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Te 12. 00 uur vindt, onder voorzitterschap van 
een uitvoerige discussie plaats over de keuze van de agenda voor 
het congres. De originele agenda wordt verdedigd door  
terwijl  het standpunt van de vergadering verdedigi. 
voor de alternatieve agenda. Uiteindelijk wordt besloten de alter
natieve agenda aan te houden. · 

dienen een voorstel in om 
organisatorisch de zaak te wijzigen voor wat betreft de scheiding 
van leden en abonnees. 

merkt ten a·t:imzien hiervan op, dat het in de be
doeling ligt een scheiding tussen leden en abonnees aan te bren
gen mede om een duidelijk inzicht te krijgen in de financi�n. 
Op dit moment zijn er 150 "zuivere" leden overgebleven die elk  f 25,-- contributie betaald hebben. 

verzorgt de co8rdinatie tussen leden en abon
nees in het westen van het land. 

Staande de vergadering wordt naar aanleiding van dit onder
werp door de schuld voor de afname van 50 colportage
nummers op tafel gelegd. 

Hierna wordt door een voorstel ingediend 
om officieel als voorzitter te installeren op deze 
eerste vergadering en te stemmen over de keuze van de agenda. 

wordt vervolgens officieel als voorzitter geîn
stalleerd, terwijl de alternatieve agenda met overgrote meerder
heid door de vergadering wordt aangenomen. De originele agenda 
krijgt slechts de steun 

Na een korte pauze wordt door  een voorstel inge-
diend om de ver�adering door middel van "aftellen" in vier groe
pe� te verdelen, welke dan afzonderlijk gaan discussieren over 
de volgende onderwerpen: 
Het uitwerken van het thema-stuk; 
Wat is het doel van de· Federatie; 
Het Qeleid van de Federatie in de komende 5 jaar, gelet op de 
geformuleerde doelstellingen. 

Door de aanwezi·gen worden daarop de volgende voorstellen 11 
ter tafel gebracht: ' 

1 

Het opsplitsen in vier groepen, waarbij gewisseld w�rdt van de 
voprzitters  
Irldeling in vier groepen aan de hand van de gewesten het Noorden, 
Amsterdam, het Oosten en de overigen; 
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De vergadering discussieert in haar totaliteit, omdat het spook 
van de scheuring aanwezig is. 

Na een stemming wordt het voorstel van  met een 
kleine meerderheid van stemmen aangenomen. 

H1erna wordt gedurende de middaguren tot ongeveer 18.00 
uur door de afzonderlijke groepen gediscussieerd waarna de vol
gende conclusies tet tafel komen: 
Groep 1: waarvan onder andere deel uitmaken 

 
- Er dien•n analyses gemaakt te worden van het begrip kapitalisme, 
akkumulatie kapitaal en de voortdurende klassestrijd, met als 
vraag hoe kan de Federatie inspelen op de klassestrijd. 
Er dienen voor de werknemers perspectieven gebracht te worden 
om de belangen over te nemen, waarbij door de Federatie zelf geen 
macht nagestreefd dient te worden. De leden van de Federatie moe
ten niet gaan werken via het N.V.    

       LQ,Y. B. ) de 
    een veelheid van middelen ge

hanteerd te worden en er moet een grote koppeling tot stand ge
bracht worden tussen theorie en praktijk. 

De inhoud van de Vrije Socialist is slecht, mede omdat de 
tekst voor de arbeiders onleesbaar is. Dit is de reden dat het 
aantal abonnees sterk is gedaald. De inhoud van het blad zal 

Len orga- minder theoretisch dienen te zijn en het z_elfdenken�van de arbei
niseren ders zal bevorderd dienen te worden. Elk "eigendom is een ver

werpelijke zaak. 
 2: 

  van geweld staat niet voorop doch dit dient in geval 
van noodzaak niet geschuwd te worden. De activiteiten van de 
Baader-Meinhof groep heeft echter voor "links" veel bedorven. 
De arbeiders dienen aangespoord te worden tot zelfbestuur en 
bedrijfsgroepen dienen -e. gevormd te worden. 
De groep staat verder het socialisme voor. 
Tevens wordt voorgest$ld om in de redaktie van de Vrije Socialist 
van elke stroming een vertegenwoordiger op te nemen.  3: 

 van de groep is het anarchisme in haar algemeenheid te 
bevorderen. Alle macht dient te komen in handen van het individu, 
terwijl de macht over anderen gebroken dient te worden. 
Er dient van onderop gedelegeerd en opgetreden te worden tegen 
autoritaire lieden. De  geen partij te worden. 
O?lderdrukking dient  te    is geweld 
noodzakelijk om het kapitalisme te bestrijden, waarvoor een volks-
leger gecre�erd dient te worden. 

4: waarvan nder andere deel uitmaken 

De politiek van de massa dient omboog gewerkt te worden, waarbij 
de basisgroepen uitgebouwd moeten worden.   moet verder 

   worden, mede omdat een  ten 
aanzien van het     ontbreekt. 
Elk lid van de F.V.S. heeft het recht een afdeling te vormen en 
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daardoor in de praktijk de nodige ervaring op te doen. 
� Verder zal er met kracht gewerkt moeten worden tegen het autori

taire Marxisme. 
Over de verschillende standpunten wordt vervolgens .gediscussieerd, 
waarna door het voorstel wordt gedaan de verschillende 
punten te bundelen en op te nemen in het Info. 

Te 18.00 uur wordt er gepauzeerd voor het gebruik van de 
warme maaltijd. Tijdens deze maaltijd arriveren 4 Belgen, onder 
wie . 

Te 19.00 uur vindt opnieuw een discussie plaats, waarbij 
het woord wordt gevoerd door 

Spreker deelt mede, dat de Belgische Federatie uit acht 
kernen bestaat, gesitueerd in de g·rote steden�--ATle groepen 
zijn dwingend aktief in de bedrijven, de havens, in de buurten 
en op de scholen. 

Het co5rdinatie comit� vergadert elke maand en op deze 
vergadering worden opdrachten en voorstellen uitgewerkt voor de 
federatiegroepen en de kernen. De federatie bestaat ongeveer een 
jaar, waarbij het aantal leden inmiddels is gestegen tot 60 perso
nen. Getracht wordt op ideologische basis een eenheid te vormen 
bij acties en in de organis atie. 
Er wordt op alle fronten gewerkt waarbij echter het eigen inzicht 
voorop staat. 
De leden buiten de kernen zij n  individueel. actief in arbeiders
groepen, in de haven en o.a. bij de autofabriek van Ford. 
De discussie in de federatie richt zich voornamelijk op de acties, 
de klassestrijd en over het st�ichten van een eigen nationaal 
orgaan. Op het in september gehouden congres van de Belgische 
Federatie, waarbij enkele Nederlanders vertegenwoordigd waren, 
is besloten om ten aanzien van de scholing zogenaamde thema
dagen te houden. De eerste scholing zal worden gehouden op 4 
januari 1974 en handelt over het militarisme, in het bijzonder 
een beroepsleger. Vervolgens zal een thema-dag gehouden worden 
over de vorming en werking van syndikaten en over de organisatie 
van de Federatie. 
De infiltratie in andere groeperingen verloopt geco5rdineerd. 
Iedere veertien dagen wordt in de groepen een kernvergadering 
gehouden om deze zaak te bespreken en uit te diepen. 
De samenstelling van de co5rdinatiecommissie is wisselend, ten
einde centralisatie tegen te gaan. 
In groeperingen waarin de Federatie werkzaam is wordt geen eigen 
gezicht getoond, doch bij demonstraties wordt naar buiten getre
den door middel van spandoeken. Het tonen van een eigen gezicht 
in de grote arbeiders-komitees is in het verleden in zijn alge
meenheid funest gebleken. Met name is de R.A.L. er bij verschil
lende demonstraties uitgegooid. 

Tijdens de discussie komfi de zaal binnen waarbij 
zijn gezicht en kleding met bloed is bevlekt. Hij deelt al 
schreeuwende mede in Vlaardingen een school te hebben gekraakt 
en met de politie te hebben gevochten en meent dat er te veel 
gepraat wordt en dat hardere acties gevoerd moeten worden . 

Voor__.gesteld wordt gedurende de verdere loop van de avond 
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te discussi�ren over de volgende onderwerpen: 
De vorming van een Landelijk Comit�; 
Het Libertair Marxisme; 
De taken van de Federatie bij de opbouw van de afdelingen. 

deelt mede alleen te willen praten over het voeren 
van acties. 

Uit de vergadering komt naar voren dat de kernen uitgebouwd 
moeten worden tot groepen boven 10 personen. Er dienen streek
analyses gemaakt te worden welke in het Info bediscussieerd moe
ten worden. Als voorbeeld hierbij kan dienen het orgaan De As. 

De Anarachistische Uitgeverij dient zich te richten op de 
verschillende streken waarbij een verplichte afname van uitgaven 
van de A.U. en De Vrije Socialist voorop moet staan. 
In Rotterdam en Utrecht zijn aanverwante groeperingen, waar in 
het verleden een enkele maal contact mee is geweest. 
Indien het enigszins mogelijk is dienen deze groepen gesteund te 
worden. 

Op de vraag hoeveel aktie-kernen van de Vrije Socialisten 
in Nederland zijn, wordt medegedeeld dat dit er ongeveer 10 ZDn, 
te weten o.m. in Amsterdam, Beverwijk, Medemblik, 's-Gravenhage, 
Hilversum, Groningen, Friesland, Almelo en Nijmegen. 
Ten aanzien van de Federatie Internationale Solidariteit wordt 
medegedeeld dat deze organisatie een belangrijke rol vervult bij 
de hulp aan politieke vluchtelingen en dienstweigeraars. 
Nog onlangs zijn twee Italianen in Den Haag en Leiden onderge
bracht, aldus  

merkt op dat het vermelden van "Libertair 
Marxisme " in de kop van De Vrije Socialist een groot gedeelte 
van de achterban heeft doen bedanken. 

merkt op dat het noodzakelijk is dat er 
binnen drie weken door het Landelijk Comit� een manifest wordt 
uitgegeven over het idealisme van Anarchie �n over het rechtzet
ten van het Libertair Marxisme. In het Info zal tevens op duide
lijke wijze aangegeven moeten worden dat sommige medewerkers 
gefaald hebben. 

Uit de vergadering komt verder naar voren dat de nadruk 
van de Federatie zal moeten komen te liggen op de groepen in het 
bijzonder voor wat betreft het uitdragen van de idee�n. 
Elke groep, bestaande uit minimaal 2 personen, moet een verplich
te afname van De Vrije Socialist krijgen van 20 nummers. 
Het Info zal de theorie moeten leveren voor de scholingen. 
De huidige contributieregeling van f 25.-- per jaar dient gewij
zigd te worden. Er moet 1% van het netto loon betaald gaan worden, 
waarbij 3/4 ten goede komt aan de groep en i aan de Federatie. 
Teneinde de communicatie te bevorderen moet iedere groep eens 
per 2 maanden verslag doen via het Info. 

In Groningen zal een speciale werkgroep bedrijfswerk van 
6 personen gevormd worden voor propaganda en frontwerk in het 
Noorden van het land, dat gericht dient te zijn tegen de C.P. N. 

Bij acties in de bedrijven dient �e taal van de arbeiders 
gesproken te worden en nadrukkelijk gewezen te worden op de rol 
van de C.P.N. 

De discussie wordt te 22. 15 uur beëindigd, waarna door 
 de film wordt vertoond "Tout va bien ". 



 

' bekend 
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De eerste congresdag eindigt te 00.30 uur. 

 van zondag 2-12-1973. 

Te omstreeks 10.45 uur zij n  circa 45 persone� weer in de 
vergaderruimte aanwezig; de overigen zij n  de vorige avond naar 
huis gegaan. 

Als eerste punt wordt gezamenlijk gediscussieerd over het 
punt, wie de "voorzittershamer'' zal hanteren. 

Nadat hiervoor heeft bedankt met de mede
deling, dat hij dan onvoldoende aan de discussie ka�n deelnemen, 
wordt met algemene stemmen gekozen. 

Na enkele korte algemene opmerkingen stelt 
het alternatieve congresmapje aan de orde met de mededeling dat 
dit stuk nogal wat vragen heeft doen opwerpen, in het bijzonder 
vragen van ideologische inhoud. 

Uit de vergadering kom� dan een aantal vragen en opmerkin
gen, zoals de �ne helft van De Vrije Socialist te besteden aan 
artikelen, die de actualiteit behandelen en in de andere helft 
aandacht te besteden aan ideologie en analyses; 
staat de redactie open voor artikelen, die een afwijkende mening 
verkondigent wordt een eventueel pleidooi geplaatst voor dienst
weigeraars, die dienst weigeren op anarchistische gronden en 
wordt voldoende aandacht besteed aan de strijd tegen de oprich
ting van e en beroepsleger, waar dan ook. 

 meent dat de vier stromingen in de anarchie 
logisch te verklaren zij n  en elkaar niet uit kunnen sluiten. 
Van een scheuring, die door enkelen gevreesd wordt, behoeft dan 
ook geenszins sprake te zijn. 

meent, dat de inhoud van de krant door alle 
vier de stromingen gesteund moet worden. Aan de leden mag het 
recht niet worden ontzegd hun mening in krant kenbaar te maken, 
ook al wijkt deze mening volgens sommigen af. Het redacttebeleid 
dient hierop te zijn afgestemd. 

meent dat het huidige redactte-kollektief 
hiertoe in staat geacht moet worden en stelt voor dit kollektief 
nog minstens voor een jaar te handhaven temeer daar het reeds 
veel goede zaken heeft gedaan, terwijl het nog maar betrekkelijk 
kort functioneert. 

 
Een aantal aanwezigen laat zich minder positief uit doch 

verklaart uiteindelijk geen bezwaar te hebben om de redactie nog 
een jaar aan te houden. 

zeggen zelf de naam Libertair Mar
xisme te hebben ingevoerd. Het praten en discussiëren over ver
schillende stromingen is echter een karikatuur, omdat hierdoor 
wordt verhinderd dat acties niet of nauwelijks van de grond komen 
en een hinderpaal is voor alles wat wordt ondernomen. 

Hierover wordt eindeloos van gedachten gewisseld, waarna 
uiteindelijk wordt overeengekomen dit punt niet verder uit te 
diepen, doch in het Info hierover een discussie op gang te brengen 
waarna de slotconclusie in De Vrije SocialistLgemaakt zal worden. 

stelt voor een onafhankelijke commissie te 
benoemen, die tot taak heeft de artikelen te beoordelen voor zij 
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geplaatst worden en geeft de suggestie hiervoor  
te benoemen. 

Het kopje Libertair Marxisme heeft veel abonnees gekost en 
het verwijderen ervan is niet op een kameraadschappelijke manier 
uitgesproken. Gelukkig heeft de redactie ingezien dat dit een 
foute wijze van handelen is geweest en het is te hopen dat het 
verlies weer goed gemaakt kan worden. Er moet naar gestreefd 
worden dat er in 1975 zeker 1000 abonnees zijn. 

zegt een "verdomde" hekel te hebben aan 
het woord marxisme, zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt. 
Alle marxisten-communisten hebben een groot aantal mensen naar 
de "donder19 geholpen, zoals Trotsky die 50.000 mensen in Kron
stadt om heeft laten brengen. Zij die Das Kapital als bijbel 
gebruiken, moeten zonder meer in de gaten worden gehouden en 
met hen valt niet samen te werke� 

 vindt een controlecommissie op de redactie niet 
noodzakelijk en stelt voor :abcx het L.C. hiervoor aan te wijzen. 

vraagt vervolgens het woord en zegt direct na 
het middageten te willen vertrekken, omdat zijn aanwezigheid op 
een vergadering in Antwerpen vanavond gewenst is. 
Op die bijeenkomst zal gesproken worden over het plan van de 
regering een beroepsleger in het leven te roepen. Een beroeps
leger moet als een groot gevaar worden gezien, omdat het los 
staat van alle lagen van de bevolking. Het propageren van dienst
weigeren wordt in Belgi� momenteel niet voorop gesteld, in*egen
deel; getracht moet worden middels eigen mensen zoveel mogelijk 
orde op zaken te stellen in het leger. 

 
Spreker stelt dan voor in Nederland zo spoedig mogelijk 

over te gaan tot het vormen van zodanige afdelingen, die zelf
standig plannen kunnen maken en acties durven te voeren, die op 
de eigen omgeving zijn afgestemd. 
Voor een gezamenlijk optreden �al gewerkt moeten worden aan een 
platform, er moeten discussiemappen komen, die in discussie
weekeinden met alle leden besproken worden. Daarnaast moet het 
L.C. om toerbeurt in alle afdelingen vergaderen, hetgeen de 
banden met de leden versterkt. Internationaal moet hetzelfde 
gebeuren. Een kleine groep die goed functioneert is beter dan 
een grote groep die niet of nauwelijks werkt. Hiermede zijn in 
Belgi� al de nodige ervaringen opgedaan. 

Alle aanwezigen betuigen hun instemming met deze woorden. 

Ten aanzien van de werkzaamheden van het L.C. is ee�eder 
het er over eens dat het L.C. tussen de congressen het beleid 
dient te voeren en een stimulans voor de werkzaamheden moet zijn. 

Hierna volgt de discussie over het beleid van de redactie. 
Ter tafel ligt het redacti evoorstel dat in de redactie

artikelen het probleem van de organisatie centraal gesteld zal 
worden en dat daarnaast het blad voor de arbeiders leesbaar moet 
zijn. De discussie over de organisatie dient plaats te vinden in 
het Info en de besluiten moeten in de krant bekend gemaakt worden. 

Na lang heen en weer gepraat zijn allen het er over eens, 
dat de krant de propaganda naar buiten moet �· brengen. 
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De indeling in twee blokken wordt aanvaard met dien verstande, 
dat de theoretische stukken eerst in het Info worden uitgedis
cussieerd. 
Tevens wordt overeengekomen om, in ieder geval administratief, 
de redactie en de administratie van de krant onder te brengen 
bi� in Winschoten. 

Door wordt in dit verband voorgesteld 
de verzending in handen te geven, omdat gebleken 

is dat hij zeer accuraat werkt. In het verleden zijn veel fouten 
gemaakt. Niettemin is het een juiste zaak dat alles organisato
risch gezien in ��n hand komt. 

merkt op dat de adressenbak zeer onduidelijk 
is en dat er veel foute adressen in zitten. Langzaamaan worden 
alle fouten weggewerkt. 

ridat van 13. 00 tot 14.00 uur is gepauzeerd, wordt de 
structuur van De Vrije Socialist besproken.

Aangezien de meeste hete hangijzers  reeds zijn uitge
kristallisserd, wordt met een oppervlakkige discussie volstaan. 
Overeengekomen wordt dat meer met proefnummers gewerkt zal wor
den en dat in andere bladen advertenties geplaatst zullen worden. 
Voorts blijkt dat er meer kranten gedrukt worden dan worden uit
gegeven, hetgeen te wijten is aan onvoldoende contact met de 
administratie. 

deelt mede dat er in Twente al plannen 
zijn om een apart gewest te maken met een ·eigen blad. Hier zijn 
minstens 15 leden actief werkzaam en aangezien enkelen van hen 
grotere financiële steun hebben toegezegd, kunnen deze plannen 
gerealiseerd worden

brengt vervolgens de verzending nogmaals ter 
sprake stelt voor de redactie en administratie apart te houden 
en vraagt hierover stemming. 

Gelijk wordt dan tevens het tegenvoorstel in stemming ge
bracht, om redactie en administratie in ieder geval voorlopig, 
samen te voegen. 

Uitslag eerste stemming: 8 voor, 22 tegen en 8 onthoudingen. 
Uitslag stemming van het redactiekollektief: 22 voor, 

8 tegen en 2 onthoudingen. 

deelt dan mede een I.B.M. machine 
heeft gekocht en dat deze voor De  Socialist wordt gebruikt. 
Tot heden heeft hiervoor nog geen cent ontvangen, 
alleen  heeft uit eigen zak f 1.000. - betaald. 
Aangezien de machine op afbetaling is gekocht en nog f 3.400.
moet worden betaald, wordt het hoog tijd dat defo'ederatie bij
springt. 

stelt voor dit uit de verhoogde contributie te 
betalen, die van f 25.- per jaar gaat naar 1% van het netto inko
men met een minimum van f 5 0.- per jaar. 

Uit de vergadering komt het voorstel nu reeds f 50.- per 
lid op tafel te leggen voor de afbetaling. 

Na een korte gedachtenwisseling wordt het voorstel van
 met grote meerderheid van stemmen aangenomen; voorts 

leggen enkelen direct f 5 0.- op tafel. 
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Tevens wordt overeengekomen, op voorstel van om het 
abonnementsgeld niet aan het lidmaatschap te koppelen, zodat 
voor de krant apart moet worden betaald. 

Als laatste punt komt het L.C. ter discussie.· 
Besloten wordt dat op langere termijn hierin meer jonge 

krachten worden aangetrokken. Tevens wordt overeengekomen dat 
het huidige  Comité nog een jaar zal blijven zitten.  merkt in dit verband op 
zich terug te willen trekken en vraagt voor haar-e en ander te _  

benoemen. Allen zeggen voor dit standpunt begrip te hebben en 
overeengekomen wordt slechts in uiterste noodzaak nog een beroep 
te doen op 

Ten aanzien van wordt eveneens overeengekomen 
dat deze als landelijk secretaris aan zal blijven, hetgeen hij 
heeft te danken aan zijn positieve houding ten tijde van het 
congres. 

Nadat nog enige tijd van gedachten is gewisseld wordt het 
congres te circa 17.00 uur gesloten. EINDE. 

200 A 04 



Politiek  
GRONINGEN HEEFT weer een po

litiek café. De Vrije Socialisten, wie 

dat ook mogen zijn, hebben daartoe 
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het initiatief genomen . Ze zeggen dat 

het politiek café als ontmo·etingsplaats 

zou kunnen fungeren voor werkende 

jongeren, studenten, activisten en alle 

politiek geïnteresseerden. Via discus

sies, fi1ms, lezingen, etc. willen de 

 Socialisten komen tot "een kr i
 en   Komende 

vrijdagav\lnd zal er in koffiebar-ga

lerij De Paardestal in de Gelkinge

strnat verder worden gepraat over de 

opzet. Iedereen is daar welkom. 
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datum 1MAART197� 

Demonstratieve bijeenkom CO 
van de Federatie van vrij 
Socialisten       

7 maart 1974 

Op woensdag, 6 maart 1974, van 20.30 uur tot 22.40 uur, werd in 
de kleine zaal van het theater "De Brakke Grond" aan de Nes te 
Amsterdam, een demonstratieve openbare bijeenkomst gehouden, ge
organiseerd door de Federatie van Vrije Socialisten naar aanlei
ding van het recentelijk ten uitvoer brengen van twee doodvon
nissen in Spanje. 

Aan deze bijeenkomst was landelijk bekendheid gegeven door twee 
dagbladen. Ook werden er er in de stad pamfletten uit gedeeld 
waarin men werd opgeroepen aan de bijeenkomst deel te nemen. 

De kleine zaal van het theater "De Brakke Grond", die plaats 
biedt aan ongeveer 100 mensen, was gehuurd door: 

Voor de aanvang van de bijeenkomst werd voor de ingang van het 
theater gecolporteerd met het blad "De vrije Socialist". 

Voor in de zaal waren pamfletten opgehangen  waarin werd opge
roepen aan de demonstratie deel te nemen op zaterdag 9 maart 
1973. 
Tevens was er een stand waar men t ijdschriften en boekwerken 
kon kopen over hoofdzakelijk het onderwerp anarchisme. Tevens 
was het "Sabotage Handboek" er te koop. 

De bijeenkomst, die oorspronkelijk om 20.00 uur had moeten be
ginnen, werd te 20.30 uur geopend. Op dat moment bevonden er 
zich welgeteld 74 mensen in de zaal, daarbij meegerekend leden 
van een filmploeg en de hierna nog te noemen sprekers. 

De openingswoorden werden gesproken door iemand die door ande-
re sprekers  werd genoemd en die, zoals later 
zou blijken,de grote anim-a_tor achter de tegen het het Spaanse 
regiem gerichte acties is.

/ Als eerste spreker voerde het woord: 

In zijn kort en gematigd betoog veroordeelde hij het nieuwe 
fascistische regiem onder Navarro. Hij was van mening dat van 
enige liberalisatie geen sprake was hoewel dat in de regerings
verklaring van Navarro min of meer was toegezegd. Hij deed een 
beroep op de Nederlandse regering nu eens werkelijk een progres
sieve houding aan te nemen ten aanzien van fascistische regiem 
in Spanje. Verder riep hij op actie te gaan voeren binnen de 
vakbonden en politieke partijen om een verder gaande solidari
teit te bereiken met de Spaanse oppositie. 
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Verder deelde hij mee zich in de afgelopen dagen vaak beledigd 
te hebben gevoeld als men tegen hem zei: "Wat is het Spaanse 
volk toch wreed dat men iemand op een dergelijke manier om het 
leven moet brengen". Dit zijn, zo stelde hij, bepaald geen 
Spaanse manieren.maar manieren van een fascistisch regiem. Dit 
kan en mag men niet vereenzelvigen met het Spaanse volk. 

Hierna voerde het woord: 

Deze vroeg zich af hoe het mogelijk was dat in een land waar 
dergelijke terreurmethoden worden toegepast de oppositie toch 
steeds luider wordt. Dit onderstreept de moed van het Spaanse 
proletariaat. Daar moeten wij solidair mee zijn en de oppositie 
daar steunen. Wij kunnen daar in eigen land mee beginnen als we 
weten dat de grote Nederlandse multi-nationals met hun vestigin
gen in Spanje het Franco-regiem steunen. 
Verder was het betoog van eigenlijk meer een histo
risch overzicht van het ontstaan van het Franco-regiem. Tot 
slot van zijn betoog stelde hij de ter dood gebrachte Salvador 
Puig Antich op één lijn met Che Guevarra en wijlen president 
Allende. 

Na zijn redevoering las hij een verklaring voor in het Spaans 
die afkomstig was van de gezamenlijke Spaanse groeperingen in 
Nederland. Blijkens de vertaling van werd daarin om 
solidariteit gevraagd met het Spaanse verzet. 

 Tot slot voor de pauze werd nog ko69 �et woord gevoerd door: 

die eveneens vroeg om solidariteit met het Spaanse verzet. 

Na de pauze die hierna volgde�en die ongeveer 30 minuten duur
de ontspon zich een nogal heftige en langdurige discussie,na
dat iemand van de aanwezigen die niet tot de organisatie be
hoorde een brief had voorgelezen die in "Le Monde" zou hebben 
gestaan en die was geschreven door een broer van Puig Antich. 
Deze persoon zei onder meer dat Puig 
Antich zich in zijn graf zou omdraaien als hij zou horen wel
ke groeperingen het nu voor hem opnamen. Puig Antich haatte 
de mensen die de straat op gaan om te demonstreren omdat hij 
een veel hardere lijn voorstond. Deze  dJ_e .eve.neens 
deze" ___      bleek  5   
beschikken die zich   ..

