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A,Samenvatting.

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

Sabotage/vernielingen

vernieling/beschadiging mil vtgn

suiker/zand etc. in olie/benzine

losse wielmoeren

vernieling/beschadiging ander mat.

vernieling/beschadiging afrasteringen •

diefstal/vermissing wpns/munitie

Demonstratie/oproep tot - ) uitg. wBVD
) overige

Pamflettenacties ) uitgaande wBVD

' overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal

Totaal november

3
1
1
1
1

16

1
1

24
22

5
2

21

Totaal 1974

17
9

3
16

5

117

2
36

88

163

47

ü

53|

B«Achtergrondgegevens
1.De wBVD kan terugzien op een goeddeels geslaagd anti-NATO kongres.Aangenomen

moet worden dat de Bond aan prestige heeft gewonnen en vooral -de totnutoe

slechts op individuele leden neerkomende- relaties met buitenlandse organisa-

ties heeft verdiept en verbreed»Zeker ook moet ermede worden gerekend dat de

ideeën Van de wBVD omtrent het functioneren van een politiek-actieve solda-

tenbeweging, in het bijzonder ook de idee omtrent het infiltreren in (en het

als gevolg daarvan manipuleren van -) een normale belangenbeljartigingsorganisa

tie van dienstplichtigen, naar andere (NAVO)landen werden geëxporteerdo Dat de

juistheid van de aanpak door de wBVD bewezen kon worden door de aanwezigheid

van leden van het HB-VVDM moet als een belangrijk gegeven worden gezien.
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'C.Materieel

1.Incidenten , in onderzoek bij de KMar:

Kr.: [Datum:

125

126

12?

128

129

130

131

132

3110

2810

2510

2510

1511

1511

2211

2510

133

134

135

0511

3110

1.011

Onderdeel:

109Afdva

47Painfbat

119Afdva

47Painfbat

llGnbat
i

101Tkbat

113Alguitr-
avplcie

43Hrstcie

420Infbewcie

Ipl Harskam

Corte omschrijving: Resultaat:

vermissing bajonet+schede door dpi
kan G.ZIELMAN,rnr 530714611

vermissing bajonet+schede door dpi
sld C. P. van der VELDE, rnr 531112531.
Vermoedelijk verloren tijdens veld-
diens toef ening0

vermissing bajonet door dpi wmr
J. M. M. VERBOEKET, rnr 540816530 na zijn
dienst als wachtcommandant.

vermissing bajonet door dpi sld R,
van HOUTEN, rnr 540327195.

in de wachtperiode 8/15 nov. bij het
object X te Darp zijn 20 scherpe patr£
nen kal. 7*62 zoekgeraakt»

bij het Ststesk in de Dumoulinkazer-
ne wordt uit de wapenkamer van gebou^
D7 een pistool Browning, nr. 45441 >
vermist.

tijdens de wachtperiode bij het ohje
X te Darp in de periode 15/22 nov.
worden 2 patronen Jam vermist.

tijdens een odz is in de PSTJ-kast
de dpi sld C.M. Hooft, rnr 520823183,
de navolgende munitie aangetroffen:
2 scherpe patr 7.62; 21 patr. kal.
7.62 (onbruikbaar gemaakt door verwij-
dering van kruit uit huls)} 10 oef.
patr. 9mm.Betr. deelde ijlee e. e. a. ge- '
vonden te hebben op mil oefenterrein
en deels te hebben achtergehouden na
oefeningen.

ten huize van de kpl I J. G. 't HART,
rnr 230530025 te Amsterdam werd een
grote hoeveelheid scherpe munitie in
beslaggenomen. Betr„verklaarde de voo:
raad aangelegd te hebben in een peri
de van 10 jaar, door na schietoef. pa-
tronen, die over waren te verzamelen.
Spaarde ook lege hulzen, die hij nade£
hand omruilde.

een odz wordt ingesteld naar de her-
komst van 1 bajonet FAL en 1 bajonet
karabijn, die door RPol te St.Wille-
brord in een personenauto werden aan
getroffen.

bij controle afrastering bleek dat
een deel ervan aan de onderzijde was
doorgeknipt (ter lengte van 3m).Er
werden geen bruikbare sporen aange-
troffen.

tegen betr. is
PV terzake opg>
maakt0

tegen betr. is
PV terzake opge
maakt
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Nr.:

136

137

158

139

140

Datum:

1510

2111

0411

0311

begin
noVo

Onderdeel:

12Afdva

PMC/GC Over
ijssel

102Intbat

Korte omschrijving:

dd 0609 is- tijdens een routinetelling
geconstateerd dat 1 baj ÏÏZI en 1 baj
TAL werden' vermist. Vermissing verd
eerst dd 1510 gerapporteerd.

vermissing van een pistool Browning,
nr KL 21 J86cwapen was in bruikleen
verstrekt aan schietvereniging van
resooffn te Enschede in de periode
18/21

van âefte.n-
kaz.Apd

in de koelvloeistof van een NEKAF-jeei
kent. KP-69-05, werd een dikke, drabbige
brei aangetroffen, benevens enige siga-
rettenpeuken+af gebrande lucifers.

een onbekende schutter heeft 's nacht

573 Hrstoie

-vermoedelijk met een luchtpistool of
•geweer- geschoten op de ruiten van h<
wachtgebouw.Eé*n ruit werd vernield.

tijdens CMA-controle bleek de vermis
sing van 16 mitrailleurs .50«ïïit tot
heden bekend geworden gegevens uit h
odz blijken een aarfcal administratiev
"onvolkomenheden" bij het odl.Een
aantal van de "vermiste" wapens zij
inmiddels omgebouwd tot instructiema
teriaal.^et onderzoek duurt voort.

.sultaat:

2.Uitslagen KMar-onderzoeken;

.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Ons nr.:

65..C.1.79

65,0.1.80

65.C.1.86

65.C.1.89

6§.C.1.90

66.C.1.96

66.C.1.98

66.C.1.100

66.C.1.101

66.C.1.102

66.C.1.105
66,C.1.108

Onderwerp:

vermissing 12 vechtmessen +
2 baj.bij 13painfbat

suiker in benzine van mil
vtg,kent KO-13-03

brand in houten loods van
schietbaan "Kijk in de Pot"

inbraak in v.m. Suikerfabriek
te Bgrgen op Zoom

poging tot inbraak in wapenka
mer bij 47Painfbat

vermissing bajonet FAL

brand in legeringsgebouw
in de Ipl Budel

vermissing bajonet

vermissing bajonet-fscheda

vernieling afrastering

doorgesneden remleiding

vermissing 2 bajonetten PAL
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Kesultaat:

Geen resultaat.vermoedelijk te
wijten aan "slordigheid".

Geen resultaat.Onbekende dader(s

Oorzaak kon niet worden vastge-
steld.
Geen resultaat

Seen resultaat

Seen resultaat
Geen resultaat

Geen resultaat

Geen resultaat

Van strafbaar feit is niets ge-
bleken.

Geen resultaat

Zijn terecht.Bevonden zich in zg
"ritselkast" van een 00, om in d
toekomst in manco's te kunnen vo
zien.Geen PV.Door C.huish.agêdaa
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3«Overige incidenten

1« 1211 Kadersch. tijdens een oef "Kleine Oorlog" in de omgeving van
Cavalerie Gennep'".werd na een -overigens verboden- cafébezoek

een UZI,nr 67560, van de dpi huz T.A.RAS, vermist»
Het wapen was door een andere cafébezoeker meegenomen.
De UZI is inmiddels terecht.Tijdens huiszoeking aange-
troffen bij J„LAMERS,adres Berkenkamp 30 te Vianen
(gem.Gennep).Naar betr. wordt een odz ingesteld

2. 0511 11^ainfbat tijdens controles dd 05 en 0611 bleken van een zestal
mil vtgn de'V-riemen beschadigd.Opzettelijke vernie-
ling moet niet uitgesloten worden geacht,daar van aen
aantal voertuigen de V-rJemen nog vrij nieuw waren en
naar bleek van 3 vtgn,NEKAF jeeps, de dubbele V-riemer
op dezelfde hoogte een inkerving vertoonden.

D,1 Aktiviteiten van extreme/extremistische organisaties tegen de KL

1,Verspreiding wBVD Soldatenkrant nr 9 dd oktober op 2810 nabij de achter-
poort van de Adolf van ^assaukazerne te Zuidlaren door de bekende Pia
STRUYCKBN.(zie bijlage l)

20In de afgelopen verslagperiode is verschenen wBVD Soldatenkrant nr 10 dd
november 1974 (zie bijlage Il^Verspreiding ervan vond plaats:
-dd 0611 nabij de hoofdingang van de Johan Willem risokazerne te Assen
door wBVD-ers van de afd.Groningen,.onder wie (alweer) mej.Struycken en
Ben Jonker,adres Kootstraat 9a te uroningen.gp de verkochte exemplaren
van de Soldatenkrant het stempel van de afd. roningen, p/a Deliplein 33»
tel.050-120621.Dit telf.nr.staat op naam van W.F.HARTMAN.'^gelijk met dit
blad werden wBVD NATOKRANTEN te koop aangeboden (zie bijlage III)t

—dd 1111 nabij de achterpoort van de ̂ dolf van Nassaukazerne te Zuidlaren}
-dd 1411 aangetroffen op legeringskamers van de Chassé/Kloosterkazerne te
Breda, benevens pamfletten,waarin opgeroepen werd dd 1911 een discussie-
en voorlichtingsavond bij te wonen van de .wBVD afd.Breda in het J.J.C.
(=Jeugd en Jongeren c ntrumXjzie bijlage IV);

-dd 1711 nabij NS station te Alkmaar, é*én der verspreiders was de reeds eer-
der bekende R.H.PRUYSSERS; u

-dd 1911 verspreid op legeringskamers in de Willem eorge Prederik-kazerne
te Harderwijk door dpi sld Reinder KLEIN,rnr 540315264,ingedeeld bij 140
Rdvbdsrie,wonende te Bramen,Roswinkelerstraat 159J
-dd 2511 nabij de ^en.de Bonskazerne te Grave.

3«Het wBVD-pamflet,waarin de aankondiging van de ANTI NATO-manifestatie dd
2311 te Utrecht (zie bijlage V) werd verspreid c.q. aangetroffen:
-dd 1711 op het NS station te en Bosch;
-dd 1711 in de Oranjekazerne te Schaarsbergen;
-dd 1911 in legeringsgebouw van 15Afdltlua in de Willem de 2wijge
te Wezep;
-dd 2011 in de Ipl Nunspeet;
-dd 2011 in de Oranjekazerne te Schaarsbergenj .̂
-dd 2011 nabij de hoofdingang van de Johan Willem Frisoiazesme te
verspreid door Jan P.BODE,ex dpi sld,rnr 520616026,laatst bekende adres
Grogingen,Noorderbinnensingel 124B,Betr.was destijds VVDM-afd.bestuurder
te ssen;

dd 2311 in het Schefferkamp te De Lier;
-dd 2311 in de Elias eeckmankazerne te Edej

— 5 —
CONFIDENTIEEL



5
>WPn*rtiai»MUffBuii 9m*iM

•. ..

4,wBVD afd.Breda heeft een eigen "REKRTJTENKRANT " uitgegeven (zie, "bijlage VI)
en gratis uitgereikt aan nieuwe dienstplichtigen van de lichting 74-6,die
op 0411 voor eerste oefening opkwamen<,Verspreiding ervan vond plaats nabij
NS station te Breda door o.a0 H.C.A.M.STRIK,rnr 520707472, actief wBVD-er
en tevens WDM-DC,

5.wBVD afd.Ede heeft -net als bij voorgaande gelegenheden- een pamflet uitge-
geven PAan alle maten van de nieuwe lichting".(zie bijlage Vil)«dd 1J11 werdei
exemplaren aangetroffen in de Elias eeckmankazerne te de«

ö.wBVD afdéUtrecht heeft t„b.v« nieuwe lichtingsploeg 74-6 een eigen "REKRUTEN-
KRANT" uitgegeven en verspreid (zie bijlage Vilt),

7«Als slot van het internationaal soldatenkongres,dat door de wBVD was georganl
seerd te Amsterdam,Roothaanhuis,Rozengracht 133»werd op 2J11 in de Jaarbeurs*
hal te utrecht een anti-NATO manifestatie gehouden.
Het aantal aanwezigen werd geschat op 8 a 900.1n de hal waren diverse stands
waar men namens de wBVD en andere buitenlandse soldatenbewegingen documenta*
tiemateriaal kon verkrijgen.Diverse organisaties boden bladen te koop aan,
zoals BNML-Proletaries Links-Anti-NATO Komitee Nijmegen.
De openingsrede werd uitgesproken door wBVD-er Ben DANKBAAR, die samen tnet
Henk TEÏÏNEN-Toon PETERS en David WALLER aan een tafel op het podium zat*
\mens een aantal buitenlandse soldatenbewegingen werden aohtereenvèlgens
toespraken gehouden door: SSren BERG-David CORTRIGHT-Frank ROTH-Mattew CAROL*
'Dominique BOÏÏCHET-Linda LTTCAS-Konrad FREI en Torn LAURENT.De ochtendzitting
werd besloten met een optreden van de toneelgroep PROLOOG.
In zijn slotrede noemde Ben DANKBAAR het congres een succes, aangezien het
had bijgedragen tot een beter contact en samenwerking tussen de international*
soldatenbewegingen,waardoor de nationale, kapitalistische legers en hun samen-
werkingsverband, de NATO, in de toekomst beter bestreden zouden kunnen worden
De spreker verzocht alle aanwezigen een solidariteitsverklaring te onderteke*
nen van de wBVD t.b.v. de 13 ex-Suriname.dpln, die op 0412 voor het HMG té
Den Haag moeten verschijnen.

8.Op 1.911 werd te ^ijmegen een anti-NATO bijeenkomst gehouden,georganiseerd doo
de wBVD en het anti-NATO Komitee Nijmegen.

9«In de zaal van het TH-Auditorium te Eindhoven heeft wBÏÏD-er BQn DANKBAAR
op 1911 een toespraak gehouden en informaties gegeven over "De NAVO en dé
Soldatenbeweging".Betrokkene is student sociale wetenschappen,

2„Overige activiteiten van belang voor de KL

1*0p 2510 diende in hoger beroep voor het HMG de zaak van de vijf militairen,
die op 0805 in de Ipl 't Harde een sitdown-demonstratie hadden feeorganiseerde
Tegen het vonnis van de KrR te Arnhem was de Auditeur-Militair in hoger be-
roep gegaan.Bij één der bezoekers, de dpi sld Peter KROMMENDIJK,rnr 540J24261
ingedeeld bij 44 Afdva te 't Harde, werden een groot aantal pamfletten aan-
getroffen (zie bijlagen IX en X).Eveneens was hij in het bezit van een span-
doek,waarop de tekst: "VRIJHEID TOOR SOLDATENVAKBOND".
Tijdens de zitting is het niet tot ongeregeldheden gekomen.

2«0m de aandacht te vestigen opliet onlangs verschenen ''Zwartboek Huisvesting
Beeckman" heeft de TBVDM afd Ede een pamflet verspreid, getiteld "Is dit
huisvesten?Nee!" (zie bijl.XI).

3»In de Baksen Weimar-kazerne te Arnhem is op 0611 een nieuw WDM-afdelingsblac
verschenen,getiteld "De SAXOFOON".Het blad is verspreid binnen de kazerne»na
dat het op vrijwillige basis was aangeboden aan de KazC en er op een artikel
Censuur Was toegepaat.De gewraakte teksten gingen over de ligging van het
object.X te Darpé

4.
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4*In het YVDM afdelingsblad BOEM van de Johan Willem *risokazerne te Assen van i
. november '74 is een artikel gepubliceerd over het VERA-LEGERPROJEKT (_zie bijl.,
XII ) «Het artikel behelst de reacties van een aantal mannelijke en vrouwelijke
leden van de Jongeren Sociëteit VEEA uit Groningen over hun rondleiding over
de JWF-kaz» in september J. l,
Uit binnengekomen meldingen betreffende de verspreiding van wBVD-Soldatenkranté
te Agaen en het naderhand bekend worden van de namen van oolporteur8/-trioes ;
is gebleken dat VERA- jongelui, die werden rondgeleid op de JWF-kaz, al l en be- ]
hoorden tot o.q. sympathiseerden met de wBVD.

5*0p een op 1811 in de Oranjekazerne te Schaarsbergen gehouden VVDM-vergadering ;
was aanwezig de Vietnam veteraan/deserteur US Army Ed SOWDER, deelnemer aan ;
het wBVD anti-NATÖ congres.Bgtrokkene kwam in gezelschap van de bekende AèJ.L, i
PEETERS,rnr 460626385» en was het grootste deel van de avond aan het woord ove?
het verzet in de US Army„JKndere onderwerpen die ter sprake kwamen: een te hou-:
den hearing dd 2811 te Utrecht over stakingsrecht-de teleurstelling over
het optreden van de cabaretgroep "Neerlands Hoop" dd 1411 te Arnhem voor een ;

uitsluitend uit dpln bestaand publiek- handtekeningenactie om solidair te zijn'
met de US soldaat Louis STOKBS,die op 2211 in W-Dld voor een KrR moet versohitf*
nen. ' • - • • ' . • • '• - ; • ' • • • . '. • ;
Aan het eind van de vergadering werd het voorstel aangenomen om PEETERS als j
burger-coördinator voor te dragen voor VVDM-distriot VIII»

6 * Verspreiding yVDM-opkomstkrant (zie bijlage XII l) in de Pontonnierskazerne
te K

7»In de Willem eorge Frederik-kazerne te Harderwijk is een eerste uitgave ver-
schenen van het VVDM-af delingsblad "PLAATS RUST ".In dit eerste nummer o. a.
een artikel over de toneelgroep PROLOOG met hun discussieprogramma over het
leger, getiteld "Maak van je hand een vuist ".Bovendien de aankondiging van de
op J011 te Itrecht te houden manifestatie in de Merwedehal t.z.V. "Proloog
moet blijven".

8»HBt VVDM-af d. bestuur in de Jan van Nassaukazerne te Harderwijk heeft een pam-
flet uitgegeven, gericht aan alle maten van de B-cie met als inhoud een klacht
over de te lange rijtijden van de chauffeurs (zie bijlage XIV)«

9»De dpi kan Gerardus J. M. de Boer, rnr 510122448 ̂ingedeeld bij 12Afdva en voor-
zitter VVDM-af d. Grave en WDM-HB-lid Kees de BOER hebben dd 2111 een bezoek
gebracht aan Duitse dienstplichtigen van de Je Bt Pz Art Btl 75» die in het
kader van een uitwisseling tijdelijk in Grave gelegerd zijn. Zij traden met hen
.in discussie over onderwerpen als haardracht-wedde en de noodzakelijkheid van
het bestaan van een Duitse VVDM.Beiden hebben onder de Duitse dpln in het
Duits gestelde pamfletten verspreid (zie bijlage XV).

10«0p 2611 werden op legeringskamers van de OCMA te Middelburg, alwaar dpi persorie^
van 12?ainfbrig was gelegerd i. v, m. de oogsthulp in Zeeland, WDM pamfletten i
aangetroffen. (zie bijlage XVI).

11 «In Zeeland heeft de WDM een informatiecentrum ingericht te Goes in gebouw
"De Veate" ten behoeve van de maten die daar "in de klei" werken. Het centrum
is zeer toepasselijk "De Kleipost" genoemd,Er is ook eeiï pamflet uitgegeven
onder diezelfde naam met bijzonderheden over verlof- en vervoersregeling
alsmede over de vergoeding.

. • - . ' • • • . . • . • . ju . •
12»0p 2511 hebben zeven personen nabij Se ingang van het epot y.Disoipline te

Nieuwersluis een kleine demonstratie gehouden tijdens de binnenkomst van de
gestrafte dpln uit 't Harde. Tijdens de entree van twee van de vijf VVDM-ers
uitten zij luidkeels hun misnoegen en ontvouwden een spandoek, waarop de teksV
"VRIJHEID VOOR VAKBONDSBESTUUR" en gebruikten een zgn sandwichbord met de

. woorden ."HANDEN AF VAN DE WDM". Onder de demonstranten VVDM»lëd6nwerver i|
ROÖSEBOOM en de bekende Nijmeegse wBVD-er A.J.

CONFIDENTIEEL
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1 «Pamflet "Voor'politieke Vorming en Aktie", een oproep tot deelname aan een
op 3011 té houden demonstratie te tltreoht met daaropvolgend een manifestatie
in de Merwedehal te Utrecht, werd aangetroffen in de Ipl Harskamp, enóeïnde
activiteiten dienen ter ondersteuning van de actie "PROLDOG MOET BLIJVEN"„
(zie bijlage XVII).

2»De Officier van ienst van de vlb Deelen en de Offn van Piket van de Maurits»
kazerne en van de Simon Stevinkaaerne te Ede zijn dd 2711 opgebeld door een
persoon,die voorgaf te zijn Officier van Dienst TBO,De2e persoon gaf opdracht

' tot het verzorgen van legering voor RIM-ehdn,welke op korte termijn zouden
arriveren.Op de vlb Deelen werd reeds begonnen met het nemen fean maatregelen
voor het gereedmaken van de landingsbaan,aangezien werd bericht dat de ehdh
per vltg zouden arriveren,Verificatie van de berichten bij de "echte1* Off V*
Dienst TBO leerde dat de berichten niet van hen afkomstig waren.

3«Er bestaan vergevorderde plannen om op 26 december, 2e ̂ rstdag, een anti*
atoomopslag-demonstratie te houden in de nabij-héid van het object X te

' Darp. - . ' - ; . : . . . . '- . '• . •'.'- . . :".' , \. '•• . • . . . ' •

4«De dpi sld Johan M.NIEUWDORP,rnr 490114335,ingedeeld als sld gewvzg bij 11.
Gnkcie in.de Ipl Wittenberg,li 74/3,adres Eindhoven,Odulphusstraat 21, is -eeri
afgestudeerd jurist.Is WDM afd.best.lid.Betr.staat zeer;negatief tov de mil
dnst'en weet invloed uit te oefenen op zijn collega's mededplnihetgeen zijn
weerslag vindt in slechte resultaten van het peloton.

$«Bij het GOC wordt sedert juli'74 vermist de brief "Organisaties en Slagorde
der GSVG" nr G2/33174/70/Geheim ex.nr 243 dd OSOSég.^e Vermissing werd: eerst

. geconstateerd nadat de 2e Opg.van Wijz. op dit. stuk bij het GOC binnenkwam*Intï
ne controle en naspeuringen hebben -nog- geen resultaat opgeleverd.
Na de opheffing van de Geniesohool medio 19?2 i8 41* stuk.-overgedragen aan de
ifd.Personeelszaken »̂an het GOC, , - ; .

5.De dpi sld AMJH LE.ITFKENS (drs), rnr 490325309,ingedeeld bij 132Evbdoie van 11
Vbdbat,adres Nijmegen,Karbouwstr.3 is op 221174 opgetreden als getuige a char-
ge te Mannheim ten behoeve van de US-soldaat Louis SÏOKES,die op die datum
voor de KrR; moet verschijnen i.v.m. diens weigering zijn haar Ie laten knippen*

^Inlichtingenactiviteiten/Observaties :

1»0p 1411 toonde de inzittende van een witgrijze Citroen Dèane, kenteken 11-65
NV, opvallende belangstelling voor het Fort Altena te Werkendam,Betrokkene ̂
in bezit van fotoapparatuure"enteken staat op naam van D0SMULDER-^eezerweg 124*
Eindhoven, naar betr.wordt een odz ingesteld.

,ê«0p 1711 werd door een patrouille van 435Infbewoie aan de noordzijde van het
Moboplx te Tilburg een ato aangetroffen, kenteken 67-83 FtJaDe inzittende van
de auto hield zich aldaar op verdachte wijze op-een odz wordt ingesteld»
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Legetó ïütimideert Surinaamse Bevolking
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De maten uit, Suriname dié door.'
de krijgsraad in Suriname tot
vier maanden.' (t) ̂ ieuwereluis 7
zijn veroordeeld .Siju. :lïuniddels„»
enkele weken ̂ arug in Nederland*,
Zij wachten op de behandeling'
.van hun zaak ï±i hogerjbéïospi.'Si**'<
Be krijgsraad.'heeft, héh de ' *
.krankzinnige hoge straffen
'opgelegd omdat zij in"het j,
grensplaatsje Albina hun,
burgerkleding hadden
aangetrokken uit protest tegen

'de belachelijke regels die dé
TflIS ((Troepenmacht in Suriname)

. hanteert wat betreft het dragen
van burgerkleding. De TElS sloo1*,
de maten zelfs op..in isoleer- '
cellen. Toen de TJTJM hiertegen
protesteerde werden zij
vrijgelaten. De strenge regele '•
die de legerleiding hanteert In
Suriname hebben daar een
duidelijke rol: de soldaten
gescheiden te houden van de '
bevolking om ze te intimideren
net hun aanwezigheid.' ,

De soldaten die voorbestemd zijn
om naar Suriname te gaan krijgen
hun opleiding in de Isabella-
kazerne in Den Bosch. Tijdens
de acht-weken durende opleiding
vordt hen weinig verteld over de
rol van het nederlandse leger
in Suriname. Tegen de soldaten
vordt gezegd dat ze kontakt
kunnen leggen met de bevolking
en maten die eens een keer naar
Suriname willen krijgen nog meer
paradijs verhaaltjes te horen.
Voorwaarde is alleen dat ze hun
haren kprtkwieken. In Suriname
doet een miliatire kapper dit
meestal dunnetjes over.

Eenmaal in Suriname merken de
soldaten dat ze geen enkel
kontakt kunnen leggen met de
bevolking. Door opmerkingen uy
straat wordt al snel duidelijk
dat men een hekel aan de
soldaten heeft. Maten die denken
dat ze wel even een meisje

'kunnen versieren Komen van een
kouwe kermis thuis. Ze worden
gewoon nergens toegelaten. '
De enigste üitgaans mogelijkheden
zijn de dure hoerententen.

reïbestrijding
De legerleiding zegt dat de -• ' '••
soldaten in Suriname zijn om de. ••
grenzen te bewaken en niet om
rellen.te bestrijden. Volgens
sommige kaderleden zijn de •
soldaten er om de politie te ' ' „
versterken. Het is vreemd dat de
legerleiding er om heeen draait.
De.HOO (Handhaven Openbare Orde)
oefeningen spreken vóór zichzelf»
Bij deze oefeningen worden de
'soldaten bewapend met stokken en
rieten schilden en moeten'ze •
leren op te treden bij'een rel.
In nederland krijgt het 44ste : -.„
ook dezelfde taak toebedeeld: ' '•''
de relbestrijding. •/'.''• '.' •" ••.;!*V'|i
Soms oefenen dé soldaten tegen.
een zogenaamde vijand. Ze worden
dan in twee groepen gesplitst.
Terwijl de ene groep met de , ,
B-tokken 6ü achildêft' zva'aif,'ftoo'ït
de andere groep met'zand en olie

Daarbij gebeuren natuurlijk
regelmatig ongelukken. Over het
soort rellen en tegen wie ze
eventueel ingezet konden worden
wordt niet gezegd.

Surinaamse soldaten
De nederlandse soldaten worden
niét alleen gescheiden van de.:.
bevolking,' maar ook nog van dé
Surinaamse dienstplichtigen die
nota bene met hun in dienst .
zitten. Terwijl iedere peloton :
uit nederlandse en Surinaamse .
soldaten bestaat, worden zij op
aparte kamers ingedeeld. Zodra
ze bij elkaar op de kamer komei
grijpt het kader in. Het kader,
diskrimineert de Surinaamse ";•-
:söldaat op grove wijze. Zij";"';
krijgen een veel hardere .:
•opleiding, worden uitgekafferd
voor alles wat' slecht is, en .
worden doór_nederlandse kader-
leden vaak geschopt en geslagen

Dat de .Surinaamse,soldaatyzich
zo laat intimideren heeft.wél.
een reden.,.Ze komen in dienst
: op,:.1! T'S, 18»Jarïge;-ieeftiïjd:; '
zi.1n vedde kun de>. Surinaamse

soldaat kan hij zijn hele v

familie. In tegenstelling tot ' .
zijn nederlandse naat kan hij
uit dienst worden ontslagen,
maar dat wil hij niet, yaak
alleen maar om de centen.
Door de zware onderdrukking van
de Surinaamse soldaat kan de
legerleiding doen met hen wat
ze willen. Bijvoorbeeld inzetten
tegen de bevolking voor hun .....
situatie in opstand komen. Als
Suriname onafhankelijk wordt,
wordt dit nog makkelijker, want ,
dan verdwijnen de voor.de .
legerleiding "lastige?' nederlan
nederlandse soldaten. ,'
De werkelijke taak van het leger
is glas helder. D0 soldaten •
.zitten,daar.om dé belangen van

;grote bedrijven veilig te-, .
stellen. Bedrijven die nog
steeds het volledig1 uitmelken
voor eigen'voordeel. De, '
rélbestrljdingsoefeningen dienen
alleen om alle mogelijke vormen
van aks ie van de bevolking neer-, .
te slaan of door groot taachts-
.Vertoon af te schrikken. De
verplichting om'altijd een , '
uniform te dragen 4n plaatsen
ÏÜB̂ ÜSÏnS'Tataagr'fcièfcTBlj ',ïot "
die,:intiaidatlei ..;,•,-•; ; : '^-•"

••a-:
AMERIKAANSE SOLDAtEN^: r̂̂  '"

f KOMEN-IN AKSIE -• "-'̂ ^ • ' *''""' •

isr^a/*r^ • ;(,.'., •':*»&'•:-':.-.^j-.<&;.$.t...f :\.'„.r

HEIDELBEEG - De amerikaanse soldaat Louis Stokés is op 18
september j.l door een militaire jury veroordeeld tot vier
maanden dwangarbeid. Daarnaast werd hij gedegradeerd tot de
laagst mogelijke rang, wordt vier maanden lang zijn gehele
salaris ingehouden en geeft de jury het advies aan de leger- '
leiding om lou zo snel mogelijk uit het leger te trappen wegene
slecht gedrag. Dit alles omdat da in Mannheim gelegerde
vrijwilliger sinds april weigert om zijn haar te knippen
volgens de regels van het leger;

Door de zaak-van Lou is de strijd
voor vrije haardracht in het
amerikaanse leger pas goed op
gang gekomen. Toen Dan Pruit, een
luchtmacht-sergeant in januari
voor dezelfde "vergrijp" in
Engeland werd veroordeeld, dacht
de legerleiding dat daarmee het
"haar-verzet" de kop was
ingedrukt. Niets bleek minder

Een paar maanden later
besloot Lou Stokes om zijn haar
te laten groeien om hiermee een
principiële berechting uit te
lokken. Zij voorbeeld werd vrij-

wel direkt gevolgd door de
eerste-luitenant ('.) Matt
Carroll, Hu, een maand na Lou'B
berechting, weigeren tientallen
soldaten om naar de kapper te
stappen en beginnen zij zich te
organiseren.

sabotage
Met het afschaffen van de
dienstplicht in het voorjaar '73
hoopte de legerleiding meer greep
te krijgen op de soldaten.
Tijdens het groeiend verzet

tegen de oorlog in Vietnam in de
Jaren 67-7? wisten de soldaten
zioh steeds beter te organiseren.
Terwijl honderdduizenden naar
landen als Canada en Zweden
vluchtten om de dienstplicht te
ontlopen, pleegden soldaten in
Vietnam steeds meer sabotage.
Duur en ingewikkeld apparaatuur
werd vernield of onbruikbaar
gemaakt doordat de belangrijkste
onderdelen werden gejat. De
soldaten hielden verder ontelbare
demonstraties en boden stapels
petities aan. Ze weigerden
bevelen, brachten soldatenkxanten
uit en werkten de legerleiding op
alle mogelijke manieren tegen.
De sfeer werd hierdoor natuurlijk
steeds meer gespannen. Heel
bekend werd ook het "fragging",
het overhoop schieten van je
kommandant in Vietnam. Meestal in

vervolg pag 2
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vervolg van pag 1
de- rug. De soldaten hiermee te
kennen dat ze niet ingezet
wilden voxden tegen de Vietnamese
die in hun strijd tegen de
kapitalistiese onderdrukking niet
klein te krijgen varen. Doordat
.het leger te onbetrouwbaar was
geworden werd de oorlog totaal
onmogelijk en besloot j Amerika om
haar troepen terug te trekken.
He oorlog kwam hiermee niet ten
einde., Heg steeds vecht het

i-»SoldatenKrcmt*-
De' SoldatenKrant is. een
uitgave van de Bond Voor
Dienstplichtigen.

BOUD VQOB DlEJtSTPLICpTIGEH
POSTBUS 10126 - AMSTERDAM '
GIRO' ra, 13.72.258 , ;

De soldaten in het nederlandse
leger worden gebruikt voor
zaken waar zij zelf geen
belang bij hebben.
Anderhalf jaar worden zij
gedwongen paraat te staan ter
•verdediging van-de winsten van-
het bedrijfsleven.
'De soldaten, hebbén veel '
plichten, weinig rechten en ze
krijgen af en toe gunsten.
Zodra ze Werkelijk, belangrijke
dingen-gaan eisen of, er alleen
maar1 -over praten» worden ze ,.
.bedreigd* gestraft en worden "5
hun gunsten afgenomen. "••?

'Om deze situatie te ver-""f (,_,
anderen moeten de soldaten ' '
zioh aaneen sluiten. De '-' ~f *'
soldaten moeten er in de- /' „
eerste plaats voor vechten dat
ze rechten krijgen in plaats ,
.van gunsten, ledere winst op
dat gebied ia belangrijk, maar
.ia niet het einde van de: v '•
strijd. l «
Bet werkelijke probleem van
het leger is niet de ver̂  ,';
veling, niet de rottigheid, d$
pesterijen, de onreqhtvaardigV-
held, maar het feit, dat het_ .>
leger een peganlBatie is,, dié
gebruikt tfordt tegen de ' f
belangen van de mensen die- ;'?'
gedwongen worden er .deel. vaji";•;•-
uit te maken. ' ' l

' AllBén' dé -gezamelijke stiijd
van soldaten, arbeiders,
studenten en scholieren kan
dit probleem oplossen. Daarom-
bestaat de Bond voor
Dienstplichtigen -uit soldaten
en burgera. De burgers
ondersteunen het werk van de ,,
soldaten op de kazernes. Ze
verkopen de SoldatenKrant en,
zorgen voor vergaderruimte •
waar de soldaten in een niet

: militaire sfeer bij elkaar .
kunnen komen. Bovendien geven
ze voorlichting aan aanstaande
dienstplichtigen. :

Lid van de B7B, uit simpatie of
liefst aktief, wordt je door
fl. 12,50 te storten op giro
1372258 ten name van de BVB te
Amsterdam onder vermelding
"nieuw lid". Bat is een
bijdrage voor een half jaar.
De fl, 12,50 is een richt-
bedrag, meer mag ook. Minder
kan, als Je er even een
briefje bij schrijft.

Zie bon hiernaast

het Vietnamese volk en zoigt
Amerika voor geld en materiaal.

verneukt
Met het terugtrekken van de
troepen in Vietnam werd in
Amerika ook de dienstplicht
afgeschaft. Dienstplichtigen
zouden immers niet meer nodig :

zijn, zo liet defensie weten. Xn
werkelijkheid wilde men af van
een leger met "lastige" soldaten
die steeds beter begrepen dat
het leger niet bestond om het
volk te verdedigen, maar dat zij
werden gebruikt om de belangen
van het groot-kapitaal te ,
verdedigen., ' '.'-..'
let het invoeren van een gehele
Beroepsleger hoopte men dus het
verzet uit te roeien. Dat bleek
een vergissing. Vrijwilligers •
die door allerlei goedkope en
slinkse manieren zich voor
meerdere jaren aan defensie
hadden laten binden merkten vaak
dat ze verneukt waren. De mooie
beloftes van de rekruterings-
offidier bleken niet alleen
overdreven, -maar zelfs leugen-
achtig te zijn. Beloftes van een
hoge salaris, allerlei premies
en de mogelijkheid om wat te
studeren en tegelijkertijd
paraat te zijn om tegen de
Vijand uit te rukken. ..Haar door
hun strijd" tegen de.- dagelijkse
onderdrukking, de diskriminatie!
en de beroerde rechtspositie,
beseffen de vrijwilligers pas;
goed wie. hun echte vijanden
zijn. Tijdens zijn berechting
vertelde Lou Stokee: "I£ heb
gekzoen voor het leger oüdat ik
*i jn volk' wilde dienen. Maar het
is mij duldelojk geworden dat ik
mij moét onderwerpen*- aan regels
die. niét s te maken hebben met '
het: verdedigen van het volk." «

massaal m> " fc
De berperkende haar'-regels vaa ,
het amerikaanse leger hebben
inderdaad niete te maken met het
verdedigen van het volk. Dat kan
ook: niet ; want .het leger, is een
instrument van de heersende ~ „
klasse en- wordt alleen gebruikt
'in hun belang. Hetzelfde. ge^dt t
voo.r de legers in alle -i. f

kapltallstiese landen. Be rf
beperkende naar-regels die het '
amerikaanse leger hanteert zijn
een vorm van discipline en een
manier om de soldaten gesoheidep
te ; houden! van de bevolking. '
Soldaten die dooï hun kale kop
••moeite hebben oit met burgers te
integreren zijn 'tenslotte
'•makkelijker inzetbaar tegen
diezelfde bevolking. En daar'
gaat het om.

De strijd van de soldaten in het
amerikaanse leger is .tot nu toe
altijd een individuele strijd
geweest. Omdat de protest-akeieB
voor vrije haardra ht iedereen
aanspreekt wordt deze strijd
massaal. Op kazernes in plaatsen
als Mannheim, Heidelberg,
Eardheim en Kaiserslautern
hebben tientallen soldaten Lou' s
voorbeeld genomen. Okinawa
(Zuid-Oost-Aeië) kent al dertig
weigeraars en in Berlijn is het
aantal die de kapper voorbij
loopt al gestegen tot ruim
honderd .

Met de berechting van leu Stokee
zagen de soldaten dat zijn
strijd zinloos was omdat hij
alleen strijd voerde. Zij zien
de noodzaak van een massale
strijd en komen regelmatig bij
elkaar om het aantal weigeraars
uit te breiden en om hun aksiea

De strijdbare maten in Berlijn. De groep telt nu .ruim honderd manl

'oor te bereiden. Haar zij weten
ook dat als de legerleiding
zwicht voor hun eis voor vrije
mardracht, ze er nog lang niet
zijn. Net als in het nederlandse
leger eindigt de strijd niet
met het verkrijgen van het
minimumloon of volledige
compensatie voor wiekenddiensteii
Zolang het defensleapparaat niet
ten dienste staa,t van liet volk,
maar een apparaat is;in handen
van de heersende klasse, zolang
zal de strijd van alle soldaten^
doorgaan. * .,

handtekeningen
Soldaten in alle landen kunnen •
en moeten :elkaaxs strijd steunen.
Vooral de amerikaanse soldaten,

die nu'aan het begin'staan van
een massale aksie hebben onze
solidariteit hard nodig. Op de
laatste ledenvergadering van de
WEM is een..motie; aangenomen
vaarin de .TOT z.ioli: solidair '
verklaart' met alle amerikaanse
soldaten in hun .strijd voor vrij
.haardracht. De motie hield ook< i
dat.de-TVDM een landelijke-
handtekening-akeie zal houden 01
jalle kazernes.,Hiermee kunnen wi
ons Bolidair verklaren met Lou e
alle amerikaansè soldaten in
"Duitsland.". Btte als de aktletè
'maten'bij jouw;óp de kamer komer
met de lijsten»'zat dan snel je
handtekening.1* Of nog foete*, helj
aktief mee,aan een s'tutje •
internationale solidariteit dooi
ook handtekeningen te verzamelen

Èowéï het Stomp- alB, het.. , •„/•'
„'"' Lamaarlulleö afflesj» is nog 'v/ ,
' altijd te; krijgen* •'-';':
Ze;zijn te koop.voor slechtB
''ƒ 1,-- .(inkltteief porto ! )V ové'r
'te makea op'glip, 1372258. t.n.v;'. !

(<(, penningmeester BVDV ' '• '•'•"•,
Zet er ook.even bij «elke, van de

, twee kamexverflleringeft je Vilt
:hebben. - ,

HAAM:
HUISADRESi

. PLAATS:

Wil lid worden van de BVB en maakt daarvoor fl 12>50
per half jaar over op giro 13.72.258 ten name van
BVD te Amsterdam onder vermelding "nieuw lid". Ik
ontvang hiervoor ledere maand de SoldatenKrant en
het BVD-bulletin.

Vil aktief met de BVD meedoen
Vil eerst meer informatie

(aankruisen wat je wenst)
.OPSTOTEN HAAH! BVD - POSTBUS 10126 - AMSTEHIAM



Groen konira Blauw
Onderstaande brief ontvingen we
van een maat uit 't Harde.
Eet is een indruk van de oefe-
ning "Vrijland". Zoals alle ;
oefeningen een periode vol .
waohtent mèuren en natuurlijk
veel balen.
"Ja,ja, oefening "Vrijland" is •"
weer een enig tripje geworden.
Tussen 11 en 21 september'
moesten Groenland en Blauwland
.elkaar in de haren te vliegen.
Tijdens de beginfase hoorde on-
ze, afdeling tot de blauwe par-
tij. Het voordeel hiervan was,
dat aan. onze zijde ook ,de 33e
duitse Pantzerbrigade meestreed.
Vaarom is dat een voordeel,zul
je je afvragen...-Welnu-,,, deze '
eimpatieke bondgenoten waren
kennelijk zo op de overwinning-
gebrand,' dat het kon gebeuren
dat deze kranige Pantzerbri-
•gade reeds v66r het eerste
f lui t signaal in de aanval ging.'
'Daarmee werd de groene partij
zó verrast,.dat een antwoord
niet voorradig was. En zo
-nu komt het .voordeel' waar ik
het al eerder over. had om de

1 hoek- hadden wij een paar rus-
tige eerste dagen. Wij hoefden

; .de^voorste linie.namelijk niet
te steunen,omdat -zij geen steun

, nodig hadden»
'•"; Deze gebeurtenis ontlokte de
• overste van-de 107 Afda de
uitspraak:"De kanonniers zija ,
wel niet helemaal aan hun .trek-
ken gekomen, maar dat zal "bij
de Oefening Münster-Süd III ^
wel ingehaald worden." i *"
Gelukkig dat we het dan toch ''
naar onze zin krijgéhï. S»
Het dagschema tijdens de oefe-.i-
ning zag er altijd even aimpa-
tiek uit. Reveille.tussen 4. ett'
5 uur, gunstige'uitzonderingen
daargelaten

F'i-

Een maand geleden stond op deze
pagina van SK een verslag van de.
geslaagde etensstaking die de
maten van de Harskamp voerde in
hun strijd tegen het slechte
eten daar. Ook in 't Harde balen
'de maten van het eten. Het is d
daar (nog) niet tot een eet-
staking gekomen, maar de aktieve
soldaten houden zich daar flink
bezig met het belangrijke
baalpunt, zoals blijkt uit hun
verslag hieronder.

