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2, Betrokken orfianj.8atie
> \4D. Ijmond
3. Voorval»'
t In de maeiid Ma£uct 1994 hóeft ''Onkrui-K'
.Behorende tot ¥,ï>«Ifijond een ant-mili-tarlstièohe 'broonure -uitgegeven. T
~
'De onderwerpen die daar in fcejiatideld worden zijn de -navolgende:
-Bet Legep in de
-Haal-b ïï^tgeest 1985
-De Hatrós
r
-Pas1 op, De KaïeohwöBeé waakt
-Lijsije Ven tóili-liaiïte «booten
-^Seksiam^ in het ;Leg>er
y
' r ,
-Dient de diender(P.llï>),VreemdeljLngeapOr-,
litietDe mobiele Benheid,de j^-t dié
iederéén past
vao~ s
_
-Oiv^ele verdediging, oorlogsvobi'tereiding
besteherming Bevolking '
-<reraeenteli;jke Centra voor Civiejp'
') doorhalen wal niot van toepassing is
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3« Voorval (vervolg)
-Schuilen kan niet meer
-'t militair apparaat kweekt vrouwenhaat^
Deze brochure van Onkruit I^mond is de nawee va»
hét niet tijdig ingrijpen door do Officier vaa.
Justitie fcij de toenmalige overval P,M.C«N.H; te'
BBterflam in 1982 «

t

Gezien G-Plg N.H,
.450 Ci^Detacheraent. ;
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De afdeling IJrrtoncf van de antimililariatisohe groepering Onkruit heeft een brochure U, „„
veillgrie.Wspolitiek in-deze; regio. Andrew Groeneveld las het rapport én sprak, met één'xtó

Onkruit presenteert;naslagwerlc,over,veiligheid in Urn
l'
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bovenaf ywordt;bedonderd.; En we laten dat.rm.eens den aan-mensen*•,;.
die er minder zicht-op hebben dan wij.JAan mensëni'dife ttenken dat;
zoiets-alleen maar ver weg gebeurt Maar de waarheid ligt anders,.,het
gebeurt nietver weg, maar overal; ook in de buurt,'Jiiendn-de IJmond". .
' ' " ' ' ' V . ./'•"'''^V' '•''•"'"'"''.'

•.':•!>••>

' . " • > •vH'1;.jf.','.ï.-., <>-.-ta ;.

•

'

T Een,fiatwoning.Viruhet.centrum^ vari"; : önkruitactie» in het verleden; zo stelt de
Heemskerk. De telefoon i.rinkelt .bijna"7 organisatie, hebben.geleerd, dat het pu.
voortdurend. In het huis zetelt de a/deling'.-.bUeic alleen dan aandacht wil schenken
IJmond van de anti-militaristische acüe-""'aan _wat verontruatenae 'ontwikkelingen '
groep Onkruit; Vier.leden .vervaardigen in',worden genoemd, als merï met de neua op
hoog tempo duizend exemplaren van een ; ye fei^n wordt gedrukt. Daartoe is in de
roodgekleurde brochure. Deze telt achten-"1"'door de Aküekrant Umiiiden uitgegeven
dertig pagina's, is yqprrien yan-,MUrische ' trochure-een poging, ondernomen.
^
••-prenten en foto-msteriaaV en' bevat gcge- „ J j Gemeld wprdt.waar ach in^de Umond .;
vens'ov«r-lwBt"wordl!a»n'gedu!d! als Het"', belangrijke 'militaire objecten, bevinden,-'
Militair Gezag.! l»''-'ff-:<-* •;••'''--;' . 'J^welke gevolgen een a'tobmaanval heeft op'';
Binnenlands*'veiligheidspolitiek in een; het HoogovenscoropIex.lo.Umulden, en
notedop^ In de pas gereedgekomen infor.|-- op'welke wyzeinUchÜngeaóverdepolitiematiefolder/'-die- de titel-„IJmondkruit'^ iw geaardheid van burgers, terecht komen
draagt,^ wordt-In: vogelvlucht'een indruk1^, bij instellingen van wie. ongewenste begegeven'van-'wat-zich1'binnen de-regio " moeienis
• • met• het
- • privéleven
- - - • ••
— worden
•
kan
S
IJmond reu afspelen op militair gebied, op .•.• verwacht
verwacht -••'. '
'
• •'''•?
ebied van de'- Politie •'Inliehtlnon'"
het gebied
•'Inliehtlngoni'" Eveneens' wordi.gèrteid
''
Dienaf<PID) en-cte 'Binnenlandse Veilig-'^'"^n beUjigrrjke wsten In de LJmond InWe-' •
heidsdienst (BVD)/ Ook-'het*.toenemend-'Vdenl dat dé Hoogovens-bedrijfspolitie «a. •'
sexisme in het leger, het schuilkelderbei'fl"men'oefent met de,gemeentepolitie en dat
!eid en de oorlogsvoorbereidingen doof'1'' de^ beveaiginasorganlsatieg In staat souRijkswaterstaat passeren de reyu. Eén en-1'den 'zijn stakingen-te breken.' en beslag
ander rijk geillüstrcerdtmet'kópleea van'-';:kunnen leggen.op.Wapens,.Kortom: Onbrieven, voorzien van stempels Dienstge-V^itrujt steit dat 'er, groepen rfjnidie tien,
hei!Tl!> ••. v"'«^ i ' •• ••-•• t-t-'i\ - r v .buiten de officiële'kanalen om, voorbcrei„Want het militair apparaat Is niet alleen,-'. den op oorlogsdreiging en. binnenlandse
maar vlootdagen en.vliegshows", zo wordt ' —
L'
>-« Jdoor
— .CPN^rt,
^--nx^—.
problemen,
veroorzaakt,.
in dé inleiding uiteengezet „De brochure Btaatsgevaarlijke lieden, radikalen en ex*
is e«n een.eerste oanzct om Hch'ciafldwer- treniisten.
^^ ^. .:
--•••& kelyk tegeri.de onderdrukking van het
militair apparaat'te kunnen ver/ettert. We achternsttrfmaffnleHn de. krant), ia ervan...
lichten een tipje 'van de sluier op van wat overtuigd dat die voorbereidingen niet zijn
hot ook precies mag zijn".
.
:
bedoeld om Iwan de RU3 bij.een eventuele
Het moge' duidelijk zijnr de brochure Ja escalatie te weren, maar'meer om aociale ^
>—»n
een produkt van een links georiënteerde onrust
„,„„„in„,geval
6cr„ van
ïal, nood
I1W4 „de
,|UC w|
, „.
kop
in „
te clmÜtHn Am»
urtieBrocp,-dIe-rich 'venet-lefjcn o«der-~-drukken»;Nogafgezien varl'het feit, dat WJ
drukking in welke, vorm dim ook,.doorhet - h e t hele müluilrc systeem verwerpelijk <Jle dóorvdé
ow>nbaar..tnakon 'van geijevens^.'die, tot;1, acht, vindi hij het onrustbarend, dat derge- aangebodttU
dusverre aan de .^aandacht van,het «rote;r jyke ontw!kkelingen rich zo dicht bij da 'De resterend
pub!tofc^gwden..z«rrpnwnap.v^
, j*-..*»*
bewoordingen wordt. getracht ,Q«,-.'?zer^.'.;. Symphatfe-vöof^zijn standpunt.en dat
kennis te laten nemen van' wat er'in'de'••-'v'an.iSJnu'Jnede-OnkruiUeden hooptJMJ te
Umorid scheef zou zitten. Een scisc-cfgroei, .krijgon via' de achtendertig pagina's dikke
rtie zou zyn veronraakt door een toene- -«eerspiegeüng van «at min of meer Ke'neimenda mach'. v,in Ki-t Apparaat in het me gegevens worden genoemd. Deels bebi"Jr,>rj!<;vt'n '.'" h'-'t 'fikolf hostuur,
Uei\t ttt'Revens, die ïi,in overgenomen

•

. -..

. .

-

''• . / • '' ';( ' \ iï'l' • v^ -^'

QehMl •tiÜÓK Wff -Hlusinflt' uit 'unrnnd'.,., junks: ««ft /W wn sttlegroopönknstt mettan

•

Jr'/n vóot.eon;2tlfgBlaMc*orüa nokbomien '
' 1 ' M/e» van tfa perikelen rond de dumping van
keniatvaJ vanuit Umulden In Juni 1980. \

r,'-':mf

' •:-•<•;.

•^
l*- '

