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Het is weer een chaos als nooit 
tevoren. Wanneer wordt die ver
vloekte burgemeester nou geln
stalleerd, die ouwerkerk , was 
het nou 15 of 16 oktober. Kran
tebericht kw~t . Kw~t , weet je 
wel , gotverdegotver. 
Zul je zien dat het weer opduikt 
als deze koleton klaar i s en in 
elkaar geplakt met leuke plaat
jes van hoge omes achter prik
keldraad en meer van die wens
dromen. 
Het schjjnt in ieder geval een 
jongensdroom van ouwerkerk te 
z~ om groningen te mogen re
geren. Vast een natte droom. 
Laatst was ruJ even hier de boel 
aan het bekijken, het belang
r ijkste wat ie zich afvroeg was 
of ie z'n auto op de grote 
markt kon parkeren. niet dus 

fietsen. 

De Duitse president Richard von Weizsdcker (rechts) lwudt een achtjari~jongetje uit India op zijn ann en praat met 
een Pakistaanse 11ader die zijn zoontje dra.age. Weizsäcker bezocht vrij~ ttn aantal opuangcencra IIOOr asielzoe-
kers. · 



bude k~k 
In het gekraakte ex-VVD-pandje 
aan de oude ld,lk in 't jatstraat 
kwam van de week een mannetje 
van playtronics langs . 
Tot nu toe had 'netional brewe
ries' (skol enzo.) een optie 
op het pand in.afwachting van 
allerlei vergunningen. 
Sinds de kraak hebben ze echter 
helemaal van het plam afgezien, 
aldus mannetje playtTonics. 
Hij beweert er nu een proeflokaal 
van te willen maken: winkel annex 
lekkere biertje proeven. 
Hiervoor zouden geen vergunningen 
nodig zl,jn. 
Of dit alles ee~ blufverhaal is 
of serieus wachten we rustig af. 
Intussen gaat de verbouwing tot 
info-winkel verder. We hopen in 
de volgende CHAOS te melden wan
neer de tent open gaat. 

Het nu volgende verhaal over 
de fivelstraat had al veel eer
der in de CHAOS moeten versch~
nen, is inmiddels al weer zo'n 
anderhalve maand geleden ge
beurd. 
De oplettende lezertjes weten 
natuur~ dat het pandje aan 
de fivelstraat na jarenlange 
leegstand en verkrotting een 
aanta l jaren bewoond is ge
weest door een kraker . 
Deze werd op een dag verrast 

door een bezoekje van de eige
near Hiemstra met ,een maat van 
hem. De bewoner moest oprot•en 
want meneer had plannen met 
het huis . H.lJ wilde het als 
postadres gebruiken. De b~nge 
en ge1ntimideerde bewoner pakte 
zl,jn spulletjes en verhuisde 
naar ver uit de buurt , Maanden 
later bleek b~ nadere inspektie 
niets met het pand te gebeuren, 
hetzelfde slot zat nog steeds 
in de deur, wat natuurl~ erg 
handig was, want zo konden we 
ook binnen een ktjkje nemen. 
Het kraakspreekuur vond een 
nieuwe bewoner. 
Deze zat er echter nog geen dag 
in of hlJ vond b~ thuiskomst een 
ander slot in de deur en een 
briefje 6p de deur waarin vermeld 
dat hlJ zl,jn spullen op het dichtst
b~ gelegen w~buro van politie 
kon ophalen. 
B~ navraag daar bleek de smeris 
er niets van af te weten. 
Het was dus duideUJI: een aktie 
van Hiemstra himself . 
Nu is zl,jn t elefoonnummer bekend, 
dus opgebeld. Dag meneer Hiemstra, 
w:1J vinden het niet netjes dat u 
mensen op straat gooit en hun 
spullen jat . 
Volgens hem waren w:1J degenen 
die een huis van iemand gejat 
hadden, want hlJ had het verhuurd 

of in gebruik gegeven als atelier
en vergaderruimte . Er was dus he
lemaal geen sprake van leegstand. 
Nu hebben w:1J er nooit enig schil
derwerk , kwast, schrlJfmateriael, 
beeldhouwgebeuren of wat voor kunst-
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zinnigs dan ook kunnen ontdekken 
Hiemstra zit gewoon uit z 'n nek 
te lullen. 
Bij inspektie van het pand de 
afgelopen week, bleek er nog 
steeds niets veranderd te zljn. 
GordjJnen half dicht, bel doet 
het niet (stroom wellicht a1'ge
sloten?), alles dohker. 
Zo langzamerhand wordt het t:ljd 
Hiemstra eens wat harder aan 
te pakken, dachten~ 

