TERRORISME

DE
AS
3e jaargang, nr.13
jan./febr. 1975
De As - anarchosocialisties tijdschrift - verschijnt
zes keer per jaar
en is een gezamenlijke uitgave van
Pamflet en RAM
Jaarabonnement:
f 10
Los nummer: f 1,75
Bestellen door
storting op postgiro 255 38 50
tnv Pamflet,
Driebergen

Redaksie-adres:

RAM, Bickerstraat
2c, Rotterdam-4

Administratieadres:

Pamflet, postbus
17, Driebergen

Redaksiekollektief:

Boudewijn Chorus,
Anton Constandse,
Thom Holt erman,
Rudolf de Jong,
Wim de Lobel,
Arthur MendesGeorges, Simon
Radius en Hans
Ramaer
Medewerkers: Leonie
Kwakkelstein, Magda
Sijmons

ANTON CONSTANDSE
Er was zelden een periode, dat er
zoveel geschreven is over het
terrorisme als tans. En evenmin
een tijd, waarin de daders zo
veelvuldig 'anarchisten' werden
genoemd. Wat dit aangaat, waant
men zich terug in het einde van
de vorige eeuw, toen alle aanslagen werden toegeschreven aan
'anarchisten van de daad', omdat
verscheidene gewelddadige opstandelingen (die individueel
opereerden) zichzelf die naam
hadden gegeven. Dit laatste is
op het ogenblik niet eens het
geval: het is blijkbaar de politie die het etiket 'anarchist'
plakt op veelsoortige rebellen,
die op voet van oorlog leven met
de samenleving.
Het latijnse woord terror beduidt in de eerste plaats: schrik
angst, vrees (voor vijanden,
voor slaven, voor de dood). Maar
ook: het objekt of de beweging
die angst verwekt. In het algemeen wordt het woord diskriminerend gebruikt voor buiten landes vijanden of binnenlandse
opstandelingen. Als Maarten
Luther in 1525 de kristelijke
edellieden opwekt de opstandige
boeren - onder leiding van Thomas Miinzer - massaal te doden,
gewaagt hij van een schrikbewind
van 'rovende en moordende benden'.

In de Franse revolutie wordt de naam van Terreur gegeven aan
een gewelddadig revolutionair bewind.
Het was geen gewoonte, om vorsten, dictators, generaals, traditionele autoritaire ministers, als ze bij duizenden mensen
lieten terechtstellen, terroristen te noemen. Ook
niet als
een "tirannenmoord" (tyrannicide) later werd veronts
d,
wat wel gebeurde als een despoot geen enkele klasse chuldig
of kaste
meer had ontzien. De geschiedenis is zelfs vol van aanslag
en
op leden van een heersende klasse door andere
oten van
die klasse. Er zijn onnoemlijk veel meer politiekdeelgen
e
n gepleegd "van boven af", door vorsten, edellieden,moorde
rs,
rijke regenten en hun vazallen, dan "van onder op",prieste
door leden
van overheerste groepen, op wie de term "terroristen"
bijna
uitsluitend is toegepast.
Om ons tot de laatste eeuw te bepalen waren het
kelijk
vooral Russiese sociaal-revolutionairen, die metaanvan
aanslagen op
tsaren en overheidspersonen simbolies wilden demons
treren,
dat het geknechte volk niet alleen stond, dat de opstan
d werd
voorbereid. De "terechtstelling" van tsaar Alexander II
in
1881 maakte een diepe indruk, en nog veel meer
verklaringen van de beklaagden, die tot aanklagers werdende
. Zij hadden
een vorst vogelvrij verklaard, zo betoogden ze, omdat
alle tegenstanders van de feodale diktatuur vogelvrij waren, bij
duizenden in de gevangenissen zaten en - als boeren en arbeiders - rechteloos werden uitgebuit. Zulk een omvan
g heeft het
"wrekende geweld" nooit in het westen gekregen. In Spanje
echter, en in Frankrijk (de tijd van Ravachol, Vaillant, Henry,
1892-1894) op de Balkan (met als hoogtepunt de moord
op de
Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger in Sarajewo,
kwamen
toch vele aanslagen voor. En het gebeurde dan dat1914)
de
daders
zich beriepen op Bakoenin of op anarchistiese beginselen.
Anarchisme en geweld
De anarchistiese teoretici, ook als ze niet geweldloos waren
(en dat waren de meesten niet) hebben nietemin het individuele geweld als strijdwijze afgeschreven. Het heeft
de vrij-socialistiese bewegingen ook veel kwaad gedaan, omdat
de propaganda voor een zo menselijk mogelijke revolutie (door
algemene dienstweigering, werkstaking, verovering van de ekonomiese macht, antimilitaristiese mentaliteit der
arbeidersklasse) er door werd geschaad. Vele vrijheidlievend
e mensen
werden afgeschrikt en de gewenste omwenteling werd
er geen
stap door naderbij gebracht. Een man als Ravachol, hoezee
r hij
zich ook een wreker van onrecht en een verdediger
onderdrukten noemde, werd door Kropotkin en Jean Graveder
als
geestverwant beschouwd, evenmin als door de gebroedniet
ers
Reclus. En Malatesta, hoewel hij begrip opbracht voor de motieven van de "terroristen", keurde daden af, waarva onschuldigen het slachtoffer werden, zoals in het gevaln van
Emile Henry. Hij was wel bereid, zoals velen buiten de anarchistiese beweging, de "tirannenmoord" te rechtvaardigen,
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gefolterd zijn door haat (tegen de
samenleving) en aangevreten door het lijden". Maar geen
vrijheidlievende socialist,
die een toonaangevend teoreticus
was, heeft het "terrorisme"
gepropageerd.
De stadsguerilja
Hoewel er nu zoveel te doen is over
de zogenaamde "anarchisten" (die zichzelf niet zo noemen)
die in West-Berlijn begin
maart de katolieke politicus Pete
r Lorenz hebben ontvoerd
(met een gunstige afloop, zonder
dodenl!) is niet aantoonbaar, dat anarchistiese teorieën
hen hebben beïnvloed. Ofschoon ze in onmin schenen te verk
eren met de Baader-Meinhof-groep moet men hen daaraan toch
verwant achten. Ze wilden namelijk ook de bevrijding eisen
van de advokaat van deze
groep, Horst Mahler. En deze is een
marxist. Hij zei ditmaal
echter dat "de strategie van de
individuele terreur niet de
strategie van de arbeidersklasse
is", dat de politieke gevangenen eens zouden worden bevri
jd "door de strijd van de
revolutionaire massa tegen dit kapi
talistiese uitbuiterssisteem". En hij besloot: "Daarom wijs
ik het van de hand mij op
deze manier uit het land te laten
brengen". Hij zou namelijk
vrij kunnen komen in het buitenland
, in rail voor het loslaten van de gijzelaar Lorenz, maar
zag deze metode niet als
een vorm van klassestrijd.
Waarschijnlijk is de Westduitse "Bewe
ging van de tweede juni",
die de ontvoering van Lorenz volt
rok, ook verwant aan de
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Ik meen in elk geval dat men van een vrijhe
idlievend en
socialistjes standpunt in het algemeen gener
lei verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor de strijdwijze
van de BaaderMeinhofgroep of de Beweging van de tweed
e juni. Maar onverminderd blijft de verantwoordelijkheid
van een maatschappij en staat, die zelf het geweld op monste
rlijke schaal organiseren en verwekken. En die zelfs hun eigen
"recht" nog
verkrachten bij het doorvoeren van hun repres
sie.
GEMEENTEPOLITIEK
Verschenen is de brochure Gemeentepoli
tiek I,
een samentrekking van een aantal brieven
die
Thom Holterman schreef aan de gemeentera
adsfraktie van de PvdA in Dordrecht. Deze brie4,
ven handelen over de verhouding kernenergi
eherindeling van het landelijke bestuur (gewesten)- internationalisering van het
kapitaal.
De brochure is verschenen als nr. 11
in de
brochurereeks van de Subterranean Press
en
is te bestellen door storting van f 1,23
(inkl. porto) op giro 67 48 93 tnv Holte
rman,
Dordrecht.
DE AS/ JAARGANG 1973 EN 1974
De eerste zes nummers van De As (jaargang
1973)
zijn geheel uitverkocht. Van de tweede jaarg
ang
(1974) zijn nog verkrijgbaar nr.9/10 - onderw
ijs,
opvoeding,misvorming -, nr. 11 - de vakbe
weging
in de krisis - en nr. 12 - de grote depre
ssie-.

