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Aan alles in het Huis van Oranje hangt een luchtje. Om de traditie van Koningin Beatrix, die met een ex-lid

van de hitlerjugend trouwde, en Juliana, die met een tot-aan-1938 lid van de Duitse nazi SS in het echt trad,

niet te verbreken, trouwt Willem Alexander de dochter van een minister in de fascistische Argentijnse

militaire junta.

Het Comité Mars op de Oranjes (COMODO) is voornemens een overweldigende fuif van verzet en libertaire

traditie te arrangeren in Amsterdam, Nederland, op de dag van het koninklijk huwelijk van kroonprins

Willem Alexander en zijn Argentijnse schone Maxima.

Evenals de Nederlandse koninklijke familie, de politiekorpsen en veiligheidsdiensten, is het ook ons geraden

ons voor te bereiden op deze grote dag. Het zal een dag zijn vol actie, plezier en mogelijkheden: dus strijdt

met ons op de huwelijksdag! Bent u geinteresseerd ons enige hulp te bieden, stuur ons post op

comodo@squat.net.

ENIGE ACHTERGRONDINFORMATIE

De rage rond de vader van Maxima, meneer Jorge Zorreguieta, die Minister van Landbouw in de Videla-

junta was en voorman van herenboeren en grootgrondbezitters, raast al enige maanden voort.

“Is het gepast voor zo een persoon, aanwezig te zijn bij het huwelijk van zijn dochter, met ‘onze’ prins?” Of:

“Zou hij niet beter wat onwel zijn op die dag?” De meest vooruitstrevenden: “Zou zij niet het fascistisch

bewind publiekelijk moeten afvallen, voor zij prinses der Nederlanden kan worden?”

Wij, anarchisten, zien ons volkomen andere vragen gesteld. Waarom zou er een koninklijke familie over ons

heersen? Geeft de zaak Zorreguieta niet precies aan wat mis is met het instituut monarchie? De Oranjes

hebben zich ten zeerste berucht gemaakt, door hun omgang met kwaadaardige regimes en alleenheersers.

De actualiteit brengt ons geen werkelijke nieuwigheid. Een instelling als de monarchie drukt uit, precies hoe

de kapitalistische wereld zich verhoudt. Niets is werkelijk te doen met de volksregering, maar ten zeerste

met ‘brood en spelen’ voor de gewone mens. Geeft ons een koninginnedag ieder jaar, een wuivende konin-

gin en ieder is in goeden doen?

Vrienden, wij kunnen geen achterlijke instituten als de monarchie meer tolereren! Daarom kunnen wij ook

het aankomend koninklijk huwelijk, niet door de beugel laten gaan. Er is geen rechtvaardiging voor het

bestaan van een rijke elite, die boven de wet staat, hierarchische structuren instandhoudt, nationalistische

sentimenten bevordert en dieren martelt. Wij willen de gehele monarchie aan banden gelegd zien!

WAAROM ZOU HET NEDERLANDSE KONINGSHUIS EEN DOELWIT ZIJN

VOOR ANARCHISTEN WERELDWIJD?

Wel, dat is geen noodzakelijkheid. Maar hoogst interessant is het te vermelden, dat onze huidige koningin

Beatrix als een van de weinigen de status van permanent lid van de Bilderberg Groep kan genieten, en zij is



ten zeerste hooggeacht in die kringen, waar men voor gans de aarde de toekomstige gang van zaken be-

spreekt betreffende politiek en economie. Nota Bene! De secretaris generaal van dit selecte gezelschap is een

Leidse professor in de economie, Victor Halberstadt, en hij is door de koningin de opdracht gegeven Maxima

Zorreguieta de fijnere aspecten van de vaderlandse cultuur en samenleving te doen kennen, zoals het ons

allen zo welbekende poldermodel.

De Nederlandse monarchie is een krachtige partij in wereldwijde bon-ton en vertegenwoordigt de Neder-

landse internationale grootbedrijven als Shell, Unilever en Philips aan het voorste front in de ontwikkelingen

van globalisering. De Hollanders neigen zich favoriet te maken voor internationale posten, middels hun

zogenaamde neutraliteit, altijd gekleed in de mantel van de politieke correctheid en de middenweg (let wel,

vrienden: tussen slecht en slechter!).

Een u misschien bekend voorbeeld is de oud eerste minister Ruud Lubbers, die kort geleden werd aange-

steld in de positie van Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Herrinnert u zich echter, dat in zijn regeer-

periode zijn kabinetten de verantwoordelijk droegen voor het sluiten van de grenzen, het verbieden vluchte-

lingen te werken, de verdragen van Schengen en Maastricht! Als we met uw welnemen onze gedachten

verplaatsen naar deze tijd, zien we dat de Nederlanders toen de ‘derde weg’ van het sociaal-liberalisme

uitvonden, nu door sociaal-democraten wereldwijd aanbeden. Want in onze contreien kwam men met het

poldermodel, de effectieve lamlegging van verzet van de kant van de arbeidersklasse! Maar de ongelijkheid

bleef toenemen!

Gaan wij een tiental jaren verder terug, dan zien wij de Hollanders als een van de grootste economische

compagnons van het fascistische junta bewind van generaal Videla. Tienduizenden mensen, in het bijzonder

linksen en joden, werden gemarteld en vermoord. “Wij maken een scheiding tussen politiek en economie,”

was het eeuwige motto van Nederland. Aldus leverde zij de Fokker vliegtuigen waarmee de Argentijnse

slachtoffers eenvoudigweg in de oceaan werden gekieperd. Wel ja, vrienden, opgeruimd staat ons netjes!

“Nu zullen wij politiek en romantiek moeten scheiden,” en toestaan dat een lid van een fascistisch kabinet

zich de vader ziet van een koningin, en aldus een directe lijn van invloed krijgt in zaken Nederlandse als wel

als wereldwijde politieke zaken. Anarchisten en antifascisten zullen in het Huis van Oranje een waardig

symbool zien van hierarchie, achterlijkheid, fascisme en verdoezeling.

Wanneer u zich meer interesseert in de geschiedenissen van de Oranjes, kijkt u dan ook eens op

http://squat.net/beakomt, of neemt u gerust contact met ons op, comodo@squat.net.

Postbus 2228, 2301 CE, Leiden.

COMODO

Ons nationaal Comité Mars op de Oranjes heeft zich vorig jaar opgericht toen het koningin Beatrix welgeviel

Leiden te bezoeken op 29 april en een hoge mate van onderdrukkende maatregelen en verordeningen werd

afgekondigd. Desalniettemin werd het een succesvolle dag van actie, en met een publiek tribunaal waarin de

koningin een taart ontving ontaardde het geheel zich in een knallende fuif.

Leest u voorts het Manifest van ons Comité, te bekijken op http://squat.net/beakomt. Bovendien kunt u

zich aldaar aanmelden voor onze aankondigingenlijst.

Nationaal Comité Mars op de Oranjes groet u feestelijk:
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