4 september werd een pakhuis 
aan de hardewikerstraat in het 
centrum van groningdn gekraakt. 
Eigenaar is architekt Jacobs. 
Hij wil er een discotheek in be
ginnen, verder zJJn architekten
buro in vestigen, verder nog 
kantoorruimtes of hotelkamers 
in bouwen en dan zelf gaan wonen 
op de zolderverdieping. 
Voorwaar, een prachtig plàn, hJJ 
is nu al tien jaar bezig het t e 
verwezenlijken. 
Prob¼eem op dit moment is dat hJJ 
geen geld meer heeft en dat de ' 
bouw dus al anderbal~ jaar stil 
ligt . 
Volgens hem is het echter nog 
een kwestie van áán handtekening 
bij de bank en dan heeft ie weer 
geld en dan is de discotheek bin
nen vijf weken klaar. 
Dit vertelde hJJ in een interview 
met het nieuwsblad van het noor
den b~ twee jaar geleden ook. 
Blijkbaar denkt hJJ met dit 
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haal de ree ter te overtuigen 
van :de noodzaak de krakers te 
ontruimen -en 'daarin zou ie best 
eens 'geljjk kunnen heboen- want 
vorige week viel er al een dag
vaarding in de bus. 
Hij gaat het proberen via een 
schriftelijke procedure en nl:et 
via een kort geding . 
Op dit moment is de zet aan de 
krakers . Ik zou zeggen: stel een 

.prachtige brief op en laat het 
· eetkafi' er snel komen. 

Pikant detail is da t Jacobs 
als architekt ontwerpen heeft 
gemaakt ..voor de FEBO en voor 
de Groote Griet , beide in han
den .van niemand minder dan 
Sjoer d ' Kooistra. 
Wat moeten we daar 

De kruisstraat heeft er ook weer 
een bovenwoning bij. De laatste 
huurder is uit het rijtje vertrok
ken en de krakers hebben het toe
gevoegd aan hun anarchistiese, 
anti-imperialistiese(??), revolu
tionaire bolwerk. 
Dat alle huurders weg zijn is 
waarschljnlijk niet een echt goed 
teken. Grote vraag is wanneer de 
dagvaarding in de bus gaat vallen. 
Dan kunnen we weer over tot de 
vol gende grote volksverhuizing. 
Hà bah , wat negatief . 
STAY ALIVE, SQUATTINO BROTHERS 
& SISTERS! l l l 
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T1rada weer eens in de lucht, ~ / , 

Vr1Jstaat . De ontvangst was op~ 
verschil lende plaatsen zo~ ' 

Op Dinsdag 1 oktober was Radio ~ 

en we l met het programma Radio w ' 
slecht dat sommige luisteraars a 
met tranen in de ogen de radio • • _. . • 
maar hebben uitgezet. In de.!.. .. ·. ... .· · ····· .. ,r··- .. - ·· ~ . . ·:-- ~ ; ... .: .. -~--··· . . 
studio had men daar geen weet ~ 1 • • •• 
van en ging men rustig door met 
het draaien van muziek 
afgewisseld met een intQView 
ov· het NN-benefiet , ~ , / 
i r,\:-,''mati e over een ~1/Af. 
antifascistiese demonstat1e 1n 
Hoyerswerda en het welbekende 
Bajeshoek je. Om 19 uur werd er 
opeens hevig op de deur 
geklopt . Bang om ver vroegd de 
zak in te moeten vl uchtten de 
piraatjes het dak o p . Het door 
Kluns B. V. gemaakte rampenplan 
bleek perfect te werken . De 
padvinderservaring van de 
alternatieve radiomakerts werd 
stevig op de proef gesteld. 
Naar ver luid was er zelfs een 
helicopter in de lucht om het 
al lemaal nog eens extra 
spannend te maken . Waarna de 
vriendelijke control eurs van 
het snorrenfront a ll erhande 
armbandjes als insigne begonnen 
uit te delen . . Door het 
voormalige krakersbolwerk, het 
ORKZ, ging het toen naar het 
beneden, in de auto en naar de 
Rademarkt . Voor wie het nog 
niet door had: Rad i o Tirada is 
e, ~eheime =ender en dat mag 
ni~ van de staat . Wat ook n iet 
mag is mensen voor geheim 
zenden vele nachten in een 
diepe kerker in voorarrest 
gooien . Voor 2 van de 3 
clandestienelingen was het dan 
ook al gauw uit met de pret. Na 
een kort vraag & niet antwoord 
spelletje stonden zij weer op 
straat . 2 tapes van het 
muziekprogramma Radio Bacteria 
werden in beslaggenomen. Dus 
als je nog eens een dove 
wetsdienaar ziet met een wazige 
bli k in z'n ogen dan weet je 
wat ie van z ' n baas moest doen. 
Intussen was voor de derde 