Over het eten zijn de laatste .
tijd stapels klachten bij de • • •
diverse kontaktmaten binnenge-
.komen. De situatie werd tamelijk
.gespannen toen enkele maten
woedend de kontaktmatenvergader-
ing binnen kwamen lopen. Er was
weer nassie geweest'. Voor de
WDM 't Harde aanleiding om Kier'
Iets aan te gaan doen.

verademing
Op de KMV (Kontaktmatenvergader-
ing) ontstaat een nieuw aksie-
punt! het etenl De klachten
.stapelen zioh op. Een aantal
kontaktmaten buigen zioh met een
afdelingsbestuurder over de

. klachten. Ze worden op een -<-
rijtje gezet. Afdelingexs
winnen inlichtingen in bij-de
koks van de keukeu. Het blijkt,
dat de dpi koks zich van de
situatie maar al. te- goed- bewust
zijn. Voor hen is het iedere,
keer een verademing*als deswarme
.maaltijden zonder insidenten f.
„zijn verlopen..
Hierop .besloot de ...KMV om ' s,
„Intensief.kamerbezoek te plegen.
He afdelingsbestuurders en
^kontaktmaten gaan de kamers ' ,
langs om een beeld te: krijgen
van de situatie.' Op élke kamer'

Ban.vaak enige" VJ hetzelfde geluid: men, vindt het
tijd niets (wat mij als lang- ,j eten te sleoht om over te praten,
slaap-type érg aan het hart Bet komt voor de maten enkele
ging) en,daarna begon het gedon- avonden achtereen;op patat en
der weert. kamoeflereh, het ' , ̂frikandellen leven. .Op basis van
'Volgende moment weer "op uw * dit kamerbezoek wordt de lange
posten",,wat Inhield dat er lijst klachten omgezet in ,
weer gedekamoefleerd'moest wor-. konkréte éieen. Beze. zijn: hete*
den, dan een ?aat imaginaire , *ï kwaliteit, van het .eten* . ,
"vuurtjes" geven;; Vervolgens ? r af Schaf f en. van. de platês, andere,
"batterij rust!'!.en .zodoende wfc* eetzaal'sfeer, melk tussen de' *

- - - • • • middag en verder ook meer l

drinken bij iet eten,'koffie
zonder melk en suiker "erin
(soldaten kunnen"zelf naar ,
believen nemen), twéé soorten
groenten, alle loketten open enu
stoelen en tafels in plaats van-'

ren we na enkele omzwervingen
weer bij kamóefleren terecht-
gekomen, -s.: . ::' ;

banken

brief

Verder, hebben we ook nog wat
rondgereden,want om de één of
twee .dagen (soms eerder) moest
er veer.van stelling veranderd
worden. ;VeVvaren kennelijk erin
geslaagd om de vijand terug te
dringen. •• - :."-
Ook werden we halverwege de
oefening plotseling de groen»'
partij. Binnenhëlm met hanekam.
Deze manoeuvre, ging mijn mili-
taire pet te boven, zodat ik
daar niet over uit zal wijden.
Er waren, ondanks alles, nog
pluspunten te signaleren. Op . ..„
zondag de 15e was er de voetbal- (zoals op de Harskamp) of een
wedstrijd tussen de Bravo en massaal beklag genoemd.
de staf van de 107e Af da. Ha het afwegen van de voor- en
uitslag 4-2. Voor wie,vraag je 1 nadelen wordt besloten voorlopig
Kom nou... je weet wel beter. '
Het volgende (ja,ja) lichtpunt ——••_
van de oefening werd genoteerd
op donderdag de 19e. Op die

. dag was namelijk de oefening
ten einde en vertrokken we
naar kamp Trauen, waar we konden
douchen en slapen op een matras.

Gezien de urgentie van de zaak
wordt er donderdags een ekstra
•KMV belegd. Hier vonden de
diekussies over een eventuele '
akeievorm plaats. Want dat er
iets moet gebeuren staat als een
paal boven water. Als mogelijk-
heden verden een eetweigeraksie

op Cruyff gelijkend amsterdams
feneomeen. De totaalstand
kwam zodoende op 9-4, voor ons
uiteraard.

tot de 'open brief aksie' over
te gaan. -.. : , V' -
Er'wordt een open brief verstuurd
aan alle kompagnieB-, batteriĵ
en •eskadronskommandanten. In dè:i>
brief- -wer.d gevraagd of de

Het derde positieve punt werd
ook in kamp Trauen genoteerd
- de revanohewedstrijd tussen

door een hattriok van een veel -Cees-

LANÖE LUST
KLACHTEN

IN OPEN BRIEF
Jkommandanten in> onderlinge " t

overleg hun!: invloed willen
gebruiken om .de .•samenstelling'' en
bereiding van.; het eten, én de
akkomodatié-te1doen verbeteren.
Voorts bevat de open brief' een
opsomming.van de bovengenoemde
eisen*,: . "- ..•.•;.-•'.. . . ,'. .

morsen
'B Maandags worden vóór vijf uur̂
alle brieven overhandigd. Bij de
avondmaaltijd zijn dan opvallend
veel kommandanten op bezoek. Zij
•bekijken ééns vanuit de keuken
welke'sfeer er in de vreetsohttur
hangt. •• i •> J

Eén van hen vloekt op een maat -;
die -de vla van zijn bord laat
lopen en de vloer besmeurt. >
Daarmee Vatte hij de koe bij de j
horens:1 een van de klachten is . •;£
immers d»t de ondiepe plates -J
het morsen in de hand werken* t'

Er zijn daarna-enkele vetbêter-
ingen gekomen. Ie Volgende dag ,
was er melk bij de nassie te >
krijgen en' stond de Cadi blikjer
te verkopen. Een belangrijk print]
is ook dat nu alle vier dé
loketten.open zijd. Het eten J
halen loopt zo één stuk Sneller*
Verder wordt,er gewerkt aan, ' j
tafels en stoelen in, S» , * s '"
vreetschuur: i

zand
Maar. een aantal eisen zijn nog .:|
niet ingewilligd, Dat bleek de \e dag, E* zat volop zand^

in dé andijvie. Bet gevolg Waè
dat er door de. maten werd !•
gezegd: "Nu krijgen ve toch : !
zeker wel. aksie, hè?" Er moet
duidelijk nog heel wat
•veranderen eer de soldaten weer
met plezier gaan eten.„.Voorlopig
nog genoeg te doen»H

i

Nog steeds
verkrijgbaa

Daarna was het nog een keer
vroeg opstaan en toen hup naar
huis, waar we aan het thuisfront
konden melden dat we het weer

de Bravo en de BtafT'iüitsite 5<-E, *°* een goed einde gebracht
a- - .„..-.. ' °̂ _ • hadden.

r Voor één piek
' plus porto
een kor t-ett! >
helder '
overzicht
van het
waarom en .;;
het hos,
de
achter- •
gronden
en
problemen
van het
verzet
in de
krijgsmacht

Een onmi»bare
aanvulling
van ds PSÜ

Te bestellen bij de BVD door
storting van fl 1,60 op
gironr. 13722 58 tnv BVD te
Amsterdam onder vermelding
van 'rode boekje'.
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In verband met de diskusaie over staking
en stakingsrecht voor soldaten zal de
Soldatenkrant in de komende nummers een
serie artikelen wijden aan dit
belangrijke onderwerp. Belangrijk omdat
de staking een wapen van de soldaten is
dat zij reeds eerder hebben gebruikt en1
ook in de toekomst zullen gebruiken in
hun strijd vóór betere omstandigheden
in het leger en tégen de onderdrukking
en disciplinering. ;
Hieronder volgt het eerste deel van deze
serie. Vij hopen dat andere soldaten
zullen reageren om een.bijdrage tot de
diskuBeie te leveren.
Reakties kun je sturen naar de redaktie
van de soldatenkrant postbus 10126 in

' Amsterdam. - .. •• - ' v

soldatenstrijd
Be strijd van de soldaten in de afge-
lopen periode heeft veel etof tot
diekussie opgeleverd. We hoeven maar te
denken aan: ..' ;• • . . . • • ' • " •, .'

Jl

• STSIJB VOOR KÖMPEKSATIE I» VRIJE-'TIJD, .'
tegen de leegloop en afstamping die de- ' •
basis vormen van da discipline die de ' •;
generaals ons op villen leggen;

••STRIJD TEGEH STRAWVERPIAATSIÏGEH van••••_.>j..
aktieve YVDM'ers en vobr een beter,, .,, ..V/ ,
plaatsings- en, overplaatsingsbeleid in :.
het .algemeen}'. ..._';•.,-; ;;' ,t,;; .• ••'.., •' •. : ." !-...„ '.;•.

• STRIJD .VOOR BETEBE ïiEGHtïBG.yOEDIHG, ES
MËDIESE VERZORGIHG} ' ',.-..'. -...'. ; ..•'.>•>"

• STRIJD '„TEGEN; BB. GÉÖBJÉPJaCH!!!, • Uitdrukking
van de ondergeschiktheid van de soldaten)

..vv̂  ::-.'"r :~':iï':-:':- *ï v*ï:.;.$; ̂-..^ •^<^^
• en :de strijd .tegen de duizend en één ™
gevallen
konmi&ndan'

Dit laatste deed bijvoorbeeld de 116e Cadi Bijvoorbeeld: Als de WUM zo!n regeling
toen bleek dat verder, overleg zinloos was. aksepteert en er zijn soldaten op een
Een voorbeeld uit de kompensatiestrijd • kazerne of oefening die om de een of andere
maakt dit ook duidelijk.,,Toen de landelijke reden gaan staken, terwijl dit .volgens de '
afctiedag in voorbereiding was,:,waxen er, - .regeling verboden is, dan krijgt het WTM :; ,-*•
verschillende kazernes waar de soldaten bestuur (ook afdelingers) de opdracht on ••
al meerdere .malen voor de, kompensatie, ' - - 4ie aktie te stoppen. Zij moet daaraan
gedemonstreerd hadden. Hier waren velen het dan meewerken, om niet zelf aangepakt te ;
.erover eens'dat .er hardere aktie moest worden. ' v

komen om de legerleiding en de"minister „;U.Hu er geen regeling bestaat die •de.WDH ^
de soldateneisen onder de.neus te vrijven,.ƒ;he.eft aangenomen, kan zij altijd vierkant

; Deze kazernes- planden dan óók in hun akties achter de soldaten blijven staan. , :.'
een uitlopen in werktijd. :* <• ,_
Op andere, kazernes» waar.de' strijdbaarheid _ _,_. . , t. , i . .
en ervaring nog niet zo ver waren werd - D» BY» is tegen een regeling van de staking
:een demonstratie voorbereid. Beide aktie-"1 VAn "oldaten en ziet niets in een
middelen werden onafhankelijk door de zogenaamd stakingsrecht* i

; soldtten gekozênî S Inmenitng van *i *«' fet *}**« ««•* de ervaringen ',
andere kazernes of;v^nYVDM hoofdbestuurders??* de l«eerleidine of de ministers slecht1

.i ------ zijn, geweest, maar in.de eersttf plaats ' '
omdat een,.onderzoek naaf dé funkties van

öpböu>A/ van een aktie
In al deze,akties kwamen'.honderden soldaten
soms in kleine groepen, een keer zelfs,
met achtduizend tegelijk, solidair in
verweer.. ."'v.'i -\-i ' • . - • . '
Al deze'akties Verden van tevoren voorbe-
reid en doorgesproken. Eet is natuurlijk
een onmogelijkheid te verwachten dat al
deze soldaten gelijk denken over de
mogelijkheden voor aktie, de aktiemiddelen
en het te verwachten sukses. Daar werd
dan ook druk over gepraat,voordat men tot
een besluit kwam.
Deze denokratiese opbouw van een aktie
heeft tot gevolg dat meer' soldaten ar
achter gaan staan en hém goed kunnen
verdedigen.
Ook'het aohtoraf doorspreken van de akties
is zeer belangrijk, omdat dan ieder kan
leren van de ervaringen.

Een punt uit ie diskussies dat vaak naar
Voren komt ia de te kiezen aktievorm.
Als voorbeelden kon je noemen de aktie-' '
vormen als: overleg, beklag, handtekening-
aktie, massale beklagen, demonstratie, -
stiptheldaktie, staking enz. .
De BVD heeft haar standpunt over de akties
van de soldaten nooit onder stoelen of
banken gestoken. Zij vindt dat de soldaten
in een aktie zelf hun aktievorm moeten
kiezen.
De soldaten kunnen het best beoordelen of
zij. in een situatie eerst zullen kiezen
voor overleg of voor een staking.

stakingsrecht
Er zijn in de WDM stemmen opgegaan om te
ijveren voor een stakingsrecht voor ••::
soldaten. Dit moet gen regeling worden
waarin wordt vastgelegd in welke gevallen
soldaten wel en in welke gevallen ze niet
mogen staken.
Je hebt niet veel verbeelding nodig en ook
niet veel ervaring in de soldatenstrijd,
om te weten dat de soldaten van zo'n
regeling niet veel méér vrijheden mogen
verwachten. Wel zal zo'n regeling de
legerleiding in staat stellen om de.
soldaten tegen elkaar op te zetten.

-het leger en de positie van de soldaten
ons leert dat een werkelijk'atakings*
recht .onverenigbaar is met de funïtiea van
het leger in ds kapltalistiese maatschappij.
Daar zullen we in het volgende artikel
verder op ingaan.
Een werkelijk stakingsrecht is onbestaan-
baar naaat een disciplinering die de
soldaten gereed moet maken taken uit te
voeren die vaak tegen hun eigen belangen
zijn en tegen die van ds bevolking.
Een stakingsregeling zal de legerleiding
aangrijpen om de onafhankelijkheid van
de aoldatenbeweging aan te tasten.



javo
het gemak een bespreking van
de strategie van de WVO mto*:>' •'

••**" weggelaten. Dat bespaart hem
( weer een heleboel diskussies

met de leden van zijn partij
(PvdA), die de NATO niet zó
zien zitten. Straks gaat de
PvdA een kongres houden over de'
NATO en het defensiebeleid. '
Maar dan zijn de defensiebegro-

'"'1 ting en de nota van de minister'1
alweer aangenomen.

A, >i >

De Tweede' Kamer heeft drie da-
gen gediBkUSBiëerd over de "J'<_
Defensienota van minister Vre-
deling. Drie dagen ruzie maken
over de poen. De.christelijke
partijen en de WD, wilden .meer
geld voor bewapening.
Minister Vredeling stopte ze
enige miljoenen extra toet \e TPH maakte wat bezwaren ; ƒ

tegendeatoomtakenvan.de
luchtmacht,maar ze ; lieten zich**;
door de minister snel met een ,
vage opmerking gerust stellen. „ ,* Er zijn zelfs .mensen,die bewe-
En toen waa het voorbij. , v' ', ren dat de ,def ensie.-ultgaven
Geen enkele diskussie over de , <r

~ doeleinden waarvoor al die mil-.. ƒ
joenen besteed.worden. Geen >
.diskUBBie over de.inmenging
van buitenlandse NATO-generaals
bij het schrijven van de nota. ,
Geen diskussie over de solda-
tenakties. .Geen .diskussie over
een vrijvilligersleger,vaar 4e

niks te-maken hebben met een
dreiging van de Bussen of van j

enige anderevijand. Die mensen
zeggen, dat dé uitgaven er i'
alleen nog maar zijn om de te-
wapeningsindustrie en dfe gene-
raals en de defensieambtenaren-'
tevreden te stellen.

eenvoudig is hét natuurlijk,

lijkheden"gedreigd als de olie-
landen hun prijzen weer verho-
gen. Van de zomer is er oorlog...",,..:
gevoerd op Cyprus,waarbij het
ging om de invloed van de EEG
.en de VS.In ItaliB is de rege- ,
ring afgetreden onder druk van *•#
de VS. Washington eist dat de
linkse beweging bestreden wordt
-in ruil vootf ekonomiese steun ,'
aaan de ̂Italiaanse kapitalisten.
De strategie van de .NAVO-heef t
veel meer met dit soort zaken i
te maken dan mat een vage drei-
ging van de de Russen. Maar '
daarover- wil minister ;Vredeling
niet spreken.

eisen

minister een. vXJorBÏaider van Ja .Af niet. Maar'het^ is i»ël waar.dttti O
" Jl ze bij de NAVO zelf zeggen v "

" 4i •!' " v " ^ >> ii aat ze die • Sussen- .niet meer
1 < - 1 '

. ,
zièn komen... En dan vraag je Je,

'nirrlo " ' ** " af! waar is al die bewapening "
|l ¥ U fl •" * dan goed voor ? *

«' i , -o l Die is goed voor b}et verdedi-
Het was natuurlijk al lang dtüy '̂ gen van de belangen van het
delijk, dat de minister daar \e kapitaal in de hele
helemaal niet over vilde «pre- • -' wereld.- Tas nog hééft onze '
ken. In zijn nota had; hij , voor, bondgenoot de VS met "moei.-

'

L

Haar de soldaten willen weten '
vaar ze aan toe zijn. WIJ , '••'

i zullen de diskussie over hei'
•defensiebeleid moeten openen. ''
HOE ? Door eisen te stellen,
die wij rechtvaardig vinden.' ., r
Als de legerleiding ze. niet vil'
inwilligen,zal ze duidelijk moe-j
ten maken waarom niet. ^
Wij eisen'kompensatie voor week-
enddiensten. Wij eisen Verkor- »"
ting van de diensttijd. Wij *
eisen terugtrekking van de
nederlandee troepen.uit Duits- '
land. Wij eisen stopzetting van
de oefeningen in relbestrijdlng.
laten -de heren maar eens uit- "•
leggen vat ze daar Op tegen heb-
ben. •*•» ' '

Door de 42 sehooloie en
de 16 oharlie in de .; >'•
Steveninokkazerhe in
Oirschot is een open
brief^gestuurd aan dé.
Minister van Defensie.V.-
Be brief is. door''23̂ .,,̂ ;
maten ondertekend^ ••''".'"
•In de brief;woïdt ge-
'protesteerd tegen het ;•'..
•houdéri van -grote miii-- '
talre oefeningen "in de„
'-maand september. ". ''.:.'."',..-
,In verband met; dié óe-'„
feningën» «öals Trijt • • !i
land dit'jaai, worden
duizenden rekesten af-1 >.
gewezen .van mensen, die.'1
vervWjegd uit „dienst :'.-.','
.willen-om. aan'hun stu- •
_die te. beginnen. 'Dit'.'"' v
jaar kon men pas na de-'
^ oefening, per, 1: oktober
uit dienst. Met als ge-
volg dat voor Velen de .
studie of hét werk in >•<«,

/ de var liep. >Dit geldt':.'
• vooral Voor de.lichting
4, ortdat die in Juli •'..*_
BiJnVettelijk'minimnai .'•
duur 1e.oefening er op
heeft zitten. Vandaar ••.
ook,, dat juiflt dece . 'tï"
kómpagnien de brief on-
dertekend nebben! zij,'
zijri van 'lioh'ting 74-4 •
en zijn, bang dat.het ia
1975 veer precies; zo•• ,i -'•
*^al gaan. ̂RaiIi-.90JS ratt; ,>
•de maten tekende de
brieft - -,-."-,'• .•-;.:•;..!,
De brief 16 door het' ' .'•-'
afdelingsbestuur van de
VTDM verstuurd. 3ehalve'
de minister hebben nog
28 andere, personen én ;
organisaties de briaf
ontvangen. ;.'•.,.'' ̂  . r;j.

t"- 'plaats daarvan grote kantoor ko-
;*" lossen gebouwd worden. En dat is

< informatie vaar de overheid niet,
.i-zo op gesteld is.
r* Proloog laat zien dat. er in deze

maatschappij een kleine kapita-
listenkliek is, die alle macht <
in handen heeft. Daar tegenover
staan de soldaten, de werkende'
Jongeren. Proloog kiest véór die'

,. onderdrukte groep en tegen de ,
onderdrukkende overheersers.

Op 16 augustus j.l. besliste
provinciale staten van Hoord-
Brabant de tbneelwerkgroep Pro-
loog uit Eindhoven geen subsidie
meer te verlenen.
De heren die onze belastinggul-
dens moeten verdelen waren van
mening dat Proloog "te eenzijdige
informatie" gaf, Dat wil zeggen
dat Proloog die informatie gaf
die .werkelijk belangrijk is.
Informatie over hoe het leger in
elkaar.zit. Informatie over hoe
je in de fabrieken onderdrukt
en uitgebuit wordt. Informatie
over waarom er goede woonhuizen
tegen de vlakte moeten en er in

stounkomitees
In veel steden (Amsterdam, Eind-
hoven, Tilburg, utrecht, Wage-
ningen, Groningen, Rotterdam,
Nijmegen, Dan-Bosch en Den-Haag)
zijn steunkommitees voor Proloog
opgericht. Deze kommitees werken
hard om aan te tenen dat Proloog
op een grote solidariteit kan
rekenen. De beste manier om deze
solidariteit te tonen ia Proloog
zo veel mogelijk uit te nodigen,
op de kazerne, in de wijk. Op
die manier kunnen wij duidelijk
maken dat we tegen elke vorm van
politieke censuur zijn, dat we
ons ook door rechtse regenten de
mond niet laten snoeren.

vuist
Proloog heeft een speciale . •.-.>.
legerproduksie op haar program-
ma staan: maak van je hand een
'vuist. Ze laten duidelijk zien,1,
dat de generaals telkens pro- ,,,
beren de soldaten te gebruiken '
voor zaken waar die soldaten
geen belang bij hebben. Daarbij
laten ze zien dat je alleen
door je te organiseren daar
iets tegen kunt doen. Teel sol-
daten denken nog steeds dat je
door geregeld overleg goede
resultaten kunt boeken. Proloog
laat zien dat dit een illusie
ie, en dat alleen door gezamen-
lijk aksie te voeren, de gene-
raals te bewegen zijn de eiaen
van de maten in te willigen.
Ka de voorstelling wordt er
uitgebreider gepraat over ds
dienst, de NAVO, een vrijwil-
ligersleger.
Proloog heeft kort geleden het
stuk voor soldaten in Ben-Haag
gespeeld. Op 22 oktober hopen
ze dat te doen in de Johannes-
kerk in Amersfoort. Ze begin-
nen om 19.00. Natuurlijk mets
MAAK TAN JE HAND EEN VUIST !

22 OKTOBER
AMERSFOORT



1EBLAMIT :•,
V.QOB

In verschillende .Soldaten-
Kranten hebben we het een en
ander geschreven over .relbe- ;'..
.-strijding. (Zie1 ook pag. 7"fran .
.deze' SK). : •'-,. - < . . ' ••••'.-.-,
Maar de grote è*p'erlmeaten in '*••''

• relbestrijding .door. het legerï •>'
. in .Weet-Europa vinden plaats .ia:,'
j Hoprd-Ierland: ,JËier: onderdrukt;';'',
het engelse leger demonstraties,

'' en verzet bloedig.v ' ' '. . ': v :.!;"
'.Vóór de onlusten in Noordrler--'•'•'
./ land oefenden de engelse sólda-> ,-,
ten,de relbestrijding in de en- :
gelse kolonies. Destijds werd •;'....

' het leger vooral ingezet- tégen-; .
'die delen van de bevolking,die
/opkwamen voor hun rechten en '
, voor hun bevrijding.tegen Enge» '
land.yocliten. In,deze kolonies ,'
is de'ervaring opgedaan̂ .öm .',",".

"mensenmassa's in bedwang' te hou-
den en verzet te onderdrukken;";

. Hu in ïïlstet wordt hierop verj<>'.;
u^der gebouwd. V.-/'- •••"• - '•;- '.-.̂1
Hieronder vestigen we de'aan-; :jj

' dacht óp de ontwikkeling van : . ''
.wapens, die Voornamelijk 'ge-'1 '
rioht zijn tegen de. burgerb»? .

. völkiüg in ulster. ;' ' ,. ;:-

We zullen hier niet te diep
ingaan op het gebruik van kn.up-
pel of lange lat. Be laatste
tijd is deze knuppel "verbeterd
je krijgt nu een elektriese
schok als je er een klap mee •
krijgt. .:.. .. .

Ce eerste keer dat er in Ulster
een waterkanon gebruikt werd,
was tijdens een demonstratie
voor de burgerrechten.Het doel
van een waterkanon is menigtes
uiteen te drijven door middel
van een hoge druk-wateratraal.
De eerste keer dat het britse
leger zo'n apparaat gebruikte,
was in 1950 op Cyprus. Op het
ogenblik iB in de meeste landen
het waterkanon een normale ver-
schijning geworden.
Haar het waterkanon alleen bleek
een te "zaoht" middel. Andere
middelen om het verzet te bre-
ken worden beproefd en verder
ontwikkeld.

cs-gas
Op 12 augustus ,' 69 gebruikte 'de
politie voor het.eerst dit gas,
toen ze bij "de slag om de Bog"-,-:'
s.ide11 'teruggedreven werd. -Met. •,.>,
dit: gae werd al veel -ervaring'»;,
opgedaan in Vietnam,.jWaar .de .:
amerikanea het'vanaf '65 in- •""''
tensief gebruikten. Vele -doden -.
waren hét gevolge ''••""•'.'.-:,.. -•*';.
In de patentomsohrijving(no.i
967660) worden de eigenschappen;
van het CS gas omschreven. Hetw
veroorzaakt pijn in de. ogen-,'.:•',-.;•
tranen en verkramping van het ̂
ooglid. Ook veroorzaakt het •
een scherp brandend gevoel in'-:;v
de neus, keel'en borst. Als je•
.er wat langer aan blootgesteld.»
bent,wordt het,ademhalen pijn-.,,
lijk en ontstaat er een zwaïe :'
.huidirritatie:. -'•-. ; •' '-'.i
Nieuwere variaties van dit gas'
hebben nog zwaardere effakten ;
op long en maag. , <•>' v

Wat is nu het takties gebruik
•van dit gas ? 'T
Officieel wordt er gezegd: de
bedoeling ervan is menigtes :

en demonstraties uiteen te •
'drijven. Toch bleek het gas nog
steeds niet aan de eisen van de
,legerbazen te voldoen. Be " <•'
Noord-Ierse bevolking,die voor
haar rechten opkwam, wist een-
voudige doch zeer doeltreffende
middelen te vinden om het ef-. '
fekt van het gas aanzienlijk
te verminderen. Het bleek dat
mensen ondanks het gas de
strijd konden doorzetten, om-
dat ze wisten dat ze voor een
goede zaak vochten. Baar staat
tegenover dat soldaten van een
elitekorps van Engeland niet
door een paswolk heenkwamen
(zonder masker), ook niet ala
5 pound en een fles whisky
beloofd werd.
Door het "vrij geringe" effekt
van het gas werd het meer en
meer willekeurig gebruikt.
Gaspatronen werden door open
vensters naar binnen geschoten.
Het ging hier dan vaak om men-
sen die niet bij het konflikt
betrokken waren. Door deze

taktiek te volgen hoopte de le-
gerleiding dat de bevolking Zich
zou afkeren van akties en
demonstraties. Het enige effekt
was juist dat onder deze men-
een vele slachtoffers vielen en
de bevolking des te vastbera-
dener werd om de strijd door te
zetten.

rubber kogels
Vaak wordt er gezegd dat rubber
kogels "menslievende kogels"
ziji}. Rubber Tcogels zijn ge- * ̂
maakt van zeer hard rubber,
met een lengte van 1? om, een',
doorsnede van 3,75 cm, een
gewicht van 145 gram met een
beginsnelheid-van 250.km per-
uur. Beze kogel wordt vooral
gebruikt voor afstanden tus-
sen de 25 en 50 meter. Het
gebruik van deze kogel is niet
gebonden aan toestemming van ,
hoge autoriteiten. Beze kogel
wordt vooral in Koord-Ierland
en de Verenigde Staten ge-
bruikt. Be kogel is bij lange
na niet zonder gevaart Vele
schedel- en oogleteele zijn *"*
door rubberkogels veroorzaakt. •*
Het gebruik. Van deze kogels
binnen de,25 meter is verboden,
,want dat kan dodelijk zijn. v

i In het faeoietiese Spanje ia
de rubberkogel verboden, ÓPAat .)
hij teveel letsel veroorzaakt.

Be ontwikkeling'staat'iiïet *
'stil. Ekupirimenten worden *..
1 • '• ;•?••••• • e ••>!.'• -•;;,, .:>»"K v «

speakers met een vermogen Van
350 Watt (vergelijk hiermee
eens een helemaal opengedraai-
de 30 Watt versterker!). Zo'n
geluid kan gemakkelijk leiden
tot doofheid. Be bedoeling er-
van is te voorkomen dat bijv.
demonstraties gehouden kunnen ,
worden. Andere ontwikkelingen '
zijn:
- het werken met lichtflitsen,
wat kan leiden tot epileptie
verschijnselen,

•• pijlen waarin verlammende
stoffen verwerkt zijn, . ' ••

- een waterkanon wat;water
spuit dat onder stroom staati

europa
Koord-Ierland is een proef-
tuin geworden voor het.britse
leger om 'ervaring op f e doen
en bet verzet van de Ierse be-
volking te breken. „ :,'' .
Toen de kapitalistiese linden .
nog-kolonies hadden, konden 'ze
ver van huis vechten, in onder-
ontwikkelde gebieden:
Het nieuwe van Ulster is niet
alleen dat het dicht bij huls
is, maar ook dat het gaat om
een leger wat ingezet is in
een industrieel centrum.
Be ervaringen daar•opgedaan
kunnen overal in Europa benut
worden. Het franse en het
duitse leger hebben sommige vat
de nieuwste vindingen al over-
genomen. Deze wapens hebben
nauwelijks zin tegen een "vij-
andig" leger., •''••'.
Be,enigst» bedoeling ervan 18
de bevolking ermee te ouder-
drukken, zodra deze .maar enige
t̂ekenen vertonen van massaal . •
verzet tégen debestaande
kapitalistiese maatschappij. >

Vier-loope gasgranaat-verpsr met OB-gaa granaten.



Het 35,000,000 gulden kun je een
hnop doen. Dat weten ze bij de
CIA (Amerikaanse geheime dienst)
ook. Dus trokken ze zo'n
slordige 35 miljoen uit om de
sosialistiese regering van
Allende in Chili te ondermijnen.
Omdat die regering een beleid
voerde vóór de werkende
bevolking tegen de kapitalistiese
ondernemingen. Bet bloedgeld werd
besteed aan omkoping, sabotage,
perskampanjee én aanslagen. Zo
werd Chili rijp gemaakt voor de
militaire staatsgreep september
vorig jaar. .
Ondanks amerikaanse steun gaat
het niet zo best met de huidige
militaire junta in qhiJ.i..De. .
ekonomie ia een chaos. Inflatie
en werkeloosheid rijzen de pan
uit. Alleen de allergrootste
ondernemingen weten daar nog

Chileense
Berichten

fikse winsten uit.te slepen. De
kleine ondernemers en midden-
standers, die de junta
aanvankelijk steunden, keren,
zich er nu vanaf. Zo komt de

militaire diktatuur steeds meer
in een isolement. Want de Chil
Chileense arbeiders hadden van
het begin af aan al niets op met
de tegen hen gerichte junta. En
daarmee worden de vooruitzichten
van het verzet weer vat
gunstiger.

In een vertwijfelde poging de
jeugd aan zich te onderwerpenj
hebben de Chileense machthebbers
het aantal dienstplichtigen
gebracht van 70.000 op 7000.000.
Zo hopen ze de jongeren in de
kazernes te disiplineren. Maar
dat. kan vies tegenvallen. In
plaats van een willige jeugd zou
dit wel eens .een onwilliger leger
kunnen opleveren. . . - •- •>
Piet Heekman van Sjaloom over
Chili: "Vat daar gebeurd is, daar
kunnen we iets belangrijks van
leren. Namelijk dat een leger ;

niet neutraal kan zijn. Daarom
moet er binnen het. leger aan !
gewerkt worden dat bij konflikten j
niet de verkeerde kant wordt i
gekozen."
Op de 11e september werd er in •
Amsterdam een massameeting
gehouden door 15.000 mensen, uit
solidariteit met ds strijd van
het Chileense volk tegen haar
diktatuur. Minister' Pronk Zei
toen dat hij een boos telegram
naar de junta zou sturen. Enkele
honderden demonstranten riepen
daarop in koor "Geen telegrammen

. voor de junta, maar wapens voor

.het volk!" «;.: •--•"-
Vie het daarmee'eens is kan de, .
minister het goedevoorbeeld
geven door een bijorage te
storten op gironr. '••3149800 ten
.name van Strijdfoüds Chili te. ' ;'
Amsterdam. '.-.. •.'/'''''.:''";: ',

U' lJ v. 'sa
in
üi

; Het, 44ste esvde Gijzelaars
De maten uit Zuidlaren, hebben '.;:,
.net vier hun af zwaaien': nog een.1"
echte oefening kunnen meemaken.',
Een, ware belevenis. , . •••••i.>:'
Het was het weekend van H en 15
september. Het 440 Painfbat.;. .:
was radioparaat. Die "radio4•. ,-"•
paraatheid" komt vaak voor'bij ?'
het 44e;i;Hèt houdt in dat 3e •':/.-,,
naar bepaalde: nieuwsuitzendin-.,,';
genop de radio-moet,, luisteren-';*'

; om te boxen of Je misschien,•': J'fc.
plotseling naar dé'kazerne moet,',1
terugkomen.. Meestal gebeurt er •;,.

' niets en. dé .soldaten .'nemen ':héts'i:
dan .óók .niet zo. serieus. .;i: .'.,"';
maar. dit weekend was het andere'.1
.Radio en TT. stonden bol van be-,;

, richten over de gijzeling in'i;/'/'.'
Den Haag. En de maten van het *_'
44e,met. hun speciale rellen- V'---~
training, hadden het bange vel-
moeden dat. ze' Ook wel eens . V • ;
.zouden worden'ingezet; ,'.. ;"'.;.

In het weekend gebeurde.er niets;
Haar maandag kregen ze te horen'
dat men "met een speciale op-•—
draoht naar een onbekende be- ..-".:

, stemming" zou vertrekken. • ,.\;,;''
Eerst gingen ze naar 'Crailo. •• ••*
,'Dat is.bekend terrein voor het-'
44e, want daar worden ook al-
tijd de oefeningen relbestrij-
ding gehouden. De volgende dag
reden ze naar Schiphol.
Baar mochten ze de hele dag

' wachten, naast de TP 403 met
pistoolmitrailleur in aanslag;

Bet 44e Painfbat is door de
nederlandse regering beschikbaar
gesteld aan de Verenigde
Naties voor het uitvoeren van •
vredestaken; De Verenigde Naties
maken nooit gebruik van deze
HAVO-troepsn.maar het blijft
een aardig gebaar. Verder is
het onderdeel er ook nog voor
"rampenbestrijding". Veel maten
tekenen voor dit onderdeel,
omdat zij die rampenbestrijding
heel wat zinvoller vinden dan de
rest van het leger.
Haar helaas:veel meer dan een
lekkertje is het niet.

Er wordt bijna niets aan
rampenbestrijding gedaan. Ook
niet geoefend. Alleen met hoog
water mogen ze dijkwacht lopen
in Groningen. Vel wordt

geoefend in het neerslaan'van
rellen. Iedere kompagnie krijgt
aan het eind van zijn opleiding-
een relbestrijdingsoefening in
Crailo.of Harskamp. Daar wordt'
gleeird hoe je .met een schild en̂
Wapenstok moet omgaan, straten '•-
en pleinen schoonvegen,stads- '
wijken hermetie.s afzetten, enz.,

De. maten, pikken .dit niet zomaar.
Het.afgelopen jaar Was er de ^ y
nodige onrust over dit-soort
'vredestaken". . •..-...-.-.
Eén soldaat hééft; het vorig, jaar
naar de legerleiding geschreven
dat hij zal weigeren om mee te
doen aan de bestrijding van
binnenlandse onlusten.;;
Hij wil niet tegenover zijn ei-
gen vrienden en .bekenden komen,
te staan. •
In het -afdelingsblad kwamen
artikelen over wie er nu eigen* •'
lijk beslist bij hè*.inzetten V
van een legeronderdeel.
In maart heef t de Igerleiding '.-.
een enquête laten houden onder
de soldaten over de vraag hoe
zij het vonden om in een TH-on-
derdeel te dienen. Veel maten '
waren blij hun mening daarover
eens te kunnen spuien. De
resultaten van dat onderzoek
zijn nooit bekend gemaakt,
ondanks het feit dat de WDM-.
afdeling daar herhaaldelijk om
gevraagd heeft, Zouden de
resultaten soms niet zo positief
zijn voor de legerleiding 1 ; •

roïzooi
Door de aandrang van de YVDM-
afdeling heeft de legerleiding
wel toegezegd, dat er betere
voorlichting zal komen over da
speciale taken van een Verenig-
de Naties-onderdeel.
Behoort de aanwezigheid van
dit bataljon op Schiphol tot
die speciale taken ?
De overste Kramer zei aan het
nieuwsblad van het Noorden,dat
ook een ander legeronderdeel
had kunnen worden ingezet.
Nou, dan hadden ze wel wat dich-
terbij kunnen zoeken. In zijn
speciale toespraak voor de 300
soldaten zei de overste:"Het
gebeurt zelden dat er in vredes-
tijd op het scherp van de snede '
moet worden opgetreden. We

leiden de manschappen op om <-
dit aoort taken aan te kunnen';
Tenslotte zijn va er niet om';!'•
,de Taptoe Delft op te fleuren,
maar voor dit soort momenten
alB de gijzeling." v

En zo blijven de maten van het'
44e zitten mét het benauwende,
J.dee,dat zij.als eersten '
worden ingezet,wanneer er.
ergens in Nederland, -rotzooi
aan de hand is. En niemand '
heeft de soldaten gevraagd wa-fc.
zé daarvan vinden. Want Wat is
een"ramp"? Vie,beslist daar l,
over ? Voor sommigen ia bv.
het blokkeren van de wegen ,f
.door de boeren een raap. Voor
de boeren is het een ramp,
dat zij nauwelijks rond kun-
nen komen. Voor de soldaten
is het een .ramp dat ze onvol-
doende kompensatie krijgen. *"
Voor de generaals en Tredeling
is het een ramp, dat de solda-
ten steeds harder om kompensa-
tie blijven vragen..
Voor welke"ramp"laten Vij ons
inzetten ? f*

En hoe zat het nu met de gij ze- "f-
ling ? In de enorme paniek, ;
die door radio, .TV, en kranten .>•;'•
nog flink werd opgezweept, . '..•,'-;lf,
vonden de meeste soldaten het '
vanzelfsprekend dat ze. werden .'..;.
ingezet tegen de Japanners.'•• ,:.,:.
Maar achteraf .kwamen er vragen, r.'
Was het wal zo verstandig on ...;,
met zoveel mensen en wapens .:,:•.
naat Schiphol te gaaiu De ;. '.»,.•
soldaten hadden' scherpe* munitie .«V1
gekregen,maar geen inatruktles ;i
hoe .dié te gebruiken.. Ben beet- •(>.
je.overspannen soldaat had een' ,
heel bloedbad kunnen aanrioh-,,'it̂
•ten> Terug 'op de'kazerne sprak %
de leiding voortdurend ovet,:.,<. .-'s
"de Oefening oP-Sohiphol". ''..-,' ->
En ook dat gaf te denken. .",.••). ,"
Heeft de -legerleiding gevwjn. !;i4:Vy
een kana aangegrepen om tV .,.;' :', ï
oefenen 'in Tiet bezetten, en' •. .j,
afgrendelen van een grote iuoht-.:
haven ? En waar ia dat dan Wél :.
vbor nodig ? Zulke dingen kennen
we alleen van staatsgrepen. ,.,:,
De legerleiding'wil zé'ker pp alJ *
les 'voorbereid zijn;: • '. ..,',' ^ ..'''•;
Ia'de gijzeling gebruikt',0111 ,de ','fcl
bezwaren/tegen relbestrijdinga- ;/

oefeningen uit. de weg te ruinen;-̂
Dat ia dan'niet gelukt. "' , :'. . ̂
Integendeel, de soldaten villen' /
nu eindelijk vel'eens veten ",-,.'
tegen wi» ,ze .eigenlijk aoetea i 1 .
vechten. .
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ANTI NATO '74
MANIFESTATIE
Op zaterdag 23-november wordt
in ïïtreoht een grote manifes-
te gehouden,- die helemaal
in het teken staat van de inter-
nationale solidariteit van de
soldatenaktiBB.
Er zullen vértegemtóordigers ,'.

. spreken van aoldaténorganisa- ,",.''•
ties uit verschillende landen.
Er zal gelegenheid zijn voor 7
diskussie. Er komen informatie-
stand j e s, muziek .en film. .v

• . Be manifestatie is de afslui- v,
ting van het internationale'.•<•?«&;'

..- Boldatenkongres.dat van 21' tot"
• 24 november duurt.- Twee dagen

• •••" lang zullen* soldatenvertegen- "S"
'.' woordigers uit binnen-'8n ' >'•"

..'. buitenland besprekingen voeren-.'• •
, over samenwerking in de toekomst

. over de NAVO én over de defen- . „
siepolitiek,waar wij als solda-

: ''ten.aan onderworpen zijn. . •:•$£*
'.:' -Be resultaten van hun bespre-.; ;•;';'•'•-

, kingen zullen op da manifestai-'"'
, tie bekend: gemaaltt;'worden.1̂ 'S V-K

-Tot nu;toe'hebbeü;ve*iege&»-ï'K'!',';;f
V. woordigers uit.'negën l "
;;.' zich aangemeld.:;,::,.?

President/ Ford heef t' é'en "voor-
waardelijke amnestie" afgékon--; -
digd. voor de duizenden diensttVfek,
weigeraars en deserteurs;die _,'i;
vanwege de .oorlog in.' Vietnam jg
het land ontvlucht zijn pf..i,'V̂ ,|
ondergedoken' zijn. Terwijl '&&;.*;.'
grote bedrieger, en oörlpgs-r ;.v 'fV;
misdadiger Kixon vrijuit ,gast'ï;f
moeten dé deserteurs nog een';':'-:
vervangende"dienst .uitzitten ' "L';'ï
en hun spij t betuigen. Bat"';'..,'••*ƒ

1 zien ze natuurlijk helemaal ";,f'.;.'',
" niet zitten. Be Organisatie.!: ':-£
" van Vietnam-vetèranen tegsn-•*''**
de Oorlog zal aanwezig zijn;' o
om hierover uitleg te geveni>';-|. .'

,-. Maar ook in het "nieuwe" ,'•'•';;•
. amerifcaanse vrijwllligerslégej?;"'.
zijn de afcties.niet van de j;

• luoht. Denk maar aan dé.aktie'-'.'
van, Louis Stokes, de anerikaan-
se soldaat, die weigerde zijn'.,'
haar té knippen eft daarvoor. • v."1
vier maanden dwangarbeid kreeg;

. Ku zijn er tientallen ameri- :
• kaanse soldaten, die weigeren J
hun haar te laten knippen. ..
En in Amerika zelf,. maar ook .'
in Japan en SCorta-voeren sol-- ,
daten en mariniers aktie'tegen
racisme en onderdrukking, voor

. de demokratiese reohten Voor
de soldaten.
Vertegenwoordigers van verschil-
lende organisaties zullen naar
utrecht komen om over deze
strijd te vertellen.

