militair tekende hoger be· 
roep aan . 

Voor verdere informat ie : 
08330- 27230 (Joke) 08309- l460 ( R1etl 
05750-16813 (Channa) . 
Het adres van de steungroep: 
postbus 126 Dieren . 
Het adres van Patrick: 
Pa triek Dorder 
HvB De Vest 
2003 RZ Haarlem . 
Gironummer 3755553 t . n . v . B. Bisschop 
postbus 126 Dieren . 
Adressen van andere totaallvelgeraars : 
Allan varkevisser 
Jeugdgevangenis , Lunettenstraat. 3 
7204 NK Zutphen . 

Johannes Kossen 
HvB ' t Veer wenkenbach 48 
1096 AN Amsterdam . 

Remco de Gt:aaf 
HvB Brink 9 , 
9401 HS Assen. 

Bet:t stavenuiter 
HvB \o/olvenplein 27 
3512 CK Utrecht 

Niko van Buitenen 
Gevangenis 1•est.l1nge , postbus 304 
1700 AN heerhugowaard . 

Stuur ook eens een kaartje naar men
sen 1n het bultenland die vastzlt.ten
vanl•lege hun overtuiging . 

Joszef Szever , Baracska Pf 2 2471 , 
HongariJe . 
Marek Adamkielvicz,Al.Zolnierza 42, 
73- 101 Stargard szczecinsk1 , Polen . 
V.Thievent , Anstalten von St .Johansen, 
2525 Le Landeron Z1dtserland . 
Ali Sirmen, Sag Block Bl , Sagmalcilat 
Cezaevi , Bayrampasa , lstambul ,Turkije . 

~::~ ':.~ t·,~:: ·~-~· .. :. ~:~~~- ~·~ James Alb ti~l$f~~ox 
AB,Kurtis , ~~~.--j 
Kuill P'flov .~loxç ~,....... ~lldiftr .. ij:11gld1 17 , 
korp 4 , kviiiS , l(j§fiiJ ~r· Dlrl 20 
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