. d.e·""arsc�u-s-sre·    Na -- ···---·------··'"- ---·- --· --·- •"'"'-"'"""""''' "'"""" ''"'""''"""'"'''""""''' _____ .".". ______ "," .. " " "." .. " . . . .. .  """ "g .. " . 
ongeveer 30 minuten werd de discussie door afgebro-
ken doordat hij zei dat toch iedereen van de aanwezigen naar 
de bijeenkomst was gekomen om het Spaanse proletariaat te steu
nen en dat men dan het eigen belang van verschillende groepe
ringen maar moest vergeten. 

 Na deze discussie werd het woord gevoerd door een onduidelijk 
Nederlands sprekende Spanjaard die werd aangekondigd als: 

Hij gaf een uiteenzetting over de rol van de Katholieke Kerk 
in Spant1 e en gaf een ui tl eg over wat hij noemde 11 het diepste 
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punt van de crisis tussen kerk en staat in Spanje. In het kort 
noemde hij ook nog de Bisschop van Bilbao die niets anders had 
gedaan dan vragen om een uitbreiding van de rechten van de Basken. 
Deze bisschop is geen anarchist, communist of socialist, maar 
gewoon een man die opkomt voor armoede en onvrijheid van Baski
sche bevolking. 

Tot besluit van de avond gaf de voorzitter, die door de aanwezigen 

  genoemd en die waarschijnlijk volgens aankondigingen in 
de  is genaamd, een uiteenzetting van zijn 
actilviteiten van de laatste maanden.  die waarschijnlijk 
afkomstig is uit Wageningen doordat hij memoreerde dat de laatste 
week "Le Monde" niet meer te koop was geweest in Wageningen, noem
de het gelukkig dat er binnenkort weer een proces zou beginnen 
tegen twee jonge Spanjaarden die ook de doodstraf kunnen krijgen, 
zodat de zaak in de publiciteit blijft. Hij deelde mee,dat alle 
informatie die hij binnenkreeg, werd àoorgespeeld naar "Trouw11 en 
de "Volkskrant". Vooral van de kant van "Trouw" werd hem gevraagd 
om meer gegevens van het Spaanse verzet. Hij vertelde dat dit erg 
moeilijk was omdat ook hij slechts heel weinig informatie kreeg. 
Tot slot van de bijeenkomst riep hij een ieder op deel te nemen 
aan de demonstratie op zaterdag 9 maart 1973 te Amsterdam van het 
Beursplein naar het Spaanse Consulaat. 

Van de 74 aanwezigen waren er ongeveer nog 50 over na de pauze. 
vertrok tijdens de pauze en kort na 

de pauze. Tussen de aanwezigen bevonden zich ongeveer  Spanjaar
den. Met uitzondering van de discussie na pauze had de avond ver
der een rustig verloop. einde. 

===================�============================================= 



1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Distr.: � Bijlage(n) : 

Afschr.: BO: 

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. Evaluatie 

22 febr. 1974. lln 

Betreft: bijeenkomst van ttVrije Socialisten " op 19 februari 1974 in "De 
Brakke Grond" a� het Nes te AMSTERDAM .------------------------

' 
Op 19 februari 1974 werd in "De Brakke Grondtt aan het NES 

te AMSTERDAM , een bijeenkomst gehouden van de "Vrije Socialisten" ( 
Anarcho-Syndicalisten) , georganiseerd door de sectie "scholing" van de 
af deling AMSTERDAM • 

Het betrof in dit geval de derde en voorlopig laatste 
bijeenkomst in een cyclus van lezingen voor de "Vrije Socialisten" in 
AMSTERDAM • 

De bijeenkomst droeg een openbaar karakter • 

Het zaaltje in de ttBrakke Grond" was geheel gevuld , toen c 
de bijeenkomst om 20.15 uur geopend werd. Er zaten twee jongemannen achter 
een soort bestuurstafeltje • Van het 
geven van leiding aan de vergadering en de discussie vanachter de be -
stuurstafel was overigens ook geen sprake • Het anarchistische karajter 
van de bijeenkomst werd a.h.w. onderstreept door de wijze waarop de bij
eenkomst gehouden werd • 

In de zaal zaten naar schatting (oppervlakkige telling) 
52 personen , w.o. twee ouderen en de rest jongelui tussen de 18 en 30 
jaar , voor het merendeel "hip " gekleed en , voorzover het mannelijke 
personen betrof , "versierd" met baard /snor en lange haren • 

Zeer waarschijnlijk was het merendeel der aanwezigen 
''studerend" in AMSTERDAM , wat gekonkludeerd werd uit het feit dat er 
enigszins denigrerend gesproken werd over "arbeiders" , veel over 
mede"studenten en situaties op de G.u. en de v.u. in AMSTERDAM , alsmede 
het taalgebruik • 

De inleider was een jonge student die een 
referaat hield over de doelstelling 1 opbouw en werkwijze van de "Vrije 
Socialisten" • De vernietiging van de kapitalistische samenleving en 
de liquidatie van de Staat (de Staat is logen) staat als nr. l op het 
program van de "Vrije Socialisten" 1 waarbij zij zich dus kennelijk nog 
steeds scharen achter de principes van wijlen DOMELA NIEUWENHUIJS • 

Over de organisatievorm (opbouw) werd zeer uitvoerig ge" 
sproken .Duidelijk kwam naar voren dat er een die ohil 
binnen de krin  e  sten· e deze materie • In 
fei e is er een "generatiekloo " ontstaan • De ouderen (oude  
genoemd in de discussie ) willen blijkbaar totaal niets weten van een 
werkelijke "lijn-organisatie" t compleet met bestuur enz. Tal van jon
geren ,_ ter vergadering aanwezig , waren duidelijk een andere gedachte 
toegedaan t nl. de gedachte dat er terwille van het naar 11buiten treden " 
en het "kontakt" opnemen met andere revolutionaire groeperingen , waarbij 
met name gesproken werd over "Huurders-verenigingen" , doch ook over 
andere "aktie•groepen" en zelfs over de "Rode Jeugd" , in ieder geva1 
een bepaalde leidinggevende groep dient te komen , dan dan nog geen "for• 
meel" bestuur behoeft te vormen doch wel de "Vri e Socialisten" na 
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

VERVOLGBLAD Nr. 1. Bij !eÛ-/inf. rapport nr. lln • 

buiten toe kunnen vertegenwoordigen • 

In de diac�e kwam naar voren dat de pennevruchten 
Tan DOMELA NIEUWENHUIJS t  en B.DE LIGT bestudeerd , althans ge• 
lezen worden in de kring  "Vrije Socialisten" en dat vooral het 
boek van B.DE LIGT � een vooroorlogse syndicalist , bij hen goed in de 
markt ligt • 

Als organisaties waarmede ot kontakt wordt onderhouden of 
kontakt gewenst wordt 1 kwamen naar voren de o.v.B. , de P.s.P. en het 
"Dienstweigeraars-verbond" • 

Gesteld werd dat de P.s.P. in feite tot stand is gekomen 
op initiatief van "Vrije Socialisten" • De o.v. B. werd gekwalificeerd als 
de enige vakbond waar de "Vrije Socialisten" een overwegende invloed in 
bezitten • 

In de discussie werd ook naar voren gebracht dat de 
"Vrije Socialisten" uit de periode 1920 - 1945 weliswaar stregg princi
pieel waren geweest in hun beginsel-vastheid , doch in de praktijk negaw 
tie:f' waren opgetreden • In dit verband werden genoemd de " oude arbeiders" 
uit de z.O.hoek van FRIESLAND 1 uit TWENTE en uit de ZAANSTREEK • 

Het stichten door DOMELA NIEUWENHUIJS van "anarcho .. 

syndicalistische " leefgemeenschappen 2 werd in de diskussie als een 
"ondoordacht initiatief' 11 afgedaan • Afgekeurd werd; dat DOMELA. NIEUWEH· 
HUIJS in bepaalde opzichten parlementair gedacht en gehandeld had • 

Overigens was de inleiding en de daarop volgende discus" 
sie zo verward en tegenstrijdig dat er geen werkelijke gefundeerde kon� 
klusie getrokken kon worden t.a.v. de theoretische opstelling en prak N 

tische uitwerking die men zich voor agen stelt • 

Eln der discussianten , nl. een zekere 
naar wiens betoog met veel aandacht ge� 

luisterd werd , stelde o.a. : " door het optreden van de voor-oorlogse 
 anarcho-syndicalisten hebben wij het stempel meegekregen van het zwarte 

koffertje met bommen van BOEKANIN , een stempel dat wij nu nog meedragen 
wat merkbaar is als je ergens zegt dat je anarchist bent .Dit is onlangs 
ook weer gebleken tijdens de arrestatie en uitwijzing van twee linkse 
Duitse mensen , die in Amsterdam gearresteerd werden en zonder4 vorm 
van proces werden beoordeeld als anarchisten , bommengooiers en gevaar
lijke extremisten • De burgerlijke pers heeft er een groot verhaal over 
gebracht • Om dat imago te doorbreken , aldus zal het toch nodig 
zijn een soort organisatie te vormen , wat door de ouderen dus wordt af
gewezen • bracht naar voren dat de ouderen wel erg licht geraakt 
waren , zodra er maar sprake was van de opbouw van een organisatie .Toen 
enige tijd geleden boven een artikel in het blad "De Vrije Socialist" de 
kop was geplaatst "Libertair-.arxisme" kwamen er direct reakties uit de 
hoek van de ouderen , die van oordeel waren dat het blad nu helemaal op 
een verkeerde weg was • 

Van het Marxisme als zodanig wilden de aanwezigen 
kennelijk ook niets weten • MARX zou BOEKANIN als een dikàator hebben 
bejegend en de Bolsjewisten in de Sovjet Unie zouden de anarchisten 
bij bosjes hebben afgemaakt • Geen der aanwezigen liet zich in de discus
sie pro-Rt.ssisch ot pro-communistisch uit • Het tegendeel was in tal van 
discussie-bijdragen het geval • 

O.a. werd in een discussie naar voren gebracht dat het 
de C.P.N. was die de haven-arbeiders in ROTTERDAM misleid hada ttArbeiders
macht" werd als een "bevriende organisatie van de Vrije Socialisten afge• 
schilderd • 
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VERVOLGBLAD Nr. 

1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Bij aipDme-/inf. rapport nr. lln • 

Verschillende aanwezigen bleken betrokken te zijn geweest bij de bezet• 

ting van het Maagdenhuis in AMSTERDAM • Opge merkt werd dat de c.P.N. ook 
in dat geval een Terkeerde rol had gespeeld en o.a. getracht had zich 
meester te maken van die aktie • 

In d.1.t verband kwam de besluitvorming zowel in de communis 
tische partijen alsook in de anarcho-syndicalistische hoek ter sprake • 

Het democratisch centralisme werd gezien als het uit w 
rangeren van de persoonlijke overtuiging door een evt. te creëren meer" 

de rheid s in een z.g. lijn-organisatie gemakkelijk te fabriceren • 
Diverse discussianten waren van oordeel dat iedere vorm 

van organisatie afgewezen diende te worden , omdat organisaties ste eds , 
en noodwendig � gebruik maken van dwangregels , wat dan principieel in 
zou gaan tegen l'n der belangrijkste anarchistische uitgangspunten • 

De discussianten die dit stelden wilden ook niets weten 
Tan een federatie van Vrije Socialisten , maar wilden in een vrijblijvende 
discussie tot een evt. besluitvorming komen t zonder bijv. bestuursvoorste 
len en / of suggesties van een soort bestuur • 

Er werden verschillende akties aangehaald die door 
anarchisten zouden zijn gestimuleerd • o.a. in Duitsland en Frankrijk t 
doch ook in de havens van Rotterdam t waarbij verschillende anarchisten 1 
die deel uit maken van "Arbeidsmacht" een belangrijke rol gespeeld zouden 
hebben • 

was van oordeel dat verschillende Vrije Socialis
ten , die geporteerd bleken te zijn voor het vormen van een functionerende 
federatie en werkzaam in bedri jven , de kans liepen af te zakke n in de 
richting van de P.s.P. Hij had dat uit gesprekken met "kameraden" gekon
kludeerd • is zelf ook werkzaam in een bedrijf • Hij deelde ook 
mee in kontakt te staan met de voorzitter van 

Een andere discussiant t een klein mannetje van onge
veer i.55 meter , van beroep onderwijzer t kalend , wonend in AMSTERDAM t 
ve rtelde dat hij eens een blauw oog had opgelopen in de haven van 
AMSTERDAM , toen hij zich t.o. een groep arbeiders kenbaar had gemaakt 
als een anarchist • Deze man was van mening dat het weinig zin had om 
met manifesten etc. onder de Amsterdamse arbeiders te gaan werken , zoals 
door anderen was voorgesteld • De anarchist dient zelfstandig te werken 
op eigen initiatief , uitgaande van zijn overtuiging en gebruik makend 
Tan de mogelijkheden die er voor hem persoonlijk liggen • De lln doet dat 
in de o.v.B. een andere in ttArbeidsmacht" en een derde in het N.v.v. 

noor l&n der discussianten werd gezegd dat er ook strub
belingen kunnen ontstaan in de z.g. arbeidersklasse • Hij illustreerde dit 
met een verhaald over he t bedri jf van . De buurtw 

bewoners willen de bepalingen van de Hinderwet volledig toegepast zien 
op dat bedrijf , t.b.v. van zich zelf en de werknemers van zijn 
bang dat er in dat geTal een paar honderd man op straat komen te staan. 

Er was ook een discussiant die het over het egoisme in 
de mens had. Hij was er van overtuigd dat na een geslaagde revolutie tal 
van leidingge vende figuren uit de arbeidersklasse alles in het wer 
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VERVOLGBLAD Nr. 3 
1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Bij  rapport nr. 66n • 

Opva1lend was de discussie-bijdrage van een man van 
± 50 jaar , lang , slank postuur • 

De man , die bijna 35 minuten aan het woord bleef en 
naar wie aandachtig werd geluisterd , begon met de opmerking dat hij voor 
de oorlog bevriend was geweest met verschillende Vrije Socia1isten , door 
hem "anarchisten" genoemd • Hij noemde in dit verband een zekere 

 en een zekere  
Hij verklaarde dat hij zeer veel respect had voor anarchisten die hij 
gekend had , mensen die zich volledig hadden ingezet voor hun mede-arbei
ders en heel vaak de klappen op hadden moeten vangen , o.a. doordat ze 
bij een alttie of een betoog een leidinggevende rol speelden en dan in een 
crisis-periode als eerste buiten de poort werden gezet. 

De man merkte op dat hij zich geergerd had aan de deni
grerende wijze waarop door meerdere discussianten geoordeeld en gesproken 
was over de anarchisten uit de periode 1880 - 1945 • Het merendeel van de 
hier aanwezigen is studerend. Wat hebbe� deze mensen die zo scherp durven 
oordelen zelf al gepresteerd ? Wat weten verschillende discussianten van 
de crisistijd in de dertiger jaren , wat van de strijd die de oude anar
chisten onder zeer moeilijke omstandigheden hebben gevoerd , waarbij het 
broodvraagstuk een onmiddellijke rol speelde ? 

Dit betoogje werd door de meerderheid van de aanwezigen 
met applaus onderstreept • 

Vervolgens gaf betrokkene een uiteenzetting in de marxis
tisch-leninistische stijl van de strijd tussen de bezittende en de niet
bezittende klasse • Hij verdedigde het beginsel van het democratisch -
centralisme en van de "lijn-organisatie'' naar de Leninistische principes. 

Hij gaf een overzicht van de strijd zoals die in het 
verleden gevoerd is tussen de kapitalisten en de proletariers en verklaar
de dat de anarchisten uit de periode 1880 - 1945 daa� een toch wel belang
rijke rol hadden gespeeld • De strijd is inmiddels echter in een andere 
fase gekomen en dat betekent dat er andere strijdmiddelen ingezet worden 
van weerszijden • Van de zijde van de arbeiders is dat o.m. het zich  strikt funderen op de Marxistisch-Leninistische beginselen en het opbou

 van een sterke strijd-organisatie • Hij wees op grond daarvan de 
anarchistische uitgangsstellingen volledig van de hand • 

Betrokkene was van oordeel dat uit de discussie-bijdra-
gen die hij ter vergadering had beluisterd , in de eerste plaats "on.geduld" 

aar voren was gekomen • Tal van discussianten menen dat er een revolutie 
gerealiseerd kan worden in bijv. een periode van twee jaar • Dat is een 
onjuist uitgangspunt • De revolutie komt er niet in twee jaar , wantde 
situatie moet eerst zo worden dat de massa rijp is om aan de zijde van 
de klasse-bewuste arbeiders de strijd aan te binden • �at te bereiken 

oet er gewerkt worden , zeer gericht • · 
Hij veroordeelde het optreden van de"RODE JEUGD" die  zich van de massa vervreemdt , door de gewelddadigheid centraal te stellen. 

Zonder de medewerking van de massa , kan een revolutie niet slagen • Het is 
daarom nodig die massa achter je te krijgen en te houden. 

· .  Uit, de inhoud van het betoog zou geconcludeerd kunnen 
orden dat deze man namens de MLPN sprak. 

De vergadering werd om ongeveer 23.30 uur beeindigd • 
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Distr.: BFA - BCP - BOP/C Bijlage(n) : 2 
Afschr.: BO: 

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. Evaluatie 

15-3-1974 1 
Betreft: 

Fonds Internationale Solidariteit. 

Bijgevoegd, in fotocopie, treft U aan een protestbrief 
uitgaande van het Fonds Internationale Solidariteit (FIS). 

Bij deze brief was tevens een handtekeningenlijst. 
Eveneens in fotocopie bijgevoegd. 
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 VONNIS 
SPAAN SE BANl<ROVER S 

Zo titelt do Volkskrant van 5 fob een artikel over de aktie die wjj sedert 
miàden december voeren voor een aé:ntal leden van de voormali{Se MIL 
(Hovimiento Ibérico de Liberación: Iberiese Bevrijdingsbeweging ) die door 
de spaanse autoriteiten op allerlei beschuldigingen zijn gearresteerd en 
nu op een proces wachten of al tot zware straffen ve"roordeeld zijn: 

- Jos6 Luis Pons Llobet , 18 jaar, student 
- Oriol Sole Sugranye s� 25 jaar, tipograaf 
- Har:la Angustias J?ernandez Mat eos ?  17 jaar, scholiere 
- Santiago SoJ.er .Amj_go, 33 jaar, leraar sociologie en journalist 
- Javier Garriga Paituvi, 24 jaar, korrektor 

Salvador Puig Antich, 26 ,jaar, student 
Emilio Paräinas Viladrich, :SQ jaar, leraar aan de universiteit van Barcelona 

- Maria Luisa Pigu.ill0m Mateos9 14 jaar, kantoorbediendo 
- Manuel Antonio Canestro Amaya, gc:en biezondoü1eden bekend o 

De Hovimiento Ibérico du Liberación wilde het verzet ondor de spaanse 
l)evolking t�gen het hardvochtige Franco-regiem onderstounen door 
materiö1e hulr) en door propaganda cm agitatieo Hiervoor gaven ze Ooa" 
brochures C'n boe��en uit en om dit werk te financieren pleegden ze een 
aantal bankovervalleno Dat wil niet zeggen dat alle leden van de JvIIL 
aan bankov.:,rvallen hebbei1 meegeda,ano Bij de bankovervallen werd in 
-pamfletten uitcelegd waarom de GVGrvallen gebeurden en vaak hadden de 
vrijheülsstrijders (hun overvallen zijn te vergelijken met overvallen door 
de ondergrondse op· distributiekantoren in de oorlog ) daarbij de simpatie 
var;. üc�t personeel. Bij een overval begin 1973 is echter een bankemplyé 
gc"Iond g'eraakt en dat was de grond voor één van de doodstraffen dio 
t eger. 3al vador Puig lmtich werden geëist" '11ijdens de rcchtszi tting hEeft 
de:; procureul' echter moeten toegeven dat Puig Antich daara2.Y1 geen schuld 
kan hebben gehad omdat hij tijdens de overval in de auto heeft gezeten 
waa:cmcie de overvallers naderhand zijn weggeredeno De tweede basis voor 
het eisen van eên doodstraf teg,on Pu.ig Antich was dat bij zijn arrestatie 
r:rm }")üli tieofficier zo zwaar gewond is geraakt dat hij aan zjjn wonden is 
overleden. Deze arrestatie gebeurde toen Puig· Antich met kameraden 
crnkrgrondse literatuur zou gaan v0rsprcidon on Puig A tich heeft zich 
1e[rijpe1Ukerwijs t egen die arrosta�io verzet9 gezien de rechteloosheid 
die er in Spanje: voor po1iticko togsn::�tandol'S van het regiem heerst o 
.ó'r zijn echter 5 kog-els in hc�t liclléèarn van de? poli tieofficiGr gcvoncJ en, 
wa<."rvan 2 uit de revoJ.ver van Puig Ar,tich en 3 uit wapens van andere 
lÎO.Li.tieé12·enton. Ve:rder hebben lc�gorart�wn verklaard dat Puig Antich bij 
hot schieten waarschijnljjk n.iJ;t het vollcèlig'c gebruik van zjjn geestvermogens 
heeft gehad door de klappcE <.He hij van de poli tie had gekregen on door 
e0n kaakschot dat htj b� do worsteling had opgelopen� 

:COOD"VOHHIS 

Lic verzachtende" ornstandic'hod1:n rm hot feit dat niemand van de getuigen 
.Je;:/ IJ11i;.; :?�1,�� LJ c/oct i:.:n MarLt ü1gu:_:_:�ias Pateos met zekerheid als decl-
1.:.cr:>�::cr; az1.n rL.: bankoverval lk:bbc:n herkend, hebben echter niet het geringste 

in J�' ::::chaal  bi,j de: vonr;.isscn die: de; krijgsraad van Barcelona 
r . .jr:nuc:":ci. he (! ft gevold� 



- Salvador Puig Antich de doodstraf 
- Jos é Luis Pons Llobot 30   wegens deelname aan d� 

bankoverval 
· 

- Maria A1gustias Fernandez Mateo.s 6   Omdat zij bij de 
bankoverval op de uitk�k zou hebben gestaan. 

Deze vonniss en moeten door de ,Oppers te Krijgsraad bc;krachtigd worden en 
verder hebbon de advokaten beroep aangdekendo De beslissing over het 
vonnis kan ieder ogenblik vallen, d.w.z. evengoed vandaag of morgen als 
over een paar maanden. 

In mélart of april is do volgende groep aan de beurt. Ook teg'en Jos é Luis 
?ons Llobet (die dus voor de tweede keer terecht zal staan) en Oriol Solo 
S1igrany8s wordt d2arbij de doods traf geëist omdat zij zich bij een poging de 

franse grens over te komen met hur� s chietwapens togen arrestatie hebben 
verzet o De vervolging van deze en andere Spanjaarden doo:r_' de s paonse 
au tori toiten doet ster}: denken aan wat hier in de oorlog met verzets 
str-j_jdors gebeurde. Ook in Spcnje is daarbij iedere wille:keur toegestaan. 

Nadat we eers t goprobeerd hebben in de nederlandse pers berichten over 
dczo zaak en de op handen zjjndo processen opgenomen te krijgen on oteun · · 
te zookon voor de akties die in Frankx·ijk werden gevoerd, zijn wo half 
jo.rmari begonnen aan oen handtekeningaktie en het benaderen van vooral 
do politieke part�enG 

Dit hoeft er al vas t toe geleid dat op 4 fobr-uari de tweodokarnerleden 
van Elsen (KVP) en de Vries ( PvdJ,_ ) do leiding op zich hc:bben genomen van 
c:ori delegatie die de eerste 1230 handtekeningen op de s paanse 8.rnbassade 
hooft aant;'ebodon. De 65 s paans o hanûtokeningen dio or ook op stonden, 
hadden 1-rc; uit d·e ljjsten rroknipt oncîat ons dat voor de Spanjaard cm toch 
te govaarljjk leek. We hebben dit bij de aGnbieding ook g·ezogd. Do aan
bioè.inc V·Jrlic�p in een waé1I's chijnljjk bedrieglijk hoffeljjko sfeer maar we 
hadden wol eon kwartier de g·é:logGnheid om onzo opvattingc·n over de 
vo1mis se:n en over het bolc:icl van de spaanse regering· uit te s proken" 
Vooral is daar!Jij de nadr1lk orop gelc=:gd dat ui tvocring van de vonnissen 
ho.as t zoker weer niou w e;owold zal uitlokken o JJc::: kanselier van do ambass ade 9 
die ons ontving, zoi dat do bclcnE;f:;tolling die:; or in Hcderlond bestaat 

rr1; voor wat er in Spanje ccbourt, zcc·r op prijs word ges told, dat ook akties 

\. 2-ls deze ·�Jcm f:;teun waren voor de boleifü:;bopaling van dt.:i spaanso regering 
en l12:t nog dozolfde dag ecm tolersrar: naar I'fadrid zou gaan om de aanbieding 
v2,n 3e: h2-ndto�::cnÜ1[S'OD te berichten. De lijston zouden vervolg�ens met de 
ccT0tvolgcmde diplornatioke post ( 3 feb) naél.r Ifadrid gaan. 

[c:stbaar resultaat van de 2-éJbicding van de handtekeningen is geweest dat 
rk� 1\:'i/TC:Jtic van de JvII1-mons en de l:rantE".m cm do radio op wat grotore schaal 
heef+; 2cb1ald dan tot dan was gelukt. Na de aanbieding was er eon pers 
kord2rsLt io waarhjj verslaggevers v2:rt hc:t ANP, van versc.hillenè12 kranten 
en van c10 radio aanwezig l'lé1T8no 

HAlilT �KS1HNG ENAK"T IE 

Togen onze verwachting in zijE er echter in do week na do aanbieding maar 
zeer weinig handtskoningenlijston en aanvragen binnengekomen. Toch is het 
do bedoeling met onz·..: al=tics door te gaeJ1 tot er rosul taat is boreikt. 
Voorlopig willen we minstens 10 ,000 handtekcmingen heiJben. Dat Doet niet 
é:Ü te moeilijk zijn� Ec:n goniddoldc· van. 50 handtokoningen per ontvanffei' 
Vé:m cli t stencil zou orn:; zover brcmg::. llaarschijnlijl h0bben velen godacht 
cls.t mot do aQnbic:ding van de 1230 hémdt(:keningen onze aldie was e,fgolopone 
!� -� ü-: dus niut hot ['.'CVal en wc ver:wc:kcm ic:d c:recm zoveel mogelijk hand-
-�� r;kc;J:ÜEè:en te ve:rzc:J11cl.c�no :Oc volgende laats te d.:;,tums voor inzending zijn 
··:J. 15 cm vrijdag 22 februari� zoèat er in hc.:t begin van olk van de op 
� iC' _:r,huns ·volgcr.:.de woken con vorzamcling handtokenin§:on zou kunnen 

"::Jrc:�c:n 2.art;·e:boc1en. 