's'- »ütfbaan verlièzèh£K)jfc maar eens goed
^roncl4bU'eeri?dênMnstratleilnJdÈ*iIJmrfnd,'.
:« dan zie je hem wel".,to V -' 5$.
•>&'•'
*zö^^evenefens
* t c .Dleieüye *®eatizbU
weyeneêns heoben
hefibèn j
-•; 'verteld, dat'tnen blrinen het" korps „dood- j
die alles zou willen-wcten over posters.-d e
..
'£' t' adressen. Tofen het.cpniinunlstische raadj^
vatt,'/da
kse.g<£
••tpriyacy-verproening
„uitlek*
'
'
. .;• ken" van dergelijke; gegevens' uit de per*J
f'' 'sooasregisters. ^van' de gemeente, sprak,
, //.burgemeester .-'A: JvHubera .die roogelijk''<'..held tegen. •-;•". ï V - <t-. . * "
'•''Jl,
*
HÜeoj daarover^" iJH'defiJc.' ook niet dat
uben'-van die zaken afweet. Er is';nu
-.'i' -eenmaal geen enkele controle op het \wk
s^'van de P1D. En a)a er In «en. openbare
^'''Vergadering tets over wordt 'gevraagd, dsn/
'3 ^ontkent men de zaak, en la iedereen Weer
•'•^.tevreden. Ze kunnen het ook ontkennen,'
wanf.: het- gebeurt niet ln> het. openbaar,
maaivachter gesloten.deurehf-Als de soclaf- r.-le dienst gegevens verstrekt aan de politie,
^.•••"hoe.fcan'.de burgerneeater dat dan weten.
/ r'PrafcttJkeivaringen wijzen ge\voon ult;i«t
;-• 'er van alles aan de hand U. \Hoe.dat net*
• wert precies in elkaar steekt, la
'
•f niet bekend",'
. -.
' ,7^'.'
,;;•:• Een andervvoorbeeld: er wordt een ,vTil
•. compleet ;övereicht gegeven van- militaire
projecten In'de IJ mond, zoals de^nobtUs^<
, tlecomplexen "In Heemskerk ".(.Genleweg)
, en Uitgeest (de Kleis), de munltlemagaöJncn In ds Velserbroekpolder, Zuld-Wijker.
: meer en wederom UUgeest, eniite schuil
.kelders. onder de Bevenvültse Humanltas-r
fiat, bij ScheverüngeniBadio, onder hè
Rode Veldje aan,de-Umuidensfe Kenne«&»••• «•••*•*""""'' """' n" , ?cten, 1T gemeentelijke sociale diensten, merjaan een
n aan
aan ae
de aecmsxerKso
He«mskerksl /ver
Achter
jsitom oföae Provinciaal Mi- ' (Jo vakbeweging, en ajn.zelfs bereid geld •• -f'weg, waarvan de laatste overigefts is beiJguit buitgemaakte brieven, -l* betalen voor het verioijgen van belang-, .<3<jeja voor het'opbergen varïku
kunstte koop werden i-ijke informatie, aidus de brochure.
schatf-n,
'Is. ?
; is inmiddels op.
Met tsaam en toenaam — en soms oofc' ";„„~jfMJcör„We richten ons op het Sakend
tie in IJmondkruit '! inet woonpüsts en adres — worden arabt^- Smaken vanjlergelijke gegevens orn liienge-^1" nnren Renoemd, di<jj—-ong(!<)orloofde — sen, te
• laten
• • ^rüen
- welk
•• waanzinnig
• • baleid,
'•v
• ' '•-''"'<!o)itecienvoüdi'rhouilenumet pol
hierachter schuil gant. Als.het.aah mtj Ugt'
• '* • "• '*' fiuifiwn t'jrt ;n het werk fjetrioW'qi
wordt het gehele militaire apparaat openInlichtin- ^fr te korner. v/ie „de P/D-er in de 1J- baar. -Sterker nog; wat mij betreft mag hst
lüi-*.•pöSir:|rJ- dezi- regio een jTiond" ;s, Düwüanwozigheici wordt afge- hele leger verdwijnen".
iüh-i-.j-i.i.ïk . _ . L L . .„ V(Jor 3j!i;3 Ajjtj uit (jei' 8noi«om i!»spri.>k met con
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In Nederland zijn ruim 50 mobilisatie-complexen. Deze
complexen zijn vrij eenvoudig te herkennen door hun opbouw. Het gaat om materiaal loodsen en munitie-magazijnen
met daarbij een verkeerscircuit en een aantal in- en
uitgangen
Ook zijn er ruimtes gecreëerd voor het opstellen van
colonnes, en een aantal onderhouds- en bureauruimtes.
Voor de opslag van wapens zijn een of meer aparte
beveiligde ruimtes, en ook is er een plek voor die
materialen die kllmaatgevoelig zijn. Soms is er zelfs
een tankbaan voor het testen van rupsvoertuigen. Zo"n
terrein heeft meestal een oppervlakte van 20 ha.

illtgeeit

Jj/
.. fforit toi:NATRES Peteton Ml
\\t AliMMf ütbrtiikt itt «fifitóitie

In de IJmond bevinden zich twee kleine mobilisatiecomplexen, welke bedoeld zijn voor territoriale (binnenlandse) legeronderdelen de van Heutz Infanterie-beveil Igingstroepen en de Natres. Deze complexen zijn door
hun opbouw niet geschikt voor legeronderdelen met
zware wapens (tanks).

In de gemeente Heemskerk l igt aan de Genieweg l het
complex Veldhuis. Dit complex heeft geen verkeerscircuitj maar bestaat uit een eiland met een fort. Het
is te bereiken via één toegangsweg. In het fort worden
goederen en munitie opgeslagen voor de 42ste Infanterie
W e l k e S « l « e r d i« In
Hoi f Q 41{f»1ÏT'ïOe'*'1H'MTll-S*'«r»»*'i'.'"..

k .— —

l T — ...*.«

1 1 _ _

t

*

-

Het mobilisatiecomplex aan de westkant van het station Ultgeeat is iets groter (circa 6 hiernaar is niet
voorzien van een uitgebreid verkeerscircuit !n het
complex bevindt zich geen munitie, maar aangezien er
permanente bewaking l a , zullen hier waarscrÖk
wapens opgeslagen zijn.
J
J

SUBVERSIEF
GEKNAL
M U N I T I E - COMPLEXEN

In Nederland zijn ongeveer 65 munitie-complexen.
Zo'n 15 van deze complexen bestaan vóór een groot deel
uit oude vestingwerken zoals Fort St. Aagtendijk en
Fort Krommeniedijk.
.
In de vijftigerjaren zijn er in het hele land nieuwe
opslagplaatsen bijgekomen zoals de munitiecomplexen
Velserbroekpolder, Zuid-Wijkermeer en Uitgeest-Noord.

VEILIGHEID

ROND HUN I TI E-COMPLEXEN

:

-.-;

Met het oog op ontploffingsgevaar zijn rond munitiecomplexen drie soorten veiligheidszones ingesteld.
Binnen de eerste twee zones is bebouwing niet gewenst.
De grootte van deze zones is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de munitie, en de manier van
opslag.
Uit de nota "Munitie-opslagplaatsen Noord-Holland
1976" van de provincie blijkt, dat men deze veiligheidszones niet altijd strikt heeft toegepast. Verschillende complexen in de provincie hebben binnen deA en/of B-zones sterke concentraties van bebouwing,
zoals spoorlijnen en wegen met een grote verkeersintensiteit.
In de nota wordter ook over gesproken deze complexen
te ontruimen en de munitie «aar elders over te brengen»
o.a. naar het voormalige vliegveld Bergen.

H A A L T

U lT 6 EE ST

5 l

Op het complex Ültgeest-Noord staat één. van de- munitieopslagplaatsen In de provincie Noord-Holland waar
binnen de eerste twee veiligheidszones woningen staan,
ben groot aantal bewoners van. UitgeesfcNoord woont
derhalve pal naast het münitie-complex. Zelfs de zeer
drukke rijksweg A9 en het recreatiegebied Uiteeestermeer bevindt zich binnen de eerste zone.
Uit de beleidsnota van mei- 1981. waar gesproken
werd over de bebouwing van het Noorderveld - over de
veiligheidszones rond het munitiecomples Uitgeest-Noord
- mag worden afgeleid dat dit complex nog niet ontruimd is.
r
e
' De overheid (zowel het ministerie van defensie alsook
de provinsie) maakt niet al te veel haast met het
ontuimen van munitie-complexen die In dichtbevolkte
woongebieden liggen. Het blijft trouwens ook een vreemde
saak dat de lokale overheid deze situatie jarenlang
heeft laten bestaan. Immers, mensen die binnen de
aangegeven zones wonen, lopen grote risico's want een
ontploffing is niet denkbeeldig (denk maar aan de
kruitfabrtek in Muiden).

MUHITIECOMPLEKS

UITGEEST

MOORö

schaal 1 : 25OOO

A-zone: Dit is de kleinste zone, die direct om het complex is gelegen. Binnen de A-zone mogen zich geen bebouwing, openbare wegen, spoorwegen
o( druk hevaren waterwegen bevinden. Evenmin mogen zich hier parlieer'
terreinert bevinden, terwijl ook recreatie binnen deze zone niet is toegestaan.
Agrarisch grondgebruik is mogelijk, mits zich slechts incidenteel personen
in deze 7-one ophouden.
.
:

B-zone: Deze zone ligt om de A-zone. De straal hiervan is ongeveer 1,5 x
zo groot als die Van de A-zone. Binhen dé B-iofie is geen bebouwing toegestaan, waarin zich regelmatig personen bevinden, zoals woonhuizen, winkels, kantoren, fabrieken, café's en dergelijke. Wegen mei beperkt vor'keer
zijn toelaatbaar, evenals beperWe dagrecreatie, doch sportvelden, zwemba
den, kampeerterreinen, caravanparken, jachthavens en dergelijke zijn niet
toegestaan.
'

C-zoite: Deze zone ligt om de B-zone, waarbij de straal ongeveer 1 x de
straal v en de B-/one is. De restrictie die binden deze zone geldt betreft gebouwen met vlies- of gofdijngevelconstructies en voorts gebouwen mei
zeer grale glasoppervlatcten, waarin zich als regel een groot aantal personen
bevindt.
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Uit onderzoek is gebleken dat het leger zich terdege
voorbereidt op het verzet dat zij, in geval van een
crisis- of oorlogssituatie, verwacht van linkse personen en groeperingen (ze spreken zelf daarbij van
"saboteurs, partijgangers en vijandige bevolking"). Het
gedeelte van het leger dat zich hiermee bezighoudt,
de zg. territoriale strijdkrachten, bestaat uit delen
van de marechaussee, infanterie, genie en uit de zg.
Natioioale Reserve, de "Natres". Zij worden gecoördineerd door het Nationaal Territoriaal Commando (NTC)
en negen Provinciale Militaire Commando's (PMC).
De Natres is een groep van ongeveer 5000 vrijwillige
ex-dienstplichtigen, in totaal 113 pelotons, die
getest zijn op hun politieke betrouwbaarheid, hun
wapens thuis hebben liggen en die ais specifieke taak
hebben de territoriale verdediging.
Tweemaal per jaar wordt er door de Natres een
25-uurs oefening gehouden (overigens alleen door mannen
want vrouwen worden nog niet tot de Natres toegelaten).
Zij halen hun Uzi van zolder om te gaan oefenen in het
zuiveren van oorden en zich te bekwamen in het vechten
in steden en dorpen. Voor de Natres- Noord-Holland
liggen die steden en dorpen in de werkelijkheid in
Noord-Holland. Naar buiten toe wordt in reklame-folders
wel de indruk gewekt als zou de Natres als belangrijkste
taak hebben het bezetten en bewaken van belangrijke
objekten, uit oefeningen blijkt echter iets anders. De
Natres oefent op direkte inzet tegen de nederlandse
bevolking als deze in een bepaalde situatie al of
niet gewapend tot verzet overgaat, en de nederlandse
staat ingrijpen noodzakelijk acht.