'het gerucht gaat dat we gewonnen hebbe
n...' (Ron Cobb)
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'recht' en 'orde' dat weliswaar gebreken
vertoont, maar over
het geheel genomen dat ideaal toch dicht
nabij komt. Daartegenover kan men, zelfs als men een gewel
dloze west-europese leunstoel-anarchist is, het gewapend
verzet met recht
stellen als de uiterste konsekwentie van
revolutionaire sociale bewogenheid. Ook bankovervallen en
gijzelingen zijn
met gemak onder deze noemer te brengen.
Roofde ook Robin
Hood niet van de rijken om het te verdelen
onder de armen
en deed hij dit niet omdat hij van oorde
el was dat de rijkdom aan de armen ontstolen was, zodat hij
eigenlijk iets aan
de rechtmatige eigenaars terug gaf?
"Wij verkeren in een situatie waarin overd
uidelijk de noodzaak aanwezig is om een paar kleine verde
digingswapens te
ontwikkelen tegen de ergste euvels van het
sisteem en wel nu,"
(2) Wie tot deze konklusie gekomen is, staat
niet verbaasd
of afwijzend tegenover de opkomst van de
stadsguerilja in
Zuid-Amerika, de Black Panther-beweging
in de VS of het optreden van een Rote Armee Fraktion in WestEuropa.
Korporatieve staat
Het is in weinig woorden duidelijk te maken
dat deze gehele
beweging het logiese gevolg is van de ontwi
kkeling van de
kapitalistiese maatschappij die in de richt
ing gaat van de
korporatieve staat. D.w.z. een staat die
op verzoek en in
het belang van het kapitalistiese ondernemer
dom meer en meer
regelend optreedt in het ekonomies leven
en in de verhouding
tussen kapitaal en arbeid. Lijdt de kapit
alistiese ekonomie
onder steeds weerkerende krises, dan neemt
de staatsburokratie in ruil voor meer macht op maatschapp
elijk en ekonomies
gebied de ergste gevolgen van deze kr5se
s voor zijn rekening
en wentelt deze af van de ruggen van de
ondernemers op de
ruggen van de werkende bevolking die belas
ting en sociale
premie betaalt. Ontslagen noch stakingen
behoeven de kapitalist nog enige zorg te baren; via werklooshe
idsgeld en antistakingswet lost de staat deze problemen
voor hem op. En
heeft de ondernemer de zaken volledig in
de soep laten draaien, dan behoeft hij maar 'de werkgelegenheid
is in gevaar'
te roepen en de staatsburokratie stort met
gulle hand het belastinggeld van de arbeider in de kas van
de kapitalistiese
ondernemer. De korporatieve staat redt de
ondernemer van de
kwalijke gevolgen van zijn eigen wanbeheer
door in te grijpen op het gebied van lonen en prijzen,
van geldmanipulatie
en produksie, van in- en uitvoer. Natuurlijk
moet, door wettelijke ingrepen, de konfrontatie tussen
ondernemers en arbeiders voorkomen worden: stakingswetgevi
ng, arrestatie van
personen op enkele verdenking, verboden
van vrije organisatie zijn daar het gevolg van:
Staatsmacht heet gebaseerd te zijn op recht
. Maar het recht
wordt afgedwongen door de (geuniformeerde
) macht: achter de
rechter staat de politieman met het pisto
ol in de aanslaghet geweld. Het staatsgeweld neemt
dus toe in gelijke mate
als het staatsingrijpen. Maar als de staat
smacht zich steeds
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Dit is de terreur van het kapitali
stiese sisteem.
Wie dit punt heeft bereikt weet
met grote stelligheid dat de
terreur niet komt van de enkeling
-met-het-pistool, van de revolutionaire groep. Hij weet dat
de terreur komt van de bevoorrechten die hun priviléges will
en behouden, van de rechtbanken die geen recht spreken, van
de macht die gevangenissen
en konsentratiekampen in stand houd
t. Hij weet dat de terreur
komt van de repressie, maar ook
van de repressieve tolerantie
en hij weet dat die repressie er
is, vandaag en nu. Dan weet
hij ook dat deze terreur met kont
ra-terreur bestreden moet
worden en dat het geen zin heeft,
daarmee nog langer te
wachten, omdat hij ziet dat " terw
ijl we het juiste moment
afwachten waarop alle slachtoffers
van het kapitalisme zich
verontwaardigd verheffen om het
sisteem te vernietigen, wij
per familie tegelijk door de gril
len van dat monster verslonden worden•"(2)Het gewapend verz
et moet een aanvang nemen.
Het sisteem en de mensen
Als wij dat gewapend verzet nade
r bekijken, zoals het in diverse boeken en brochures is uiteenge
zet, kunnen wij tenminste
twee duidelijke gevolgtrekkingen
maken. De eerste is dat, hoewel het gewapend verzet door de
kapitalistiese media nog
steeds het anarchisme in verband
wordt gebracht (zo worden
Baader/Meinhof c.s. nog steeds "neo
-anarchisten" of "linkse
anarchisten" genoemd) dit met het
anarchisme als ideologie
weinig te maken heeft en diegenen
die gewapend verzet plegen
zich juist beroepen op allerlei
soort marxisten van Lenin en
Trotski tot Mao. Alleen in het Spaa
nse verzet komen we anarchistiese groeperingen tegen als
de FIJL en de GARI, maar
ook in Zuid-Amerika lijken de anar
chisten zich met andere zaken bezig te houden dan met het
gewapend verzet.
De tweede konklusie is dat de teor
ie van de geleidelijke
vreedzame omvorming van de staat
wel bekeken is, maar dat men
deze, waarschijnlijk mede onder
invloed van de geschiedenis
van de parlementaire demokratiëen
, heeft laten varen. Heel
duidelijk vinden we dit bij Mari
ghela, die in zijn 'Brief aan
het uitvoerend komitee van de Braz
iliaanse Kommunistiese Partij' schrijft:"Het executief hoop
t nog steeds de diktatuur
' een gevoelige slag bij de verk
iezingen te kunnen toebrengen.
Het hecht daarom grote waarde aan
de Demokratiese Beweging van
Brazilië omdat deze belangrijke
groeperingen zou kunnen aantrekken die de regering vijandig
gezind zijn. Het wil de diktatuur met zachte hand ten val bren
gen, zonder de diktators
aan te vallen: de Grieken en Troj
anen verenigen: In plaats
van van een revolutionair strijdpl
an op te stellen, predikt
het een onmogelijke vreedzame oplo
ssing en een ondenkbare
herdemokratisering...Nadat herhaald
elijk gezegd is dat we
tegenover het geweld van de heer
sende klassen het geweld van
de massa moeten stellen, is er nooi
t iets gedaan om de daad
bij het woord te voegen."(3) En
George Jackson, die het in een
ander verband beschouwt, komt tot
dezelfde konklusie, waar hij
schrijft: "Als de revolutie afha
nkelijk wordt gemaakt van de
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e-termijn-politiek, dan kan hij
in het duister verborgen lang
een persoon die morgen vervoor
en
word
akt
niet relevant gema
ten op het laatste woord
wach
ief
Pass
wacht te sterven." En:"
e maken. Het is vluchten
luti
van de geschiedenis is niet revo
aan het bestaan van brood
bij
voor
gaat
Het
e.
luti
voor de revo
racisme en animalisme
het
ts,
rech
van
eur
en spelen, de terr
(2)
ns."
arke
van de heersende klasse-v
k waar het om gaat. Het gaat
Het laatste citaat maakt duidelij
die ondraaglijk is ("een
,
atie
situ
een
om
r
onai
luti
de revo
ven"), waarvoor een vreedster
te
acht
verw
en
persoon die morg
gezien wordt ("een onbaar
haal
r)
(mee
zame oplossing niet
lang zal gaan duren
te
l
ofwe
denkbare herdemokratisering")
deze toestand hier-en-nu
dat
chte
geda
de
tot
men
komt
en dan
betekent: er moeten mensen
gekorrigeerd moet worden. Dat
nl. die het sisteem in stand
en
mens
gekorrigeerd worden, de
eerst dán breng je hierWant
houden en ten uitvoer brengen.
verandering teweeg: Hoe doe je
en-nu de mogelijkheid van een
dat dan?
om personen te korrigeren.
"Er zijn vele duizenden manieren
pende expert naar toe te
De beste manier is om er een gewa
met logika om de oren
hem
die
dat
niet
el
bedo
sturen. Ik
igeert, hem afmaakt,
korr
hem
die
dat
el
moet slaan, ik bedo
ool met knaldemper,
pist
een
met
t,
hem in het geheim vermoord
vanachter een
bijn
kara
nde
met een geweer, met een vèrdrage
Verstikking, wurging,
rd.
ijde
verw
hem
van
r
mete
rots, 400
vlammenwerper, elimineren
kruisiging, verbranding door de
uren elke dag. Mensen
gebe
ken
eluk
door een bom. Auto-ong
en schadelijke gassen
adem
,
uwen
verdrinken, worden neergeho
gd door slecht water,
ifti
verg
in, worden neergestoken, raken
ekervel, arsenikum,
doll
,
elen
midd
nde
dode
kiem
rattenkruid,
r een vloek
Maa
ol.
rio
vit
cyanide, zoutzuur,
AM-G)
mij.
van
ing
helpt niet."(2) (Spatiër
verschil met de uitveel
niet
ande
nsta
bove
het
in
Er is
onair (ook lange tijd voor
spraak van de 19e eeuwse revoluti
jajef, die in punt 13 van
Nets
ei
Serg
anarchist uitgekreten)
elijk hetzelfde zegt:
feit
mus'
zijn 'Revolutionaire Katechis
ld van de Staat en
were
in de
"De revolutionair beweegt zich
het oog op de
met
maar
en
alle
sen
klas
chte
van de bevoorre
alles en iedereen
n...
erva
ging
ieti
vern
volledigste en vlugste
." En in punt 15:
zijn
haat
zijn
moet gelijkelijk voorwerp van
moet in verschillende kateeem
sist
ige
hart
laag
le
gehe
" Hat
eerste kategorie vallen diegoriëen verdeeld worden. In de
dood veroordeeld worden. Het
ijke
ddel
genen die tot een onmi
van de aldus veroorllen
nste
verbond moet een lijst same
delijkheid voor het sukses
scha
hun
van
orde
volg
in
den
deel
te volgorde kunnen worden
van de zaak, zodat ze in de juis
afgevoerd. "(k)
al dat Netsjajef met name bij
Het is natuurlijk ook geen toev
wordt. Het is dezelfde verontde Black Panthers weer gelezen
dat het onmenselijk en ontwaardiging, dezelfde overtuiging
genoeg door een vreedzame
ig
tijd
niet
eem
menselijkend sist
gebracht, dezelfde overtuien
word
kan
aksie tot verandering
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ging dat de verantwoording niet
ligt in het sisteem-waarachter-de-mensen-zich-verschuile
n, maar daarentegen juist
in de mensen die tenslotte het
sisteem vormen, dragen en
ten uitvoer brengen. Het is het
'omverwerpen van de maatschappij' tot menselijke prop
orties teruggebracht, het omverwerpen van de individuen die
de maatschappij misvormen.
Mensen maken het sisteem en voer
en het uit: wil je het sisteem veranderen,dan zul je dus
de mensen moeten treffen.
Deze gedachtegang is eigenlij
k door alle revolutionairenvan-de-daad aangehangen, van
Robin Hood, via Ravachol en
Piet Kooyman tot en met Jackson
en Baader. Met de opkomst
van de stadsguerilja herkrijg
t het zijn - reeds uit de middeleeuwen stammende - ekonomie
se gevolgen: een bank leeg
halen omdat in deze maatschappij
niets zonder geld kan, wapendepots beroven omdat de mode
rne staat nu eenmaal het mono
polie van de (gewapende) mach
t aan zich getrokken heeft en
wapens nu eenmaal noodzakelijk
zijn. Het één is het logies
en onvermijdelijk gevolg van
het ander. "Repressie is er nu,
en we zullen een volgend stad
ium in de revolutionaire bewustwording en aktiviteit niet
bereiken als we die niet
met een kontra-terreur tegemoet
treden en aan de mensen laten zien dat we er zijn, dat
verzet mogelijk is."(2)
We kunnen van mening zijn dat
als het moment daar is, ekonomiese aksie en gewapend verz
et beide noodzakelijk zijn.
Maar we kunnen er in alle erns
t vanuit gaan dat het niet
aanvaarden van de faktor 'gew
apend verzet' werkelijk
vluchten voor de revolutie
is.
NOTEN
(1) Zie: Ontwapening, een
illusie? Haarlems Teach-in Komi
tee & Stichting Vredesopbouw,
1968.
(2) Zie: George Jackson,
Bloed en tranen. De Bezige Bij,
1973.
(3) Zie: C. Marighel
a, Terwille van de bevrijding
van Brazilië. Bruna, 1970.
(4) Zie: Sergei Nechayev
, Revolutionaire Katechismus.
Anarchia, 1972.
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I. Zijn 'Instrukties voor de
TERREUR EN
opstand' opent Blanqui als-.
programma is zuiANTI-TERREUR
volgt:
ver militair; het laat de politieke en sociale vragen
buiten beschouwing, daar is
hier geen ruimte voor. Overigens is het vanzelfsprekend
dat de revolutie ten voordele
van de Arbeid tegen de tirannie van het Kapitaal voltrokken dient te worden en dat zij
de maatschappij op grondslag
van de gerechtigheid opnieuw
moet opbouwen."
Wanneer we de bourgeoisBlanqui met begrippen als
schrijvers en kommentatoren de naam
weten we voortaan,
igen,
nzelv
veree
terreur en guerilja horen
e doel als verties
alis
soci
het
dat zij niet de terreur maar
.
ouwen
besch
lijk
werpe
id was te gebruiken, werd inII. Het geweld dat Blanqui bere
arbeidende klasse. Een aande
van
gezet voor de bevrijding
len. Slechts wat ik de
tal vragen zijn daaromtrent te stel
. Deze luidt: met welk
orde
de
aan
hier
komt
,
acht
ag
hoofdvra
van radikale herting
pvat
ldso
gewe
de
wie
recht kritiseert
vormers?
die vraag over te gaan, wil
Alvorens tot de behandeling van
lli ('Social anarchism',
Balde
met
en
stell
aat
ik bij voorb
dat de som van twee kwaden
zijn
te
ng
meni
Penquin, 1971) van
het goede leidt. Een overtot
niet
- min plus min is plus?
geweld bevochten is slechts
winning, de uiteindelijke, door
kan door een volgende nederZij
ing.
winn
over
ke
rlij
een uite
te hoeden voor een nederje
Om
an.
geda
laag teniet worden
tenminste gelijk aan je
je
,
zijn
en
laag zal je bereid moet
t dat je zelf weer vijmaak
Dit
grootste vijand te gedragen.
l wordt.
ideaa
eigen
je
van
r
achte
verkr
and en
kan worden ingezet heeft zich
III. De vraag of geweld terecht
nd door het optreden van de
edie
aang
d
opnieuw in alle hevighei
nd. Het burgerlijke kamp
tsla
RAF (Baader-Meinhof) in West-Dui
aren tegen de RAF-metobezw
ijke
menl
erko
onov
d
raar
uite
heeft
ontleend aan 'lala
aan,
enten
argum
het
voert
den. Daarvoor
een etiese afwijvan
ke
spra
er
iS
Ook
and order' teorieen.
konkretiseren:
te
vraag
hoofd
mijn
zing. Nu is het mogelijk
t vandaan de geweldsaktiwaar haalt het burgerdom het rech
te kritiseren? En heel
viteiten van radikale hervormers
g: wie zijn zij eigenvraa
de
om
dus
hier
het
konkreet gaat
'terroristjes' noemen?
RAF
de
van
iten
lijk, die de aktivite
slechte klank. Het is onder
IV. Terreur is een woord met een
rekken dat het woord
atst
gela
de
uren
afke
van
het opzetten
zowel als in de 'sojke,
erli
burg
de
In
t.
uitgesproken word
gelijk met een eneur
terr
t
staa
cialistiese' maatschappij
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THOM HOLTERMAN