Heel langzaam begint nu ook in
het engelse leger de weerstand
te groeien tegen de oorlog in
Ierland» Vooral de soldaten,

die om uit te rusten tijdelijk :
in Duitsland gelegerd worden, v'
maken van deze gelegenheid
gebruik om na te denken over
wat ze eigenlijk aan het doen,, •
zijn. Be eerste soldaten hebben
nu openlijk een petitie gete-
cend voor terugtrekking van de
britse troepen uit Nbord-
lerland. Het britse leger
krijgt steeds meer te maken met
moeilijkheden bij de rekrute-
ring van nieuwe vrijwilligers.̂
Be Tröops Out Hovemént west '\ ,
er meer van. . , . ;>.i ", " '

In het duitse leger is een
verklaring in omloop met eisen •
en voorstellen van de soldaten.
Be ondertekenaars van deze,
verklaring hebben allemaal
zware douwen, gekregen, ffu
heeft'ook een officier, staf- '
arts H.Forst .de verklaring' , '
ondertekend, waarna hij ook ,v«t
prompt. 14 .dagen arrest kreeg, ..;• ,,
omdat hij »dê dienstbereid- j '
held van de dienstplichtigen .(
en hef. publieke vertrouwen - aflJ.
in de Bundesw'ehr óndergraven., t
had". ,', ,'U

Op het ogenblik zitten vér- f
schillende Italiaanse officie- ,
ren.in arrest wegens het plan-^
nén van! een staatsgreep. .- j,;.
Be óhef van de generale staf
Henke wordt daarover verhoord, i'
.De.groeiende. soldatenbeweging4y"
.van ItaliB houdt^ zioh de fl
laatste tijdt:dan ook voorname.̂  ,
lijk bezig met de dreiging; *
van hét faspiBme en het bin- '" ''
nenljands gebruik van het lege*.,
Hun vertegenwoordigers zullen
in Nederland uitgebreid verslag
uitbrengen -over do stand van u
zaken. . ••:'" ;. :

Op 9 september hebben 200 ,11(.
.soldaten in Braguignan gede-1' i '
monstreerd. Het was de eerste '
demonstratie van franse solda-
ten in ange, lange tijd.
Be eisen waren: Veg met de
onderdrukking, één soldij van
100 franc, weg met het racisme,
wij willen hervormingen.
(De eis over het racisme kwam
vooral van de kant van antilli-
aansé soldaten, die als loop-
jongens van het kader worden
gebruikt.) Bat was het ant-
woord van de .soldaten Op de
eerste hervormingen die door
het ministerie van defensie
zijn afgekondigd na de solda-
tenakties van bet afgelopen
half jaar.
Er komen ook nog vertegenwoor-
digers uit Zweden, Zwitser-
land en België.

vvdm
Op de algemene ledenvergadering
van dinadag 1 oktober heeft de
WBM besloten een delegatie van
waarnemers te sturen naar het .
kóngres.
Bé WDM neemt in de internatio-
nale soldatenbeweging een heel
bizondere plaats in. Zij ia
feitelijk, de enige erkende
dienetplichtigenvakbond in de
HAVO. Juist als vakbond» waar-
van allerlei soldaten met ver<-
schillende politieke opvat-
tingen lid zijn, kon zij niet 0
officieel aan het anti-ÏTATO ' *

gens de NAVO-krant niet naar
voren in de nota's,zoals dié
van minister Vrédeling, naar i
de akties en eisen van de
soldatenbeweging.

In de krant wordt een hele fee
van aktiepunten behandeld,
waarvan verwacht mag worden da
zij in de toekomst in soldaten
akties naar voren zullen komen
Zo wordt de vraag opgeworpen
of door soldaten geen ont-
spanningspolitièk bedreven kaa
worden, door kontakt op te...... j
nemen, met de maten in de DDK.
Ook wordt stelling genomen te-
gen 4e planhen ,vöo;r een vrij-
willigersleger. Wij zeggen dat
vrijwilligers' het. recht, móeten
hebben om'Op ieder moment hun

Tweehonderd franse soldaten demonotreren in hét plaatsje Eraguig!

kongrée' deelnemen. De meèflter- f;';
buitenlandse organisaties., '!"' ̂ ':?
lijken meer 'bp ,de BVB,. dat wll̂ 't"
zeggen organisaties van socia-
listiese soldaten.•'•' .:,':". \t de WDM; internationale

kontakten toch belangrijk vond,'
en omdat zij het belangrijk '
vindt dat de diskussiè over de
HAVO én het defensiebeleid
gevoerd-,wordt, komt ze nu met '
een delegatie van waarnemers. »
De eerste twee dagen Van hét ,.
kóngres zal gesproken worden
'ever de volgende onderwerpens n f
*• samenwerking in.de toekomst ,-'
- op het gebied van de belan-
genstrijd, bijvoorbeeld
ook tijdens internationale \; ;

- de'eis dat de amerikaanse
troepen uit Europa worden
teruggetrokken; .--.-.•"

- de NAVO-politiek in Europa, --
de spanningen in Italië, de
oorlog in Ierland; ''•••'_

- wat te doen met de plannen W. r
: voor vrijwilligerslegers. :

navokrant
Voor de voorbereidingen van
het kóngres is door de BVB
een HAVO-krant uitgebracht,
uitgangspunt van ds krant is
dat er niet alleen een defensie-
beleid is van het ministerie
van defensie maar ook een
DEFEHSIEBELEIB VAN SOLDATEN.
Zo'n defensiebeleid komt vol-

• - M - . . . . . .,.. • - .
:op t'é- sfe'ggen. .,..' 'V, '"* jl

Er ie. een artikel gewijd aa? '
'de ontwikkeling van ,Sen.Burbpê'
se defensiepolitiek. Aan de
hand van militair-strategiese
'overwegingen vraagt de HAVO-
krant zich af cf .dez?, politiek,
een oorlog in het•'. Midellandse
Zee^gebled voorbereidt.
Be legering van de fteaerlandstjj
troepen in Duitsland Vordt l
bekritiseerd. Daarbij wordt "*
een bekend probleem voor veef^
.soldaten aangesneden?.waarom
leren va -wel' vechten in. Duits-*
land, maar niet' hoe in de
Ïandstad Bollaad gevpohtsn.zoi
moeten worden. < >

.De HAVO-krant kost /o,35 én ,ld
besteld worden doorOvermaking
.van ƒ0,85 (inklusief pjrto) l
op giro,1J772258 ten name van i
de BVB, postbus 10126, Anstera|
dam. Ha storting van ƒ5,- of '
ƒ10,- worden respektievelijk j
10 of 25 toanten toegestuurd, j

Iedereen die de BVB vil hslper
of meer informatie wil, kan j
schrijven naai postbus 10126,i
Amsterdam of bellen! 020-22929
tijdens de kantooruren 14.00 .
18.00 en van 20,00 - 24.00 üui
op werkdagen. |
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es van Dijk en Hioo Bruystens zijn van 14 oktober tot 5 november
•gesloten geweest in het jeugdhuis van bewaring "de sprang" in
heveningen. Zij werden in september door het Hoog Militair
rechtshof (HMG) tot drie weken gevangenisstraf veroordeeld voor
n aandaal in de acht uur durende staking van een peleton van de
6e Cadi uit Ermelo, dat toen op oefening in Duitsland was. Ze
rden door de krijgsraad tot drie weken veroordeeld, waarna ze in

hoger beroep gingen. Dit deden
ze omdat soldaten moeten mogen

I GMl̂ MAoviVv./-.»!* L_ staken en hun "â 611 "maar" tien
9OiClCLbcriJSrCLnE p-] of veertien dagen zwaar hadden

gekregen. Daar komt nog bij dat
er niets bewezen werd. Het hoger
beroep haalde uiteraard niets
uit, want zoals we allen weten
bestaat het HMG uit een stel-
letje generaals. Het bleef: drie
weken. . ; . • ' . ' • _ . ' ••:
Hieronder het verhaal van keea

ï SoldatenKrant is een
Ltgave van de Bond voor
lenstpliohtigen.

3ND VOÓH DIENSTPLICHTIGE!!"
)STBÏÏS 10126 - AMSTERDAM
tEÓ: 13.72.258 l
StEFOÖ»! 020 -' 22 92 98

> soldaten in het nederlandse i
jger wordenv gebruikt voor
iken waar zij '.zelf geen
slang bij hebben,
iderhalf jaar worden zij
sdwongen paraat te staan ter
ardediging van de winsten van
st bedrijfsleven.
3 soldaten hebben veel
Lichten, weinig rechten en ze
rijgen af en toe gunsten.
Ddra ze wérkelijk..belangrljke.
ingeh gaan eisen Of er alleen
aar óver praten, vordert ze t
adreigd, gestraft en worden ,,
nn gunsten, afgenoden. • '

'• ;. •' J-*:.
m deze situatie te ver^ J ,'s
aderen moeten dé soldaten^ \h aaneensluiten; Dé " '

oldatën moéten er in dé
eiste plaats voor vechten dat
e rechten krijgen in plaatB
an gunsten, ledere,vinet op '
at gebied let,belangrijk, maar,
B niet het. einde van.de
tïljd..

et wérkelijke probleem van ''"
St leg$r is niét dé ver- ï'
elihg, niet dé rottigheidy. dS•
esterijèn, de onrechtvaardig-,,
eid, maar het feit,-dat het.
eger een organisatie is, dat
ebruikt,.wordt tegen de
elangen'-.van de mensen die <
•edwongen worden er deel van
.it te maken. ,

Heen de gezamelijkë strijd
an soldaten, arbeiders,
tudenten en scholieren kan
it probleem oplossen. Daarom
estaat de Boftfl voor
ienstplichtigen uit soldaten
n burgers. De burgers'
ndersteunen.het werk van de
oldaten op de kazernes. 2e
erkopen de SoldatenKrant en
orgen voor vergaderruimte
aar de soldaten in een. niet
ilitalïe efeer bij elkaar
unnen'komen. Bovendien geven
e Voorlichting aan aanstaande
ienstplichtigen.

ld van de BVD, uit simpathie
f liefst aktief, wordt je dooi
12,50 te storten op giro
372256 ten name van de BVD te,
iDBterdao onder vermelding:
eteunabonnee", of "nieuw lid",
at is een bijdrage voor een
alf jaar. De ƒ 12,50 is een
ichtbedrag, meer mag ook.
inder kan, als je er even een
riefje bijschrijft.

en niko, direkt uit de bak.

.In de bajes naak je natuurlijk
een hoop mee. Je merkt dan pas
echt wat het betekent om vol-
ledig van je vrijheid beroofd
te zijn. Overdag moet je in een
kleine cel zitten met een zware
ijzeren deur, je post wordt
gecensureerd, je mag maar drie
kwartier per dag naar buiten
en per week maar een half uur
bezoek ontvangen. Het is een
vreemd leven waar je moeilijk
aan kan wennen. .-
Wat ons opviel was de hoeveel-'
heid dingen die ons aan de
kazerne herinnerden. Bijv. t>m
zeven uur 's ochtends opstaan,
met zijn allen naar het was-
lokaal, bijna ieder moment kon-
trole op alles wat je buiten je
cel doet plus het gevoel dat Je
maar een nummer bent.
Een'verschil met de kazerne ia
dat in de bajes geen domme ',,
brullende sergeanten en andere
kaderleden de hele dag aan je t,
kop zeuren ofi op andere
manieren misbruik maken van hun
macht. In plaats daarvan heb je
in de bajes vriendelijke
bewakers die érg attent alle-'
deuren voor,'je openen en'slüi->
ten. Tegelijkertijd zijn zij
het ook die je de hele. dag Vol-J"
gen en dé oei achter je dicht-
doen; J , v " '

•i ' ' "• ,
Andere vergelijkingen tussen- de
kazerne én 4e bajes zijn het ":;
slechte eten, en de discipline/ *
Op de kazerne is het eten zelfs
,beter en 3? kont 'daar zoveel V
nemen als ĵ wilt. jln de '

worden afgepaste hoeveelheden
naar je cel gebracht. In de
kazerne kan je tenminste nog
kiezen met welk soort brood je
de muren wilt bekrassen.
In de bajes is de discipline,
net als op de kazerne niet mis.
Wie in de bajes stout is wordt
een tijdje in de strafcel
gestopt en da's niet gering.
Nee, in de bajes kent men geen
beklag en zelfs geen vertrouw-
ensman. Maar met week-end
straffen kunnen ze je niet /
dreigen want je zit toch altijd ; '*
binnen. "
Verder kent men ook het bekende
gunsten-systeem. De beste
"boeven" mogen dan korvee-werk-
zaamheden verrichten buiten hun
cel, of zoals wij hebben gedaan, !
ergens gaan schilderen. De <•-,:..
Jongens laten zich echter niét ,'?;>;.
verdelen en isijn over het alge-:-ij.
meen solidair met'ielkaar. Ze-.'.', 'j''
delen eikaars spullen en komen;., ' :
voor elkaar op-. Als: meer . ' .. - „.-̂  :'
;soldaten dat,ook zouden doen ' : , ,
zou het soldatènverzet veel*''• ,Vi'"'
'sterke»; zi'Jnr En dat is hard •;.;\j
nodig maten, 'want in dienst ;i:.;.f* '-l-f
wordt meer afgeknepen dan In 'dé'̂ J j
bajes. Dat komt omdat dé Jon#« "'.)-,/
ens in de bajes 'zich niet .. ,•'':,*'.'•''
laten afknijpen. Zij durven ' '-i.?.;;,1;
-samen' op te fcomen"'voor"'''JJiili ;,;;.'..,',j,'»'
; rechten.' En daar, kunnen'we |i;- '*?'•&,'.'"'
'allemaal veel van.leren.'' -.'!''•/•'£wi&y-
,-C'r'•". . - i . ^-j.-,:;?;.f:.-..-..•.• '̂ ri'.-,:-':S;fe"
'lédèré-en- wordt .bedankt %dfo' .^''j?.: .-•
'alle.post dle;y.è- gekïegén.HeD-l-i^-i.,
vfcen.ln' oe".'bak1en ye'^wénsen:'Jul-^iV-j'
aié "ëeii .str'ljdbaie-olensttijd;: v;:Li ̂ ;
.'toe-; -Jeliw'eet- het:"' - 'i-' • • - -'.•>.*>
SÏOMP SJDT Utt SÏOIÏP
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kees ft"nico-

"luns keek vernëukt. Die man
irriteert me zo geweldig. Als
ik die vent nog één keer voor
m'n voeten krijg, schop ik
hem de. goal in. .Hij praat naar
•dat ie verstand heeft', en' dat
is.niet veel".
Be woorden van minister Trede-
ling zijn door een aantal
rotterdamse studenten in prak-
tijk gebracht. Hieronder een
verslag van een van de aktie-
voerders.

"Maandag 14-oktober jl-. zou
Josef Luns, Bekretari^-gene-
raal van de NAVO, een open*
bare Ie zing houden over de

HAVO en, de gevolgen van de "?l
internationale ('Olie)krisis. „ '
Toen. dit bekend werd namerf we1*1?
ons voor de heer Luns eens
aan de tand te voelen" over' de'
rol van de HAVO in landen als
Griekenland, lurkije, Portugal
en ook ons eigen land. . ,,
Het bezoek van zo'n aasgier
wilden we niet ongemerkt voor-
bij laten gaan. Ook omdat het
er op gaat lijken dat de uni- •<
versiteit een reklameburo voor
de HAVO wordt.
De fakulteiteraad voelde dat
Luns wel eens lastige vragen 1-
zou moeten beantwoorden, en
besloten de lezing toch niet ,
openbaar te laten zijn.
Zo kon het dan óók gebeuren '
dat we met zo'n 120 man voor
de deur stonden en er niet in'
moohten.
We bleven echter hopen en
wachten....voor niets. De '.
deuren bleven gesloten en zo •
begonnen we dan maar met
spreekkoren en bonzen op de
deur, de lezing te begeleiden.'
Binnen vergeleek Luns dit
alles met 'het tam-tam gerof- i
fel en gezang van wilden in
Afrika' en' probeerde met meer '
van dit soort 'grollen' de
geselekteerde toehoorders te
boeien.

Toen de heer Luns de zaal uit
kwam, had hij blijkbaar:alleen
een spreekkoor verwacht. Maar
dat pakte anders uit. Iemand
gooide oen ei, het was mie,
maar direkt daarna was het

wel raak. Spreekkoren. werden
aangeheven: "Nederland Uit de'
HAVO; Luns moordenaar) hi ha : '
hondelulj Luns ̂fascist", enz. ';
Omstuwd door woedende studen- :
.ten probeerde de heer Luns
zijn auto te bereiken. Enkele
lijfwachten probeerden ons op
een afstand te houden. Zij
konden sshter niet verhinderen
dat meneer Luns zijn hoed ver-
loor en enkele stevige schop-
pen onder zijn militarlatiee
zitvlak kreeg. Bij blies dan
ook haastig de aftocht in een
oude vw-variant!
Zo eindigde dit optreden van
onze NAVO-sekretaris. Blijk-
baar verwachtte hij in Rotter-
dam géén betoging. Maat dat
had ie dan vel «TSO «ooi >!•!"



jos de hoogh weer kornet

Jos de Hoogh, dienstplichtige uit 't Harde, is weer kornet!
Dit is het belangrijkste resultaat van het gesprek met staats-
sekretaris Van Lent. Hoe zat het ook weer met JOB?
JOB werd in april '74 aangesteld als pelotonskommandant van de
ondersteuningsbatterij van de 101 AMA. Dit tot groot plezier .
van de andere dienstplichtigen," die 'Jos wel zien zitten'. ''"
Bovendien kon zowaar.ook het kader nog met hem opschieten,
want hij deed zijn werk'tot volle tevredenheid'. Op slechts
één punt voldeed Jos niet: hij was aktief WDM-e.r en koord!- '•
nator in 't Harde. Meerdere malen werd hij door diverse kom-
mandanten hierover 'op vaderlijke wijze' onderhouden. Die 'va-
derlijke manier' veranderde al snel toen Jos zijn WDM-akti-
.viteiten niet vilde,opgeven- Tenslotte leverde dit een nega-
tieve beoordeling op,' die Bern in 7& uur van kornet in 't Harde
tot kannonier in GraVe maakte,

In' '.t Harde rommelt het al,
.lang. De WDM wordt openlijk
tegengewerkt-door de.komman-
dant It. kolonel vaneden Ham
die mensen die zich met de sol-J
datenstrijd bezighouden 'tuig' *«
noemt. De iiltimidatiepogingen
zijn niet van de lucht. Tegen '
elk pamflet wat uitgebracht
wordt, stelt de marechaussee ' "
een.huishpudelijk onderzoek in. ,
Een zo'n pamflet 'wéér genaaid' f
is..door de. 6Verste; aangegrepen
offl het afdelingsbeBtüur weer,

. eens voor,rde krijgsraad té elc«-
pen. .Over andere aksiee in !-t -?,
Harde ie op pagina 6 Van, deze -'
SoldatenKrant .meer te lezen»;."'

intimidatie
.Jos de.Hóógh.iB zo'.n afdelings
bestuurder.vaar een1 onderzoek ;,,,
tegen loopt. Daarnaast is hij '̂  jt'
kornet en .dus .kaderlid.''."De ^ / J
WDM rukt op", zo moet de legër̂

"'• leiding gedacht hebben. :Na dî ^
, verse vruchteldze intimidatie-'"'

• pogingen ("als Je afdellngsko»
ordinator blijft, bezorgen we \ je een .negatieve beoordeling";

"staat Je vïouw' eigenlijk wel
aohter Je")-wórdt Jos:üitein-

delijk gedegradeerdl
Natuurlijk werd dit niet gepikt-
Onmlddeiijk werden er pamflet-
.ten gemaakt, waarmee de kamere
•werd opgegaan. Twee eisen wer-
'den er geformuleerd: *

mc-,61 J.D zijn rang Hér-

' •£'

steld worden, . •• • '
- hij moet teruggeplaatst wor-

den naar 't Har.de. . •
De degradatie en de overplaat-
sing werden gezien als een
frontale aanval op de WDM. Het
dagelijks bestuur eistte dan
ook een gesprek met staats-
sekretaris van Lent dat na veel
aandringen op 23 oktober plaats
had. : - . - '
Van Lent (zelf generaal) kan de•'•''
toestand in 't Harde niet be- <•••
grijpen. "Ik val van mijn stoel '
van verbazing" zegt hij. Ook
vindt hij het een "principiële ]
dat iedereen ongeacht rang en • ,
stand kan en mag funksioneren
in. de WDM". Over de degradatie
zelf zegt; hij:'."toegegeven er:;/
'zijn fouten gemaakt, maar dat '
gebeurt dn elke organisatie."'.'

• '• ' . V. , • :. "̂

overwinning
Joé de Hoogh heeft'zijn rang nu'
duo weer terug. Alleen komt hij '

i, niet in 't Harde terug maar- op-•;.,'
' de Chassee in Breda. Toch een
'loverwinning van de soldaten die
:"zioh niet zo maar een oor liè-;
'ten aannaaien, maar aksié -voér-
,den tegen dergelijke beslissingen
'op hoog nlvoo. , , •

f. Van Lent wist van de degradatie
f» weinig af. Pas. toen de zaak in...»1

de publiciteit kwam, reageerde v
hij. Bij minder 'spektakulaire
gevallen' doen de generaals ".,.,
gewoon waar ze zin in hebben.:. ,'
.Daarom, is het noodzakelijk dat":,
"de soldaten zélf kohtrole blij- ,-
ven uitoefenen op de generaals ;,'
en hun kader. .Tegenover de ia-j:'-, -
.timidatie en tegenwerking door' .';:'
'het kader stoeten de Soldaten "'..,'

• zioh organiseren 6n hun eisen -
,atellen. Dan wordt het voor :'.:..';.
de legerleiding heel wat moei-
lijker om dienstplichtigen als
voddebalen te behandelen. ••,'

Langzamerhand leren we onze
progressieve Minister van De-
fensie kennen. Hij is progres-
sief. En dus neemt hij geen
blad voor de mond. Hij zegt
waar het op staat. Wil altijd
met de WDM praten. Soldaten .
mogen van hem demonstreren.
HOEWEL... Hij is minister ran
defensie, en dus scheldt hij
op de WDM. Hij laat WDM-srs.
in de gevangenis stoppen. En
in het diepste geheim laat hij
een werkgroep uitzoeken hoe de
'akties in het leger de kop
kunnen worden ingedrukt.
Deze maand ia uitgelekt dat er
zo'n werkgroep is. Ze bestaat ,
uit. topfunktionarissen van de> '
ministeries van DEFENSIE én j:
JUSTITIE, vooraanstaande ju- "
risten en troepencommandanten.
Voorzitter is dé hoogse pro- '
cureür-generaal, mr. W.A. «
baron''Van der-Feltz. Er ia nog',;
niet véél over de kommissie .,'',
bekend. Volgens ingewi-jdenen £
,"in Den. Haag verzamelt ze gege~'|;
;'.Vene voor een, beleid, --dat de-r''\
'-'monstratiee, Btajcingên en "an-,̂
.dere ordetrerstorende akties
<binnen de
aanpakken. De werkgroèj is al' '[j
•op bezoek geweest in de legert-'.
plaats Oirsahöt; -waar met. de i! 'j,'
ónderdeeleoonmandantén ia ge-1'•.:
--sproken... 'i ' •"";' '-'<;•"-. ' " ': < ' -

die Vredelingini voor :,;J;
'.een 'minister? Is lè nu..v6ór de'*
• soldaten of elftegen?. Zit ei v;'»j
helemaal geen lijn in zijn ge-
idrag? Jazeker Vel!, Die lijn IS';'.
:héel duidelijk. De minister: ;,V.'|
wil beet met de soldaten pia- -
. ten.En ze mogen ook best een j ' •
beetje aktie voeren. Bat lucht:',!)'!
op. Haar dé soldaten mogen .,.'.'

: geen echte;invloed hebben. Ze,:fK\n niet de macht krijgen om -

Vredeling dingen te laten doen 4
vaar hij geen zin in heeft, ;.','
/Vandaar dat. beleid van geven i *|
met:de ene hand en nemen met \e andere. Vandaar.ook dat wij ,'.

vinden dat je zo'n man nooit ; \-
moet vertrouwen; Vertrouwen '
kunnen de soldaten alleen in ,!
zichzelf. -••-.- •".. • . •;

U
O'

De strij'd voor lang haar breidt
zioh uit binnen de NAVO. Van
het nederlandse leger is het "!;'.
overgeslagen op het amerikaanee

. leger in Europa. We hebben, al
geschreven over Dan Pruitt, dé
luchtmachtsergeant in Engeland,
en Louis Stokes in Heidelberg
in Duitsland.
De laatste berichten komen uit
tfest-Berlijn. In september
heeft een groot aantal Soldaten
geweigerd om naar de kapper te
gaan. Daaronder waren 15 solda-
ten van 592e verbindingsbie.
Hun hogere kommandanten hebben
van alles geprobeerd om^de
akele tegen te houden. Er wer-
den dondertoespraken gehouden
en de soldaten mochten niet
meer van de kazerne af.
Onder deze druk hebben, de mees-
•te soldaten hun haar to6h weer
laten knippen. Tien maten van
de 592e verbindingsoie hebben

toen aangekondigd dat ze een
beklagaksie zouden beginnen.
Hun kommandant reageerde daarop
met flinke straffen en
overplaatsing naar andere ka-'
zernes in West-Duitsland.

Andere soldaten hebben direkt
spijt gekregen omdat ze naar
de kapper waren gegaan. Er is
nu wee? een groep gevormd die
weer van voren af aan begint.
Weer andere soldaten zijn met
lijsten langs de barakken ge-
gaan en hebben in één maand
meer dan 900 handtekeningen
verzameld.

Tot nu toe zijn er 7 soldaten
die nog steeds niet naar de
kapper zijn geweest. Zij moeten
binnenkort voor een speciale
krijgsraad komen.
In een brief aan FOEWAHD, het
soldatsnblad in Berlijn,

schrijft één van hen, Eick
Stadions, .waarom hij het be-
langrijk 'vindt om lang haar te
hebben:"Als we kort naar hebben
kunnen de burgers zo zien dat
we soldaten zijn. En omdat het
leger een slechte naam heeft

worden we door' èe, burgers ge-":
negeerd. Het is alsof je 24 mtt |
per dag In uniform loopti , ;

Veel soldaten proberen om een
normaal leven te leiden. Kaar : >
omdat ze geen duits spreken'en
omdat ze kort haar hebban wor-
den, ze naar de kazerne terug- ' t

gedreven. Daar beginnen ze te
drinken of hash te, roken. ' \!
Veel soldaten zijn bereid om de '.'
gevangenis in te gaan om te
Veehten voor het recht op lang '•
haar. Ze voelen zich nu toóh al
in een gevangenis." • '

Een aantal soldaten hebben de
strijd opgegeven door de inti-
midatie van de legerleiding.
Maar toch is er een groeiend
verzet tegen de haarregels.
Kort geleden kwam een infante-
rie compagnie terug van oefe-
ning in West-Duitsland. Toen ze
hoorden wat er gebeurd was heb-
ben J soldaten zioh bij de
andere weigeraars aangesloten.



In verband met de diskussie
over staking en stakingsrecht
is hier.het tweede artikel van
de serie die de' Boldatenkrant
aan.dit onderwerp wijdt.

In het eerste artikel (SK okt
'74) hebben we gezegd dat het
begin van de stakingsdiskuBsie
lag in de direkte strijd Van
de soldaten. Waar de aksie
wordt voorbereid en.waar de mo-

. gelijke aksie-vormen: op tafel
komen (op de kamers, in de kon-'
taktmatenvergadering enz;) daar1
begint de diskusBie over de

< staking.als aksiemiddel. Eet ^
belangrijkste voorbeeld is de

,. Voorbereiding van de landelijke u
aksiedag voor kompensatië op 8 *
mei van dit. jaar. Deze diskus-
Bie betrof .de .hele solda'tenbe- '
veging en ze werd op bijna alle
kazernes gevoerd.. • . ,
-Staking kiezen de soldaten:els
-middel om een bepaald doel te
bérelken,„\Het komt .nooit voor *

. ,dat spldaten'zomaar of. vóór het ̂
'• minste geringste geintje, gaan
• staken; het zijn da legerleiding>
de kommandanten,-generaals en j
Soms: ministère die een staking •
inde hand .werken door' de aol-
•datenéiBenïaf te wijzen"of door
'de soldaten aan.Het':lljntje te '
. houdeni ' '.y ;,.•_- •• i--'-. • |-
Het moment voor, een'aksievorm ,
als staking bepalên'de'soldaten

U1

f

ïn toga
Door ervaringen van de èé'mei .-•*
en bij de 1,16e Cadioie kvamen- '
sommige TTDM'ers tot de konklu-
éie dat de soldaten.én.zeker,de /
leiders altijd en in alle ge-,.;;,"
vallen hoge straffen zouden op-..

. lopen bij een staking. Dit kon
veranderen zeggen ze, als we
het stakingsverbod voor mili- ;
tairen proberen te veranderen
in een aantal regels, die pre- '
cièë omschrijven wannéér en- hoe
soldaten, in het uiterste geval
mogen staken of niet.
Zo'n regelement heet dan- "sta-
kingsrecht".

. Dit recht zal op de soldaten
worden toegepast door
de rechters van het leger, de
krijgsraad en het Boog Militair
Gerechtshof, in toga geklede
kolonels.
Om te weten wat er zal verande-
ren boeven we maar te kijken
naar de andere rechten die de
.soldaten hebben, en die ook
dóór deze rechters worden be-
waakt. Voorbeelden!
• Vrijheid van meningsuiting is
zo'n recht)toch werden dit

/

jaar verschillende soldaten
gestraft voor; een pamflet of
voor een artikel in een af-

delingsblad.
• Vrijheid van haardracht; toch:
worden bij de marine, bij de

t-, luchtmacht in Duitsland en bij
een parade, soldaten gedwong-

• en om naaf da kapper te gaan.
• Vrijheid om buiten diensttijd

•• in burger te lopen; toch wor-
• den door een krijgsraad in ,
Suriname soldaten veroordeeld

;-.- tot 4 maanden tuchtklasse.
«Tenslotte de vele ontduikingen

van plaatselijke kommandanten ,
in de regelingen van vertrou- '
wensman, vrije reveille enz.

Én al dié tijd waren die reeh- ,
,'ters er ook. Wat deden zij om *
de rechten van de soldaten te
verdedigen? .
Ze veroordeelden soldaten eigen-
handig of bekrachtigden de
straffen van kommandanten.
Precies hetzelfde staat onS te
wachten bij het stakingsrecht.
En omdat het stakingsrecht han- .;
delt over een aksiemiddel, zal
daarmee de legerleiding greep
krijgen op dé aksies van solda-
ten» Zij zal zo'n regeling aan-
grijpen om WDM-hobfdbestuurders
-afdelingsbestuurders en leden
tegen elkaar uit te spelen»

•rechten over. En in de afga-
•lopen jaren hebben de.sol-
daten ook alleen maar meer.

* vrijheid gekregen omdat, ze
-ymnr BIQEH .OPVMTIIIG over aië
rechtenen praktijk brachten;
Ze hebben'hèt reoht GENOMEN
om hun.mening te zeggen,

vredeling
Als onze rechten afhangen van de
opvattingen van de militaire
rechters, dan blijven er weinig

om te demonstreren) om pamf
uit te delen,.om maesabeKlaj
te schrijven f enz. En de. bei
fing van deaè daden wordt vi
komen door de aksies van de
•daten, zelf». - _ .' , . • .
Hoe zit: het, nu aet eeh regeï
van het stakingsrecht? i
Als dat wordt toegepast doo]
zogenaamd onafhankeli j ke ml!
re rechter, dan heeft het vi
om hét lijf. Tien togen één
bij belangrijke 'aksrei! téoh'

T/I. straffen worden uitgedeeld,;
*•/; dat een regel la overtreden!

Minister Vredeiing schrijft;
v Twintig, dat een leger in vj
deetijd en in oorlogstijd a:
paraat moet zijn. Daardoor J
er van staking door militai:
geen sprake zijn. Dat is na
lijk oude koek. Toen de soli
het parate weekend wilden a:
schaffen, zei de legerleidii
ook dat we altijd paraat moi
zijn. Paraatheid is best mal
gaan niet voor jan-lul een \d in de kazerne hangen.

Hetzelfde geldt ook voor ett
en. De soldaten zijn best il
staat om uit te maken, wannt
er wel en wanneer er niet g<
staakt kan worden. En JUIST
OORLOGETIJD kan een staking
heel belangrijk zijn. Denk t
aan de amerikaanoe soldaten
Vietnam die weigerden om do]
aan te vallen. Dat ia het r<
om te staken, dat de soldat<
zelf nemen. Een reoht, dat »
van geen enkele legerleiding
ooit zullen krijgen.



.: In 1949 is de Noord', Atlantiese
Verdrags Organisatie (HAVO) op-

< - gericht. Daarin werken de meeB"
1 te landen van West-Europa, Ca-
nada en de Verenigde Staten sa-
men op militair gebied. In 1949

..werd vooral gesproken over de
Kussiese dreiging. De landen '
-van Oost-Europa* die door de
"Russen bevrijd Wazen,..'Werden In-
. de invloedssfeer van de Soviét
!. unie gehaald. Tegenwoordig is •
, de kans op een oorlog met 3e

• Russen minimaal:; Dat heeft mi-j
' i.niater Hseinger .pao .nog'ge- t

"'zegd, toen hijfjliVMbskou terug
kwam. De NAVO houdt zich nu iHet

'...andere zaken bezig.,'''';''.. : f.

.-,,'Dë NAVÓ'lp,eeri.'damenwèrkings-' "m,
-•'".'verband >an: kapitalistiese. lan-

1 , den. Doel' -van hun buitenlandse..-*
/politiek 'is: in, de eerste plaats

.,; .handhaving' yan:het kapitalisme.,
: Eet gaat er.om, dat het de on- ,
' - dernemers;vrij•blijft om op zo-
veel 'mogelijk plaatsen'in'-de , '
voreld te investeren en winst
te maken. Daarbij,kan het ze ' ,
niet zoveel schelen, óf er
Bprake is van demokratie of

, diktatuur, zoals de volkeren' t
van Griekenland.en Chili bij
voorbeeld maar al te goed weten.

lu de 50-er 'jaren was alle aan-'
dacht van dé .HAVO gericht op de
Russen. 'Het' was de periode van
de Koude Oorlog. De amerikaanse
minister Dulles verkondigde dat
de Russen moesten worden terug-
gedreven. De amerikanen waren
de baas in dé NAVO. Maar een
'oorlog kwam er niet. Niet in de.
laatste plaats omdat de rege-
ringen van West-Europa niet zo-
veel zagen in één oorlog op hun
grondgebied. Kapitalistiese re-
geringen zijn al vaak oorlogen
begonnen, maar dan liefst wel
zo ver mogelijk van huis. Toen
de Soviét Unie op een gegeven
moment raketten had ontwikkeld,
die de USA konden bereiken, was
het idee van een grote oorlog
prakties van de baan. Nu zou
niet alleen Europa, maar ook de
USA er aan gaan, en dat zagen
de amerikanen niet zitten.
Er werd een begin gemaakt met
de "ontspanning". Tegenwoordig
zijn er minstens drie 'oost-west
onderhandelingen tegelijk aan
de gang.

. Er kwamen ook elders in de
wereld moeilijkheden vqor de
kapitalisten, De volkeren van
de derde wereld kwamen in op-

stand. De kapitalistlese landen .
met de USA voorop voerden mili-:•
taire operaties uit in alle ..we-
relddelen, Bét bekendste is >,
daarvan natuurlijk dé oorlog in
Vietnam geworden, waar de ame-
rikanen uiteindelijk verslagen- '
móésten wegtrekken. , .-;'• . ' '"

Tegenwoordig doemen voor de 'ka- ,
pitalistiese regeringen nog
weer andere problemen op. Het ;;.
;aat slecht met da ekonomie... ,
Jet. kapitalisme blijkt toch .nog.',_:
'niet zónder krisis té kunnfen, •<,?•,''
bestaan. De inflatie vliegt de,;
?an uit. De werkende .bevolking
comt in' beweging. De eis om- •
controle op'het doen en .laten
Van de ondernemers'Vordt steeds
luider. ̂

In liet'Verleden is het kapita-
listiésë systeem altijd met. de
zelfde oplossingen-gekomen voor
dit .soort problemen: 'eerst on-
derdrukking van dé opstandige
bewegingen in eigen land. En
als dat niet lukt, .de aandacht
afleiden door een oorlog er-
gens anders (de bevolking te- ,
vreden stellen en dé kosten er-1'1
gene anders verhalen). Dat zijn,
dan ook precies de mogelijkhe-
den, waar de NAVO zich op dit
moment méé bezig houdt.
Twee voorbeelden:
Iedereen weet.natuurlijk al dat
Minister Kissinger openlijk ge-
sproken heeft over de mogelijk-
heid van een oorlog om de grond-
stoffen in de wereld. En Eissin-
ger is geen uitzondering! In de
NRG van 24.10 lezen we over de
west-duitse minister van finan-
ciën "Minister Apel sluit oorlog
met olielanden niet uit." En: '
"de Westduitse bewindsman gaf
toe dat de grote geïndustriali-
seerde naties tot militaire
repressailles tegen de oliepro-
ducenten gedreven zouden kunnen
worden"...
En in de NAVOKHONIEK (eèö offi-
ciële publikatie van de NAVO)
schrijft in oktober een funktio-
naria van de invloedrijke RAND
Corporation het volgende:
de NAVO•kan alleen maar goed
blijven funktioneren als "de
verschillende regeringen ex toe
komen de orde te handhaven in
eigen huis". Hij spreekt zich
uit vóór "het bestrijden van de
inflatie en andere interne wan-
toestanden". .. Als de NAVO zich
met 'interne wantoestanden'
gaat bezig houden, kunnen we
beter oppassen.

Op 21, 22 en 2J november orga-
niseert de BVD een internatio-
naal Boldatenkongree, Verte-
genwoordigers uit de Verenigde
Staten . . .
genwoordigers van soldatenor-
ganisaties uit de Verenigde
Staten, Engeland, Zweden,
Duitsland, Zwitserland, Italië,
Frankrijk, BelgiB en Nederland
en misschien nog uit Portugal
n Noorwegen, zullen naar JTe-
erland komen cm te spreken •
ver de strategie van de BOlda-
enbeweging in de komende'; j a- 'J',
-en. " • ;" ''.'..'••, •.:','
ie eerste twee dagen van het
:ongres zullen bestaan uit be-
ilóten vergaderingen van de .
•ertegenwoordigers. •'...-• •
)e derde dag is een grote: jnas-
iameeting' in Utrecht, waar .',.'.:',
ilm, muziek, toespraken en ,','''/
aktievarslagen.uit het buiten-,
and op het programma Btaan̂ ',

Het kongres wordt gehouden-.;•''.
nder de naam AHTI NATO.,'?4. ' •.
.Is de soldaten internationaal
gaan samenwerken, .moeten ze ••;
natuurlijk"ook rekening houden
iet de internationale samen- .:.
'erking van de legerleiders....
Èn.;dat Is de NAVO. De NAVO ': s,
beheerst in feite alle legers
in We s t-Europa;'- Ia de NAVO '- /j
wordt het beleid bepaald» " •;•
waaraan wij ónderworpen zijn.-' i
In.Nederland is dat de laatste
tijd extra duidelijk geworden.
Bij de voorbereiding van., de .•
nota van minister Vredeling..
iet de NATO op alle mogelijke

manieren van zich horen.. !

in het is langzamerhand genoeg
bekend hoe de Bekretaris-gene-
raal van de NAVO, mr. Luns,
denkt over dé nederlandse sol-
daten. Alsof het het ergste
;uig is' wat er in de NAVO rond
LOOpt. , . ";•

De eisen van de soldatenbeweVi
ging in alle landen komen in',
conflikt met de politiek'vah' ,
de NAVO.-Juist daarom ia het
ook noodzakelijk dat de solda-
ten van alle landen elkaar
treffen en een gezamenlijk
program opstellen.

M̂ B̂ M̂ B̂ VHM*̂

nart» krant
De NAVO-krant kost /o,25 en kast
besteld worden door ovefmaking
van ƒ0,65 (inklusief pgrto)
op giro 13772258 ten name van
ds 1VD, postbus 10126, Amster-
dam, Na storting van ƒ5,- of
ƒ10,- worden reepektievelijk
10 of 25 kranten toegestuurd. '

Iedereen die de BVB wil helpen
of meer informatie wil, kan
schrijven naar postbus 10126,
Amsterdam of bellen: 020-229298
tijdens de kantooruren 14.00 -
18,00 en van 20.00 - 24.00 uur
op werkdagen.

waar
En het JaarbeurseongïöBöëntruB
Ln ütrebht, achter, hét station,
tegenover de Hojelkaaerne. '•
/ > ^ i V- *

hoe laat , ; * *
10.30 - f?. JO uur '̂"

programma ,
SPREKERS: "
de BVB: over het abldatenverjset
en 'de NAVO,
ü. t ENGELAND: oVer dé oorlog > '
Ln Soord-Ierlajiidi/
uit ITALIË: ovsï het neqfasoiB-'.
me en het gevaar, yart een
staatsgreep-, ' i> '
uit DUITSLAHD: övsr het dultus t ,
militarisme,
uit de USAS*. over de strijd ia
Viethatt.'ën het vrijwilligers-
leger,
uit ; ZWEDEN": over ' aoldatenakties
in een"1 neutraal' "leger j
tti t>. ZWITSERLAND: ';«én kléiri'la&d.'' '
met een klein leger en gïoté-
kapltalisten,
uit FRANKRIJK: óver'hé'i niéuwe"
eisenprogram van de soldaten,
uit BELOIE: over bet" 'niéuwe'
leger met É maanden diensttijd. •
Een . INDONESIË- DESERTEUR:
tussen 1945 en' 1950 zijn 'fco'n
1500 fcederlandse jongens gede- "'
sértesrd en- ondergedoken, omdat '
ze niet vilden vechten in Indo-
nesië. Nederland probeerde daar 'v-
dé onafhankelijkheid van 'Indo* •<•<
nesie tegen te houden. Sommige ;
van dié jongens hebben daarvóór''
jaren in de gevangenis gezeten»
Eén van hen zal op de manifes- i
tatie iets. vertellen ovet de'
ervaringen uit die tijd.

INFORMATIE. ; ... ' ' ' ' '"' '
Een groot aantal buitenlandse :
en nederlandse organisaties
zal z'n publikaties ter verkoop
aanbieden. , -, ';, .

TONEEL • • ' • . . - ' •
De toneelgroep PROLOOG zal op-
treden (aanvang waarschijnlijk
12.00 uur) . ..

MUZIEK
Het muziekgezelsohap
UI VOLHARDING kent eek (onge-
veer 1J.45 uu*)

EN MISSCHIEN
Er wordt nog druk gewerkt aan de
mogelijkheid om een spreker te
krijgen van de BEWEGING van de
STRIJDKRACHTEN in Portugal.
Ook worden films uit diverse
landen verwacht.



'S)

•dam. Dinsdag 22 oktober
it weer zover. Maten uit
ichaersbergen en de Hara-
loesten bet mooie pak aan
loenen poetsen en hup de ,
i naar Amsterdam. Hier
rond een uur of 12 het • "
Iele bezoek van president
>r uit Senegal aan . Neder-
Be regering laat dit
gelegenheden nooit onop-

ct Voorbij gaan. Een
grbep soldaten mocht de
riteiten meemaken en 2j
lauwbekkend van de kou,
i keurig reoht rijtje

roordig laten de Soldaten
lit soort klussen niet
20 gemakkelijk aansmeren.
er bekend werd vis er

an opdraven) werden op
rillende kazernes akties
inisserd. De kamers verden'
ian» er werden praatjes <"j*
it en bandtekeningen op-,. ,
Ld i Door de maten van deS .
imp werd aan minister- (
lent Den TJyl een brief .' „
ird met/ maai liefst 85
èkeningéh er onder.
sete. akties begonnen
r 1 of 2 dagen voor de
a, .zodat van enige samen*
og tussen de kazernes'
g terecht kwam;' "

j

3 niet'de eerste keer dat^t
ten protesteren tegen pâ !,
en ander ceremonieel ver-
goala .de b.eHdiging van.})
leren. -T' -u ' , J
bruari -'^S'bijvoorbeeld ..
r in dé Soldatenkrant een
ht te .lezen over akties i
edorf 6n Harderwijk. In
rf werd een parade geor-
eerd omdat de stoters
ieuw vaandel kr'ëgen en
twee vaandrigs de of f 1-
eed aflegden. Destijds
rden twee maten.deel te
. aan de "feestelijkheden?
kregen:toen een douw.