OPKOMST PLAATSEN NDEUMOND
PELETON

361
Alkmaar

PLAATS V, OPKOMST

Zaandam
Complex Hembrug
Hemkade 24 b
36:
Santpoort (gem. Velaen)
Amsterdam M.C, Velserbroekpolder
Boterdljk 15
366
•' Velsen-Zuid
Haarlem
Zuidelijk ventllatorhuis -Velsertunnel
Oude Pontweg 27

OEFÉNLOKATIE
Mobilisatiecomplex
Uitgeest, achter
. K . S . station
Aros te rdam
Oranje Nassaukazerne
Kazernestraat 3
Haarlem
Ripperdakazerne
Scholterweg ,71

".8
.
door "partijgangers" gezuiverd moest worden
"

De

m

er
on, huizen te zuiveren die door de "vand"
o. a. gebruik moeten maken van napalJen

'
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v c r k t t . b . v . de • « r o c h • u « « « e , a p c c t t l e eecbeden
«in de l a o d u B c b t l o r d e n al* r « > e r v > a c h t e r de
hand B e h o u d e n .

Een peleton Natrea
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De Natres bestaat voor het merendeel uit pelotons
van 42 m a n . In een paar provincies zijn die pelotons
weer samengebracht in compagnieën van verschillende
samenstelling. Zo'n peloton bestaat uit een o f f i c i e r ,
vijf onderofficieren, en 36 korporaals en manschappen.
Samen bemannen ze een commando-groep, 3 tirailleurgroepen en een ondersteuningsgroep. Bij elk peloton
is ook een c h a u f f e u r en een gewondendrager.
De pelotons werken zo, dat ze hun taken zelfstandig
kunnen uitvoeren. In vredestijd staan ze onder bevel
van de provinciaal militair commandant, terwijl in
tijden van crisis het bevel wordt gevoerd door óf de
sectorcommandant óf de provinciaal militair commandant. De algemene richtlijnen komen altijd van de
nationaal territoriaal commandant in Gouda.
Blindelings vertrouwen in de meerderen

WAT

DOET

DE

N A T R E S

De belangrijkste Natres-taak, zo wordt gezegd, is het
bezetten en bewaken van belangrijke objekten in een
tijd van crisis, dwz. bewaken tegen aanvallen en sabotage van objekten als wapenopslagplaatsen, olie-voorraden, radarstations en bruggen. Dankzij een speciaal
telegram kunnen de Natres-vrijwil ligers in geval van
nood supersnel worden opgetrommeld om zich aan die
taak te wijden. Op die manier krijgen de mobilisabele
troepen de tijd om zich voor hun taak gereed te maken.

8 / 9 juni 'g»

IjBuldan. G e n t » u l c «eiep legt Pootoo*. B « r l o a v o e r t u l j e n v » r e o in da h a v e n road, v « n da c«ni«
uit W e z é p w a r d e n l t» t\i r n u » l i r s n a n a c h t e r de tisnd
gehouden.

18-25 o k t . ' a O D o d e r a a r d . l l d e G e n i e u i l « e i e p l a g l p r l k k a l d r v i d
v a r s p e r r i n j e o . V i l l t a i r a a j i t V u f h t «o t f o z o p i l u l t e n h e t h a v ^ n c j o B S I p o n t o n s » f , K i a p g u t o ' n v*n 4
g^enfe v a r e a p a r s u t . o v « f t a l 9 3 0 s a i d f f t a a V * Q d u
NBC-c19 u i t »etsp.
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d l e n s t g e h v l n
sic bab
go/14-06
bis tav opn
onderwerp: steunvarlenging saturnuskranen
ref: tfn st overleg
aaa bis heeft 1 Ik aangewezen d« rijkspolitie op diens vzk,
te steunen met twee saturnuskranen
'bob 1"1 an^gp steunt met 1 kraan rayonburaau rijkspolitie patten
ccc £3 hrstcle steunt rr,et 1 kraan dlstrlctsburoau rijkspolitie

d i e n s t ge h e l m
ddd coördinerende bepalingen
1. de steunverlenolng is een stand-by regeling, Inzet op
oproep rijkspolitie cq bevoeode autoriteit, stand-by
periode: 032?00b Jun - 10l300b Jun 30 saturnuskraan
wordt opgesteld bij resp rayon-, districtbureau na
overleg met coördinator rijkspolitie, J Ie pt ddd 5
2. op het districtsbureau .alknaar zal de machinist van '
43 hrstcle continue aanwezig dienen tje zijn. derhalve
legerings artn mede te voeren (slaapzak)
3. te petten lijn geen legBrlngs'mogn, derhalve twee
machinisten aanwezig, waarvan een stnd-by op rayonbureau
de ander gehuisvest op ripperdakazerne alkmaar, In
wisseldlenst •
'. v.w.b. mll 'aangelegenheden (huisvesting, voeding *tc)
rechtstreeks* coord roet pnc noord-lx>lland,
ttn 020-719333, tsl 13 of 20;. v#s inzet, plaatsing etc van krtnen (zie ddd 1)
coord met coördinator rijkspolitie: hr van dijk.
aLkmaar*

n75_111Arirt

'

Brief uit ."PMC papers" Dumping ATOOM AF VAL Jun 1980

,»Een |nli±Ungenofficier vtn bet
legert die anoniem wenste te blijven,
belde vanmorgen de redactie van
oeze fcront met de mededeling, dat
voor legeronderdelen de uode DBA1 was afgegeven, wat inhoudt dat
die onderdelen paraat moeten zijn
voor 'beveiliging binnenland'. Burgemeester Roozemoad vqn Alkmaar
ontkende een telegram van de commissaris der Koningin te hebben
ontvangen over het mogelijk inzetten van het leger voor politietaken.

öagbl- KennernerOnd

Ken dag eerder had minliterWetkerk dk burgemeester» vin 2uidHoUand in eaa vertrouwelijk» telex
op de mogelijkheid gewezen marechavt»ee en leger in te zetten om de
taken van-de stakende politie over te
nemen. Uit de telex blijkt dat de bewindsman ernstig rekening houdt
met de noodzaak daartoe. De minister stelt dat 'gezien de aangekondigdercollectieve acties zich situaties
kunnen voordoen, waarbij de inzet
van personeel van gemeente- en
rijkspolitie niet meer tot de mogelijkheden behoort'. In dat geval zou
een verzoek tot het inzetten van marechaussee of leger gericht moeten
worden tot de commissaris van de

november. 1983

u

Het l egeromlerclee! van do Marechaussee is direkt
inzetbaar om bijstand te verlenen ;um de pol i t U'• ïï<i*
ook als er bijvoorbeeld gestaakt wordt, zal de
marechaussee samen met politie en Na t r P s (en l>ij
Hoogovens de terreinpoiitie)proberen oen staking ce
breken (zeker als de overheid het "onlusten" noemt en
geen staking)De marechaussee is een legeronderdeel, en het leger
heeft: in het verleden al meermalen stakingen gebroken,
zoals bij de spoorwegstaking in 190'i, de 7.001 i e<len~
staking v;ui l'.'4S--1 ^41), en bij de staking van hel
gemeentepersouet;! in 1955.
Het. Leger zal via art. 203 het volk kunnen onderdrukken. De Marechaussee duet dit al doordat '•-'<• mon«,M»
hun huis uitzetten Pin a l s er in de toekomst nog meer
op de uitkeringen wordt gekort - en er door veel
menst'.n "proletarisch" meet W'.-rdeu gi-wi nkr l d i-n in
leven te blijven, of wanneer het komt tot bexeLtiug<. :;
van overheidsgebouwen - dan zal het leger (onze
beschermer tegen vreemde volken) zich zeker tegen de
eigen bevolking keren, en dat kan gemakkelijk op een
bloedbad uitlopen. Met onze rechten is het dan gedaan.

.* f' i :< ff.? s ••

LIJSTJE VAN

MILITAIRE__OBJECTEN

IN UW OMUbVlNt,

1. Mobilisatie-complex Uitgeest-Zuid
2. Munitie-opslagplaats Uitgeest-Noord
3. Mobilisatiecomplex Veldhuis, Genieweg l,
Tel, 02510-35107.
4. Kunstschatten bunker aan de Achterweg.
5. Munitie-opslagplaats in het Fort aan de Krommeniedijk6. Schuilkelder onder de Humanitasflat, Waranda,
Beverwijk.
7. Fort St. Aagtendijk, St. Aagtendijk 4, Beverwijk,
tel. 02510-27480,
8. Munitiemagazijncomplex Zuid-Wijkermeer in Velsen.
9. Munitiemagazijncomplex Velserbroekpolder.
10. Plaats van opkomst voor de Natres Velsertunnel
Plaats van opkomst voor de Natres Velserbroektunnel
11. Doorlaatpost Brigade Ko. Marechaussee, Kanaaldijk
240, IJmuiden, tel. 02550 - 15860.
12. Schuilkelder Hoogovens.
Schuilkelder Scheveningen Radio.
Schuilkelder onder het Rode Veldje, Kennemerlaan,
IJmuiden.
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Marsliedje:
"In eeu ^roert, groen, soldatenledikant
liggen twee milva's heel pannant
en de één die had #een oud er broek J e aan
eri ue andor Reen behaafcje.
Toen kwam er een jonge luitenant
en die heeft ze toen genomen
en is daarna naar de MUD ye/yaan
orn een druiper te voorkomen."

uit iiedje wordt in het leger tijdens het marcheren gezongen. Zodat tle soldaten het ellendige gesjouw kunnen
vergeten en hun balen afreageren op vrouwen. In plaats
van op de legerleiding. Om liet leger goed te kunnen laten funktloneren ia seksisme nodig. Daarom'moffen' soldaten (sociaal verplicht) pornpplaten op hun kamers
Handen, Uaar kunnen xe zich door de week aan verlekkeren en over praten niet hun makkers. Praten ze tenminste
niet over liet ieger, dat ze drilt als robotten, en dat
ze alleen tnaar nodig1 zijn als kanunnenvleea , Ala afwisseling biedt het leger hen ook nog pornoftlms aan, zodat <je soldaten alleen nog aan neuken denken en ze verder mechanisch doen wat ze bevolen wordt. In het weekend kan jan solüaat zijn frustraties dan echt kwijt bij
zijn vriendinnetje (dat iedere soldaat toch moet hebben)
e/i geestelijk en lichamelijk opgepept f^aat 'ie er weer
teyenaan.
'ia wordt de behoefte aan intimiteit en seksueel kontakt,
de sensuele onervarenheid bij soldaten en hun machteloze positie in het l«&er door de leiding misbruikt. Ooor
do Jongens er steeds op ue wijden dat ïij de macht hebben over vrouwen bevestigd de Leiding de rolpatronen en
vuraterkt die. Vrouwen mueten beschermd worden, en inruil daarvoor ÜÜIK jij •*= neuk.en eri orüiurrfrurvjcsn. /lij
wel voor 1(0 wa.s Rn de emotionele opvang.