toelaatbaar spel met vuur
door half-anarchistiese link
sradikale verdwaasden en dole
nden.(terminologie ontleend
aan
de burgerlijke en 'socialistie
Het leegschieten van pistolen se' pers. TH.H.)
, het veroorzaken van brand,
doet menigeen aan 'anarchi
stiese terreurdaden' denken.
Alsof politie- en legerfunktio
narissen anarchisten zijn:
Hiermee zijn we tot de kern van
de vraagstelling doorgedronge
n.
Het gaat nl. om de vraag wie
de macht heeft om de inhoud
van
een bepaald begrip te defi
nieren. Wie die macht heeft, kan
tevens vanuit de tot wet gema
akte definitie, afwijkingen
- indien nodig met harde hand
- 'korrigeren'.
De Noorse kriminoloog prof
. N. Christie heeft in zijn
artikel 'De definitie van gewe
lddadig gedrag' een beschouw
ing
aan bovenbedoelde problema
tiek gewijd. Hij stelt dat
wat
als geweld is aan te merken
grotendeels bepaald wordt
door
het antwoord op de vraag wie
zijn definities geaksepteerd
krijgt. Er bestaan m.a.w.
geen juiste definities van
geweld.
Hieruit volgt dat diens defi
nitie 'juist' is, wie de mach
t
heeft (om de geldigheid erva
n af te dwingen). In deze
wijze
van probleembehandeling past
de idee van het strukturele
weld dat door de geciviliseer
gede landen ( burgerlijke en
'socialistiese') wordt toegepas
t. Vereenvoudigd komt dit
op het
volgende neer. Ieder van ons
eet en participeert in het
politieke leven van zijn land
. Wij als Nederlanders hebb
en
daarbij niet de bedoeling
kinderen in Ethiopië te verm
oorden. Wij handelen alleen maar
binnen het raam van de ons
opgedragen werkzaamheden.
Politiek wordt bedreven midd
els
een demokraties gekozen parl
ement. Deze bedrijvigheid
(netjes werken, netjes eten
, netjes plaatsje kiezen) in
relatie tot onze handelspartn
ers. Wij, evenals zij, hebb
en
daarbij niet de bedoeling
te doden. Toch doen we het,
want
het resultaat van deze nett
e wijze van handèlen betekent
de
hongersdood van kinderen in
Ethiopië (om maar bij het
willekeurig gekozen land te blij
ven). Lichamelijke nood, die
de
dood tengevolge heeft, tree
dt op door onze politieke
beslissingen. Kinderen sterven
door onze handelspolitiek.
V. De hoog-geindustrialise
erde landen zijn daardoor
als terroristiese naties te beschouw
en. In dat perspektief zijn
Nederlanders uiterst geweldda
dige mensen.
Gedragen Nederlanders zich
zo buiten de territoriale
grenzen, daarbinnen zijn ze al
geen haar beter. Gaat het
niet
over het sterven van kinderen
, maar over het van hun vrij
heid beroven van mensen, dan
staat één ding vast: de lede
n
van de hoogste en middenkl
asse worden duidelijk mind
er vaak
de gevangenis in gestuurd
dan de leden van de arbeider
sklasse, als het om delikten
van dezelfde zwaarte gaat.(Zi
daarover o.m. D.Chapma
e
n, Sociologie en het stereoty
pe van
de krimineel, Londen,
1968) Wat Chapman zegt geld
t voor de
zelfde delikten. Een andere
zaak is dat een groot aant
al
delikten in overwegende mate
geschreven zijn voor de niet
bezittende klasse. Dit laat
verduidelijken aan de hand
van
het begrip 'diefstal'. Iema
nd die veel bezit zal mind
er
14