Naast àcze handtekeningaktie proberen we de politieke partijen te bewegen 

zich over deze kwestie uit te spreken en een boodschap to zcnnden aan de 

ambassade of de regering van Spanje. Ook is aan kardinaal Alfrink gevraagd 

om tussenbeide te komen omdat hij als hoofd van een katolieke gemeenschap 

toch wel enige invloed moet hebben op een zich katoliek noomond.e regering • 

.AKTIES DOOR ANDERE GROEP:CN 

Ool<: anderen zotten zich in voor de veroordeelden van Barcelonac 

Namens do nederlandso sekties van de Sociali s tiese Part:ij van Spanje, 
Je Kommunisties o  Partij van Spanje, de Comisiones Obreras en de vakbond 
Unión Gonoral de Trabajadorcs stuurde .Acción :Fuego in Utrecht het volgende 
telegram aan de nod crlandse minister van buitcmlandso zaken: 
1 ondergetekenden verzoeken u ong·erusthoid nedorlandse regering uit to 
sprckc:n over schandéüigo gang van zaken proces barcelona waar doodstraf 
is gevallen' o 

Hot twoc:dekamerlid van der Spek ( PSP ) stelde schriftelijke vragon arul de 
minister vun bui tcnlandso zaken met als laatste� Wil ook de I-Tinister, 
namens de J.foderlandse regoring, bjj do Spaamw e,utori tei ten zjjn invloed 
in deze zin aanwenden opdat in iodor geval do tcnui tvoorlegging van h(;t 
ui tgosprokcm doodvonnis wordt voork01:ien? o 

Op zaterdagavond 2 fobrue,ri hebben Acción I�uego en do Comisioncs Obroras 
in Utrecht oen Spanjo-derr,onstratic; goorganiseerd 7 waarbjj ook dozo zaak do 
nodiee aandacht kroeg" Ruim 200 Spanjaarden en Nockrlandc:rs namen aan 
de: ze deT!lonstratie dool. Niet veel, maar misschien had· de aankondig'ing van 
do demonstratie op grotere schaal mooton gebeuren$ 

El1T V AH :DE VE'LE 

D.: veroordoling van Puig Antich en zjjn kameraden is slechts óén v2,n de 
ont0lb2"rc gevallen van rechtsverkrachting in Span j e 2�1 slechts óé11 simptoom 
van hc:t cJ.gomcme ondordrukkingsklimaat in dat la�1d • .Aktie togen dit vonnis 
is da2,rorn automatic s aktio tegen do hole; to2stand in Spanje. Dat wij niet 
toec·lijk óók de vrjjhcid vrag·2n voor de 10 veroordeo1C:on van de Comisiones 
Gt.::r'oras, die 12 tot 20 ,jaa:r.' ,:;ev0,ngenis 2t raf kregen opgelegd op do onbm1ezen 
boschu1cJiging vE:Ln het houdr.:m van een vc:rgadc.1ring, is van de Grw kant omdat 
O!lZC: g:roup te }dein is om alles te� ku.nm.:n doem en omdat bv. Lcción Fuego 
zijn hoofdaandacht 01) de mcn.�::;en vzm du Comisionc;:� Cbreras richt. Voor de 
rost va1 t bij zulk con oJ::tic de voorr.aam;c.:d:o �a:nèlé.wht toch automo ties op het 
zwaarste: cc:val on zelfs de [.!,fsc�mw;._:ijl:e vc:roordolingcm van ,fosó Luis Pons 
Llobet on I·fr1rfa !rn.'.TU.:-:tias J?ern::-mdcz l·htoos vallen in de scho.dvw D2,ast hot 

dooclvon::üs teg'cn Puig .r,nU.ch. 

::JE I<L.2'Jf{r_1T OP SUKSES 

Op �'.5 :im1.uari 11cLbcrL do �:>}x:,é.•,:n;;c adv�-:ikatcn van de drie veroordeelden in Parijs 
ee:u. pc::-:·�;�,.:.onfcrcmtie; (:'1Jhouclon. Zo ·v1c:rc�,n v:rij pcssif:üstios ov�:r hot lot van 
Pui:�· .Lc�ich. �·1llc::; l"1inc hen af v2,i1 do druk die de puiJliol::c: opinie in 
Cii. b1ü t\J:n. Gr1a.n.._;(; z.nn u.it,Jcfcnc,r1 •  11,::t 1·12.�: daarom nodig op allo mog·clijke manie
-:."cn ::1,ktio voo:c (1':.· vc·.r.':-.)c;rd1;c;lricm to voeron. D0: afloop van hot proces in Burgos 
in 1�)70, waz""r de d�1oc1vo:1nü;c.;cm o:ncJc;r druk vc:-n de intorna,tionalo opinie in 
Cr?varl; .·t::rüsr-d;:r2 . .ffC.'Yl •::c::>:.·dc�l , laat zien dat CT' bij ['.OOdO inzet WCl iets 
.i: ·) "':Jc:rcükon is o 

�-\; a.clvokc:,to:n v21·tc1r.2cn 1)0k uvor :ie r'lan:Lcr ·Haarop Puig Antich in cJe gevangenis 
'Jc:rc'.t b.�:b�ndcüd o Ü3 }:C'l0mo,o,:L 'fan de bui tOJTiv'OI'old :.-1frwslcten on mag alleen 
r:1.:::.v:Jc orrt:-.'anp'C?D van ·3 familü; ( 2x por i'!'?C:k) en van ;ijn advoko.at. Zijn 

'l:ni�L: L:: ('.c [:c:zockc1L cLYn' (:e.:1 {�1af3Wand van Puig Arctich goschoidcn cm 
mcr t r;c_:r !"'."il':cfooL LE:t Ll(?Fl prat.sno ./d l;:?o-:1 �,ijn arJvokaat kan non::.aal kontakt 
. .ic�t }- i1 .• :r:� nr-:·) t)c:11. l���c zijr1 voortdu 1�0nd t\"ree bo\·1akur�3 bj,j hcrüo Pakjas ontvang·cn 
ï_,_; ,_ :r.' �ürit ::rij ::ic�ar toch wcrdt ?uir:- Antich iedere twc.:c uur uit zijn col gehaald 
•jE f.."-;--;-',')lLi1h•·2rd o �{et more0l van de� jongen is als ECVolg van Jo situatie zoor 



(--

laag en de advokaten menen dat hij gek zal worden als het nog lang duurt • •  

FIN.ANTIELE VER.ANTWOORDIUG TO':ytA  DIT STENCIL 

 
papier 
port o 

reiskosten voor een van 

29,-
117, 50 

do doleg·atieleden 10, -
clirokt betaalde telefoonkosten 4, 20 

 telefoonkosten over 
uigen aansluiting 

ze chat te eerste kosten voor dit stencil plus verzending : 70 tot 100 gld. 

  
U • .  î.��e te G. 25,-; R.de J. te C. 50,-; WoJ.E.K. te A. 81,-; J"Ca do L. 
ü: L. 20,-� O.V"13. to R. 50,-. '!:���§�-��§1-: 

Voordat do aktie in Nederland op gang kwam, stuurd e het Fonds Internationale 
Solidariteit fl. 100, - aan het steunkomi tee in Parijs dat het initiatief voor 
de· international e aktü:s heeft e-enomon. 

'Jcrdcro   zoor  om met de akties door te kunnen gaan. 

Zij kunnen worden gestort op gi:co 48 24 00 van 
pcnningTieester Fond s I:!J.ternationalo Solidariteit, W.E" Vlieg·Emstraat 2, 
Dordrecht� 

(Fut T' Gnds Internationale Solidariteit bes taat ongovoer 5 jéJ.ar en is een 
ini tiatiof van de Federatie van Vrije Socialisten. Het zamelt geld in voor 
poli ticko g·evangencm , dat rechtstreeks nao.r poli tieko gevangenen of hun 
fc:,milio g-e3tuurc1 wordt ·of naar orf'2nis aties die zich voo:ç politieke govo.ngenen 
inzc�tt en. ) · 

 Puig Antich 

 108, Wageningen 
telQ 08370/13698 

1-� 1:.ls U n.iot gcmoog b2ndtd::oningonlijsten hebt vraag dan nieuwe; aan of tik 
of fotok,.)piccr zclr ua t c:ksmnplaren bij. 



naam 

B . 
.A DE .ANBASSADEUR VAN SPANJE IN NEDERL.AfID 

Mijnheer 

Op grond van verkregen inlichtingen zijn wij van mening dat bij het proces 
voor de militaire rechtbank in Barcelona op 8 en 9 januari 1974 tegen 

SALVlüJOR PUIG ANTICH, JOSE LUIS PONS LLOBLT on MARIA ANGUSTIAS FERNANDEZ �IATEOS 

fundamentele rechtsregels ztjn geschonden en dat de opgelegde straffen: 

oen doodvonnis en  van 30 en 6  in geen verhouding 

staan tot hetgeen tegen de beklaagden kon ·vmrden staande gehouden, zeker 
niet als ook rekening wordt gehouden met de verzachtende omstandigheden. 

Overigens menen wij dat gebrek aan vrijheid in uw land het plegen van geweld
daden in de hand werkt. 

In ieder geval achten v�j de opgelegde straffen onmenselijk en onwaardig en 
wij protesteren er met alle kracht tegen. 

Wij verzoel(en u dit protest aan uw regering over te brengen. 

adres en woonplaats handtekening 

opduren aan: Bas Moreel, Nobelwcg 108, Wageningen 



 
datum 

ou 
5 JUNI 1974 

1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Distr.:  Bijlage(n) : 
 

Afschr.: 

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. Evaluatie 

1 
Betreft:  Federatie van  Socialisten. 

De bijeenkomst van De Federatie van Vrije Socialisten op 28-5-1974 
in "De Brakke Grond" te Amsterdam werd bijgewoond door ongeveer 
50 personen. 

Achter de tafel voor in de zaal hadden plaatsgenomen : 
en de aprekeJhd
De inleiding werd gehouden door Hij bracht de stelregels 
van de economie: prijsverhoudingen, factorprijzen en leer der effec 
tieve vraag naar voren en noemde 4aarbij de volgende economen: 

SMITH, 
RICARDO, 
CLARKE, 
SCHUMPETER en 
KEYNES. 

Deze stelregels waren volgëns alleen toe te passen vanuit 
een ideologie en zo ontstond zijn alternatief de marxistische 
economie.

Na een korte pause ontstond er een levendige discussie. Ook nü was 
praktisch alleen aan het woord. De volgende uitspraken 

van ontlokte diverse aanwezigen enige verbazing, - doch 
hij ging hier niet op in daar het thans te ver zou voeren -; 
- in de marxistische economie is de meerwaarde-theorie foutief 
- iedere economische theorie mist een historische waarde, omdat zij 

niet voldoet aan de empirische werkelijkheid 
- de marxistische economie is voor een groot gedeelt� gebaseerd op 

de ideeën van RICARDO 
- de multiplier - der KEYNES uitgevonden der bestrijding van de 

crisis in de jaren dertig - zou thans volgens Franse economen 
ten allen tijde 1 zijn en dus niet van historische waarde. 

Het feit dat ZIJLSTRA president van de Nederlandse Bank bij het 
vaststellen van zijn jaarverslagen en -begrotingen uitgaat van de 
KEYNESIAANSE theorie, deed hij af met de terl)ea: nhuichelarij0 en 
"niet in overeenstemming met de werkelijkheid". 



 Cc- � /80,.Jê>J 

 

 2 mei 

 
 G  

 De werkende (jonge) man in de IJmon.4. 

Zoals blijkt uit hebben  
 Pro1etariea Linka) 

 van vrije Socialisten) het ini
tiatief genomen om de we kende (jonge) manen in de 
IJmond te aktiveren. 

Als aanse1i tracht men dit doel te bereiken 
4oor het organiseren van diacussieaYonden, die tus• 
sen halt februari en halt mei 19?4 gehouden zullen 
worden in Velaen�Noord. 
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FASCISME l�J 0E -t -,E JAS
Als je ierri.nnd bent die alles neemt, of die blijft denRén� het valt wel mee, dan heeft 
het ceen zin dit vlugschrift verder te lezen, geef h3t dan maar terur�. 
Een v&n onze nieuwe democratische uitv:indincen is het martelen van de politieke tecen
stander op wetenschappelijke basis. Ma:-�elen wordt al eeuwenlanrr �ed�an, maar het 
behöort bij diktaturen en fascisme. Daarom moet het nu onbloedie en eehe::.m, in een 
nieuwe jasje cestoken worden. 
Momenteel zijn er in Duitsland meer dan 80 politieke gevan{Senen, waarvan een aantal 

" in de zogenaamde doc1envleucel van de cevangenis Keulen Ossendorf. Afgesloten van ieder 
celuid, hebben ze maanden achtereen eeen menselijk kontakt (buiten bewakers en verhoor
personeel) , in een cel voortdurend onder de n&onlampcn. Dit 2.llos tijdens het voor
arrest! dat jarenlanc kan duren. Alleen door voortdurende akties van advokaten, ju.ris
ten en artsen zijn lichte "verbeterinc;en" afcedwonr7en, die met veel tamtam bekend zijn 
Gemaakt, ma.ar die vol(ens de artsen-verklarincen �ot dodelijke proces alleen maar ver

lanezamen. Deze gevancenen zullen niet berecht worden voordat ze geestelijk en licha
melijk zo ernstic; ziek zijn dat ze álles toe zullen eeven (waar of niet waar) 
Deze nieuwe martelmethode, uitcevoerd door eeprogammeerde isolatie en sensore depri
vatie (het 0ui thonr·eren" en verlamen der zintuicen) is in Amerika ontwikkeld op ba
sis van het "hersenspGelen", maar noe vernietic;encler. Is r;eperfektioneerd in Duitsland, 
o.a. �an de psycholocische fakulteit van de univer�iteit in Hamburc, en wordt van daar 
.tl t naar andere westerse demokratische ( ?) landen ceë::-.rporteerd. 

M!J1R WAT F_EBBEN WIJ DAE TE MAF�? DUITSLAND IS TOCH HET LAND DER NAZI'S EN NEO
FASCISTEN? IEDERE DUITSER STOND TOCH ACHTER DE OORLOG! 
Ook v6ór 1939 waren er Duitsers die protesteerden en waarschuwden tecen het opkomend 
fascisme, zoals nu de kommitees gecen Folter, maar zij werden omeebracht in K.Z.-lagers. 

DE "tTEDERIJi\lilSE JUSTITIE HEEFT ZONDER ENIGF! VOHM V.AH RECHT TWEE DUITSE VLUCHTELINGllî 
GEBOEIIY Et� WEL (IlTER DE GRENS GEZEr, DEZI'J Q JONGENS MJJ{EN GROTE KANS IN DE DODENVLEU
GEL TE KOMEN. ZIJ HADDEN GEEN MISDRIJF GEPLF�GD. 

Op 4 febru;u:i werden in Amsterdam 2 duitse joncens midden op straat door de politie 
(in burcer, eewapenà) �earresteerd, mishandel� en ceboeid als oncewenst vreemdelinc 
overeedracen aan de duitse politie. Een van hen kon na 3 dacen nae niet eten en een 
van zijn handen is voor levenslane verminkt. Hun advokaat werd niet toecelaten, het
eeen tecon de wet is. Hun verzoek om politiek asyl werd niet eens overcebracht. 
Hun misdaad: zij vertaalden politieke stukken. Een van hen behoorde in Duitsland tot 
een organisatie (c:een gewelddadiee) die later verboden werd • • • • • •  Dit wordt in Neder
land niet als rechtserond erkend. 
De staatssckretaris ( Glas tra van Loon) weicert te roaceren op herhaalde protest�m van 
hun advokaat. 

IN NEDERI.J\IID WOHJYI.1 EEN ONNEUSELIJKE NHJE GEVANGENIS GEEOU\fü MET EEN EXTPJ" GROTE 
C.APACI1'EIT. EEN VA1I DE VELE EFZWAl@î TEG.EN DEZE GEVANGEfUS In DUIVENDRECHT, GEMEn-î1l1E 
J1.MSTI�i�m.t, IS HET BOUWEN VJJT VELE ISOLATIECELLEN OP DE BOVENSTE VERDIRPINGEN. 
Dit collencomr1lex kan eoed verceloken worden, alleen al kwa bouw, mot de dodenvleugel 
van Duitse eevancenissen. Qvcr het ce (rnis)bruik ervan cceft Nederland dezelfde onvol
ledige verklarincen als de duitse minister van justitie, Diethcr Passer. Verklarin{'.;cn 
die ontkennen c1at de behandclinc in duitsland marteling is. 

Wij eisen dat de Nederlandse regering zich uitspreekt tecen deze praktijken van ons 
bevri end buurland, dat de dodenvlougels ces loten worden en de gevant:::enen in normale 
cevancenissen komen, dat de twee dui tse jonc:ens alsnoc politiek asyl krijcen, dat er 
een intf:rnationaal verbod komt op fol terinc door iso1ntie en sensore fü.�privatie en 
dat dü bcuwplannen voor de nieuwe cevanc;enis in Duivendrecht drastisch cewijz=Lgd werden. 
PROTESTEER IN HET BELANG VAN ONZI!� VEl1WORVEN 13UHGEHC11'1 7 Il� HET BELANG VAN ONZE KIN
DEREN DIE E."St� "\mIJE TOEKOMST HOE�rEN HEBBEN. Lti.rrî1'Î WE DE LESSEN UIT HET HEDEN ( GRIE!KEN
IJUffi, s:P1\NJE, CHILI, ENZ. ) EN UIT HET VERLFJ.ÜEN NIET VERGETEN. 

Akticcroep Andere Koers, O. V. 13. ( federale vakbonc1) , Federatie van Vrije Socialisten, 
Raadskelder Utrecht, E�W.A., Rode Hulp, Release Haarlem, Geopol, B.G.A., Redaktie 
Gekkenkrant, Vereniginc van pyscholor;iestudenten der G. U. Ansterdam, Nedm::landse 
Schoolpersunie, F. I. S. , solidnri tei tscomm. Pui�-; Antich - met solidariteit van Sp&ï:te't8,kiJ.s. 
on de duitsc kormnitecs ge(�en folter. 
Inforrn'.:Ltic: postbus 5258 � Rotterdam 



I'fdsschien heb je gedemonstreerd tegen de oorlog in Vietnam, was je aktief voor de bev1:Jj
ding van de PoKrt

.
ugese koloniën of heb je je verzet tegen de moorddadige staatsg-reep j n 

Ghilie. 
:Ma8.r dat is allemaal zo ver weg. Weet je dat er ook bij onze oosterburen een sterk groeit:wl 
fascis�e is en dat er ruim 80 politieke gevangenen gemarteld worden met moderne klinische 

methoden? 
Je hoe

.
ft je er niet druk over te maken.· Voor 1940 zei Colijn ook nog door de radio: gaat 

u maar rustig slapen, nederlandse landgenoten� 
· 

Fascisme is net een kankergezwel; tegen de tijd dat je het o ntdekt is het vaak te laat; 
fascisme dicht bij huis wordt doorgaans in zeer laat stadium ontdekt. 
î��ar ieder kan rustig slapen en hoeft zich er niet druk over te maken dat de duitse poli
tie demonstranten of krakers total loss s laat en dan hun eigen bloed laat oplikken (Frank
fm,.t) We hoeven ons niet druk te maken à.at 2500 agenten 80 studenten en arbeiders uit een 
gekraakt huis h�lden met een exacte coTiie van de strategie tegen het getto in Warschau. 

Wc kunnen hP-t al druk genoeg hebben met Vietnam, Brazilië , Chili, Zuid-Afrika. �laarom 
0�'U.kte over zo'n stel duitsers?· Al zijn het toevallig net niet de neo-nazi's die gemarteld 
 .càen en die blootstaan aan allerlei vormen van politieterreur. 

Naar ook hier kc'Lrt het gebeuren. De nieuwe gevangenis Duivendrecht wordt erop gebouwd, 
scherpschutters zijn er ?;liet alleen voor bankrovers , centrale registratie heeft ook tüjn 
nadelige kanten en wie garandeerd ons dat er geen misbruik van gemaakt wordt , de amster
damse politie zette op een vingerknip V:il1 duitsland 2 duitsers de grens over. Jongens 
zonder strafblad, tégen de nederlandse wet jn. en na ernstige mishandeling. 

· 

FOLTERWACHT - V.AN 'S MORG:ElJS 9 UUR TOT 'S AVONJS 9 UUR - LANGE VIJVERBERG 8 - DEN HAG 
Nieuwe maxtelingen   - isoiatie/sensore deprivatie 

Uitgsvunden in Amerika en geperfektioneerd in Duitsland is de dodenvleugc l in Keulen-Osclorf 
het tot op heden meest extreme middel van de justitie om politieke gevangenen te vernie
ti{;en. De methode is gebaseerd op de hersenspoelingen die men de oostbloklanden verweet, 
m-=i.·?.X is nog vernietigender. __ 
De dodenvlcugel is een gebouw zonder mensen, afgescheiden van de gewo�e cevangenis. De 
cellen ziin geheel wit geve:rfil en er mag niets aan de muren haneen, de ramen zijn verchris
terJ met heel fijn vli$geng�tas , dag en nacht brandt neonlicht, er is totale geluidsisolatie. 
Het menselijk mechanisme is hier niet tegen bestand, aangezien langzaam de zintuigen ver-
"' -.ranen. De dodenvleugel vernietigt mensen. (gezamenlijke artsenverklarinc, maart 1974) 
.dn de ruim 80 politieke gevangenen in Duitsland hebben er meerderen ��andenlang in de 
dodcnvleugel gezeten IN VOORARREST. Astrid Proll werd hierdoor leve�sgeva�:irlijk ziek. 

Deze spe ciale behandeling is door de wetenschap uitgevonden en perfekt gemaakte Door het 
onthouden van ieder menselijk kontakt behalve met bewakers en verhoorpersoneel worden de 
gevaneenen psychisch misvorrad. Akties hebben alle en de állerergste ui twasscn gestopt 
OOK .IN NEDERLAND WORDEN DEZE CEI1LEN GEBOU\'f, OOK HIER ZAL FOLTERING NOGELIJK WOfilEN. 

Nederland is hierbij geïnspireerd door het Duitse voorbeeld, heeft Nederland niets geleerd 

uit het verled"en'? 
Wij Eisen 

L Overplaatsing van de gevangenen die in de dodenvleugels zitten 2. Sluiting van a11e 
bestaande dodenvleugels in Duitsland 3. Een algemeen internationaal verbod op marteling 
door isol atie en sensore deprivatie 4o Bouwverbod .van de nieuwe gevan[;'enis Duivendrecht 
5. Schorpn stellin@1ame van de NedeT1andse regering te&en deze fascistische praktijken 
in ons buurland. 
Deze eisen zullen in petities worden aangeboden aan� de dui tse ambassadeur, minister vr:�n 
der Stoel, minister van Ac;t, staatssekretaris Glastra van Loon. 

Aktiet,--rccp 11.ndere Koers (poot1m� 5258 
. Rotte:tdm;i) 

sarr.en met Konm1itee gegen Folter (B.R.D.) en solidariteit van: O.V.B. (Or..afhankel. Verbcncl 
Bed�rijfsorg2.nisaties) ,. Vrije Socialisten, Spartakus, Rode Hulp, B. G.A., Raadskelder Utr. 
on diverse anderen . 
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b.  
Bijlage(n) :  

 
l.4, ,-

BO: 

Evaluatie 

Op dinsdag 18-6-1974 vond in ttde Kargadoor0 te Utrecht een 
scholingsavond plaats in het kader van de Anarchisme-cyclus, 
georganiseerd door de Federatie van Vrije Socialisten. 
Aanwezig waren plm. 15 personen, van wie als gespreksleider 
ene optrad. Hij in

 forum van deze avond, dat zich zou gaan be
zighouden met het onderwerp "Onderwijs en opvoeding", uiter
aard in anarchistisch perspektief. Als inleider stond voor  deze avond geplanèd.  doch betwijfeld moet 
worden of deze als zodanig dan wel of hij û.9berhaupt 
op deze avond aanwezig was. 

'· 
Voor wat betreft de inhoudelijke zaken kan er  bericht 
worden; het forum bestond uit een viertal "grijsaards", die 
aan een stuk doorratelden en dit gebeurde dan op een derge
lijke ergerlijke wijze, dat de overige aanwezigen hierover 
diverse malen hun misnoegen kenbaar maakten. Temeer omdat in 
het relaas van deze heren, het publiek in het geheel niet werd 
betrokken en het geheel een bijzonder onverstaanbaar karakter 
droeg. Ondanks verschillende verzoeken om wat "meer gerichtn 
en "meer publiekelijk" hun denkbeelden uit te dragen, ging 
het viertaà onverdroten voort zoals zij was begonnen. 
Dit was dan ook reden voor verreweg het merendeel der aanwe
zigen om langzaam maar zeker het heil "elders", i.c. aan de 
bar van "de Kargadoor" te gaan zoeken. 
Resumerend kan gesteld worden, dat deze avond wellicht het ka
rakter droeg van "anarchisme in optima forma", maar op deze wij 
ze zal de Federatie van- Vrije Socialisten er zeker niet in  
haar aanhang uit te breiden, dan wel propaganda voor de door 
haar aangehangen ideologie te maken. 

- 0 - 0 - 0 -
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HNr AlJl:.RCHISTIESE EKSPEHJlEJrir. 

De kollektivisatie van de Catalaanse industrie, juli 19 36-mei 1937. 