-á)r o .. ;;.·e ... " ·~~~:d>-...ra.,,._~ ~~---=:---i 
----radiofanaat h e t avontuur pas 

goed begonnen . Na een 
gekomputeriseerde reis 1n zijn 
verleden besloot de smeris dat 
het tijd was voor een kleine 
reis door het land . Een ze~er 
iemand had namelijk in een ver 
verleden nog op moeten komen 
voor militaire dienst. Dat werd 
dus een nacht in de kazerne in 
Zuidlaren . De dagen nacht e rna 
werd doorgebracht b~j de 
marechaussee in Utrecht. 
Donderdag was het tijd voor de 
voorgeleiding bij de militaire 
kamer in Arnhe m. 3 december 
1991 moeten nu er 2 
totaalweigeraars voorkomen in 
Arnhem . Je zal hier nog wel 
meer van horen, ook op Radi o 
Tirada . De lust tot 
radiopiraten is namelij k niet 
verdwenen. Dat de zender dat 
wel is , is natuurliJ k m'aar een 
tijdelijk obs takel . De rest van 
de apparatuur is er gelukkig 
nog wel en het zal dan ook wel 
niet lang duren voor de zender 

• weer in de lucht is. Wat 
betreft de inhoud van de 
uitzendi ngen doen sommige 
du1ster-efiguren in ieder geval 
hard hun best om het 
bajeshoekj e meer dan goed 
gevuld te houden. 5 



' '' , ... 
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.. en opgelegd 
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GRO. seenheden van de 

P'il' hebben gis h lieke Zie- . 

1 
opsporing . teren in het 

Oude ~o?roGs rKona~ngo en de il14;. 
k nhU1S in 'f ' -

el politieke zender Dinsdag 2 oktober 1991 om onqeve er 7 uur 's avonds werd 
ga e ijgen op~r -
Ba.cteria'. het zwachten va..~adio Tirada uit de lucht gehaald . Radio Ti r ada zond 
legd. Dne v_erd den 20, 2] pas anderhalve ma i\nd uit . Tot nu toe drie vaste 
het illegaal u1tzen \.t'ton vi.Progr amma ' s : Radio Vr ij staat op d i nsdagavo nd, 

en 24 3'anr oudh, trtac Ass a t a op donderdagavond en Radio Bacteri a op zonda gmi ddag. 
e ~-·~·--·· . het dak van .Di t was e n is slechts het be gin van wat een bloeiende l i nkse 

verdwijne~crt~~oÎgi•n-J>°oli ti?ke zender moet worden. Want Radio Ti r ada. houdt e r 
een korte De appars noq l.Ang niet mee op . Nog eve n geduld en we z i jn weer 
gehouden . d dieopzond:in de lucht . Dan k un . je ou!< e ens hore n hoe dat nou 
Vnn de zen er' - -' ;.. , .. i G i 