I n l i e t ! eyer moet j e « t o e r e n s t e r k z i j n , u i t h u i l e n d o e
je in.i..tr bij vrouwen, 'Zo worden v r o u w e n g e b r u i k t om het
le<;er LH s t a n d la n o u i t e n .
3 alt» isme en m i l i t a r i s m e , ' t is a l l e m a a l h e t z e l f d e .
Waarom is e r

eigenlijk

H E I K l L l i m S H E IN OE

H O S 6UH

VROUWENGROEP

"WTMT/TMtVfinv

IfGEH

,,,,

SJAGRIJNIG
Ook si ia Nederland nu
niet in een oorlog verR
vikkcld, vrouwen vervullen ock nu die ondersteunende en opvangende taken.
Veertien maanden lanj> leeft
een dienstplichtige in een
mannenwereld, waar hij opgevoed wordt. Als 'toffe
jongens onder elkaar'wordt
er vaak minachtend over
vrouwen gepraat. In de
trein terufc op zondagavond doen ds stsrlcste verhalen de ronde: de vriendinnen of vrouwen worden
uitgebreid besproken; warsn
ze sjlgrijnig of zijn ze
juist versierd?

• -. r

' •
l vordt en zich laten kleineIn dienst heerst een ijren door hun «eerdere. Dat
zeren discipline. Soldais beslist" geen toilet ie.
ten worden klein gehouden, en als jij altijd het pisJe moet doen wat er van je paaltje van je meerdere
gevraagd wordt en dair niet bcnt; vil J e in het «eekover saan zeuren, want dan end Je frustratie daarover
rannk je de eenheid kapot. vel eens afrengeren. Je
In dienst gelden 'manne*""* niet altijd zelf het
lijke normen' ie moet stoer pispasltje zijn, je gaat
zijn en je Rroöt houden
. zelf ook naar een piepaalen vooral nrrRens bang voor £Je zoeken. Vrouiren zijn
wezen. Soldaten moeten doen daar natuurlijk de 'aangewat er van hen verwacht
"n personeo' voor. Je
. meisje is blij ais je eindalijk veer thuis komt en
zal luitteren naar je verhalen. Alleen op die ma~
nier is het mogelijk dat
je veertien. Baandsn op de
beeft blijft.

DIENDER

POLITIE

INLICHTINGEN

DIENST

[P.I,DJ

Over de PID, die het veldwerk doet voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), is weinig bekend.
Echter, dat wat bekend is, schept een onthullend
en griezelig beeld van de weinig scrupuleuze manier
waarop de overheid haar onderdanen die niet in het
vermeende recht(s)e spoor lopen, in de gaten houden.
Ex-PPR twee kamerlid Pier van Gorkum typeert de PID
als een "fijnmazig, onzichtbaar netwerk van inlichtingenagenten dat niet onderdoet voor de geheime diensten
in de rest van Europa" .
Elk korps van de gemeentepolitie en ieder district
van de rijkspolitie kent een aantal PID-ers. Gewone
politiemensen die al jaren meedraaien en betrouwbaar
zijn gebleken, worden op een goede dag gepolst over
hoe ze tegenover inlichtingenwerk staan- Wie dat ziet
zitten, wordt naar den Haag gestuurd waar de BVD
een cursus van tweemaal zes weken organiseert aan de
President Kennedylaan 25.
Officieel gaat het om de bestrijding van zowel rechts
ais links extremisme, maar in de praktijk draait dat
uit op een fanatieke belangstelling voor alles wat
links is en dus "STAATSGEVAARLIJK". De CPN (altijd
apart genoemd), de radicale vleugel van de vakbeweging, de linkse partijen, de leidende figuren van
wilde stakingen en degenen die "opruiende" taalin een
demonstratie schreeuwt, kortom, iedereen die "mogelijk
staatsgevaarlijk" is, komt - ongewild en zonder dat
het bekend wordt - in aanraking met de PïD. U bent
dus vast gewaarschuwd.

HOE DE PID AAN ZIJN GEGEVENS KOMT
PID-ers lezen erg veel kranten en tijdschriften (en
waaEchijnlijk ook wel dit blaadje. Verder hebben ze
abonnementen op alle mogelijke "links-extremistische"
bladen, zoals de BLUF. Ze hebben contacten met de
erkende vakbeweging, de sociale dienst {uit betrouwbare bron weten wij dat Roestenberg en Grapendaal van
de afdeling Burgerbevolking en Huisvesting kontakten
hebben met de politie {red.]), militaire PID-diensten
enz. enz. Soms wordt er ook geld gegeven voor informatie .
De PID-er bezoekt ook vergaderingen en prent zich
in wie wat gezegd heeft, hij Iqopt met demonstraties
mee en noteert wie wat roept.
PID-er zijn is een "gezond" beroep, want men maakt
ook gebruik van de dienstfiets: immers, aan een auto
heb je: niets als je de krantenbezorger van de Waarheid
achterna zit om na te gaan wie deze krant ontvangt,
of wanneer je nauwgezet moet rapporteren op wiens
raam welke biljetten en posters hangen.

De naaste familie en de omgeving van een "verdachte"
worden uitgehoordj en de wijkagent bewijst zijn nut voor
de PID door zyn nauwe kontaketen met de bevolking.
In Nederland werd in 1978 minstens 400 maal de
telefoon afgeluisterd (waarschijnlijk werd dat veel
vaker gedaan), en ook werden talloze foto's gemaakt
tijdens demonstraties.
Al dat gesnuffel leidt tot het ontstaan van rapporten. Deze worden dan gebruikt voor antecedenten- en
veiligheidsonderzoeken voor dienstplichtige militairen
Ook bij het aanvragen van een paspoort, bij emigratie
(ook door het land waar u heengaat), bij sollicitaties
naar vertrouwelijke functies bij de overheid en in
het bedrijfsleven komen dit soort rapporten ter tafel.
Beroepsverboden komen op deze manier dan ook dikwijls
voor zonder dat ze als zodanig herkend wordenWij hebben zelf geprobeerd erachter te komen wie de
PID-er in de IJmond is. In ieder geval is het zeker
dat er een rondloopt, want op een vraag aan een
politieman wie die PID-er is, kregen we als antwoord:
"Moet ik mijn baan soms verliezen? Kijk maar eens goed
rond bij een demonstratie in de IJmond, dan vind je hem
wel." Diezelfde politieman wist ook te vertellen dat
hij doodziek van de PID~er in Beverwijk werd, want die
wilde namelijk alles weten: van posters tot namen van
personen, en waar iemand liep etc.

De democratische controle op het doen en laten van
de PID is nihil. Haar activiteiten vallen onder de
verantwoordelijkheid van de burgemeester en die kan
zich bij vragen uit de gemeenteraad beroepen op de
"staatsveiligheid" wanneer hij geen informatie wil
geven.
Hel; gevaar van de PID is derhalve gelegen in het
feitdat er ongecontroleerd allerlei gegevens over
mensen worden verzameld, en dat er dus de meest
baarlijke nonsens in rapporten terecht kunnen komen.

*?>•*
adjudant AlOers

VREEHDELIN6ENPQLITIE
Er zijn in ons land ongeveer 600.000 buitenlanders,
ledere gemeente waar veel buitenlanders wonen, heeft
een eLgen vreemdelingenpolitie.
De taak van de vreemdelingenpolitie is het registreren en verstrekken van vergunningen, het bijhouden van
verhuizingen en wijzigingen in de persoonlijke gegevens.
Een andere taak is het opsporen van buitenlanders die
geen verblijfsvergunning hebben, de illegalen.
Bij de administratieve taak hoort ook het verhoren van
buitenlanders.
Er is een duidelijke samenwerking tussen de inlichtingendienst en de vreemdelingenpolitie. Zo worden
door de inlichtingendienst tips over politieke aktiviteiten van buitenlanders doorgegeven aan de vreemdelingendienst.
De huuding van de politie in
Heemskerk was zo weinig meegaand dat het verblijf in het
buurthuis De Schuilhoek door de
dreigende houding van de politie
tot minder dan één week beperkt
bleef.
In Velsen verliepen de contacten met Hermandad soepeler ook
omdat daar al in een vroeg stadium contact bestond met de
burgemeester. Van het begin af
aan is er ook regelmatig contact
geweest tussen do vreemdolingend;enst en de hulpverleners.

wisselen van ge_daehten en zoeken naar. mogelijkheden tot bewegingsvrijheid. Alleen in kritieke fasen waren er onderhandelingen tussen advocaten en politie. In het witboek wordt ook nog
eens gewezen op hel uitblijven
van de politie tijdens een demonstratie van „illegalen" en Nederlanders door Beverwijk. Terwijl
het ook de politie bekend was dat
zowel Nederlandse vrijwilligers
ats de „illegalen" in de Umond in
die dagen regelmatig bedreigd
werden door fascistische groeperingen.