dan iemand die weinig bezit.
de neiging hebben om te stelen,
bij zijn baas is wel
ht
knec
de
Het stelen van geld door
stelen door de baas van de gehet
;
vant
rele
ijk
htel
frec
stra
id van die knecht is niet
produceerde meerwaarde uit arbe
ltaat is dat zowel relatief
resu
Het
.
vant
rele
strafrechtelijk
idende klasse in de
arbe
de
van
n
als absoluut meer lede
bezittende klasse. En bede
gevangenis zitten dan leden van
ig leden van de hogere
vuld
veel
dat
heid
lijk
moge
de
staat er
komen - zoals dat met
en
kunn
cht
tere
is
ngen
geva
klassen in de
- dan wordt juist
zijn
kan
l
geva
het
alkohol-achter-het-stuur
richt. Anders
inge
is
ngen
geva
re
voor die gevallen een bijzonde
en zitten.
moet
uis'
gesp
en 'het
zouden die 'nette heren' tuss
d een gewelddadig
rlan
Nede
kt
blij
en
buit
naar
en
Naarbinnen
een evenbeeld van andere hoog
land te zijn. Daarmee is het
t niet
word
eid
digh
ldda
gewe
Deze
geindustrialiseerde naties.
'
ezigheid van zeer veel 'slechte
zozeer veroorzaakt door de aanw
bepaalde maatschappeeen
van
aan
best
het
door
mensen als wel
betreft dit hetvolgende. De naar
lijke struktuur. In het kort
uktie-eenheden worden vanuit
prod
e
winstmaximalisatie strevend
gestuurd. Het kompetitieve
een individualistiese optiek
viduele optiek met zich mee
indi
deze
dat
elen
hand
en
denken
stiese maatschappijstruktali
kapi
een
in
en
alle
brengt, kan
permanent in de gunmanzich
nden
bevi
en
mens
tuur gedijen. De
in de situatie van
t
nooi
en
d)
(doo
k
situatie van jij-of-i
wijze willen afrekedige
ldda
wij-allen. De RAF heeft op gewe
zelf als gunman op te
zich
door
tie
itua
an-s
gunm
nen met die
g van een overbekend middel:
stellen, dit onder gebruikmakin
geweld.
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VI. In haar "Ontwerp van de stadsguerilj
a" maakt de BaaderMeinhof groep duidelijk een
-imperialistiese strijd te
willen voeren, waarbij zij hooanti
pt dat deze strijd zal leiden tot
de zege van de arbeidersklasse.
In dit konsept zeggen zij
géén Blanquisten te zijn en ook gee
n anarchisten, hoewel zij
Blanqui voor een groot revo
onair houden en het persoon
lijke heldendom van veel analuti
sten op geen enkele wijze verachtelijk vinden. De anti-imrchi
alistiese strijd achten
nodig om af te rekenen met deperi
fascistiese terreur als midzij
del
ter instandhouding en stab
ilise
ring
heerschappij. Horst Mahler, lid van devan de kapitalistiese
groep en rond 1968 advokaat te Berlijn, ziet het
nazidom als een nationalisti
geborneerd vooruitlopen van
de fascistiese terreur, diees
de
agenten van het imperialisme hed
en ten dage in de onderon
wikkeld-gehouden gebieden organise
tren en financieren.
qui) (Verlag van Houden
cht 1973). Deze uitgave is een
bundel met geschriften van, Utre
over de Baader-Meinhof groe
p.)
De leden van de Baader-Meien
f groep zijn door de analyse van
het maatschappelijk gebeurenho
(in West-Duitsland) --terecht-tot de konklusie gekomen, datn afge
rekend moet worden met
meest monsterlijke verenigi
uit de geschiedenis", zoals "de
Horst Mahler de "bende vanng
General Motors (...) United Fruit
en enige andere" noemt.
VII. We zijn nu terug bij waar we
begonnen. We vroegen ons af
wie met welk recht de terreuropv
atting van een and effektief (=vrijheidstraf ten
oer leggen, najagen, dooer
dschieten) kritiseert. Wij zaguitv
en dat tot op dit ogenblik nett
e burgers de dood van kinderen
in
Eth
iopi
ë
van Vietnam-oorlog en Chili-terreur veroorzaken (waarbij we
zwijgen), althans
voorkomen. We weten dat
ssolini toendertijd daar dieniet
zelfde
dood zaaide. De ene heeMu
t fascist (Mussolini), de andere
heet
handelaar of financieel desk
und
ige.
Maa
dood. Dat de handelaar zichzelf geen r beiden bezorgen de
zich zelfs zal voorstaan op zijn nette fascist zal noemen,
demokratiese
ag,.
behoeft geen betoog. De lede
van de Baader-Meinhof insl
groep
spreken daarentegen eveneen
ns
van
fasc
iste
n. Zij plaatsen een
stuk geweld, dat terreur wor genoem
d, tegenover hen om met
hen af te rekenen. Zij pogendtdaa
rmee een fascistiese handelswijze met eigen middelen ('koekje
van eigen deeg') -kwantitatief alleen geringer- te bez
weren.
Maar de metode van het meten-m
ee-maten, door de
cieren van justitie, de rechterset-tw
, de wetgever, dit ondoffi
er begeleiding van de burgerlijke kommun
ikatiemedia, zal verhinderen dat wordt doorgedrongen tot het bew
ustzijn van vele mensen. De terugslag van de reak
tie zal enerzijds een versche
ping van de verhoudingen meebren
r. Anderzijds zal die reaktie er tevens een versterking wetgen
en uit te slepen (méér terreurbestrijdings-politie, 'strengere'
wetgeving). De strengere wetgeving die rond 190
0 speciaal ter bestrijding van
'anarchistiese daden' van kracht
werd, heeft niets geholpen..
.
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n zonder meer uitbreDe eerste en tweede wereldoorlog konde
geen
ken en gevoerd worden. Het (Duitse) Kapitaal heeft daar
en.
ehoud
overg
aan
cheur
kleers
e
enkel
itie van geVIII. De machtigste zal de inhoud van zijn defin
weg. De legale weg is
weld weten waar te maken langs legale
l en altijd:
de nette weg. Netheid in dit verband is, overa
en verklaard.
word
t
on-ne
tot
nu
kan
le
illega
kamoeflage. Het
anti-terreurbedrijDe bevrijder van de arbeidende klasse,mdevan
etikettering gever, is onder hantering van dit sistee
zich geklasseerd
deklasseerd tot terrorist. De fascist heeft
t. Zeker... .zijn wet.
als nette burger, die de wet gehtorzaam
de gunman-situapunt:
ander
een
bij
terug
we
En daarmee zijn
groep kritiseert
inhof
er-Me
tie. Wie het geweld van de Baad
mperialistiese en
anders dan met vooraanname van een anti-i
getuigen van een
anti-fascistiese visie, gaat onvermijdelijk
d vanuit een burieman
eer
Wann
ting.
opvat
uiterst hypokriete
te zijn van de Maadergerlijke visie zegt tegen het geweldelk
geweld zijn, het strukMeinhof groep, dan moet hij tegen
ld zelf, namelijk in
gewe
In
.
sloten
uitge
niet
ld
turele gewe
n (dood is dood).
make
te
d
schei
zijn effekt, valt geen onder
onderscheid mogelijk
Met betrekking tot het doel is wel eendend
of bevrijdend geweld,
behou
igen:
vaard
recht
laat
dat zich
machtigste is
de
van
ld
gewe
Het
r.
terreur of anti-terreu
dende geweld, zal bij
steeds het behoudende geweld. Het bevrij
hten, de toepassers ereen overwinning die ermee werd bevoc
rlijkste moment:
gevaa
het
is
Dit
n.
make
tigste
krach
van tot
en? Dit laat zich
word
ers
drukk
onder
e
nieuw
de
zullen zij niet
n. De RAF
stelle
id
lijkhe
moge
voorlopig als een teoretiese
strijd is nu te rechtheeft nog niet overwonnen, en haar
het socialisme
vaardigen; het gaat immers om de vraagmezal
onnen woroverw
fascis
daags
heden
het
zal
en
zegevieren,
den.
riete opvatting over
IX. De burgerlijke kritikus met zijn hypok
ngen, wat teaanha
te'
sterks
de
van
ld
geweld zal 'het gewe
wet van de
De
.
rengt
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fascisme is: gekollektiveerde minachting.
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Diskussie over teorie & prak- "
OVER DE RAF
tijk van de RAF dient gevoerd
te worden vanuit onvoorwaardelijke solidariteit met de
gevangen kameraden in de BRD,
zo betoogde ik aan het slot
van een bijdrage in De As 12
over isolatiefolter waaraan
de RAF wordt blootgesteld in
de Duitse strafinstellingen.
Konklusies uit een dergelijke
diskussie mogen dus nooit de
steun aantasten die deze kameraden nodig hebben. Zij
strijden immers aan dezelfde
kant van de barrikaden, zijn
gijzelaars van het geperverteerde staatsapparaat dat onderde
el
uitmaakt van het onderdrukkingssysteem waartegen wij allen
-op
hoe verschillende wijze en met hoe verschillende metoden
ookgeacht worden te strijden. Wij, -identificeerbaar en ons
presenterend als anarchisten. Zij, -zich presenterend
als
marxisten, maar voortdurend voor anarchisten gehouden.
"Het
anarchismebegrip dat de staatsschutz-instanties hantere
n is
niets anders dan een antikommunistiese vijand-markering
die op
niets anders dan het gebruik van springstof is terug te
voeren
en als een termenafspraak in het kader van het kontraoproer
van de regering erop gericht is de latente angsten te
manipuleren, -de angsten voor werkloosheid, krisis en oorlog
die
voortdurend aanwezig zijn op grond van de onzekere levensv
erhoudingen onder het kapitalisme- om het volk de maatreg
elen
van de 'binnenlandse veiligheid', de militaire machine
rie van
de staat: politie, geheime dienst en leger als maatreg
elen ter
handhaving van veiligheid en orde te verkopen. Een afspraa
k
ook die erop gericht is een reaksionaire, fascistiese
mobilisering van het volk uit te lokken en identifikatie met
het
geweldsapparaat van de staat manipulatief te verwekken.
Het is
ook een poging om de oude strijd tussen revolutionair
marxisme
en revolutionair anarchisme voor de kar van het staatsi
mperialisme te spannen en om de momentane vervlakking van het
marxisme in een opportunistiese variant tegen ons uit te spelen:
marxisten -zo heet het- pakken niet de staat aan maar
het kapitaal, zien niet de straat maar uitsluitend de fabriek
als
centrum van klasseschermutselingen, -enzovoort. Volgens
dit
valse marxisme-begrip was Lenin anarchist en was zijn
geschrift
'Staat en revolutie' een anarchisties geschrift. Het is
evenwel
h g t strategiese geschrift van het revolutionaire marxism
e. De
ervaring van alle guerillabewegingen is eenvoudig, dat
het instrumentarium van het marxisme-leninisme, datgene dus
wat Lenin,
Mao, Giap, Fanon en Che uit de marxistiese teorie hebben
verworven en aangewend, bruikbaar voor hen is en een wapen
in de
anti-imperialistiese strijd." (1) De scheidslijnen moeten
voor
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mogen.
te
de strijd
Ontstaan van de RAF
erlijnse
De RAF is voortgekomen uit de schoot van het West-B
n, het breukstudentenverzet. Anno 1967-68 was juist in Berlij
en staatsvlak van de koude oorlog tussen staatskapitalisme
krachtig
ate
uiterm
verzet
dit
tegen
sie
repres
kommunisme, de
tegen het
en het politiegeweld ongehoord. Bij een demonstratie
Benno Ohnesorg
bezoek van de sjah van Perzië werd er de student
eprovokadoodgeschoten door een Springer-geinfekteerde politi
RAFhet
later
zou
moord
laffe
deze
Naar
teur, 2 juni 1967.
antoor in
kommando van de 2e juni (aanslag op Springer hoofdk
vernoemd
Hamburg, 19 mei 1972) en de Beweging van de 2e juni
19

