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N~ nac~~en lang schrij:ren, plakken, kn ippen e~ks~~c\llen is het 
e~ndeh. Jk af. ,\,.. . ' . 
Alweer een hoop stof om te lezen, veel om te bespreken, om dat daarna 
weer allemaal op te schrijven of er iets anders me e te doep . • ... _..... 
Ja, wat gaan we doen .... ? 

Deze "WNC-info nieuwsbrief gaat over hê'e";Wol ters NO'ocahof CompI!tx, 
en over ' ons (ex-gevangenen, steungroepmensen, vriendinnen en 
vrienden, kennissen', enz.). De nieuwsbrief is tot stand gekomen na-
dat we in november twee dagen bij elkaar zijn gaan zitten ' om te 

, bekijken hoe we verder gaan, en om te praten over de strijd om onze 
~ huizen en over hoe we willen omgaan met de aanvallen op ons en 

l: 1 onze idee~n. 
De eerste dag is gesproken over de ontruiming van het WNC, hoe is 

~ ~\ die ontruiming ·;ve.rlopen, en wat kunnen we. leren uit onze fouten. 
'1 

"';. 
" 

1., 's· Avonds is ,er gesproken over bajes (d'r in zitten) en bajesstrijd. tJ' De tweede dag" is er voorname,nlijk gesproken over het komende hoger 
, beroep ., ~I\ .• -,'!..~~~ .. l?ame.P..rangende zaken; wat willen we met het 

." , ,. hoqer .'b8~ePt-. -en met wlè en hoe. 

Deze ~ info-nieuwsbrief bevat een aar ' al meningen en ideeën en J 

',~ , 

velen kunnen er nog kome,n. ·, Het is belangrijk om van zoveel mogelijk 
(betrokken) mensen te ,horen hoe zij over zaken denken en wat we 
daar mee kunnen doen. · ili '" :'.{.,.'. 
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12 januari 1991 prateq ~ vt!rder ·in zaal 100, Wittens,tr, : 160, . 
Amsterdam. Er zullen ~an ook êê' of meerdere van ' onze advokates!n 
aanwezig zijn .... ~" . ' ' I '1 . ' .:,. ~ { 

Iedereen is welkom, dus .. komt allen: laat het even W~,ten ·'aj.s ~~e , rl Me€ 
kunt. ~.~ . .'..... . ' 1 ~J..~ • 

Naast de weergave van "de gevoer'de di~ssies ti j de,ns 't weeken. . l? 1?-aan,., 
in deze nieü.wsbrief ook een aantall::i'taten uit d iveI;l?e bI adje~J~n ': .'-tI'-!. 
uit ·de )fundbrief die d~ ~~st:~ maanden .. onde r e x-arrl!sta' s én 
steungroepme~se,I1 i8·'~e.l".~id. \leze passages geve n volgens OI\I' I ~ .~; 
een glpbaat J;>eelJ:l dver hO~.'.r door de diverse schrijfst~rs/~rijver,s " 
wor~t ', .. ged~clit. . ("\' .. .... ~ , .. " 
Ben j~ g,elnterJtês~erd ;n~ de heile diskussie-stukken én brieven . ui ~ . -
de rondbrief, v~aag dan aan en ex-WNCarresta, er woont',. er"'va·st wel" 
een bij, je in d~ thuUrt. - '" " r..q.. .. 

~ ." ~ ~ 

Iedereen 'v'eel pie~~~r .b~~ " t - .l~,?;èn. : ;'/ .. _:\ 
~. • ~: .•.• ,. " \ • . 1!-o. .. ·r;,';.'4··· 
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De 3 nu volgende stukken z~Jn ve r slagen van een diskussie-weekend 
over de WNC-ontruiming gehouden in november 1990. 
Het 'Wolters Noordhof Complex was een gekraakt woon- werkpand in 
Groningen. Het is 2~ me i j .l . ontruimd. Tegen de ontruiming is 
verzet geboden. Alle 139 mensen in het gebouw werden 
gearrestee rd. Wekenlang zaten ze vast . De meesten hie l den hun 
mond , sommigen kreeg de politie aan het praten . In juli volgde 
een massa-proces . De Officier van J ustitie wilde iedereen la ten 
veroordelen op grond van art ikel 140 (criminele organisatie) maar 
het werd vooralsnog 141 < openlijke geweldpleging) , vc<>r bijna 
iedereen. Arre stante n en Officier van J ust itie gingen in hoger 
beroep . De OvJ om artikel 140 er alsnog door te kri jgen. 
De bedoeling van dit weekend was een eva luatie van de aktie zelf 
gekoppeld aan een diskussie-over hoe verde r te gaan met het hoger 
beroep van de WNC-zaak en het perspektief van links-raàikaa l 
verze~. 