4 das. 1980

II
De meeste van deze diensten zijn ondergebracht in het
politiebureau. Vaak is de werkwijze van de politie
meer dan familiair.
Zo moest een Turkse man een adreswijziging doorgeven
en dus wordt zijn kaart uit hetdossier gehaald. Op die
kaart zit ook een foto van zijn vrouw. "Knappe vrouw,
jij," zegt de politieman. De Turk wordt rood van woede
en zegt: "Dat mag jij niet zeggen". "Dat weet ik wel,"
antwoordt de agent, "dan wordt jij natuurlijk jaloers".
En hij schrijft rustig verder, de Turk woedend achterlatend.
Nog een voorbeeld, nu over iemand die zomaar van
straat werd geplukt. In Heemskerk werd een jongen met
een buitenlands uiterlijk óp straat door twee politiefiguren in burger opgepakt. Zonder aanleiding kreeg hy
een paar tikken en daarna lieten ze hem weer lopen.
En toen kwam het vervelende: het was geen buitenlandse
jongen.
Een lid van de Grijze Wolven (een rechtse terreurorganisatie van Turken) werd aangehouden wegens intimidatie en mishandeling van linkse Turken. Hij was
gewapend met een mes en een pistool. Na een kort verhoor werd deze man weer vrijgelaten en mocht zijn wapens
meenemen. Linkse buitenlanders daarentegen worden
dagenlang opgesloten zonder aanwijsbare reden.
Dat is dan het beleid van de vreemdelingenpolitie
in de IJmond. Je zou bijna denken dat de Centrumpartij
de touwtjes al in handen heeft.
De heren Moens en tfegter van de vreemdelingenpolitie
Heemskerkmoeten nog maar eens goed naar hun eigen
beleid kijken, of liever: gewoon vertrekken.

D E

M O B I E L

E E N H E I D

De Mobiele Eenheid als zodanig bestaat eigenlijk
niet, zij wordt namelijk per gelegenheid geformeerd.
Alleen in Amsterdam is op werkdagen een peloton aan
het oefenen en dus paraatIn de regel worden alleen jongere, fysiek nog sterke
en "kneedbare" politiemannen voor het ailitair getinte
werk in de mobiele eenheden uitgekozen.
Er bevinden zich karabijnschutters binnen de gelederen van de ME, die vooral bedoeld zijn voor het
afvuren van traangasgranaten, maar die in "noodgevallen" natuurlijk ook met scherp kunnen schieten.
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Brieven die bij de zg. PMC-papers gevonden zijn bevestigen dat de ME in de regio IJmond nauw samenwerkt
met het leger. Details in deze brieven maakt duidelijk
dat de ME steeds vertrouwder raakt met militairen
en de bijbehorende denkwijze. Of was misschien de in
de brieven genoemde schietoefening een uitbreiding
van de mogelijkheden om toen op te treden tegen tegenstanders van atoomafvaldumping in zee?
Een duidelijke taakbeschrijving met de grenzen van
het gebruik van geweld bestaat eigenlijk niet. Vanaf
welke situatie is inzet van een Mobiele Eenheid
gerechtvaardigd, en wanneer wordt de toestand te
grimmig voor een eenheid politiepersoneel.
Gigden we in de richting van een Mobiele Eenheidsstaat?
GEMEENTEPOLITIE HILVERSUM
4bbt4

pmibus 167

poineV«nrng 'J4713Z

Aan de Provinciaal M i l i t a i r Cannandant tva
Garnizoenscommandant Noord-Holland
Postbus 50613
10O7 DC

uw kenmerk

nndef*e/p

Amsterdam

ün$ kenmerk
nf - X
586
gebrul* schermenschistbaan

Hilversum. 8 februari

1979

enige jaren kennen dv mobiele eenheden van de gemeentepolitie
uil. Kennenerland/Unond en 't Uooi een samenwerkingsverband Oet
gecoördineerde optredens en o e f e n i n g e n .
Xn het kader vnn het oefenprogranma organiseert de mobiele eenheid
't Gooi voor de eerdergenoemde eenheden een voorjaarsoefening op
de woensdagen 25 april, ?, 9 en 1É mei a.s. Binnen dit oefenprogramaa
vinden k a r a b i j n s c h i e t o e f e n i n g e n plaats.
Ik atel het op prijs indien u itunt bevorderen dat de mobiele eenheid
in Noord-Holland op de vier genoemde woensdagen gebruik kan naken
van d* schartnenschietbaan op C r a i l o . i:er oefendag zuilen 60 - 80
peraonen deelnemen aan ds schietoefeningen, t e r w i j l de leiding in •
handen i.s van <)« groep regionale vuurwapeninstructcurs van de
g e m e e n t e p o l i t i e in N o o r d - H o l l a n d .
! !>e 0,0-nffllssaris van p o l i t i e ,

G.'..', Brouwer.

2'Q.
f r o r l n c l a A l M i l i t a i r Connandant t t T t n l GamicaentoaaEtiKiuit Woord Holland
p o i t b u * ^Of>1}, 100? PC ' t t t t r d u

t*l, U2O 71?5}6 t»l
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d« Coaoinari» T«JI Folitii
Gebruik •obtraftntinf.rl.: Uv b r i « r nr. X M)C dd 6 f»b 1979
Itt witwoora op Dv «ohrljvtn dt«l ik U Bedt g.«n
toiviar t* htbV.n Toor hft atiigebrulk v«n d*
• ohiitbaui t* Criilo.
Voor &f>praV«n \>mlTttttntt <i«ttu> tn ti^ij verioak Ik.
U r.ohtitrteki oontaot op It neaen ati de i>«b««rder

d* Provlnci.al KUltair Coauincant tvi
C.rnltoantcoaicandant Koord - Holl»nd,
tuor da» Hoofd Btctie 2/ïi
i* H.Joor d.r Infu>t<rl« t
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IEDEREEN

PAST (HA, HA)

Naast de politie lopen er nog duizende ander Eg.
"politie-mensen rond.
Hieronder volgt een lijst om u te laten zien dat
het om heel veel gebieden gaat en dat de burgers
van Nederland overal in de gaten worden gehouden.
* Parkeerpolitie

* Postale recherche
* Parketpolitie
* Douane
* Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
* Economische controledienst
* Sociale recherche
* Dienst omroepbijdrage en PTT opsporingsdienst
Om de onzelfstandigheid van het Nederlandse volk
t« benadrukken dienen de volgende instanties:
bouw- en woningtoezicht, scheepvaartinspectie,
rcinigingsinspecteursj vogelwetcontroleürs, waterschapsambtenaren,visserij-inspecteurs, jachtopzieners,
houtvesters, boswachters, parkwachters, hor.denbelast Lngscontroleurs ete. etc.
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En als deze controle dan nog niet genoeg is, dan
bestaat er ook nog de mogelijkheid om particuliere
bewakingsdiensten in te schakelen. Deze diensten
worden meestal inge/et om grote kapitaalgoederen en
rijke persoonlijkheden tegen het gepeupel te beschermen.
Nederland telt zo'n 15000 nepagenten. De meeste van
hen behoren tot particuliere beveiligingsbedrijven,
alarmcentrales, geld- en waardetransportbedrïjven,
Lij£wa.chtorganisaties, detective-bureaus en bedrijfsbeveiligingsdiensten.
Deze laatste diensten bewaken het eigen bedrijf,
zoals C&A, Hema en V&D. Hoogovens heeft een eigen
bedrr^fsbeveiligingsdienst met aan het hoofd Laurens
Ham die aan de Buitenrustlaan 15 in Haarlem woont.
Hy zal zich in zijn huidige werk ook wel thuis voelen,
want hij was, voordat hij bij Hoogovens kwam, troepen- en
stafofficier van de Marine.
Bij het staalbedrijf Hoogovens kan (binnen 24 uur) de
Natres opgeroepen worden. Als bv. de werknemers van
Hoogovens over zouden gaan tot een bedrijfsbezetting,
is de kans zeer groot dat het leger (dus de Natres)
wordt ingezet. Zij zullen dan de strategische punten in
net bedrijf bezetten en eventueel "zuiveren van subversieve elementen" zoals dat in de praktijk heet.
De taak van de ongeveer 100 man bedrijfspoiitie van
Hoogovens is het bewaken van de goederen van het
bedrijf. Maar dat is natuurlijk niet het enige: als er
een staking dreigt, zal de bedrijfspoiitie zich 'zeker
niet afzijdig houden-

Net als Hoogovens hebben ook bedrijven a l s Philips
en de Spoorwegen een bedrijfspoiitie Dat dprgelijke
diensten politioneel optreden moge blijken ;iit hot
feit In het verleden de Phi]ips-politie is opgetreden tegen een demonstratie van Philipswerknemers tegen
een vestiging van dat bedrijf in het toen nog fascistische Griekenland.
De Hoogovens-bedrijf spol i t ie oefent soms samen met
de gemeentepolitie. Op het terrein van het bedrijf zijn
ook wapens aanwezig, waar een aantal personen van de
bedrijfsbewakingsdienst gebruik van kunnen maken. Ook
de bewakingsdiensten van de Spoorwegen en het korps
Luchthavenpol i t ie zijn zeer professioneel ingesteld.
Het is daarom goed voor u dat u weet: overal
wordt u gecontroleerd: op uw werk (mag ik even in uw
brood t rommel t je kijken), tijdens het winkelen .(vaak
met onzichtbaar opgestelde camera's), bij uw politieke
denken (door de PïD), tot het parkeren van uw auto
toe. Het is maar dat u het weet.
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RECHT!
WET

BUITENGEWONE
BEVOEGDHEDEN
BURGERLIJK GEZAG

De Wet 'BBG' is indertijd tot stand gekomen op grond
van de toen sterk heersende "kommunistenvrees". Deze
inmiddels dertig jaar oude wet is nog steeds van
kracht!!! Er zitten alle bevoegdheden in die maar
wenselfk zijn voor oen beheersingsstrategie van een
(autoritaire) overheid.
De wet is een uitwerking van artikel 203 van de
Nederlandse Grondwet. In dat artikel wordt gesproken
over dei handhaving van de uit- en inwendige veiligheid.
De koningin (dwz. de regering) wordt de bevoegheid
gegeven om voor (een gedeelte van) het grondgebied te
bepalen dat de grondwettelijke bevoegdheden van organen
van burgerlijk gezag ten aanzien van openbare orde en
Je politie geheel of gedeeltelijk op andere organen
kunnen overgaan. In normaal nederlands betekent het,
dat artikel 203 de weg vrijmaakt om het recht op vereniging en vergadering, het post- en telefoongeheim,
pers- (?n filmvrijheid volledig te torpederen.
Om t<> zien hoe dit in zijn werk gaat, zullen we eerst
.Ir wet in tweeën splitsen.