Er is waarschijnlijk nergeno longduriger en intensiever ge�ksperinentcerd 
met arbeiderszelfbestuur dan in Spanje tijdens de burgeroorlog. !il.leen het 
sisteeu van arbeidersraden in Joegoslavië is vergelijkbaar, maar dáár is 
het initiatief van boven a.f gekomen en niet va.nuit de arbeidersklasse zelf. 
Binnen Spanje is de kollektivisatie van de Catala<1nse industrie ongetwijfeld 
het meest verregaande revolutionaire cksperinent gc")weest. De drijvende ideo
logiese kracht achter deze lcollektivisatiebeweging was het anarcho-sindika
lisrae, dat in de jaren '30 door oiddel van haar ort,�isaties ClTT en FI.I de 
massa van de Spaanse arbeidors inspireerde. "· 

Een  a.nalise van dit anarchistiese ekoperiment zou van grote bete
kenis  arbeidersbeweging kmen zijn. IIanx tot nu toe is er 

weinig aandacb� e.o.u besteed, noch van hiatorios�wetenschappelijke zijde, 
noch van de kant van de arbeidersbeweging. Tu belangrijkste oorzaak daarvoor 
is de eenzijdig gerichte politieke belangstelling voor de Spaanse burg-er
oorlog. Door het samenvallen van burgeroorlog en !:'evolutie is een verteke
ning van het beeld ontsta0n. Bovendien is met de ondergang van het spaanse 
an.a.rcho-sindikalisne deze stroning als massabeweginc bijna geheel verdwenen. 
Pas de laatste jaren (sinds ca. 1968) is een hernieuwde belangstelling ont
staan voor het anarchisme en han.r ideeën over arbeid0rszelfbestuur. Hopelijk 
zal ook de Sparmse revolutie in deze revival delen. 
Bij h et bestuderen van de kolloktivisntie van de Cataln.cmse industrie kunen 
enkele kernvragen geforrmleerd worden. Wie naoen het initiatief tot de eko
nomische omwenteling? Hoe ging deze in zijn Würk? Welke gevolgen had de kol
lekti visa tie voor d..; nrbeidersklasse? En Tieer specifiek: welke konklusies 
kunen gctroY-J<:en worden uit deze ervaring net arbeiderszelfbestuur? 
Vanaf de overwinning van de CITT-FAI-rlilitie op leger en fascisten (20 . juli 
1936) tot aan de meigebeurtenissen VEU1 1937 werd het belangTijkste industrie
gebied van Spanje door arbeiders geleid. Dan.ma, tot ann de ondergang van 
het republikeinse SplUlje in het voorjan:r van 19399 bleef het arbeiderszelf
bestuur ten rlinste een beln.ngrijke rol spelen. 
Twee zaken vallen dirokt op: de grondigheid wa,umeo do gehele ekononie binnen 
korte tijd gekollektiviseerd werd en hot (aanvankelijke) sukses van het ar
beiderszelfbestuur. De ClTT en de FJ�I waren [;'Oed voorbereid op de revolutie; 
toch heeft de leiding nauwelijks enig initiatief ontplooid bij de overnrune 
van fabrieken en bedrijven. Han.r aktivi tei ten beperkten zich tot de orgru1i
satie van de eenheid va.n allo nnti-fascistiese krachten. Het waren de ar
beiders die spontac'lXl on onniddellijk na de coup hun eitSren bedrijven bezetten. 
Vooral de rol van de bedrijfskonitees is in dit verband belangTijk. Hede 
door de aanvankelijke onb-'Binteresseerdbeid van het kader voor de okonordese 
revolutie ontbrak het aan koördinatie en overleg. Daardoor ontstond al di
rekt het grootste probleem van het arbeiderszelfbestuur in Catalonië g het 
'arbeiderskapitalisme t, d.w.z. het eksploi teren van bedrijven door arbeiders 
alsof het hun privee-bezit was. De bedrijfsgewijze kollektivisatie leidde 
tot ernstige konflikten binnen CUT en FAI en zou begin 1937 de socialisatie
gedachte in het leven roepen. Opvallend bij dit alles is het feit dat elke 
vorrJ. van kollektivisatie (gematigd of radikaal) IBanering en konsentratie 
in de verschill ende bedrijfstakken tot stand bracht. In raden en sindikale 
organen ontstond soms zelfs een a.narcho-sindikulistiose burokratie. Het zijn 
met na.me deze problemen die grondig bestudeerd noeten worden. 
De oorlogssituatie had uiter�ard een vltroebelendecfitwerking op de ekono
miese eksperinenten. Dovendien was de Catalaanse inustrie in 1936 de gevol
gen van de krisis nog niet te boven. De ekonomiese gevolgen wm het arbei
derszelfbestuur zijn dan ook moeilijk precies non te geven. Haar dat is nog 
geen reden on dit boeiende eksperinent nog langer te verwaarlozen. 

Jacques Giele. 

JauquetJ Giulo ï10ud-(; dinsd.:�_:o.nmd � jy.li in ilclo K.'"',re_;udcGr11 � Oudo Gracht 26 � 

to Utrecht oon lczin.c.; onuc r do titel "Het r�rmrchistisch uxporü1ont: de lrnllt:;k
ti vi s:r.t.i 8 in Cn.tnlun!c 1936/37"" De n.vund be" :int 1.Jn 20. 00 uur on do tuer��' : is 



\JAT IS D1LEEDERA11'IE VAiJ VRIJE.. SOCliLISTElT - ;��; HUE Fmn�.I1i\mE::&.rr 3IJ '-; 
De federatie van Vrije Sucialisten :i_s     -ar.1.:ircJ:Li.:Jtische orc;anisatie. 
Zij telt :.;r'"lepen en/ cf j_)ers0nen die éÜ;,; zeh·s GL.:J.d '. ,_,'.� e:e1��ede.:·J. in eo11 anarc�·:is·cisch 
federatu verband in de--f.Dtlere:�ie samo�1-\Je:2>:::�10 CecL.:·n.tJ r:;·;.,2.ot de 0·cdri.cht: :•iwe minè.er 
[>'eZS(; Ml'l .s:ebruikt cles te ho.l'ITI.'  .. nisc!1(:L· Z8.l ci.e  1ü1,;j �=��clin�: v.'. c1c pe:t.�S(·unlihJ.:he:;_d zi2n;'. 
Onder bet samenwel'�cen ia ·een anaTchis tisci1 i. eden"t ie::_· vu1·bt::..:;1( vu.ï.:u taan wi.j he c 
vc,lGendea elk individu .,1· g·rcep r:eL , 1.ü t, .aanc[c v::Ld �:nmtlc•-.:l.'Û.G centraal Ed:;c.t;.n6.c.' 64e-
da.chte Z E L F de pricri tel.ten vas·c. Hei1 iu du�; :.·een vcrr:,·� ;.'.-.7: .rcJ.i ü(; schuldi:_: :". : �1 
een oen'trale lcidin0�·· \Jel strec:.:.·t do �·ec.�cru,tie e::.�11a z .. ·:cel nL . ,;l k ;·�ez0-'11er.ili j�- �i.�é
tiepunten te pr "l)n.,_;eren. Docl1 binnen do i'ecïc::·c:G· c : ',�-�: ;o _  ncert mem het i'ei C d[i.t 
plr,a.tselijke Gi1/ d� ro�)knnlo ve:csc�ülleï1 \-Je lee��:; t L m: �l'.'�:::•.�rc(? )Li./. i'i tei tsversch:�llen 
aanleidit\; kunnen eeven. 
De federatie dient wol z,.TG te tlrD,cc"1 dat ü.o �.: . :1·tcl:�: vei1 de h:j ::rcc,rinche �JGpaalc1J1c::i.d 
van priori tei tDver;wiüllcn d· ,, ·�  du loucc1 ;Jlc�o:�·:,cmc1 \-,· �.rc;_c;l1" 

, 

Als wij ûl'J bas ir. vc.�1 o.J�sEmtvo.rfJchillün ü1 cle ·J"._.E:r'loun tJ . ;; ;  .r1; 1.',: ;:-;ch0 ,_)pvat-Cin�:: van 
de meeste nederl o.ild.se a�1archi..:;tC"n Lei.te.:_' 1·i :.;c1":;n � c'. �:.· � ��tL1Eel1 uc.: ·;tellen de., t IJ i �men de 
federatie vier :."d;r ·ni.n�.e1� cluü'elij�'.� �1e�:·l:.8i.·l.�l��2" ::' ·,;cr;�:;.�a[:Jn :�:i 'no De:'.:i(� ctr-:.imin,:,:cn ::;J.Ji.l� 
1) de ana.rchc-J:ci.LLs �o:1; 2) do o.no.rchu-incli v:: du:1 :1 s Gu:.1, 3) du  ·-�3y11d.iJ�ê.li st·2:1 
en 4) cle liber �5.Ü"'-ma::� .. :.ste1: C�f\:cJ.: 1rn1. c1.:i 1·: ; ::t(;11 ) o 

In rev�..1luti011aire ti2don treedt de mocrG.erhei'.i v:_",1 (��c :�·c,_1.:;r·2 GiclcL:.on c;ewapenclorhc.ild 
op - slechts enkele leden van 6.e fedo1'ati•: :�tcllc::�1 �üch c.�:�:;;��lu.J.t :::Gweldlc ,1s C·'!;'" 
Do federatie bezien als een intern swncnver1:in· :;·3veri:i:.:mû.. _J, �:co:L"G ::;icl.1 naar �:iuitcn als 
een ;)r�;anisati0 waai· ALLE i'1.rnl;:ti .. :mr�ssu1 v ."lleci� ,_e;l..: :-:-;�:c-.;lr..:ci.\t larnnC:n \.1· :.'tlcn cm de 
funlrti�")narissen m_i_ddels ecm clemokrnt:ischc s cempl'(·cod"L.�ro DD}>:·:r· c.�:·zct:Jl'.c.:i'.' z:i.;jno 
Doel van de f cclerutie is hot init� ":.j_'c11 en stimuleren V<:' .. 11 eert \ 1c:i.·\"1i.j ze ci::.u z:Lch Lbn.n.r 
oijdraa&t tu·c zclfmctivatie on zola��ti.ve:;_"�-1co 
Kcrtom de federatie clien"t moe te :10lpen aan cl(; 1.:pb·Juw \rem GC!îl ME�·:TALITEIT die n0di,'>' 
is .:01n Hil intorna"Gi:_1nale sucialistischc 8W!lCtLlovin_, te krcërc..�o 
D.w.z.: oen samenlevin.·.:.; waarin d� �n·r__;du1cl.;jomiddelci1, '.cenn:i.;: ,_-:n m:.-.wht.    cialiscord 
zijn en de ck0Ut:.mische disl:rimino.·cü� pe!'Ilrn.ncnt ·u cc) ·trcccj1 11/-.1 .'clt. ��c m'. utc.:r! in :net 
.kadér van do strijd t�on de? ek(�11c,mbci1e disl:1·imj_n�1tio do o:c. n -1misch 11,_"1"C.zakoiijJ.�c 
levensG·cedoren tc�teh.,na v�&-:trakt ..wu.àe11. 
V nnzeli sprel;m1d vereist een do reel ij l:c i�cal L�n. tic ccü li.:,c: ��-1Irc\:��:�1�eld vrrelzi.jdi:.,· 
pruclukties�'steom � \.mnt sl8cilts in z  'r: ;1�· c!_u�::.t �cs;/:�tccm j_s l_r�t ,:,n.mcli.jl: reëel ·ce 
veronderstellen, dat routii10 h, .. =·:fcl.- CL ï.1ruidari:J(,:dd ocl:, u:i.·lii::. vá.l 0 �cru,_, co· drln�,- -�, 
zodat 11het .:.,·evccht om het bcstaE.L111 eon mE:;,1scl::i . jJ::.c,�c inliu.":tcl l:c.n. �c:i:-ijc,·cno 
Wil echt8r de t0e�coms"ccr '� •."�: werkàijl-( Z' ' u 1.tzicn Q.l;_; not ,:_,(:rjchc ,_;;Jt 5.::=Li'l L; fö'.YG ·- �1s 
inziens een vcrci:to dG huid.i,:;c macl tl:éübc1'.:� -�e lc �e:1 'rcrd-.i!ijnon. Iffifc1·;.:; z: j 7d'CLC)
digen of :ze nu links Jf rGcl1ü; zi.)n \1ot-Ccï.1 ci1 insti tut:Lcs die de clc:1ncm:�scllc cc.is
kriminatie in starnlh•,uclo;.1. JitcündcL"Jk :;_�, i'1et t:ï_�cL�cm met rJ.ic m:.-;,ol1tl:.eblrnr�_; à.ie c�0 
ek0t10mischc diskriminatio Brnru:i1' verdcdi�}J�1   z:J.c.�::. van do ;·ccie1:0.tio s. mac.:c een za.n.k 
van het vol1;.. De :.':'odcrü;cielo.60!1 kunnen :�-J.ccn-ci.: ·;Jc·::u;-�-:�mcJ:cJ.1d 1.-;c:i.·�:e::i. Ze ku,mcn clc 
feder&"tiolcc�cn vp bcpaalclo tenclE:mtic:.-.; 2,CJ.�j cht ii1 :TJclon 0;1 die :�r'-,bcrcn co rCV' .  ;lu
tiunerDn. G)ociaal dcni:.cn wij clu.n aan voJ.'schillunc(0 uit:i.n._,cn vé.Û� zo�,_,c.:ms�hn.p, dio man 
tha.ns :in buurtc�1, ;:; to.clsv.-ij l.cü;. .1  c:�n·Htl�0i1, :=n;n�1  ri.n uni vcr:Ji to itcn on sch�.llcm. hu ort 
eisen. 
Nv{:.Jlaals de Zodoratic is oo:ï.1 mildö.cL Lii� wil :;oen ruvclc.t:_;_ .. rcai.1 c vcir�rh> cdo Si')Clen, 
die in na.run va:n �lcd; vull: r):?trcuclt / ü.:", r �Jo 'l o ö.u :J caa·c te vc1··�N1Jron on lÜGl.\JC 
-we l iswaar dai1 1·c;de - centraal 0·�::loiclo m<:1.ircsa:;_)::1ara �on ü:. �Y>� leven to i.' _;C:pcno 
De fcdaratie is een Cl"C:.;anisa:'.;:i.o clio vclL::m.acht :na::;trcJo:�·-c" J.!1 l:odc:dancl ;:.cm" 19'/i;. 
bctol�cnt; dit };:,,nkrcot: Eorlij�:c G.:.'�)cidcr::::::.lo.s:icrnJ-Cri.j6. ;:;tcur10n, p.1litio�� ��t:;intoru::
socrdcn, to in.fermoren on -Co bo·�_nvl(;c.den on s8Jl1en mc c hot unui.!1andalijk vor;w:rlCl. van 
bedri.jfsor�·unisatius (l:o V "B.) te wo:c!::cno 



 18 november 1974 
Demonstratie tegen 
Duitse Justitie en 
- Gevangeniswezen. l c: �.t:.:m 1 9 NOV. 1!74 

i : SJ 

Op vrijdag 15 november  e Amslte;;îam ee� demonstratie 
geb.ouden die was gericht  van de Justitie en 
het Gevangeniswezen van Duitsland. Van het houden van deze 
demonstratie is op 13-11-1974, kennisgegeven aan de Politie door: 

zie bijlage: aanmeldingsformulier
Hij gaf kennis van deze demonstratie namens de "Federatie van 
Vrije Socialisten" ( FVS). 
Tot deelneming aan de demonstratie is opgewekt in affiches die 
op diverse plaatsen in het centrum van de stad waren aangeplakt. 
In deze pamfletten wordt aangekondigd dat na afloop van de 
demonstratie een meeting zal worden gehouden in de  
Als sprekers zijn. verme�d:  
Volgens e aan de  zou de  19000  
starten vanaf het verzamelpunt; de basketball-velden op het 
Museum.plein. Te 20.30 uur verwachtte men de demonstratie te 
besluiten in de Oudemanhuispoort. 
Te 18.45 uur arriveerden de eerste deelnemers op het Museumpleino 
Te 19.00 uur hadden zich aldaar slechts 20 à 2 5 belangstellenden 
verzameld. · 

Vermoedelijk vanwege het kleine aantal deelnemers werd de start 
uitgesteld. Te 19.25 uur werd een stoet geformeerd en startte de 
demonstratie. Het aantal deelnemers bedroeg op dat·moment 43. 
Zij voerden twee spandoeken mee met de teksten: 
"Dood aan het staatsterreur - Tegen politieke gevangenen" en 
"Dodencel is Marteling!: Voorts werden enkele zwarten vlaggen en 
een aantal brandende fakkels meegevoerd. 
De demonstranten werden begeleid door een viertal ruiters van de 
gemeentepolitie. 
Enigzins afwijkend van de opgave gedaan in het aanmeldingsf ormu
licr, liepen de demonstranten de vol6ende route: 
- Museumplein - Museumstraat - v. Baerlestraat .. 1e Const.Huijgens

straat - Bilderdijkstraat - Kinkerstraat - Elandsgracht -
Prinsengracht - Westermarkt - Raadhuisstraat - Nieuwezijds 
Voorburgwal - Paleisstraat - Dam - Rokin - Langebrugsteeg :. 
Grimburgwal - Oudemanhuispoort. 

Langs de route we1"den stencils uitgereikt inhoudend· de rede van 
die hij op de aangekondigde meeting na afloop van 

deze demonstratie zou uitsprekeno 
De demonstranten riept;n in spreekkoren korte onverGta.anbare teksten. 
Enkele woorden zoals: "Dood ·- Schuld - Terreur en Fascisme kwamen 
verstaanbaar over. 
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Bij het passeren van de Lairessestraat en de Marnixstraat 
dreigden de demonstranten van de route af te geraken en 
ontstond een lichte verwarring onder de deelnemers, doch 
hierin werd voorzien door leiders en begeleiding. 

De gehele demonstratie verliep ordelijk en er deden zich geen 
incidenten voor. 
Precies volgens de plannen arriveerde het groepje in de 
Oudemanhuispoort alwaar ongeveer 20 à 30 deelnemers het 
Universiteitsgebouw binnengingen, vermoedelijk met het 
voornemen de aangekondigde meeting bij te wonen. 
De overigen gingen ieder hlls weegs. EINDE. 
- - - - - � - - � - - - - - - - - � - - - � - - - -
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REDE VAN ; 
BIJEENKOMST 11GEVANGENISTERREUR TEGEN LINKS IN WEST-DUITSLAND ;� 15 NOVEMBER 197l� IN OUDEMANHUISPOORT, ZAAL D 008, AMSTERDAM 
----------------------------------------------------------------
- - ------------------------- ---------- - ------- ------·--- ----- -----

Als een westduits staatsburger 836 dagen in voorarrest zit op 
beschuldiging lid te zijn van de Baader-Meinho:fgroep, een 
radikale politieke splintergroep, vervolgens uit protest tegen 
zijn behandeling 56 dagen lang in hongerstaking gaat, om op 
de 892ste dag te sterven in de gevangenis, dan bestaat opnieuw in '
cte Bondsrepubliek binnen het justitiële systeem de doodstra:f 
zonder een :feitelijk, rechterlijk vonnis. 
Het     recht heeft  
Dit betekent dat de deur wijd openstaat voor justitiële terreur 
onder de dekmantel van een rechtssysteem dat zijn eigen regels 
en wetten verloochent, zoals ex-president Nixon de regels van 
de amerikaanse constitutie schond, en gratie kreeg, eveneens 
zonder een feitelijk, rechterlijk vonnis. 
Het lot. van Holger Meins �taat niet los van het lot van de overige 
leden van de Baacler-:Meinho:fgroep, waarvan er veertig, allen i n  
hongerstaking, in dezel:fàe levensgevaarlijke omstandigheden 
verkeren als Eolger Mains. 
De harde, wrede behandeling wordt verdedigd met de stelling dat 
deze mensen terroristen zijn. 
De  zelf  zich  het filoso:fisch beginsel van het 
recht   
De morele vraag, of geweld en met name doden, geoorloo:fd is, kent 
globaal drie antwoorden: 

1) een radikaal "Neen"; 

2) een voorwaarc�elijk "Ja"; 

3) een onvoor�·1aardelijk "Ja". 

Radikale paci:fiBten als Buddha, Jezus, Gandhi, Marten Luther King 
Z1Jn tegen elke vorm van doden, omdat doden als middel nooit het 
doel "vrede" kan dienen. Het k\vaad kan niet met kwaad bestreden  
den. Hun anbvoord op de vraag: mag een mens o:f groep mensen 
doden, is een raclikaal "Neen". 

Het tweede anbvoord, dat van een voorwaardelijk "Ja", gaat uit 
van het beginsel: men mag doden, maar uitsluitend als zelf-ver
dediging. Het doden is een middel om doden en nog meer geweld 
tegen te gaan. Dit is het antwoord van miljoenen mensen, in 
het verleden en in het heden. 

Het derde autuoord, dat van het onvoorwaardelijk "Ja", gaat uit 
van het beginsel dat geweld, en het doden als een essentieel 
onderdeel daarvan, een positieve waarde is. Dit beginsel wordt 
door weinigen openlijk verdedigd, maar door des te meer mensen 
in praktijk gebracht, met name door staten. 

Welke van deze drie beginselen iemand ook verdedigt, in alle 
drie de antwoorden ontkomt hij er niet aan dit beginsel voor 
iedereen, dus voor alle mensen, te laten gelden. 
Iemand, die op het �dpunt staat dat hij uit zelfverdediging 
mag doden, moet ook van mening zijn, als hij het als een na

tuurrecht ziet, dat dit recht op zelfverdediging geldt voor 
alle mensen, zonder uit zondering . 
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Het denken in 1·marden . <lie te maken hebben met mensen, kan zich 
niet .beperken tot één mens, of sommige mensen , tenzij men de 
overige mensen niet meer als mensen beschouwt. 
De nazi's spraken van Untermenschen, als het ging over Joden, 
zigeuners, slavische volkeren, 1vaarmee zij te kennen gaven deze 
mensen niet meer te beschouwen als gelijkwaardige soortgenoten. 
Daarom konden zij hen ook afmaken als honden • 

. De mens is - wegen s de universaliteit van zij n waardeoorde el 
over bijvoorbeeld doden - niet verdraagzaam. Hij kan niet ver
draagzaam zijn op straffe zich zel f  boven of onder zijn medemensen 
te p laatsen, of zich zelf schul dig te maken aan tegenstrijdige 
uitspraken. 
Dat wil dus zeggen dat iedereen, die het doden vanuit zel fverdedi
ging een moreel recht, hoewel niet    
vindt, dit recht aan geen enkele medemens kan ontzeggen, dus ook 
niet aan de lec':en van de Baader-Meinhofgroep. 
Het recht op zelfverdediging kan geen enkele mens vol ledig 
en onvoorwaardelijk overdragen aan de staat, dus aan de j ustitie, 
omdat een dergeli j k natuurrecht 'eenvoudig niet weg te geven valt. 

Als dan bovendien de staat zijn macht gaat gebruiken tegen de 
eigen burgers eet bedreiging van het leven van deze burgers; al s 
zestig miljoen Duitsers, om met Heinrich BBll te spreken, jacht 
maken op 60 Duitsers, dan roept een dergelijke staat en samen
leving om geweld. 
Een bondsrepubliek kan niet door zestig mensen in gevaar worden 
gebracht om een dergelijk geweld tegen notabene gevangenen te 
rechtvaardigen. 
Het betekent dat de Duitse samenleving benauwend di cht komt bij 
het huldigen van een onvoorwaardelijk "Ja" voor het geweld, om 
dit vervolgens te·gen de leden van d2 Baader-Meir..hofgroep uit te 
spelen, die zich beroepen op het beginsel van het voorwaardelijk 
geweld, het gewel d  a l s  zelfverdediging. 

Er is sprake van een dubbele moraal in Duitsland, die stirû(t 
naar het verleden. 

De afdeling Amsterdam van de Federatie van Vrije Socialisten 
organiseert in haar s e ri e lezingen 1974/75, 

donderdagavond 21 nover.1ber in "de Brakke Grond", Nes 53-55, 
te Amsterdam, 

een lezing over Hoam Chomsky .. de anarchist en taalkundige/file 
soof. 
De spreker is . 

De toegang is gratis en de bijeenkomst begint om 20"15 uur. 

NEEM EEN ABONIESi-I.�-:'.;î·JT OP ONS i;IAAHDBLLD 11D3 VIUJ�-; SOCIALTSTtt 
PocrrBuc ,.7 1 ' 

  ..  J" t. t  f 12 ( O •. -. • 

0 - 0 ,  _ l. •.J .1 �1. 1 l ..  " .i'>- i.J  .J:-  .! .. a ...  �, - - o llU1l11;1ü rs 
plus een speciaal z-oDerpockct) 
Het pof.d;gi:ronl.�umc·r va:n. c1e Vrije Socialist   dtg 869125� 
een abonnement c;aa t p0r maand in �n1 loopt vnn. augustus t/m juli. 
Wil men hot novombernumme:c(plus abonn0mont)ontvang(n1 dan moet 
men f 11,-- gireren. Pro0�ru1mmer gratis aan to vragen. 

•. 



GEMEENTE AMSTERDAM 

-No. 482/ A.Z. 

GEMEE�;TEPOLlilE AMSTEFWAM 
Bureau Bijzondere Wetten 

1n9ekomen:1 L. N nv, 197 4 
� lass. 
t·u. S  

..__. "   

./.L) II 
lJ hebt de door u beoogde optocht 
pas aangemeld wanneer u dit formulier 
ingemld hebt ingeleverd. 

van het houden van een o.ptocht in de gemeente Amsterdam. 

Ten minste 24 uur voor de opstelling van de optocht het gehele formulier in te leveren ter gemeentesecretarie, afdeling 

Algemene Zaken, kamer 152 tijdens de openingsuren; daarbuiten op het Hoofdbureau van Politie bij de Inspecteur van 

Dienst. 

Naam van de organisatie 

Naam, adres en telefoonnummer van de organisator(en) 

Datum van de optocht 

Plaatsen en tijdstippen van opstelling van de stoet 

Worden toespraken gehouden voor bet vertrek van de 
optocht? 
Zo ja, waar? 

Worden toespraken gehouden tijdens de optocht? 
Zo ja, waar? 

Plaatsen en tijdstippen van beëindiging van de optocht 

Wijze van beëindiging van de optocht (b.v. toespraken, 
afscheidswoord) 

Samenstelling van de optocht (volgorde der deelnemers; 
naam muziekgezelschap(pen); aantal en soort van de 
mederijdcnde voertuigen, b.v. geluids- en praalwagens, 
vertoningen) 

/·'1 �  / . bj'-f1..!!e-r  ,,,,.�".v, c;.c;, 
,,. 
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Te verwachten aantal deelnemers 

Wat stellen de organisatoren zich voor te doen om een 
regel�atig �erloop van d� optocht te waarborgen (orde
comm1ssanssen, mstructte deelnemers, enz.) 

Nadere mededelingen van de organisator(en) 

" .. _· --.. 

  ?J 
·  

De organisator(en) verklaart (verklaren) ermede bekend te zijn dat: 

!iet
v
�a:����;:

s
!�����;!�(������2:f 

������) �n tijdstippen_ van opstelling en ontbinding en de wijze van samenstelling van de optocht 

�
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t
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t
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e
:01!�������1!��fer

�ennisgeving bepalend is de datum en het uur van inlevering van het 

Niet invullen (bestemd voor ambtelijk gebruik) 

Datum van inlevering /.J -#"-   
Tijdstip van inlevering 4� ef"ó U.tef. 