Deraktief>, kader
cader io bij parades super
sf. Bevelen worden nog har- •
lan normaal geschreeuwd. •
tig wordt er heen en weer.-'
ipt. Tenues die zogenaamd v
in orde zijn, 'moeten on- ".«t,.'
slijk volgens het boekje ' .
)n dichtgeknoopt. , „ '

xsterdam deelden WDM-er s .;/',
twee en een half duizend v-S
letten uit aan de :toe- .'' ;•'-
uwers. Ook werden er een - 1-':
al aan de maten zelf uit-
eld en een paar maal werd
pamflet hardop voorgelezen,
tot groot genoegen van de
aten en tot groot ongenoe- -,'
van de officieren die nog '
er begonnen te brullen.

t
et pamflet stond onder au- ,•
dat de op waant staande .
aten het «iïitariaties ver-
., dat hard op de grond
ipen, en dat gebrul graag
anderen over laten. "Maar
generaals vinden het nog
da mooi. One doet het een
:je te veel aan kadaver dl fl-
ifte denken."
stond er in dat ze niets
in ie president van Senegal
,«n, omdat ze "tot voor kort

nauwelijks van zijn bestaan af-
wisten."
De maten uit de Harskamp voeg-
den daar nog aan toe dat "zijn
rol in Senegal en in heel
Afrika nogal dubieus is."

koude douche
Nadat de president en de konin-
gin voorbijgeajeesd waren, ging
het snel huiswaarts. Daar
wachtte de maten uit de Hars-
kamp nog een koude douche.
Terug uit Amsterdam konden ze
om 3 uur 's middags nog eens
aan de 'normale' dienst begin-
nen. En dat terwijl er geen
dag prestatieverlof af kon!
De maten uit Ede, krijgen heel
misschien nog een dag kempen-,
satie, maar dat is nog lang
niet zeker. Al met al een hoop
ellende. , •-*•' ',;' • ' . . - . '

afstorhping;
Parades lopen, uren exeerseren""
"om te 'oef enen",, het blijven- ,
zinloze en afstompende bezig-
heden. Als, altijd vindt de Ie- ,
gerleiding' dit eoort zaken >
noodzakelijk en iets wat bij
'de dienst' hoort. Toch zou- '
den, parade?' gemakkelijk afga- ••••
schaf t, kunnen worden. Dat dit
nog niet gebeurt, ij. een lo- ,',
giese zaak. Het de parades .
hebben de generaals een middel ,
in handen om de soldaten te
kleineren, te disciplineren»
Om ze te laten wennen aan . bet
automaties opvolgen van beve-
len. Zo zien ze de soldaten
graag, niet- denkende vechtma-
chines die desnoods hun wapens
tegen de eigen bevolking opne-
men. : . -v, • .• • ;

De af schaf f ing van de parades
zal weer een 'stapje in de goe-
de Tióhting zijn. Daarom eis-
ten de soldaten terecht: af̂  „
sohaffing Van alle militair
vertoon en ceremonieel.

lichtpuntje
Tijdens dé erewacht lieten de
soldaten zien dat ze .toch niet
zo' afgestompt zijn als de le-
gerleiding graag zou zien.
Want wat gebeurde er? Een oud
vrouwtje struikelde over de
tramrails en haar boodschappen
rolden over de straat. Onmidde-
lijk snelden -soldaten toe, ge-
weren werden op etraat gelegd.
De amsterdamse bevolking vond .-;'
het een prima zaak en keerde v

zich tegen de kapitein die rood
aanliep vanwege zoveel gebrek
aan discipline ....

2.

Op & mei werd op een aantal '
grote kazernes aktie gevoerd
voor meer kompensatie voor week-
end en wachtdiensten. Ook in
t„.Harde. ,Tijf maten uit...!t .Harde,

werden: vóór die zaak gepakt. Zij
worden beeehuldig'd van ̂ 'onder.-
mijning van de krijgstuöht", om-.;
dat Ve in twee pamfletten hebban'
opgeroepen .voor een demonstratie
lie.door de kdmmandant was ver-
>oden. De krijgsraad Veroordeelde
de .vijf :JïDM afdelingsbestuurdetB
;ot 150 gulden boete en twee
weken Nieuwersluis voorwaardelijk
Op 23 oktober Btondei de jongens
voor het Hoog,Militair:.Óereohtsï
lof. Dé Soldatenkrant sprak met

SK: Hoe. ging het in de rechts-
zaal?

"Er was een heleboel overbodig
.machtsvertoon. Niet minder dan
20 mareachaussees waren opgetrom-
meld om de.bezoekers te kontrole-
ren.
De president begon met te laten
merken dat hij het heel erg vond
wat we "gedaan hadden. Daarna,
werd de aanklacht voorgelezen.
De aanklager ging op de zitting
niet verder in op die aanklacht.'
In plaats daarvan had hij het ,
steeds over de beledigingen die
in1 .ons pamflet hadden gestaan. .
Nou, alles wat daar instond was ;
dat Vredeling wel een bord voor
zijn kop moest hebben. Dat is
toch een doodgewone nederlandse
uitdrukking. Trouwens, Vredeling
kan wel.tegen een stootje. Vat
hij zelf over Luns gezegd heeft
gaat veel verder. (Zie ook pag.
2 van deze SE)
Ik denk dat ze zo lang over die
beledigingen doorgingen omdat ze
op de andere punten van de aan-
klacht niet zo sterk stonden.
(Verspreiden van een pamflet met
daarop een oproep tot demonstra-
tie.) Daarop kun ja soldaten
moeilijk veroordelen. Demonstre-
ren ia nu eenmaal toggeetaan.
De aanklager was niet goed op de
hoogte van de zaak. Dit bleek
doordat hij allerlei namen en
rangen door elkaar gooide.
Onze advokaat wees op de ontwik-
kelingen in da vakbonden' binnen
en buiten het leger. Onder
andere doelde hij hiermee op de
erkenning van een aantal akflie-

iddelen en op de faciliteiten
ie de WDM voor zich veroverd »*>
eeft. Hij trok de konklueie dat .
at zwareratraffen'alleen, maar *
torend zouden werken., Met ande*!,"
e woorden: hoe harder de komma**,
anten 'optreden', "hoe iarder de j '
oldaten. eioh Verzetten."

E: Wat vinden julle ̂ Tienden
en familie ervan?

.',

'Mijn vrienden staan eï allemaal
aohter. Ze.zeegen:wel eens dat. i
ik me" beter ruetig kan houden
en me niet in'de nesten moet wer-1 'i
ken, maar ze vinden' het. toch ook, '('
nodig dat er een aantal dingen in. <f,
het leger veranderd moeten worden^'
Ala IE'eert paar-weken moet zitten
zullen ze allemaal op bezoek ko-̂  '*>
men, omdat ze begrijpen waarom ik
aktief ben in de WDM. "
Mét ds maten op het onderdeel
praatte ik veel -over de 'vtaag
vaarom vakbondsmensen buiten het
leger hun werk'vrijer kunnen doery
terwijl de WDM-ers regelmatig , . ;.
worden opgepakt.
Ik heb nog niemand getroffen die
de bedoeling ,van de'demonstratie,'1̂ '
ia vergeten. De maten willen nog
steeds kompenaatie. De helft van
de maten die nu-in 't Harde.zit^w-
ten heeft de demonstratie niet T>U:,
meegemaakt. Maar' deze krijgsraad̂ ' '
zaak maakt duidelijk wat er, tot
nu toe rond de kompenaatie Is ' .'
gebeurd." -.'•[,:''-, ,.' ,., .-.;'."-
SK: Hebben-jullie 6r apijt van? 'a

"Helemaal niet. We stondètt »le , ,
afdelingebeatuordere aoht'ér Het " ..
besluit van de leden van ' t Har- '•!,
de en ook achter dat van de alge-',
mene ledenvergadering." . :i:

SE: ïoe gaan jullie 'TOOL. verder? •''.",
"We gaan door met de toapenaatie.
Maar door de tegenwerking van de
legerleiding, vooral. in de zaak.
vaa JOB de Hoógh waren we ge* •'. ,
dwongen al onze aandaoht ergens
andeis op te richten. Daardoor
is het gevone VTDM verk een
beetje in de knoei gekomen. We
moeten nieuwe wegen zien te vin-
den om onze gerechtvaardigde, ei-
sen ingewilligd t»'krijgen."
SK: Laatste vraag. Caan Jullie
naar de AMI HATO '74
tié? , .

"Tuurlijk '............"



Üet Zwitserse legex kent een
heel andere dienstplicht dan
wij in Nederland, België of :
Frankrijk kennen. De opleidings-
tljd wordt er doorgebracht op
de Rekrutensoholen. Deze oplei-
ding duurt'21 weken. Daarna mag
je naar huis, maar dat betekent •
niet dat je er van af bent.' • ;;
Tot aan je 35e jaar heb je nog.-:,'••<
een flink aantal herhalings-
oefeningen. Zo heb je acht keer
een 3-weeksë oefening en vier , ..
keer een 2-veekae cursus. r};;
Bovendien blijf'je tot.je 50é ;:r';.
jaar bij je onderdeel: inga- '' '•:«.,
deeld. ' ..'.:•-•. ' ' ••'.'•: ,;< £-.
in Zwitserland noemt men dit«. ,.s
een militie-systeem. •'•• ;
Hoewel ze in Zwitserland dus ."•'•.
een ander systeem hebben, zit- r'V

, ten de maten daar met de zelfde
dingen als wij en gebruiken de;1;.;
officieren de zelfde truöa.om''. ;
het zaakje, onder de duin te ;'t'
houden. ; . . ' , : ••>•, '• "• --H:»-.

eisen
> 'De. eisen .die op het ;ogenblik •'•;
: dan ook leven.bij.de zwitserse..;;
• soldaten, en waaromheen ;ook. *'£-:
r;ajkties worden gevoerd, zijn:;'.%'}•
a gegarandeerde vrije .tijd en: :
V het recht om de kazerne .tui»,,..

„•' ,seri 19.00 en 2'2'iop uur
; ,-' -.verlaten • " :•'•?. ;ï , , .,
.'."-het r.echt'op genoeg alaapj 'u
-7 i haohtoefeningen mogen .nietj .'..-
', :, :.'langer duren daaXtot ;22iOQ /,j;:
' -vuur,, en.het;appel'.mag

' '-.'•'•' géns niet .voorf6.00 ;uu
V .houden worden' '.; v';:''.'.:;

- weg met het beloningstelsel
op prestaties. Dit systeem
houdt meestal in dat goede
en gehoorzame of snelle sol-
daten eerder naar huis mogen.
Op deze manier worden de sol-
daten tegen elkaar uit ge-
speeld^ :

-iedereen op zaterdag om 12.00
uur weg uit de kazerne

En de belangrijkste eis van dit'
moment: , • '.'"
- tegen de dwang om na te die-
nen! .' • '•' •

Deze laatste eis is gericht te-ü
gen het feit dat officieren -..J
elke willekeurige soldaat kun-ü
nen dwingen om nog eens 21 ..-.,',
maanden te dienen vóór een op- .'
leiding tot reserve-officier . L-.
of reserve-onderofficier. Hond.,.*
deze eis is een landelijke kam-
.pagne georganiseerd. ; '
In de zomer van vorig jaar is
deze kampagne begonnen op één
kazerne, door het organiseren
van een petitie.Het resultaat
.hiervan was dat slechts 2 van
de 16 soldaten zich lieten
dwingen om nog eens 21 maanden *
.in opleiding te blijven. •,
-De winterliohting van dit
herhaalde de kampagne op de
'zelfde kazerne. Er werden 600A
'handtekeningen opgehaald. "> l
u is het tot een landelijke"*'

.akiie uitgegroeid.

100 man staken
<; ï t
Kaast deze landelijke, kampag-r
hes dïè toornamelljk̂ door

'Soldaten Kommitees' worden ge-
organiseerd, zijn er net als.
bij ons, ook plaatselijke
akties. We zullen er hier een
beschrijven.
Het 1e pel. van het 4e trans-
portcie. te Eolépens, werkte
volgens de legerleiding veel
te traag. Als straf. moesten
de maten op de avond van dins-
dag 25 september '73 een oefe-
ning draaien. Deze oefening be-

stond uit het verladen van oei
materieel-aanhangvagen, Ka eei
korte rit bleven de soldaten
in de vrachtwagen zitten als
blijk van protest. De straf d.,
hier op volgde waa'het herbalt
van,-de oefening op eaterdag, i
dus in vërlof-tijdl l
Uit protest tegen deze straf

. bleef de hele compagnie die
woensdagmorgen op bed liggen;
De maten toonden zich solidair
met het 1e peloton! Van elk
peloton gingen twee man naar
de CC met de eia: iedereen
zaterdag naar huls, ook het
1e peloton! . •:., ; ','. .
Ka deze staking werd 'er in ee>
plaatselijk restaurant een vel
hoorzaal ingericht i Van de 10(
man die aan de staking hadden

. meegedaan werden er 40 ver- •-
•-•.•boord; Er volgdan zware straiN
;" fenj'5 maten kregen 10 dagan \ ..''"streng en 7 maten 2o dagen ji

fi .V;.streng arrest. Twee maten ' f
j'.i- .werden ter beschikking ge-
. •' steld aan'ds onderzoèkBoffi-
'vi'1 cier en ontslagen uit"de milt-
; 'i. taiïe diérlst. Ban half jaar ,
*:.-;later, in maart. 1974-, hoordeli

.. 'ze 30 dagen gevangenisstraf ,
V en JOOfr. boete tegen zich ;."..
. i - eisénl.. > . ''.,•.;.'.., j-; ' . 'V

-'•?';;:i.;;[)',.i'i,0ök.:iil Zwitserland worié». de:^ l
, :l;v.v'.ï.'Hzogenaamde; 'raddraaiers'. er 'ï| '.
. ' • ' 'A uit;gepikt én-z*aar géstraft| ;:
,i H"*•'$;?,;terwijl hét hier ging om eanü
,V,.„j;i;3<.:!.'staking vafc 100 man! - :; :' ,.-••
.;'«.̂  •"';*.'. ̂ Twee dagen ̂Voór tle liitfipraat. '
"V:;';;̂'!' zijn .er .in Basél, 'ZUrioh -en * :
-"'" 'jT*: Lausaniè. dan ook gtota .dendni

,straties gehouden door
-. en soldaten i

.
Boidatén In Zwitsèrilïna niét;

pikken én' Kun'

'.De1 amerikaansa aoldatenbéwe-•; •'•t-
'• ging maakt grote veranderingen-" *'
.•'.' door. sinds .de'aöerlkaans'ë tro'efjl'f1
. pen.uit Vietnaa zijn terugga-
trokkenV;..Dat is.'niet'Verwon-, i:-

... derlijk. Het Boldatenverzet
..•': de Boldatenorganisatiés
., 'do American Servioemea.Union
Y zijn namelijk 'grotendeels ont*K'

staan als direkt uitvloeise],, -»-1'"
;'•'• van de Vietnam-bbrlog, '- i" • ''^ •
' ,.Dé soldaten roeiden er weinig1 </
v' voor té moeten;vechten in een1' t< .
, oorlog die .niet ;te winnen was,,;" ,
'. en waarvan zij en één;groot ,» •,
..;• deel van de amerikaanse bevol« *
king de zin.niet inzagen. , " ;

• , Daarom verzetten zij zich t'8->' ',
. . gen hun -officieren, veigerden _,-<•
-1 zij bevelen en organiseerden 1J_/
' zij zich. . . ••. . .-• -. . f r ,
Door het terugtrekken, van de ,.n",
troepen uit Vietnam zijn nu

, voor velen de redenen om aktief
te worden in de soldatenbewe- •
ging minder dringend geworden.
Een deel van de organisaties t
ia zich gaan bezig houden met
de problemen van de Vletnam-
veteranen, zoals werkeloos-
heid, en akties tegen oneer-
vol ontslag uit de militaire
dienst. Meer dan een half mil-
joen veteranen zijn namelijk :
oneervol ontslagen, vaak omdat'
zij zich tegen de oorlog ge-
keerd hadden of zich hadden
verzet tegen hun kommandant.
Voor hen is het helemaal onmo-
gelijk om werk te vinden.
Andere organisaties vechten
voor een algemene amnestie
voor de soldaten die tijdens
de oorlog zijn gedeserteerd en
die in de VS of in het buiten-
land zijn ondergedoken.

"o)
üÜ

Een'tVésas verandering waarmee.v:
de .BOÏdatenbeweging.te maken >
heeft gekregen, ia het .af- •:'•'';,
sohaf'fen van ,de dienstplicht ,t
en de invoering van een vrij- .r,.-=
willigersleger f ;De :ontevreden-ïs-,
heid van' dienstplichtigen ie ?̂'
niet langer meer een-bron van"-':'
aktie en organisatie. Haar dat:
wil niet zeggen dat in het v %.
vrijvilligersleger niets meer '"•;
gebeurt. - . ' - • • „ ..'
Al in de Vietnam-oorlog speel-"
den vrijwilligers met een 3" r.
of 4-jarig kontrakt een be-
langrijke rol in veel akties.
En ook nu nog komen regelma-
tig 'vrijwilligers' in opstand
tegen de slechte leef- en
werkomstandigheden, de leugens,
die hen verteld zijn toen ze •
tekenden en de onderdrukking
door het kader.
Op 14 juni van dit jaar bij-
voorbeeld, bleven meer dan 60•
man aan wal bij het vertrek
van het vliegdekeohip USS
Midway. In een interview met
het blad Winter Soldier en tij-
dens de krijgsraadzaken tegen
een paar weglopers kwamen heel
wat klachten naar voren.
"Als je 's morgens wakker wordt
en je pakt een zakdoek of zo
om je neus te snuiten, dan komt
het vuil uit je neus, zo smerig
ia de slaapafdeling". Anderen
klaagden over mishandelingen

., . . . .
door bewakers .als,ze'aan boord',;;;;
in'arrest zaten,-over de legê  ;j;?:
ring in het buitenland (de ';'",,/>•;
;thuishaven van de Midway ia;'./-vi«j
niet, in Amerika maar in Japan)..-'''.;
Mike Hammond,.!een twintig - ; ' /.-.v
.jarige matroos die dienst had ;',v'
genomen omdat hij geen werk :-v ->:'-'
kon krijgen, veroorzaakte nog . '
een lichte paniek, bij de krijgs
raad door het feit te noemen- '••
dat de .Midway bewapend was met
atoomwapens. Dat had hij hele-' •
maal niet mogen aanvoeren,
want die informatie was geheim!
De straffen waren erg zwaars !;;.;
15 tot 134 dagen arrest en •'"•' -'
boetee van $450 tot $1000. 1'"'
Ozzie Washington, één van de .
weglopers, zei daarover: "we
moesten wel iets opofferen om.,
de zaak in beweging te krij-
gen. Misschien wordt het nu
iets gemakkelijker voor de
aensen die na ons komen".

;,Geheime
hielp f oscisten. i

Italië"
Vat oh» carrapgndait

„ BONN - D« ÖoltM rcrtrtaj cd
\Dlmicnkot* tnlwoord nracicB ftrta

op de Yriiat of er coAUcten hebben
bMtnn tussen IKlUuse neo-bucb'
ten ra de Watanltn InliehUarcn.
diettt BND en onderdelen TIV het
Westdaltw leier. OTer deze eontae-
ten tljn vrtren resteld door een »•

be »!(evurdl|de.

&fgeratrdlgde betvept zich
rij onder meet- op berichten in

de Italtaatue kranten. HieruU blijkt
dat twee leiden van de Italiaanse
neó-lasctlten, Giamettinl en Ranti,
die thans in de gevangenis ritten we-

• gena terreuraanslagen, in september
1969 de militaire school voor psycho-

! logische oorlogvoering in EiuWi-
chen hebben bezocht. Andere Italiaan-
ge neo^fajeisteDwzouden volgens be-
richten in het nuaden der zestiger ia-
ren enkele malen demonstratie» met
Duitse wapens door het WestaultM
leger hebben bijgewoond.

Giannettini zou volgens het Ita-
liaanse tijdschrift l'Europeo na zijn
arrestatie hebben verklaard, dat de
Italiaanse politiecommissaris Cala-
bresi door de Westduitse geheime
dienst werd vermoord. Commissaria
Calabresl -werd in 1972 vermoord.
Verdacht van deze moord wordt do
neofascist Glanni NarüL die agent
van de Weitduttse BND zou zUn.
Giannettini zelf zou laren lang lid
van de Itlllaans* geheime dienst z|jn
geweêgt,
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Aan de zuidflank van de HAVO is op het ogenblik van alles aan.
de hand. Er wordt zelfs van een krisie in de HA70 gesproken.
Wat zijn de feiten? .

Griekenland en Turkije hebben deze-zomer oorlog gevoerd pp .
Cyprus. Turkije houdt nog ateeda het belangrijkste deel van
Cyprus bezet.

In Griekenland is het kolonelsregiem tijdens de Cyprus-oorlog ,
. gevallen» Je huidige regering wordt geleid door zéér konserva-

• : tieve ministers. Eet oude onderdrukkingsapparaat van de kolo-
nels is nog bijna volledig in stand gehouden. Kr zijn 'vrije',
verkiezingen op komst. Kaar zolang dit onderdrukkingsapparaat
bestaat, kun je van 'vrijheid' nauwelijks spreken. Vandaar ook'
dat de linkse partijen eisen dat de verkiezingen worden uitge-
steld todat de fascisten zijn opgeruimd. '
Door de steun van de NAVO aan Turkije heeft Griekenland beslo-
ten ẑ ch militair uit de HAVO terug te trekken; Dit tot afgrij»
;zen van de NAVO-generaals. Er zou nu een 'gat' zijn ontstaan'

:-...in de Verdediging van.de middelandse zee, dat moet worden -op*
: geruid door de andere landen.

de soldaten

spanje

In deze situatie van internationale chantage en de dreiging , •
van het fascisme, hebben de Italiaanse soldaten belangrijke '• ;,
initiatieven genomen; Be soldatenbeweging groeit met de, dag.
Dwars tégen de repressie in. :pe' soldatéïtóp de, kazernes verbinJ
den' zich met de akties van de' "bevolking. Op de Chlll-aemonatra-
tie'in Home waren voor het éérst soldaten in' uniform öanwezigi •
liefst 200 tegelijk! Op 27 oktober jl. vergaderden ,, in het ge- -.^
heim 160 soldaten van 40 versohilleadé'tazarneB in Hootd- , „;<
ItaliB over de voortgang van dé strijd»';- ' ; ,..'; , ':. '•' ' ; :„H.'._

Spanje is geen lid van. de HAVO, maar door de vele Verdragen met
-. de VS is dit land wel nauw met de- HAVO'verbondeni-'bfevpolitieke,,
situatie in Spanje is gespannen. Vat zal':er nS de dood yan .,.

..Franco,, de oude bondgenoot van Hitler en Mussolini; rgebeuten? ,"
Sommigen vrezen één hieuwe burgeroorlog1. Anderen kijken hobp-

. vol in d6 riohtingivan Portugal. <• < • ,"

•Bortuaal
, De kapiteins van de .'beweging der strijdkrachten' hebben de

,, regering Caetanö.ten val gebracht•en ;nu met steun Vafa de demo-
i •' kratiese partijen een nieuw bewind opgebouwd. De leïding van > \' • de HAVO was niet ontevreden over het Verdwijnen van de dlkta- f

( tuur in Portugal. Een gevoelig puntje van kritiek op'.dé 1ÏAVO '•
•/(behalve de diktatuur in het land zelfjook de koloniale .oorlog)

' kon zo worden weggewerkt. Maar de laatste tijd gaat het minde*-, '
•,'..;;'goed vinden ze. Hiet alleen het. oude fasoistiese bewind is op^*
; ;;.: geruimd, de niéuwe leiders maken ernst' met het opruimen van
;' / ALLE rechtse, krachten! Door ingrijpen van de bevolking, met
. . steun .van de militairen, werd enige weken geleden een rechtëe ••
;. staatsgreep verijdeld. Generaal de Spinola verdween van het
>• ''toneel. .Hu maakt de HAVO-leiding zich wérkelijk zorgen.

••'•• ; Minister Kissinger heeft al twee missies van de CIA naar Por-,
tugal gestuurd om polshoogte te nemen. Wat daar uit voort kan
komen hebben we in Chili al gezien. . ' '

'• Als klap op de vuurpijl is nu één vergadering van de Suoleaire
.Planning Groeptvah de HAVO uitgesteld. Amerika, Engeland en
WestrDuitsland willen niet dat het huidige portugese bewind
óp deze vergadering belangrijke informatie krijgt. , • <

, ;.; Ook van andere kanten staat de portugese bevolking onder druk.
,-„«. Het als in Chili willen de kapitalisten plotseling niet meer

• : investeren en daardoor dreigt dé ekonomie in gevaar te komen!

.
'Ö0p he-ö; kongres AHÏI ïrlïö 174 zuilen ook vertegenwoordigers van ;
deze soldaten aanwezig zijn.vZi ) hebben onze steun nodig. Hoef;
Wij moeten voorkómen dat néderlandse troepen*" land-r lucht- of •',;
zeemacht, gaan oefenen of gelegerd worden ia liet middellandse .; i
zee-gebied. Geen steun voor het fascisme. Hiet rechtstreeks! . l
maar ook niet indirekt dóór onze. aanwezigheidir .^.^••: '„-̂  "; •' !

En dan is er Italië. Daar hebben ze zojuist de 37ste na-oorlog
regering versleten. De arbeiders en beambten voeren massale
akties tegen het ekonomiese wanbeleid van de kapitalisten.
De groeiende maoht van de arbeidersbeweging heeft geleid tot
aktiss van rechts, ohristen-demokraten en nee-fascisten. PaB-
oistiese commando's hebben al verschillende bomaanslagen op
hun geweten. Op 28 mei ontplofte op- een vakbondsbijeenkomat
een bom, waarbij 6 doden vielen en zo'n honderd gewonden.
Bij de begravenis van de slachtoffers waren meer dan 500.000
mensen (!) aanwezig om te betogen tegen het fascisme!
Het voormalige hoofd van de geheime dienst is gearresteerd in
verband met plannen voor een staatsgreep.
De andere kapitalistiese regeringen snellen het Italiaanse
kapitaal te hulp, maar als kapitalisten iemand' helpen doen ze
dat in de eerste plaats om zichzelf te belpen. De westduitse
regering heeft de Italiaanse regering een lening aangeboden,
maar tegelijkertijd Wordt er gesproken over de noodzaak van
bases voor de duitse marine in Italië. Om het 'gat' op te vul-
len, dat het verdwijnen van Griekenland heeft veroorzaakt.
De 'hulp' aan Italië betekent dus tegelijkertijd een verster-
king van de militaire positie van West-Duitsland aan en in de
middellandse zee! En zo is ook minister Kissinger in Italië
*>p beeetk ̂ «veeat «et een lijstje verlangens van de amerikanen.

iënuneiamo gli
ufficiali fascist!
Cari cöiripagni,

slamo un gi
N.B.C. :

VI •

Open brief van een groep -itall*
aanse soldaten, afgedrukt in
LOTTA COHTIHUA. Y-

Beste kameraden, ''

Wij zijn een groep soldaten in
de kazerne van Rieti, Opleiding ;•'
HBC-wapens .
Wij schrijven om alle kameraden.
op de hoogte te stellen van de
situatie in onze kazerne.
Hoewel er weinig meer dan 500 a
600 man gelegerd zijn, Is de
kazerne van belang door de vele
kontakten die het kader Onder-
houdt met het tuig in deze
streek.
In de kazerne van Bieti zijn op
het ogenblik officieren aan het
bewind, die zelf zeggen dat ze
fascisties zijn. Zoals de luite-
nant Hando, militant lid van de
MSI (fascistiese beweging - de
vertaler), de kapitein CC Giusep-
pe Mazzone, die nauw kontakt
heeft met de neef van Teeti, die
ervan wordt beschuldigd de fas-
cietiese partij weer op te
bouwen en samen te zweren tegen
de grondwet. Verder majoor Pinto
een man met nazi-ideeën, die
onlangs is gedegradeerd tot ka-
pitein zonder recht op promotie.
Hij was namelijk schuldig ver-
klaard aan de dood van een
rekruut, die hij van een rijden-

de pantserwagen' had laten spi
gen. De jongen zalf, waarvan
bekend was' dat hl j-linkse idt,
had, had ,yan te vor'en gezegd;
hij niet; in staat, was die spï
te maken. Alle Soldaten hèbbti
Verklaard dit sla een Opzett*
lijké moord te beschouwen. ,•
Al deze mensen voeren voort-j
durend aktie tegen'de organlt,
ties van de soldaten in Het:
Door dit alles bekend te makr
willen wij onze wil tonen om
Vechten tégen hét fascisme ei
onze konstante waakzaamheid ,f
tien en buiten de kazerne (vb:
week-moesten 4 bekende fasoi
tiesè knokbazen zich laten o;
men in het Ziekenhuis).
Wij willen de ontwikkelingen
de strijdkrachten aan het li'
brengen, .die zich tegen de a:
beiders keren, Wij moeten oo!
,hier, als arbeiders in het !•
onze kracht tonen. '/' T' i
Een harde strijd, die. We zon
angst tegemoet zien, " ,

Proleiari in DiVisa ; ,'
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Nederlandse dienstplichtigen demonst

Voor het eerst in.zee jaar is er weer een nederlandse defensienota veï-
v schenen. Het is een zware bevalling geweest. Bij de voorbereiding al
hebben een stel nëderlandse generaals ontslag .genomen. -Amerikaanse en

• duitse generaals hebben er .toe-spraken over gehouden. Supreme Allled
Commander gem Goodpastor hield perakonferesnties in Hoorwegen. .Be NATO «i

-.-- heeft er. over. vergaderd. iïATÖ-sekretaris luns. heeft er over. geoordeeld. .
De regering heeft er óver gepraat *--Ea nu is er' dan eindelijk de nota van

«̂ minister, Vredeling,-die..-het parlement 4an even, mag goedkeuren. Wijzigen
. „ kan natuurlijk nauwelijks,meer na al dié "afspraken en kompramlssen met" "

de rest van.de DATO.'Eb Verwerpen van de nota betekent misschien wel het
verdwijnen van de regering Den Uyl. Het is de vraag.of de regéringsparty-

, en daar zin in hebben. • - - i - - . :• . - •:•-. -• U
•' " - • : . . , . ' v ,:•-",- , , • ,-- .'•„' <•:) . ",;

Ondertussen heeft al het gepraat met de "HATO-partners" een .flink nadeel
opgeleverd voor de.nederlandse bevolking-en-voor de soldaten in het.-bij- „

. ' - , zonder. Sr wordt neef geld. aan defensie uitgegeven dan oorspronkelijk de ,
'bedoeling was en allerlei, gunstige zaken voor de soldaten, (dlensttijdver-r '
korting, hogere wedde, meer kompendatie)'zijn afgezwakt of op de .lange *'
baan geschoven. Als je dat zo ziet; vraag je je af:' wórdt bet geen tij A f-,

: dat ook de soldaten hun nond eens opendoen over de defensiepolitiek?
, Kunnen we het allemaal wel overlaten aan die defsnsieapeoialisten in de

• tweede kamer? Dat iljn voor het merendeel nota bene beroepsmilitairen
1 geweest! ' i •• /.' .'-' ••'"' ' - -

Trouwene, dat geloven de generaal»
en de NATO ook niet. Waarom zou
het ministerie van defensie'andere
een duur onderzoek onder de dienst*-1,
pliohtigen laten uitvoeren naar ,.
hun mening over "noodzaak en ef-
.fekt van het leger","nut en aan-
trekkelijkheid van de dienst"?
Uit dit rapport "Dienstplichtigen :
spreken" dat in december '73 werd
gepubliceerd, blijkt dat liefst
58,5 $ van de dienstplichtigen een
leger voor Kederlnad onnodig vin-
den, terwijl 73,8 % denkt dat het
voor het ontstaan van oorlogen

* niet uitmaakt of we een leger heb-
ben of niet. 82,7$ vindt de dienst
verloren tijd. Kijk, dat zijn al-
lemaal meningen die de generaals
liever niet bij de bepaling van
het defensiebeleid betrekken. En
wat daoht je van meneer Luns? Het
Is echt niet toevallig, dat hij
juiet tijdens de diskuseles over
de nederlandse defensienota een
soheldkanonnade tegen de neder-

landee dlenstpliohtlgen hield. In
het antwoord van. de WDH aan luns
(Twintig 25-6-'74) vordt er op.
gewezen dat-hij juist blij-zon

s moeten zijn dat de soldaten monèi»
v ger zijn geworden. Baar dat is nu , '
- juist waar Luns niets,van móet x

hebben! Hij ziet liever de turkee
it Soldaten'; die • sich"ïaten gebruiken***"
'•om dé turkse bevolking te onder-1 ,
Uxukken (hij bedoelt natuurlijk.;«

ii niet de goede turkse soldaten en
" officieren, die zioh achter de be-i (',y,
'•! .volking stellen en daarvoor zwaar
. gestraf d .worden. Daarover hebben •'

we al eens bericht.In de Soldaten*
krant.).' ' ' -. *

Tijdens de lessen krijgstucht moet'
je eens vragen, wat .de legerlei» !
ding er van vintft, als soldaten
Ook mee willen praten over het ';"
defensiebeleid, net ale die bui-
tenlandse generaals en Luns. Het
antwoord gaat zo: "De legerlei-
ding zou het toejuichen wanneer ''•'

• van de kant van het dienstplicht ' '
• tig personeel meer belangstelling "
werd opgebracht voor het defensie-
beleid. Belaas blijkt de belang-
stelling onder de dienstplicht!- -."'
gen voor dit soort zaken bijzon- ••'••
der klein te zijn. Daarnaast ont-
breekt het de dienstplichtigen
meestal aan de deskundigheid die '. •
nodig is om over deze ingewikkel-
de materie een wijs oordeel, te
vormen."
Er zijn een heleboel dienstplich-
tigen die dan denkent "Eigenlijk
heeft 'i« wel gelijk. Ik heb er
de balie verstand verstand van en
het interesseert me ook geen moer'.1
Toen wij bij de voorbereiding van
deze krant soldaten vroegen wat
ze van de NATO dachten, was er
zelfs eentje die niet wist wat de
HATO was. "Sorry hoor" z«i hij,
"maar ik zit pas twee weken in
dienst"!

leger nodig?
Toch geloven wij er niets van dat
de soldaten niet geïnteresseerd
zijn in defensiepolitiek en dat
ze er niets van afweten, geloven
** eek niet.

eigen defensiebeleid ,\;;
De soldaten weten een heleboel - ;'
over het lager -: genoeg on er over
mee te praten. En als ze soms niet
genoeg weten komt dat omdat die ..
legerleiding allerlei zaken onno-
dig geheim houdt of de zaken Inge- ~
wikkelder maakt dan ze zijn. Sol- ,£
daten zijn ook best geïnteresseerd
in defensiebeleid. Sterker nog, de ;
soldaten voeren al j.arenlang een • .
eigen defensiebeleid. We noemen,
een voorbeeld; in 19?1 Is er door '.
de soldaten aktie gevoerd voor de •*
af sohaf f ing van bet parate week- .•
end. In die tijd moest namelijk-; :
één-derde van het leger,elk week-
end binnen. biljven zitten, voor .
het geval dat de Russen plotseling .

.. zouden komen. Toen hebben de sol- <
daten gezegd: "Jullie kunnen ons .

. nog meer vertellen net die Russen.;
Terwijl om de haverklap handels-
kontrakten worden afgesloten, ter*
wijl Gromyko bij Koningin Juliana
op theevisite komt (juli '72),
kunnen wij het weekend binnen zit-
ten! Dikke temp!" En de afschaf-
fing van het parate weekend ia er
gekomen. Dat is de defensiepoli-
tiek van de soldaten. En daar zijn

• de generaals en de NATO zo bang ,
voor. De eisen van fle soldaten,dit
in alle landen gesteld worden,
zetten de legerleiding onder dmk
om nu eindelijk eens ernst te ma-
ken met die agn.. "ontspanning." en
met het verminderen van de bewape-
ningswedloop.

Deze krant gaat over die defensie-
politiek van de soldaten. En over
de argumenten van de HATO, die
zioh verzet tegen de verlangens sn
de eisen van de soldaten en van de
hele bevolking. Ben bijdrage van
de soldaten aan de KATO-nota van
Vredeling.

Deze krant is een uitgave ven de IVD
(£ond Voor Dlenatpliobtigen)* .
Het is nu.preoieÉ vier jaar geleden,
dat wij voor het eerst de Soldaten-,.', ,-,
krant uitbrachten. Aktles op de ka- i. , ,
zerne waren toen nag een onbekende '•,,'•('.',
zaak. . . " ; -. . . - .-
Sindsdien Is, er veel veranderd- In .., :
de jaren die. volgden hebben-de £VD- ...v
soldaten in vele aktles een leidende' ;
rol gespeeld. Als aktisvé TYDH-leden .,',
en WDH-afdellngabestnurdèri hebben '.'.•
zij steeds het standpunt verdedigd, V'-
dat de soldaten aktie .mdesten voeren.i -,,;
Sp de kazernes. Daar kunnen de sol- ,,'
daten massaal optreden en hun soll- '
dariteit tonen. . ' "' ,••,,.
De nederlandse soldaten hebben door -.,"
die aktles vels rsohten en vrijheden .
veroverd. Ook in ander» HAVO-landen ."..
zijn de laatste jaren aoldatenaktiea.!
op gang gekomen. . .. • . V.
De BVD heeft nu het initiatief geno». '•'"-•.
.men tot een internationale bijeen̂  .-. ' ,'}
komst van vertegenwoordigers van . ; •:,
soldatengroepen. De nederlandse'sol*-!!-'i> i
daten zullen in november de gasthe- -
ren zijn van het EEESTE imMSAIIO-
HA1E S01DATEMOHSRES In de gesohle-
denls van de-MAVO. ' .. k

Op deze bijeenkomst kunnen we de "
toekomst van de soldatenbeweging be- .
spreken. We kunnen prsjctieae afspra-
ken maken over onderlinge steun in
de strijd voor soldatenreohten. V*
zullen ook spreken over de algemene
strategie vaa de beweging. Hese
krant is een bijdrage voor de die-
kuésies ter voorbereiding van het <
kongrea.

bvd
Voor meer exemplaren van dele
krant (met 20$ korting))
Voor hulp bij de organisatie
van het kongresf
Voor lidmaatschap van de BVDi

postbus 10126
amsterdam
tel.020-22 9298



Op appel wordt bekend gemaakt, wan-
neer Je naar dB muur gaat en tege-
lijkertijd wordt er bij verteld,
dat het ia, om de soldaten beter te
motiveren voor hun verblijf in Duits-
land. Vooral generaal Lith, comman-
dant nedsrlandse troepen in Seedorf,
Eohne en Langmannshof doet erg zijn
best. ledere eoldaat moet volgene
hen maar eens gaan bekijken hoe'
Bleoht het aan dB andars kant is,
en hoe goed het bij ona val niet ia.

motivatie

V M

Ook liggen er mijnen en twee Oost-
Duitse soldaten. Die soldaten zijn
zo getraind, zegt de adjudant, dat
als de ene wegloopt, de andere op
hem eohiet. De matennaaier. Er
wordt wat vriendelijk heen en weer
gezwaaid door de Ooet-Duitaera en
wij'. Valt alweer mee.
De derde halte ligt in een boa,
waar een moderne veraperring moet

, zijn aangebracht. Er is radarbevei-
liging en er liggen betonnen platen
die in werking treden bij een be*-
paalde druk.

geen enkel voordeel
Dat was alles wat we te zien kregen.
Wel hield de adjudant overal mqti-

..verende praatjes. Hij vertelde on- "'

.der andere dat de Oost-Duitse grens*
.̂vachten vooral uit' het binnenland •','"
'kwamen, want dan hadden ze,geen ..,;..'-
i.kennissen langs de grens vonen die /
..•hen zouden helpen bij .het vluoh'ten:'"

Eet is niet verplicht, maar er
• wel aangenomen, dat je meegaat.
, Trouwens iedereen gaat .zowiezo mee,

.want een dag' van de kazerne.,iB -nar
."• tuurlijk altijd meegenomen. '•*'.. -. .-
.-Met aan.bus word je.er heen gebracht
.Vlak voordat je de muur te zien ;'•'.•:>•

..: krijgt, komt er ,een west-duitse 'ad*'-1-:
judant de bua binnen, die -alles uit-;
zal leggen en verder nog wat mott-wt'

- verende .opmerkingen 'plaatat. . • ':-',;-,
.. De .eerste halte «telt .niét veel .Asf,".,

voort je ziet .een riviertje met'een--: 'verdienen, onder slechte • omBtandig-
ï brug erover;'dié halverwege opge-. ;;'.!•!•'••• heden leven,-kort haar,.moeten-heb--r
;' blazen i», en een..kilometer .verderi'•.:'.hen, minder vrijheden en rechten -.

_.',.- op liggen el grote rollen prikkels ,v',;, hebben en-langer moeten dienen.
' .<> draad. Het is maa£-goed dat'de" '" -;>. '

1 reisleider-adjudant vertelt, dat '
.- 'er aan de andera'kant Oost Duita- . .

:'.', land ligt,-'anders-hadden we'-het;'
niet eens• gemerkt. Hij vertelt dat--
de Oost-Dal toets niet moeten probe-
ren met'een tjootje over. de- rivier,-.';

.1 te vluchten,
:.- .rekt :g8eohoten.
.--..i 3ij .dé tvéede
.,:, Bte'menien'. Er
: :; tankVeÏBperrlng

Da,algemene-stemming onder de maten
waa: leuk een dagje van da^ kazerne, ..
maar heus niet dat men' in een dra-.. ;
matleee stemming naar de .muur. .ging..:

' Vat betreft de motivatie voor de .
NATO hoeft generaal Lith zich geen
illusies te koesteren. De maten
merken dat ze bij de RATO horen om-

. dat ze wel eens een oefening draai-
en met de Amerikanen, Engelsen en
Duitsers, maar zolang ze meer nade—.
>len voelen en geen enkel, voordeel;',
'•halen ze van de BATO. '"•' '•-
. Dankzij die NATO is er een verïof-
' "regeling waardoor de nederlandea
•-.soldaten in Duitsland liefst 35 da/-
gen minder verlof hebben, dat er > .
paraatheideappelB zijn, meer oefe-

, iüngen moeten .draaien en dat het •
léven in Duitsland. duurder is -wat.. .