TOESTAND

VAN

VERHOOGDE

WAAKZAAMHEID

Gedurende de toestand van verhoogde waakzaamheid
worden aan burgerlijke autoriteiten extra bevoegdheden
toegekend, die onder andere betrekkening hebben op:
* het inwinnen van inlichtingen (art. 11)
* het verbieden van bepaalde filmvoorstellingen etc
(art, 12)
* het beperken van het verblijf in de open lucht (uitgaansverbod of avondklok) (art. 13)
* het beperken of het verbieden van hetverblijf in een
bepaald gebied (art. 13).
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U zult misschien denken dat zoiets in Nederland niet
zo gauw zal gebeuren. Vergis U niet, het is ai gebeurd:
- hot inwinnen van inlichtingen wordt al gedaan door
de BVD, de PID en de politie;
- op 30 april 1981 werd het aan 148 mensen in Breda
verboden om 'in de open lucht te verblijven'. Ze
werden dan ook opgepakt;
- ook het beperken van of het verbieden van het verblijf in een bepaald gebied is in Nederland verschillende keren toegepast (30 april 1980 waarbij zelfs
een pasjeswet werd gehanteerd, in Dodewaard, en in
de IJmond tijdens atoomafvaltransporten).

BURGERLIJKE

UITZO1SDERINGSTOESTAJWD

Dit; alles is blijkbaar voor de (autoritaire) overheid
nog niet voldoende. Zij kan daarom verder gaan als de
Burgerlijke Uitzonderingstoestand in werking treedt.
(Het wordt de overheid wel erg gemakkelijk gemaakt:
zij mag de wet zelf in werking stellen ais haar positie
in gevaar komt, en dat zuilen ze ook zeker niet nalaten! ! )
Oe Burgerlijke Uitzonderingstoestand omvat de volgende artikelen:
* Het beperken van het verblijf in bepaalde gebouwen en
op bepaalde terreinen (art. 16);
* het verbieden van bepaalde filmvoorstellingen (art.
17);
* het opleggen van beperkingen of verboden ten aanzien
van het uitgeven, verspreiden of aanslaan van geschriften en afbeeldingen (art. 18);
* het instellen van een post- en telefooncensuur (art.
19);
* het verbieden van vergaderingen, bijeenkomsten, optochten, demonstraties en betogingen zonder vergunning (art. 20);
* het uitvoeren van fouilleringen en visitaties (art,
21);
* het betreden van alle plaatsen voor het doen van
onderzoeken (art. 22);
* het in beslag nemen van voor de openbare orde gevaarlijk geachte voorwerpen (art. 23);
* het (doen) interneren van voor de openbare orde
gevaarlijk geachte personen (art. 24);
•v het wegnemen, beletten, verrichten of in de vorige
toestand hersteilen van hetgeen in strijd met een van
haar maatregelen is of wordt gedaan of nagelaten
(art. 26).
Wanneer deze artikelen in werking zullen treden?
Als de rechtsorden en het volksbestaan bedreigd wordt,
door oproerige bewegingen, onlusten of ernstige vree»
voor soortgelijke stoornissen van de openbare orde.
Deze termen zijn (opzettelijk) nogal vaag, zodat ze
strikt juridisch ook kunnen gelden voor stakingen
(dwz. als je voor je rechten als arbeider opkomt).

HeC meest grove in deze wetgeving is het doen interneren van mensen, anders gezegd: het in konsentratiekampen stoppen. Nazi-Duitsland deed in die tijd weinig
onder voor deze nederlandse wetgeving: artikel 203
zou zo uit een dictatoriaal geregeerd land geïmporteerd kunnen zijn. De "rechtsstaat" heeft dan de
rechtsstaat volkomen terzijde gesteld.
De overheid kan dit alles natuurlijk nooit alleen
doen, en heeft dan ook voor artikel 203 mensen nodig
die bereid zijn deze artikele te handhaven. Daarom
beschikt de overheid over een leger (niet alleen om
ons land te verdedigen), over de BVD, de PID en over
gehoorzame burgers (mensen die bereid zijn alles te
pikken wat de overheid zegt). En denk niet, dat deze
artikelen niets met het gewone dagelijkse leven te
maken hebben: de werkloze van dit moment staat al
ingeschreven orn burgerdienstplicht te doen: de namen
staan al keurig op een rijtje bij het Arbeidsbureau.

Noodwet arbeidsvoorziening
d.d. 23-4-1971, Slealsbtaa 448
Onder buitengewone omstandigheden kan de minisier van Sociale Zaken hel
beëindigen en aangaan van arbeidsverhoudingen aan vergunningen binden. Hij
kan aan werknemers een onmisbaarheidsverklaring afgeven en intrekken. Aan alle
Nederlanders en inwoners van Nederland van 18 tot 65 jaar kan hij burgerdienstpllcht
opleggen tot het verrichten van werkzaamheden binnen Nederland.

SEVERWUKSE

Sisiillilen

STAKKER* KLUTS
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CIVIELE

VERDEDIGING

O OR! O G SV OORBERE IDl

Door de overheid (het Ministerie van Binnenlandse
Zaken) wordt de Civiele Verdediging alsvolgt in een
voorlichtingsbrochure omschreven:
"Civiele Verdediging is een geheel van niet-militaire
maatregelen, die gericht zijn op het voortzetten en
in stand houden van de samenleving in buitengewone
omstandigheden.".
Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat civiele
verdediging een zaak is met een humanitair karakter
van en voor de burgers. Niets is echter minder waar.
Waarvoor de civiele verdediging werkelijk dient, kunt
U opmaken uit de woorden van de amerikaanse oud-minister van defensie Brown: "Het gaat er mij alleen om dat
je door het bouwen van 'veilige' onderkomens je bereid
toont het op een kernoorlog aan te laten komen."

ffhss Polteil,
af ffiün. a
maan a

In de memorie van toelichting op de begroting van
1979 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken lezen
we: "de civiele verdedigingsvoorbereidingen moeten
gericht zijn op de ondersteuning van de in Navo-verband
door Nederland te leveren defensie—inspanning, en op
maximale steun bij aan- en doorvoer van Navo—strijdkrachten en militaire goederen." Dit houdt dus in dat in
tijden van oorlog (crisis) het burgerlijk leven zó moet
cunktloneren, dat de militairen daar zoveel mogelijk
gemak van hebben bij het voeren van de door hen geplande
oorlog.

V'ERBODEK

TOEGANG

De Civiele Verdediging is er in eerste i n s t a n t i e
n i e t om mensen te beschermen. Het is een organisatie
die v e r a n t w o o r d e l i j k is voor het b e s t u r e n en o r g a n i s e r e n
van het b u r g e r l i j k e en ekonomische leven in oorlogstijd.
Dat b e s t u r e n geschiede dan v a n u i t s c h u i l k e l d e r s ,
waarvan er ook in de Ijmond een a a n t a l staan Let w e l ,
dit zijn niet-openbare schuilkelders, dus U mag buiten
blijven.
Om de a u t o r i t e i t e n van t e l e f o o n te voorzien, bes c h i k t de PTT over v e r s c h i l l e n d e t e l e f o o n c e n t r a l e s . In
deze centrales is a p p a r a t u u r ondergebracht in beschermde onderkomens. In crisistijd blijven slechts ongeveer
50000 aansluitingen werken. In de regio Ijmond bestaan
ongeveer 250 van dat soor gerubriceerde aansluitingen.
Deze mensen kunnen dus van de telefoon gebruik blijven
maken terwijl de r e s t e r e n d e abonnees (99%) wordt afgesloten .