. 9919 - S DA •15957-'4-74-500 à3 

Handtekening( en) van de organisator( en) 

�- ·-·-··-"-""·----..-�--- .. ---.--".-- - � --�------ -. · - --� ______ ,_ --·· - -----� :. . ._ ... " .. ___ . __  �- _________ .. _._ ____ "  _._ ..    _ _. �--�- --  --- •  --  J 
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Anarchisme in Nederland 

1. Federatie van  Socialisten (FVS) 

��!!��!:� 
Op 5 en 6 oktober j.l. vond het jaarlijks huishoudelij�- 6oni��s 

plaats yan de FVS. 
Met dit congres, aldus een artikel in het blad van de FVS, werd 

een fase van experimentele opbouw afgesloten, uitvloeisel van een on

derzoek naar de mogelijkheden van het "anarchisme vandaag". Weliswaar 

was aan het eind van de zestiger jaren de belangstelling voor het 

anarchisme weer toegenomen, maar deze belangstelling ttkon niet onmid

dellijk worden omgeze� in effectieve organisatievormen ter bestrijding 

van het �apitalisme en contrarevolutionaire stromingen". 

schrijver van het artikel, constateert bovendien dat "een fase van 
r r 

experimentele opbouw met als duidelijke doelstelling�n het cre;r�n 

van een interne, organisator�sche democrati� en een op de werkelijk-
. 

heid gebaseer�e wisselwerking tussen theorie en praktijk" niet te 
vermijden was, omdat er als het ware een generatiekloof was ontstaan 

binnen de meeste anarchistische bewegingen'.. 

Redactie-collectief 
-------------��----

V.an doorslaggevende betekenis bij het afsluiten van deze fase 
van expe�imentele opbouw was de rol van het uit jongeren bestaande 

redactie-collectief, belast me_t opmaak en uitgifte van de "Vrije So

cialist". Het collectief heeft blijkbaa� op alle fronten positie en 

denkwijze van de oudere anarchisten weten aan te tasten. De leden er

van vonden dat de vooruitgang van de wereld niet gediend was met aller

lei elkaar bestrijdende stromingen van het anarchisme, ''hö·é· interëS

sant zulke stromingen op zichzelf ook kunnen zijn'', en zij namen geen 
blad voor de mond. Een verzoenende, elkaars tegenstellingen versluie

rende discussie werd door het optreden van het redactie-collectief 
onmogelijk gemaakt. Kenmerkend was bijvoorbeeld de provocerende op

merking "voor een libertair marxisme", waarmee in de tweede helft van 

1973 uitgaven van "de Vrije Socialist" werden uitgebracht. 

Het redactie-collectief, dat ook nu nog een belangrijke rol 



speelt binnen de FVS, werd met drie personen uitgebreid en bestaat 

nu uit: 

·Organisatorisch is er, gelet op het "anarchistisch" karakter 

van de FVS een bepaald niet consequente wijziging doorgevoerd. 

Afgevaardigden van de afdelingen - die overigens waar het spe

cifiek locale:�angelegenheden betreft �el autonoom optreden - nemen 

zitting in eenL z ogenaamde Federatieraad" waarin tevens is ppgenomen 

een vertegenwoordig�ng van het Aigemeen Aktie Secretariaat. In dit 

AAS mondt  het Fede�atie�service-apparaat uit� bestaande uit de onder

delen "Anarchistische Uitgaven" (winkel), Redactie en Administratie 

van 'tle Vrije Socialis·t'', "Fonds voor Internationale Solidariteit" 

(FIS) en ''Internationaal Secret-ariaat", dat o.a.·- het contact met or

ganisaties in he�tbuitenland onderhoudt� Dit IS bevindt zich in 

Den Haag en staat -0nder leiding·van . 

Afdelî:ngen  e·n/of contactadressen heeft de Fecleratie in 18 plaat

sen, waaronder: Groningen, Breda;· Arnhem, Apeldoorn:;- Utrecht,: Nijme

gen en Amsterdam. 

De Federatieraad organiseert a.h&wo een permanente discussie en 

neemt het initiatief t ot landelijke acti vi tei ten, terwijl e.eri twe�

maandelijks verschijnend Intern Bulletin de leden informeert. 

Deze opzet maakt huishoudelijke congressen overbodig. Wel zal 

er jaarlijks een congres plaat svinden, maar dit moet een meer propa
gandistisch karakter hebbenft 

Activiteiten 
________ .__,._ 

be eerstkomende tijd wil de Federat ie zich vooral op een drietal 

punten richten: 

1 o het opzetten van een reeks lezingen in diverse .plaatsen (zoals on

langs in Ainhem, Ut recht en Amsterdam is gebeurd) ; 

2o het inspelen op democrat iseringstendenzen; 

3. het opzetten van anti-imperialistische actieso 

Bovendien zal in 1976 veel aandacht besteed (moeten).worden  aan 
het feit dat 100 jaar geleden Michael BAKOUNIN (de "r-1ARX" van de anar-



ehistep) gestorven is. 

 Wel is duidelijk 

dat de Federatie niet het voornemen heeft zich te beperken tot vrij

blijvende discussies. Het moet dan ook niet uitgesloten worden geacht 

dat de verjongingskuur die de Federatie heeft ondergaan o. a. tot ge

volg zal hebben dat activiteiten zullen toenemen en het ledental zich 
zal uitbreiden. Een belangrijke rol zal daarbij spelen de wijze waarop 

de Federatie zich middels haar, overigens goed verzorgd blad presen
teert. 

2.  Gewest van  Socialisten (NGVS) 

Na een vergadering van het NGVS en leden van het Redacti�ollec
tief op 27 oktober 1973 - belegd omdat het Redactie-collectief een 
ingezonden schrijven van het toen al min of meer zelfstandig optreden

de NGVS weigerde op te nemen - was ''de reeds ontstane kloof tussen de 

Vrije Socialisten in .het noorden des lands en de libertair-marxisten 
J;lOg meer verbreed". 

De uitslag van de binnen de FVS gevoerde discussies daarna en 
zeer waarschijnlijk ook de gecentraliseerde organisatie-structuur 
waarvoor nu gekozen is, zijn voor de in het noorden wonende, tradi
tione�l ingestelde anarchisten tenslotte onaanvaardbaar gebleken. 

Het NGVS heeft dan ook definitief gebroken met de FVS. 

* 

* * 



INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK 
==========�================= 

Nr. 1207-107-74
-- � ----------- -------- - - ---

Aan: De Heer Hoofd BVD te Den Haag 

t.a.v. : Afdeling  

BeverwijK, 26-11-74 

datum 6 OtC. �974 
 

J>; d.  --

Hierbij wordt U toegezonden een INFORMATIERAPPORT 

over het onderwerp: 

FVS en AC�L1I:.:iG11"u.G::-:_i_jrf 
-�--�---------------------�--���------��---�-----

RUBRIEKEN : 

1. J?ederatie van Vr5ie Socia,licten 

Permanent Ovei"legorgaan J,fmond" opcericht 2 9-10 -7 4 
te �'3ever\\�ik. 



 

RUBRIEK 1 PAGINA 2 
==================================================== 

FEDERATIE VAh VRIJE SOCIALISTil� 
============================== 

Contactadres FVS te }3everwiik is: 

Op 5 en 6-10-74 hield de FVS z1in a.s_ngekondigd congres. 
Op 19-10-74 werd de aankondiging ontvangen dat 

de FVS een b�eenkomst had vastgèsteld op 24-10-74 
te 20 uur in de "I;rakke Grond" te Amsterdam. 

Als spreker werd aangekono igd: 
met als onderwerp: "Relatie tu-ssen denken en werke-
1 i ikheid " • 

--

Op 21-11-74 werd de aankondiging ontvangen dat 
op 21-11-74 te 20 uur opnieuw een FVS-btieenkomst 
in de Brakke Grond was georganiseerd. 

De toegang tot de bijeenkomst was gratis. 
Als spreker werd aangeko:YJ.digd: 

met als onderwerp: "Ideeën van Noam CHOI'i!SKY". 

pu,_üiceerde in de J3everwïikse 
Courant van respectievel�jk 7-9-74 en 16-11-74 een 
tweetal artikelen over het anarchisme. 

Beide artikelen verschenen op een speciaal opgemaakte 
volledige pagina. 

Het le artikel handelde over ae anarchist  
 

Het 2e artikel handelde over de anarchist  
, alsmede over de thema's: 

"Anarchist zi.in vraagt mm directe offers" en 
"Van anarchisme naar wereldvrede". 
Onder het laatste thema wordt ook besproken het 

nieuwe boek van 

over "De School in het kapitalisme". 

Op 29-10-7 4 is de J?VS te :3cverwiik toegetreden tot 
een nieuw opgericht "Permanent Overlegorgaan IJmond" 
voor actie- en andere groepen. 



1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Afschr.: 

· .  :·  "'î ," .•  

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. Evaluatie 

29-11-1974 1 

�trd: Een brief inzake een in Rotterdam op te richten anarchistiese 
beweging. 

200 A 03 



     � 
 

 

  

 
' 

 
     , . 

 

' {�   .·'��, oktober  1974 
  . 'f" ,\:        

 ..      
    • . :r:,;;'.o· �  .  

 c    o�c1a t wi 3 af;U} je adres 
 ·.     ,   :�·:re�o vs.n V:r;ija Socialisteno 

 'f     L      -�· '> .  

      anarch1st1ese be·= 
    toe   b1�r1 we ongeveet• 40 

   \fr:!.n mensen '>'laarvan w� 
  z�· ge:tr1t�;:r:·.�;ssea:.rd z:i.j:n. in de op= ; ,    b.ew..e'ging  

 ; ..  .       ·� ," r ··� .  ' 
  

,. ,, "    • •     · �taten    .· schr1.jyen of 
  van ondfü;?�·tr:���1..lltH}  liefs ·t  o:irme:n 

   , · 

  .    t. t' "�   7' "' 
 '    . Je r ..    e.i ..  waarin �1t� ._ bi.j elkaar 

    ..  e· ,_.n     �·  ..     doe·   ,_, "'=                      

  'werkwt jze tirvano· 

   ·aru; "'�n \i!J.i3;airc,  maa.r 
 9eri'. a*tiê=".g6ri1td1t� l1cn'l12·gl:ng,� "' w€�rJ;:•jn vanuit bedr:ljve:a 

 wiJlcvn ��od.,'.l ." 
Saman-wc:rking m,et wá t d.t t be·i�:rr:.:J�f·t;  gro,eper.;;. 

, inga;;; wo:r.dt d.oo.: 'On�3� n�u:t   ..: ' ': '-i.: 

 
 .  

 

 

 

 I /  . I ./ 
. / _,  '·  

//  '// 2,�"�   

,i, 1 
 

�·· 



Rapportageformulier BFA Nr.  

Aan :  ACD 
9ericht datum 
Datum 

Inhoud : 

: 
2 6 NOV. 1 9 7 4 · 

co 

b. --· d. ,--

De Federatie van Vrije Socialisten organiseert op 15 november 

1974 een protestdemonstratie tegen de toestanden in Westduitse 

gevangenissen. 

Het F.V.S.-lid nodigt uit aan de 

demonstratie me� te doen • 

De contactman van de F. V. S. in Eindhoven is 

is te bereiken op het adres 

waar ook het secretariaat van de F.V.S. gevestigd is. 

Van �et voornem�n een demonstratie te houden is door de F.V.S. 

aan de gemeente-politie van Amsterdam mededeling gedaan. De 

route zal lopen van het Museumplein naar de Oudemánshuispoort. 

Sprekers zijn o.m.  

25 november 1974 

BFA  
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Distr.: BFA - BOA - BOP 
Afschr.: 

Datum ontmoeting Datum rapport 

Betreft : Brief F. v. s • 

16-5-1975 
Volgno. Inf. rapp. 

1 

 

 

datum 2 3 ME 1 1975 

co 

A.  d. 

Bijlage(n) : 1  
BO:  
Evaluatie 

 

Bijgaand zend ik U, in fotokopie, een brief van de F.V.S. waarin 
onder meer wordt bericht, dat het "Aktiesekretariaat" van de 
F.V.S. is verhuisd. 

200 A 03 



P"3. Het is natuurlijk ook oogelijk buiten de atingegeven tijden te 
bellen .Je hebt dan alleen iets minder kans

.
iemand te treffen van het 

;--:i,ktiesecretaria�it • 

-Het vriendelijke eroeten , aktiesecre·
tariaat o 



AAN: HOOFD B.V.D. 

Nr 78.156.g.1 DATUM: 2 juli 1975 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Datum bericht 

Bijlage : 2. 

- ...  . 

27 juni 1975  Il, 1"1VIJ 
datum 

co 
b. 

3 JUU 19/'5 

d. - 

   1J7J    ". eûel• 
••••    1tatiea  .. 1•  
h         
•'      " ..  

  "uta&Y•  ..u.ae 
    Ml'9a al8  

"   te    ... " a.t. 
  



�§!��!!ê�-!�gg���-!�Q��-�!��ê�------------- --------------------

Wi 1 :·r <; tP · teren tegen de onmenselijke behandeling van de leden van de Róte 
1'.: ·.-.,-.� F'r·- · .  tion en het ui troeiingsproces dat in West-Duitsland bC"gonnen is 
't" : �� r, n ii l . .._; s wat 1 i nk s i s • 

J.: :. --. • '"'tor G�nscher werkt hard mee aan deze terreur. � 

�-:� L :n oi-·r'--.ep tot de bevolking zei hij dat de opsporingsmaatregelen -waarbij 
1-. � �· ::11 le r�� i cl delen geoorloofd acht- zich niet alleen tegen d� bommengooiers 
;;, . .-J�n richten , doch ook tegen hun handlangers , omdat deze zich mede schul
ci; � _ 1:n::,.en aan moord e!l. de verantwoordelijkheid ervoor dragen dat deze 
r..!":: �rs hun misdaden tegen het leven van anderen kunnen voortzetten. 
j ·  1�72 loofc:e:a minister Genscher, het Openbaar Ministerie in Wiesbaden en 
A-:�1 Springer 440.000 mark uit voor het geven van i�lichtingen die zouden 
1�--� . . :1cn leiden tot de a1 restatie van leden van de Rote Armee Fraktion. 
J. : 1ie la'._"_tste j aren zijn honderden gewelddadige akties gepleegd door mensen 
·�� � ; zich-zelf de "nieuHe rechtsen " noemen. 
1 :·0n de ze terreur ,�ordt door minister Genscher geen aktie ondernomen. 
}_� ,, fascistische groepen socialisten en kommunisten vermoorden hoeft de 
ss�at het zelf niet meer te doen. 

�:.j vinden daarom het bezoek van minister Genscher aan minister Van der 
� :'.)el ongewenst. 
��t heeft eigenli jk de Rote Armee Fraktion gedaan ? 
! �·.:.n doel is middels sta9sguerrilla gewapende strijd te voeren tegen kapi
t�J isme, imperiali s me en neo-fascistische tendenzen in de Bondsrepubliek. 
];: gewapende strijd zou de ondersteuning moeten zijn van de strijd.van 
a�beidersorganisaties en de politieke akties in bedrijven en in tle steden. 
C:·! te protesteren tegen de Vietnam-oorlog stichten Andreas Baader �n andere 
Rr'.F-leden brand in een warenhuis in Frankfurt. De brandstichters werden 
bij verstek tot 3 jaar veroordeeld . Zij waren ondergedoken. 
In 1970 werd J..ndreas Baader gearresteE!rd. Een maand later werd hij met ge
weldbevrijd. Rierop volgde de grootste vervolgingsoperatie sinds de joden
r a�zia ' s. HonGerdvijftigduizen� man politie, gewap end met karabijnen en ma
chinegeweren, werden ingezet bij het uitkammen van de RAF en andere linkse 
groeperingen.De rechtse kranten begonnen een haatkampagne tegen alles wat 
links is. Er verschenen persberichten over bomaanslagen, moorden en bank
overvallen, ûie men toeschree f aan de Rode Armee Fraktion. 
De leden van èe RAF werden vogelvrij verklaard, zodat verdachten tijdens 
o psporing s akti e s zonder pardon konden worden doodgeschoten. Een paar 
voorbe elden ter illustratie: 
RAF-lid Petra Schelm werd toen zij bij een verkeerskontrole uit haar auto 
kwam door de politie doodgeschoten. 
Georg von Rauch werd do odgeschoten toen hij met zijn handen omhoog tegen 
een muur stonC.:. 
De enige bomaé'.nslagen die door de RAF geclaimd ;zijn, z1Jn: 
Twee aanslagen op het comput ercentrum van het amerikaanse leger in Heidel
ber g , ,..,·aar de bombardemanten op Vietnam worden geprogrameerd, en twee aan
s l ag en op ITT-gebouwen in Berlijn en :Neurenberg. 

Als je duizen�en laat vermoorden in Vietnam en Chili - zoals iemand als 
Ki ss inger - krijg je de Nobel-prijs voor de vrede, als je daar met bomaan
slagen tegen pro te steert ben je een smerige misdadiger. 

Op dit moment zitten ongeveer honderd mensen in voorarrest. Zij zijn opge
sJ oten in isoleercellen, mogen geen kontakt hebben met medegevangenen, wor
den door toepassen van narcotisering gedwongen mee te werken aan medische 
experimenten, terwijl zij medisch-hygiënisch verwaarloosd worden. 

In de krantea wordt gesuggereerd dat links geleid wordt door een stelletje 
gekken. Deze beh.-�1.J2l�ag l ijkt het doel te hebben krankzinnigheid van de 
hAF-leden te waarborgen bij de komende rechtszittingen. 

�� het verdrag van R�me, medeondertekend door de Duitsers, staat dat gear
� -0 � teerden zo vlug m 0 gelij k voor de rechter moeten worden gebracht. 
E!.' ,zijn nu mensen die al twee tot drie jaar in voorarrest zitten,· ui tslui
t� . n nn vArdenking van het lidmaatschap van de Rote Armee Fraktion. 
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Deze schending van het verdrag van Rome wordt door het Bundesgerichtshof 
toe laatbaar geacht, terwij l de wet het verbiedt. 

" 
Tegen deze be�1andeling zijn ongeveer 40 mensen in hongerstaking gegaan. 
Pogingen tot moord op de RAF-le�en worden ondernomen door het onthouden 

van drinkwater bij hongerstakingen. 
Holger Meins is door gebrek aan medi s c he begeleiding overleden. 

De gevangenis('.irektie ·nam niet eens de moei te de familie van de overledene 
i n  te 1 i c h te !1 • 

Rechter Weiss, die zitting had in het proces tegen Horst Mahler heeft eens 
verklaard c.ia C; "De ï Jazis taa t een sys -i �·ern was c�a t s tonc:L op de grondsla g van 

. •  r. 
een rechtss·ca2.t". De reed� gevo crèe �:�ocessen zijn illustrerend voor wat 
men in de BonC:srepuhliek een rechtsstaat noemt. 

Bij het proces tegen Horst Hahler viel �e kroongetuige Ruhland door de mand. 
Vijf gevangeile� ho�rien onafhankelijk van elkaar voor de rechter verklaard 
c2at ï1uhlanc: �1�c' gezegd dat Nahler onschulclig was. Hij had zichzel f om 
la ten kupeu or.1 zelf niet wegens moord te h'orden vervolgd. 
De verdediger 2iste in vrijhei�sste11rng. Nahl er werd tot 12 jaar ver

oordeeld voor zijn ië.eeën en niet voor zijn DJ'"DEN. Het argument was: 

�Iahler is ee� �eider van de RAF, dus kan hij zich niet veroorloven niet 
mee te �0�11 c�n deze (bank)overvallen, dus heeft hij meegedaan. 
Rechter Veiso heeft wel een oud-nazi �rijgesproken die duizenden mensen 
�er dood veroor�eeld, omdat die zich 011eerbiedig ovor de Filhrer had 
uitgelaten. 

Dr. LudwifS· I·I<!.:1.1�, die verantwoorc.�elijk was voor de cï.ood van JO .000 joG.en, 
werd vcroorCec:� tot 12 jaar voor het doo�schieten van 10 Polen. Hij is in 

hoger beroep ::;-cgnan en heeft nog 0·eea clu.g in de gevangenis g�zeten. 
, 

l�ij eisen �3 ze:ijkstelling van politieke- aan ándere gevangenen. 

· l. 

Wat de Duitse rechter, schreef :�ur·� 'fuchols1·:y irt 1321, voortaan in poli-
tieke proces�:;c:.1 nog aan vonnissea wijzen het moge hun ·subjektieve,ouc.;.;:.nt,.-: �t
bare geîu11cieen":e mening zijn: objektief is het niet. 

PROT2STEZR J.':3G��:I D.:2 �rIEU1.-!J.� FASCISTISCK� TERREUR. 

"Sc�e.ling Amsterdam 
van de   VriJ'e  iio î:f .i eh.ui?     •  ' 

Bethani�nstraat 20, 
id•.iST:S::<.D"(i·i' C • 

- - - - - - - - - - - -



ANARCHIE·;?·  
�. 

Het woord anarchie betekent zoiets als afwezigheid van gezag of van 
. "  . . . 

regering.Het vooroordeel dat mensel'.l: noch 
.
�

.
ui t'en gezag noch bui ten een 

regering kunen heeft ertoe geleid dat ä.narchi� aan chaos of ordeloos-

heid wordt gelijkgesteld.In de maatscha�plj die de anarchisten voorstaan � 
ia het echter geen chaos. 

WAT WILLEN ANARCHISTEN ? 

Anarchisten willen een vrij-socialiatiese maatachappij;anarchisten zijn dus 
ook socialisten.Omdat de term socialisme op vele ma�ieren wordt gebruikt 
volgt hier ee.n omschrijving: Leer volgens welke door  vam 
het partikuiier 1tapitaalbezit en door socialisatie van de 
delen een betere m�atschap�ij tot stand zal komen,lange geleidelijke of 
revolutionair

 
e weg.Het vr�e van· de vrij-socialietiese  bestaat 

erin dat de staat ia afgeschaft.In een kommunietiese of . 
demok:ratiese maatschappij aaarentegen wordt het maatschappelijk leven geleid 
door een almachtige staat.Door de anarchiet�n wordt de staat als een be

 van de persoonlijke· vrijheid gezien.Deze is· meer gewaarborgd ale de.-
mensen  besturen d.m.v. een radendemokrstie. . 
Wat ie een radendemokratie? 

· · -

In elk distrikt wordt per buurt,kazerne;bedr�f ,achool enz. een vertegen
woordiger in de distriktsoverlegorganen gekozen.Waneer de  
in de distriktsoverlegorganen h�t standpunt van de achterban  jui st 
weergeeft wordt hij teruggehaald.In de diatriktsoverlegorganen worden de 
belangrijkste beslissingen genomen. z.o.z. 



De distriktsoverlegorganen sturen vertegenwoordigers naar· de landeli�te 
overlegorganen die het beleid naar buiten toe presenteren. 
Enkele voorbeclden;De mensen bepalen z@lf wat �ij aan goederen nodig hebben. 
Het leger en de politie worden ppgehsven:in elke plaats worden gewapende 
volksmilities gevor�ö die zich gezamelijk tegen eventuele aanvallers · 

van buiten verweren.Het onderwijs en de op��eding zijn anti-au:boritair. 

HOE DE vnrJ-SOCIALISTIESE MATSCHAPPIJ �E BERCIKEN ? 

Elke ana�chiet is een revolut1Qnamr llar er zijn anarchisten die deze maat� 
schappij a.ichterbjj willen brengen door gewapende strijd en er zjj:l .anarcbïeten 
die de vrij-l\ooialistiese maatschap:olj door aktivering van de mtt"neeh aan de' 
ba�is,willen beriiken.Alla anarchisten zijn het er· echter �el over eens dat 
het opkomende fafiQ.ism.e hard moet word.en bestreden. 

Een deel van de anarchisten heeft zich in de Federatie van Vrije Socialie�GR 
(F.V.S.)georganiseard.Kontaktadrea van de FVS in het Gooi:Bert van Til 
l�a:r:-terlaan 60 Hilversum tel.02150-10461. 

De PVS geeft ook een blad uit:De Vrije' Socialist Postbus 71 Winschoten.
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INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK 
==========�===========z::::: 

BeverwijK, 11-11-75 

:Nr.146-46-75 
" .. � .. " .. ",."_.._ .... ___________ .., __ _ 

Aan: De Heer Hoofd BVD te Den Haag 

t.a.v. : Afdeling BOP 

 
daium 
co 
b. 

2 DE�:. 1975 

Hierbij wordt U toegezonden een INFORMATIERAPPORT 
·over het onderwerp: 

· FVS -

Federatie van Vrjje Socialisten. 



  
====================================================== 

FEDERATIE ViiJ VilJE SOCIALISTEN 
============================== 

Algemeen Aktie Secretariaat: 

Contactadres /en/ of afdeling BEVJ:I{W1JK: 

Op 19 en 20-4-75 had de FVS een thema-weekeinde 
georganiseerd over ANARCHISTISCHE THEOHIEV01UIING. 
De organisatie van het weekeinde vond plaats vanuit 
Amsterdam, doch de uitvoering Vond plaats in Driebergen. 
Inlichtingen over het ·weekeinde waren verkriigba2,r via 
telefoonnr: 020-25 0179. 
Als  was aangekondigd: 

Juist daarvoor had de anarchist een 
publicatie in "De Nieuwe Linie" van 27-3-75 gepL:":tst 
met ziin visie over de "Juni-bev.reging in West-Duitsland 11, 

die anarchistisch werd genoemd, doch waarvan de poli
tieke te::-reur door maar weinig waardering, 
kon krjigen. Hij stelde daar o.a. over: "Geweld dat niet 
voorkomt uit het volk, bevordert de contra-revolutie." 

In het daarvoor versch:men  van het Beve::cvrii k se 
"Dagblad Kennemerland", had 
- op 24-12-74 - een pagina geschreven on�er de titel: 
"Volstrekte vrede is onrnogehik. u  



======================================================= 

De FVS orgàniseerde op 4-11-75 een btieenkomst in 
nne ·Brakke Grondil, Nes 53, te Amsterdam, 20 uur, 
met als sprekers leden van de Socialistisch Femi
nistische Werkgroep in de PSP. 



 

FEDERATIE Vfü� VRIJE SOCIALIST�N (?VS ) 
==================================== 

Coniactpersoon te Bevcrvrifä: is: 

 

Op dinsdag 18-11-75 werd door de FVS een btjeenkomst 
georganiseerd in "De Brakke Grond", Nes 53, te  
aanvang 20 uur. 

 

 

 

Door zou een inleiding worden  
dver "Het Spaanse anarchisme". 