Na de ontruiming bleek al snel dat veel mensen behoefte hadden om 
verder te praten over wat er allemaal gebeurd was , wat er goed 
g e gaan is en wat er fout gegaan i s , en daarnaast over het 
nut/perspekt i ef van dergelijke akties in het algemee n . In eer s te 
i nstantie is de diskussie min of meer afgehouden; m.n . met het 
oog op eventuele veroordelingen leek het beter om daarmee te 
wachte n tot alle arresta's weer vrij waren . Toen dat e e nmaal het 
geva l was werd al snel duidelijk dat e r onder vee l ex- a r resta 's 
een gr ote behoef t e was om opgedane ervaringen , zowel bij de aktie 
a ls in de bajes, uit te wisselen. Dit het liefst met di r ekt 
be trokkenen zoals andere ex-arresta's en steungroepleden . Op dat 
moment is het idee ontstaan am een weekend bij elkaar t e gaan 
zitten om de verschillende diskussies te voeren. Oorspronkelij k 
zou dit al i n september gebeuren, maar door allerlei fak toren 
<opgedane s t ress, behoefte aan vakantie .• moeizaam l opende 
voorbereidende diskussies, he t afhaken van veel mensen) is het 
uite indelijk november geworden. 
De opkomst was erg laag. Beide dagen ca. 30 mensen. De eerste dag 
ontstond daardoor de vraag of een eval uatie met zo weinig mensen 
wel zin had . De meningen liepen uiteen. Uiteindelijk .i.s er voor 
gekozen om t och met het voorgestelde programma te beginnen. Een 
evaluatie werd toch . zinvol geacht omda t de aanwezigen wel op 
grond van de opgedane ervaringen door zullen gaan met 
maat~chappelijke en politieke stri jd. Er is twee volledige dagen 
gepraat, alle.en aan het toekomst-perspektief zi j n we niet meer 
toegekomen omda t de diskussie over het hoger beroep één dag in 
beslag nam. 



--~---------------------------------------------------------------------

EVALUATIE VAN DE ONTRUH'lINB ZELF. 

De evaluaties vonden voornamelijk 
plaats in twee groepen . De ene groep 
heeft elke op papier voorberei de stel
ling afzonderlijk besproken, de andere 
groep heeft ze meer als leidraad ge
bru:j.kt . 

Bijna iedereen was het er over eens 
dat daadwerkelijk verzet (moreel) l e 
gitiem is ~ In die zin waren er geen 
bezwaren tegen de gekozen opstelling 
om het WNC te verdedigen en de ontrui
ming tegen te gaan. 
Wel vonden een heleboel mensen dat dat 
verzet dan wel doelgericht moet zijn. 
Het slopen van café Forum en het advo
katenkantoor kon door de meesten niet 
politiek verdedigd worden. Het heeft 
daardoor de politieke stellingname die 
aan de aktie ten grondslag lag voor 
een deel ondermijnd. Een dergelijk 
schending (door individuen) vàn af
spraken 'heeft het voor velen makkelij
ker gemaakt zich niet meer verantwoor
delijk te voelen voor de aktie, en 
draagt dus bij aan distantiëringen 
en/of het afleggen van verklaringen. 

Verder heeft de pers he t slopen van 
Forum en het advokatenkantoor uitge
buit om een hetze-kampagne te voeren. 
Maar waarschijnlijk zou de pers, wan
neer Forum en het advokatenkantoor 
niet gesloopt zouden zi jn, wel geva l -
len zi jn over ........ . . . 
Misschien zou het beter zijn geweest 
wanneer we .na afloop van de aktie toch 
de pers hadden benaderd. In ieder ge
val hadden we ons kunnen uitlaten over 
het vernielen van Forum en het advoka-

. tenkantoor. Onze defensieve opstelling 
heeft misschien . meer kwaad dan goed 
gedaan. Het blokkeerde ook de onder
linge diskussie, en van uitstel komt 

blijkbaar afstel (getuige ook de op
komst van dit weekend?). 
Bi j bepaalde VOL"1tlen van verzet vinden 
vaak minder gelukkige ge beurtenissen 
plaats. Een aantal mensen vraagt zich 
opnieuw op grond van deze ervaring af 
of je deze vormen van verzet niet be
ter met kleinere groepen kan uitvoe
ren, om te voorkomen dat (sommige) in
dividuen e en aktie k~,nen laten mis
l ukken. 