"11™*, ^ - . v , . , •;••
hBlte,zJ,ett'.we,.de eer*f-«»en het wel vindt en 4e volgende ;;, ,
l»..ïea tankgradht,^;..in;*iittmt drinkt men,ireer eéB, pileje^'

ig eji :prikkèldraadi. >,' ;%: ••B/p as .bar.'; . - . r ; , : ' . . ' • ' ' • . . " • '
•• • • - • ' • " ' '

c- V a d e m a e n n ie
V '•: öoBt-duitea BÓldaten veel t. laren
f ̂ -fa^m Tan_ a neaerlands8 soldaten
' «''«at het Sveohtsa."̂ " rSohtan»-
'v' .Betreft I • •*•- "•"•• ' • ' • • >

•' ' ' ' ' * ' ' " ' ' •
> ".,; ̂ 'Vehrmacht werd genoemd. Het duitae •

'•';',.-'.''blad "Walt", dat vroeger zulke be-•
..,.., fi*eringen altijd,."beledigingen .irooi >
' • ""'>rKa° Bundeswehr" noemde, schreef óp "'

m i. i. i ut
Soldaat I Axndt Mttllor bracht vorig
jaar van verlof een affiesje mee
van de tentoonstelling over He 16e
eeuwse schilder Lukas Cranach. Bij
wilde die op zijn kamer hangen in
da kazerne, maar zijn peletonscon»
mandant verbood het. Daarover va*
hij zo boos dat hij een brief
schreef naar het officiële óost-
duitse soldatenblad ,"Araee RundV <:
schau" waarin hij zijn pelotons*
commandant uitmaakte voor "cultuur- •
barbaar". ., • .. , . '
De hoofdredakteur, kolonel Jteitag, -
behandelde de klacht in de vragen- ,
rubrieki .. - , • ' ' . '

"Ik vind het eerlijk gezegd een
beetje moeilijk met ja of- nee .te *•
antwoorden op de vraag of dé beslis-
sing van.de pelotonscommandant te-
recht waa» Vant ik ben er- niet ze- :

ker van 61 de ongetwijfeld «eeft -|*'.'J-
goede'Cranaoh-afflesje in iedere '.'.•'•"
soldatenkamer paat. Vele zijn ta- :'.
melijk klein, vaak zijn ze overvol.
Zou het ef f ekt van. een groot bedrukt
oppervlak, zoals van dit affiBBjé
niet verloren gaan ? IB de kamer zo

' groot dat het afflesje goed bekeken
kan worden ? Zouden we de kunster *
rpf* wel een dienst bewijzen als we
zijn werk tussen twee stapelbedden
in de knel. laten raken ? Ie de sol-
datenkamer eigenlijk wel geschikt
om afflesjes aan de muur te hangen? <
He-t is'! tenslotte kunst die vóór een
ander doel ontworpen is-en die ge-v̂  ,
makkelijk .beschadigd en'Jgescheurd« "
kan worden wanneer bij een alarm ,$!•'
naar halm en bepakking gegrepen :•:•••

:.-wordt, want een'lljBt ontbreekt' -t i •
.meestal (en er;is in de oonoeptie -
.van de «aker 'ook geen rekening mee,'
•gehouden). , •". '• t ••.!,'•
Daaraan moet u danken -'.zoals üv'1,1- '•
pelotonBoonmandant het misBoBlen
ook gedaan Heeft. Ik ten een groot "
voorstander Van een snaakvolle, in ;̂ .
richting van een soidatenkamer. " i(

-daarom vind ik het dés te .'•
iSJcelljJcer góéd:af te vegen hoe

het militaire.thui* vêr-
..Daarover moet

irden,- .ook met de : '

t ,•,
''t; "j,

beangstigende zaak zo*n ouor -om
heel land heen en iederéén ia K*.,,,,. ,. r.i,.,
dit er om' Nederland tenminste, niet K J?- ./?£•
zo-n gesloten grens zit. Er-i. =ht^ ̂; «B̂ en?°feal van dé^ fuaktionarie- .
zettend veel ellende, verbonden mit Sohwertern und aas Flakkampf-

waarom die muur gebouva ia.'Ze zeg-.
.••• gen : "Omdat iedereen- vluchtte voor' '-'r
.het kommunlB t ieee regiem." En dat 'J''
'.-ie maar de halve waarheid. Vant ten :
, eerste vluchtte lang niet iedereen";
•K'(toen in 1961 de muur gebouwd werd,;1,,
., bestond de .DSB al 16 jaar) en ten
V1., .tweede wordt er niét verteld' dat '"''"

er een jaren lange ekonomiese oor- .
^ log.gevoerd werd tegen de DDH. Het':.̂ .
'.. beloften van goede salarissen an
' westerse konsumptie warden de' bur-

^- gers van de DDH met duizenden naar' •
-^ Veat-Duitsland'gelokt. Vpbial voor .
1 hoger geschoolde werkers, artsen en
, ingenieurs had Veat-Doitsland veel
1 belangetelling.

geen mocht aan 't volk
Umdat ook een soclalisties land art-
sen en ingenieurs nodig heeft, .

. is er toen een muur .gebouwd. Dat
. maakt van die muur nog geen goede
zaak, maar het wordt wel Iets
begrijpelijker. In de BDR is na ae

i oorlog grote schoonmaak gehouden.
Xommnisten en socialisten, die tij*
dens de oorlog in konoentratiekam-
pen zaten of ondergronds het verzet
tegen Bitier probeerden te crgani- i
eeren, kregen da leiding van het
door de Russen bezette deel van
Duitsland. De kapitalisten, die al-
tijd Eitler gesteund hadden, verlo-
ren hun fabriek.n aan de staat.
Fascisten werden berecht. Er werd
een begin gemaakt met de opbouw
van een nieuw eooiallatiea Duitsland
Det ging niet gemakkelijk. In de
eerste plaats was het land verwoest
en de Russen sleepten nog een groot
gedeelte van de industrie mee naar
huis om hun eigen land sneller te
kunnen opbouwen. In de tweede
plaata zorgden mat name de Amerika-
nen ervoor dat Veat-Duitéland, dat

weggingen uit dB DBRC»
,het socialisme daar was niet aan- r-V.
itrekkelijk. De DDE is dus nog lang •>.
gaan staat waar de macht echt in ;, .J
handen ia van het volk, maar wel is''
er aan eindgemaakt aan da overhéer- -''

; slng door het grote kapitaal en de .'
; fascisten. '

ex-nazi's als generaals
In Veet-Duitsland ligt dat anders. - .

. Niet alleen zijn daar dezelfde ka-
pitalisten van voor de oorlog weer
met al hun macht en invloed aanwe-
,2ig. Ook in het leger zijn er inte- '
ressante dingen aan ae hand. Duitse -
Boldatenkrantan hebben steeds gepro-
testeerd tegen het feit dat alle
(ja, alle t) generaals van de dui-
tse Bundesvear ook officier waren
in het leger van Hitler, dat toen

.• Bussen terecht heel Vat wantrouwen ;,„<
,'hebbén in de'machten die In het.Ves-
ten de politiek bepalen, «ordt er

. tegenwoordig tooh aan ontspanning >'V
'gedaan. Ea dat gebeurt zeker niet ,;!'
in de laatste plaats omdat de Rus- '•
sen bereid zijn om op indnetrieel

i gebied de hulp in te roepen, van het*
: westerse bedrijf Bleven.'En de kapi-*'
talisten >A* het niet stfhelen of ze 'Ï

,.geld verdienen aan ruBBieee of ne- - '•:
derlandse arbeiders. Er wordt nu '"'>

; onderhandeld tussen de Ruseen en de J|

1 Amerikanen: over de atoombewapening ' -
?{de "SALT-besprékingen"), verder is
i, .er de' Europese Veiligheidsconf eren- :
tle en de Conferentie over de veder-

' zijdse troepenverminderingen in Eu- '
r ropa. Die onderhandelingen gaan
voor het grootste gedeelte over de'
hoofden van de volkeren heen. De af-

tot.fttï'tOB gemaakt zijn̂ .,v
weinig'om'hét lijf. Al» ,,.L';,

.bewapeningswedloop ergens trerd . ̂ ,
een ander punt '***'
.J-al die onderiS:'•,

„ __ nederlandfie ^
regering-een belangrijk punt gemaakt\
van de "vrije ul'tviBaeling>an per-,
soneh en ideeën". De' regering ŵil *'',
dat het 'de .volkeren van het oöaV- '•• '':•
blok gemakkelijker gemaakt wordt om '.
bij ons op bezoek te-komen en onaé ; \n en kranten te.lezen. Bet. ""*;'

-lijkt een goed vooratel, maar de' ..-,..,
| regeringen van de ooBt-blck landen:
•' zien het niet zo ïitten. Zij veten..„,.'.
...dat de binnenlandse;kritiek op • ...
.allerlei misstanden onder invloed
•-. van de westerse propaganda zou
verhevigen. En de westerse rege-,; '

; ringen weten dat natuurlijk ook*. '
-j Hun "ontspanningafoorstel" iB • '
!i, dus eigenlijk aan voorstel om de ',, tl
'". propaganda-oorlog op te voaren... .-•,
., Iedereen weet dat kranten**, tele-;..,- .
.j.vieie en radio in het vesten voor -
-een groot deel beheerst worden -.., i
door de kapitalisten. "Vrije ttit-
wisBBllng*1 -zou ex voornamelijk op ,
neer komen dat de "Telegraaf" nn
ook in Moskou kunt kopen. Kaar de
Soldatenkrant natuurlijk niet.

onze ideeën
Tooh zien we wel wat in die vrije
uitwisseling ven' ide«8n. Hiet zo- •,
zeer de Ideeën van Luno, die de
nederlandse soldaten maar slappe- >
lingen vindt.
Naar de nederlandee soldaten EOU-' i

, den de mate^ln de DDR kunnen Ver-
tellen ov&r Jle-7TDM en de solda-
tensitiea la Nederland (in do BBS
mag einds vorig jaar het haar eek
een, beetje Iftnger zijn).
Sn wij zouden wel eens wat meer
willen weten over de DDR en over

* het soldatenleven, daar.
Tenslotte moeten we volgens de
legerleiding tegen die jongens
vechten. Een stukje ontspanningB-
politiek van de nedexlandse sol-
daten KOU er op gericht kunnen
aljln om kontakten te krijgen met
oost-dultee eoldatenbladen te
bekijken en ons een mening te
vottfién over de situatie- daar.



Je kan je een aantal situaties
voorstellen Vaarla dit leger inge-
zet vordt en het in het belang van. •
de soldaten is om 'te vechten.
Maar meestal is dat niet zo. Het
ia niet in het belang van de solda-
ten om in da koloniën te vachten
tegen de mensen die in die landen
voor hun vrijheid veohten. Eet is
ook niet in het belang van de sol-
daten om tegen stakers ingezet te -
worden. Toch- is het juist voor dit .

. soort aaken dat de legers in de
kapitaliatlese.:lanaen het meest
gebruikt vorden: het amerikaanse
leger in Vietnam en tegen stakers
en demonstranten in eigen.land;'t
Portugese leger in Afrika} het en-
gelse leger in Ierland en tegen
havenarbeiders; turkse soldaten op
Cjrrua,
Juist in die situaties is het erg
belangrijk voor de mensen die het
leger villen gebruiken, om op da ..f..
'soldaten te kunnen rekenen. Dat
vordt gedaan door de soldaten te
vertellen dat het Vel. in hun be-
lang is om té veohten. Door te
praten over de vijand dia onze da-
ookratie.bedreigt. Door de vijand
zwart te maken. Door te praten
over het "algemeen belang" als.het
gaat om de belangen van een kleine
•groep. Maar op de soldaten kunnent

, rekenen betekent .dat de soldaten
niks te vertellen hebben . Dat ar
straffen zijn als er niet gedaan

'vordt vat er gezegd wordt. Eet be-
tekent dat elke oppositie -onder .de
soldaten beperkt moet vorden ge-
houden. Want als de soldaten.hun'

r eisen stellen, .zich organiseren»-
dan kan het ook gebeuren dat ze
niet alias doen vat hun gezegd * $i>

. vordt, dat .ze zich niet overal
voor laten gebruiken. t

, soldaten uitschakelen
h ' •' " • l '-- '. ' ' a, f *

Er zijn de laatste paar jaar een J"
aantal plannen gemaakt door'Aa V».

,, militaire en .politieke top. van de* l
..- legere in Europa en- Ameriké om een
1 oppositie, onder- soldaten minder %

; ' gemakkelijk te maken. De meest ef- ̂
fektievë manier, ia door'soldaten **•

" gewoon uit te schakelen, en daar- *
1 t .voor in de plaats ingewikkelde \e .apparatuur '.te .gebruiken

.j naarmate de* soldaten'in Vietnam
ftinder zin, kregen om te .vechten, &
zijn de amerikaanse generaals meex

1 en meer overgeaohakeld op teoh- i
nies9 middelen., bv., vliegtuigen y
die zonder bemanning op. konden j
stijgen, bommen konden verpen, en t
veer terug konden, komen. •..- v #»,

/ Dan zijn er ook de plannen; om sol-
, daten jonger in dienst té roepvn.
In Frankrijk. België en ook in

r Nederland varen er plantten om jon-
•gena op hun 18de op te roepen en'
, niemand meer uitstel .te geven. Van"1]"
jongere soldaten met minder erva-
ring vervacht men .niet zó veel
"tegenwerking".* Tegen deze plannen *
is veel protest gekomen, vooral
van jongeren', leerlingen van mid-
delbare .en techniese scholen.

- Hierdoor zijn de plannen óf gevjj-
; zigd óf op de lange, baan geschoven*

minder oppositie
De legerleidingen vervachten van
beroeps en -vrijwilligers minder
oppositie dan van dienstplichtigen
Toen de plannen voor verlaging van
de dienstplichtige.leeftijd op 20
veel verzet stuitte.is men meer in

de richting van een vrijwilligers-
leger gaan kijken. In de V.S. la,
al een vrijwilligersleger. Plannen'
daarvoor zijn in BelgiB al door
het parlement aangenomen.
Zo.moeten we ook de plannen in
Kederland voor eeö beroepsleger
zien. 2e komen voort uit een be-
hoefte aan een efficiënt, zê rj
goed uitgerust.maar vooral be-'
trouwbaar instrument. Minister
Yredeling heeft gezegd dat hij een
vrijwilligersleger wel ziet zitten ,
In-de defensienota staat dat er
een. staatskommisaie komt die gaat
onderzoeken vat de mogelijkheden
zijn om een vrijwilligereleger op
te zetten. Verder staat ook in de
defensienota dat er nog minder
dienstplichtigen bij de marine en
de luchtmacht komen. Dat betekent
dat ve over een paar jaar in feite
al met .een "beroepemarine en .
-luchtmacht zitten. Er zouden
juist zo veel mogelijk dienstplich-
tigen in allé funkties moeten ko- *;'
men. Met dienstplichtigen in het
leger is het moge! ijk het leger nog
enigszins te kontroleren. Dienst-
plichtigen hebben meer Jcontakt met
de brugermaatschappij. Omdat zij
zelf van de fabriek komen bv.veten
ze hoe het daar gaat en zullen ze
zioh niet 20 gauw laten gebruiken
om een staking te breken* Ze zul-
len dan ook de verhalen over het
algemeen belang en linkse extre- '
misten, die door de legerleiding
en de perB graag gebruikt vorden,
op hun juiste vaarde te schatten. '"',
Daarom moeten ve ons Verzetten
tegen de plannen voor een vrijwil-"
.ligerekrijgsmachti, , , 'f

steun aan vrijwilligers
:Vrijvilligers of beroeps hebben •"'•
moeite om ..zich te oïganiBerennen .'•'
aktie te voeren in het leger. Dat *
zie je nu. ook. Er zijn best veel .<"'•
kvv'ers en ts'ers die het, mei. dé • ,'•
TVDH ééns zijn, maar het is voor •
hun,Veel'moeilijker om'met aktles ;
nee te doen. Zij hebben veel meel
te verliezen. ' • •;

"* Daarom is hét bèlariêrijk dat de 'f' ;:
\; dé nijvilllgers
steunen, vanneex^die-in verzet-"
•komen tegen de onderdrukking in :
het leger. .. . f •",' /'

Wij hebben -ailen kunnen konstate-.
ren dat veel vr i j vllllgera, die,
sseex jong in het leger zijn geko-:
men, .graag terug zouden keren
naar de burgermaatsohappij. Dat •
kunnen ze eohter niet, vanvege de.
kontrakten die ze onder invloed
van_de militaire; leugenpropaganda
hebbén getekend. Of ze verlengen '
hun kontrakt tegen hun zin, omdat
ze geen beroepsopleiding kregen,
vaarmee ze in de burgermaatschap-
pij- aan de slag kunnen.
WIJ Z1JK VAH HEHIHG BAT TilJWlL».
IIGEES HOT KOBTBAKT OP ELK GE-
XEKST KOKE1TT MOETES «rmEH BE-
E11TDICEH.
(uit ~het eieenprogras van de
franse soldaten) .

achtmeester C. Gray van de 9th/i2th Royal .Lanoera (Engeland)'tijdana eau
esprék mét een kandidaat voor een loopbaan bij het leger (Legerkoerier 7*74}

GESPREK MET
EEN VRIJWILLIGER
AIS BE AMBTEHAHEH BTAXIHGSEECHT
HAZDEH, LAG BIHKEH TWEE WEKEN DE
1AHIHE PUT." ' , .

t verhaal van een beroepsmari-
nier. Eet begint voor veel mensen
p dezelfde manier. Je zit nog op
aohool en je vilt er wel eens uit. '
[ieschien zie je een van die
prachtige voorlichtingsfilms,....
ien advertentie of een prachtig
;elllustreerde vierkleurenbroohu-
re die je het ooupometje doet •
.nvullen. Daarna kont er een voor- '
.iohtingsoffloier. Soms sturen ze '
zelfB een bootsman of een officier
en voor je het veet heb je als
5- of zestiensjrige voor zes jaar
getekend bij de marine>

'Eet eerste jaar lieb, ilc op een j*>r
ger gevaren. Eet valt echt niet
mee op zo'n schip maar je lult er , *
niet over ale je marinier bent.
Langzaan maar zeker vordt je om-
geturnd tot alkoholist. Op zo'n
sohip is geen radio, geen tv en
het ie niet mogelijk om iets an-
ders te doen dan samen met de an-
deren er f link'op los zuipen.
Ik ben eens aan een schriftelijke
cursus begonnen maar ik heb het
moeten opgeven. Eet studeerver-
trek vas een onmogelijke ruimte.
..;• De.akkoaddatie is op 98?é van
de marineschepen slecht tot .zeer
ileoht. Je-slaapt Mr. jnet 57 man
In'«en ruimte/van'10..bij 20 meter,,*'
de ventilatie-stelt!'vaak niets ;
voor en vaak vemelt' het ex van d*
kakkerlakken. ...
Eind 1971 va» ik aanvesig op een
VBZ vergadering. ... Toen heb ik
verteld oat. ik het belangrijker ,.
vond te praten over de onregelma-
tige diensten, 't overwerk en het
feit dat mensen onder de 18 over-
verk' verrichten terwijl dit bij 4e
vet verboden IBL** 'dat.men bij de
marine 80 tot 85 uur verkt als het'
sohip vaart en dat je voor JO la-" ,
gen op zee één dag kompensatie
krijgt....."; ;,, . ,

(Ha vijfde overplaatsing) t,

"Toen ve op een'avond over het '
hek varen geklommen en ons in .de
plaatselijke kroeg hadden volge-
goten vas. ik ' e nachts niet meer
in staat om de vacht te lopen.
Zo zat ik in de laatste maand, van
mi ja diensttijd nog dri e weken
vaat. Toch ben ik na alles nog
eervol ontslagen. En dat geeft té . -
denkien nietwaar?"

-' (ui-fi.-Tvlntig, 11.06.74)

JONGE VRIJWILLIGERS
IN IERLAND "f
Dr zijn enkele zvakke momenten ge-
veest waarin de reputatie van het
leger in ulster heeft geleden. Bet
meest -berucht'vas de zogenaamde - ••'•'.
Bloody Sundar (Bloedige Zondag) in
januari 1972 toen parachutisten in
[londonderry dertien demonstranten '
nebben gedood. Er ie bittere onenig-
heid geveest over de vraag of de . •
demonstranten toen gevapend varen
en vle met vuren vas begonnen.
Er zijn nog meer, 'minder betvistba- '
re, voorbeelden van jonge soldaten'
die onder de druk van ie omstandig- " •
aeden te ver gingen met' ongelukki-» '• • < . . ' •
ge gevolgen. Maar deze' voorvallen . c./ '
zijn gering in aantal. Het leger
heeft zioh dan.ook een velverdien-
de reputatie verworven net zijn •*/,
optreden,.dat getuigt van zelfbe-
heersing en gezond verstand onder *
ondragelijke Omstandigheden. Een
dienstpHohtleger zou dit nttuve-
lijks even góéd hebben kunnen doen.
Wellicht zou het zelfs onmogelijk
zijn gebleken in een dergelijke '
situatie dienstplichtigen te ge-
bruiken.

t
In Het begin dacht men (.(») (van ?<>,
de strijd In Noord lerlandjdat nen
ttsor beelden te vertonen op de te1"
leviaie en foto'e in de kranten ,.\n soldaten in actie, jonge manu .:-_»

nen kon aanmoedigen.een loopbaan
in het leger te kiezen. Maar hét <
toenemende 'aantal gedode of ventin-
kte soldaten heeft vaar«ohijnlijk
een afschrikkende vexking.
^ <
(overéenomen uit de ''Legerkoerier1' '
no. 7, 2<t* jaargang, juli '74 pag.
12) v.

GENERAL MOTORS EN DE NAZI'S

Nederlandse dienstplichtleen oefenen in Eelbeatrljding...

Onlangs heeft een zekere Pradford
Snell een rapport uitgebracht aan
de anti-trust en antl~monopolie
subcommissie van de ameritaanBO
senaat. Een heel intereesant rap-
port . Het gaat over de samenverking
tussen Ganeral Motors, de grote
amerikaa&e.autofabrlelE, en Ie na*
zi'.B. Het-jsapport ie suiengesteld
op 'basis Vati tot nu toe. g^Jieime
dulte* aóknmenten. Daaruit':blijkt
dat General Motors, samen met
Chrysler en ford enorma winsten
'maakte, door zovel de amerikaanee
strijdkraoten,'als de duitee Vehr-
maoht, van oorlogsmaterieel te voor
zien. Snell sohrijft: "De General
Motors fabriek in Duitsland bouv-
de duizende motoren voor bommen-
verpers en geveohtsvliegtuigen voor
de Luftvaffe, tervijl tegelijker-
tijd de amerikaense fabrieken '•
vliegtuigmotoren voor de tuaerikaan-
se luchtmacht produceerden."
De Ford Compator "opende een aesam-,
blage f abxiek V6or vxaohtvagens in

Berlijn vaarvan volgens de ameri-
kaanee geheime dienut het verkelij»
ke doel vas om txoepentransportvoer
tuigen te maken voor de Vehrmaoht."
Bet is ook interessant om te veten
dat James D. Mooney, vloe president
van General Motors, in 1938 van
Hltler de Orde Tan Terdienete van
do 5uitoe Adelaar kreeg. Deze zelf"
de meneer Mponey had eind juli 1940
een gesprek met.een vertegenvöordi-
ger van Hitler in 8e Verenigde Sta-
ten en op 3 augustus eolffoef WJ
een artikel in de Eaturdsy Evouing
Post, vaarin hij voorstelde dat de
Verenigde Staten Engeland onder
druk moesten zetten om d« vrede te
Bluiten met Duitsland. Dat vas dus
na de bezetting van Polen, Denemar*
ken, BelgiB, Nederland en Frankrijk
Bet amerikaanse blad Ramparts komt
na de bestudering van dit rapport
van Satll tot de konklusle, dat
General Motors, Ford en Chrysler in
hét geval Van een overwinning vin
Duitsland ala. vlekkeloze nazi'» uit
ie strijd «ouden aljB gekomen.



De duitsera verslagen! Japan tot
kspitulatie gedwongen! De over-

> winning wórdt, gevierd. Iedereen
yervaoht dat de amerikaanse troe-
pen die nog overal- in Europa en
Azië" Bitten naar huis kunnen.
Haar ftie balent
Vsnt wat gebeurt er?

bezettingsplichten
Ie demobilisatie vordt op de lan-
•ge baan geschoven. .Volgens de ':
legerleiding

"omdat de poeitle van de Ter*
enlgde Staten In internationale
zaleen door een 'te 'snelle demobili-
satie verzwakt zou worden"

"omdat er troepen nodig zijn
om onze bezettingspliohten te verr
vullen" • • • ' • ...

"omdat de orde hersteld moet ••
vorden" en bovendien .'

"omd&t er niet voldoende sche-
pen zijn om binnen een paar maan- ,
dan alle troepen te repatriBren".""

Demonstratie op de Filipijnen,

een gemeenschappelijke aksiebasis: '
het verzet tegen hun regering*
Deze had eerst de oorlog gebruikt •
om verktijdverlenging, bevriezing
van lonen, kontrole op zogenaamde
"essentiële" industrieën en kontro-
le op arbeiders in overheidsdienst.
Dit laatste werd bereikt door een
beperking van de burgelijke vrij- '..
beid en van de vakbondsvrijheid.
Diezelfde regering wilde nu mil-
joenen soldaten laten'vechten
voor de. imperialistiese belangen ..j
van de amerikaanse kapitalisten* .."
De arbeidersbeweging in de Vere-.
nigde Staten laat zich echter nit '•'
niet kapot maken. De honderddui-
zenden pamfletten, brieven en te-
legrammen die de soldaten schre-

'• ven geven te kennen dat ook zij
• zich niet willen laten gebruiken
tegen hun eigen belangen en die,-.. '.";
van hun kameraden in He koloniën
die ook veohfen voor bun vrijheid
in.In de toner van '45 al barst bat

protest van de amerikaanse solda- '
ten, de G.1.'s., hiertegen los, on
te beginnen n.a.v. bet overbrengen
van amerikaanse troepen naar de
Pacific. Eet amerikaanse Congres
voidt overspoeld net petities en
protestbrleven. . •.
En hoe langer de algehele demobi- ,
lieatie uitgesteld vordt, hoe '
meer de "going home aovemenV UI f
het' leger .zioh uitbreidt. ••••
Dé direkteur van legervoorlióh- i" <
ting geeft óp gegeven moment T', . , - , - • , ^ ,,,
openlijk toe.'dat er feitelijk ge- Jlü dle(a' indoneoiese bevrijdingsBe- j
noeg aohepen zijn'.om 4è bele haj'-' '- «S*** proberen te vernietigen eb '

derassen niet
wij weli

De verontwaardiging, over..da ame-
rlkaailse eteun aan de Iran a en1 la

'LIndo-Chlna, aan de Nederlanders

te binnen drie maanden te repa-
trierén.En als.verder uitstel ' > ft

, h dan of fioieel: gerechtvaardigd ^
wordt met de..smoes dat "er iooei-
lijkheden zijn met het werven van
nieuwe troepen*1 beginnen de grote
denbnetraties In Manilla op de
Philippijnen. . . - . - •
Een maandje later wordt door tlen-
dulzende.iamerikaanse soldaten ge-
staakt, gedemonstreerd en voedsel
geweigerd-in'Reims, op Sai^en en

* Guatt, in Honolulü, Alaska, Japan,
Londen, tCalb^itta, Maryland, Seoul»
Batangae en-in Parijs stellen 500
Gl'e een "revolutionair program
voor legerhetvcrmlng" op. In
FrankTurtvirordt een demonstratie
van 5000 -soldaten'verhinderd nat
bajonetten,^ .':':'$<?,. t?k

sïeun van thuis

aan de nationalist Tsjang Kai
Isjek, maakt duidelijk dat de Gl'e
dondere goed begrijpen waarom .ze ̂
niet naar huis mogen.
Eén van ben verklaajrde: "Vé zijn.
precies aan. bet doen -vat de Rus-
sen van ons1 niet.mochten. Geen
vonder dat ze ons in Rusland niet '
vertrouwen". •?. •;' . -.
In onze geschiedenisboekjes '.vldd
je weinig of niets, over de"golng
homenovement". Natuurlijk niet '!'
zo vreemd, want er.zijn in die
stormsohtige maanden 'dingen ge'
laan vaaruit bet soldaténverzet *'
,yan ntl leerzame lessen kan trek-
ken. Bijv. dat bij maessal verzet
"zelfs" in het leger allerlei
r-eohten gevoonveg genomen kunnen,
vorden. Dat massale demonstraties
een regering kunnen dvingen troe-
pen naar buis te halen* :

De amerikaanse legerleiding veet ;
niet boe ze de beweging moet
stoppen. Inslaan op tienduizenden
soldaten tegelijk ie erg moeilijk,
de leidere pakken zou de aktles
alleen maar gestimuleerd hebben
en de steun in de Verenigde Staten
van familie, vrienden en vakbonden
ie enorm. Hen probeert eerst mat
't Tooratel alle protesten vla da
officiële kanalen te .laten lopen,
dan met censuur, verbod van ver-
dere aoldatenaktiss, overplaatsing
gen, intimidatie, gevangen nemen
van redakties van soldatenbladen,
bet verzet te breken.
De aoldaten organiseren zioh erg
snel en goed t Velen hadden voor
de oorlog ervaring opgedaan met
de grote stakingen uit die tijd.

In Manilla varen in januari 1946
139.000 soldaten georganiseerd,
kompleet met 156 gekozen afgevaar-
digden (één van elk onderdeel) en
een eieenprogramma.

De vruchtbare wisselwerking tussen
het protest van de GI's en de op-
standen van miljoenen arbeiders
in eigen land - de grootste in de
geschiedenis van Amerika - is duide-
lijk, arbeiders en soldaten hadden

Ontbladering ook in
Europa voorzien
WASHINGTON, 14 »Uf. —

In «a mcat rapport vin
Amerikaanse militaire itrste*
f en wordt bet f ebrntk van out-
blaaeHnpmldaelen ra chemt-
iche beRtrtJdtnrimlddcIen »n-

ventionele oor-
Wut-Buropa,

Dit meldde gisteren bet Arot-
rtkun» 4»|bUd WuUnftoil
Pott.

In het rapport. 4e „Strate-
tbct» i.udlw T«n de |*oJe"t

wordt de conctUBle getrokken
dat ontbl»dtrlng vin Europe-
16 botten it« NAVO-.irlJd-
krachten ion kunnen helpen
b(| bel vertrigen vin dt op-
man vin de troepen vut het
WiwchiupMt Ook linden all
Korea. Cuba. Ethloptt en tv~
ncxuel* lenen «Ich volgen* bet
Atnerik»nie rapport goed voor
het Rrbrnik van herbiciden bU
conventionele oorloftvoerlnf
of de bMtrljdlnK van blnnen-
landte opstanden. ,

Hd Amerlkaanie rapport
gaat bUvoorbeelil tilt van d*
vvrnndenteltlnt; dal de troe-
pen van het WanchiitipBct een
NATO'itrtfdniacht in Weit-
Duitsland uuden lanvallea
«m vervollen* Frankrijk. Bel-

rlë en Nederland binnen te
kunnen vallen, daarbij f ebrulk
makend van «n eorrldor
Boon-Kastel en Lutk-MaJoi.

In dat geval, aJdui de itrt.
teren, «m ontbladering van de
baa*en In deie corridor de
NAVO-'Toepcit enkele difen
raptlt reven om hun alellin-
ien te vmterkea terwijl ie,
utuiten opgetpoorde, troepen-
Mncenlrsttea van de tegen-
lUnder kunntn lutvtllen.

poiltleve baUni «pgemiakt
v*fi het crbruik vin onlblide-
nngimlddeten In Vietnam, ..dat
in enkele gevallen «ft nultl»e
btldrage aan mllltalrr ope»-
tlea heeft geleverd". Het (f-
brulk v»n herbiciden xou vo«r-
al ceiehlkt »fn nm Inflltratlei
Ie vertragen, terwijl er teven»
minder manicbappen nodig
cUn om de Inttllrille* te vcr-
hindrren.

In Vietnam l* tussen 1W7 en
mei 1971 op grote ichaal ge-
brulk gemaakt vin ehemiiebe
bextrUdlngamlddelfn. Volgens
bet rapport worden n nu il-
leen nog gebruikt om de vegc-
title in de onmlddelltfke om-
gevlfl( van b*ten en mlHUn*
««ten te veniletlfeA. (AfTj

"Beste lezers van Pight Back.
Ik ben. nu negen maanden gelegerd in Weet-DultBlaüd en ik
denk dat Ik begin door te krijgen vaar om, . . ..
Net als vlj allemaal, zou Ik veel liever thuis villen aijn, '
bij mijn familie en vrienden. Hebben Jullie er.ooit ̂ vör'̂  _,i
nagedacht WAAROM ve ve gr o t ten op onze poëten, onze lutih't*- .'
maobtbases of onze kazernei in West-Duitsland? Voor vl»'" .y
' veohten we nu eigenlijk? . .. ••; • - . - l - , '-"';.
Er is maar één a&ivoord op: "Bring Ou± Boy* Homertj .-.,,,•" " .

...... 2ea luohtaiaohtBoldai't,'1 'l""' :
(Uit: Figbt Back, juni 1974» bl̂ d Tan aoerikaans* ,tf
in tfèat-DuitBland) .. ,;

de bevrijding

Vat doen de amerikaanse troepen eigenlijk in Europa?
Ze zijn hier gekomen in de 2e wereldoorlog. Sanen met d* lussen, de
Engelsen, de Canadezen en anderen hebben ze de duitse.én Italiaanse
legere verslagen. " • . • .... . ".,. :. . '•. '"..'.'; •

- ' ' • , . . . ' " ' ' :. ! .;?

Van alle landen die in de 2e wereldoorlog- gevochten hebben, heeft de
Verenigde Staten de grootste bijdrage IB GELD geleverd. De totale
kosten van de oorlog vorden gesohat op.f1.500.000.600*000'11 «500 niljaxd
dollar). De Terenigde'Staten hebben daarvan.Ü# beta41d, dat i« meer >--i
dan 300.000 i 000.000 dollar. . , . ... •-•""; ';; • -..'•••..••>.
Daarna volgen Engeland.; met 20f-!'ïf'^-.^ '•,,-• • '-. ;' •'-• - •'.' ' •:-..•':

Duitsland ' met •. 1Bjl''•. ';'"'•'••• '• '-jj•'•' ;'-j ':-., , ''.'*'
Rusland.. .. met 133e1' • >'1 - ' , •'•?$• "f̂ v..' ' • ' • ' t- f
Japan ' met .... 43̂  •••.'•"' ..'j/;̂ **11' • •' .-» ;, ' ,:'":
De «est. - ., net Hit ' - .'' ' .?••.'--1'- ''. ^ .;-••"•;' ;: ••;

Be bijdrage van de Verenigde Staten 6p dit gsbied fordt nog groter alfl
je bedenkt dat een groot deel van: de ̂bijdrage van Engeland en ook van
de Sovjet Unie door de Verenigde; Staten is gefinancierd. ' . '
Het resultaat .van dé leningen uu Engeland v&s eohteb dat Ëngelasjd nrn '
de oorlog bijna failliet was,';;'- /, . . .: ',' • • -, , . ', '

Volgens schattingen vielen.er in de £e wereldoorlog 55 miljoen DODER«v • -
Veruit de meeste of f ers , zi jn bier gebracht,.door .da Sovjet 7aie Bet '.
13,6 miljoen militairen en 7 ailjeen borger a. . -' • «, ;
Daarna volgen China met . 6.,4 miljoen militairen+4,2 nilj >bnrgers '

Duitsland,' net" ' 4 miljoen militairen+JiB milj.fmrger»
Japan ' met.,' 1,2 miljoen: militairen;*' } onbekend '

' '.' Engeland . met 0,326 miljoen milit»lren+ 'onbekend' ~' ,:?
En tenslotte volgt de Verenigde Staten met 859 dnizsnd militairen. : >
De Sovjet Unie en .China hebben samën.'ruim 50. kaar gov^tl-idoden ala da i', .ij
.Verenigde, Staten en Engeland. ';:. '•".; •;••• j..... ..-«'«'.j.V .-!''• ' • . .'v ••'.""' ''•'

Tegenover de grote inzet van de russlèse en oninese landlegers B*ofld tU'
de Verenigde -Staten de inzet van de MAEISE. •-. "• ;. >" •-':-.,-';,>- V'1;.,.- ,
Terwijl de eerste landlegers vaa de Verenigde.Stuterfieind 1942 voet ' •
petten op het europese vasteland, »aren de Verenigde Staten al vanaf ;
het begin van de oorlog betrokken in de zee-oorlog »et de Duitsers*

Ve hebben nu drie belangrijke gegevens genoemd ov«r ds wijze Van oorlog.':
voeren -•;van de Verenigde Staten: . ' , .'•'• • • ;H

- de hoge Investeringen, • ! '*' •
. . -.de geringe inzet van de landmacht, . ' , . > ,

. ' - de grote inzet van de marine. .
Deze drie punten zijn niet nieuw, lis je vet teruggaat in de ÏTEtERLAlrDSÏ
geschiedenis, dan blijkt dat in de "Gouden Eeuv" de alleeoverheeraende.'.;..
positie van Kederland gebaseerd was op dezelfde punten. De ITedevlaftdae i ̂
vloot bijvoorbeeld bestond toen uit 1600 eobepen en was groter dan. ftl!^».. *
andere vloten in Europa bij elkaar. ' . ... ' ' ': •'
Later hebben ook de Engelsen hun koloniale rijk opgebouwd en gehand- .
haafd met een strategie, die op deze drie ponten gebaseerd vae*
Een goede beschrijving daarvan vinden ve in de oorlogsherinneringen .
van de engelse premier Lloyd George. Hij schreef «ver d* voorbeniding
van de 1e wereldoorlog! . ' . :'. •- ,-.- ,

"Onze.HlBZNE moest de zèeBn bewaken-in bet .belang van d* '''.'
geallieerden. . '••• - • - - , •',
Onze RIJKDOM moest bun militaire uitgaven financieren.
Onze LAmHAOHT moeet een rol op het tweed» plan spelen.,"' '.,. '

Zo te zien zijn de Verenigde Staten er in dé Ze v«ï»ldeo»loff in' geslaagd
om ook «o'n strategie te voeren. . _ . ,

imperialistiese 'strategie

WAABOM hebben de Aaerlkanen een werlcwijza gevolgd zoals ddè biezboren
is beschreven?
Het belangrijkste gevolg van deze verkvijOS «as dat DE OORLOG OBVOERB
WEKD OP HET EUROPESE KOÜTIJIENT. EH NIET IH DB YEREHIGDB STAÏEH.

Dat betekende dat de landen op het europeae vasteland verwoest narden
en niet meer konden jjroduseren.
fii dat betekende ook dat de' Verenigde Stilten niet verwoest werden «n
wel konden doorgaan met de produkeie.
Be militaire strategie van de Verenigde Staten vat »rot> .««richt M da



- Het geruiht gaat, dat tie gewonnen hebben.,.

konkurrenten van bet amerlkaanee bedrijfeleven (of Be nu vriend of
vijand waren)'elkaar te laten uitputten.
Het gevolg was. dat de Terenlgde Staten na de oorlog als enige een bijna
ongeschonden produksle-apparaat hadden. Daarnaast kregen ze kontrole
over grote afzetmarkten in vroegere europese koloniSn.
West-Europa was daarmee zowel ekonomles als militair aan de Terenlgde
Stater gebonden. • . .
OOHLOG EH VEEM WISSELEN ELKAAR AF MAÏS DE KONKUKRENTIE B11JÏT.

Dit is.de militaire strategie van' de kapitalisten bij de opbouw van
een wereldrijk.
Haar opbouwen is pas het halve werk. Eet is de bedoeling oa bet ook
vast te houden. •.•,".•' .' . :•..-..„.,.,;..-.•,'. . •• • • • '
De strategie Weef 4aarW» ook na de ooxlog van kracht. ' '

vietnamisatie

De oorlog van de amerikanen in .•-
Indoohlna IB de langste oorlog dia
2e tot nog toe gevoerd hebben. De
zogenaamde eervolle vrede heeft
Amerika meer dan 55.000 doden >
en meer dan 300.000 gewonden opge*
leverd. Maar wat zijn de redenen
van de amerikanen om hun troepen
terug te trekken uit Tietnam en de
Zuld-Tietnamezen de oorlog verder
te laten voeren?

De oorzaken zijn in de eerste
plaats te vinden in het verzet-van
de amerikaanse soldaten en burgers
tegen de Vietnamese oorlog. Dit ̂
verzet werd steeds omvangrijker *~
naarmate de strijd uitzichtloze*'
werd. Heer en meer soldaten kre-
gen in de gaten dat ze er niets
te zoeken -badden. '' '-
Ajs we het aantal desertiea als
maatstaf. nemen, dan zien we het
volgende ï

Vietnainveteraan werpt z'n medaili* *
op de trappen van het Congres.

Dit alles naakte bet leger te on-
betrouwbaar om t» vechten. Bit • ,
deed de 'amerikanen beslul-ten 6m
on de troepen terug, te trekken;
De süid-vietnamezen. 'moeten nu voor
ds manschappen zorgen ea de ameri-
kanen Voor het materieel."

;.. Een'duidelijk/voorbeeld, is de. zogenaamde VietnamlBatie.
Op 9 maart 1971 zei de' anerikaanse minister van Defensie t

"Het betrekking tot de TS-strijdkraobten in AziB hebben
we geen plannen, op de lange termijn, om grote TS-land-
strljdkxachten té handhaven, die speciaal op dat oorloge-
toneel gericht zijn,'maar; willen we wel sterke Ittphtmaoht-, i
marine-> en ondersteuningseenheden handhaven." >• i

Deze Tietnamisatie ia 4us geen. nieuwe politiek, aaar eerder een terug-
keer naar de, "normale" Unperialistiese politiek, mét dit verschil dat»
Zuid Vietnam nu na de Verenigde • Staten, de Sovjet Unie en China het
grootste landlegei]te* wereld h«eftf,vdat door de Verenigde Staten wor.dt
gefinancierd.. .-••:'-vV.Vy' '•'••': -•;/}?,:•!--.;•' ».'«>'•/"v .,-. '.'• , '

' We zien aan 'deze' vo'orDeei'den Slat'•'4e; militair* politiek" yan'naohtige
imperialisten bestaat tilt hetiv.éphtèJi list andermans, soldaten, op ander-
mans gebied. Daarbij, gast het ̂In̂ de éérste plaats on'de belangen van de

me-

"•**
ï M

1

/ u «-

t '
, i

20-

-

1

•

!

4 £ '

7

•» „ ° , «B 196»

1

WT
i

9» irm

i
i t

1*

!
im irn

*"->•«•*

f» „

» *
ïj

*

j,

,. J

veteranen'
v f
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bevrijders wordeh bezetters

Dé Verenigde Staten voeren ook binnen de HAVO dezelfde imperiallstiene ,.
politiek. "•/'. ' . . ' • " • '_'' ••'<
Ten eerste zijn de. Verenigde Staten de .Belangrijkste financiers van•>'.*.
.de DATO. In de tweede plaats beheersen hun vliegdekschepen de zeaSn'.,;,-
en ten derde wordt de oorlog gepland op európees grondgebied. . ' ;-
Over dit laatste voxdt binnen de HAVO al lange tijd een felle strijd
gevoerd. Een. vroeger NAVO-ambassadeur van de Terenigde Staten, Eallay'(

, Cleveland,. legde uit waar.hst om ging: .,
"Het spreekt vanzplf dat de Europeanen.vinden dat, bij het .'.-';"
falen van de konventlonele oorlog in Europa, het gebruik ;.(, ,
van atoomwapens enel moet uitgroeien tot een atoomoorlog • ' . . . .
tussen de Verenigde Staten en Rusland, waarbij-EDBOPA . ••••••.
«OS EMIG$ZIHS INTAKT BLTJPT". , • . : . ; '

en bij gaat verderi ~ . ' .
"Voor de Amerikanen is het voofdehandllggend om de nadruk .

' te leggen op omvangrijk gebruik van atoomwapens op het, :••
slagveld (d.v.z. In Europa -red.SE), voldoende om de .
vijand üo snel mogelijk tegen ts houden. , ''
MAAS DII BOEPT VOOR DE EÜSOP.EAHEH HET BEELD OP VAU EBB
TESWOEST EDEOPA lEHVIJL DE VESEHIGDB STATEN EH DE SOVJET
ÏÏS1E 1MAKT B11JTEH."