 
 

 

Op 22-11-75 vrnrd een boekbespreking verk:r.ege:r.L van 
het boek "De jaren der v erleugening " van de anarchi_st 

 
Een van z�in 
"De staat is in de wereld der .volkeren een bedi'eigin 
voor de cultuur en een gevaar voor het socialisme, 
\-velke ook z11n naam is en welke zijn kleur. 
De conclusie stemt zwaarmoedig in een periode van w 
zinnige bewapening, terwj_jl NIETS er op wii st dat de 
volken bti machte of bereid z�.in zich V.JUJ DE NATIONA�' 
El'T SOEVJ.'.:;1L�IN3 STLTBN TE Bi�V1LUD:SH. n 

Op 18-11-75 is te Beverwiik door de i'VS, voor ve:rkc 
á f 5. -, ui tger�2ven het speciale FVS-werk: "De Vr: 
Socialist". 
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===================== =================== 

Zoals bljikt heeft de FVS 
in Kennemerland. dus in 3 gemeenten een contactadres, 
n.l. een in B�V.B.iIWIJK, Velsen en Haarler:1. 

De kernredactie van het blad, Hl)e Vrjje Socialist 11 

wordt gevormd door 
 

Het  d�·es van  blad is: 



Distr.: BFA 

Afschr.: 

Datum ontmoeting 

Betreft: 

Datum rapport 

29-4-76 
Volgno. Inf. rapp. 

1 

Federatie van  Socialisten 

 

datum Lt ME i 1976 
co 

b.  
Bijlage(n) : 1 
BO: 

Evaluatie 

d. 

Bijgaand wordt U aangeboden in fotocopie de bescheiden voor het 
op 24 en 25 april 1976 te houden congres van de Federatie van 
Vrije Socialisten. 

200 A 03 



Beverwijk, 15 april 1976. 
waarde kameraad, 

bij deze wordt u uitgenodigd het 
kongres van de federasie van vrije socialisten bij te wonen, dat 
wordt gehouden op 24 en 25 april a.s. Wij stellen het dan zo voor 
dat uw organisasie vertegenwoordigd wordt door �én of enkele waar
neners. 
Daar de kas van de federasie van vrije socialisten er momenteel 
niet zo verschrikkelijk gunstig voorstaat, wordt u er wel op at
tent gemaakt dat hier - net �oals dat voor eenieder ander geldt -
wel de nodige kosten aan verbonden zijn. 
Wij hopen dat u de uitnodiging aksepteert en dat wij u (uw orga
nisasie) op het huishoudelijk kongres kunnen begroeten, 

vriendelijke groeten, 
namens de federasie, , 
andré van wonderen 
baanst��at 15 
beverwiJk. 
tel: 02510-20783. 
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.  .   VAN DE FEDERASIE VAN VHIJE  �' • .., 
 

Het  van de fe�.e:ç�.u�_i,e van vriJe   de  naar ".orql'r. :b�sî.if,.êi\  een 
heid van meningen eri�fiksiepraktijken  .P.P. .by.sis waarva� de 
diverse basisgr"oe,1'"èri. zich kun'neh verenigen. ." -+�... . ... . .... . 

..  �: ,'' . . 
. l,� ,. . 

. 
Het  zal· voor de federasie van vrijec;:)focialisten 
slechts  de eenheid smedend of gedachtenl��dend 
kunnen  alleen  "fi'en. algemene  :.��_," 

 ",  "' ·\··:t--·I· ..  
.-�-:.�· ..  :l-r{�; r �·"· � l ·- "1" .  -... :. ::; .:· 

1. De :�ktuali 
 

het anarchisme. 
. 

\�iv( ;  

'  

l",, . . 
 · ·--  .  " · 

  ;/:§á� �e we�ke�ijk�eid mani�es�e7rt �et 
 sindikalisme, ant1-m1l1 t�risme, 1nd1  .enz. 

Er  de laatste jaren· ·een duidelijke aktualisering plaats v:�P 
de  ideeën in de vakbeweging, in de diverse aksieg�be
pen en wijkorganis�sies enz" :Het anarch;isme is·aktueel en zal dáj; 
o�� blijven als he"Ç .  é\�"�r_�_gia�t�cJha.�pè'Iijke verande
ringen en  tussen doel en middel, d.w.z. als 
hët�"à.e. juiste middelen weet te hanteren in het kader van de bes"t!aan
de��ituasie en het bioogde;doeï� De anarchistiese organisasie zal 
zic.li. rnèt haar aktiviteiten dan wel aan moeten sluiten bij wat e-r aan 

  in   �.réE�n.�s.a.���s    . 
Dat     �ifle.e.&.n zich niet  in 
een grotere toeloop   van vrije socialisten  

 het. anarchisme in vele si tuasies niet als zodanig neri\rnnd 
wordt  dÓordat de anarchistiese simpatieën die eenieder �3�sv'3rt, 
vaak niet zo worden genoemd.. " (. .  
Er gaat vë'rder veel van de aktuali tei t van het anarchisme':cierloren 
door a. de\).lgehele slapte in de linkse beweging en 1 ··-. 

". 

b. de t i$.'O]"'ering van het anarchisme. De anarchis}fii:e�se beweging 
wordt  het merendeel van de sosiaal-dempk;r.aticsc crc;2.c--
nisQsies.  kent het nauwelijks een eko�-dfniese organisas i e 
en zijn er te  proJ>aganè.a en akt-i vi teiten ·aan de basis om dit 
isolement te doorbreken/\-'" f?' {;�:· r:· :�· ç f'\ �;·: · 

2.  en  

Het anarchisme is een biezondere vorm van socia·i-isme, dat zich ten 
doel stelt do uitbuiting van de mens door de mens af te schaffen en, 
de vervreemding vanuit de ve rvre e mding te doorbre ken •. )fot_ anarc)1;is- .'; 
me is een tak van de socialistiese gedachte, waarbij.,"de·-aanö.acht"·�: · 

voor het individu, de zorg om de vrijheid en de nadruk om d�'staat -
als het apparaat van de enorme budgetten, de permanente legers, de 
reusa?�tige burok�asie .en de verschrikkelJjke ccptralisasi e - af te 
schaffen  
Het anarchisme is  he·f stelt socialisme te
genover kapitalisme en decentralisasie tegenover centralisasie. Het 
anarchisme wil vrijheid en socialisme �oor al+e mensen op basis van 
een totale onderlinge gçlijkheid. en. •. de ,kteati vi tei t van het 

. indiyidu da,arbij als de s·'t·uw_e�de. k�aclit  de motor van de ontwik-
'keling.  t 
De absolute vrijheid, die.het anarchisme voorstaat, is de vrijheid 
die het denken verder zal ontwikkelen, haar nieuwe inspirasie zal 
g§!v�11 ... E?.,1' pan,t;.�.'Q-ui�9n  "ép.ge grenzen zal tillen. Iemand kan pas 

 vrij �ij'ti  vrijheid bl.;leven, als hij geheel zelf 
 v�rovert en in stand houdt, zelf zijn produksic en 



konsumpsie regelt, kortom : als.iederöen om.hem heen vrij is. In dit 
kader zorgt d0 voortdurende staat van opstand ervoor dat de anarchist 
simpatie voelt voor de buitenbeentjes.J de vogelvrijen , dat hij zich 
de zaak van de slaven of welke andere paria dan ook aantrekt . 

Anarchisme is afbreken en opbouwen (:rebellie is een scheppende vreug
de), een alternatief _voor de oude orde bieden. Daarvoor is verbrei
ding van kennis en be�ustzijn onder vele mensen nodig, 

 De  

Om deze anarchie te bereiken streeft de federasie van vrije socia
listen naar: 
a. zelfbestuur (tasame� met een voorzichtige politisering van de · 

vakbonden). Dit zelfb&stuur omvat ,de gehele mnatsch3.ppelijke 
str.uktuur, dus zowel de produktieve _als de konsul!lptieve sekt or en 
kenmerkt zich verder door: 

- een s�cialisties standpunt (bedrijven aan de arbeiders); 
- de staat veivangen door .federasies van federasies ; 
- een konsekwente opbouw van onderaf (anti-hiëra.rchies). · 

Het ·zelfbestuur heeft tot doel door machtsvorming machten af te bre
ken, nie t om deze o�er te nemen. 
De propaganda voor het zelfbestuur is een belangrijk middel om aan
s luiting te vinden bij d� arbeide rsbèweging, vooral in zijn ekono
miese organisasieo De arbeidersbeweging is met dit (zelfbestuur-) 
s�reven begonnen, terwijl de fakkel nu wordt voortgedragen.door de 
anarchistiesc beweging. Het is nu dè taak van de anarchistiese be
weging - die zelf ook is ontstaan vanuit een revolusionaire praktijk
teorie-situasio - die fakkel opnieuw over te dragGn aan di eze lfde 
arheid�rsbeweging, om op die mànier haar teorie �n aan de praktijk 
te toe tsen. · Een en and er beteken� wol dat het voor de anarchisten van de fcde
rasie van vrije socialisten eon vereiste zal zijn, dat ze indien 
dit maar enigszins �ogolijk is, aktief moeten zijn in hun werk- of 
woonomgeving, zoals buurt, fabriek, school, kantoor, laboratorium, 
gesticht enz. 
b. het anti-autorit aire streven, eun streven  dat vooral van belnng 

is voor - het . bewustzijn van de mensen, een opvoede nd, een kultu
reel streven. Zolang �r nog autoriteiten zijn, is er ·geen vrijheid en kan 'er dus ook geen socialisme, socialistie se samtmleving zijn. ��t is dus van h�t grootste belang, dat waar ook autoriteiten, au
toritaiie r�gels of sistomen zijn, oen autoritaire geest ontmaskerd 
wordt en een vrijheidslievend socialisme daarvoor in de plaats komt. 
Daarbij moet dan ook aangetekend worden, dat anarchie betekent het 
streven nanr een natuurlijk� i.p.v. eon kunstmatige orde en dat het 
autoriteit -zijn en·orgnnisacie niet noodznkelijkerwijs met e lkaar 
verbonden zijn en dat de nadruk dient te liggen op het individu en 
de.potentiÖle mogelijkh0den die hij heeft om zijn eigen situàsie te 
beh e ers en. · 

c. het streven naar internntionale solidariieit. Anarchisten zijn  
staatloos. en het i�te r natiorial e uspekt stnat bij hen sterk op de 
voorgrond, zonder daarbij. in opportunisme te vervallen. 

4. De   

De fed€rQsie omvat niet noodzakelijkerwijs alle anarchisten in het 
ne d erlands c tanlg�bicd. Do f�dcrasie is geen machtsorganisasie, noch 
een voorhoedeorgnnisasie. De f�derasie is een diskussieplatform en 
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filtrasie of pogingen tot overname, maar konfrontasie· en diskus
sie  door  openlijke· manifestasie. 
Hi�rbij moet goed in het oog worden gehouden, dnt de federasie 
geen partij is en dat  ze ook niet nls zodanig naar buiten dient 
t�_.t;r-'eden. 
b. De pqlitie.ke partijen zijn op de eerste plaats gericht op de in-

standhÓûding en de uitbouw van hun eigen (machts-)organisasie, 
en strijden pas in de tweede plaats voor de zaak. Kontakten met 
politieke partijen gericht op gezamelijke aksies zijri daarom nut-· 
teloos en sch�delijk; kontakten in:het kader van diskussies en i
deeënuitwisseling kunnen·waardevol zijn. In prinsiepe onderhoudt 
de fed�rasie van vrije socialisteri dan 09k geen kontakten met po� 
litieke partijen, �el met�individuele leden hiervan. 
c ._ be bonden hebben een duidelijk. tweeslachtig karakter. Aan de e-

ne kant zijn ze de natuurlijke orgnnisasie van de werkers, aan  
de andere kant zijn ze een verlengstuk van de parlementaire demo-· 
krasie en hatir politieke partijen. Ze dienen daarom met de nodiic 
omzichtigheid tegemoet getreden te worden. Zonder de arbeiders re-· 
gelrecht  te desorganiseren streeft de fcderasie naar·  een voorzich"tige politisering van de basis van de vakbeweging en  tracht ze met 
de basis te komen tot een openlijke bestrijding van d� top. 

· 

Div.erse leden van ·de f ederasie zijn lid van de vakbond en ondo:Dhou
zodoende kontakten met de leden van de' diverse bonden (uitgaande 
van het idee dat de leden de bond zijn). De leden van de federasie 
trachten de anarchistiese ideeën langzaam maar zeker· in.gang te doen 
vinden in de bonden en daar het anti-parlementaire, anti-autoritai
re zel.fbestuur te propa.gero.n*  . , 
Bij dit· :alles "speelt het ·oyb - het .·onafhankelijk verbond van be
drij fsorganisasies - door zijn biezondere (�indikalistiese) opzet 
een aparte rol. Het ovb wordt door" de federasie.van vrije socialis
ten dan ook gezien als zijn belangrijkste medestander in de strijd 
voor de bevrijding van de arbeidersklasse. 

· 

samenstelling: andré van wonderep. 



 

plaats 

tijdstip 

etenstijden 

gastheer 

prijzen 

programa: 

gebouw "de voorhof" op het terrein van kerk en 
wereld te driebergen (zie plattegrond) 

. zaterdag 2� (evt. vrij dag 2.8) en zondag 2S april a.s. 

ontbijt 0 8.30 u 
warme maaltijd 12.30 u 
brooamaaltijd 18.00 u 
soep o.i.d. 22.00 u 

piet nengerman (kerk en wereld) 
." 

van za. 10.00 u tot zo. 15.30 u f 37,50 
van vr. 20.00 u tot zo. 15.30 u f 50,00 
van zo. 10.00 u tot zo. 15.30 u .f 12,,5Q 

in deze prijzen zijn inbegrepen: overnachten, 
maaltijden, koffie/thee, linnengoed·e.d. 
enig korvee (helpen afdrogen) wordt wel gevraagd. 

   

10.00 - 12.30 u en 13.30 - 15.00 u verslaggeving, verantwoording, 
kandidaatstelling en (her)ver
kiezing van de funktionarissen: 
- redaksie en administrasie 

15. 30 - 17. 0 0  u 

.19. 0 0  - 22. 00 u 

van de vrije socialisten 
- anarchistiese uitgeverij 
- het internationaal sekretariaat 

fonds internationale solidariteit 
- penningmeester 

aksiesekretariaat 

inleiding(en) op het ontwerp minimumprogramma door 
o.a. frank rutten 

diskussie en besluitvorming over het ontwerp 
minimumprogramma 

   

.... 

10. 00 - 11 • 30 .u inleidingen over de aktualiteit van het anarchisme m.b.t. 
- de konsumpsie: johannes v"d. spek (afd. amsterdçrn1) 

11.30 - 13.00 u 

- het bedrijf kees leiJ s (o.v.b.) 
universiteit willy hoffman 

diskussie in 3 ( werk ) groepcn n.a.v. de drie inleidingen 
over de mogelijke aktivi tei ten van de federas ie van 
vrije socialisten voer het komende jaar 

z.o.z. 



14.oo - 15.30 u 

15.30 u 

  

plenaire diskussie, beginnend met de verslagen van de 
werkgroepen, waarin o.a. ter sprake komt: 

het propagandakongres '(bakoenin) eindhoven 
- een manifestasie m.b.t. het anti-militarisme 

i.v.m. de dienstweigeraar ger pauw (arnsterdam) 
- een eventueel te organiseren lezingenreeks over 

het aktuele anarchisme 

sluiting van het kongres 

-0 -0 - 0 -





Opwegnaar 
Kerken Wereld 

Het instituut 'Kerk en Wereld' 
is gevestigd op het landgoed De 
Horst dat aan de weg ligt van 
Driebergen naar Doorn (Hoofdstraat), op drie kilometer afstand 
van het spoorwegstation Drieber
gen/Zeist, direct buiten de 
bebouwde kom van Driebergen 
aan de linkerkant. 

Per auto bereikt u Kerk en 
Wereld via de afslag Driebergen 
van de snelweg Utrecht-Arnhem. 

Er zijn frequente busverbindingen van 
de maatschappij Centraal Nederland. 

Vanaf Ns-station Driebergen/Zeist 
(lijn 50, 56 en 58; reisduur ongeveer 
tien minuten). 

vanaf N s-station Amersfoort 
over Soesterberg (lijn 5 6; reisduur 
ongeveer 45 minuten). 

vanaf station Utrecht es (lijn 50 
en 58; reisduur ongeveer 45 minuten). 

Uitstappen bij halte Rosarium/aan, 
oversteken en het voetpad naar rec.s 
enkele tientallen meters volgen. Aan 
uw linkerhand vindt u dan de hoofd
ingang van het landgoed De Horst. 

Vanaf Ns-station Amersfoort over 
Woudenberg (lijn 58; reisduur onge
veer 50 minuten). 

Uitstappen bij halte Rosarium/aan 
en even teruglopen in de richting van 
waaruit u bent gekomen, de Horst/aan 
bij de verkeerslichten oversteken en 
het voetpad nog enkele tientalle'n 
meters volgen tot u aan uw linkerhand 
de hoofdingang van het landgoed De 
Horst vindt. 



    

  van het sekretariaat van de fed. van  socialisten. 

Oktober 1975 � april 1976. 
Naar aanleiding van de tegenstellingen die waren ontstaan tussen 
de twee anti-polen amsterdam en groningen door de diskussie of de 
federasie een open dan wel een gesloten organisasie moest zijn, 
een diskussie die ten lange leste - jammergenoeg - een erg per
soonlijk karakter kreeg, heeft het aksiesekretariaatskollektief 
groningen op een gegeven moment haar sekretariaa.tsfunksie neer-
gelegd. . 
Op initiatief van de afdeling amsterdam werd toen voorgesteld deze 
funkaie aan de ijmond toe te wijzen (dit was geen kongresbesluit), 
en dan voornam�lijk in de persoon van andr� van wonderen. Aldus ge
schiedde: oktober 1975. 
E�n van de eerste werkzaamheden waar het sekretariaat zich na eni
ge tijd van oriëntering voor geplaatst zag, was de herorganisasie 
van de federasie v� vrije socialisten. Al spoedig bleek namelijk, 
- en dit zeg ik zonder het ask ook maar iets tekort te willen doen -

dat van wat eens de federasie van vrije socialisten was, door de 
vele interne konflikten biezonder weinig was overgebleven: op pa
pier �estond er dan misschien een heleboel, in de praktijk bleek 
daar over het algemeen weinig van. 
Wat de afdelingen betreft b.v., bestonden er op dat moment slechts 
de afdelingen amsterdam en eindhoven; groningen had zich terugge
trokken, den helder was landelijk gezien niet aktief, terwijl de 
rest (utrecht, den haag, nijmegen, rotterdam) geheel en al naar de 
kontreien der anonimiteit was terugverwezen. 
Er moest heel wat gebeuren om een en ander weer een beetje op po
ten te zetten. Afgezien van het inhoudelijk aspekt (wat er aan wer
kelijke propaganda en andere aktiviteiten gedaan moest worden), 
moest in ieder geval gestreefd worden naar wat meer lijn en konti
nuitei t in het gebeuren van de federasie. Dit is namelijk een zeke
re vereiste om in ieder geval als 1andelijke organisasie je geloof
waardigheid te behouden. 
a. om in het geheel wat meer kontinuiteit te brengen, werd besloten 

in ieder geval. een vrije konstante regelmaat te hanteren bij het 
houden van federasieraadvergaderingen, het uitbrengen van anar
cho-infoos en het uitschrijven van kongrcssen (en het laten ver
schijnen van de vrije socialist); 

b. en om in het geheel wat meer lijn te brengen, werd besloten een 
minimumprogram op te stellen, waardoor een bepaalde eenheid van 
�eningen en aksiepraktijken ontstaat, op basis waarvan de diver-
se basi.sgroepen zich kunnen verenigen; tevens ontstaat er dn.n 
wat m�er duidelij�heid over welke groepen (individuen) wel aan
gesloten zijn bij de foderasie en welke niet; tenslotte wordt 
de federaaie op die manier ook beter gefundeerd, waardoor ze di
rckter en slaggaardige� kan optreden. 

In dit kader is door het sekretariaat ook naar de verschillende 
mensen (eks-leden van de federasie) die al een hele tijd niets meer 
van zich hadden laten horen een brief gestuurd, waarin hen is ge
vraagd kenbaar te maken of ze nog langer als lid van de federnsie 
beschouwd wensen te worden. Dit om wat meer inzicht te krijgen in 
het (aktieve) ledenbestand van de federasie. 

andr6 van wonderen. 



/"'""  .,\ 

·:. 
het zwa�t.epunt komt te +igg.en op een vorm van eindredaksie ,. wa�in 
een jq�nalistieke aanpak gegarandeerd wordt. Perssonlijk heb ik het 
altijd jammer gevonden, dat wij na het ee�ste jaar er  riiet mee� in 
gesl�_agd  zijn een  formule te r'ealiseren." ' 
Als wij ervan uitgaan dat  van de belangrijkste taken"van de fe- . 
derasie is om  aansluiting te vinden bij de grote meerderhèid van de 
bevolking, dan is de uitgestippelde weg van Albert de verkeerde. 
Door h�t blad zo op te stellen dat het alleen bestemd is voor 'hen 
die geinteresseerd zijn in het anarchisme' zal de federasie dieper 

 

in zijn �elitaire' hoekje gedreven worden, of een iatellektueel club
je worden. Hetzelfde dus. 
DVS.is opgezet als een propagandablad, een gezicht naar buiten toe, 
en als zod�nl.g ntoet. het toegankelijk zijn voor een zo breed mogelij
ke lezerskring. Dit houdt in dat de ui tgangspunt..en van leesbaarheid 
en.. aktualitei t nog. verder. doorgevoerd moeten wm..;.den. Het blad moet 
een mid�e1.zijn om me�sen voor het anar6hisme te interesseren. Dit 
doarbere,deneerd; zal betekene_n dat het anarchisme interessant· moet 
zijn, ·da� het anarchi'sme a�tueel moet zijn, dat het anarchisme  iets 
moet aanbieden, .dat vam�'ït de realiteit· van vandaag komt. Het blad 
ma.e t _ 4� akti vi teiten en Ontwikkelingen van de f ederasie weerspiêge
len. Anders gezegd: een dinamîes blad  kan alleen ontstaan vanuit een 
di.nA'l���.e, organieasie, tenzij het zijn eigen leven gaat leiden. Als 
de f-�d�rasi� zich niet  "interessant" kan maken voor een grote groep 
d�::blijf� "�aar .blad .inderdaad alleen vo or de al-overtuigden. 
Dit alles �eiekent dat dit kongres zich niet all�en vocir de federa
sie moet uitspreken, maar ook voor het blad. Ervanuitgaande dat de 
federasie een duidelijker _koers zal gaan uitstippelen, wil ik een 
voors�el doen m.b.t. haar propaganda-orgaan: 
po dat in" de toekomst· 'moeilijke' stukken niet in .he_t blad· opgenomen 

 zullen worden. ónder moeilijke stukken versta.ik, stukken die moei
lijk l.eesbaar zijn en abstakte onderwerpen behandelen of volstaan met 
dure woorden en inge�ikkelde.zinnen. Dit betekent niet dat het blad 
uit oppervlakkige·, simpele  artikelen samengesteld moet worden. Het 
is best mogel;ijk- stukken met een meer teoretiese inhoud leesbaar· te 
makell: voor.een breed publiek. 
- Dat_in de toekomàt het b�ad' :zich meer op aktuele gebeurtenissen zal 

gaan konsentrer�n, op aktuele ontwikkelingen en stroming�n� Dit om 
aan te tonen dat libertaire opvattingen ook in de praktijk omgezet 
kunnen worden� M.a.w. een prakties,blad, met een levendig en gezond 
uitgangspunt, g�worteld in onze maatschappelijke realiteit. 
- Dat, als men dit nodig vindt, een meer teoreties orgaan naast DVS 

za� mo�ten kunnen verschijnen, bestemd vo6r diegenendie het ana�
chisme  i.n al zijn facetten verder willen funderen eri uitdiepen. Dit 
kan ook .de vorm van een. af en toe verschijnende �ijlage bij DVS �aan
nemen• 
Hopelijk zal dit kongres zich hier duidelijk over uitsprek�n,·zodat 
de huidige of een eventuele andere redaksie niet in een vacuüm zal 
komen te verkeren. 
E� blijft nog één konkreet punt over. In de Quellijnstraat 61 A'dam 
is ee_n ruimte beschikbaar voor redaksionele en andere werkzaamheden. 

·Als het blS[d in A'dam blijft, dan hoeft het blad niet van adres te 
te verande�en,-zodra·een verandering van redaksie plaatsvindt. De 
huidige redaksie is bereid om zijn werkzaamheden voort te zetten 
(aannemende dat de verlangde duidelijkheid omtrent de vorm er komt). 
Patricia vindt de lay-out kant van de zaak nog steeds 'leuk'. Uiter
aard hopen wij dat anderen zich ook met DVS zullen gaan bezighouden 
in het.kader van de op het kongres gemaakte afspraken. 

François Everson 
namens de 'produksieploe



VERSLAG VAN DE GROEP FVS-LEDEN IN AMSTERDAM. 