Deel s ligt de oorzaak voor gebeurte
nissen als he t vernielen van Forum 
e . d. in het feit dat er altijd indivi
duen z~Jn die niet aanwezig (willen) 
z~Jn bi j het maken van afspraken, "om
dat ze niet van praten of vergaderen 
houden." Dat is een realiteit die te 
betreuren valt, maar waar wel rekening 
mee gehouden moet worden in de te kie
zen strategie. 
Ook zou er geke ken moeten worden of je 
die i ndividuen dan niet beter van een 
(zo'n ) aktie kan we ghouden. 

Wat keer op keer opvalt bi j akties 
waaraan veel mense n deelnemen is dat 
de gezamenlijke en gedeelde verant
woc-"o:'dijkheid ontbreekt. Ee n klein 
groepje mensen krijgt altijd alles op 
hun nek . 
Waarschijnlijk is dat onve rmijdel ijk, 
maar toch wel erg jammer. In de toe
komst zou dit punt veel meer aandacpt 
moeten krijgen, het zegt namelijk veel 
over het hoe en waarom mensen met ver
zet bezig zijn, het zegt ook iets over 
een mate van solidaritei t die meer 
aandacht zou moeten kri jgen. 
Misschien l igt dit ook wel aan het 
soort akti es . Je zou j e misschien moe
ten afvragen of een aktie niet afge
blazen moet worden als animo of ge
deelde verantwoordelijkheid ontbreekt! 

Ondanks het feit dat sommige akties 
wel eens overgeorganiseerd worden, is 
eigenli j k bi jna niemand het eens met 
de stel ling d.~.t akties beter niet 
voorbereid kunnen worden . Zoiets hangt 
natuurli jk vol ledig van he t soort ak
·tie, het doel en de omstandigheden af. 
Daarnaast is het natuurlijk zo dat e r 
altijd gebeurtenissen en aktie s zijn 
die spontaan o ntstaan. Daarvoor moet 
natuurlijk ook al le mogelij kheid en 
ruimte zijn. 

Iedereen was het er over eens dat ak-



ties eigenlijk alti j d ge-evalueerd 
zouden moeten worden . Anders leer je 
weinig van de opgedane ervaringen. Het 
~cel c~q. -nut van een eva luatie is na
meli jk ook dat je je politiek en ver
zet verder kunt ontwikkelen. Afhanke
lijk van de aktie zou bekeken moeten 
worden hoe je het beste kunt evalu
eren. 
Ook de reaktie en het optreden van de 
macht waartegen we strijden maakt het 
noodzakeli jk te evalueren. We moeten 
zorgen dat we niet voor één gat zijn 
te vangen! 

EVALUATIE VAN DE STEUNGROEPEN. 

Wat in . elk geval over de steungroepen 
gezegd kan worden is dat ze bergen 
werk hebben verzet en ·voor veel arres
tanten/s belangrijk zijn geweest. 
Op dit vlak zijn een heleboel ervarin
gen opgedaan. Deze zouden eigenlijk 
openbaar gemaakt moeten worden, omdat 
mensen er in de toekomst veel aan kun
nen hebben . 
Dit gaat ook nog gebeuren. 

Het idee voor één steungroep ~ voor 
praktische ondersteuning en één steun
groep voor meer politieke ondersteu
ning wordt onderschreven als zijnde 
een goede suggestie. Deze steungroepen 
zullen wel in kontakt met elkaar moe
ten staan . 
Als er tijdens een aktie zaken plaats
vinden die politiek niet meer te ver
antwoorden zijn, is het toch van be
lang dat een steungroep doorgaat met 
het uitdragen van pclitieke stel l i ng
names , zoveel mogelijk op basi s van 
(de) ontwikkelde ideeën. De steungroep 
moet (desnoods ) ook een eigen pclitiek 
ontwikkelen. Dat kost tijd, maar daar

. door wordt ze in elk geval dan na ' ex-
cessen' niet lamgelegd . 

DE MEDIA. 

Het belang van de burgerlijke media 
voor het uitdragen van onze ideeën 
moeten - we niet uitvlakken. Het is 
daarom van belang om opnieuw te gaan 
nadenken over hoe we met de pers wil
len en kunne n omgaan . Indien dat moge
lijk is moete n we ze gebruiken. 
In de toek~st moet er zoveel mogelijk 
geprobeerd worden niet zonder rugge 
spraak op uitnodigingen van de pers in 
te gaan . Dit om verdeeldheid en tegen-
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str ijdighede n t e 
ruggespraak niet 
drukkel ijk vermeld 
per soonl ijke titel 

voorkomen . Wanneer 
kan, moet zeer na

worden dat men op 
spreekt . . 