De maanden die volgden legden het staatsgeweld in onverbloemde
vorm bloot: het klimaat in Berlijn wordt gekenmerkt door voortdurende straatgevechten, politierazzia's, invallen in kraakpanden, ontruimingen van bezette gebouwen, klopjachten op kommunards als Fritz Teufel en Dieter Kunzelman. Het massale verzet tegen de genocide in Vietnam en de als pre-fascisties gekenmerkte Notstandsgesetze nam nu harde vormen aan. De socialistiese studentenbond SDS en de buitenparlementaire oppositi
e
Al20 organiseerden talloze meetings, demonstraties, kraakaksies,
bezettingen van universiteit, school en kinaerhuis. De studenten waren uitgediskussieerd en wilden de Frankfurter Schule
analyses (Habermas, Marcuse, Adorno) aan de praktijk toetsen.
Maar door de Bildzeitung en andere media van de Springerpers
opgehitste politie & justitie haalden een ruwe streep door de
vele vrije experimenten in de wijken en op de scholen. West
Duitsland geraakt in een stroomversnelling van geweld en tegengeweld. De Bild-oproepen die in feite tot standgericht hadden
aangezet misten hun uitwerking niet: april 1968 wordt Rudi
Dutschke door een fanatieke politievrijwilliger door het hoofd
geschoten. Opnieuw een slachtoffer van het staatsgeweld. Maar
het verzet groeide. Enteignet Springer! werd de leus tegen de
leugenachtige bewustzijnsindustrie die verantwoordelijk werd
geacht voor de ongenuanceerde mentaliteit die in de BRD heerste. Anti-kommunisme en ontpolitisering waren troef bij de door
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rSpringer gemonopoliseerde media. Het verzet hiertegen resultee
de onder meer in tijdelijke sabotage van de distributie.
In dit opgezwollen klimaat vonden aktivisten die keer op keer
hun merendeels legale experimenten met geweld doorkruist zagen,
hun demonstraties verstoord en hun bezettingen uiteengeslagen,
een haast vanzelfsprekende voedingsbodem voor metoden van harde
aksie. De eerste vormen daarvan doken in de voorzomer van 1968
t
op: brandstichtingen. Zo'n brand werd bijvoorbeeld in Frankfur
in een warenhuis gesticht door Gudrun Enslin, Andreas Baader,
Thorwald Proll en Horst Siihnlein. Het was een protest tegen de
gruwelijke bombardementen van de Amerikanen in Vietnam en tegeg
lijk een protest tegen de welvaartsproduksie die ten grondsla
ligt aan de konsumententerreur, onderdrukkingsvorm bij uitstek
in de West Europese metropolen.
"Ik spreek hier niet over een paar verbrande schuimrubbermatrassen, ik spreek hier van de verbrande kinderen in Vietnam"
datzelfde jaar, verklazou Gudrun bij haar proces, oktober van
.
met
ren. Verdediger van de brandstichters is Horst Mahler, die
andere linkse juristen een rechtshulp-organisatie voor politieke aktivisten had opgebouwd. Ulrike Meinhof woonde het proces
bij als kollumniste van het blad Konkret. Mahler c.s. wisten,
geheel in de stijl van wat Bertolt Brecht een 'sociologies
experiment' had genoemd, het hele proces van funksie te doen
veranderen en te gebruiken als een soort platform voor polities
ke propaganda. Deze stijl van non-ko3peratie, vertraging en
vaak tegenwerking van de formele procedures is de verdediging
van de RAF-gevangenen blijven kenmerken. Het gedrag is gericht
op het blootleggen van de onvermijdelijke tegenspraken in het
rechtssysteem van de burgerlijke kapitalistiese maatschappij.
Daarbij komt het aan op de konfrontratie, het zichtbaar maken
van de tegenspraak tussen burgerlijke ideologie en praxis. (2)
Tijdens het proces solidariseren zowel Mahler als Meinhof zich
volledig met de brandstichters, die drie jaar tuchthuis tegen
zich horen uitspreken. Een jaar later komen Baader en de anderen
voorwaardelijk vrij. Overigens voerden schrijvers als Heinrich
Büll en Hans Magnus Enzensberger toen al verontwaardigde kampagnes tegen de Bondsrecherche, de Bondsinlichtingendienst en de
Verfassungsschutz ('grondwetswacht', justitiële bewakingsinstantie) die zich steeds meer toelegden op de vervolging van politieke aktivisten. De voorspellingen van Noam Chomsky (3) over
de verlegging van de koude oorlog ideologie naar de bestrijding
van de binnenlandse staatsvijand beginnen uit te komen.
Logistieke opbouwfase van de RAF
Eenmaal vrijgelaten, melden de brandstichters zich in strijd
met de staatsinstruksie niet bij de justitie maar duiken onder.
De groep begint zich voor te bereiden op de gewapende strijd.
Zij wordt .propagandisties gesteund door basisgroepen die werken rond het anarchistiese blad Agit 883. De oriëntering op
de .illegale strijd vormt niet de uitsluitende aktiviteit van
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de latere RAF in dit stadium. Er wordt gewerkt in socialistiese kinderkommunes, in de gezondheidszorg en in bedrijven. Bovendien wordt -verscheidene malen deelgenomen aan legale linkse
aksies. Maar infrastruktuur en logistiek van de noodzakelijk in
cellen opererende organisatie voor illegale strijd zijn nu prioriteit. Eind 1968, begin 1969 worden in de BRD verscheidene
aanslagen gepleegd, onder andere in Berlijn op de Moabitgevangenis, waar verschillende aktivisten straffen uitzitten.
De Amerikaanse bibliotheek in Berlijn brandt af, juli 1969
wordt een aanslag gepleegd op regeringskantoren in Bamberg.
Bij deze laatste aksie worden blanco persoonsbewijzen ontvreemd.
In november en december volgen nog zes aanslagen in Berlijn. Er
vallen bij geen van deze aksies gewonden of doden.
Begin 1970 worden Mahler en Baader opgepakt. Mahler wegens zijn
aandeel bij sabotage tijdens anti-Springer aksies en Baader omdat hij zich niet gemeld heeft na zijn voorwaardelijke vrijlatingen inmiddels ook op verdenking van geweldpleging.
Maar op 14 mei 1970 wordt Baader bevrijd door onder meer Ingrid
Schubert en Irene Goergens. Ulrike Meinhof, die legaal aanwezig
was op de plaats van handeling omdat zij met de gevangene Baader aan een boek werkte, zag zich gedwongen met het bevrijdingskommando te vluchten na een onverwacht incident, waarbij een
bewaker het nodig vond zich tussen de gevangene en zijn bevrijders te werpen. Hij werd aangeschoten en gewond.
De keuze voor de illegaliteit als uitsluitende status is nu onafwendbaar geworden voor de groep. Via Oost Duitsland verdwijnt
zij naar Jordanië en Syrië, waar zij in kampen van Palestijnse
verzetsstrijders.training krijgt- in gewapende aksie. Daar ook
worden kontakten gelegd met internationale groepen, waaronder
het Japanse Rode Leger waarvan kernleden als Foesako Sjingenoboe in Beirut, Libanon, verbleven. Het Sekigoen had toen al
door vliegtuigkapingen van zich doen spreken.
De naam Rote Armee Fraktion wordt gekozen. Terug in de BRD wordt
op 29 september 1970 Opnieuw een logistieke aksie uitgevoerd.
Vrijwel gelijktijdig . worden'drie banken in Berlijn overvallen.
Buit: 217.469 D-mark. De materiële basis voor de gewapende
strijd is gelegd. Maar een week later volgen arrestaties. Mahler, Ingrid Schubert en Irene Goergens worden opgepakt, onder
meer op verdenking van deze bankovervallen. De opbouwaksies
gaan niettemin door. In november worden gemeentehuizen van verschillende kleinere plaatsen overvallen, blanco paspoorten,
identiteitsbewijzen, stempels en andere dokumenten worden buitgemaakt. Er volgen nog enkele bankovervallen. Begin 1971 trekt
de groep zich voor enige maanden terug in het buitenland en
schrijft het eerste manifest: Ontwerp Stadsguerilla. Niet anarchistiese teoretici worden hierin aangehaald, maar Marx, Engels,
Lenin, Mao. "Wij zijn geen Blanquisten en geen anarchisten, hoewel wij Blanqui beschouwen als een groot revolutionair en de
persoonlijke heldhaftigheid van vele anarchisten geenszins verachtelijk vinden." Ontwerp Stadsguerilla wordt mei 1971 uitge22