. da en dinsda~av• ~~t_-~e ~ anti- fascisme i n Go tti ngen en n r on ngen, L 
midl hgt was is in Tol:aaldie nstweigeren , Japanse punkmuziek, rJ 
de uc • · 
00

u itke ~inosgerechtigde~in opstand, het VAK- mobie l en nog veel meer ! ! ! 
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De landelJjlce vergadering in groningen op 29 september is al weer 
achter de rug. Zo'n 25 vrouwen uit verschillende steden waren 
aanwezig. Den Haag , leiden, amsterdam, rotterdam, leeuwarden, assen, 
annen en groningen. Het ljJlct op deze manier meer een noord-west aktie 
dan een landeljJlce aktie te worden. Waar waren llv. n.l,jnegen, arnhem, 
utrecht? Of nog zuideljjker: eindhoven, den bosoh, tilburg, venlo, 
maastricht enz.? 
Uitnodigingen niet gekregen of is groningen te ver weg? Of geen 
zin om iets te organ.iseren? 
Het idee dat al snel naar boven kwam, was om voor volgende jaar 
25 november hetzelfde onderwerp aan te houden. Je hebt dan veel 
ruimer de tijd dan nu om vrouwen(groepen) te benaderen en misschien 
kunnen we er dan 64n grote l&JideljJlce aktie van maken. 
Nu is het de bedoeling d.a t er vooral plaatseljJk/regionaal dingen 
gebeuren. 
De nadruk voor voorgestelde aktiviteiten ligt dit jaar duideljJlc 
b~ het informatie verspreiden. Dingen die genoemd werden waren 
bv . folderen, thema-avonden, f orwn-diskussie, stickers plakken, 
muurschildering maken, posters plakken, leuzen schilderen. 
Dat heeft waarsclujnlljk te maken met het feit dat de meesten 
zelI nog aan het inlezen~ over vrouwenhandel . Dan bl~kt 
ook in welke warboel je terecht komt : racisme, seksisme, 
ekonomiese verhoudingen in de wereld, vreemdelingenbeleid, 
prostitutie (hoe kjJlct de maatschapp~ ertegen aan, maar ak: hoe 
sta je er zelf tegenover?) en dan natuurl~k het enorme geharre
war over wanneer een vrouw nu verhandeld is of niet. 
MoeiljJlc ligt dit bv. b~ vrouwen die hier trouwen via allerlei , 
dubieuze korrespondentie-klubs en bemiddelingsburoos . Vaak voelen 
z~ zit:hzelf niet als •verhandeld ', maar zien het als een manier 
om uit de beroerde situatie in hun eigen land te komen •. 
Er valt dus nog genoeg te praten en uit te zoeken: 

Wat betreft het pralctiese: Posters, muurkranten en folders worden 
voor 27 oktober gedrukt . Dan is nl. de volgende landelljke vergadering 
en kan elke ' stad haar eigen deel meenemen. 
We gaan het dan ook hebben over een evt . persgroep, brochure 
wisselen hoe de voorbereidingen overal verlopen. 
Dus , vrouwen, kom op 27 oktober naar Amsterdam, om 2 uur in 
de Wittènstraat 73, 

De volgende vergadering 1n groningen is a.s. vrjJdag 11 oktober 
3 uur, Voor meer informatie kun je bellen naar: 144099 of 
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De man is 42 jaar, hij hcei J•n 
Dotho Nagel, en blader1 door een 
correspondentieJJ.1CU1cr-cautlo-
gus. Er staan !oio's in von 432 
mensen - voornameliJk vrou
wen - ui, de hele wereld. llû ict 
kruisjes bij •~n paar jonge Falip-

1 
pijnse meisjes. Vooral nummer 
90.796. Rebecc:i LV., 19 Jaar, 
1 m 60, interesseert hem. Na vier 
maanden correspondentie vraa,;t 
hij haar 1<n huw,lijk, nog een 
pa.ar maanden h:ucr gaat hij naar 
tt.hnila, om ha::ar 1e trouwen en 
mee te nemen n.mr Ouns land. De 
catalogusfo10 blijk, m1Sle1dend 1c 
1ijn geweest. 2" heef, een veel 1e 
groie neus , vindt hij. Maar hij 
neem, haar toch maar wan, de 
Dui1se vrouwen die hij kan krij
gen 1ijn allemaal van iijn leeftijd 
en foeilelijk, bovendien is hij te 
verlegen om een Duitse vrouw te 
versi<ren. Met pros1i1u~ heeft 
bij oltijd minder moeite gehad. 
Een paar duitend mark per 
maand gaf hij uit aan bordeelbe
-zoek. Dat kon bij ikh voort.aan 
besparen want vanaf nu had hij 
,.ttn exolisch huisdier", .,ttn le-
vend porno1ijdsc.hrif1" in huis. 
Dat ze wat klein geschapen was. 
en hij nogal groot, was geen pro
bleem. Tijdens de huwelijksn•chl 
ramde hij hem er zonder pardon 
in. Om wat bij te verdienen geeft 
hij een brochure uit mel de titel 
Hoe trouw ,k ee11 Fil,ppijrut. llij 
verkoopt ook adressen en foto's 