De politiek dis de Amerikanen in de NATO voeren is er dus een van een
oud reoeptt koop je bondgenoten

laat do bondgenoten vechten
laat het land van de bondgenoten verwoesten

en pluk ex zelf de vruobten van*

-(De cijfers in dit axtlkel zijn ontleend aan: Sesam, Atlas bij de
_̂ , .Wereldgeschiedenis. )-

Bete oijfere geven aan dat ix
tttsBén 1967 en 1972 «éér; dan

' 456.000 deserteuxs varen. Eet',"
aantal deserteurs vMff'.1967 is

, onbekend.. Gedurende.-fle eerste"
vaaanden-van 197} waren er meer
Kdan 28.000 deserteurs.' '

k l
',» '

/.'Van .'67 tot '72 steeg het tantei* *» ,
''deeextiee peï 1000 man van 21 tot '
,...62. .DaVbetekent.dat er in 4i* t
. jaxen gemiddeld zo'n 200 ffeyallen
L-van desertie pex dag vaxen« «

.Als je voor Eet! amerlltaanséV Vader- '"'
land gevochten bebt in Vietnam beii
je in feite helemaal uitgerangeerd
in de aaerlkaanse burgemaatschap- ' .
PIJ-" -
De TetexanS Administratlon (TA) l
moet •t'óör de opvang van de veters!-: w i
nen zorgen.' Een Veteraan kïijgt nu.'1
t 223 per maand on zijn levenskoa- ,
ten te dekken en als hij wil atu- * ,"̂
deren< kollegegeld over een perioJii* ' J
de van 9 maanden per Jaar. -4 '
Het kollegegeld bedraagt bv. aan ' •'''
de Barvard univexdit/ t).200 da* Jf *
ia »1.220 te kort. Op andere sohor, :,
.len zij* de gemiddelde Koeten S O
t 1.765. Dit betekent dat Je dan ̂
*215 over bebt om 9 maanden t» '' :;•«•' >.'•
eten en je' Woning te betalenj . Vr;";'-
Het medisae zorg ie .bet ook' zier"1;;';!' »
slecht gesteld. Er zijn veliewaar '̂ V ,r
speciale 21%ltenbnizen öpgerioht • \,
voor Vetersjien, maar die zijn ."V"'*; •
slecht. In deze ziekenhuizen zi)n .•
er op iedere 100 patiënten.140' man•''••./••
personeel (waArran 50 alleen maai--";.,>:':
met papieren'ritselen, btj.ander»';' >,' ,>
ziekenhuiren is d» rexboudlng 100 '" '-
patl8n-t»a op 892 man: jtérïioneel en 'i '
aan de uaiversiteltgziBkenlmizen ' 'n ï

.
i»
*('
••>">,
"/l
'."

:,,!
"'

ook in het leger werkloosheid

3500 mensen demonstreerden op 4 Juli 1974 in Washington voor
verbetering **n de positie van de Vieinam-vetertnan.

., Verder zijn er in die Jaren ofitel-
"bare demonótraties gehouden en
petities aangeboden. Er vefschenen
soldatenkrantsn, soldaten weiger-
den bevelen, de sfeer in de kazev»
nes verd steeds meer gespannen.

. Heel bekend werd ook het "fraff-
ging", het overhoop schieten van
je kommandant in Vietnam.

Bij de marine werd sabotage een
. zeer effektief wapen van de sol-
daten, vant het saboteren van
zeer gekompliaeerd en duur wapen-
tuig heeft zeer grote gevolgen*
Enige voorbeelden. Géduvende de
piek van bombardementen in 1972
op Noord Vietnam waren twee vlieg»
tuigschepen voor enige maanden on-
klaar .gemaakt. De ene was de For-
restal, waar een brandje van 12
miljoen,dollar was aangestoken.
Hiervoo* ie een 1°--jarige matroos
beschuldigd. Een ander voorbeeld
ie de Range?. Dit vliegdeJcschip
moest drie maanden in de haven
liggen omdat iemand een waterpomp-
tang en een paar stevige moeren in
een gevoelig aandrijfsiesteem wist
te gooien.
.Andere vormen van sabotage waren
het Jatten van zeer belangrijke
onderdelen, waardoor honderden
bommenwerper a «n tientallen eoh««*
pen «ome dagen onbruikbaar g*>
mankt werden.

Baantjes krijgen na de oorlog is '•'"- f' f.'
een moeilijke bezigheid,bet per- , '
centage wexklOEen ie onder ben Teel ,.
hoger dan bet gemiddelde' werkelozea • •••
percentage. • ' i
De Beesten die net terug zijn uit ,
Vietnam hebben nog geen enkele .
praktijkervaring gehad In d» burger-
maatschappij omdat se direkt na '"'
school zijn opgeroepen. . . - *..
Degenen die wegens "slecht gedrag" •''••'
of "oneervol" uit de dienet ont- ' •',_. . .
slagen zijn, sijn er nog oloohter 7
aan toe: voor een groot aantal b&»:, '
nen worden ze afgewezen en ee krij-.
gen geen eteun van de TA.
Dat zijn sinds 1?6J maar lisfat
500.000 soldaten, vooval ook svarte
soldaten hadden weinig zin om een
land te dienen vaar hun eigen fa-
milieB uitgebuit verden.
In 1972 kregen ze 20,7j£ van alle
"slecht gedrag"-ontsiagen en 32,éjt
van alle oneervolle ontslagen, ter-
wijl ze maar 11£ van het leger
uitmaken.
Nog steeds leven 10.000 deserteurs
ondergronds in de Terenigde Staten :
of in het buitenland.Nog steeds
gaan tienduizenden gebukt onder de
gevolgen van hun akties teg«n de
oorlog.
Daarom e l Ben de anerikaanie Vietnam
veteranen en alle andere amexikaan»
se eoldatenofganisatieSf
ONVOORVAAMEHJIB AWTMTIÏ VOOS
ALLE»!
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Een defensienota van een progres-
sieve minister* eentje van de PvdA.
Waarin verschilt nu zijn beleid
van dat van vroegere ministers van
de WD en de OP? In alle solda-
toubladen heeft al gestaan, dat er
van de soldateneisen weinig of
niets is terug te vinden in de
nota» Betekent dat, dat er geen
enkel versohil is tussen een recht*
se minister Tan defensie en eentje '
die zich progressief noemt? _.;•• .

Laten we eerat kijken naar de goe-
de dingen uit de defensienota. . .

De verbouwing van oude kazernes
gaat nu 4 i.p.v. 7 jaar duren.
Dat betekent dat we iets sneller
van de ergste vuiligheid af zijn.
Die vernadering in het schema ie
niet vanzelf gekomen. Er zijn op
de kazernes voortdurend kleine en
grote akties gevoerd voor een be-
tere huisvesting. Een hoogtepunt

• daarvan vas de bui t en-muur ak t ie op
de Wittenberg. Toen hebben 200
soldaten hun bedden en matrassen
de appel-plaats opgesleept en daar

• de nacht doorgebracht. Akties op
" de kazerne leveren slechte publi- n
.. oitiet op en tasten de militaire

discipline aan en om dat te be-
strijden hebben ze in Den Haag
wel wat'geld,over*
Tijdens de akties van bet afgeló-

;. pen jaar zijn er op de kazernes
1 vergaderingen gehouden, is ;er op
; de kazernes gedemonstreerd en heb-

ben we in Utrecht, Zwolle, Ede,
,.. Eindhoven en. zelf a in Duitsland in
, uniform buiten de kazerne. gedemon-
streerd. In dedefensiösota erkent
m lui a te r Vredeling dat', dat mag.

tie zo lang mogelijk tegen omdat
ae bang zijn dat de soldaten die
veel thuis zitten, weg van de ver-
veling op de kazerne, weg van de
regeltjes en de bevelen, niet zo , ;. •

•. goed Aeer in het militaire sie-
steem passen. De kompensatie tast,;

• dé discipline aan, hun discipline."
Aan de beloften .over de wedde-ver- .
hoging zitten ook nog wel wat ha-
ken en ogen. Vredeling vil de wed-"

. deverhoging af laten hangen van
een onderzoek naar "het beste-
dingspatroon van dienstplichtige

:-. militairen". Wij sullen hem duide--;
lijk moeten maken dat wij uitmaken

;' hoe we ons geld besteden en dat
onze eis is: gelijktrekking met de
wedde van de beroeps.

geen weekend-straf
* Over het straf- en tuchtrecht ver- •

schijnen de laatete tijd veel' no- . -'•
ta'a-en vetsvoorstellen. In de dé- '
fenslencta vordt gepraat over

i geldboetes, over duidelijker vast-"1
leggen van dé regels, over beper- '
king van de willekeur van de kom- '
mandaat. -
Voorlopig blijft echter licht en -•
zwaar arrest gevoon bestaan - ook
in het veek-end. De geldboete bv.1'
vordt vel ingevoerd, maar de kom̂
mandant mag.dan kiezent .een veek-
end binnen of een boete. Hiertegen.

- vordt al jarenlang geilst: geen
Btra£fen in het weekend, afschaf» v

fing van de strafbevoegdheid van
4e Commandant en opschorting van ,
de .Btraf bij beklagv '

\s -kort mogen thuiSBlapere hun,
straffen thuis .uitzitten. Dat be* >-
t̂ekent voor hun géén veek-end bin-'ï
nen meer. Ala het voor thuisela-
père kan* .kan-.het voor dé reet ook*

.i. f - - • • ' • ' ' ' • " ^

Eén goeie zaak i natuurlijk. Haar
feitelijk niks nieuws.'Hechten dl«['
de soldaten vóór zichzelf genojïïen ,.
hebben worden nn'formeel erkend,. A*" '•'••'•,-IV••..•• <, . , '

• V* Se doelstellingen van de defenBié-
/f>« -politiek zijii duidelijï onveran-
!<f derd. In de defensienota la het

:-' ie grote akties Van hét 'afgelopen t. ,."*« 'é*JB*8 ** niHtiaie strategie
.,, 'jaar zijn voor. derkSttpenaatlé ge- tt-Mvan het iapitalieme die de belang-
''V;'veest; Over die kompensatie staat
•ijLlijna. nieis..̂ » :de- nota.-, v: <-' l
U—.Er komt een —"—•"---"•'*• «<-«'"rii *

: -̂̂ ia«a'!5"-;'!"jja:j±£i«jas

OEFENEN
ir, DUITSLAND

. : verslag van een soldaat

Er gebeurt de helsdag niet veel. »
Uit de wagen, hangen - waarnemen
heet dat -, in de wagen, stukkie
rijden, uit de vagen enz. Er ko-
men vat tanks*langs, maar dat is
alles.-Tegen de middag begint .het
te regenen en dat houdt -pas om
één uur of elf uur savonds op. In
de nattigheid vordt buiten niks
zitten doen pas goed Vervelend.
:Sbms zie Je de vijand-maten in de
verte, en een keer ,1e er van al-

, lerlai geschiet dn een dorpje, ••
maar daar zijn vij dan: veer niet
bij. ...

Als ve waiker "worden schijnt de
zon. Ve gaan dé vijand weer opzoe-
ken. We nebben hem geloof ik niet
gezien, vantve mochten niet'van

• ' ,' i dr,-. . „J.»o.
een aanval gedaan hadden, l*)
scheidsrechters gingen kijken én '

, ! een uur ruzie maken wie er gewon-
nen had. . t k

We zijn net lekker aan het stap-
pen als we halt moeten houden.
Er liggen bomen op bet pad en de'
genie gaat in de doodstille naoht
met drie kettingzagen aan het
verk. Eet lijkt de TT-rees in
Assen vel. Maar vij Dogen niet
roken, niet heen en weer lopen en
niet praten. We moeten een kruia--
punt beveiligen. Dikke lul kunnen
ze krijgen. Intussen zijn de bak-
ken aangekomen.'Ook over het pad. .;".
Ze varen zeker ;te zwaar ala .vij • ̂  -̂
er ook in zaten. Eet is net licht
ala ve in' het dorp zijn. Niemand.-
begrijpt er moer vat van. De bak,1
van Annle gaat midden op het '/
kruispunt staan, zodat één AMX
niet meer veg kan.
De AHX- -kan. nog net tussen dé "bak
van onnié en het greppéltje;' Je*
staat in het greppéltje,én .Vij
ziet. de AHX aankomen, maar niet • „
opzij dprlngen hoor; Br is net • -
genoeg ruimte. maar als de annf
vas weggegleden vas Jps vel plat ''.
geveest. ...

« •>
In een dorp ie d« brug opgeblazen»
Vij liggen aan de overkant een
uur óf vier in de vel in de zon. ,
Kaar Jan en alleman gaat rustig • '
over de beug. Hele kolonneB ami
en vat al niet. Vij ook trottvens. ..J
En de B1 i .Verder J.s er niks. ov»!. ;T
te vertéllen. Er gebeurt gevoon "•
niks. Behalve ruEie tussen' van '
Eeusden en een BohéidsreohtéMj £a
soheldBïeonter vt>n. Ja, ja. ... .

A ' l

WAAROM; STAAT ER
ZO VERDOMD WEINIG

5 ". r ' i, . ,; »^__ ^ i ' ,i

ein«'"'74

rijköte-rol speelt.
Be uitgaven-vóór stégdir «eer en
Bteéd's-duurdere vapene 'gaan
Luns, .de NATO-generaals, de leger-

I

IN DEZE KRAMT
OVER DE RUSSEN?

s4< 'f»f< i<5t<r^

.'maar tijdelijk, ;Xant vóór een de-
: ;•'• f initieve regeling .móet ..eerst iogv
'" een onderzoek gehouden worden. ..̂
\-/> >Kortóm, om de soldatenakties, getr
.':;v> organisderd in de VDOM. tegen /te.

'.. h6udén vordEt een:*apriedregeling ge»
"..-.maakt, die later - als de soldaten
":, ...zich .koest honden - veer versleóh-
- >. tërd kan'Worden.1' Eet gekke
;: ^is dat terwijl resultaten in de
.'•!" koapensatiestrijd aoellijk t«'
: krijgen varen, Vredéling-met dé

.:":": .vedde-eisen Veel gemakkelijker
;, i., is. Daar i o veel minder aktie.. „
^. voor gevoerd... Tussen nu en 1978
'• guit de vedde, naast de aanpas-
4 • Bingen aan de prijsstijgingen,
• nog een atuk omhoog,

'. .' Onze akties .voor dekompenaatie '̂
..zijn daar zeker van invloed op
' geveest. De defensletop geeft ons

.'.. .liever geld dan meer vrije tijd,
•. Vandaar dat .na de grote demonstra*
' . "tie >.in ïïtreoh-t vaar het om kompen-

satie en om vedde ging, .Vredeling
•. met beloftes over vedde-verhogin-
. gen kwam. Om de kom̂ nsatle-akties
..te sussen.
D6 legerleiding houdt de kompensa-

inspraak van de Soldaten
Vroegere ministers van defensie
yerktenvaakmet.de botte bijl. ,. '
*Ale de soldaten .voor hun rechten-1 '
opkwamen verd er over de gehele ^, v •>•*

i linie ingegrepen. Straffen op de
: ..kazernes, afdelingabladen verden

verboden en het overleg met de
'\H werd afgebroken.-, ••• • . *'

Vredeling en zijn staatseëkretarls
1 vap Lent doen het anders. -Ze villî .

. x è̂n'een aantal eisen .in, 'doen ean~,
•aantal beloften en hopen zó de '' v •_
vaart uit de soldatenbeveging te ; ̂ <
.nemen. Bovendien vinden zij dat , •
soldaten en kacberleden meeï "in-

^ ^ * spraak" zouden Boeten hebben op *.t.
v defensiebeleid. Die inspraak van •
de soldaten zou dan via de over-
legorganen moeten verlopen. Die
overlegorganen kennen we: die
Btellen geen moer voor. Maar de
soldaten hebben al jarenlang hun
eigen methodes ontwikkeld om in- -
epraak te krijgent door krachtig
onze eisen te stellen, door' ons té .
organiseren, in de kazerne en op-
landelijk nivo. Dit is de inspraak
van de Boldaten en dit is de in-
ipraak dié moét vorden 'uitgebouvd-.'

Een hele krant over.de NAVO, én bij-
na niks over dB Bussen. Eoé kan dat
TIOU? i *>

Bet,heeft-geen-zin.om een diskussie
te voeren oven de vraag of dé Rueoen
ikomen'.èf. .niet. ̂Tegenwoordig zeggen
zelfs generaals en ministers van de-
fensie,, dat de Bussen helemaal niet
komen. -Maar...zeggen '£é!'. De NATO ia
er om hét evenvioht tussen, oost en
JvéBt te handhaven en'de stabiliteit'
In '.ons deel van de wereld te verze-
keren., -'• •:--,* - :..- '

""Het evenvioht handhaven": Dat';is.
1 tégenvoordig een véél gehoorde Tilt-'
drukking. Jaxaer genoeg heeft dat

'evenvioht veinig te maken met etabl-
liteit. Integendeel! ."evenvioht
.handhaven" betekent wedijveren in
..bewapening maar .'.Vooral één macht B-
politiek van de twee grote -atoom-
machten binnen hun eigen bondgenoot^
sohap.- • ,. ...

Het andere voordent éVen-
vioht betekent aan de ene kant, dat
de invloedssferen van de beide
grootmachten weinig-veranderen en
aan de andere kant dat de kleine
landen onderworpen zijn aan: ekono-
miese.. en politieke chantage. Die.
kleine landen mogen geen zelfstandi-
ge politiek voeren, want dat zou net
'evenwicht in gevaar brengen. Maar .de
Verenigde Staten en de Sovi-ét Uifie
mogen van alles doen en eij brengen
het evenvicht nooit in gevaar.

In deze krant hebben ve laten zien
dat er 1000 en 1 strategieën zijn,
die allemaal kunnen leiden tot het
bevaren van het evenvioht. Ve hebben
het gehad over de NAVO-strategie,
die de amerikaanse kapitalisten be-

"Een plaatje uit hét .aaerikaanse
tijdschrift 'Colliers' van 27 okt.
1951: de Soviét BMé' bezet, ondel•>-
de vlag van dé Verenigde Katiéa.

met elkaar en 2e kijken nauwelijks
meer naar de Russen. Het meest e-tui-
tende voorbeeld daarvan is vel de
strijd op, Cyprus. Opgestookt dot* dé;
amerikanen* meten, de griekée en
turkse kapitalisten hun krtohten - '
over de lichamen van "Hun" eoldaten
en de oyprioten.
Zo'n "evenwiohtsetratbgie11 Icumien fte
van ons kadoo krijgen, vij villen
best evenvioht, maar dan eentje;-
waarbij de belangen van de volkeren
van ooet én weet voorop dtaan. Het-
gaat om een politiek, dl» geriaht il

"Eet gaat niet langer om de dreiging van kenmunlstiese
agressie, maar om de politieke stabiliteit van de landen
vaar de Verenigde Staten kun troepen handhaven."
(amerikaanse min, van defensie Schleslnger in een ver-
klaring voor het Congress)

voordeeld. Daarna hebben ve laten
zien, dat de kapitalisten van de EEG
een nieuwe NAVO-strategie ontwerpen,-
die meer met hun belangen strookt.
De kapitalisten Varen er,wel bij:
ze verdienen aan de bewapening, z»
verdienen aan de oorlogen, die af en
toe gevoerd vorden. Ze konkurreren

tegen overheersing door de Soviet
Unie enerzijds en door de Verenigde
Staten en de KEG anderzijde.
Be soldatenbeveging, die strijdt
voor een leger in dienst van dé be<*
volking en dl* vérbondeil lé oei d«r
bevolking, is een machtige éteun
voo* het itrma inka* Jo'«
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zaterdag 23 november

Op 23 November wordt in Utrecht een grote anti-NATO manifestatie

gehouden.

In het middelpunt daarvan staan niet de NATO-generaals, of kolonels

of NATO-secretaris Luns, maar de SOLDATEN.

De manifestatie is tegelijkertijd de afsluiting van het eerste

internationale kongres van soldatenorganisaties in de geschiedenis

van de NATO. Uit tien verschillende landen zullen vertegenwoordigers

van soldatengroeperingen spreken over de strijd in het leger, de

rechten van de soldaten en het probleem van de kontrole over de

strijdkrachten. De laatste tijd wordt steeds vaker gesproken over de

mogelijkheid dat de NATO-legers ook tegen de eigen bevolking gebruikt

worden. Juist in die situatie zijn de soldaten-organisaties belangrijk

om zoiets te voorkómen. Op de manifestatie komen sprekers uit:

DflRTIIRAl * een mili"bair van de Beweging van de Strijd-
• Uil l UU AL krachten over de jongste gebeurtenissen in

dat land.

: over de wijze waarop het leger wordt voorbereid
op een staatsgreep en de strijd tegen de eigen
bevolking.

j o.a. Vietnam, Veteranen over hun strijd tegen
de oorlog en de werkloosheid, waarmee ze nu
beloond worden.

: over de oorlog van de NATO in Noord-Ierland.

ITALIË

USA

ENGELANO
Verder soldaten uit FRANKRIJK, ZWEDEN, WEST-DUITSLAND, ZWITSERLAND,
BELGIË en NEDERLAND.

Ook: de toneelgroep P HUL U U U

en het muziekge zei schap 06 V O L H A R D I N G

organisatie; BOND VOOR DIENSTPLICHTIGEN, PB 10126 Amsterdam 020 229298

JAARBEURSGEBOUW UTRECHT
10.30-17.30 uur
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-2- ' • . ' . _ • • . ' • ' • . - . ' • . . . • • • :
Van. doze "jlóUrutenkrant-1 hing . Aln O'jii yaohtmösster .o £20 o is t - ' . - ••

ju één Gk3oupla.':;r , in jo b.oai'ti;, • • ; ' ( j , ' dat je hat nf üóet goven, dan .'.':"
hobbon.J'o raag'hom':niot-ver-»' " ' . ' • • moot jo dat bovol opvolgen»
•fjpy'oirtan- ;Of laton olingcröli, . •, Je inoot c'Chtor x/ol ia boklftfi
want dan bon je sti-afba^r* . • ' . • ; . 'gaan, v/at jö gcgatfandooï'd v/intJ

• ' ' ' '

PROPAGANDA' AVOND
Op £>!CHS)DAG OV' 12 novoraber organiseren wij oen Propagandci«-avöttdj

v/aar hot e. Vn on an-dor vó.r.told wordt ovoi' de DVD, de Vörhouditig. .

DVD-VVpli, i'.o funksios van het .lögbivon do (anti)ilWAVOkriarilJ^ "

vnn oiis* \. • ' ' - . : . . ;• ••;• . . ' • . ' „ ' ' ' . . . •. ' '
• . . • ' • . . ' • . ***' ' \

De avond bügint ow half acht d e a' avonds (19/^0 uur)
• ' , ' > ' . - . ' . • f>" ': • " ' >"" . • ' : • ; ! ' '•:'•.•'. •

Baroniülaun • 90 (i. / ' ' " . .,,:.,.,••"'•" • •• " ' ' . • ' • . / • . ' • • \

BHBDA ' • ' . ' l "; - .,- . . ' • .
• , • . * • • • ' • '.

Hoö koia je op de, Baroniöif.iin? - ;'

Jó ga'.t do hoofdpoort uit en alsu.it rcj.c.hta .af *,, . ' : .
Do .tweede brug eitui sde linkorliand loopt mon ovor<stój;Jliöhtöh •...

- , ' . . ' , • ' • . " " '( ' • ' . _ ' ' . » ,

voorbij. • . ' • ' • " •" . .
' • ' ! . •,* ' ' ' ' ' ' •

iïon loopt dan in- do . V/ilh'olminastrtxut»
Biq do oarat v'olgonde ntoplichten ga.'.t taon rochtsaf on dan loopt

inon in do BarónioXaan. • ;

• • ' " ' , • • ' ! . ' ' • • ' ' • ' '
T.n töttivicL is h^'t +_ XO minuton lopen. .

K O H ï' A L L : K" KT DIHÜDAG : 'j.2 . Novombu'r 19.̂  '
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B kader bat t
De naam houdt reeds de aafft van

de opleiding in, nl. opleiding
voor onderofficier. Dit houdtin,
dat je 13 maanden moet dienen en
dat je op het einde van je oplei-
ding (.5 1/2 rand) bevorderd, zult
worden tot wachtmeester.

De oerate dag al ga je gelijk" ,V,
10 dagon op bivak (= de hei in).
Ia vollsige diaolatie worden je . .
dan de beginselen van discipline
en "leiderschap" bijgebracht.
V/annoer je daar op de hei loopt ••

te rcjouwen met je nieuwe spullen
op je nok, komi; er een wachtmees-
ter heel.ktfiek voorbij gelopen.
Kij wil je dan nog wel helpen deer
te vertellen hoe jo dat zooitje l
hot boste kunt dragen. Son heel
boste korel denk je dan, <

I.Iau.r ver^iü je niet. v/ant straks
kom jij tegenover je dienstplich-
tige maten te staan 'als "leider":
vergoot hot maar. Deze opleiding
iü oon onderdoe! van een nieuwe
mathodo (hot sg. "VORK-projokt"),
dio gebaseerd is op pas ontf/ikkei-
do technieken van, het "modern

gepast on do hiorbovon gonoom-
do punton hior p^n onderdeel van
vormen, is hot zank dit. göod tö
onthoudon.

Do raaton van do C-battorij zijn' ,
net als jullio dionstplichtigo
maton, dio voor 16 maanden de pi-
nout zijn. Sij balon pok, zij
zijn ook onderworpen a-An do tucht
on discipline.

Als jullio op jo parato ondor-
dool komon, dan krijgon do moes-
ton van jullio het bovol ovor 'n
groop van +. 10 soldaten. Je komt
dan in oon mooilijko positie,, want
ju v/ordt door jo eigen maton als •
•/o-i -^erlüngstuk van de kommandant.
Volgens ona uioot j o als wacht-

moester ?,Q weinig mogelijk op
"jo stropen gaan ataan"1 on jo matoft
zövool mogelijk matsen»

C batterij

On n:V/u.l: on na terugkomst op do
kay-jrno wordt j o voortdurend bij-
gebracht, dat j o mö'ö'r bont dan
oon gewone soldaat (do maton vah
do C-bav'fcerij). ,.1'in dat-bon je na-
tuurlijk helemaal niot. ... .
Dit komt o.a. tot uiting in

kloino dingen, zoals oon oigen
bar, oi.̂ on o./taaal, botoro nacht-
p'-.rniEsio rogoling, otc.

iVanneor ;je bij do C-ba t tor i j
opkomt, dan blijf je soldaat. Je -
moot nog steuds 16 raaandon dienen.

Do opleidingen zijn o.a. MTD,
Radar, Vuurleiding en Ilonest John.»

Dos u v/o j k krij.'j je je Persoon-
lijke Standaard Uitrusting (PSU),
vlak voor het weekend pé*ikkeii,
zodat j o hc-t hele v/ookond mot ~
pijn in je armon zit to kijken.

De volgende v/ook beginnen dan
do lossen, du sport (waar je ge-
vechtatochniekon loert J dus .godn
aport), do eküorcitio, otc.

iida-c ook in hot leger hot "ver-. Als jo als chauffeur uit Venle
on hoorrj". principe wordt toe- komt, dan'krijg j o octiv Voortgezet t o

. 'opleiding,.

OOK VA'jJ JULLIE OPLEIDING MOETJSIJ.'iSR MülNSEN VOOR 14 MAANDEH NAAR
^ H r S l A N P J



WDM
De WDM is da vakbond voor do

dienstplichtige'militairen. In
1966 werd zij opgericht on ,telt op
dit moment bijna 32.000 leden.

De soldaten hebben zich uit
der aard van de zaak niet vooi;-.
niets in de WDM georganiseerd.
Als je in je eentje iets onder-
neemt, dan krijg je snel een
douw, mag je er niet meer over
praten en alias raakt snel ver-
geten. Inmiddels hebben de sol-
daten ontdekt, dat wanneer zij
bepaalde eisen ( vaak zeer recht-
vaardige eisen) ingewilligd wil- .
Ion hebben, dat zij dat met • •
z'n allen dat moeten zien te
bereiken. Gezamelijk onder el-
kaar de 'kwestie doorpraten, een
afvaardiging naar de kommandant
sturen voor overleg on goaamo- :
lijk ovt. verdoro aksies cl oor-'- '
praten. Door e on landelijke or-r
gariisatio, die do WDM toch is,
kan or voor kontinuïtoit gezorgd
worden; de ervaringen gaan niet :
verloren, or kunnen faciliteiten
komen voor hot maken van paruflot-
ton o.d., won kan .op niet<-ak-
tiovo-kazornos afdelingen op-
bouwen, mon kan -overleg plegen
mot hot Min v Dof,' mon kan lan-
dclijko akaies organiseren, or
kan gezorgd worden voor kontak-
ten mot do pors.

Jln door de aktivitoiton vn.n do'
afdelingsbestuurders on de kon- .
taktmaton, door do aktiviteiton
van hot HoöfdBestuur zijn or 'n
aan tal suksosson gobookt. i.'laar,
de soldaten trok'ron al volt?
malen -güwapond mot spandooken-
do straat op om du wedde vor-
ho'M'd t u krijgen, hot parato . .
w*..;kond afgeschaft te krijgen,
voor do vrijheid van haardracht
on niot to vergoten do kompcmsatio
Zonder dczo hard o alcaioa op do'',. "
kazernes zelf waren doz.o eisen
nooit ingewilligd. Do komponsa-
tiü ie 'nos ntcods niet inco-
v/illigd, maar daarover str-i':s
moor.

Het hoeft goun betoog, dat v/ij
vinden dat iedere soldaat lid
moot word on vun de. WDM, dat
iedere soldaat .'."HIEF LID moet
worden van de WDIvI. Br is gonoog

to doon: l sxl oiu/erve n, stencillen
en schrijven van e on afdolin'gs-
blad, hot organiseren van aksies
wannoor dat nodig mocht zijn. Btö.

Do VVDM hooft'altijd aktiovo
maten tekort, dus i i

STRIJD VOOR JS BELABG3N;•WEES
AKTI13P IN DS WDM. : '

• De Bond! Voor Dienstplichtigen
organiseert do soldaten niet op- .
grond van hun materiele belan-
gen (aoals de WDM), .maar op
grond van hun inzichten in de
maatschappij "on do rol van hot : ,
leger daarin. Do BVD is oen so-' .'i
oialisti030 soldatonorganicatie.

De BVD ie togen dit leger. \ïó
zijn van mening dat dit logor OB
niet voor do goholc bevolking
is, maar slechts voor oen klein
deel daarvan. Ongeveer 80 % van
do Ne-dorlandoo bevolking (hot
workundo dool) wortct 'in loon-
dionst-vorband en is heden ton
dagu niet moor in staat om zich •'
uit dos o pooitio los to maken.
En zo blijft or maar oon klein
do J. ovor dio 'do fabriokon, do "
.machin<ju, r,.d. in handen hebben.
2n hot is dczo kloino-groep, do
bocittora vaii' do produksio-
middelon, dio er ajLLo belang bij
hebben dat de huidige üituatio
zó blijft bestaan on verstevigd
wordt,

Om doao belangen offoktiof to
kunnen beschermen' togon aanval-
len daarop uit hot buitenland en,
uit hot b ir. n on land hooft mon oan
gov/aponda ni'ieht nodig, dio go-
traind is, dio ovor voldooiido
•materiöol ueschikt, dio ovor man-
.schappon boschikt die elk bovol
ten allo tijde uitvoeren (an--
dors heb jo or nog niets aan).

Üo BVJ) in togon wo'n leger; en
aldus togon dit Nodorlandea logur
on togon de lUTO-logors.

i

CHILI
Ia Chili hobbon wo gozion hoe

do .rogoring Allondo gokoaon word
door: Mc ovor grot u mo^rdorhoid Van
d»a bevolking.
&i Allond'j dood v/at hij had gozogd;
hij nationalisoordc' o.a. allo Isopor-
mijnbn, Hoo d w klaso-'j dor W~



zittoro r e c.g .<>:•; r d e n hebbon do ge-
beurtonisGon ons inmiddols n,l
geloerd.Do generaals hobbon mot ! .
oon botrouwba -.r ,dool van hot logw.r
(t-jii tijdo van do stantogro p

• vochton verschil'.endo öndurdolon ,,,'
tu'gon elkaar) Allondo doodgoGcho'-.i.'
ton,.vulo socialiston on komniu- •'•"'•
uinton godood of in 't g..vang ••'•'..
•gogooid, uordon do . arboidors- ••',"'.
organiöiitios Vv-r'-odon on Vervol- '
gons' vorniutigd.Do kopormi-jnüri • ' ; •';',
•kwauon weer irt. handon van.do ' " ...,.••
"r.x-chtm-.tigo!ibozittörB, du ur'du
was wcvir hersteld. • . ,..'. ,,
DU BVD is -Tijfi'SN ÜC'iI Li».JEU '"'•''.
En óók dit kun in Nederland. :;; ;*

gobouron.üok nodorlandno c Idatcn .
,. kunno'n. tojjon do bovo3.3;ing ingo-
zot wordon« 5ioals bijv. bij : '
st..}kinQi,n oh büdrijf/;bozottingwn; '
U;:.nneVr du i;iüiisün daartoe ovurgaan
,dan trijlc'.uh.Ki'j ton atrijdo ora .;
hun bolangun(o,r.. lo'.'nsvcrhosin-
gon) t.j^on do hebaucht dor bo-,
sittorokl B i'j.

.Do'iiVD vindt,d-/.t de .ooldaton ;,

.volgen, doch a .rst raoi.-teii nadonkon
ih wions be-l.'.ng bopaaldo • ̂ioiiot- ;••
bovolon zijn..Storkur nóg , ,.in :
hot' tfoval v'.u Chili .'had'xn do ..;.
'soldaten do ,zi jdo .v̂ n dw Chiloon*-
so büyolking moctoïi kiczon on

L'Auii zich tugon dj" gónera-ilG
korón,'. zoal»? soranigó on- ;.•

[lolara to woiiiig in go-
tal- dat o-k v;orkcli jk dodon.

De bczittorfiklasso hovft sich .
tot in ".llo flolon vn.n do worold
vorsproid on h.c->ft aich intor-
nr..tionn..vl goorganiöö..rd.l)o UüXj
is du rvan in 35urop;v vo -T ons
hot' tponbo^ld.Zo O'.k hj^ft zij
h.-.'r .iogurs op in.t-jrn'itiona.-:.l nivo
Soorg-iniso-.rd en v/.ul in do HAVO. ,
lion wil aolfs do .Nnvo uitbrwidoa"..

do bevolking, zich «toodn; stv--rkoy-.. ,:
;.,iu;'.t afzotton t^gon h.t b'lraako.,'

dorogiomjho r1!; onder
4ruk ivuc;r wrij;<>vaa 011 poli*» ,;. •

'ti«J.;j 'clruk vui Ca'HAVu nodig.
H«it is zelfs niot uitgaBotön
cVSt d/i;\ Kurô oBw;. ̂ ol"

" ' ' t. - • • ' . ' .„ ''•: •••'••'....^[. l

wordon(zo'il,3 or Portü- ;', •
'goso .^olcVv.to'A in Afr.ika golo-

. ' ge r d zijn-i;) ; , . - . . - ; .•-..•• • •
DJ DVD ia uit.;r;:.ard'to^ón rlo • ' " • . -

HAVO, omdat hot uov-; niots ;;oodo
; -. voor do rsoMatun ho ft gsbracht
7 (nll'j'i.-n ma .r g^ld ia do kassa's ' .

' • • ' . ' . v.-.n d.-. vm;?o!if.'.brikan.ton) ,in •«
togcndo;;! j»i«.'ii dunkc ; Blochts :

•?(.l .::..'.n Sc'-jdorf, ^r\ do duizondo .
. ' m a t e n ' d i e in Duitslr.n.-". ^olo-

' ;." goord zijn, '--..'.a du•• talloze oofo-
; ' • • • ' ..ningon in Duitslr.ndi.cn hoo'vucl;
; ' ' , ! yrijo v/o^-kondöu r ta t kos€l - : .

" ;•' Do nVD^'orgr.iiiso.-rt 0^1 Zy nov* "
:.„;•;. in Utrecht" üoii Anti-MAVO nio.ni-1 ••*
'. f o stat i.-/.Op' ?.\' &2 nowmb.-.r

.• ' ' '.aal 'or o .-n. kongroa bijo\,n sijn • ' , ' . - '
. . van al .o 'i'oob"our«i3.)ofi.>-i-'vior .

• • Amorikj mso orgr-jiiv^atioe, dio
• , in het l.jyci' ',;urkon.0ok clo sol"1

. P | > . ,cVrtbnb.j',fogiiig moot zich intor-
"*' natioir-.r.l orgr.hisoron i SM .",•

' ;' Op do .v];ól-*AGAiIDA-AVOND zul-
len v/ij hior vrij voel a,-.ncTr.cht '

; . " ' ' ' c v f u i bootodün.In elk geval wor-
.-.;;'. ..'don' or u o c k '.p.rtan voor do. nani-, '
•: ' ' " ' _ fwi-tfvtio a ,F1 l,- verkochte

• - . -^ • ••

Do J3VÏ) is or in hot bijzonder"
: ... op togon'flat do clijnstplicht af" ' . . . ,

\t woi'dt.il.Jivii.'n Van 20
; •".' jt\i.r,dio voor c-..n pcriodo van

.nog stoads 16 ma^ndon in hot /
' . . . " lo;;or'rao jton dicnoh, «ijn in,'

staat hot logcr to kontrolorènv •
socV.t 'do f';o;ioi*a,.lG g o .'/n raro
'3tup i !--jn kuiivuj.i ondornciiio'u

, , • Mov.iontoRX.. ia hst' aojdat do ;

: koufflis/io ,Vf.n jïijckavorbsel
'""., pl;ainóil hooft ontworpen om .

. s to^-uj rouur vrij\;illiperri in
h-?t logér to krijggn on a?.duo

', , ' . ' , -we- , r . uocr v.-.n dio lastige dienst*
, plichtigcn. kwijt to reukon.

iien lozo onzo brochuro Üi&nót*
i ' - ' - plichthörvorMinsjdo jacht ia

'goopond."

• '.OKi.ïi-SïAü li'J I>iï UICHÏIKÖ VAïI



o m e n s a e
Bogin 1971 . atoldo do VTDll in .;

hot GO als -ois: Afschaf f ing van
do parate r/ookcndon. Door onko-
lo demonatartias is die oie in~ :
gowilligd.
Tijdens dio demonstraties kt/run-

naar voren, dat do ovorigo v/ook-
onddiionqten gokomponsoord moes-
ton

to govon do
'tio in to willigen.

-Op 14 februari 1974 trokken ' «
3.000 soldaten naar Utrocht oö
wederom goar.i!aolijk' kracht bij td
zotten bij hun oisen.' • ' .;•;•'•

:V'rodoling bood oon roeoling • '
aan, naar dozo r/as 'zo slecht» ' ;
'dat do soldaten hot en bloc f̂- ,

• Bogin 1973 barstte do strijd .'
dan los'. Sr worden naar aan-
leiding van oen aantal enquêtes
op do diyoreb.kazornoö eisen ge-
formuleerd. ' ' . ' • • ' . . . .
Doze qio'on \nron .en'..zijn nog .

steeds; ! . . ' , . - ' • . : . . • ; . ,

1 1/2 dag terug:, vo.or oen 12-uuro
.:" .•: : . . ' , . dienst.

2 dagen ;te>rug vóór oen ?4~uurs
•' :'. . ." .... ; dionat.'

3 dagen terug voor'pon-hooi
; ' . ; . weekend

1/2 dag okstrjavoór feestdagen

Vrij Vprvöor voor iedere soldaat
• ,4 " .. : : : voor iöder ;v,roakond

Terugkeer, op .maandag niorgon vóór
; : iedere soldaat

Doodsimpole; eisen, en volgons
iedereen, haalbare e i s en. En
rochtvaardigü eisen.

AK3I;4S • : , • • • •
Er \;ord begonnen mot eon hand;

toJconingen afcsio op zoveel rnoge^'-
lijlr kazernes.. iür kv^arnon stiklcora
on affiocjos. Er \;ordon
30'n 20.'000 handtekeningen op-
i^ohaald. ' .(De' helft vaivdo sol- '
dat on rras pp v.akansio on op oo- , ' . :
foning) . " ' ' • ' ' . .

G o v/n inwilliging „van d e eisen.
Toon la;ara or in augustus oon "'

;J.CGiev/ock. In velo pla;.:tson worcl
or gódüinonatröord, op o^n ka/,or-
no zolfs op hot kazernotorrein;
allomaal in eon wcók tijds.

Goon inwilliging van do oiooii.
Toon In/ara or in doceraber vvuor'

y ,n aksiowook. Wederom v;ord or '
tijdens dio v/ook op vele plaat-
aon godonienGtre(2rd, nu op raeer-
daro 'caKornoo op hut Ie
terrein zelf.

Pn v/c-dprom verdomde de

Kou z i jn - or toch wo'l wat re-
öultaton geboekt. Mot Big Forro •' ;
kregon.de soldaten 2 dagen ok- . ;
«tra kóüjponsatio.' Op sonmigo ka*''''••..

.Kornos \,rordt bij tijd 'on wijle
'soepel orngosprongen'met prosta- -v • ' • ' : . •

- tio. vorlofdagen. " ;
• Maar- er .'is neer. . ' . . . . ' . ' . . ' '

jOo cifdoiingon van de VVDM a i jn,.".,.' ','
'sterker gov/ordon; er sijn moor :
soldaten aktiof gov;orden in do ' ' " " . , • .,.

.
• Öovondion hebben de soldaten •
'golo.;rd dat a e sterk zign als
a «3 gosamolijk optreden Aechter >

• nog niot atork gonoog) .
.Bovendien hobbon se geloofd, "',.,

dat ook ,do onderoff icieron 'hiot •,.;>
.20VOÓ1 to vertellen hobbon. Do ' ,'
, generaal a zijndo'bda's^in hot

, 'In. do no/'jid moi, net als hoogto*-
p'unt B 'ooi, 7,ijn or op vele ka-
;..',v;ruorj akdos ^üvoord. In j'üdo liep
•O.u 'douonstratio tusaon de niicld.ag .
nit tot 10 Minuten in dionst-

.••.'t:i.jd-: e on regelrechte staking dus
Do ciaon \/crclon toon ook niot

ingov/illigd net do> oododeling
dat '.'.lo soldaten 'naar noen ton
uachton tot hot uitkorion van do
d.-jfonaionota (iimiddels v;ctcn,
v c, üat (laar niot.3 'over do konpon-
ü,atio i;; stond). Het ga volg TTP.Ö
dat do. sold.atcnbovr,'£ins volledig' .
nodonoral.inoürd rar.kto, dat do .
ri'xXu'i'fon hv)t niot :iO';';r «agon ait- •

. teJ'i c . ' ino^" vorder alcsio tó vcoreiiè.
Doch nu, ónlcolo naanduii lator,
i.o hot .30 dat er op vele:kr.sornod
do Oüld-aton weJr
evrsr 'do ka^ernobaalpunten on or
her en dor alcsioö gevoerd word on
(otonsaküio in de llo.rskaiap). Hot
#vvt dus v/üor do ^öodo kcïnt op.
Ook do keiipcjiisatiostrijcl krijgt



weor vool aandacht van. do sol-'

ij z/ijii v.ui n:;niug d ..t jullie»
niet olL.j.ar en niot de
(.lis'kufjsiören over do

on jem ï vï.te, ovor de oioon es n hoo
jullie a'n f.1 c genera, i.ls wilden
laten zion d\;t óók jullia rlio
'!:nr.iciponsatip-«i3ön inyowil igd
v.'i l ;n hobbea, Ne .-m o .n vo rbc ,0.d

Ihar hoc> niüor de soldaton V;MI
de kazerne wog fiija, hOe moer • ..
tijd ae hebben om thuis te zitten
in hun eigen omgeving, don te -'
meer konu.il & buiten de. rafe'ür
van de ka/.i.-rno» Hoe loscser zo van
hvjt leger koijion t o ntaan, hbo groter
do kans wordt, ck.t siold.iton .niet
elk bev^l zullen opvolrjan.
7<e gaan ïiioer dunken ovor 'wat do

di.' op
01:1 3 uur

;jan« 'EJ
dctfonntrücrdön bij dé

po'-rt oh tot v .ovor 8 staaktonl

ar.n lichting 73-5 van jullis .kdaornopor'si-.-s de inhoud ven do bovolon
is. In wione belang het is.

, Op die man i--r krijgonwo oen logo*1
: dat nadenkt en sich niot overal
voor laat gjbruikon.