in West Europa en
bracht. Later volgden nog De gewapende strijd
ijke analyse,
happel
maatsc
de
over
sie
diskus
De
.
Het volk dienen
wordt - uitsten
manife
deze
in
die
die aan de RAF-strategie zoals
. De'
ewezen
terugg
went
eengezet ten grondslag ligt, wordt konsek
fburols,
schrij
tikoze
studen
de
tot
keren
te
terug
RAF wenst niet
de strijdmetoden die
maar prolongeert en perfektioneert liever
ten, de politiekenaar voren waren gekomen in de straatgevech
dam anno 1968.
Amster
en
n
Berlij
,
Parijs
in
tage
fssabo
en bedrij
. "Of het
gspunt
uitgan
praxis
de
van
t
Voor de RAF is het primaa
organiseren hangt er
juist is het gewapend verzet reeds nu te
itend prakties uit
vanaf of het mogelijk is, -en dat is uitslu
te maken."
van Marx tot Mao, geven
Alle klassieke revolutionaire teoretici,
een militaire fase
zonder
slagen
kan
niet
tie
revolu
de
dat
aan
geprovoceerd dient
niet
fase
deze
dat
stelt
door te maken. Mao
tiseerd zijn om de
gepoli
nde
voldoe
s
te worden voordat de massa'
Maar de RAF, vanuit
.
kunnen
te
aan
ir
milita
ook
ntatie
konfro
strijdmetodes naar de
het standpunt redenerend dat de gewapende
de praxis als
in
ze
door
worden
massa's toegehaald kunnen
uerilla in de grote
bruikbaar aan te tonen, stelt dat de stadsg
tot een niet van
metropolen juist goede mogelijkheden biedt
de vonk kan zijn
en
strijd
nde
gesteu
meet af door de bevolking
.
tot algemene aanwending van deze strijdmetode
le gewapende ver"Wij zeggen niet dat de organisatie van illega
kunnen vervanzou
saties
organi
ariese
prolet
zetsgroepen legale
strijd en
klasse
de
van
kader
het
gen of individuele aksies in
eke werk in wijken
evenmin, dat de gewapende strijd het politi
n alleen, dat het
en bedrijven zou kunnen vervangen. We stelle
van het andere
ing
vorder
de
en
sukses
ene voorwaarde voor het
is."
De repressie: strategie van de angst
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Intellektuelen als röhl werden in Bild
en Die Welt bespuugd en
gehoond en bestempeld tot de geestelijk
e vaders van h 'et geweldsspook. De strategie van de angst vormd
e de leidraad bij deze
vervalsingskampagne.
Op dat moment was echter de enige dode
die gevallen was Petra
Schelm. Het effekt van de hetze kon
ook op de RAF zelf, die
uitdrukkelijk in zijn manifesten had
verklaard niet op doden
uit te zijn ( "Wij schieten als op ons
geschoten wordt. De
smeris die ons lopen laat, laten wij
ook lopen.") een zekere
uitwerking niet missen. Twee aktivisten
van de RAF schieten op
21 oktober 1971, bij de arrestatie van
Margrit Schiller, een
politie-agent neer. De oorlog is begon
nen. Op 4 december wordt
een aktivist van de Berlijnse anarchisti
ese Zwarte Hulp, die
de RAF propagandisties steunt, vermo
ord. Georg von Rauch werd
na zijn arrestatie door een rechercheu
r in de rug geschoten,
terwijl hij met de handen omhoog tegen
een muur stond. De politie laat hem ter plaatse doodbloede
n. De dag daarop organiseert de gezamenlijke Zwarte en Rode
Hulp in Berlijn een demonstratie waaraan meer dan 5000 man deeln
emen.
Op 2 maart 1972 valt opnieuw een dode,
opnieuw aan de RAFzijde: Thomas Weisbecker wordt in een
winkelstraat in Augsburg
door de politie doodgeschoten. Hoewe
l gewapend heeft hij niet
eens de kans gehad zich tegen zijn aanho
uding te verzetten, hij
is onmiddellijk neergeschoten. Zijn
vriendin Carmen Roll wordt
gearresteerd. De volgende dag voert 'cle
politie in Hamburg een
razzia uit en opent het vuur op Manfr
ed Grashof en Wolfgang
Grundman, die zich in een flat versc
hansen. Grashof wordt levensgevaarlijk gewond, evenals een polit
ie-officier. Deze bezwijkt later aan zijn verwondingen
en wordt met groot ver24