1 

van de Filippijnse vriendinnen 
van zijn vrouw (zonder dat die er 
overigens van weten). Zijn handel 
loopl aardig want de belangsiel, 
1ing voor exotische vrouwen is 
groot en vt..-el m::mnen lezen graag 
hoe trouw die vrouwen wel tiJn, 
hoezeer ze naar een Europese 
man verlangen die me, hen 
trouw,. en hoe ze die mon hun 
verdere leven als een halfgod be
schouwen. Dat ze daarbij seksueel 
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OVER DE GRENS 

Zo lief als kleine kinderen 
101 alles bereid ,ijn, is ook algc
mt-cn bekend. Nagel rreed1 ook 
nog op in ttn radioprogramma 
van de WOR - Oeste/11 wad air 
,:l'l,olt? - FrcJucu aus tier Frcm· 
•""- Ze huddcn hem cevr.mgd als 
posuicr voorbeeld van een serieu
ze cc.htgcnool. Maar een mede-
werkster van hei Derde Wereld 
Centrum, die ook aan het pro
granuna meewerkt, herkent en 
ontmasker1 hem. llebecca moet 
werkster worden, en al.s dal niet 
blijkt te bevallen pros1ituu. Hij 
slaat haar de woning door en be
dre.lg1 haar met een mes. Dan 
vlucht z.e, en neemt het trouw· 
boekje en andere documenten 
mee. Sindsdien is ie spoorloos. N•· 
gel, diep verontwaardigd, b<,h hei 
11Jdschrlf1 IVaenrr, en vertel, ,Un 
verhaal. ll ij reken, voor dat hu er 
financieel toch no& voord,'<!I aan 
heeft behaald . .,99 Keer gelikt, 11 
keer biJ het piss,,n gekeken. 7 
keer urine gedronken, 1 keer in 
de kon, gevingerd". Naar gemid
delde bordeeltarieven berekend 
zou hem dat 12.750 Mark gekost 
hebben Rebecca heeft hem 
slechts 5.580 Mark gekos1, dus 
wat dat betreft heeft hij geen 
slechte ,aken gedaan. Nu wil hij 
ht t eens met een Afrikaanse pro
beren, veneh h,,. terwijl hij Oll 
, ajn bed ii1. gekleed in een T
sh1rt , waarop twee ge1>rinte foto's 
van z.Un ex-vrouw, en daaronder I 
love l<ebocra. Achter hem han
gen pornofoto's vun vrouwen zo
als honden z~ graat; zien, liggend 
of 011 de knieën, mei hun kont 
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omhoog. De handel In "exolische 
vmuwen° bloeit ::al~ nooit tevo
ren. Onder exousche vrouwen 
worden hele jonge vrouwc.n ver• 
staan, die in de Filippijnen, in 
Thailand or Sri l..anka wonen en 
daar. of ter plekke verkwanseld 
worden, of al or niet vrijwilli~ 
worden "uitgevoerd", Een aant:.I 
westerlingen, onder wie niet wei
nig in1ellcclUelcn 1 vindt hel 
prachtig de landen zelf te bezoe. 
ken, zodat ze er eens uit 1ijn, en 
bovendien mei weinig moeite 
1elfs een 8· of 11-jarig exotisch 
vrouwtje kunnen neuken. Vrou· 
wen die hun land willen verhue.n, 
in de hoop elders een b<,1er bt.• 
Slaan te vinden, komen vaak In 
bordelen terecht. Ook III Neder
land en België loopt de vrouwen
handel nael onaardig. l let blad 
Knack deed er enicc tijd geleden 
verslag van. Over hoe ,r voor 
vrouwen maar twee wegen zijn 
om naar Belgié Ie emigreren. door 
een huwelijk met ttn Belg, of 
door als karakt~rdanscres in een 
stripteasebar of seksclub ie gaan 
werken. In België wordt nogal 
eens de hand gelich1 met de voor· 
schrirten, de wetten zijn er ook 
slechter. In Nederland is er meer 
we1u:lijke bescherming maar des
ondanks z.ijn er hier na1mtrliJk 
ook misstanden. De beste manier 
om er de aanduht 0 11 te v1.-stigen 
is soms één voorbeeld, dus één 
vruuw, in de publicilcil te bren
gen. Or o rn een (JfOCeS Uil I C lok• 
ken om de naoeilijk graJpbare 
vrouwenhandelaren e indcltik 