Op do kazerne zijn iie soldaten
behoorlijk vrij^ovochton. Jomr.ligo
dionstbeve-li/u v/ordon ook gov/oigord*
Uu ia hot zo, '.dat wanneer do Bolda*
ten op oefening gaan or gosegd
wordt, dt'.tzc nu moeten werken,

'on dus alloö r.iojtoii doon wat '
er gczogd v/ordt.
i:!en soort kontrolo dus, of do sol-
daton wol b'otrouvrboar zijn» Dat ia
oen van do funktiaa van du oofen»»
ingon, het veruchil tunson hot '
kaa<,rno-l«Vi,-)i u lu.t Oi,

KI i il1 SI .Aïi:; IS 1£3N IL-JCITE ' . - . - ' •
Maar vra-rpm ia or na oen jaar
laaft .'rtJrijd voaron nng gden in-
williging gekomen?
iSoa logj.OGo .vra.v'g on «en logioe
antwoord.'
Allenar.l kennen ',,'e hot "Befohl
iet Befolil". '/o krijgjn cxortitio
om ?.o;idejr /slag of jtoot hot b u ~ ;

V..-1 t o kunnon opvolgon. Blinde- ' •
linps goIióorK-arni.'n heet jaoictG,
.'i'M dat gobóur't nllomaal op do
kar.oi*tt:. . C,> de kaZ'ïrac,- \;aar je
a'l.loVjn fiia .r militairen t i .g-ukomt*
Vnri hoog tot la.ig /j„ldt hoj

in b; vol. Om jt; aóndor
'ü^nJcon allorloi. dingen ..te
dOüU, .waar j.; als jsoldaat

30 -:n belang bi j h-abt'. : ' • '
Diciplino hobt 'dat. • '
Do krf.jgMtucht ia .dnr.r ook op

'ji'üon uu Vl'DM ovor logde ovor do
,if,Hol:afl';i.ng vun h^t jiv,","i1;e vrsokond
wórd' doac <>i.3 aiot inguv.'illiyd "
omd \t <.".<•! ïiATG-paraathoid in go-
var-i' -zou koraon. I Ia akti./a \/ord
h --v xcoü. ingi.'V/illigd.

Hu -c i«t do laiuietor v/oor NATO-
^ar.-aathoid a...n, \far?irom 'de kOiiip-

. oasatio ui'. 't infovn'.llid kan

Do g neraale aijii ontzettend bang,
d.'.t «o huu macht op do dionot-
jïlichtigon vorli:zcn. De komponsatiö, •
bfctekent voor hun ninder kontrolo, ' , ' .
Daarom houdon ze hun poot zo
Daarom -:<nk aooton wij • koih.ird '
doorgaan m...- 1 do «strijd,
daarom:
STWIJD VO(W J..Ü 11, T, .NGüH,
AKÏI.',JT IN DJi VVDM. '

J).ï CHABSÏÏÏ3:

.den hnopitopur*1!; hebb'in v/o al
b.'.-ld, ui, '.lü kompün^atio-.-.iti
3i> '••$?•?•< ' j l « i v/aar oncovoor 100

ri".n niu.; doden, Verdor
hut vprloduu een koer
n anuor t.o do .m. gowoes
oto:i. (blijf dit in de

ie (.r -L n
h.- 1 o .n
over hot
(jatcu hovdun)
Kr -is bij jullie- dit jaar t»on
ttp.pfio.lo' bolcildgakbib gov/oust tegen

h.jt slecht wassen van lakons.
nu in d6 filmzaal org belangrijk. , ,

' jjr is u o n ruimt», .di; bestemd ie voor
hot draaien van'films, maar dio i6
•afgekourd ivm. do br.^ndvoilighoid.
3;i'r \/ordon ':dus;< geen amusuments»»
films moor godraaid. Haar er
worden v/öl filuo voor de; lossen gedrraid
gedraaid. Do WDM-Chass-O vindt dit

•erg taolr.ngrijk, on hooft r»p h»t
v.ui hot r.chrijvon van de rc-

t o r.-n gesprek hierover
govraagd met d;; kar,ürne-koriimeiiidunt.
Hot if.i niet me r dan normaal dat or
ariiUQoi'.ientsfilinB gedraaid v/ordonz
Op ju kai-ior Vv.rve..-l jo jo dood, do
bioscoop in to duuri
KNOK Vi.r1! J., i'ÏLuS U
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Landeli jk adres t ' • . •
mrl) j)03l5buè 10126 Amsterdam

éfiro 13 73.256 ..

A f d e l i n g ' o d e i
Henk 3ps.an
Hoogstraat 45
/ifujwningen

»..I.le maten. . nieufre lichting
, . . . . .

In dit atenail vind je informatie over de BVD? in het bijzonder over d
B V D- af deling Ede. Voor uitgebreide informatie over het kaz,'ern*leven'
f n ii.llea wat du a r Aan vast Kit verwijzen we nkar de VVDMr«».f delingen in
Kdv» en d.e Harskamp. • ..' • . '

BVDDE
He iüVïr (Bond Voor Dienstplichtigen) ia tegen het leger, waar vóór de soldaten»
ïhto k»,n dat nou? • • ". • . . . ••'"'" f
DH kan,, omdat het leger niet voor de soldaten ia. Het leger1 ia er,in''de - , »
i-er» té pla,ato voor ..de. uachthebbera in onze maatachappij., Het beabhermV de ;

Ij'.-; l wilgen va-n de k«.pitaliuten. ' . • • ' . . . . ' • " . ' v . ' ••":'.
"oma'loopt de konkurrentie tuüaeri kR^itttliatcn van versph'ill(iiïide; landen tot

kookpunt op. Dan1 sturen ze legere of e l kan r af ota-'dfl .aaak uit te vechten»/-
"Jllig het in de wereldoorlogen; zo ga«t h'«t-nu" nog,' bv. tusBcn Griekenland'''-..;

Won
!:'iv
•" i.

K' v

i/.-. n
,'tl

«iidere keer komt ercena ,in de \tereld «on v'olk in opstand togen de bulten-,
:i!?c ui tbi i l teraV' Jiri' ?/o 'vochten de nödf j r landae ooïdaten 'tegen de 'indonesiese,-
. j i i pL i i awt r i jdc ra ( '4S1- *!JÖ)', L'n do Mm<«rika)i«n in Viotmtm. " '
:iom^ kow«n do ? ir bot dors in^de r:l,jk(? Ixn^en zelf in 'opstand. En d«n worden .;
7', en iiolitie-..inft;o7.et te^jen otukers t;n demonstranten. Of de legerleiding !

m' t. heb 'hof t in eigen handen, nat.uurli.iV: met toosteraming en geld van de
i.i. haLlaten, Viar aniörikaanao es fcudcnttm w«rden door het leger doodgenchoten,
rt ii«j dömonetrükirden. togen de invaair in Caw»oclja, Ook, nederlnridoe soldaten
onyfi in röltteafcrijdinfi' . pok • si j ial.jn ' »TOl«on's in^Rüot om he^; werk te doen

ütiikondcy. }iavon»rb«j.iuovB| 'v . tram- on bujchnui'l 'eurs «n vuilnifiophalors.
.JOB*» t/ikerivorvult het leger voor d"i

r-, Hi" hot loger bestaat Voot ha t grootui'? deel uit; soldaten, dienstplichtigen,
<H<j heletnudL gcan kapitnlisten ?>ijn» 1>.:1 ooidaten-viorden dus gebruikt togen.,hun;
. .Itfen bolahgönj tegen .̂e; bolangen van bun families en vrienden. Om de aolduten
,;o vtïr.. to krijgen, wordonze onderdrukt. Met behulp van intimidatie, 'krijgar1

atraj'fen^ maar ook met allerlei tilimrne p.raatjoa on zogenaümd • <
!(!

.';i aüidatött .riemen dat 'niet altijd. Soma koiuen «o in beweging en voeren ze , ,
; < V t i t i i ;i)oor'go3funelijk op te treden ):unnen ae oen vuist makan tegenover de'i
' •.'t;(.Tl«iding en , bepaalde einen i>fdfHv . i£<

i,,-s "•:».» r»v i 5 p«x' l c, t » lï H~" "J"" fi 'S"*1 /*> ï""*'5l*lTi/

si.R.iJD-' IN'HE l LtGtK
Jo i j37ü', ia . eón organisatiü van r,ooial:U1,ls3che noldtiten en burgers. .Dat bet o-V
i' i ' j i (i dut r f i j oen andera maabachaj ip. l j «illori: in plafits van het kapitalisme
i i u 8pöialiatisch« maatpchappij , n«'*arin niot meer de winst van dé kapitHlio*» ,
in.;!1, f timar hwt \*oiai,1n van dé woricende b e v o Ut i n fl centraul staat. . , '
;':l. :lsi do laak. van aocialinten in het legor om ervoor te ssorgen dat ho't leger

:i.;)0fi;l. gebruikt wordt oui het !»t-;'«yon nu«ï ' eon andtjro :ma; tachuppij tö vemie-
i .i/.1' j n j aoala .dat in Chili ifc gebour'd. ;

werken uriri vérmterking van de organi»1',
door at«eda vreer de diokueeie over

* ,

i -j

d « l iloon v<o door «Kit ,ulle kracht- t n
.U' van do aollriaten o1/» do frazemoa ft
vt»p : on Ico^lta.liaine tb' bevorderen» •
;;'viriftt d ai j/i' de vsjrtcgenwoordigero *''an do 'bevolking in het leger*
'en aicn orgHniaorcn om aich te kun-ion vcraptten togen orders die

••v. - + ' ^ UevaH > • " i ; ) . • • • - ) -m.,
de



Do VVÜM is de vakbond van soldaten. In de VVDM zijn zoveel mogelijk sol.datan
verenigd, die vechten voor hun rechten en -vrijheden. 5o voerde de VVDIi-afde*

, l ing op de ïïlian Boeckman kazörne in Ede omlangn een handtekeningonaktie . ,
••' voor botore. huisvesting.' En in de Hurokamp weigerden op H aug. jl bijna '.
. allo aanwezige noldaten in de vrectschuur te gaan aten uit protest tegen

d01 • alech'te;.kwaliteit van het voer'. Dft aktie weï'd geleid door het VVDM-afdelintfö-
bsutuur.

1 In. de WDM uitten soldaten; met allerlei verschillende ideeën over do mnat-
• tichappij wn hot-leger.- Daarin vercch.il t r de VVDM duo van de BVD. De BVD-ooldaton

7,:i jn ook lid van de VVüM. Ze ai jn zeer aktieve loden,-'die. strijden voor
: demokratie in de vakbond, voor organisatie en belangenstrijd in de kaaernosj

v;,v,ar ?,ovool mogolijk soldaten "bij do aktios betrokken woeton worden» ^

\ tyfeTB£T£&.DteN5TWld&&&&N OF 12EW S-S VERSIÏ5RÖ4 ? . ' :
;',Vij vinden van niet. • _ ' . •
','ifij aijn tlel tegen dit loger, maar niet tegen alle legers, \Vij vinden dat
,'iot Vietrtamöae volk het volste recht heeft 'orn de wapens op te nemen togon

•i.iv! Amerikanen. liJn wij kunnen onu goed voorstellen, dat de Chilenen gewapen^
tegen de junta. En mis'aohion moet or in de toekomst ook hier
worden tegen faociame en imperialinme. • '' ( ,

n ono tiiot ala dienstwei,:eraars buiten ht?t leger sluiten, '"/ij.'gaan'
. IH hofc li.vt«r al.i'ij-d^n mot onae uiaten voor een leger in dienst v.an het volk*
Kon leger dat solidaiï1 ia mot de onderdrukten. Eon 'leger» waarop de kapitalisten

i' ,:ni.ot me«r kunnen vertrouwen.i ,, J --'
*

2 BVD JN .BOE - . . . , . :-
. . .

-'.Je i.iV,U»ix.fdwling Kde or^smiaeort uolddtonviirgailö.vinpen ( l of 2-wokelijks),
voor abld&tdri uit üdo en do Harskamp. Hior wordt'"he-t..jferk. binnon. «n buiten
AG kazerne» "besproken. Door eikaars ervaringen to "ben preken kunnen >»e van
u l kaar loren. . ' " ' . ;

1 i.'ai'.fnaast bootann or, maoctal tweuwekeli jkne, liiatriktovürgaderincön in'.Arnhxi.m,
vraat Uvd-soldtxtön uit ongeveer lj logfirplaateen samenkomen. Hier vrorden Kteer

'i><i bur^er'leduü van d o k a f d e l i n ( f aorgon vooi vcrj.jo.cl o rruiinte, be,^el«idcJn do.
v-'.Mvaderintfrm, verborgen do vorkoop van 'de SOLDATSNKIUNT (maandblad van. de
UVü) 'én organiseren pro f/a^jund aft vonden» •- •. • V • ' '
iVi.l jo meer informatie, kom dan naar on«<s oj^enbim» YpOO^^litingSR.yjimi voor,

-.jongeren in1 13d« en omgeving, Dua ook voor ' '"*

IN £>£ OkTOPU5

, lip B pÜÜLlK JU D2 OüTüPUS? •; .. . ., ' ; ; . ; ' ' ' '

.'Je gaat eurat naar het centrum van iido. Als je dan aan je linkerhand öaf.o
"ünder dé Toren" hebt-'on ao.n je rechterhand de (jrote ÏIH kerkj dan ga je •

. rechtdoor t *>* straat rechts t de verlengde Ameberdamse weg. Aari.de?.o nog ligt
J Ókkopus,' een groene barak, aan je roch.torh.and tegenover de ^ " -"""

,'DK

s!<onnrescent'ri«m : utrecht 23 november



BOND VOOR DIENSTPLICHTIGEN ; .>;.
•;..••' •:; ^W ;.:.•"-i n

••(.: O 'V' l'Ij L'
'• BVD

Landelijk adres:
. BVD» Postbus 10126, A'dam
Giro 1J72258

Dese krant is van jou. Niemand mag hem van je afpakken»
Alleen als je hét bevel krijgt deze krant af te geven'
'moet je dat bevel opvolgen. Daarna ga in in beklag.-' r
Want je mag 1 exemplaar van welke publikatie dan ook
in je bezit hebben, als je hem maar niet verspreidt.

Aan alle maten van de nieuwe lichting .

In dit stencil vind je informatie over allerlei dingen die je
tijdens je diensttijd van pas kan komen . Informatie over de Bond voor
Dienstplichtigen (BVD), over de VVDM (Vereniging van Dienstplichtige
Militairen), over toestanden op de kazernes enz. Als je pas opkomt
probeert het kader vaak gebruik te maken van je onwetendheid. ledere
lichting passen ze weer dezelfde truuks toe. Daarom dit stenoil. Leea
het goed want je kan er veel aan hebben. Je weet van te,Voren wat j«
gebeuren kan en ook wat je er tegen kunt doen. . • ,

DB BVD . .

De BVD is een organisatie van soldaten en burgers die tegen dit
leger zijn. Omdat dit leger de belangen van het volk niet cliënt en pok
niet door het Volk gekoiïtroleerd wordt. Ia Nederland hebben we geen
greep op het leger. Eet parlement weet vaak van niets. De ministers
laten zich gewillig voorlichten dóór hoge militairen die alles al lang
geregeld hebben met het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

Hier en in alle andere NAVO-'landen houdt een kleine groq> belangrijke
politici, kapitalisten en generaals de touwtjes in handen. De krijgsmacht
wordt gebruikt om hun belangen te verdedigen. 'Voor «en groot deel zijn
dit de belangen van het bedrijfsleven. Als dienstplichtige heb jij daar
ook mee te maken. Jij kan ingezet worden om een staking te breken. Mis-
schien een staking in de fabriek wa'ar je zelf gewerkt hebt. In 1969 nog
werden Nederlandse mariniers ingezet tegen stakende arbeiders op Curacao.
In 1970 overwoog de regering het leger in te zetten tegen de Rotterdamse
havenstaking. In Zuid Laren, Crailoo en Harskamp krijgen dienstplichtigen
oefeningen in relbestrijding. , . .

De BVD. wil voorkomen dat het leger teêpi het overgrote deel van het
Nederlandse volk gebruikt kan worden. De ;BVD.yil voorkomen dat soldaten
stakingen moeten gaan breken of opstanden in Suriname en op de Antillen
neer moeten slaan. Daarom, voert de BVD als eisen: GEEN SOLDATEN ALS
STAK1NGSBBBKERS, ens GEEN PpLITIETAKEN VOOR MILITAIEEN'. l

De BVD gelooft dat dit alleen te bereiken is als de soldaten zich
massaal en georganiseerd verzetten tegen alle vormen van onderdrukking
in het leger. Want dat de soldaten in het leger gekoejonneerd en als
kleine kinderen betutteldjwórden komt niet door de 19de eeuwse regels of •
door de autoritaire kommandanten, maar .omdat dit leger de belangen van
de mtoh niet dient, omdat de sol diaten gedwongen kunnen worden om op te
treden.voor zaken waar zei zelf geen belang bij hebben. De soldaten moeten
een onafhankelijke positie ver.qveren, een soldatenmaoht«. Een soldaten-*
macht die onafhankelijk is van het kader en de legertop» Eet kader geeft
je bevelen, bVé dat je je bed moet opmaken of dat je je ka»t op moet

' '



ruimen. Zulke bevelen kan j« aog opvolgen. Maar hoever ga je daarmee?
Volg je elk bevel zonder meer op? Op je kamer kun je hierover met je
maten diskussiëren en dan bv. gezamenlijk afspreken dat je je voor bepaal-
de taken niet zult lenen. Het kader zal proberen te voorkomen dot je zelf
gaat bepalen waar je wel en niet aan mee doet. Ze zullen met allerlei
kleine pesterijen aankomen, er zullen straffen gaan vallen. Het kader zal
proberen elk verzet de kop in te drukken.

De BVD kan je helpen dit te doorbreken. De BVD kan voor vergaderruim-»
te buiten de kazerne zorgen en voor je stenoilwerk. De BVD heeft ook veel
ervarin opgedaan met het werken op kazernes in het hele land, ook in •
Utrecht. De BVD heeft kontakten met aktiegroepen die in bedrijven, buur-
ten en scholen werken? groepen die dezelfde strijd voeren als de BVD, nl>
de strijd tegen de machthebbers in deze maatschappij.! De BVD probeert zó-
veel mogelijk soldaten bij ï de ze gezamenlijkeV.stjïijcl /tö̂ bê rek̂ en.' De
strijd vóór 'een'soöialistiese samenleving.", ',' '•.'•'.V '•":[ V'.

•. . ' ' ' • ' • ' , ' . • '' i - i , •

SOLDATEN HEBBEIf EEH VAKBOM) NODIG; DE WDM . . ; . ' j ',.' ,.

De WDM is een vakbond voor soldaten en heeft ongeveer 25.000 leden.
De WDM heeft afdelingsbesturen op bijna alle kazernes in Nederland. De
WDM legt zich vooral toe op een verbetering van de materiële positie yan
van de soldaten en heeft daarbij verschillende suksessen geboekt zoals
vrije haardracht, de afschaffing Van het parate weekend en weddeverho-
gingen. Als de soldaten zich een onafhankelijke positie tegenover de
legerleiding wil verwerven don .is een zo sterk mogelijke vakbond heel
belangrijk, Hoe meer soldaten aktief meedoen in de WDM, hoe groter dé
druk ia die-zij kan uitoefendn. Daarom is de BVD ook geen konkurrent van
de WDM, integendeel, BVD-soldaten zijn altijd aktief lid van de WDM. ZJj
proberen de, WDM zo sterk mogelijk te maken en staan steeds op de bres
voor de interne vakbondsdeiaokratie. Daarom voert de BVD als leus; STRIJD
VOOR JE BELANGEN? WEES AKTIEF IN DE WDM. We kunnen iedereen aanraden
lid te worden van de WDM. Als er op jouw kazerne geen afdelingsbestuur
meer is, zorg dan dat het zo spoedig mogelijk weer opgericht wordt..

Het verschil tussen de WDM en de BVD is dat de BVD veel verdor
wil gaan. De BVD wil ;zich niet beperken voor de strijd voor direkte
belangen, maar wil de ervaringen die.de soldaten in deze strijd opdoen
ook gebruiken om de verhpudingen in onze kapitalistische maatschappij
politiek te verhelderen. Het opbouwen van een sterke vakbond en het op
gang brengen van een politieke bewustwording zijn de eerste voorwaarden
als je wilt voorkomen dat het léger voor verkeerde doeleinden gebruikt
wordt. Het uiteindelijke doel van de BVD is té' voorkomen dat het leger
gebruikt wordt om de strijd van het Volk voor, een betere maat. schappijvorm
te onderdrukken en dat de soldaten' zich aktief bij die strijd aan gaan
sluiten. ' _ , . , ' .

KOMPENSATIE VOOR V/EEKEHDDIENSTEN •'. ' . . .,

De WDM is de laatste maanden veel in het nieuws geweest. Zij pro*
beert nl. een kompensatde regeling, voor weekenddiensten los te krijgen
van de minister» Dit zijn de eisen.» ; . ' '•'.'• ;

- 1*3f dag kompensatie voor een 12 uure dienst in het weekend
.. - „:2 dagen kompensatie voor een 24 uur s dienst . '

r 3 dagen kopensatie voor een heel weekend ,
- voor feestdagen .een halve dag extra (2,2ja%»5è) •'•'

Over deze eisen is eindeloos overleg1 gepleegd en de WDM heeft de zaak
kracht bij gezet met petities en verschillende grote ,demonstratieB-
Uiteindelijfc.beloofde staatssekretaris Mommersteeg om.op 15 december
van het vorig jaar met een uitspraak te komen. En die;, kwaa. .Hij bleek
te"denken" aan één 'dag. kompensatie voor een 24 uurs dienste Over een
datum van invoering ha4 hij zelf s nog niet gedacht* JJogiés dat de WDM

' ' '



hiermee geen genoegen nam. Op 14 februari werd in Utrecht een grote-'-' '''
, landelijke demonstratie georganiseerd waar vele duizenden dienstplicht
tigen aan mee deden. De spreker van 'de BVD konstatoérde dat petities"
en demonstraties de minister en de legertop blijkbaar niet voldoende' '
onder druk zetten. Daarom riep hij op tot hardere aktievormén op de V'

••.kazernes zelf, zoals eit down stakingen of met z' n allen te laat op
, appel komen. Besloten werd de kompendatie-akties met kracht voort1 te i
zetten.

De BVD. vindt een goede kompensatieregeling erg belangrijk, omdat
do soldaten voldoende vrije tijd moeten hebben om op verhaal te komen
van de afstomping en de indóktrinatie in het leger en zich bezig té
kunnen houden met zaken die zij zélf belangrijk vinden. Generaal O' Herne
heeft dan ook al verklaard de kompensatieregeling van de WDM niet zo '

. •., te zien zitten, omdat de soldaten dan te veel onttrokken zouden worden
, .aan de militaire s? -eer. '. . . > . . •. • •

Sommigo WDM-ers zeggen dat we kompensatie moeten hebben,' omdat je
in de burgermaatschappij ook betaald wórdt voor overwerk t. Zó '.n argunent
vindt de BVD golul. Alsof de soldaten geen reoht op kompensatî e hadden
als dat in de burgermaatschappij niet.beatondl < . ' . . ' ;'<'

..HET. '

In het begin zijn de mensen van het kader nogal vriendelijk. Er
zitten j of-ele kereks tussen die echt doen alsof het leger 'én grote
familie is. Toch moet je je daar niet op verkijken. Aam de ene kant
moeten ze 'zich geliefd maken bij de soldaten, maar aan de andere kant
moeten ze zorgen dat de soldaten zich aan de regels - hoe belachelijk
ook - .zullen houden. Hot kader hoeft; als belangrijke taak het handha-
ven de orde in het leger. Als ze dat niet goed doen krijgen ze zelf
weer moeilijkheden net hun meerderen. Ze mogen ook niet te populair
zijn bij de solaaten. In Wezep werd het de vaandrigs bv. verboden om
de manschappenkantine te bezoeken. Ze waren te kamóraadschappelijk
geweest on hadden allerlei vertrouwelijke gesprekken uit de officiers-
bar doorverteld. Ja, wat doe je don? Zelfs een aardige vaandrig ver-
liest niet graag de voordeeltjes van het kader- zijn. Verwacht daarom
niet al te veel van het kader. Dat ze dingen kunnen veranderen voor je
wanneer je .daarom vraagt. Ook al zouden ze willen, ze kunnen meestal
niet. Het belangrijkste blijft dat de soldaten zelf eensgezind; optreden*

AFKNIJPEN ;

De eerste dagen zullen mensen van oudere lichtingen je misschien
uitschelden voor "bol" of je op een andere manier pesten. Dat is al
een oud gebruik in het leger. De "oude stompen" reageren hun baalge-
voolens af op de nieuwelingen en laten zo meteen zien hoe afgestompt
ze al zijn. Dit soort flauwekul maakt het alleen maar vervelender dan '
het al is. De enigen die er x/at aan hebben, zijn het kader. Dié moedigen
soms het afknijpen zelfs aan. De soldaten moeten solidair 'zijn en
elkaar helpen; of het nu gaat om iemand van je eigen lichting, een bol
of een ouwe otomp, ;,.;•> ... ,

. • . .u.»'* .1 •• . i . .1 .

HET BEKLAG , . ' , . .. . _ • ;.'"

Als soldaat heb je niet veel rechten;, Eén van d© rechten die je
hebt is het recht voi beklag.

In een beklag kan je allerlei bezwaren kenbaar maknn. Voorbeelden
staan in het Handboek Soldaat pp, 5-4~en 6-5 « Maar een voorgeschreven
model is er niet. Het gemakkelijkst is een verzoekbrief je te gebruiken
"L-form 15333. Het is hetzelde briefje waarop je naar de dokter mag en
waarop je de meest waanzinnige ver zoek j es kunt schrijven. In het beklag

je togen \4e je in beklag gaajb, waarover en wanneer hot voorval beeft



De reden waarom je in beklag gaat kan je toevoegen, maar je kunt die ook
later mondeling geven. • • • ' • . . - . • • • ' •

; Als je vindt dat je onredelijk wordt ̂ behandeld door pen meerdere kun je
direkt een beklag indienen wegens "vermeende"'; onbillijke behandeling.
Bv. wegens het geven van opdrachten ön regels die in strijd zijn met de
voorschriften, het ,opdragen; van dingen die niet in het belang van de .
militaire dienst zijn en wegens onbeschofte behandeling (schelden of dreigen)ê

Als je gestraft bent, kun je van de derde tot en met de zesde dag na :
het ingaan van.de straf in beklag gaaa. Zaterdag en zondag tellen ook mee.
Op die dagen kun je je beklag indienen bij de wachtkommandant, Normaal doe
je dat bij de meerdere van. degene tegen wie je in beklag gaat. Wanneer je.
in het gelijk wordt gesteld en je hebt Inmiddels te veel straf uitgezeten
dan kan dat gekompenseefd:, worden* Strafverzwaring is. niet mogelijk, maar je
kunt ^wel gestraft worden' voor ; een onredelijk bëkla'gi, ."•' ; '

. Het indienen van een beklag wordt door een meerdere nooit leuk gevonden
Zijn beleid wordt dan opnieuw bekeken en dat kan op den duur invloed hebben
op zijn promotie. . ' ,• ' ' ' " ; ' " • • ' " ' ' • ' . ' " * ' '

Als je denkt dat je benadeeld i benty.. ga dan in beklag* andera blijven Be
JG naaien. Je kunt altijd terecht bij iemand van hét WDM-afdelingsbeatuur
als je nietpreoies weet hoe je je beklag 'op moet stellen»

K.OLLEK.TIÈVE BEKLAGAKOIE ,

Ook bestaat de mogelijkheid oni kollektief een beklag of verzoekje in te
dienen. Daarmee wordt, soms yeol suo.oes .geboekt. Zo .was er op de Beeokman-
kazerne in Ede een paar lichtingen geleden één heel peloton dat een Verzoekje
schreef voor een dag meer kompensatie dan de groep het jaar daarvoor had
gehad. Z e kregen h0t. • . : > . ' ' . ' .

> - . _ - . ' " '

KOLLEICTIEVE! STRAF . ' . . .

' Je kunt nooit met z 'n allen tegolijk gestraft gorden. Jo moet één voor
lén gehoord worden. Als er iets op jo onderdeel gebeurt dat door één of meer
onbekenden is gedaan, 'Mogen ze nooit zeggen» "En nu moeten jullie allemaal
dit-of-dat- doen (tot dé schuldige zich meldt)". Ze mogen er ook niet mee
dreigen* Wel kunnen- ze zeggen dat iedereen 's avonds binnen moot 'blij ven, ,
terwijl zij doorzoeken naar do schuldige. •

VERKAPTE .3TRAF , ' -: ' • • .

In Ermelo moest een soldaat die de troep niet kon bijhouden eon extra
ommetje maken. Hij ging later in beklag en werd op dit punt in het gelijk
gesteld. Volgens VS (voorschrift) 27-1 mogen maatregelen nl. nooit het
karakter van een verkapte straf hobben. Deze zelfde soldaat, hij heette
Steven, ging ook in beklag tegen zijn kompagnie-komraandant. Deze had hem
nl. niet gestraft, maar. gezegd' dat hij aich moest melden bij een -sergeant»
DG sergeant liet Steven toen een heel eind lopen, naar een AUVi/B-paddeetooL
Ook dit was een verkapte straf. De bataljonskommandant moest Steven in het
golijk stellen» . . • . • ' ' . . . . ' '. '' ' ' . ' • '

ïn alle kazernes zijn tegenwpordig overlegorganen op korapacnie-j bat-
terij-, bataljons- en kazernenivo. In deze organen zitten vertegenwoordi-
gers van aolda,ten en .het kador. Hierdoor kunnen de soldaten "inspraak"
krijgen in het beleid van de kommandant. Het lijkt bijna overbodig te
zeggen dat dit overleg' geen flikker .voorstelt. Vooral .in opleidingskazornes
wordt er een enorme sohi jnvertoning van gemaakt.' Voor de fcompagnieTkontakt-1

koramissie wordt uit elk. peloton, een man "gekozen". Van hem wordt verwacht
dat hij "alles wat onder de soldaten lo , " naar voren brengt. .Dit beper' ' ' '



zioh in de praktijk tot het praten over VIM voor de gang* kerkelijk
belangrijke zaken komen niet aan bod. Of ze worden met allerlei dood-
.doeners afgedaan, zoals» . ,

• voorstel van de maten • dooddoener van het kader '

•*. een algemene verandering . : de minister beslist, 't'volk wil 't zo
'^financiële verandering t geen geld want de regering bezuinigt

•* werken naor achten of na vijf t "de man1' is 24 uur per dag soldaat
- administratieve verandering i kan niet, de koiaputer weet je wel : :

In de praktijk blijkt er vaak weinig animo te bestaan om kontaktman
te worden. .Logies gezien het feit dat er toch maar over onbenulligheden
wordt gepraat. Wanneer er niemand, gekozen wordt, wordt er gewoon iemand'
door de pelotonskocimandant aangewezen. .

Het kazerne- overlegorgaan vergadert met de kazernekominandant en
vertegenwoordigers van de verschillende kompagnies. In Harskamp werd
laatst in het kazerne-overleg veel aandacht besteed aan korte, dunne en
lange? dikke bezemstelen, Dit in verband met het bukken bij het bezemen,
Op de Beeckmankazerne in Ede had het kader de volgende truuk uitgehaald
om het kazerne- overleg een funktie te geven. Voordat de nieuwe lichting

.Opkwam hadden ze de asbakken op de kamers weggehaald. Toen 'zeiden ze tegen
de 'rekruten dat in het .overlegorgaan om asbakken gevraagd moest worden»
Na (het kazerne- overleg kwamen dé .asbakken prompt weer op tafel. Sindsdien

. is idat bij vrijwel iedere nieuwe lichting herhaald,
Daarom is het beter als .de leden van het overlegorgaan - gekozen

door' de soldaten -.regelmatig vergaderingen van. alle soldaten bijeen-
roepen. Daar kunnen ze afspreken v/at ze zullen zeggen en later verslag
uitbrengen. Doordat ze verzekerd zijn van de steun van hun maten zullen 2e
'zien niet meer zo gemakkelijk laten inpalmen. In legerplaats 't Harde
gijig het nog anders. Daar v/i l de de kommandant een brief met' klachten van
120 man afdoen in het overlegorgaan. Maar dat ging niet door. De soldaten
in het overlegor gaan- -wei-ger den over de hoofden' van hun maten heen te
praten. Ze wilden een vergaderingvan de hele afdeling (spidaten en kader)
zodat, iedereen zelf zijn klachten naar voren

DE KROMHOUIKAZEHNE '

• Als je op de Kromhout op moet komen word je ingedeeld bij troepen
van de Technische Dienst (TD). De kazernekommandant is een harde.
Zijn voorganger hield niet bepaald van lange haren en daarom liet hij
de maten van de Kromhout de hele dag met haarnet jes lopen. Ook snorren
en baarden moesten het .ontgelden, Di't alles zogenaamd vanv/ege de bedrijfs*-
veiligheid. Maar de soldaten wisten wel beter. Lichting 73-2 baalde
stevig van die haarnet jes die ze alleen niaar moesten dragen omdat het
kader dat zo nodig vond. Daarom zijn ze massaal in bejaag gegaan. Huim
300 soldaten hebben het böklag ondertekend.. De .kazerne l ei ding was daar-*
door gedwongen de haarnetjesregeling aanzienlijk te versoepelen»

De BVD heeft deze akties steeds gesteund. De BVD-eoldaten hebben aktiof
meegewerkt aan de aktie en de BVD-burgers hebben steeds de haarkrant Uitge*
.deeld bij de kazernepoort niéft het laatste .ftiettws •• ótëft? de •ektie* '• .

' ' ' " ' ' ' ' ' ' '' '



: DE BVD IIT UTRECHT . . . - . . - ; .

Maandelijks geeft de BVD de Soldatenkrant uitë Er staan berichten !
in over het soldatenverzet .en allerlei achtergrond-informatie die voor ;de
soldaten nuttig kan zijn. Afdeling Utrecht verkoopt de soldr.tenkrant
altijd op zondagavond op het station en door de week "bij de Kromhout.
Als er bij jou op de kazerne wat gebeurt waarvan je vindt dat het in
de'soldntenkrant moet, schrijf het dan op en stuur het naar de BVD, .
Postbus 10126 Amsterdam, Als je meer informatie over het soldatenverzet
wilt , kunnen we je aanraden het .Rode Boekje voor .Soldaten te lessen»
Je'kunt het voor 1 piek bij ons in Utrecht krijgen of anders door

' storting Van f 1,60 op giro 1372258 t.n.v. BVD (zet er bijt stuur me
het rode boekje). Op hetzelfde gironummer kun je affiêsjes bestellen,
ook voor 1 piek en wel de volgende) Lamaarlullen} Stomp niét af, stomp
terug j de strijd gaat door. 2et er wel bij welk affiesje je wilt hebben*

De BVD-afdeling Utrecht organiseert een s indde week ';
een soldatenvergadering» .
om 8 uur .op woensdagavond in do .ftaadskeld'er rechts
onder het stadhuis (niet te verwarren met het KUTl)
Hier wordt gesproken over de situatie op jouw kazerne
en wat 'de soldaten er aan doen kunnen. .Akties worden
besproken en gekeken naar. wat er gOed en fout aan was.
Door eikaars ervaringen te bespreken kunnen de solda-
ten van elkaar leren en van elkaara ervaringen profi-
teren. Ook wordt besproken hoe we de politieke elemen-
ten van ht-t s'ïldatenvei'üet hot bc.até naar voren kunnen
halen en wat er in de soldatenkrant moet komen*

BOT

Naam: • ' . . ; - . ' , .. • : , - , ' . ,
Hui$adresi ' . ; . . • . , , /
Kazerne» ;
Onderdeel a r .
Funktie: • • ' . . ' • • ,

- wil abonnee v/orden op de aoldatenkrant en maakt 5 plek pyei
' ( } 2 nummers, abonnement, alleen voor .soldaten) . .
* v41 lid worden van dé BVD en maakt daarvoor. 12 piek, övetf ' ,
' • (richtbedrag voor half 'jaar) • • ; -' " ' . ' , ' , • • '.' ' :' . '
«• wil aktief met de BVD meedoen. • ' ". ' , ' ' i '' . '•
•• wil eerst meer .informatie - , ' '. '

• . • - • •• ' ' " ' '

wat . je- wenst' v ,

. SVD postbus 10126 A1ISTBHDAM , , •' •
GEHOt 1372258 (vermeld "nieuw lid» of "abonnement")
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Hoog Militair Gerechtshof
of

Het Meest Gehaaid ??

Verdachten s Da Vijf van 't Harde.

Plaats i Hoog Militair Gerechtshof,•
Paleis van Justitie,
Juliana van Stolberglaan 2,
Den Haag. , • . .

ï)atum i 23 oktober 19.74» '
Tijd 1.10.15 uur. .

Maten,

Vorige week konden jullie in PRIMO lezen, dat de vijf afde*'

lingsbestuurders van 't Harde, die op 21 augustus jl. in .

Arnhem vobr de Krijgsraad terecht stonden, nóg eens extra

gepakt worden.

Dit nog steeds naar aanleiding van de Landelijke Kompensatie

Aktiedag van 8 mei jl., waarvoor de vijf verantwoordelijk

gesteld werden.

De Auditeur Militair (aanklager) gaat nu in hoger beroep

tegen de voor hem te lage uitgedeelde straffen voor de vijf

(ƒ 150»= geldboete en'twee weken Niewersluis voorwaardelijk •

met 1 jaar proeftijd),

Voor je weekendwacht krijg je nog steedn goen minuut terug,

omdat het RECHT op korapensatie nog steeds niet erkend ia. We

zijn nog altijd afhankelijk van wat de generaals ons 20 af

én toe gunnen, zoals bijvoorbeeld prestatieverlof.

Laten we met zijn allen een vuist maken tegen dit onrecht.
Toon grote solidariteit bij deze onverkwikkelijke HMÖ-aaak t

VECHT voor je RECHT

, vvdm af d», 't harde



Twee weken nieuwe relais voorwaardelijk «et een proeftijd ran
een jaar en f 150,- boote.
Deze straf gaf de krijgsraad op 21 aug. aan de 5 aaten van
't Kardefc die op 8 mei een ait-down demons tratie organiseerde*
Actiepunt was toen de ko»pensatie voor weekenddiensten.

Een volkoaen kromme rechtspraak dié indruist tegea de woorden
van Yredeliug die deaonatratiea op het kazeraeterroin niet
langer wil verbieden.

Be atraf is volkomen onterecht du.s0 De maten van 't Harde hebben' •'. /
dan ook duidelijk hun verontwaardiging laten .blijken door
solidair optreden.

MAAR m AUDITEUR-MILITAIR ( DS A&NIO.AGEH ) SOHIJNT NOG

SEVBiSDBtï ÏE ZIJU.

HIJ IS IN BEROEP GEG/UN TROHï DE NAAH 21 JU MENING (?) TE LAOE s

Be ïaaten zijn dus ö ui d, el i ̂  nog niet genoeg gena^ud !!l
' Alleen door grote solidariteit kunnen we hier ie t e aan doen ! l !

i . •
LAAT JK HOBEN ALS ZE JE NODIG HBBBÏÏ»

WDM 't ïi
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HET VERA LEGERPROJECT
.—...~- . . , -

,Enige tyd cjelednn kwamen er by ons een aantal jongens en meisjes van
. de vereniging VERA op bezoek. Deze Groningse gasten werden op de kazerne
rond geleidt. Ze wilden wel eens weten hoe het hier allemaal toe gaat •
en zyrt ook zo vriendelyk geweest om hun indrukken op te schryven en naar è
VVDM op deze kazerne te* sturen. Nog niet helmaal gewend aan de toestanden
hier hebben zy een groot verschil tussen het burgerleven en hejt soldat
en leven aan getroffen. De redactie wil hen zoveel mogelyk zelf aan hv» i
woor'd laten. ' '
Carieni " De kdzerene leek wel een gevangenis. Ik vindt het jammer dat
ik een meisje ben, andera zou ik meehelpen de zaken te veranderen. Wat

• m e ook'opviel was dato er een afgestompt sfeertje hing.
Bent' " Onze groep was de hele tyd omringd door B erren en balken. Daarom
was' hét ontzettend moeilyk om met de soldaten te praten, wat eigenlyk
onze bedoeling was. By de bezichtiging-van de officimers mees schalde

'., de ,internationale (nieuweatyl) door de luidsprekers» Enkele officieren - ,
<. vonden dat al erg genoeg en maakten .rechtsomkeert»
."Wirn " £en ven de voorlichtings officieren zei tegen ons dat de soldaten

,. kompenaatie eisen helemaal niet zo belangryk vonde1"1 Volgene my zyn offi
'• eieren niet op de hoogte van wat er leeft onder de soldaten; ' "is ge
• bleken dat de soldaten ontevreden waren over de compensatieregeling by
oefening vryland, ' . . • ; ' • . ' '

:; i.-

• ,V

1
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«.tarien: "Het messt verschrikkelyk vond ik die soldaat die de hele dag
in'aan klein hok wapens schoon zat ta maken Hy leefde op zenuwtabletten
,Hy was sportlaraar van beroep, maar kreeg op de J.W.F, geen.eeh.uur sport»
Hy ,was sport leraar geworden om met mensen contact te hebbent . , ',
Ger'b Jans /Sneeft gevaren by de koopvaardy als of f icier i *'die autoritei
re sfeer op de kazerne lea„k my Veel erger dan by de koopvaardy, en daar
ia' het al knap autoritair^ As.il boord hing na aan paar dagen een sfeer *
van' verveling en ongeinteresseerdheid.- Dit was op de kazerene volgens my ,
veel erger. Ook vond ik het vreemd dat er smorgens om tien uur 'ontbeten f <
werd mat petatfricandallen etc. Als'er smorgens patatkan zyn dan kunnen '
ar odk broodjes zyn, (dit wordt soms al geregeld red,) \: "Tydens oefeningen op reis is het goed pitten. Behalve, voor chau

ffeurs .natuurlyk1,1 . '
•Een majoor^ "vrouwen zyn nodig om de kamers gezellig te maken1,1
Gert.'Janj rtTydens de rondleiding op de kamers zei een voorlicht^ngsoff
icie'r tegen een soldaat: Zeg doe jy je kaet eens open en laa* die jonge
lui 'eens zien hoe die er uit ziet. Op een zelfde manier zegt een moeder

'•tegen haar kleuter: Geef die mynheer eens netjes een handje eh laat ëerts zie
•zien h o e groot' j e bentll r , . • • • ' . ' ' ' , .
Oen:11 ÏB die kale majoor nu acht zor'i populaire jongen?" ( '

. Geert: "Ik kreeg de. indruk dat je nou niet bepaal°H/ry b«nt t° zeggen •
'•wat ja wilc, Waarschynlyk zyn soldaten bang om gepakt te worden.als
.' ze iets verkeerd zeggen in de ogen van hun meerderen,Ook het sjacher |
en met prestatie verlof dwingt de soldaat de dingen zo te doen als wordt
gevraagt, • , ,

'i Gurt Jan: " Kameraadschap is uun van du fynu dingen in diĉ Jfc,, heb ik
horun ^cjggu.n» Toon ik oon soldaat vroog of diu kameraadschap bctakondo
dat uo'n groepaoldaton opkwam voor oun van hen als dio gepakt word'Was ',',
hdt antwoord dat zo wol link zoudon uit kykon want dan wurdon ze allc-« -.

, 'maal gopakt, Mooio kameraadschap l" Buiten dion vond hy hot oen idioto
'.zaak dat in oon domocratischo maatsch-jppy oun logor bestaat Waar do .
officieron willokeurigo beslissingen kunnen nemon zonder dat do soldaten j}!:;

,; üf onigo invlood op hebbon,Ovor do eetzaal: "Ik heb wel eons in oen sta«i ^
• -fcions hal gogoten in do rostauratio, maar nog nooi^ op hey perron. Nou ' . .:
deb hab iH< dan ook eens meegemaakt want do soldaten oetzaa^. leok daar
verdomd V^B! op!" \ Wö hebban niut allePn de indrukken van de VERA leden afzonderlyk gekregen s

v maar, ook•een kort verslag van de inhoud van hun onderlinge gesprekken
bvór du kazarno. Bit hebbon ze in ean kort briefje samengevat» ,.