toon begraven. De leidende rechter van onderzoek, Buddenberg,
d.
beveelt dat Grashof niet in het ziekenhuis mag worden behandel
De mei-initiatieven
Inmiddels is de RAF overgegaan tot een nieuwe strijdfase. Van
een voorbereidende logistieke opbouw wordt overgeschakeld op
een duidelijk offensief. Op 11 mei vernielen drie T.N.T.ladingen, samen 80 kilo, de officiersclub van het hoofdkwartier
van het vijfde-Amerikaanse legerkorps in Frankfurt. Een kolonel
wordt gedood, dertien andere officieren raken gewond. De aksie
is uitgevoerd door het Kommando Petra Schelm, op de dag dat de
mijnenblokkade in Haiphong wordt gelegd. In een kommunikee laat
het RAF-kommando weten, dat West Duitsland en Berlijn geen
achterland meer zullen zijn voor de uitroeiingsstrategie van
de Amerikanen in Vietnam. "Habt Mut zu kUmpfen, habt Mut zu
siegen. Schaft zwei, drei,.viele Vietnam", besluit het vlugschrift.
er
Op 12 mei, de dag daarop, brengt het Kommando Thomas Weisbeck
springladingen tot ontploffing op het hoofdburo van politie in
Augsburg, waar Tommy werd vermoord. Tegelijkertijd volgt een
aanslag op het hoofdkwartier van de recherche in MUnchen, waar
Tommy's moordenaar huisde. "Die Fahndungsbehiirden haben nunmehr
zur Kenntnis zu nehmen, dass sie keinen von uns liquidieren
k3nnen, ohne damit rechnen zu Missen, dass wir zurlickschlagen
werden" laat het RAF-kommando weten.
Maandag 15 mei volgt een nieuwe wraakaksie, nu op de genoemde
rechter Buddenberg, door het Kommando Manfred Grashof. De aanslag mislukt in zoverre, dat de auto waaraan een springlading
was bevestigd, bij volstrekte uitzondering niet door Buddenberg zelf maar door zijn vrouw werd bestuurd. Ze raakt ernstig
gewond. Toen reeds nam de RAF in het uitgegeven kommunikee
waarin de aksie geclaimed werd, scherp stelling tegen de "Isolation, Einzelhaft" etc. van de RAF-gevangenen, waarvoor Buádenberg verantwoordelijk was.
Op 19 mei exploderen twee bommen in Hamburg, in het gebouw van
Springer. Zeventien personeelsleden raken gewond. Dat was niet
nodig geweest als direkteur Axel Springer de tijdige telefoniese waarschuwingen niet in de wind had geslagen. In het traditionele kommunikee stelt de RAF: "Om 15.29 uur is op telefoonnummer 3471 de eerste waarschuwing doorgegeven, met de eis
het kantoor binnen 15 minuten te ontruimen op grond van bomalarm. Het antwoord was: 'houdt u toch op met die onzin' en er
'als u niet onmidwerd opgelegd. Om 15.31 belden wij opnieuw:
t
Maar de telefonis.
ks
vreselij
iets
gebeurt
,
ontruimt
dellijk
tes hadden duidelijk de opdracht niet te letten op zulke teletje om 15.36 uur was aan de juuten
foontjes. Het derde telefoon
!
van de recherche gericht: zorgen jullie er verdomme voor dat
de boel eindelijk ontruimd wordt'. Omdat het Springerkonsern
het feit dat er gebeld is niet kan ontkennen, verdraait het
g
dit. bericht: er zou maar én telefoontje zijn geweest en dat
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zou te laat zijn gekomen. Twee telefonistes en.de juuten
kunnen bevestigen dat de Springerpers opnieuw liegt. Springe
r
kalkuleerde liever het risiko in, dat zijn arbeiders en
personeel door bommen werden gewond, dan het risiko een paar
uur
werktijd, dus winst, door mogelijk vals alarm te verliez
en.
Voor de kapitalisten is de winst alles, zijn de mensen
die
deze voor hen maken niet meer dan stront. -Het spijt ons
dat
arbeiders en personeel gewond is geraakt".
De arbeiders zelf komen ook met een verklaring, waarin
zij
direkteur Springer verwijten hen geslachtofferd te hebben.
De
strategie van de angst van Springer c.s, bleek opnieuw
bij
uitstek fascistiese middelen te heiligen.
Op 24 mei voert het Kommando van de 15e juli (1971, moord
op
Petra Schelm) een aanslag uit op het komputercentrum van
het
Europese hoofdkwartier van de US-strijdkrachten in Heidelb
erg,
waar de bombardementsvluchten op Vietnam werden geprogr
ammeerd.
Een kapitein en twee sergeanten worden gedood, vijf anderen
gewond.
Arrestaties van de RAF-kernleden
Een week na dit laatste grote offensief tegen het US-impe
ria,lisme volgen de arrestaties van RAF-kernleden: 1 juni
Andreas
Baader, Holger Meins en Jan Carl Raspe bij een beleger
ing van
een bomwerkplaats in Frankfurt door 250 met machinepistole
n,
traangas en een pantservoertuig uitgeruste politiemannen.
Baader raakt in het vuurgevecht in de rug gewond. Gudrun
Enslin
wordt 7 juni gepakt, 9 juni Bernard Braun en Brigitte Monhaup
t
en 15 juni Ulrike Meinhof en Gerhard Moller. Nog op 25
juni
zou een volkomen onschuldig slachtoffers onder politie
kogels
vallen: Ian McLeod wordt doorzeefd nadat hij bij een razzia
in zijn flat te Stuttgart /s morgens om half vijf de deur
verschrikt door de met machinepistolen bewapende recherc
heurs
had dichtgegooid.
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Na de arrestaties, die in feite mogelijk waren doordat
de
staatstaktiek van kriminalisering en isolering ook binnen
een
linkse beweging in de BRD -die immers had toegestaan dat
gewig gedreven werd tussen legaliteit en illegaliteit door
brek aan solidariteit - onverwacht effekt sorteerde, hebben
bau
overgebleven RAF-strijders zich met anderen in RAF-Auf
gevangen
de
tegen
e
epressi
staatsr
De
eerd.
gegroep
ationen
Organis
atie
mobilis
bredere
een
voor
gestaan
borg
RAF-kameraden heeft
ek-fase
ter linker zijde. Dat de RAF-AO's hun hernieuwde logisti
voor de
binnen twee jaar hebben kunnen afsluiten is een bewijs
eld.
ontwikk
heeft
ls
inmidde
BRD
de
in
erilla
kracht die de stadsgu
RAF-AO's
Het is uiteraard nog te vroeg te berichten over door de
in Bremen
uitgevoerde initiatieven. De bomaanslag op het station
hun
richten
en
fascist
alleen
toe:
niet
evenwel
behoorde daar
de
aksies tegen het volk en de plaatsen waar het samen komt,
bankgeaanslagen in Italië op overvolle treinen en in drukke
rk,
bouwen zijn recente bewijzen van dit laffe fascisme-kenme
dat gericht is op de verwekking van angst en dat de massa's
tend
moet intimideren tegen het rode gevaar. De RAF heeft uitslui
massa en
initiatieven ontwikkeld tegen de onderdrukkers van de
heeft daarvoor ook de verantwoordelijkheid genomen.
NOTEN
tekst van dit
(1) Interview met de RAF, Der Spiegel 20.1.75. De
bevat
belangrijke en autentieke interview van recente datum
Het inschriftelijke vragen en antwoorden in twee instanties.
name
met
weer,
RAF
de
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ngen
opvatti
huidige
de
terview geeft
e
over het verschil van de situatie in de BRD als West Europes
EEGvoorpost en kolonie van het US-imperialisme met de andere
tradilanden, die door een histories ontwikkelde anti-fascisme
aanriaat
proleta
het
in
eit
identit
klassetie een duidelijkere
met een
treffen. De vertaalde tekst van dit interview is samen
e Renabrief aan de RAF van de onlangs uit de gevangenis bevrijd
serie
de
in
ven
uitgege
Rosso,
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de
van
r
to Curcio, strijde
g
Teksten van & over de RAF, deel 4. Te bestellen door stortin
Driebergen
van Fl. 2,50 op giro 25 53 850 van Stichting Pamflet,
Bakker
(2) Over de recente Lex Baader-Meinhof heeft Mr. P.H.
Schut onder de titel Politieke justitie in de Bondsrepubliek
febr.'75
Duitsland gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad,
van de
ren
verande
en
eteren
interpr
het
Over
:
Chomsky
Noam
(3)
am.
wereld. Van Gennep, Amsterd ,
heeft een
P.S. Het FIS,een steunfonds van de Vrije Socialisten,
een arblad 'Solidariteit' uitgebracht met in het eerste nummer
staat
stijf
dat
ht
overzic
een
,
feiten'
de
f:
-Meinho
'Baader
tikel
beeen
van
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jk
van de fouten. Kenneli
Baaderdenkelijk werkje in de serie Aktuelle.Dokumente, 'Die
ten onMeinhof gruppe' door Reinhard Rauball. Zaken die de RAF
worden
rechte worden aangewreven en/of (nog) niet bewezen zijn
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terwijl
eerd,
gedebit
ies
RAF-aks
als
FIShet
hierin -en door
worden
vaststaand door de RAF geklaimde aksies als niet-geklaimd
en!
verffield. De FIS-'feiten' stammen uit DPA en Springer-bronn
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NOSTALGIE VAN DE MEIBOOM
BOEKEN
Rotterdams burgervader André
van der Louw is zijn politieke
loopbaan gestart als eenvoudig