Er gaapt een kloof tussen onze 'eigen' 
media en de burgerl i jke media .. Het di
rekt informeren va n mensen op straat, 
op markten, en ande r e openbare plaat
se n is een mogel i jkheid die te weinig 
aandacht krijgt. Dergelijke propagan
da-akties maken het links-radikaal 
verzet direkt . tastbaar en aanspreek
baar en werkt verbeterend op onze voor 
buitenstaanders onbegrijpelijke 'poli
t i.eke t urbotaal ' . 

Er was be s t begrip voor de kompromis
l oze houding van het WNC, maar wat de 
pers betreft had di t toch anders ge
moeten; mogelijk hadden we daarmee 
meer voordelen weten te behalen. 

DE RONDBRIEF. 

Na de vrij lating van alle ar restan
ten/s is er driemaal een vervolg ver
sche nen op de Nieuwsbr i e ven, onder de 
naam Rondbr i e f . Hierin konden alle di
rekt betrokkenen hun mening kwijt over 
de gebeurtenisse n m.b.t. (de ontrui
ming van) het WNC, en de periode daar
na. 
Er is nogal wat kritiek op die · Rond
brief. 
Ten eerste over de manier van ver
spre i den. Veel me nsen vinden dat deze 
informatie we l wat openlijker ver
spreid had kunnen wo rden . De meesten 
aanwe zigen op het diskussie-weekend 
zijn het daar (achte raf ) wel mee eens. 
We moe t e n voorkomen i n een artikel 140 
paranoi a te verva l l e n . We moeten ons 
nie t door een bepaa l de opstelling van 
justiti e laten wegce nsureren , ofwel 
geen zelfcensuur toepassen. 

Verder is er nogal wat kr i tiek binnen
gekomen op zogenaamde "bepaalde ten
de nzen" in de Rondbrief. Er wordt 
zelfs gesproken over ndogmatisch-rnar
xistisch-leninistisch-stalinistische 
terreur". 
Ho e wel e r ook onder de aanwezigen tij 
dens dit weekend kritiek op 'de inhoud 
van bepaalde stukken bestaat, vindt 
bijna iedereen de hiervoor genoemde 
kritiek onterecht. 
Dat een bepaalde stijl of visie in de 
Rondbrief over heersen komt doordat de 



kritici hun me ni ng niet op papier zet
ten. De Rondbr ief was t ens l otte be
doeld als een inventarisatiebl ad van 
ALLE meningen . Alle binnengekomen 
stukken zijn geplaatst. Er is geen 
censuur toegepast. De kritici mogen de 
hand dus ook wel in eigen boezem ste
ken! 

BAJES EN BAJESSTRIJD. 

Het optreden van justitie tegen aktie
voerdersters tijdens en na de ontrui
ming van het WNC kan voor Nederland 
een unicum genoemd worden . Nog niet 
eerder werden er bij een aktie zoveel 
demonstranten/s in bewaring gesteld. 
Voor de meeste demonstranten/s was het 
hun eerste detentie, als ook een in
dringende ervaring die (mogelijk) ook 
gevolgen heeft voor hun opstelling in 
de toekomst. 
De diskussies tijdens het weekend 
maakten duidelijk dat er nog altijd 
veel vraag is naar de persoonlijke er
varingen van mensen tijdens de arres
tatie, het vastzitten , de verhoren, 
enz. 
Sommigen vonden het vastzitten draag
lijk, anderen niet. Mensen zijn door
geslagen, mensen hebben af en toe op 
hun tong gebeten, weer anderen hadden 
geen moeite om hun mond te houden. 
Deze ervaringen willen we bundelen om
dat iedereen er veel uit kan leren, en 
dat willen .. 'e zo spoedig mogelijk uit
brengen in boek- of brochurevorm. 
OPROEP aan alle ex-arresta's: 
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schri j f je ervari na naar: 
Slager zicht 
Overtoom 274 
1015 JB Amsterdam. 
(020-128141) 

Voorlopig willen we hier volstaan met 
het noemen van enkele punten die tij-· 
dens de diskussie over bajes en bajes
strijd naar voren kwamen. Hierin wor
den door de deelnemersters ook enkele 
suggesties gedaan op grond van hun er
varingen. He t ka n dus goed mogeli jk 
zijn dat anderen op grond van hun er
val·ingen tot andere bevindingen komen. 