Sinds het vorige kongres hebben de mensen in amsterdam zich bezig
gehouden met regelmatig, maar meestal niet erg spannende aktivitei
ten. De groep kent elkaar meestal al een paar jaar en is aan weinig 
verandering of uitbreiding onderworpen geweest. Zo nu en dan kwamen 
er wat nieuwe mensen, die echter na korte tijd meestal weer verdwe
nen, omdat ze blijkbaar geen plaats in de groep konden vinden. 
Inderdaad is er veel sleur-werk, wanneer men anarchistiese propa
ganda wil bedrijven en lang niet elke week een spektakulaire aksie. 
Bovendien zijn weinig mensen, anarchisten in amsterdam momenteel be
reid veel .moei te te doen om hun idealen en ideeën in de praktijk te 
brengen (afgezien van de Nieuwmarkt-zaak). 
Ook de groep zelf had zijn fouten: teveel. vrijblijvend gediskussieer 
te weinig nieuwe ideeën. Er ging veel tijd verloren aan de diskussie 
met de Rode Hulp-aanbangers, veelal toegespitst op persoonlijke te
genstellingen, vol onzuivere verdachtmakingen. Er was zeker ook spra
ke van tegenstellingen in wat men als voornaamste bezigheid voor de 
FVS zag: de meerderheid in amsterdam blijft van mening dat dat anar
chistiese propaganda is door woord en zo mogelijk door daad (zie ook 
het vanuit amsterdam losgekomen stuk: anarchistiese ideeën en orga
nisasie) 
Een ad-hoc aktiviteit was de bezetting van het spaanse luchtvaartkan
toor Iberia n.a.v. de vijf moorden in Spanje, ook met mensen van bui
ten amsterdam. 
Na de zomer werd er gepoogd de verschillende aktiviteiten op poten 
te zetten: 
- openbare lezingen in het kader van 'sosiale revoluties'; geken-

merkt door een redelijke belangstelling, maar weinig kontinu1teit: 
veel sprekers lieten het afweten. Ook leverden de avonden vrijwel 
geen nieuwe aktivisten voor de FVS op; 
- Poging tot samenwerking met de mensen van CLAT-Amsterdam door mid

del van het opzetten van een gezamelijke scholing e.d. uiteindelijk 
op niets uitgelopen; 
- op lange termijn wordt gewerkt naar een aksie-opzet omtrent konsump-

sie en sosiaal-kulturele toestanden; gepoogd zal worden hierover 
o.a. een vergadering van simpatisanten te beleggen, om na de zomer 
inderdaad wat op touw te zetten. Hierbij wordt o.a. gedacht aan sa
menwerking met mensen van de werkkrant; 

werk aan de aparte ruimte voor DVS; 
- kolportagewerk: slechts door enkele volhouders; 
- mensen houden zich bezig met fis/solidariteit, de �u, ovb/zelfbe-

schikking� de voorb�reiding van de pinksterlanddagen en niet in 
het laatst de vrije socialist: 
in de zomer.werd de samenwerking tussen de mensen in amsterdam en 
het noorden ontregeld en mo�st amsterdam h�t alleen gaan doen. Al 
spoedig bleek dat daar meer tijd in ging zitten dan was gedacht, 
o.m. door de meer ambitieuze opzet. Hoofdredakteurs kwamen en gingen, 
de samenwerking was niet erg vlekkeloos. Momenteel houdt de groep in 
amsterdam zich meer op dé achtergrond wat betreft het redaksiebeleid. 
- ad hoc aktiviteiten: tournee van het walden-tejater en de CWI'-er. 

Te hopen voor de toekomst alt, dat genoemde aksie-opzet wat van de 
grond komt en anarchistiese_ en federasiesimpatisanten meer willen 
bijdragen aan het groepswerk. 



 
�,,.  

.OPMERKELIJKE NOOT·. 

Ook al nemen wij ons als federasie in prinaiepe altijd voor om zo
veel mogelijk iedere vorm van stemmen te vermijden, hebben wij toch 
besloten om, als het op een stemming mocht aankomen, dat slechts 
diegenen stemrecht hebben die: 
a. hun lidmaatschapsgelden betaald hebben aan de basisgroep of aan 

de penningmeester van de federasie; 
b. zich de afgelopen tijd zich aktief ingezet hebben in het kader 

van de aktiviteiten van de �asisgroepen van de) federasie. 
Verder kan iedereen het kongres van de federasiê van vriJe socialis
ten in prinsiepe bijwonen, doch kan dat slechts doen in de hoedanig
heid als waarnemer. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o�o-o-o-o-o-o-o-o-o•oMo-o•o-o-o-o•o-o-o-o-o-o-o 
�  : . . , 

 : .Het huishöudelîjk kongres van de federasie van v�iJe ·sö.cîäl-stëtt" 
·wordt gehouden· op zaterdag 24 en zondag 25 ápril in: het kol\fer.�n

tie-oord Kerk en Wereld de Horst 1 in Dri·ebergen (ongeveer _10 km 
ten oosten van Utrecht). De onkosten voo� �it kongres bedragen"' 
f 37,50 per persoon �oor diegenen die za�erdagmorgen komen ei 

.f .501- per persoon voor diegenen die vrijdagavond (na 8 uur) ko
·men. Dit bedrag moet zaterdagmorgen v66r de aanvang van het ko�grt 

betaald worden, �f liever nog v66r die tijd aan de peµnin��e�stèr 
van de. federa'sie. van vrije socialisten Geert de Groot W .H. Vliegen· 
straat 2 Dordrecht, gironummer 673906 - onder vermelding van ·1 J:con· 
gres'  - _overgemaakt worden • .  Het kongres begint zaterdagmorgen om 
10 uur en eindigt zondagmiddag om vier uur. 

· 



AAN: ACD/A 

Bijgaande stukken, afkomstig van: 

ter agendering aangeboden. 

 

ACD/  
datum: 1 5 FEB. 1 

bij 1. : dupl.: 

Korte inhóud:  

betreffende  van de   

Vrije Socialisten met voorwoord van Kees IJPELAAN.-

Zenden aan  

Bergen in/bij: 

Afd. :       

(datum) 

100Af& 



5 

 

 

Na de krisis van medio 1975, onstond in de federatie van vr�Je socialisten 
opnieuw de behoefte aan progr�rmnering, aan duidelijkheid cmtrent èe  
v�n de federatie. De federatieraad van 4 oktober van dat jaar sprak zich uit 
voor een nieuwe opzet, waarna .het sekret,uiaat een oproe;> deed ideëen hier
omtrent in te zenden. Aan de banà van de reakties werd een eerste versie 
samengesteld, die in het anarcno-info van januari werd geplaatst. De reakties 
hierop leiden tot' een tweede versie een naand later. Een derde versie werd 
afgedrukt in de map voor het kongres va'n de f€èeratie vau 24/25 april 1976 
te Driebeq>;en. Er werden daar no� verscheidene wij zigingen 'aangebracht" met 

, als resultaat bet hier gepublice<!rde program , dat in zijn definitive versie 
al eerder in het anarcho-info van juni 1976 verscheen. 

Hoewel h�t out-werp-program door het kongres aanvaard werd, bleven er enige 
bezwaren leven. Deze konsentreerden zich rond een drietal pun ten : angst voor 

 een vermeende  van het program en het idee dat 
de federatie niet gerechtigd zou zijn tot een  van het anar
chisme. Het �ijkt me nuttig aan,deze punten nog enige aandacht te besteden. 

Het program is geen dogma; alleen een dogm3tiese instel l ing van de leden 
van de federatie z'ou dit er van kunnen llen. Het is ge::iaakt door anarchia
ten en richt. zich naar hen; bet: verandert inet de mening en aktiepraktijken 
van de anarchisten. Het progrru:i werd noodzakelijk geacht om de federatie te 
beschermen tegen mensen die alleen in naam anarchist zijn. Tevens kan het 
een uitgangspunt zijn voor een vernieuwde theoretiese diskussie.Als zodanig 
laat het zien op welk punt de federatie is aangeland.Anarchisten 'zijn' E,raktie_!, 
aktief . Het is dan ook niet e1itair e€n interpre�atie van het anarchisme 
te geven; het zou juist elitair zijn de uitgangspunte.n tè verdonkeremanen en 

,dan ,tóch prak ties aktief te zijn. Deze uitgangspunten zullen tot klaarheid 
gèbracht worden, en in het prog�am veIVoord moeten worden. Als zodani g presen
teert het de federatie naar buiten toe en stelt haar open voor kritiek van 
buiten af. 

Zoals in bet program zelf al is aangegeven is dit ontwerp niet meer dan een 
allereerste aanzet tot wat een volwaardig anarchisties program zal moeten 
word:?n . Er ontbreekt nog teveel. Het zegt nog niets over de organisatie van 
de revolutie en de verdP.di3ing ervan tegen de reactie, ovu· Je pla.at:s van 
de federatie hierin, het bevat geen sociaal-econo:niese analyse, het formuleert 
de voorwaarden v.an een revolutie nog niet, t.enáj l ook een groot aantal vra
gen van filosofiese aard nog niet ,zijn opgelost. Hiertegenover staat echter 
het succes: De formulering van een program. hoewel beknopt en onvolledig, is 
een geweldige vooruitgang in de i:mtwikkeling van de federatie. 

Het centraal thema dat de inhoud van de federatie is gaan uitmaken is haar 
taa� al�  en  Dit houdt in dat de fe�e- . , 
ratie m.et de  houding aanneen<t  v.'3� een voorhoede-t!lachtsorgan1sat1e;• 
Het houdt in dat de federatie niet de preten tie heeft een revolutie te veroor
zaken of te leiden . Mensen kunnen niet be�st gemaakt werden; zij kunnen alleen 
ontwikkelen wat al bij hun leeft; en juist hier ligt de tai?k van de fed.:ratie. 
Het, ·program biedt tevens de mogelijkheid een theoretiese diskussie aan te gaan 
met andere groepen en individuen. Een dergelijke konfrontatie zal gezocht moeten 
worden , en zal de leden van de federatie ::weten dwingen tot bezinning, Dat 
moge dan ook gelden als een oproep het �rograix kri ties te doordenkeu e� te 
bekritiseren. 

Kees IJpelaan. 



     

Het ontwerp program van de federatie 
van vrije socialisten moet de uitgangs
punten naar voren brengen waardoor een 
bepaalde eenheid oi:>tstaat van meningen 
en aktiepraktijken op grond waarvan 
de diverse basisgroepen zich kunnen 
verenigen. 

Het ontwerp-program laat zien wat er 
in de federatie leeft; en tevens is 
het richtinggevend en uitgangspunt 
voor verdere discussie. 

· 

DE ACTUAL ITETT V A.'i HET ANARCl'IISME 

Uitgaande van de werkelijkheid ma
nifesteert het anarchisme zich in ver
scheidenheid: syndicalisme, anti-mi
litarisme , individualisme enz. 

Er vindt de laatste tijd een duide
lijke actualisering van de anarchis
tiese ideeën plaats in de vakbewe
ging, in de diverse actiegroepen, 
wijkorganisaties enz. 

Het anarchisme is actueel en zal 
dit ook blijven als het zich aan-
past aan de · maatschapppelijke v�ran
deringen en overeenstening vindt tus
sen doel en middel; dwz. als het de 
juiste middelen weet te h·anteren in 
het kader van de bestaande situatie 
en voor het beoogde doel, De anarchis
tiese organisatie zal met haar activi
teiten dan wel aan raoecen stuiten bij 
wat er aan anarchistiese tendensen 
in en bij de diverse organisaties en 
individuen bestaat. 

Dat die actualisering van de anar-
chis tiese ideëen zich ni�t heeft geuit 
in een toeloop tot de federatie van 
vrUe socialisten komt doordat het a
nar�hisme in vele situaties niet als 
zodanig herkend worcit en doordat de 
anarchistiese idaëen die gekoesterd 
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worden vaak niet zo worden genoemd. 
Er gaat veel van de aktualiteit van 

het anarchisme verloren doordat de a
narchis tiese beweging zich te weinig 
heeft: verdiept in de concrete maat
schappelijke ontwikkelingen; door het 
haast volledig ontbrekén van zelf stan
dige buurt en bedrijfsorganisaties, 
alsmede doordat de anarchistiese bewe
ging niet de organisatoriese consequen� 
ties heeft getrokken uit de maatschap-· 
pelijke ontwikkelingen. 

UITGANGSPUNTEN 

Enerzijds is het anarchisme soc iali.sme; 
dwz. het stelt zich ten doel de produk
tie te brengen in handen van de gemeen
schap en �n het beheer van de producen
ten; om op deze wijze de uitbuiting 
van mensen door mensen op te heffen 
en de vervreemding vanuit c!e vervreem
ding te doorbreken, 

Anderszijds is het anarchisme f edera
lisme; dwz. de vrije ver.binding van 
vrije individuen. 

Het anarchisme is aldus tweedimensio
naal; het stelt socialisme tegenover 
hiërarchisme, 

· 

Het anarchisme wil vrijheid en socia
lisme voor alle mensen en ziet de kre
ativiteit van de individuen als de 
stuwende kracht van de ontwikkeling. 

De absolute vrijheid, die het anarchis
me voorstaat, is de vrijheid die het · 

denken verder zal ontwikkelen, haar 
nieuwe inspirati� zal verlenen en buiten 
haar enge grenzen zal tillen, 
· Iemand kan pas werkelijk vrij zijn 
en zijn vrijheid beleven als hij geheel 
zelf zijn vrijheid verovert en in stand 
houdt, zelf zijn produktie, distributie 
en konsumptie als êên geheel regelt; 
kortom: als iedereen om hem been vrij· 
i's. 

 
1 

1 
1 
1. 
 

 
 

 
 



Anarchisme is afbreken en opbouwen 
- rebellie is eP.n  scheppende vreugde -
een alternatief bieden voor àe oude 
orde. Daarvoor is bevordering V3n ken
nis en bewustzijn nodig� 

Om deze anarchie te bereiken streeft 
dè fe,ieratie naar: 
a.  Dit zelfbestuur omvat 
de gehele maa·tschappelijke struktuur, 
dus zowel produktie, distributie als 
consumptie, en kenmerkt zich verder 
door: 
- een socialisties standpunt 
- de staat vervangen door federaties 

van federaties, en 
 - een consequente opbouw van onder�f 

(anti-hiirarchies) 
Het zelfbestuur heeft tot doel door 

ma�l.tsvorming machten af te· breken; 
niet deze over te nemen. 

De propaganda voor het zelfbestuur is 
een belangrijk middel om aansluiting 
te vinden bij de arbeidersbeweging, 
vooral in haar ekonomiese organisatie. 

Dè natuurlijke wijze waarop individu
en in hun leefsituatie verenigd zijn , 
is de grondslag van hun bevrijding en 
hierdoor de basis van de sociale omwen
teling. 
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Dit houdt voor leden van de federatie 
uiteraard in da� zij op de eerste piaats 
actief moeten zijn in hun leefsituatie 
in buurt, fabriek, school , kantoor, 
laboratorium, gesticht enz. 

De organisatie van de maatschappij 
na de revolutie en de verdediging er
van tegen de rea�tie is niet de taak 
van deze of gene· politieke organisatie 
maar de ta�k van d� individuen in hun 
basisorganisatie. 
b. Het anti-autoritaire streven. Dit 
streven  is vooral van belan3 voor het 
bewustzijn van de mensen; het is een 
opvoedend een cultureel streven. Zo
lang. er oog autoriteiten zijn is er 
geen vrijheid en kan er ook geen soci-. 
ai isme , socialistiese  samenleving zijn. 
Het is van bet grootste belang dat waar 
ook autorÜeitc:n, autoritaire regels 
of systemen zijn, een áutoritaire 
geest wordt ontmaskerd en er een anti
autqritair en de kiem van een libertair 
bewustzijn voor in de plaats komt. 
c .. Internationale soiidari tei t. Anàr
'ëbisten laten zich niet beperken door de 
kunstmatige scheidslijnen van de staats-

grenzen; ;dj voelen zich onderdeel van 
en verbonden met de internationale 
strijd. 

DE FUNCTIONARISSEN VAN DE FEDERATIE 
. 

 Een ieder is lid van de federatie van 

vr13e socialistep en heeft dienaangaan
de ook stemrecht op het congres, in
dien hij ofwel al� basisgroepslid zijn 
contributie vo ldoet aan de basisgroep 
waartoe hii behoort, ofwel als indi
vidueel lid van de fe3eratie zijn lid
ciaatschapsgeid overmaakt aan de pen
ningmeester van de federatie. 

Op he� kongres kiezen de leden van 
de fed�rati e de diverRe functionarissen, 
die direkt afzetbaar zïjn en die (tus
"entijdse) verantwoording afleggen aan 
de federRtieraad. 

De fe�eratiera�d bestaat uit de func
tionarissen van de federatie en verte
gemvccrd igerR van de basisgroep�n. De 
feder.aticraad wordt door het .;ekreta
riaát bijeengeroepen. 
a Het se:-retariaat heeft tot taak: 
---koordiriatie van ac tivitei ten van ba
sisgroepen. 

- open houden ilan een l;rndelijk postadres 
al� informatiebron voor belangstellen-
d�: 

. 

-vertegenwoordiging van de federatie 
tussen de congressen. 
--mogelijk de koÖrdinatie van landelij
ke act i es en tournees. 

-schake1 tussen de functionarissen, 
-verzorging van het anarcho-info 

(inLern informatie en discussieblad), 
�· Het Internationale Sekretariaat 

onderhoudt contacten met anarchisten 
uit en anarchistiese organisaties in 
het  buitenl and , doormiddel van het 
voer en van correspondentie en net bij
wonen van kongressen. 
c. De penningmeester beheert de lid• 
maatsch.'.lpsgelden en de fondsgelden 
van het fonds internationale solidari
teit. 
d. Het Fonds I nternationale Solidariteit 
verzorgt vocrnarnelijk financ iele onder
steuning van a':larchistiese kameraden 
in of uit het buitenl.an•: en de uitga\•e 
van het blad so lidariteit . Het FIS be
staat uit een �eheerscomissie van 5 
p�:rsonen; haar baten ontstaan uit gif
ten en do.naties en een gedeelte van 
de contributie die de leden van de fe
deratie binnenbrengen. 



 
r 
\. 
! 

e De Vrij e Socialist i� een in begiw· 
sel maandelljkS en eenmaal per jaar 
driemaandelijks verschijnend blad ,dat 
verzorgt wordt door een redaktie die 
verantwoordelijk is voo� de vonn en 
inhoud van het blad. Het is een dis
cussie en propaganda orgaan, een bij� 
drage in de theorievorming, bestemd 
voor colportage en abonnementen. 
f De anarchistische  verzorgt 
de diverse- uÜgaven voor propaganda 
en scholing, e\•entueel in samenwer-� 
king m�t andere uitgeverijen. De ver� 
koop verloopt zowel via de colportage 
als via de boekhandel. 

!1n �b� (e,. {/"•tL .,,ef"" '""-''J1 
. itf, �'1  � '-1f'fd IH ft''!, ""Xit J<(»t� 

Jf lf1'rt.tz1ft/", l)#IOl'ff ..��"1  

 

DE LANDELIJK ORGANISATIE 

De federatie omvat niet noodzakelijk 
alle anarchisten in het nederlands 
taalgebied. De federatie is· geen machts
organisatie, noch een voorhoedsorga
nisatie. 

De federatie is een diskussieplatform 
en propagandaorganisatie, welke steun 
verleent aan de plaatselijke aktivi
tei ten of deze 1,oördineert. Dit door 
het uitgeven van een P"opagandablad en 
diverse bro�hu�e5, het mobiliseren van 
mankracht, door het leveren van spre-
. kers en morele ondersteuning; de fe
deratie biedt een aktiekader aan en als 
zodanig is het die�stbaar aan de basis; 
aan de onafhankelijke buurt- en be
drijfsorganisaties. 

De federatie i� een organisatie op 
basis van ideëen, niet op basis van een 
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ekrnomiesc organisatie, in het besef 
dat de synJikalistiese basisbeweging 
geîedere�rd wordt op grond van gemeen
schappelijk belang. 

Sulangrijk is daarom het op poten zet
ten van allerlei basisgroepen, welke 
-uLtgaandc van de uitwisseling van er
varingen in een regelmatig landelijk 
verband � op den duur kan leiden tot 
een zinvolle hechte landelijk orga
nisatie. 

Dit moet geschieden in de geest van de 
syudikalistiese· op ;,·ttingen: een poli
tieke (inhoudelijk gezien; de mensen 
van de federatie zijn verenigd op basis 
van ideëcn) "schad uw" van de linkse 
beweging in buurten en bedrijven. 

Alleen wat bestaat is te federeren: 
de federatie is opgebouwd uit autonome 
basisgroepen en bestaat bij de gratie 
van hun aktivi.teiten. De werkelijke 
inhoud van de f,,deratie is niet meer 
dan wat er aan gedachten en aktivi
teiten in het nederlandse taalgebied  
bestaat. 

De tot een federatie georganiseerde 
basisgroepen beleggen jaarlijks een 
landelijk kongres·. Op dat kongres wordt 
globaal het beleid voor het komende 
jaar bepaald, tevens worden dan de 
funktionarissen benoemd. 

De afgevaardigden van de verschillende 
basisgroepen die bij de federatie zijn 
aangesloten beleggen in beginsel twee
maandelijks een.federatieraadsvergade
ring om de lopende akties en aktivi
teiten door te spreken� de diveise 
funktionarissen te kontroleren en hun 
aktiviteiten op die van de basisgroe
pen af te stemmen in het kader van 
het door het kongres bepaalde beleid. 

Het sekretariaat draagt zorg voor de 
landelijke koÖrdinatie van de basis-. 
groepen en hun akties. 

DE AKTIVIT�ITEN VAN DE BASISGROEPEN 

Basisgroepen ·zijn ontmoetingsplaatsen 
van de plaatselijke anarchistiese ak
t:ivisten, waarvan de aktiviteiten landZ!
lijk nooit voorgeschreven kunnen worden. 
De landelijke organisatie ziet de basis
groepen als de hoeksteen van de feder<.,
tie, waarbij hun autonomie gewaarborgd 
is. 

De aktiviteiten kunnen bestaan uit oa. 
-individueel werken in buurt� en be

.!djf sorganisatie.s; 
-anti-autoritaire akties op het nivo 

van de konsumptie, anti-milit.arisme, 
welzijnswerk, leef- en werkgemeen
schappen . 

-in het kader van de landelijk orga
riisatic meedoen aan aktiviteitcn van 
de federatie (kolportage, lezingen, 
FIS, enz.); 

-kontakt opnemen met buitenparlemen
taire groeperingen en niet partijge
bonden organisaties om daar een èis-

t 
·l 

 



kuss ie mee aan te gaan; 
-prop.:!g:md a; 
-ondersttèuni«g van minderheiC:sgroepe-

ringen; 
-theorievorming. 
\�.:it hi2r�,1.j ;.t� l  .. c•et \·:o:-rJen 

is dac akties ter bewust�or<ling 11clnng· 
rijker zijn aan propaganda v0or het a
narchi sm0, wanr al leen be1>·uste mE>nscn 
kunnen vanuit lrnn indivi<illele vrijheid 
kollekti ef de vervreemding doorbreken. 
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a. Ten opzichte van verwante bui tenoar 
lementai�e groeperingen waaro;<ler-0--;-;
2 .•  groeperingen en in
dividueel opererende anarchisten- moet 
de houding van de federatie er een zijn 
van aktit:ve onJer<"r:euning en sa;ueu..;erking. 
De federatie propag0ert in geen seval 
infiltr::.tie of pogL1gen tot overn.lme, 
maar konfrontatie en diskussie door open
lijke manifestatie. Hierbij moet in het 
oog worden gehouden dat de federatie 
geen partij is en ook niet als zndanig 
naar buiten dient te treden. 
b: De   zijn op de eerste 
plaacs gericht op in standhouding en 
uitbouw van de eigen (machts ) organisa
tie en strijden pas in de t'Weede plaats 
voer de zadk. Kont akten met politieke 
partijer gericht o;> geza-nenlijke akties 
zijn daarom nutteloos en schadeli jk; 
Kontakten in hPt kader van diskussies 
en ideeënuitwisseling kunnen waardevcl 
zijn. In beginsel onderhoudt de federatie 
dan ook geen kontakten met politieke par
tij en. 
c. De vakèonden hehben een duidelijk 
tweesfachtig karaktvr. Aan de c-!!C kant 
zijn ze de natuurlijke yrganisa tie van 
de werkers, aan de andere k�nt zijn ze 
het verlengstuk van de parle�e�taire 
dem0kratie en haar pol iti.àe ;).:irtijen. 
De bonden dienen daarom ffiet de nodige 

vccrzir·hti �'· eid cc-g•·r:ioet getreden worden. 

������s'=�c�r���::�;� �:��!�:���ie 
t:a�:�-

'�� 
eer: ;:il : �is-: ri"c; v.1::1 dt: basis van de vak
Ct>""-regi!l!.; e:1 t:-2cht ze rnl?t deze basis te  
1'.omc'n t": f':':'1 open; i ike bestrijding van 
dP. !:or. TJ�v,'rse lecl.: n van cic  
zijn lid va!:I de va-.;:-ond en houden zo " 
doende kontakt met de leden van de bon
den, uitgaar:de van het idee dat de leden 
èe bcnd zouden moeten zijn. De leden 
van d� federatie trachten de anarchistiese 
ide2ën �ng1ng tee do.:n vinden in de bonds
orga'Üsatie en daar het :mtiparlementaire, 
anri autori taire zelfli,;:stuur te propageren. 
Bij dit alles speelt het üVB (onafhanke
lijk vcrbon� v2n bedrijfsorganisaties), 
door haar bij zondere (sycdikalisties) 
opzet Fen aparte rol. Hee OVB wordt door 
de f e�eratie gezien als haar belangrijkste 
ffiede·;;ta:i:ier in de strijd voor de bevrij
ding van de arbeidersklasse, 

NAWOORD 

Dit program is nog slechts de eerste op
zet van wat het program van de federatie 
in de to�kü4l."it zou moete:i worden. 
Er blijven nog een aanzienlijk aantal 
punte� ] ig;en dü in dit prograru niet 
venverkt zijn. In het kO!nl'nde jaar zullen 
door diskussies deze punten tot klaarheid 
gebracht moeten worden; Het program zal 
mo�ten ui�groeien, gelijkorgaande met 
Pen gro�iende eensgezLndheid in de fede
ratie. ValgPnde vraagstukken zijn in elk 
geval vo� we z enlij k belang: 

-de or&anisatie van de revolutie en 
de verJe<liging errnn tegen de reaktie. 

-de vervreemding 
-de natuur 
-df i)enccnlijke verantwoordelijkheid 
-de progr=ering van een korte ter-

mij ns t':atep.ie. 
Bijdra;;e,1 lot deze ··l!n andere- diskussies 
'.cunr:ce:: als kopie voor het anarèl>o-info 
n2Rr hel sekretariaat worden gezonden. 
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vrije socialisten 

.J   Het lidmaatschapsgeld voor de Federatie van Vri 
Arbeidersraden . • • . • . • . . • . . • . . . . . . • . . . . . . blz 5 Socialisten bedraagt f 25.-- per jaar, te voldo 
De krisis van het kapitalisme . • . . . . . . . . .  blz 7 door storting op giro 673906, t.n.v. Geert de 
Agitat. • • • . • . • . . . • • • . • • • • . . . . • • . . . • • . • . • blz  Groot, : ... a�ge�kker I te Oosterwolde, 
Strips als politiek middel. . • . . . . • • • . • . .  blz 12 2115 .... verde� betalen. �eden aan hun atdelrng ee 
Nieuws van het anti-verkiezingenfront ... blz 14 wekelijkse of maandelijks bedrag, vast te.stell 

1 Stenu�en of niet . . • • • • . • • . . . • . • . • . . • . • . • .  blz 15 door en onder kontrole van de resp. afdelingen 
(· Lezen of weggooien • . • • • • • . • • • . . . . • . • . . • .  blz 16
i • bl  landelijk kontaktadres: SpanJ e . • • • . • . . . . • • • • • • • • . • . . • • .  • . • · • · • • · z  . 