bestuurder van de Haagse afdeling van de Arbeiders Jeugd
Centrale (AJC). In Rood als je
hart beschrijft Van der Louw
op een vlotlezende manier de
geschiedenis van deze merkwaardige - in 1918 opgerichtejeugdbond.
Merkwaardig omdat je bij socialisme nu niet bepaald in de
eerste plaats denkt aan een
organisatie die van marsroetes, riten er
leidersverering
aan elkaar hangt. De AJC was het produkt
van Koos Vorrink,
een otoritaire figuur, die zich ten doel
stelde de "betere" arbeidersjeugd tegen kommunisme, anarc
hisme en zedenloosheid te beschermen. Door de tradi
tioneel nauwe
banden die de SDAP met de Duitse sociaal-de
mokratie onderhield, slopen nog eens allerlei germa
ans-mistieke elementen de AJC binnen ( dansen om de meibo
om
Gelukkig weet Van der Louw zich aardig van
die kanten van
de AJC te distantieren. Dat de SDAP jeugd
organisatie
ook een organisatie is geweest waar solid
ariteit en kameraadschap centraal stonden, een plaats waar
duizenden
opgroeiende arbeidersjongeren met kultuur
en natuur in
aanraking zijn gekomen, valt echter moeil
ijk te loochenen. (ER)
(A.v.d.Louw, Rood als je hart - 'n gesch
iedenis van de
AJC; De Arbeiderspers, Amsterdam/1974; prijs
ƒ 28,00)
BUURTAKTIES
Wolfgang Beck's Democratie in de wijke
n is een uitstekend
boek voor allen die in aktiegroepen zitte
n, zich met aktiebegeleiding bezig houden, dan wel met
de problemen van
inspraak, direkte demokratie en de mondi
gheid van de
mensen gekonfronteerd worden. De inspraakpr
ocedures die
de overheid hanteert dienen doorgaans om
de plannen die
al gereed liggen er via hearings, enkettes
en vergaderingen door te drukken. Zij hebben geen
emanciperend
effekt en zijn geen onderdeel van een bewus
twordingsstrategie. Dat is ook juist de bedoeling.
De beginfase van direkte demokratie - zelfb
eheer van de
mensen over hun eigen leefsituatie, botse
n op de beginselen van de parlementaire demokratie. Deze
laatste is door
anarchisten altijd al afgewezen en de ervar
ing van de
aktiegroepen versterken de juistheid van
dun argumenten.
Dat aktiegroepen voor alles dan ook hun
verhouding tot
de politieke partijen - de dragers van die
parlementaire
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demokratie - moeten verhelderen, is dan ook, zoals Beck
stelt, een belangrijke zaak. Maar wel een strukturelel
Dat blijkt ook uit de laatste ontwikkelingen in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt: partijen kunnen blijkbaar
voor drie soorten standpunten zorgen (de gewestelijke
die
vergadering, de raadsfraktie en de wethouders). En in
strijd wordt de parlementaire demokratie gered ten koste
van de buurt.
van de
Erg verhelderend in dit boek is ook de beschrijving
beuren:
aktiege
het
in
ken
voltrek
zich
die
leerprocessen
van het stellen van globale eisen in de beginfase tot
apeen scherp inzicht in de samenhang van allerlei maatsch
pelijke gebeurtenissen. (SR)
(W.Beck, Democratie in de wijken- een onderzoek naar
;
buurtacties in Nederland; Van Gennep, Amsterdam/1974
prijs f 14,50)
Bij de dood van een revolutionair
PIET KOOIJMAN: MAN VAN TEORIE EN DAAD
Voor
18 januari stierf P.A. Kooijman op 83 jarige leeftijd. beter
de lezers van de voormalige Vrije Socialist en De Vrije
, gebekend als PAK. Opsteller van meestal venijnige stukjes
duldde.
raak
tegensp
geen
die
ging
overtui
een
schreven vanuit
de
Als fervent materialist kon hij scherp fulmineren tegen
in het
idealisten die hun geloof in het goede in de mens hoog
ikte
vaandel droegen. Sarkasties als PAK kon zijn, rangsch
'
kwasten
'etiese
noemer
de
onder
chters
dsbetra
hij de vrijhei
(Bart de Ligt e.a.).
van de
In 1921 toen de massale demonstraties voor vrijlating
weghongerstakende dienstweigeraar Herman Groenendaal wat
. De
ebten, broedde Piet op een plan om een daad te stellen
in
arbeiders moesten gerevolutioneerd blijven, zeker gezien
na beinternationaal perspektief. Met twee kameraden werd
te legspreking van verschillende plannen besloten een bom
aad
krijgsr
de
van
lid
k,
Verspyc
majoor
van
huis
het
gen voor
wel
in Den Haag. Piet, lakoniek zoals hij was, zou de lont
eerd
even doen ontbranden. Staafjes dinamiet werden gedepon
de knal bleef niet lang uit. Er vielen geen doden en
Wel
gewonden, wat trouwens ook niet in de bedoeling lag.
die
werd de pui gehavend en de nodige paniek gezaaid. Met
terroknal werd Piet een bekend revolutionair, maar ook een
nisrist die snel in de kraag werd gegrepen. Zes jaar gevange
warden:
straf kreeg hij, omdat er een voorbeeld gesteld moest
reWe moeten bedenken dat de Russiese revolutie al op zijn
vertoer was. De libertaire revolutionairen werden ook daar
raden en afgeslacht. De volkskommissarissen en hun verklik
prokers hielden vreselijk huis: de zgn diktatuur van het
en
letariaat was daar! De Beierse en Hongaarse radenrepubliek
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werden-door de reaksie vertrapt, de aanstichters ervan vermoord. De zelfstandigheid van de arbeiders in de sovjets en
arbeidersraden werd door het internationale kapitaal en de
'nieuwe heersers te gevaarlijk gevonden: de greep op de massa
moest ten koste van alles gehandhaafd blijven.
PAK weigerde een gratieverzoek te ondertekenen en zat steeds
agerend, soms hongerstakend, zijn zes jaar uit. Ongebroken
kwam hij in 1928 op vrije voeten en werd propagandist voor_
het 'neem- en eetrecht'. Met enkele kameraden kwam hij tot
de uitgave van het blad Alarm (niet te verwarren met Alarm
uit 1922-26). In 1934 werden de stellingen van de Alarnisten geponeerd, die een neerslag vormden van de teorie die
Piet ontwikkeld had.
Kern daarvan was dat de technologiese en industriële ontwikkeling zover was voortgeschreden dat aan de elementaire
goederen voor het noodzakelijke levensonderhoud geen gebrek
meer hoefde te zijn en dat een ieder het recht had te nemen
wat hij nodig had. Het relatieve tekort kon zich nu in overvloed verkeren. De minderheden die bij de gratie van het
tekort de produksiemiddelen bezaten waren dus van nu af aan
uit de tijd. De maatschappijen met hun heersende kasten, dus
ook de kerk, hadden hun ekonomiese basis verloren en moesten
dientengevolge opkrassen. Want waar genoeg is, is immers
niets meer te verdelen? Elk individu heeft het recht zijn
individuele behoeften te bevredigen en verhindering daarvan
is dus misdadig en reaktionair.
Interessant is dat Kooijman het element van de gedeklasseerde,
reeds door Bakoenin gehanteerd, invoerde. Een arbeider die
meedraait in het produksieproces is even schuldig en behouden
d
als zijn uitbuiter. Welnu, zij die om wat voor reden ook wegvallen uit het produksieproces zijn als het ware gedeklasserd.
Het leger van werklozen - arbeiders, intellektuelen,middenstanders, failliete kapitalisten - zijn het revolutionaire
element in de ontwikkeling. Zij zijn, Marx ten spijt, de hefboom voor de nieuwe samenleving.
Dat Piet de daad bij het woord voerde, lag in zijn aard. Zoals hij mij eens vertelde, ging hij meermalen - ook met zijn
vrouw - eten in restaurants, zoals Heck. Als de rekening werd
gepresenteerd, verwees hij naar Maatschappelijk Hulpbetoon.
Zijn bedoeling was: politie en een proces om zijn gedachten
publiekelijk uit te dragen. Tragie-komies was wel dat men uit
meelij aanbood de politie erbuiten te houden en het onderlin
g
te schikken en Piet echt wel moest aandringen op gerechtelijke
vervolging.
Met Piet Kooijman ging een markant revolutionair in woord en
daad heen.
Wim de Lobel
Literatuur : P.A. Kooijman, Neem en eet (Boucher,
Den Haag),
L. Hornstra, Het innerlijk gezicht (Contact,
Amsterdam)
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"actueel en informatief" (HP)
l"een machtig en tot aktie stiimulerend boek" (Radikaal)
'"dat het boek spoedig een herdruk mag beleven" (De Vrije
Gedachte)
"bijzonder nuttig" (Student)
Dat zijn enkele persstemmen
over de kort geleden verschenen paperback DE DANS
OM HET NUCLEAIRE KALF.
Hans Ramaer beschrijft hierin
de geschiedenis van het Nederlandse kernenergiebeleid,
een beleid dat tot op de dag
van vandaag gericht is
[
op de belangen van het vaderI
landse bedrijfsleven.
Verkrijgbaar in de boekhandel
of rechtstreeks bij uitgeverij
RAM, Bickerstraat 2c, Rotterdam-4 door storting op giro
3229103 (geen portokosten).