Voorrangsbepalingen
», DAAR EEN ONVERANTWOORD GEBRUIK VAN DE VOORRANGS
AANWIJZINGEN DE WAABOE VAN OE VOORRANGSPROCEOURE
TEN ZEERSTE ZOU VERMINDEREN, DIENT MEN HET AANVRA
GENVANVOORRANGSGESPREKKENTENZEEflSTE TE BEPERKEN
b. Oe gebruiken vin hel overheidsteleloonnet hebben de bevoegdheid 9»
iprekken un <« vragen met voorrang "DRINGEND" o< "FLITS"
Dringende gesprekken hebben voorrang boven de- niet-dringende gesprek
ken. terwijl aan "FUTS".gesprekken een absolute prioriteit wordl
toegekend.
c. FLITS
Een telefoongesprek, dit met de voorrang "FLITS" wordl aange
vraigd. heeft voorrang boven etk ander gesprek.
De Voorrangiaanwijiing "F LITS" mag alleen worden gebruikt voor
hoogst beltngtiikt itken, die met z«r veel spoed moeten worden afge
handeld. zoals b .v.:
- een alarmregeling;
- een eerste melding omtrent een direct te verwachten of reeds aange
vanoen gevechtsactie, bombardement, v.d.;
- een eerste melding vin een leer ernstige onvoorziene gebeurtem;.
WMrbij een groot aan tal mensenlevens c.q. nationale belangen op
het spel staan (dijkbreuken, Qrole brander, enz.}.
d. DRINGEND
Een telefoongesprek, dut tntt de voorrang "DRINGEND" woidt aange
viaagd, heeft voorrsng boven alle andere gesprekken, met uitzondering
ï»n "FLITS"^esprekkeo. Dringende gesprekken mogen »l«hts wor
den aangevraagd in zeer belangrijke gevallen, b.v. bij:
- reddingsacties, grote verkcerKUQnatief op water en landwegen, enz.
Ttlgfoongtsprekken vsn tdminitiratiey* aasd t,:tg«r! s!j rtgs! niet m?t
een voorrangsaandui ding worden aangevraagd.
e. Tot stand brengen van voorrartasgriprelcken
t. u'o.v öc nngcilotenen op imtuctorccntralei'
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Over zee en over de binnenwateren wordt meer dan
90% van de goederen v e r p l a a t s t . Om dat transport
ook in cris.istijd te garanderen, worden er In de havens
u i t g e b r e i d e voorzoi-gsmaatregelen genomen. Een ervan
is het instellen van een landelijk b e l e i d s c e n t r u m , het
zg. College van Bewindvoering.
In Nederland zijn zes distrikten met aan het hoofd
de D i s t r i c t s Haven Commisaris ( D H C ) . Deze DHC is een
ware a u t o r i t e i t dte de toegang tot en het verkeer
binnen de haven kan regelen, beperken of verbieden,
maar ook kan de DHC het verlaten van de haven verbieden. Verder staan er een hoop noodwetten tot zijn
beschikking, maar de toepassing ervan gebeurt in
overleg met de militairen en met de burgemeester.
In de praktijk betekent dit dat politiek aktieve
arbeiders worden geweerd, pasjes worden uitgegeven
( z o a l s dat bijvoorbeeld gebeurde bij het bevrachten
van een schip met kernafval in IJmuiden) , arbeldsplicht
wordt ingesteld, en gevluchte en "gedeserteerde" arbeiders worden geïnterneerd met behulp van de raarechausse en p o l i t i e . . De N a t r e s , de van Heutzcompagnie
en de politie zullen er voor zorgen dat alles wat de
DHC opdraagt ook zal worden uitgevoerd. Zo zal het
peloton 366 van de Natres uit Haarlem zorg dragen voor
de bewaking van de V e l s e r t u n n e l .
De door oorlogsgeweld, oorlogsdreiging of repressie
ontstane gaten in het arbeidersleger zullen worden
opgevuld door werklozen (de kaarten liggen klaar bij
het A r b e i d s b u r e a u ) , gepensioneerde havenarbeiders en
vrouwen.

OORLOGSVOORBEREIDING

RIJKSWATERSTAAT

In crisistijd zal de DHC een havenraad in Veisen
ins,tellen. De havenraad is een soort samenwerkings- en
overlegorgaan van en met de plaatselijke autoriteiten,
organisaties en bedrijven, dus bijv. het gemeentelijk
havenbedrijf, het havenbestuur, de direkteur loodswe;:an, scheepvaartverenigingen, sleepvaartbedrijven
etc. Een deel van het commando gaat via Radio Scheveningen die hun schuilkelder hebben onder het postkantoor in IJmuiden. Van hieruit onderhouden zij de
verbinding met de scheepvaart.

n
Grote konvooit-n koopvaardijschepen zullen in crisistijd
gebruikt worden voor de aan- en afvoer van Nrtto-troepen en goederen De Direkteur Generaal van de scheepvaart en de top van de rederijen in Nederland gaan naarde commandobunker in tvoordwijk. Van hieruit houden zij
kontakt met Radio Scheveningen, en deze houdt weer
kontakt met het Haven Operatie Centrum (vroeger de
Seroafoor). In dit operatiecentrum wordt al het scheepvaartverkeer in de gaten gehouden en worden de schepen
de sluizen binnegeloodst.

HAVEN OPERATIE C E N T R U M
Het Haven Operatie Centrum is zo gebouwd dat in
tijden van crisis het commando kan worden overgenomen
door de marine. De marine kan dan meteen beslissen
welk schip het eerste wordt binnengelaten. Het ligt
in de lijn der verwachtingen dat oorlogsschepen en
schepen met oorlogsmateriaal het eerst binnenkomen,
schepen met voedsel en medicamenten voor de burgerbevolking moeten maar wachten:
Er bestaat een vreemde band tussen de politie en
Rijkswaterstaat. Een briefje op het prikbord in het
Haven Operatie Centrum leert: "dat de politie gewaarschuwd moet worden als de Sirius (het aktieschip
van Greenpeace) binnenloopt".
Ook is er een link tussen het leger en de Havenmeester: Rijkswaterstaat geeft vrijwel altijd de voorkeur
aan een oud-legerofficier in plaats van aan iemand
uit scheepvaartkringen om de hoogste funktie in de
haven te bekleden. De heren Dekker en Uillease zijn
oud-legerofficieren en zodoende betrouwbaar voor de
overheid in tijden van crisis.

RIJKSWATERSTAAT

De bunkers in de Kanaalstrat (met aggregaat) en
op het sluiseiland zijn er alleen om bij een dreigende
kernoorlog het sluispersoneel aan het werk te houden.
Hoe de bediening van de sluizen dan rnoet plaatsvinden.
is onduidelijk: het personeel van Rijkswaterstaat zal
dan met een gasmasker op (vanwege de f n l l out) de
herstel-, bedienings- en inspektiewerkzaamheden
moeten doen.
Een andere taak van Rijkswaterstaat is het de stand
van het water op hetzelfde niveau te houden (40% van
Nederland ligt onder de zeespiegel!. Voor het gevaJ
er dijkdoorbraken zouden komen heeft Rijkswaterstaat
reserve-hoeveelheden dieselolie, noodaggregaten,
30000 ton basaltstortsteen en 350000 jute zandzakken
in voorraad. En de hoge pieten zullen dan, betrekkelijk veilig vanuit hun bunkers de mensen via noodwetten
verplichten om herstelwerkzaamheden te doen.
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KUNSTBUNKIERS
DE N A C H T W A C H T
IN

HEEMSKERK

In j u l i 1958 h e e f t Nederland een verdrag goedgekeurd
om c u l t u r e l e goederen te beveiligen tegen de gevolgen
van een oorlog. De aan dit verdrag deelnemende landen
zijn verplicht in geval van een gewapend k o n f l i k t de
c u l t u r e l e goederen voor vernietiging of beschadiging
te sparen.
Vcor dat werk worden z o ' n 600 vrijwilligers gezocht
(of zijn i n m i d d e l s gevonden). K r i n g i n s p e k t e u r s zijn
o . a . belast met het opstellen van beschermingsplannen.
Verder zijn er ook no enkele inspekteurs kunstbescherming, welke in dienst zijn van de krijgsmacht en
daarom o f f i c i e r e n kunstbescherming worden genoemd

•IH6MI8

KUNST BUKER

HttMSRERK
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TOEGANGSDEUR KUNSTBUNKER

323?4
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In N e d e r l a n d bevinden zich verschillende Rijksbergp L a a t s e n ( b u n k e r s ) voor onze n a t i o n a l e k u n s t s c h a t t e n .
Deze bergplaatsen zijn via de Unesco aangemeld bij de
vyand ( w i e zou dat nu w e z e n ) , met de vraag deze bij
een gewapend k o n f l l k t te o n t z i e n .
Twee van deze bergplaatsen bevinden zich in het
duingebied tussen Heemskerk en Castricum. In de
buurt van de Achterweg ligt een van deze bunkers, goed
verscholen i_n een dennenbos. Vanaf deze duinweg ts
alleen aan afrastering te zien en een bospad met een
hek, natuurlijk voorzien van het bekende bordje "Verboden Toegang". Deze bunker is voorzien van een grote
toegangsdeur, waardoor zeer grote schilderijen zoals
de Nachtwacht en de 'Schutterstukken 1 naar binnen
gebracht kunnen worden. In de bunker is geen plaats
ingeruimd voor mensen dus: "de kunst in de rekken en
de mensen kunnen verrekken".

Monumentenwet
d d, 22-6-1961. Staatsblad 200
Artikel 5 van dwe wet vermeldt hè. bestaan van aldefng V van de Monumemenraad
o±ó
"""'"a T' Öe besche""'"9 v.n monumenten tegen rampen en
ooMogsgevaren 8„ beslu.t van tfl me, ,966 z,tn ,ns.ruclies v^r provinciale
inspecteurs kunstbescherm.ng u„geg«ven en t», beslu.1 van 5-12-1973 ,ns.ruct,es
.eT, 'nntTB:CJerMl'ünS'beS£he'min9 °6 '"*'»< ™ -on^menten^ch
ie<s ,s ,n hel besluu MomimenienwaCh!ers ,964. Staatsblad 4)7 oeregeld
kuhnSlbfi«h«--S^M,c,e,en var, de Land'ach, ,svoeden.
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Havens zullen zeker het doelwit worden in oorlogstijd. Zij zijn namelijk belangrijk voor de aan- en doorvoer
van militairen goederen en troepen.
Een atoombom van l megaton, welke op een hoogte
van 'ï km boven de IJmond ontploft, zou ervoor kunnen
zorgen dat de haven van IJmuiden en de Hoogovens
totaal worden vernietigd. De gemeenten IJmuiden,
Beverwijk en Wijk aan Zee worden dan totaal verwoest.
Binnen een gebied van 8 km zal alles door vuurstormen
verbranden. Tot ver buiten de gemeenten Alkmaar en
Haarlem zal zeer zware schade worden aangericht door
de enormeschokgolf. De totale bevolking van de IJmond
zal bij een dergelijke aanval direkt omkomen, en velen
in de verre omgeving zullen door de straling sterven.
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Dr Beschenalng Bevolking is een onderdeel van de
civiele verdediging.
Het in 1952 opgerichte korps bestaat uit een vaste
staf van beroepskrachten (meestal oud-militairen en
mensen die vrijgesteld zijn van militaire dienst) en de
noodwachtplichtigen, de "aangewezen vrijwilligers".
De BB is ingedeeld in z%. Kringkommando1 s. De IJmond
valt onder de BB Noord Holland, Kring D. De kommandopost is gevestigd in een groot Haarlems herenhuis,
Florapark 4. U zult begrijpen dat in oorlogstijd de
commandant en andere hoge figuren ondergronds gaan in
een bunker in Egmond aan de Hoef.
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Naam