. 
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•  -

Korte berichten • • . . • • • . • . • • . • . . . • . . . • . . . b lz Postbus 4155 Erndhoven 

  Sekretariaat: 
-:!  Bervoets�- Buys Ballots t r. 53, Den Haag.� 

1 ·1�ontalltadressen 

Fonds Internationale Solidariteit: 
voor steun aan slachtoffers van de internation. 
repressie: giro 482400 Geert de Gr0ot:' 
Lange Akker I, Oosterwold � 

Johannes van der  van Bree- 1 
• 1 

· straat 149 boven. 
1 ·il Eppo Gutteling, 'Le -

. î l ARNH.t:M  Borggreve, 085-6 J 81 L�9 · 

' weg 22 Loenen tel. 05765-338  
·,j 1 LEIDEN Jos Sengers, Jan Vossteeg F. I .S. ' J Le id en. 1 
 i i Ifä� HELDE IJsbrand Kerssies, Rozenstraat 35 1 Het FIS is een onderdeel van de Federatie van 
: ; 1 EINDHOVEN�- Toon PrÜst,"Kettingstraát· 18, Vrije Socialisten. Het bestuur bestaat uit vie 
lij tel. O!i0-1191:�8 niet gehonoreerde leden. Het FIS is uitsluiten 

' '  

EMMEN W .  Geitz, Weerdingstraat 154 opgericht om steun�en eventueel onderdak. te ve 

GRONINGEN Jan Weyer, Ruiten A, kanaa nen aan individuele personen uit linkse bewegi 
west V4 Roelage post Ter Apel Ook degenen die door hun aktiviteiten en agita 

 Everson, postbus 174  tegen maatschappelijke verhoudingen in moe il ij 
HILVERSUM  van Ti 1, Marterlaan 60 heden komen, kunnen op steun van het FIS reken 

cel. 035-10461 Daarbij sluit het FIS recht�kundige bijstand e 

Peer van Meer, rer Hogestraat steun aan hun gezinnen geenszins uit. Het FIS 

HAARLEM 

58 · is zowel nationaal als internationaal gericht. 
. OUDWOUDE Willem Winters, :!; lemaweg 4 Voor s  wende men zich tot het ak: l ROERNOND  Lommertzen, Heilige Geest  

str,1��t 23 !   Callandlaa 50, A at 
UTRECHT Fred Gijsberts/lua Boudier   Postbus 1149 te Amsterdam 

Bakkerlaan  tel. t.J·.-1 bijdrase voor het FIS -geJ ieve te stort<?n or \IELP/ARNH� Blue Movement,  l 11 \lelp 1 f;ironumrner 482400� t.n.\'. Geert de Groot 1penni 
tel. 08302-2097  va.p het FIS -te Clof-ten.;olclt:. -- - " ' 
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   f'               -     ;    

 

Afd. :     
(datum) 



1r 

 
 
1· 
1 

 
· 1 

.; � '.· \ _" _; ...  �j 

 

 

Periodiek: 

Datum: 

CIRCULATIE 

 U'i'RECH'.i' 
 

1 Groep diskussieert o.a. over Ba
kocnin en Situatiort.Lo>me - rnornen

f teel Guy Debord. Koutakt kun je 
opnemen via Postbus 411, Utrecht. 

Anarchisties Kollektief Utrecht, 

Niet langer houden dan dagen 
i AQ. 'Joor Utrechtse anarchisten die 

aktief willen zijn met propaganda 
GEZIEN 

AAN 
in woord en daad. Adres: Postbus 

'! Volgens geadresseerde 41 l, Utrecht, 1 dat  par  · nog t.k aan 

  Stnd ie/praat-rroep Anarchisme. 
1 Diverse onderwerpen. Belangstel-p & B 

Aantekeningen: 

100 B OE 

! lenden kunnen schrijven naar Jaap 
1 v/d Laan, van Alphenstr. 20, 
   
 
 

Af',1§TEI\DAM 

Iedere maandagavond om 8 uur komt in 
Rood�erk. Hethani�nsstr. 20 de afd. 
A'dam van rle F.V.S. bij elkaar. 
Iedereen welkom. 

 

1  VRIJE GEDACHTE 

 Vr{je Gedachte houdt haar 2-
 jaarlijks Demonstratief Kongres '! op zondag 15 mei in gebouw "Gouden 

Wieken"", Scheveningseweg 37 te 
' j Scheveningen. Onderwerpen dit 
1 jaar Spinoza en Herman Gorter. 

Zaal open om 10.ûO uur, prograrrna 
begint om ll.00 uur. Sprekers o.a. 
Wim van Doorn en Anton Cons tand se. 
Er is ook een Spinozatentoonst�l
Eng. 

" 1 
Al:tPEl.SCUA j 

Tijàens het PinkstP.r-wceke.inde - -1 
26-28 mei woràen weer de jaarlijk- 1 
se landdagen gehcuden. Voor verde- \ 
re details_ zie pg. 16. 

· 

 
i'.i lieb je ook informatie over voor anH 
 arcb is ten i nteress ·ln�e Lor.takt 011. ·  schrijf <lar:. n.:i::ir de red.'!kti.l, '/�n i  V.S., Quellijnstr. 61, A'dc<r:.  J 
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  -- -----------
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(datum) 
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Redaktie-adres: Quellijnstraat 61, Amsterdam. 
Administratie': Francois Eversen 
Adres Postbus 1•86, Haarlem. 

ABON'NEY.:ENT f 15,00 op giro 869125 t.n.v. 
Ad�inistrateur de Vrije Socialist 
Postbus 486, Haarlem. 

De Vr i je Socialist komt 9 keer per jaar uit als 
een maandnunrer en l keer als een driedubbel nr. 

inhoud 
Op naar Almelo . . • . . . • . . . . . • . • • • • . . • • . • • • • blz. 1 
Zorro valt aan . . • • . . • • . . . . . • • . • . • . • • • . • • .  blz. 2 
De vakbeweging en de sterke staat • • . . • • • •  blz. 4 
Orde en regelmaat, Spanj e . • • • • • • • . . • . . • • •  blz. 6 
Chaotica . • . • . • . • • • . . . • • . • • • . • • . . . • . . • • • • •  blz. 10 
reactie op geweld . . • • . . . . . • • . • • . . . . . • . •  · . •  blz. 15 
Arbeidersraden deel 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  blz. 17 
Lezen of weggoo ien • . . . . • • . • . • • • • . . . . • • • • •  blz. 21 

F.laS.  
Het FIS is een onderdeel van de Federatie van 
Vrije Socialisten. Het bestuur bestaat uit 
vier niet gehono�eerde leden. Het FIS is uit
sluitend opg e ri cht om steun en evntueel onder
dak te verlenen aan individuele personen ui t 
linkse bewegingen. Ook degenen di e door hun 
aktiviteiten en agita t ie tegen maatschappelij
ke verhoudingen in moeilijkheden komen, kun" 
nen op steun van het FIS rekenen. Daarbij 
sluit het FIS recht s kun dige bijstand en steun 
aan hun gezinnen geenszins uit. Het FIS is 
zowel nationaal als internationaal geric.ht. 
Voor steunaanvragen wende men zich r ' 
aKtie sèkretariaat 

  :- ,1:iaa t: Pieter Cal landlaan 50, Ams ter.,. 

i. -:_;:-:, t Dus 1149 te Arns terdaTU. 

Uw bijdrage voor het FIS geli eve te storten 
op gironurrner 482400, t.n.v. Geert de Groot 
penningmeester van het FIS te Oosterwolde. 
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TILBURG 

·------------"'. -- --p / a Que1-lij;:i;;tr. 61 III 
tel. (020)763294. 
Eppo Gut�eling, postbus 863 
Eric Borg3rev�, tel. 085-Gl8149 
Bltit� Mov1.�.Lie:1t, postbus l 11, V2lp 
M.:rie van Gelier,.K.oopvaardij-
straat 32, tel. 073 139196. 
IJsbrand Kersies, Roz ens tr . 35. 
tel. 05700·-24117. 
Toon Pr�st, Kettingstraat 18. 
tel. 040 - 119128 . 

W.Geitz, �e�r�ingstraat 154. 
Fra�cois Eversen, postbus 174. 
Bert va:-i Til, Marterlaan 60 . 
Cor Bruins, W.B. Tariariude, 
t.o. Herensingel 11. 
Marianne Eoutsk-:i.mp, Daalweg 330. "' 
Joop :.,onmertzen, Heilige Geest-  
straat 23. tel. 04750-17284. 
 Robert Kok, S c h i l d s traat 6a. 

Willie VerhoyEn, Oude Dijk 6, 
tel.: 013-322580. 

UTRECHT Renee '.!\.:.ygeLl.:c, van Limburg 
 l. td. 030--514805. • 

     -i  p laa::.s 1>a 1?201:.:n Zanr?. 0:? de fcto een : 
1 

op.swotje in Bi {:bao. __ ____ _ ___ _J 

fed. v. vrij� soc1aiislen 
tl2t lidmaatschapsgeld voor de federatie van 
Vrije So ci al i s ten bedraag� f 25,00 per jaar, 
te voldoen door storting op giro 673906, t.n.v 
Geert de Groot, Lange Akker I te Oosterwolde, 
tel.  05160-2215. Vercier betalen led2n aan hun 
afdeling een wekelijkse of mnandelij�s bedrag, 
vast te stellen door en on3tr kont rol e van 
de resp. afdelingzn. 

Ir. terna t ionaal Sek:.: e ·t ar iaat : 
Jan Bervoets,  53, Den Haag. 

F c .  _ : � s I :-  t  r�  -. � � '.� � : , 0 �� ·�' 1 i � : :- i  te. 5 t : ----·· ----�-·--·-- -- -- ---- - ·- -
voor steun aaL siélchtoil.c-=s van de internatio· . 
nale repr ess ie : giro 432400 t.n.v. Gr�ert de 
Groot, Lange Akker I, Oostwolde. 

1 1 _j 

Met opoffering van zijn s tu d ie , menig uur �achtrust en zweetdruppel heeft on7e trouwe admj_nistrateur 
Frank Rutt en mogen meemaken dat onze Vrije Socialist van een klein tot een middelgroot b1a� gesroeid is. 
Hij gaat nu in st i l t e van het lezen van de Vr ij e Sociali.s t en der-gelijke genieten. Hi j liec:ft bijzoüds-.r 
zijn Lc?t gedaan, alhoewel ik persoonlijk

. 
ic!uand be'.1 die nooit e:en Vrij"" Sccia1isi: h2cft mo;:�e,� (.mt ·.,an

gen, ondaak.s herhaa lJ.e cverm;:ikingen" Bed,.rnkt Frank. We zorge:1 vour een b lc'0.IT."-ctj ,;: <.d  s het zover is! ? 
Veel sterkte d aaren tegen voor de nieuwe adrninistrate�r! Weet hij �el waar hij aan besint?! 

Zijn adres: Francois Everson, postbus 486, Haarlem. 



Uitgave van de fed�ratie van vrije socialisten 

Redaktie··adres: Quellijnstraat 61, Amsterdam 
Ad:ninistratie 
adres 

ABONNEMENT 

Frank Rutten 
postbus 1329, Amsterdam 

f 15,00 op giro 869125 t.n.v. 
Administrateur de Vrije Socialist, 
Postbus 1329, Amsterdam 

De Vrije komt 9 keer per jaar uit als een maand
nummer en 1 keer als een driedubbel nummer. 
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      penningmeester van het FIS te Oostet"A'olde. 

tel. 763294   

AMSTERDAM p/a Quellijnstr. 6l II .  
Postbus 863 / 1 APELDOORN e.o. ��t lidmaatschapsgeld voor de federat i e van 

Vrije Socialisten b e d raagt f 25,00 per jaar, ARNHEM/VELP 

  BOSCH 

Eric Bo=ggreve, tel. 085-61814�  
Blue Movement, postbus 111, Velp  te vol doen door storting op giro 673906, t.n.v. 

Geert d.e Groot, Lange Akker I te Oosterwolde, 
tel. 05160-2215. Verder betalen leden aan hun 
afdeling een wekelijks e of rr� and el ijks bedrag, 
vast te stellen door en onder kontrole van 

Marie ven Gelder, Koopvaa;dij-   
 DEI� HELDER 

straa� 32, tel . 073-139190 · 1 
IJsbrand Kersies, Rozenstr. 35 1 
tel. 05700-24117 

 

 
!  H/.RLEM 

Toon PrÜst, Kettingstraat 18 1 
tel. 040-119128 
W. Geitz, Weerdingstraat 154 1 Francois Eversen, postbus 174 

de resp. afdelingen. 

  kontaktadres: 
Postbus 4155 Eindhoven ·=  �;�;��SUM 

" . · ,".u"-. 
Bert van Til, lf-,rt.:.>rlaan 60 
Cor Bru ins, 'l·I . .2.. I ar i-arinde , 1 Internationaal Sekret�riaat: 

1
 

t.o. Herensingel 11  Jan  53, Den Haag. 
ROERMO?.'D Joop Lommertzen, E:<> 1 

straat 23 · ' r  ��,:��r i te it : 
UTRECHT Fred Gijsberts, Koekoeksplein 2 

bis. 
.. " : .:c: s var?. de in ternatio

ná le repressie: giro 482400 t.n.v. GeeTt de 
Groot, Lange Akke:: I, Costwolde. 

beste vrienden/vriendinnen 
He"'; is niet ar.der3, dit de::2mbernwre1' versefzijnt iï: ,januc.1'i 12?8. Het is dw.� 
Of er  een n;;.rnmeY' geF1J.sZoos zal te:nd".Jijner:� .-: ··7 � - 1-�·.n A 
lopen  t([Y'.d -1'.n t'e J:,·der.. maa-Y· (��···'r r:;�.'. !'  • 

: ;p+ .._. Vt} .J Vf. 

zo�eZ no.22 als no.1. 
,  • 1 ,," .._" c�é: cpge-

. -·é ,_J; , is 
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Ke l-en en een !;oi:;r.e.'TIP.nd aantal abonnees. 
�le zoude�1 everd-ueet kunnen p-robePPn -,�n 19?8 Pen ci�st�"; ::� f.�7��cP zl·.1�t 7:c 
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Alhoewel misstanden in elk land voorkomen en er maar weinig landen 
zi .. in die hun gevangenen echt menselijk behandelen, is de behanC:eling 
van de duitse democratische overheid tegenover (wat de pers noemt) 
de Baader-Meinhofgroep,in zijn soort uniek te noemen. 
Zonder feitelijke bewijzen worden de leden van genoemde groep in 
voorarres� lang lichamelijk en geestelijk tot het uiterste gemarteld. 
Vandaar d�t wij U aandacht vragen voor deze zaak. 

"Die Rota Armee Fraktion" (RAF) oftewel "Die Baader-Meinhofgruppe" 
beroept zich op het filosofisch beginsel van het recht op zelfver
dediging. 
De morele vraag of gew�ld �n met name doden geoo�loofd is kent 
globaal drie antwoorden, t�w.: 
1) een radikaal neen, 2) een voorwaardelijk ja én 3) een onvoorwaar
delijk ja. 
Welke van deze drie beginselen iemand ook verdedigt in alle drie 
de antwoorden ontkomt hij of zij er niet aan dit beginsel voor 
iedereen dus voor A L L E mensen te laten gelden. 
Iemand die op het standpunt staat dat hij uit zelfverdediging mag 
doden, moet ook van mening zijn, als hij het als een natuurrecht 
ziet, dat dit recht op zelfverdediging geldt voor alle mensen, 
ZONDER UITZONDERIHG. 

, Wij anarchisten vinden dat het doel niet de middelen heiligt en W1J 
zijn het niet eens met de strijdmethode van de RAF, omdat wij de 
politieke waarde van het openlijk stelling nemen vanuit punt 2 

·weinig bewustmakend vinden werken op grot.e delen van de -zeker 
duitse- werkende bevolking. Toch protesteren wij anarchisten fel 
tegen de mensonterende behandeling en·zware straffen die tegen leden 
van de RAF uitgevoerd worden. Dezen s'taan ons inziens in geen enkele 
�erhouding met het door hen gepleegde. 
Tevens protesteren '�ij tegen de invoering' van · isoleercellen in 
Nederland, omdat dit, gezien de gevolgen va1n een dergelijke 

�:marteling, feitelijk betekent, herinv9ering van de DOODSTRAF. 
_ Oni  protesteren tsgen de Vietnam.:. oorlog- stichtten And:.""eas Baadet" 

  paar andere mensen brand in een speelgoed-a:fdeling ( oorlogs
speelgoed) van een warenhuis in Frankfurt. Deze groep t:;ing zich 
later "die RotE:FArmee Fraktion" (RAF) noemen. 
Zij noemden zichzelf' nooit anarchisten�. · _ 

 ( Ind.:;en bommengQoiers anarchisten zij·n, zijn de Amerikanen dè 
beste anarchisten).  · ·  

' , 

De brandstichters werden bij verstek tot drie jaar veroordeeld. 
Zij waren ondergedoken• In 1970 werd Andreas Baader gearresteerd. 
Een maand later werd hij met geweld bevrijd door Ulrika Meinhof 
en andere leden van de RAF. Een bewaker werd levensgevaarlijk 
gewond. Sindsdien is er door  man pofitie, bewapend met 
karabijn en machinegeweren, �en klopjacht g,voerd op de leden van 
cte RAF. · 

In déze tijd ook ontdekte men een extreem rechtse groep, die sçhiét
o e�cningen hield op het  de bondskanselier en die aan-
s i ri.gt- �fl beraamde op politici.-·  deze groep is slechts één man ge
vr-11gpn gezet. Ook werden burgerwachten ge·formèerd. Een lid van een 
bFvc:urwacht hee:ft een inbreker doodgeschoten. Hij is niet vervolgd 
WC{<8.:::.:� r:-1.oord.   ;<��t::.1• �en begonnen tijd�ns ·de klopjacl1t ··op de RAF- ë-eri haatkampagne 

 ·J� RAF en alles wat links is• Er verschenen persberichten 
 · hr;;.i::oRnslagen, moorden en bankovervallen, .die men toeschreef 

 cl� F /:.Ji'. 
(Om .:,.<:n�:nuüsten en socialisten te kunnen vennoÓrd�n 

·hebbe� de nazi• 5 in D1·:·:. t�� 1 <nd v0':'1:- d.e oorlog z13l:f de bro.nd van het Rijksdaggebouw georc�· "1' ":��0rd o.i-� c�0 schuld aan de kommunisten gêgeven). De eri:.:.;";n <i·_,de 0_-; n tot eind 1971 in de ·oorlog tussen da HAF en de justi !:�i·� t;·.:.-v�'.l ï.<:�•-: ·t".'as was het RAF-lid Petra Schelm, die zonder omhaal er -.:� r:· c1c i-•'">.U ·!.ie van Hambure- werd neer2eschob:�n. tn�n 7.i i . .  hi ; 



' ��r;�..:�:��1•1�:�
r��gonnen tijdens de klo.pjac1ït ·op de RAF- ê'en ha� tkampagne 

-t-e;�sn J? RAF en alles wat links is. Er verschenen persberichten 
·
ovt:�:!: ?  .. r,;.i:c;Hnslagen, moorden en bankovervallen, die men toesch.reef 
aaj c.l � F .r� F. (Om :� .. j,�:·:wisten en socialisten te kunnen vermoorden hebben de nazi's 

in [::;:-'.:·1;-nd v0''1:-' cî.e oorlog zol:f de brnnd van het Uijksdaggebouw 
geor(·-  ·1: --:��·-'rd o:·. c:n schuld aan de kommunisten gegeven). 
De e:1 :.:· (• ';._,de ei-; t: t'J t eind 1971 in de oorlog tussen de ilAF en de 
justi :.�.'� l.�·-·V�".1 ï_c.·•-: 1:as was het RAF-lid Petra Schelm, die zonder om
haal c'f ·, � r· c1t� 1.•r.· ! _; �.J.e van lüJmburg werd neergeschoten, toen zij.· bij 
een v.:.- ;:'i�cr··-·�:.c.� . .i-: '..:·uLe uit haar auto kwam. Twee andere leden van 
de RAF we . .:. ·  :: :a C>·-;1::. (�r>0r d<� poli tie doodgeschoten. Georg von Rauch 
toen hij rnu t ZJ_ j r.1. �1ande:n �;�·�lloog tegen een muur s ton.cl en Tho·mas 
WeisAbeckbr, die zo mani  �J1 een winkelstraat gedood werd. 

 



Bij twee andere arrestaties, waarbij een vuurgevecht ontstond tussen 
de politie en RAF-leden� werden twee politieagenten gedood. 
Hie:"' was dus voor do RAF-leden spralce van noodweer. 
Een automobilist in Bonn, die een hem hinderende chauffeur dood
schoot, werd niet veroordeeld voor moord, omdat er sprake van 
noodweer was. 
Twee bomaanslagen werden door RAF-leden gepleegd op het computer
centrum van het amerikaanse leger in Heidelberg, waar de bombarde
menten op Vietnam worden geprogrammeerd {mei 1972). Hierbij vielen 
5 doden en 30 gewonden. Dat is verschrikkelijk. Maar nog erger zijn 
de duizenden doden die in Vietnam vielen door de amerikaanse bombar
dementen en de duizenden die gewond raakten en levenslang verminkt 
blijven dankzij de napalm- en fragmentatiebommen van de super
bommengooiers aller tijden: de Amerikanen die de westerse bescha
ving verdedigen. 
Toen Ulrika Meinho:f en Andreae Baad·er in 1972 werden fl'èarresteerd, 
haalde men in de Bondsrepubliek opgelucht adem. Grote foto's in 
de kranten lieten zi-en hoeveel wapens de arrestanten bezaten. 
In da tzelf'de jaar schatte men het i-lJ"e�a:L wapenbezit in Duitsland 
op  · 

ÜJ? dit moment zitten ongeveer tachtig mensen in voo.rir-rest, "�P verden
king van het lidmaatschap van c1e RAF (hieronder bevinden zich ongeveer 
veertig mensen van een hulpverleningsorganisatie voor patiënten in 
psychiatrische inrichtingen: "het Socialistische Patiönten Kollek
tie:f"-SPK). 
Zij worden vastgehouden in isoleercellen, mogen geen kontakt hebben 
met medegevangenen, worden door toepassen van narcotisering ge
dwongen mee te werken aan medische experimenten, terwijl zij me
disch-hygiënisch verwaarloosd worden. De ;familie van de gevangenen 
worden tijdens het bezoek beledigd en geîntimideerd. Om hiertegen 
te protesteren zijn de meesten in hongerstaking gegaa�. Zij worden 
nu kunstmatig gevoed. 
Siegfried Haussner, die in december vrijgelaten moet worden, krijgt 
in plaats van lf liter -zoal� de anderen- 2 t liter door de neus 
"getrechterd''' teneinde hem toch redelijk aan de buitenwereld te 
�unnen' pres entertrn""9 · ".-�� ----· ·  , - �

· 
·  '. :" " �,."_· ···-.. " .. " "�· ·- · ··---· · 

Holger Meins is door gebrek aan medieche begeleiding overleden. 
De gevangeniedirektie nam niet eens de�oeite de familie van de 
overledene in te lichten. 
De Nederlander Ronald Augustin is · iu 1973 op verdenking van het lid-�maatschap van de RAî gearre,teerd. Ook �i� is na 'án jaar voorarrest 
in een isoleercel in hongerstaking gegaan. Door een duimdikke slang 
werd hij gévoed, wat verstikkingsverscnijnselen en verlamming van 
zijn spieren tot gevolg had. 
Niet alle me:aaen . : die in de Duitse ge'\fangenissen in voorarrest  
zitten worden slecht behandeld. Een aannemer die wegens fraude in 
voorarrest zat werd tegen 50.000 mark op vrije voeten gesteld. 
Andere rijke gevangenen (in Mannheim mochten hoeren ze hoeren ontvan
gen en kochten voor 100 mark per fles wodka van de cipiers) hadden 
gelijksoortige voorrechten. 
Sommigen gearresteerden komen helemaal niet in voorarrest. Dr. Ludwig 
Hahn die verantwoordelijk �s voor de dood van  joden werd ver
oordeeld tot 12 jaar voor het doodschieten van tien Polen. Hij is in 
�oger beroep gegaan en heeft nog geen dag in de gevangenis gezeten. 
Bij processen tegen RAF-leden die inmiddels plaatsvonden zijn zware 
straffen - ge*i.-e-t·�-{te--gen Ulriker�tthof 10 jaar w"gene' poging tot- moord, 
bevrijding van een gevangene en illegaal wapenbezit), op grond van zeer 
slechte bewijsvoering van het Openbaar Ministerie. In een aantal 
gevallen werden valse getuigenverklaringen opgesteld. 

'Het begrip 11kollektieve schuld" .beeft men geschrapt in het Duitse 
Wetboek van Strafrecht,  zodat men een ·groot aantal nazimisdadigers niet 

 te vervolgen. "Kollektieve schuld" wordt nu wel weer van 
ssing geacht op de leden van de RAt. In de nieuw te bouwen ''Bijlmer 
" wil men ook isoleercellen maken. Door het opsluiten in isoleer-

 
 worden gezichts-, gehoor-,- reuk-, sm:; :�1.�- , en tastorganen aan

 getast. Het leidt tot angst- en paniekverscl1 � .. j:,selen, hallucinaties, 
  -·-�- J- - -l-.: --·- , ..: _,,..,.� .. 1..: .;1,.,. ..,..;...,..,.,.� aa""'- 't1'o�ai·r.1,.,,.,.a al aa,. a.; rlrl.o"V'ö,. 



 jding·" van een �.ge-v�ue-v•"�, ."�",., . ..,. � ,. _ 

slechte bewijsvoering van heii Openbaa·r Miriisteria. In een ua.u..,_ .. 

gevallen werden valse ge
'
tuigenverklaringen opgesteld. 

Het begri p "kollektieve .schuld" );l.ee:ft men geschrapt in het Duitse 

Wetboek van Stra:frecht,· 
zodat men een ,groot aantal nazimisdadigers niet

hoefden te vervolgen. nKollektieve schuld" wordt nu wel weer van 

s s ing geacht op de leden van de RAF. In de nieuw te bouwen "Bijlmer 

s" wil men ook isoleercellen maken. Door het opsluiten in isoleer-
; cellen worden gezichts-, gehoor-,-

rê'itk-, - srr.:;.:�.�", en tastorganen aan
getast. Het leidt tot angst- en paniekyerscl1i��selen, hallucinaties, 

vegetatieve lichamelijke stoornissen, verstoo�de slaap, sidderen 
en hartklachten. 

· 

Het is geen plezierig verhaal o� te lé�en - en vooral niet 's-maandags -

maar U kunt in ieder gev-:..1 id.et meer .zeggen:n Wir haben es nicht 
gewusst". J:.:fd. A'1·.��t�.:'d:3.m v.d. F�deratie van Vrije Socialisten, 

Ko.ffieh   ttHoodmerk", Bethaniënstr. 20, Amsterdam. 
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