een• va<1 te nagelen. En dat ge
beurt ook ar •n loe. 

"Ze 1i1n zo lief, meneer, 10 hef 
als kinderen," 1e.i een ge('>cn-<i~ 
n<."(.'rdc man tc,tcn de vcrs!Jgge
vcr vJn Knack, toen lijn fa\•orie
lc, Fili1>11ijnsc 5tnptta.-w?u.se van 
t\ nl\\'er1,cn n.Jar Rotterdam was 
gesmokkeld nadat de ltukswacht 
~n inval hnd gcda:m m de Ant· 
werlhC club, w.iar ze z~ keer per 
nacht stri1ne voor minder dan het 
m1nantumloon. Ze had hem nog 
1,;cvro1,1~tl of h1J me, IH13r wilde 
trumven M :Mr h1J " 65 en t.lJ 21 
7...o lief uh, krndercn. 1=:xou~chc 
kinderen mosen met over belang· 
stelling klagen Al.s ze niet ver
hongeren, of uit armt><,<Jc he, cri
minele 1i.1d O("lg0:111 en Stelen or 
zich prostitueren, worden ze wel 
vermoord als ze het straatbeeld 
verstoren. Somt komt er een aar· 
digc wcstcrlin1: die hen ndoptecrl. 
Maar vaker os het een oude blan· 
l:e lul die wel eens zo"n schauig 
exotisch mcbJe, of jongetje, wil 
uuprobcren ... ze vrJgcn er zelf 
on, Ileus. 2e •un daar eerder 
rijp." In de jaren vijf1ig ver,amel
den we zalverpapier voor de 
zwJrtJes. Wa1 daarmee gebeurde, 
is mij eaAcnlijk noon duidelijk ge
wcc:.1 Ma.ar ze waren c.r ongel wij· 
fold b<1er mee a f. 
Jan Botho Nacel en zijn Neder 
landse, Belgische en andere equi· 
valente n. iouden eens al die spie
gehJes en kralen terug moeten 
krijgen diè l• 0011 geschonken 
hebben. A Is die nu eens lang,aam 
en on grote hoeveelheden in hun 
strot 1:eduwd ?ouden worden. Dat 
hJflllCll na,1r Jdcnt, dm roe1lCn c.m 
hul1l, en dJn d,11 hmgzame. ge
welddadige s11k~en Is dat niel 
w:u onder cxo1 isch versta3n 
-.urdt? 

INEKE VAN DEN llEIIGEN 
Scrren One: Fillp11lnu Jlream, 

~Iris, 15 ••Pl. UUC 1, 22.20 uur. rOTOCAta.~v'h r 



en meer. 

Anti-fascieme-nieuwsbrief :nr. 6: buiten
landers binnen de muren v!Ul europa, 
fascistiese incidenten in groningen, 
plak-en schilderperikelen, het natio
nalistisch front etc; 

GAL nr. 10: brief politie aan kraakpand 
kruisst raat l eeuwarden, vrouwenstrijd, 
onze hypocriete liefde voor het dier, 
indianen, herdenkingsdemo Kerwin, in
cassobureaus aangevallen, fascisme
terreur in leeuwamin. 

De nar nr. 61: Kitsubishi, stichting 
Nanai ( indianen), meerderjarigheid in 
belgië, betaalbaar wonen in bl71Ulsel? , 
israël , biotechnoglogie b~ dieren, 
en veel muziekinfo. 

Grachtenkrant(Wielingenpaper): kraken 
in amsterdam, anti-fascist action· london, 
ontruiming de wielingen, b~t Vrankrjjk?, 
greenpeace lenden, kampagne gev8.3Senen ~ 
El Salvador en nog meer. 1 .J -- . 