De houder van deze kaart wordt beschermd door
de Verdragen van Genève van 12 augustus \9O
en het Aanvullende Protocol bi| de Verdragen
vin Genève van 12 augustus 1949. betredende
de bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol M. in v\n
hoedanigheid van

i Stempel

Datum van aangifle
Nummer van de kaart
Clalum waarop de
geldigheid eindigt

Foto van de houder

Handtekening
cl
duirr.druk van de
houder c* tei'Je

Handtekening van
de autoriteit die de
kaart

Iedere BB-kring werkt zelfstandig. In de gemeenten
staat de burgemeester aan het hoofd van de plaatselijke'
afdeling
De Bescherming Bevolkint; wordt in de toekomst ^pgeheven. Er bestaan plannen om organisaties zoals het
Rode Kruis, brandweerkorpsen en ambulancediensten,
welke h u l p kunnen verlenen bij rampen, zodanig om te
vormen dat deze ook in tijd van oorlog kunnen funkt ioneren. Dat betekent dan dat de civiele verdediging nog
verder in het dagelijks leven wordt ingevoerd. Oorlog
wordt door de overheid kennelijk gezien als een uit
rif hand t^el"non ramp

Burg»me«si«f mr. W.J. Koöbroöchs. Heemskerk

GEMHKXTEIJJKE

COÏTRA voor
CIVIELE

VERDEDIGIXG

De gemeentelijke autoriteiten in de verschillende
IJmand-geroeenten beschikken over een eigen Gemeentelijk
Centrum voor Civiele Verdediging (GCCV).
Deze GCCV' s zijn beschermde onderkomens, bestemd voor
tussen de 14 en 25 personen, welke onderkomens al of
ni'?t voldoen aan de eisen zoals bescherming tegen
fall out of tegen chemische oorlogswapens.
In de gemeenten Beverwijk en Velsen bevinden deze
GCCV's zich in het stadhuis zelf, in de gemeente
Heemskerk heeft men dat onderkomen in de Brandweerkazerne .

De autoriteiten denken dat het besturen van een
gemeente voortgezet kan worden tijdens een kernonr l "y,
met behulp van een gemeentelijk plan voor CivieJc
Verdediging..
Zo'n plan bestaat uit de volgende maatregelen:
* het laten uitvoeren van bouw- en herstelwerkzaam-.
heden tijdens bv. fall out;
»'f het opleggen van een burgerdienstpl i cht (deze is
geregeld in de Noodwet Arbeidsvoorziening
•<• het organiseren van de voedselvoorziening (radioaktief besmet voedsel is bestemd voor mensen boven
de veertig jaar).
De gemeenten dienen ervoor te zorgen dat de mllii:eire autoriteiten gebouwen en voertuigen kunnen
vorderen.
Tenslotte zijn er nog een aantal bedrijven zoals PEK
<=n Hoogovens, die schuilgelegenheid bezitten op hun
bedrijfsterrein.
:
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H&t bouwen van openbare schuilkelders vormt een
ond€:rdeel van de maatregelen die vallen onder de
Civi.ele Verdediging.
Dtjze openbare schuilkelders zijn ruimtes welke
luchtdicht worden afgesloten tegen de fall out.
Verder moeten ze bestand zijn tegen instortingen en
voorzien zijn van noodvoorraden voedsel. Ze worden
gebouwd om bij een beperkte atoomaanval de bevolking
te beschermen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen,

VAN ELKE 45 NEDERLANDERS
KUNNEN ER44 NIET IN
want de overheid gaat er van uit, zoals blijkt uit
voorlichtingsmateriaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de BB, dat alle mensen thuis
voer zichzelf een goed ingerichte schuilplaats hebben,
bijv. onder de trap, in de kelderkast of in de tuinKoningu Beatrij en haar gezin
kunnen onder bet zwembad van
Huis ten Bosch een veilig heenkomen zoeken.
...
,,
Merkwaardig genoeg spreken de handboeken wel
over prullemanden en asbakken
die aanwezig moeten ojn in de
noodzetel van de burgemeester,
maar nergens staat te lezw hoe
diezelfde burgemeester rijn 12.000
inwoners uitlegt dat er maar voor
pplaawisindeBchujlkelder.pp
het ministerie van Binnenlandse
Zaken, waar Civiele Verdediging
onder valt. wordt die vraag snv
pelties afgewjmpeld niet de oprnerking dat .jn principe elk mdividu voor njn eigen Khuilgelegenheid dient t* ïorgen'.

Buiten openbare kelders beschikt
Nederland ook over niet-openbare
schuilkelders. Voor het gezag in
oorlogstijd zijn nqodzetels of worden nog aangelegd. Meer dan 200
gemeenten weten a] waar het beswur ondergronds zal moeten en
m^ fa regering weet waar die
plflats ^ nie „oodzetels voor het
landelijke bestuur zijn allemaal in
Of „„j ne,, Haag maar een sünpgjg „^g fa. vf^ ^„y^ Van
Agt onder wonjt geheimannig van
de ^ g^^,,. Staatsgeheim?
Voorlichter Tuis „Dat niet direct
^^^ wajm)m „judeo we dat vertóUen?
g, rijn subversieve elementen en zo die dat misschien willen
weten om ^net als in Dodewaard
te
gaan demonstreren. Daarom
vertellen we dat liever niet

Volgens een russisch handboek voor civiele verdedi.ging (ook daar hebben ze die flauwekul) kun je met .
e«n schep, twee deuren en een laag modder al een •
heel eind komen om zelf een schuilkelder te bouwen
in de tuin, het plantsoen of waar dan ook. In Amerika
is dit handboek inmiddels een bestseller geworden,
wjant zelfs in het Pentagon wordt er reklame voor
gemaakt. Volgens onderminister van defensie Jones is
het bij deze schuilkelder de modder die het hem doet,
en als we er volgens hem voldoende op scheppen, overleven we het allemaal
Als je aan deze theorie twijfelt, en je vindt dat
modder en een kelderkast niet voldoen aan de eisen
die aan een moderne schi.-ilkelder moeten worden
gesteld, dan, is het voor een slordige ton mogelijk
een komplete schuilkelder te bestellen Er zijn in
Nederland verschillende bedrijven (Artos BV, Flakt BV)
die zich in deze handel hebben gespecialiseerd.

-36
Wanneer je niet zoveel geld bezit en toch denkt dat
je een kernoorlog kunt overleven door in een schuilkelder te kruipen, dan zul je moeten proberen een
openbare schuilkelder te bereiken. En dat kan in een
crisistijd behoorlijk dringen worden. Je kunt natuurlijk
ookproberen een niet-openbare schuilkelder te kraken.
DC' gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer
en het gebruik van de openbare schuilkelders binnen
hun gemeentegrens. Regels voor het gebruik van de
kelders (welke mensen mogen er in, wie doet de deur
dicht) ontbreken in de meeste gemeenten en ook in
de IJmond zijn die regels er niet.

'ATOOMVRIJE- V U L K S - S C H U I L K E L D E R

Krans Bouke Van der Meêr.polemoloog: „Onzin, ook de BB gebruikt die draaiboeken waarin
staat dat er 10 tot 30 atoombom- •
men op verschillende doelen in Nederland ztillen worden gegooid.
Lichte bommen maar altijd nog
tien keer #> zwaar als de atoombom die op Hiroshima en Nagasaki viel Het aantal doden in OOK
land zal binnen een wede tussen de
vier en de zes miljoen bedragen en
de helft van ons mduBtriepark zal
vernietigd rijn. VTïe dit overleeft
komt terecht in een onherkenbare'
en volkomen ontredderde wereld
waar geen wegen, geen planten tn
geen cultuur meer ui zijn. Het
scbuilkelderbelejd part alleen
maar in een beleid dat ons steeds
dichter bij een atoomoorlog
brengt."

He hebben in onze omgeving twee openbare schuilkelders:
- In de gemeente Beverwijk is er een onder de Humanitas
::lat aan de Waranda;
- in IJmuiden is er een onder het rode veldje aan de
Kennemerlaan. (Deze is thans is gebruik als kleedkamer en materiaalopslag van een korfbalklub).
Mensen die in IJmuiden willen schuilen zullen dus
in de buurt moeten zijn van de sluizen, de tunnel of
het postkantoor wanneer de bom gaat vallen.
In Heemskerk en Uitgeest moeten ze verder lopen
(want de Natres hebben de auto gevorderd). Daar
zullen ze in de duinen moeten proberen of er nog een
plaatsje is naast de Nachtwacht.
Zelfs als de mensen een aanval met atoomwapens
in deze schuilkelders zouden kunnen overleven (de
kztns daarop is uiterst gering), dan nog zullen ze
bij het verlaten van de schuilkelders in het radioaktieve stenen tijdperk stappen. De bouw van schuilkelders dient maar één doel, namelijk U het idee
te geven dat U beschermd kunt worden bij een atoomaanval, zodat U iiet er ook wel mee eens zult zijn dat
er steeds met-r geld aan defensie wordt uitgegeven.
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Naast uw telefoon
SECTIE VEILIGHEID
Telefonisch ontvangen molding van een velllgheidsxnoident

!
//-

Gemeld door: (Haam) 45-)

(Functie)
(Rang)

2 3 ;••
<.;.,.•

Gemeld op

Inhoud van de melding
WIE
t
(betrokkenen)

:bommelding

WAAH
s Dienstplichtzaken te Kerkrade
(plaats en mil
eenheid)

28 op

HOE

1984

telefonisch, er belde een vrouw op met de mededeling
dat er J brandbommen waren geplaatst, de vrouw
deelde voorts mede dat zij behoorde tot de
groep "ONKRUIT".

WAAROM
(zo

byaonderheden

: odak KIter en GemPol heeft niets opgeleverd.

BU sectie veiligheid ontvangen door
Doorgegeven aan
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