•'."Uit al dt?ze opmerkingen kunnen jullie Waarschynlyk wel opmaken, dat .
de dienst indruk op ons gemaakt heeft. Verschillenden willen dan ook
proberen om iets aan deza toestanden te doen. Voorzover dat tnogelyk ia i ,

' tenminste als je niet. in dienst zit. Want daar moet het t°ch gebeuren, *
,Het zyn in de eerste plaats de soldaten dié hot moeten doen,

, l^laar allen kankeren en balen helpt niet. Officieren hoeven allen maar
•| hun' 'oren dicht. •) te'doen of een mooi praatje ip te hangen. Maar dat kan
•niat .als je zegt "We pikken het niot meer, jullie make/f1 het te bont!",
DB officieren zullen wel moeten luisteren. Maar het eorsl; vereiatB ia

.. na'tuürlykidat hej; je zelf interesseert Of je baalt of prettig wilt Werken»
Ook.al ie het dan maar in diensttyd. Gewoon laat je niet lafetqmpen* zoek

3n> op die ook balen en daur .genoeg' van hebben. Veel ^terkte," .;•

VERA•bedankt voor jullie brief, VVDM - Assen.

. , l i l C i

• i«
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VERENIGING VAN DIFHSTPLiCHTTGE_, M;iLIT_AIRËN__

Welkom: op de P o tv1-, on r: j ei:ska/ernc .

Jullie Bitten hior o\j een rijschool t:n krijgen gedurende -tv/o»

maanden oen chauife'arsopleiding voor een drietonner.
Dc3 chauffeuraopleiding bestaat onder meer uit praktisch rijder.
Het praktisch rijden doe je bijna iedere dag en duurt een ochtend
óf een middag» Verder bestaat de rijopleiding uit lessen kennis
van het voertuig/onderhoud, verkeerslassen en voertuigadministra-
tie. Naast de rijopleiding krijg je ook nog andere lessen zoals
spprt, wapenles en £;K.BfO. ;
Na !je opleiding volgt je overplaatsing naar een paraat onderdeel.

'Wellicht zul je in de loop van deze eerste weken bepaalde vragen
hebben over bijvoorbeeld studiefaciliteiten, kostwinnetsvex?goetii.utf,
regeling vertrouwensman, verlofregeling enz. enz»
Hiermee kun je altijd bij de WDM terecht J
DE WDM BEHARTIGT JOUW BELANGEN i
De WDM is de grootste belangenvereniging van dienstplichtige
militairen '. (31).000 leden van de 45.000 dienstplichtigen)

WAAR ZIT DE WDM OP DEZE_KAZERN.E .

De VVDM is iedere morgen tussen 9.45 en 10.15 in de manschappen-
kan^ine bereikbaar. In noodgevallen tst. 248 .



WAT BEREIKTE DE WDM ZOAL ;

« verhoging van de wedde van 55, - tot nu 463/-
= afschaffing van de groetplicht
= vrije haardracht .
a afschaffing van het parate weekend (vroeger moest je eens in de
maand een weekend binnenblijven) •

=* opheffing van de militaire treinen
» langere vakantie
« regeling vertrouwensman (voordat je voor iets gestraft wordt moet
je eerst op rapport cc konen* Je kunt je dan laten bijstaan door
een vertrouwensman. Een WDM afdelingsbestuurder'wilt dit altijd
voor je doen). ,

k
MAAR WE ZIJN ER NOG LANG NIET; ER MOET NOG VEEL' GEBEUREN,

DE WDM STAAT VOOR : diensttijdverkorting - optrekken
van de wedde naar het minimumloon -elk weekend vrij
reizen- - kompensatie voor weekenddiensten - veran*
dering van de krijgstucht - na elk weekend terug-
keer op maandagochtend per eerste reisgelegenheid
na 6.59 uur, verbetering van de leefomstandigheden'
pp sw kazerne's enz.

Je kunt _daar zelf aan meewerken door lid te wor-. t.
den. Het kost je maar twee piek per maand en
je versterkt de WDM zodat de eisen werkelijk-
heid kunnen worden.

Alleen omdat 70% van alle dienstplichtigen georganiseerd is binnen
de WDM heeft zij zoveel kunnen bereiken.

TWINTIG '.,. '

Wanneer je lid bent van de WDM krijg je het blad Twintig iedere
veertien dagen thuiagestuurd. Het blad houdt je op de hoogte over
het wel en wee van'de soldaat.



DE RECHTEN VAN DE DIENSTPLICHTIGE MAAT

Dit is de titel van een boekje waarin alle rechten staan die je
als dienstplichtige hebt. Het boekje past precies in je militair
paspoort. Het zal je vaak handig van pas komen.
Een greep uit de onderwerpen: hoe zit het roet kostwinnersvergoe-
ding = wat te doen bij ziekte en ongeval in dienst » waar kan ik
buitengewoon verlof voor krijgen en hoeveel « hoe te handelen
bij het! indienen van een rekest enz.enz.
Wordt je lid dan ontvang je dit boekje.

VERZEKERING

Voor die twee piek per maand (die automatisch
van je wedde wordt ingehouden) ben je bok nogi ' '
eens W.A. verzekerd. . . ' . * ' ' " ' •

VOORLICHTINGSAVOND WDM

Volgende week dinsdag 12 november in de klei-
ne filmzaal om 18.30 uur komt Lex Roseboom
(iemand van het hoofdbestuur) een' praatje,
houden over de WDM. KOMT ALLEN «l

AUTOPOEN ' . . • ' - .

Dat we jouw belangen ook op deze kazerne behartigen willen we »
meteen duidelijk maken!
Lees daarom het stencil wat je tegelijkertijd met deze opkomst-
krant hebt gekregen zorgvuldig door. Het gaat over jouw centen •

groeten namens WDM K'VEER

Antoine de Geuster.



UJO''P'OEM

De WDM afdeling Keizersveer is er tijdens de vorige lichting (74-5)
achter gekomen dat je voor iedere rijles een kleine onkostenvergoeding
kunt declareren. Je moet dan wel langer dan 3 uur van de kazerne zijn
weggeweest. De meeste rijlessen duren e'én ochtend of een middag.
Dat is dus langer dan 3uur. Het bedrag dat jekunt declareren is 50
cent per uur.Voor een rijles van een ochtend of een middag krijg je
twee piejc (4 uur x 50 cent =». 2 gulden). De rijles duxjrt langer dan
3 uur en wordt afgerond naar 4 uur.. Vandaar dus 4 x 50 cent*
Alle rijlessen bijelkaar opgeteld is dat een aardig bedrag.,,
Stel dat je 20 rijlessen hebt gehad, dan is dat maar liefst 40 gulden»

HOE KOM JE AAN JE AUTOPOEN '

Omdat geld te krijgen moet je een declaratie-formulier invullen
Dat is voor de meeste maten een groot probleem.

VANDAAR DIT STENCIL» LEES HET GOED DOOR EN BEWAAR HET ZORGVULDIG*
• ' "" T ~" "" "~ ."": •-!•,— — ——•—*- — —. — —:——;— — — — — —.• :

CENT EXTRA VOOR

IEDER UU

ZWETEN '|



Op het eind van de maand moet je een declaratie-formulier invullen.
Hierop declareer je alle rijlessen die je die maand hebt gehad.
Omdat declaratie-formulier in te kunnen vullen heb je gegevens nodig.
Die gegevens moet je vanaf de eerste rijles bijhouden l
Schrijf je die gegevens niet iedere keer op dan kun je op het e,ind.van
de maand ook niet het declaratieformulier invullen.
De gegevens die je nodig hebt kun je op de volgende bladzijde opschrij*
ven.' ' ' ' ; . • • • :
Dit moet je zeer nauwkeurig doen. Je mag geen enkele fout maken. Maak
je toch een fout en schrijf je die fout over op het' declaratie-formu-
lier, dan is het hele declaratieformulier ongeldig. ' , » *

WELKE GEGEVENS MOET JE OPSCHRIJVEN ? • , / ,

1. de datum waarop je een rijles hebt. Bijvoorbeeld: 6 november*

2. of de rijles s'ochtends of s'middags plaats vindt* ( ''
* ' , - • ' . ' ' . : '

3• het kentekennumme'r Van' de' 'autfi waarin je lest. v , , '
'.bijvoorbeeld: KO-21-80 ^ , ,

4* de naam van de ;ri jlnfrt'rttc: te^r. Bijvoorbeeld» Kpl* Janssen*

Een voorbeeld :

1

2

3

datum

5 nov.

6 nov.

8 nov.

ochtend o£
. middag .

.ochtend

middag

. middag

kenteken v. d.
. auto . .

KS-80-35 .

KO-56-45

. KO-67-83

naam van de
i T» $ t?rucvt^ujr

Kpl. Janssen

Kpl. Pietersen

Kpl.. Xlaasen

JJS-T QPT: m.l.ddag OF o_.cjate nd-
iA • i'JLör. l e^ur eja

Op de volgende bladzijde kun je die gegevens bijhouden.
Vul het v66r of na iedere rijles gelijk in l • r
Waarom ? Omdat je het kentekennummer van de auto snel vergeten bent»
En doe het vooral erg nauwkeurig l De administratie moet achteraf
de declaraties goedkeuren. Zij hebben ook alle gegevens. Staat er
bijvoorbeeld een rijles op het declaratie-formulier gedeclareerd '
die je niet hebt gehad dan is het hele declaratieformulier ongeldigJ

Ovör ongeveer twee weken komen we weer met een stencil uit. «
Daarin sta'at dan precies hoe je het declaratie-formulier zelf Hl O 6 t
invullen. - . ' • ' • •

Maar nu vanaf de eerste rijles op de volgende bladzijde de 'gegevens..
hauykejuiricLbijhouden i
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/AN NU AF AAN BEN JE MILITAIR..JE BENT DE KLOS. IN DE HOUD I NG> ^ ,'-'.
RECHTSOMKEERT EN MARS, DAAR .GA JE DAN. ZESTIEN MAANDEN MET BÉ..,-'^'.'-
(NOPEN VAN JE JAS DICHTLOPEN EN JE PET OP ZETTEN ALS'JE BUITEN - ;•
3ENT, ZESTIEN MAANDEN LANG MOGEN ZE-ALLES MET JE DOEN». ER ZIJN "•
ONDERDEN REGELTJES DIE ERVOOR ZORGEN DAT ALLES EVEN STRAK EN r
3LADJES VERLOOPT, ' ' ., • ' • :..,"'•
JE BENT NU 24 UUR -PER- DAG MILITAIR. EN -DAT ZEVEN DAGEN PER WEEK.. 'v
^LK MOMENT/ JA ZELFS IN-JE VRIJE-TIJD, KUNNEN ZE JE-VOOR EEN KLUS- '
JE PALEN, KLUSJES WAAR JE WAARSCHIJNLIJK DE ZIN NIET VAN INZIET,

DIT IS DE OPKOMSTKRANT, VOOR
ALLE SOLDATEN DIE VOOR HET
EERST IN EEN GROEN PAKKIE :

OVER HET KAZERNETERREIN STAP-
PEN, DE MENSEN DIE JE DIT KRANT-
JE NET GAVEN ZIJN VAN DE
VVDM, DAT IS DE VERENIGING
VAN DIENSTPLICHTIGE MILITAIREN,
EEN SOORT SOLDATENVAKBOND DIE
OPKOMT VOOR DE RECHTEN VAN
ALLE DIENSTPLICHTIGEN,
WE HETEN JULLIE VAN HARTE WELKOM
EN HOPEN DAT JULLIE DEZE KRANT
GOED LEZEN WANT HIJ BEVAT BE-
LANGRIJKE INFORMATIE VOOR JOU.
DAARNA KUN JE BEPALEN OF JE LID
WIL WORDEN VAN DE GROOTSTE VAK-
BOND IN HET LEGER, EEN DEZER DA'
GEN KOMT ER EEN AFDELINGSBE-
STUURDER OF EEN HOOFDBESTUUR-
DER MET JE PRATEN OVER JOUW
LIDMAATSCHAP, '

Vis je niet precies doet wat je ••<
>evolen Wordt gaat het ook goed'•'. •
lis met je. Het kader west •••' . »,
rel raad met lastposten.' Voor je.
iet weet heb je licht arrest, >
wet je het weekend binnen blij1"',
ren of wordt je achter do Wacht .•;
ipgealoten. • . : • • ' ' • ''

log geen acht jaar geleden was . .̂;.
,lles nog veel slechter'. De 'jon- •(;••••.
ens die toen voor hun nummer ; v
pkwamen kregen niet meer wedde "•;;,
an 55 gulden per maand. Het was
og strakker. Je werd kaal ge-
choren, moest iedere meerdere "; >
roeten en werd elke ochtend oiû "1,'.'•,'
es uur uit je nest getrommeld.' »•<> '•••:
r zijn natuurlijk altijd men- 7̂"
en die zeggent"Het is goed voor'«
ie jongens, daar worden ze man'" .-'.
an." Als je ónder dat man zijn»:
erstaats braaf alle bevelen op- -1
olgen en elke avond zuipen omdat:
e je suf verveelt, dan hebben 'fl; •
ie mensen gelijk. ' • ' • ' .
ndere mensen hebben op een ge«*''-
G ven moment gezegd i"We pikken ;'
et niet langer. We laten ons
iet afknijpen. We moeten dan ,
el een uniform dragen maar we'. :,
lijven burgers als iedereen." ,-
n 1966 richtte die mensen de ,'
VDM op. Het werd een soort vak-1
and. Een vakbond van en voor
ienstplichtigen.
3ti enkele soldaat of een enkel .
feleton kan nog door een kom-.

mandan t afgeknepen worden. Een'
soldaat.kan in zijn eentje ook
geen wetten en regeleroenten ver-
anderen. . ' • ,
De WDM groeide échter. Nu zijn,
we mét z'n dertigduizendon. Zeven-,
tig procent van de soldaten zijn ' '
lid. Daar kijkt een kommandant, •.<
een generaal en .«elfs een minis--v;*
ter niet overheen. DaaiT'zullén '"'
ze rekening mee moeten houden. , •;,
Natuurlijk heeft iedereen zijn « -t.
eigen idee over vakbonden en po- ' "•
litiek. De WDM is niet een club "'•
van mensen die allemaal dezelfde
mening hebben over het leger. Er
zitten allerlei soorten en kleuren,
in de vereniging. Ze hebben echter"
allemaal één ding gemeen. Ze zijn
onvrijwillig in de dienst .terecht
gekomen en vinden dat er noq een

heleboel moet veranderen.
;0p bijna iedere kazerne of leger-
plaats is er een WDM-afdeling •
en overal op de compagnies zit-
ten mensen die de meningen, klach-
ten en wensfen van de soldaten
vangen en doorgeven.
In Utrecht zijn er zeven" mensen
die alle eisen samenb'rengen. Zij
helpen de afdelingen bij hun werk,
.organiseren aksies en onderhanda-
len met de minister van defensie.
Ook verzorgen zij de xiitgave van
het blad twintig dat ieder lid
om de week in zijn bus krijgt. ,'. ,
•Do vergadering waarin .alles be-"' "t.,i'
slist wordt (het hoogste orgaan)
ia de Algemene Ledenvergadering. ..;.,
>In principe kan ieder lid die. bij-;
wonen. • •
'Zoals je ziet is de WDM geen ge-
wone vakbond. Er zitten niet een
.paar bonzen in een duur kan-
'toor die alles in hun eentje be-
slissen. De hoofdbestuurders van ; •
de WDM zie je elke dag op de
kazernes en bij aksies en demon-
straties lopen ze voorop. ' .

Je hebt waarschijnlijk al begrepen
dat we ook jou als lid willen heb-
ben van onze vereniging. Om het
geld hoef je het niet te laten.
Het kost maar twee piek 'per maand
(de prijs van een pakje sigaretten)t
Met het lidmaatschap steun het
werk van de WDM en de WDM steunt
jou en je maten. Hoe groter de
vereniging wordt hoe jaeter we
kunnen opboksen tegen die zaken
in het leger die ons niet zinnen.
In je eentje kun je «r niet tegen-
op.....



. .
•Irtll fti'Jieéfb wartdaag Hot/ nJéb veel
yeluk gehad. Hot begon vaninorgon
bij het opstaan toen hij met zijn
slaperige kop de radio van een
maatje van de tafel liep. Geschrok-
ken was hij achteruit gesprongen,
bovenop de bril van een andere '
maat. Toen hadden ze wel even ge-
lachen, maar d'r ging toch maar
weer mooi 100 piek naar de maan.
Later op de dag kwam de volgende •
afknapper. Zijn vrouw belde op. '•••'
In dat smalle straatje in Amster- '
dam waar ze woonden, stonden de ,
auto's allemaal half op de stoep,
Met die ekstra brede kinderwagen
voor de tweeling van zes maanden
was dat altijd een heel gedoe.
En nu had ze met dat ding een
splinternieuwe mercedes van voren •
naar achteren een brede diepe kras,
bezorgd. Die dikke vent van .die >'.
mercedes had het gezien dus dat
werd dokken.
Toen hij 's avonds thuiskwam
kreeg hij de laatste dreun. Het •
zoontje van zijn broer, dat een
paar weken bij hen logeerde, had

'H l l l i ' l j i)|i-.i i'ïi |i< HI
iööiil ëllj.oil fi(.ipl.r»li, Una): J.n lief
vuur vun zijn apol had hij een
vette geranium van de vensterbank
gestoten. Ze woonden vijf hoog
dus toen die pot op het hoofd van
die meneer kwam was die met êên
klap morsdood. Helaas was die man
kostwinner voor een vrouw en negen
kinderen, dus zou hij voor de rest
van zijn leven moeten bloeden.

Jan S. kwam die avond tot de kon-
klusie dat. hij maar een grote

j.-'ill. Ihiil (|f.iiM'i' Ili H jil |
(üti dril: Wful il et t flij yrtflh Hul
do VVüM wan geworden..Had hij dat
wel gedaan dan was hij verzekerd
geweest tegen alle ellende die
hem die dag was overkomen. Hij
trok de konsekwenties uit die fou
hij ging naar buiten en sprong
met een diepe zucht in de gracht.
De WDM heeft namelijk een wette-
lijk aansprakelijkheids verzeke-
ring afgesloten voor al haar le-
den. Dat heeft zij gedaan omdat
je als dienstplichtige slecht ver
zekerd bent. (buiten diensttijd)
Door deze WAP-verzekering betalen
wij de schade die je aan iemand
anders berokkent (of het mi jouw
schuld is of niet).Er wordt niet
alleen voor jou naar ook je
vrouw, kinderen of inwonende
gezinsleden (ook als je. samen- .
woont). Ook minderjarigen waar-
over jij h et toezicht hebt (lo-
gees bijvoorbeeld) vallen onder1
de verzekering. De WAF keert
maksimaal 250.000'gulden per
schadegeval uit.
Elk lid is automaties verzekerd.

EEN DEMONSTRATIE VAN ACHTDUIZEND SOLDATEN, TWEEHONDERD SOLDATEN
WEIGEREN HUN WARME HAP, EEN STAKING VAN DIENSTPLICHTIGEN IN SURI-
NAME, DE ONDERHANDELINGEN MET HET MINISTERIE EN DE WDM. KORTOM
BIJ ALLE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND WAARBIJ SOLDATEN ZIJN BE- '
TROKKEN IS TWINTIG VAN DE PARTIJ,

Elke twee weken valt er bij i'''/
alle WDM-leden het blad !'•':•!
twintig in de bus. Dat bete-
kent om de week twaalf pa- ^i
gina's boordevol nieuws, ' "; '
intervjoes, rubrieken en re-
portages. Bij alle gebeurtenis»
son die voor de soldaten ba'"' •
langrijk zijn zie je de ' v
razende twintigreporters • . • ;
mot hun bloknootje of foto-
toestel rondrennen. '• . .

Ook besteedt Twintig in haar ko-
lommen regelmatig aandacht aan.
do laatste ontwikkelingen in ons
leger en de defensiepolitiek, in
tervjoet soldaten, politici,en'
andere mensen die wat te vertel-
len hebben. ''•• •
Vaste rubrieken zijn» KA3ERNEBE-
RICHTEN (waarin alle nieuwtjes,
uit kazernes en legerplaatsen),
UIT DE AFDELINGSBLADEN (met Op-

.'; merkelijke artikelen uit de
" nieuwverschenen afdelingsbladen),
.BESTE REDAKTIE ( waarin de onmis-
bare ingezonden brieven van le-
zers en leden) en tot slot
DE INFORMATIE. Hierin vind je

tot S 4
j «af

, soldaat
•• 'soldaat l
' , ko f paraat

' eerg. tit,
"' aevfjeant'
; vaandfig
. 2« luit.

. Je luit.

vanaf
Jaar

,- / 48e,-
ƒ 473,"
f 483,-
f SS2,-
/ S4S,-
t 678,-
/ «78,-''
ƒ $90,- -

de se bedragen galden alleen DOOP
ongehuwden, gahutiden hoévan minder
belasting t a betalen

ƒ 48S,-
;/ 5S4t-
/ S68t"
f 580,'
f 614,-
f flS,"
/ Y30t-,

alle adressen en kontaktper-
sonen van je afdeling, het
juridiese buro of je afdelings-
blad. Ook staan hier de ruil-*
advertenties van mensen die
dichter bij huis geplaatst
willen worden.
Twintig is een blad met veel
tekeneningen, foto"s en de
meest uiteenlopende verhalen
en artikelen. Om maar wat te
noemen:reportages over sol-
datenvrouwen, militaire voet-
ballers, relbestrijding» wer-
kende jongeren, nieuwersluis,
grote oefeningen etc.
Reisreportages uit Suriname,
Duitsland, Amerika, Ierland,
België etc.
Onderzoekan naar martelingen
bij mariniers, wantoestanden
bij de militaire geneeskundige
dienst, de legerwasserljen, be-
wakingsdiensten, huisvesting et
Kortom, Twintig is het enige
tweekblad Voor soldaten.Alleen
dat is al een WDM-lidmaat schap
waard.



tilig is altijd een
van do belangrijkste

: eisen geweest van '
de WDM. Vroeger
moest je 24 maanden
dienen nu nog maar
16 maanden.

fiinda decamlier
kuri ja op taft[jurt
CC een vertrouwend"1
man (een soort ver-
dediger) meenemen.
Ook dit Is een be-
langrijk Bukses
door WDM-werk.

In de acht jaar
dat de WDM be-
staat is de wedde
verhoogd van 55
gulden tot 463
gulden, de komen-
de jaren gaat de
wodde naar het
peil van het mini-
mum jeugdloon.

Vroeger werd ie-
.dereen om zes uur '
uit zijn nest ge-
tronunold. Nu mag -•
je zelf bepalen'
wanneer je opstaat
als je maar om
acht uur °P net

bent.

Je hebt V .'".'
nu al recht op
19 vakantiedagen
per jaar.

Na jarenlange ak-
sies en de grote
groet-weiger-dag
is de groetplicht
af geschaft. Je
hoeft nu geen men
sen meer te groe-
ten die je niot
kent of mag.

Vroeger moest je '
een keer per maand
een weekend bin- .'.'
nen blijven. On-
der grote druk
van de WDM is het
parate weekend ,
begin 1972 afge-
schaft.

601
Sinds een groots*
WDM-protestmars
is.de tuchtklas-
se Nieuwersluia
afgeschaft» De
kommandant kan ja
nu niet meer di-
rekt in de cel
gooien.

)e haardracht is
.n Nederland vrij.
:n alle andere
lATO-landen moet
.et haar er nog af.
e kunt ze hier •
aten groeien zo
ang als je maar
ut.

:' Op verschillende
"kazernes en leger-
' plaatsen is de.
{•.huisvesting aan-
••.' zienlijk verbeterd
"door goede aksies
van soldaten op
de kazernes. '

i 1

J.l
nj L

tr~j

s hebt als soldaat heel wat
lichten. De kaderleden die er
p jouw kazerne r'ondlopen zul-
sn je er wel het nodige over
srteld hebben. Als soldaat heb
s echter ook rechten. Daarover
an je helaas weinig informatie
ïrwachten van de heren officie
on.

3 WDM beschermt niet alleen dé
jchten van de dienstplichtigen
jar zorgt er ook voor dat
jderean weet wat zijn rechten'
Ljn. Daartoe geeft zij het
>s"DE RECHTEN VAN DB D1ENST-
.ICHTIGE MAAT" uit. Voor de '
irine-leden is er het boekje t
DE RECHTEN VAN DB DIBNST-
,ICHTIGE JAN-MAAT."

i dit boekje staan de belang-
jkste rechten van de soldaat '
igetekend. Je kunt er de wedde-•'
ibellen, toelages voor verblijf "
i het buitenland-en oefeningen •
i dé duur van het dienstverband

-vinden. Ook alle informatie
over kostwinnersvergoeding,
vergoeding ongehuwden, vrije
.reveille, herkeuring, dienetwei* •
.geren, ziekte en ongeval, werke- ''
loos na de dienst, belastingen» "
alle soorten verlof en alles ovar
vergoedingen voor reiskosten,
kun je in het boekje naslaan.

Als je iets gedaan hebt dat in
strijd is met de militaire wet
kun je in "DE MAAT* alles lezen
over hetgeen je moet doen en
mag doen om er zo goed moge-
lijk af te komen. Verder infor-
matie over beklagen, rekesten,
verzoeken en nog veel meer.
Door het vakbondswerk van de WDM
krijgt de dienstplichtige
militair steeds meer rechten.
Het is natuurlijk erg belangrijk
dat iedereen weet welke dat lijn.
"DE RECHTEN VAM DE DPL HAAT**
past precie» in je militaire pat-
poort «n is gratit verkrijgbaar
bij da WDM.



De WDM eist onmiddel!jke
optrekking van de wedde tot
het peil van het minimum jeugd-c
loon. lodere werkgever is ver-
plicht dit jeugdloon te betalen
dus waarom zou defensie dit niet
hoeven te doen.
Op de lange termijn wil de WDM
dat de wedde van de dienstplich-
tigen optrekken tot het nivo van
de beroeps.

(4 «m.-B,is<*ilfciJL*l'.i««Jiiï-. «

Al ruim twee jaar strijden de soldaten in de WDM voor een'be—
tere kompensatierégeling voor weekenddiensten. In de burger'
maatschappij is het normaal dat je voor overwerk betaald krijgt*
In het .leger is door de strijd eindelijk erkend dat we' er
recht op hebben. We krijgen echter niet genoeg. De WDM eist
voor een twaalf uursdienst 1% dag kompensatie, voor een 24 uurd-
dienst 2 dagen kompensatie en voor een weekenddienst 3 dagen
kompensatie. Voor een feestdag moet er nog een halve dag.
ekstra worden gegeven.

Er moet ieder weekend vrij ver-
voer komen naar en van huis. Ook
voor de maten in Duitsland moet
een betere reiskostenregeling ko
men. • ' • . . .

/*

De WDM strijdt al jaren voor
diensttijdverkorting.Je hoeft
momenteel "nog maar" zestien
maanden te dienen. Binnenkort
wordt dit waarschijnlijk veer-
tien maanden. De WDM wil echter
een onmiddel!jke verkorting tot
twaalf maanden voor alle onder
delen.

Bij de marine loopt alles een paar jaar achter. Bepaalde punten die
bij de land en luchtmacht allang zijn afgeschaft worden bij de
marine nog steeds gehandhaafd. De WDM wil direkte afschaffing van hè
bollenweekend. Ook moet het dragen van burgerkleding in de vrije tijd
vrij zijn. Ook de spéciale wachtdiensten moeten worden afgeschaft.

ij DG WDM eist dat er zo spoedig
?mogelijk elektroniese bewakings-
systemen worden ingevoerd. De
afschuwelijke wachtdiensten
bij belangrijke militaire objekt
kunnen namelijk makkelijk worden
vervangen door elektroniese sy-
stemen. Ook moeten de bewakings-
diensten zoveel mogelijk wor-
den verdeeld over .de verschil-
lende legeronderdelen.

Da WDM wil dat er op dé wedde
geen geld meer wordt ingehouden
voor de voeding. ledere soldaat
moet vrij zijn te kiezen of ,-,'
hij op de kazerne wil eten of
niet. Daarvoor zou een bonnensy-
steem kunnen worden ingevoerd.
Ook ten aanzien van de bediening
stelt de WDM eisen. '

De huisvesting is op vele kazer-
nes erbarmelijk. De WDM eist
onmiddelijke verbetering van het
woonklimaat en vind dat het
inhoudingssysteeui voor huis-
vesting en voeding moet vervallen
Ook de vrije kamerinrichting is
een belangrijke eis uit het
paket.

.
De demokratisering van het,leger is een belangrijke zaak; Tegen-
woordig wordt er in overlegorganen onderhandelt met de legerlei-
ding (een soort ondernemingsraad). De kommandant heeft echter alle
touwtjes in handen. Daarom wil de WDM kazerne per? •neelsraden
(een soort personeelsraad) waar de soldaten ook be'siiseings- •
bevoegdheid krijgen over huishoudelijke «aken,.' -

verworven rechten die voor
de nederlandse dienstplichtigen
gelden moeten ook voor de maten
op de internationale (nato) bases
van toepassing zijn. Dat bijvoor-
beeld de haardracht op de nato-
bases niet -vrij is vind de WDM
een'schandalige zaak.

De WDM vind» het noodzakelijk dat
, er op korte termijn een totale
(herziening komt van het mili-
Jtaire straf en tuchtrecht.

E3BBB
Ook het eisenpakket van de
WDM is nog veel langer.
Vraag,er naar bij je afdeling
op de kazerne.

ALLE ADRESSEN VAN JE AFDELINGBESTUUR, HET AFDELINGSBLAD EN HET JURIDIESE BURD OP JE KAZERNE
KUN JE VINDEN OP DE INFORMATIEPAGINA VAN TWINTIG. DEZE PAGINA VERSCHIJNT ELKE MAAND EEN KEER..
HET WDW HOOFDKANTOOR KUN JE TELEFONIES BEREIKEN ONDER DE NUMMERS 030 - 930731 (PTT>

. 030 - • 936611 (PTT)
' : 030 - 93WI1 <MIL) TST206

V/l L JE INFORMATIE, OVER DlENSTWEIGEREN BEL DAN DE VERENIGING VAM DIENSTWEIGERAARS <VD) DIE
IS S AVONDS TE BEREIKEN; ONDER NUMMER 070 - 550767, OOK KUN JE PAX CHRISTI BELLEN 070 * 656823.
HEB JE RECHTBIJSTAND NODIG DAN KUN JE JE IN VERBINDING STELLEN MET DE STICHTING RECHTS'
BIJSTAND DIENSTPLICHTIGEN 070 " 216396• HEt' TELEFOONNUMMER VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE
is 070 - 722722, ;. '-r.;', • • " -V f.', f ••">'•»:' • '• ':'^"' ' .-.•;.•".•.- , - . - : ' :-

, ' .Si - . ••.- , -•. .),-..• . . : • > ..••!.
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voroniging van dienstpiichtiöö miïitaire
, hpJBlkazörne - croeselaan^3è • utrecht H 1 5
• 'telefoon 030-934441 toestel 206 (militair) 030-930731 (p;u) [ ' *

DEUTSCHE WEHRPFLICHTIGE.
O

i -, •>

Ihr habt bestimmt auch das Gefühl, dass die gesamte Wehr'situation
• hier in Holland besser ist als in Deutschland. , '#

, • . l • • ' . • * "

., Wir haben uns deshalb bemüht> die Unterschiede zv -iaöhen dam ' '•'•̂

deutschen und hollandischen! Militarleben .daraulögeii. ,

BUNDESWEHR • . HOLLAND!SCHE ARMEE

Erhöhung des Wehrsoldes von | Erhöhung des Wehrsoldes vort 55 DM
90 DM auf 135 DM . . , . . , . . - • l auf 463 DM , i '

(ab Jan. '74 165 DM) , 8 (innerhalb von 8 Jahfen)

Haartracht
"Kura geschoren"

• , -r?.
Haartraqlit
"beliebig"

Vollwaisen werden zul" Wehrdiehsl Vollwaisen wereten nicht zuïa Wehrdiönst
herangezogen. i herangezoger«.

Einige werden am Wochenende
zu UVD und GvD Diensten

i -

herangezogen.

Kein UvD und GvD â ti Wochenende»

Bildungs;t und Preizéitangebot ,»• 'B.ildungsof fiainr.
sehr mangelhaft l Filmsaal (Beatgruppen und Pilme)

Bessere Freiseitgestaltung innerhalb
der âserntt (Kulturell und Info)

Nach-Waohe sofort wieder Dienst l Nach,Nachtwacha bis 17.00 frei.

Essen bei Mtl. 100 DM (pro Kopf| Essen bei xntl. UO DM. (pro kopf)

SCHLECHT 'i GUT

Grusspflicht
. : • , - t ..» • • •

i Freifahrschein iro Monat

Kelne Gruspflicht v

. * » » ' ,

2 Freifahrtecheine im Monat



Betreten der Kp-Bar ab Uffz
aufwarts

Dienstbefrëiurig ara Wochenends
Von TPt 16.15 bis So 24,00
(falls kein Nachappell.) "

*•. i.

Die Entwicklung des WDM

Mannachaftsbar ixo Kp-Gebaude»
k

w

Dienstbefreiüng am Wochenende Vöri
Fr 17,00 bis Mo 08*00 •

lm Jahra Jöii'ft «m W mul dia Verainigung, w«il «win dar Elndruok
den 65% der ninht W^hrpflichtigen gegehubér im Nachteil zu sein.
Dieser Eindruck gïUrid€.te sich auf' Ün te rb rechting des StudJ.umfr

Verdiens taus f al l, k u uut vorh andene r Freizei't tmd dem Gefühl, einer
similosen Armee zu ciienan/ in der man nicht sagen kann, was man will.
Aus diesent Gr uu de vereinigten sich einige Soldaten in eineri" Kazerne
und gronde ben den VVDMt „ •

Die Zeitungen berichte ten darüber, was eine spontane Reaktion in ganz
Holland zur Folge hstte.
Datnals hatte der WDM met 15 Soldaten angefangen; hè u te zahlt-er ca*
30.000 Mitglieder. •• • • .
Dies sind immerhin 70% aller Wehrpf lichtigeri.

..... . i , •« ...... -
Nür Wehrpflichtigen können. dieser Vereinigung beitreteri. Der Monats-
beitrag betragt nur 2,OOGulden.. (2 DM) :"'
Von diesem Beitrag wird unter andere m alle 2 Wochen eine Zeitschr̂ ift
hè raus gegeben. Aus a e r de m wird jedeni Soldaten bei Rechtsstreitigkèiten
kostenlos ein Anwalt gestellt. ' ,

> Der WDM is völlig unabhangig und eine anerkann te Vereinigung *
; «

Wie erreich't die WDM ihré Ziele?

-Solidaritat und intensive Mitgliederwerbung
-Besprechungen mi t de m hollandischen Verteidigungsminister Henk Vrede l ing
und den jeweiligen Koiamandeuren •

f - • \ .

-Intenöive Kontakte zu Abgeordneten
-Veröffantliehung wichtige Dinge in allen Zeitungen

Auf dem Wunsch reiner Mitglieder1 startet. der WDM Aktionen*
*Eröterung juristischen Probleme* ,



f' - l

\ : *•• •

Weitere Ziele des WDM.

1) Dienst an Wochenencien soll durch sondcrurlaub ausgeglichen werden*
2)-Herabsetzung der Wehrdienstzeit von 16 auf 12 Monate.
3) Wegfall des Soldatengfisétzes; Soldaten sollen wie andere Menschen auch

nach der 21viire;chtsgebung beh,a?idelë werden. • • ; ' " ' .
4) Einführ\ing der Msinungö- und versammlxuigsfreihei't auch durch in Kasernen
5) Solderhöhung von 463 uuf 700 Gulden. ' ,

•' . ' : "
Am anfang ging es xms auch nicht besser als eüch. ,.> .
Die, Fort s chr i t te konnten v/ir auch nur dadurch erzielen, .das s sich die

Masse unserer Soldaten. (7p%) ini WDM solidarisiert hat. *

Deshalb unsere Tipt Denk darüber nacht. AUCH in Deutschland sind die
Möglichkeiten, verbesserungeti innerhalb der Bundeswehr zu erreichf;en*.
Verzuche eine Vereinigung wie in Holland auf zu bauen. ,

> t
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VEKENSGtNG VAN DjgNSTPLICHTIGE MILITAIREN

;,,\H&t algemeen dagblad is een nieuwe hetze begonnen- tegen de WDM*
^ r'-Onder de kop "Radikalen dringen militaire vakbond WDM binnen". .,,
*•'*•' f;-' . •- * , • • • •

•'.'̂ ":worden belachelijke insinuaties gemaakt. Het AD is bang dat "de
: i cpmmünistische regimes in moskou en peking bezig zijn om via de
:' ï BVD (Bond van Dienstplichtigen) invloed te verwerven in de WDM*

'•' ,-•(u*'. on gr e s
Wat is er gebeurd? De BVD organiseerde een internationaal anti-
NAVO kongres. De ,:WDM neemt geen standpunt in over de NAVO^ omdat
zij vindt' dat dat niet op de weg ligt van een vakbond van dienst-
plichtigen. Maar feit blijft dat Nederland in de NAVO zit.
Daarom is door.de Ledenvergadering besloten om als waarnemer naar
dat kpngreste gaan, zoals dat ook bij andere kongressen gebeurt.
M.-mr nogmaals,; de WDM neemt geen standpunten in over "voor of
tegen de NAVO". (Wel zeggen we bijvoorbeeld dat de haardrachtregels
op NAVO^bases vooir Nederlaridsö dienstplichtigen moeten verdwijnen!)

v r e d © l 5 n g : . . . . .
Minister Vredeling, die dat allemaal donders goed v^eet, wil een
gesprek met het WDM-bestuur over dat anti-NAVO kongres van de BVD.
En dat feit wordt nu door het algemeen dagblad aangegrepen pjft met

de Vmeest wilde Verdachtmakingen te gaan' zwaaien * i

Het is niet de eerste keer dat de WDM wordt zwart gemaakt,
•en het zal ook Wel niet de laatste keer zijn. De strijdbare
'.soldatenvakbond die de WDM is, gaat maar gewoon door met
de zaken die belangrijk zijn, de belangenbehartiging van de
maten. Eind dit „jaar wordt een nieuwe kompensatieregeling
aangeboden, in januari wordt de eerste stap gezet naar het
minimumloon voor dienstplichtige maten. Dat zijn zaken die
tellen, dat zijn zaken waar de beroemdste vakbond van

«we fcpflifif l"-Wt: -Mltf krocht.,
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Op 30 november start om 15-00 uui» de demonstratie»
startplaats Mariaplaats (dicht bij het station)»
Deze demonstratie zal uitlopen in de

n F* n a F3 r?31/tókfiii|-y^;

Aanvang'16.00 uur. MERWEDEHALGraadt van Roggeweg»

VOORLOPIG PROGRAMMA

DARIO FO (Italië)

DE INTERNATIONALE NIEUWE SCÈNE (België) . '. '

TROYAANSE PAARD (België)

• G.L.TWEE . ;

VUILE MONG EN ZIJN VIEZE GASTEN (België) . -

SATER .

NIEUWE KOMEDIE . . .

PROLOOG

DE VOLHARDING

K.W.J. MINIMÜHBAND

KRITISCHE FILMERS

ARBEIDERSKOÖR MORGENROOD

GROOT SOLIDARITEITSKOOR NIJMEGEN

Met verschillende groepen in binnen- en buitenland is nog overleg
gaande. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Deze optredens zullen onderbroken worden door diverse solidariteits
verklaringen.

Dro 6̂1 landeli.lke eteunkomites roepen jullie op je aan te sluiten
bij de aktiviteiten van de comité's.
De 16 stouncomites roepen jullie op om aanwezig te zijn op de
demonstratie en manifestatie.
30 NOVEMBER OM 1̂ .00 uur demonstratie en 16.00 uur manifestatie
MERWEDEHAL GRAADT VA'! ROGGEWEG UTRECHT*

IL. n



Proloog is een toneelwerkgroep uit eindhoven - voor die mensen die het nog
niet mochten weten - van 39 medewerkers, die, zelf hun teater maken voor
werkende jongeren, arbeiders, soldaten, scholieren én studenten. Kortom
voor die groep in onze kapitalistiese maatschappij, die of het werk doen,
of daarvoor opgeleid worden, maar die in feite niets te vertellen heeft
over dat werk, over de resultaten van dat werk en over hoe onze maatschap-
pij eruit zou moeten zien.
Het is juist het verzet en de strijd van die groepen, waar Proloog het met
haar publiek over wil hebben. Proloog kiest voor de groep onderdrukten en
tegen de kleine groep bezitters. Proloog wil in haar voorstellingen niet
alleen uitleggen hoe die tegenstelling in de loop van de geschiedenis ont-
staan is, maar vooral waarom Proloog die keuze maakt en hoe die strijd de
maatschappij grondig kan veranderen.
DAAROM MAAKT PROLOOG DEEL UIT VAN DE BREDE LINKSE BEWEGING DIE DEZELFDE
MAATSCHAPPELIJKE DISKUSSIE. EN BEWUSTWORDING VOORSTAAT
Die keuze is echter ook de reden waarom de konservatiéve krachten Proloog
de nek om willen draaien. Voor de TWEEDE KEER wordt' Proloog bedreigd.

Nadat op 22 maart j.l» een kleine meerderheid in de Eindhovense gemeente-
raad besloot de reeds toegezegde subsidie voor het seizoen '7k -'75 in te
trekken, heeft nu ook de Provinciale Staten van Brabant met een kleine
meerderheid besloten om voor '75 - '76 geen subsidie meer te verlenen*
Proloog weigert om met het MES OP DE KEEL HAAR DOELSTELLING TE VERANDEREN.

Eerder dit jaar kon een aanval op Proloog slechts afgeslagen worden door
massale steun en de politieke druk van het publiek van Proloog nl. de
25.000 handtekeningen, steun van 350 instituten, vakbonden en partijen en
de grote manifestatie van 27 april (3500 man) in eindhoven. Het zal duide-
lijk zijn dat alleen de groeiende massale steun van het publiek -de basis
kan voorkomen dat Proloog na 1 september '75 verdwijnt.

fu~n~ n^ ̂ r] ̂^̂ p̂cüUI
15 Steunkommitees overal in ons land organisoren de solidariteit van het
Proloog-publiek. In de steunkommitees zitten vertegenwoordigers van soli-
daire organisaties uit het hele land. De steunkommitees uit de verschillen-
de steden bepalen samen wat voor akties het best gevoerd kunnen worden om
Proloog te verdedigen. Want de verdediging van Proloog is een onderdeel van
de strijd voor politieke vorming en aktie tegen aanvallen Van rechts.
Daarom moet een zo groot mogelijke achterban gemobiliseerd worden; deze
achter ban - in - aktie is het bewijs voor het feit dat Proloog alle RECHT
heet om door te.gaan*
Alleen de onderlinge solidariteit en de solidariteit van het publiek met
het werk van Proloog, dat zijn de WAPENS WAARMEE HET VOORTBESTAAN VAN
POLITIEK VORMINGSTEATER BEVOCHTEN KAN WORDEN. De akties van de steunkommi-
tees (postkaarten, stickers, affiches, krantjes, orderlijsten, aktievoor-
stellingen en de grote LANDELIJKE MANIFESTATIE op 30 NOVEMBER in Utrecht)
zullen de subsidiegevers duidelijk moeten maken dat wij Proloog nodig
hebben. Daarom zullen op dit moment alle akties gericht zijn op het minie-
terie van C.R.M., omdat van de Provincie en de steden in Brabant niet veel
meer verwacht kan worden. Daarom gaat het er nu om Minister van Doorn duide-
lijk te maken dat wij Proloog willen behouden, kost wat kost*
Allé akties zullen uitmonden in :

o
n W T. /MhWT MAIVfTOTfOmAmYtK w*» !%•<*•>»/<,« «m
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