.;.: ..... ~~· 

Voor Kees en Mariette was de Hiroshima-Nagasaki herdenking reden an wat mili
tair materieel voor mensvijandig gebruik ongeschikt te maken. 
Nu citeer ik Kees even in een brief: " .. . . Rond middernacht per auto naar Erp. 
Met vette, zeer grote letters op 2 vanaf de weg goed zichtbare nuren geschil
derd: 'Hiroshima-Nagasaki 6-9 aug. Nooit meer! 1' en 'Bestrijdt het militair
induscrieeel ccmplexl' Daarop met een betonschaar de kabels van een mast 
doorgeknipt, die daarop spontaan naar beneden kwam ••••• " 
Het terreintje in Erp bevat 2 kleine radiozenànasten voor militair luchcver-

• keer en een grote zenànast, die het militair-en b..lrger lluchtverkeer regelt. 
~ et hoor~ bij vliegbasis Volkel .• 

->'~ 
In e ant t een berichtje, waarin iemand van de vliegbasis zegt, dat 
het terreintje in Erp niet veel meer voorstelt en niet meer in gebruik is. -1- r 

(Dit is ~en beetje vreem:1, want er wordt wel dag en nacht gepatrouilleerd. ) 't:; ,..,.-.r.';·:;." - . 
Nu Kees weer:" . .. maandag1:iacht weer op Erp aan . . . Tenslotte aan de voet van de ·-· · '~tr. 
nog overeindst:aande mast:. Of hij functioneert nog, dan zou 't goed zijn als -~ 
hij nu ophoudt; of hij werkt niet meer, dan dient: ie als akelig fossiel van ~a 
militaire aanwezigheid neerg~ld te worden. Aldus geschiedde . . ... " 
Op weg naar tuis worden Mariecte en Kees door een stillebak t:ot stoppen ge-

• dwon en , uit de auto gesleurd en ehouden... . . 
.--~-- . • -r.i: · ~~, ~~·!..;.'A,..15._; ' . ~~ 

acht: luidt:: 'In gevaar brengen van het vliegverkeer'. (Uhh, vergis 
ik me nou, dat terreintje was 3 d,agen geleden toch nog niet in gebruik?? Il) 
Via allerlei vage verklaringen wordt er ru geprobeerd de aanklacht reëel te 
doen lijken. Zo verklaart: een militair van de vliegbasis pas in zijn 3e ver
hoor, dat er door de axie sprake is geweest van een bijna-ongeluk! 1 Zc,zijn 
er nog wel veel ireer dingen,die niet kloppen. Blijkbaar hebben bepaalde men
sen geen rroeite iret het afleggen van valse verklaringen. 
Defensie is op een smerige manier bezig an 2 vogr hun erg lastige vredes
akt:ivisten voor lange tijd op te sluiten. (Mariette vertelde me, dat ze bang 
is voor 2 jaar achter1tralies te verdwijnen!) 

~ Dat mag ge<,JOO['l niet gebeuren. Mariëtte en Kees rroeten vrij 1 
" 7 Novenber rroeten ze voorlcanen in Den Bosch. (Misschien wordt 

tijd an de ba jus af te breken?!) 



Hun'tijdelijke'adres is : Mariëtte Moors 
p/ a P. I. voor vrwwen de Singel 
We'nckebachweg 4 
1096 AN Amsterdam 

Kees l<cn:i.ng 
p/a H.v.B. Den Bosch 
St . Jorisstraat 125 
5211 HA Den Bosch 
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/U 

C&I.I ~X'IE" (I.ILWE"E'A!!) 
C&A opnieuw ~hilderd 

Olifantenkorting, kabouterkorting, voorjaarskorting, het hele jaar korting 
bij C&A • • • ooe kanen ze toch zo rijk???? Dat stinkt, daar zit een luchtje 
aan. Die blinkende ramen, levensgrote reklame, daar ox,et maar eens een kwas-
tje verf over heen. @ 
En dus, op een DDOie ~ . tussen keurig wandelende gezinnetjes en \ \ 
Randoo-beveilegingsauto's door hebben wij de C&A voorzien van de leus 'Wij 
eisen eerlijke handel'. C&A is nog steeds fout, dat verhaal is bekend:. Zo-
lang zij fout zijn blijven wij onze kwasten verf hanteren! · 





een doordeweekse dag 1n stad, 'thuis, 
- ook als'k niet gedron.ken heb-beesiee 
om me heen,al jaren tigtalpoesbeesten 
bier woonachtig,buiten rondscharrelend 
kolonie huistuinenlceuken-kippen - zelfs 
triest dgewerkte-olie slachtoffer exe 
mpl aar aanwezig- die er flink op los f 
okken, daarom kuiken plaag tot groot gen 

enkele der poesen,hoom 1n de 

Damp van bier, 
zweet en zonneolie · 

oog,oor en neus van huiskat oo 
dagelijks bezoek van hongerige 

muizen -hebben veganisten het wel verd 
omd malckelijk,hoeven niet dagelijks ka 
ae te verstoppen, of zouden die wellich 
t eko-veganist-IJl11zen op visite krijgs 
n-,minder laat van,maar wel 'nadrukkeli 
jk aanwezig,overstekend langpotenfamil 
ies over de vloer,met mooi weer ook da 



zaterdag,had t eigenlijk in mn hoofd g 
ehaalcb na weken weer es blik in t dage 
afe te werpen,zo'n dure kop koffie hal 
en,met geepitete ogen goed rond1uren o 
f er wellicht nog meer klandizie aanwe 
zig is, behalve die verdwaalde groenlin 
xparlementarilr aan de bar,infocafe kr 
uislinx,voor draagvlalc taktieken,+/- e 
n1g week geleden zelfs try-out van all 
ernieuwst uitgedachte poli tiske lijn; 
e deuren bleven gesloten -lijkt IU.ZZO, 

zelfs t carriere-puber v.d. woongroep 
wist te melden over enen kni.isstraatv 
erhoorzitting onlangs eens,'kwist W&Jl 
niX,niemand ook niet,niet echt n ramp 
,kan me weinig gezellige bij voorsjel 
len zo 'n meeting,avond vol echijnheil 
ige babbels,kan dan beter ttnlis pitte 
n,maar had ook soort van outside-dagc 

-------t;fleur op die stad,eff e wakkerschudd 
en die boel,laat weten dat er met sta 
djere/buurten gesold ~ordt door parti 
cullieren en gemeente,maar dat ook d!t 

espuis in stad leeft en als t niet e; 
edschiks den maar kwaadschiks (woon/ 
eef~ruimte opeist, maar kruisiee gev 
n de moed niet op,hebben selfs al ee 



Ja• 0~ f 
grondig 'orien 

terend voorbereiden' a lll dagcat,gewo 
n volgend week open,toch ••• ?!-,en 

dan maar waarom 1n ••• naam de boel on 
er de mondr:l.aankleurtjea gesmeerd, be 

etje toevallig passant zal den.ken; 'go 
, binnenkort nieuwe kinderkTeche hie 

,zal wel soort. van camouflagetnic sij 

, ge open wee werden we= nn 
reerd met een promotiebezoek van on 

a aller ataatshoofd,w-i:m kok,de laiver 
,ook 'ooeteratraat gezellige winkels 

traat" was een blik waardig gegund,ma 
ar dan,oei,t begeleidend politici-vol 
k krimpt verschrikt i.neen,we naderen 
t MAZZO,en bewonerskliek bevolkt voor 
gelegen ril- stoep en is t naderende sa 

pvda,-olubj e • • • ,n a n we e 
gezellig houden in groningen'-oampa 
e ia begoxmen,voor de een wat meer g 
zellig dan de ender1coppera hebben w 
er ea iemand inmekaar lopen trimmen, 
ep mep,"ja u bent gearresteerd',de b 
stards,in ussr eohijllt (scheen!) t 
oppervolk met witte wapenstok rond te 
lopen ••• degeen die ,m wapenstok t 
rat bloedrood het gemept,krijgt de 

allen binnen'-band,ia daarmee t ' 
nu niet:, t achterdeurtje van t; IU.Z 
geworden ?? ••. 

lzrstraz,doet uwen beat, 1 
(n.b. wiet anehoord weet,krijgt ee 
n origineel verzetakniia van t APO) 

daaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
en laat uwen hersentjea kraken, 
aqua t you.r braina p 1 1 1 Il l 11111111 I! 1 
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