In Amsterdam hadden 
resta's al een kleine 
voerd over bajesstrijd: 

enkele ex-ar
diskussie ge-

Bajesstrijd krijgt een andere invul
ling wanneer j e zelf gedetineerd bent. 
Oe meni ngen liepen m.n. ui teen over de 
manier I<aarop je als ni e t-gedetineerde 
steun kan betuigen aan gedetineerden. 
De ene mening houdt in dat je gevange
nen moet benaderen door hen te vragen 
wat hun behoeften zijn en hoe je hen 
daarin konkreet kan ondersteunen, en 
hoe je kan bijdra gen aan het verbete
ren van hWl situatie. De andere mening 
houdt in dat je meer van 'buiten af' 
aktie voert tegen (het bestaan van) de 
bajes. Doel hierbij is de opheffing 
van bajessen (en inrich~ingen), op 
grond van de politieke visie dat ba
jessen het uiterste dwangmiddel va n 
een (machts-)systeem is om mensen te 
dwinge n i n het systeem mee te draaien. 
Je voert dus de strijd vanuit jezelf 
en ondersteunt daarbij ook degenen die 
I binnen zitten I • 

Natuurli.jk s lui t en deze twee wegen el
kaar niet uit . 

Deze diskussie uit Amsterdam werd sa
mengevat vert eld om het gesprek op te 
starten. Vervolgens werd e r verder ge
gaan met een stelling: 
"Direkte kontakt e n met de gevangenen 
zijn echter een onderdeel van een ver
zetsstrijd , d i e de bajes a l s basis van 
de repressie-machine ziet, en zijn na
tionale en internationale politieke 
dimensie begrijpt , in het kader van de 
sociale kontrole en discipl inering. De 
bajes werkt aan twee kante n van de mu
ren, en het bewijs dat het principe 
van de afschrikking niet funktioneert , 
moet door beide kanten ge lijkerwijs 
gebracht worden in een kollel:tieve in
span ning. 
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Wij die opgesloten zitten 
kunnen er voorr~meli jk aan bijdragen 
door de 'weigering om de rug te buigen, 
o ns te verzetten met behulp van alles, 
wat wij zijn en hebben, tegen harde en 
sluipende muren met de wil om te over
leven, als volwaardige mensen. De men

·sen bui ten hebben o.a . de plicht om de 
verschillende angsten , bijvoorbeeld 
die voor de bajes offensief te be
s tri j den. Om dit konflikt te kunnen 
voeren, moeten de eigen angsten erkend 
worden, maar moet ook gelijktijdig 
naar de vl uchtwegen gekeken worde n. Ik 
ben voor afgewogenheid. Afgewogen in 
die zin dat we tegenover de analyse 
van de politieke en psychologische 
vernietigingsstra tegie van de isola
tiefolter datgene tegenoverstellen! 
wat wij geleerd hebben aan strijd en 
verzettalent, want ik denk dat dit 
niet we inig is. Zeker, geen aanleiding 
tot overmoedigheid en onbezonnen roe
keloosheid, maar wel geschikt om de. 
zekerheid in leven te houden, dat de 
bak geen synoniem voor "deat h end" is. 
Het wordt tijd dat wij de angst voor 
de bak thematiseren, want deze is af
gedankt als rechtvaardiging voor te
rugtrekmanouvres." (citaat van Claudia 
Bislin in de brochure 'Weigeren te 
getuigen' ) • 

Dit citaat gaat (o .a .) over angst, e n 
naar aanleiding àaarvan werd er ge
sproken over de angst voor de bajes, 
voer het vastzitten , de angst voor de 
onderdrukking smechanismen van het sys
teem. 
De vraa g die ons met name bezighield 
is o f mensen op grond van de recente 
ervaring angst hebben om verder aktie 
te voeren, angst om dan weer opgeslo
ten te worden. 
Logisch volgen daarop verschillende 
antwoorden: 
Wel bang , niet bang/ minder bang. 
Enerzi jds weet je nu wat je te wachten 
staat en kan je je daarop mentaal 
voorbereiden. ' Anderzijds kan je niet 
helemaal voor z i en hoe het is om in een 
andere sit uatie opgesloten te worden. 
Zo'n situatie is bijvoorbeeld ook op
gesloten te worden na e en proces. Door 
de vaak lange tijd die tussen de aktie 
en de hechtenis zit is de direkte r e 
den een beetje naar de achtergrond 
verdwene n, en je voelt je ook meer op 
jezelf aangewezen . Je krijgt ook meer 
te maken met andere gevangenen. (Nu 
zaten de WNC- ge vangenen veelal in gro
tere groepen bij e lkaar, soms afgezon
derd van andere gevangenen, s oms tus
sen andere gevange nen). Hoe ga je da ar 
dan allemaal mee om? 



In ieder geval heeft de ervaring (ons) 
geleerd dat je je niet moet laten 
neerslaan door die angst. 
Als je een aktie doet doe je er goed 
aan je af te vragen waarom je iets 
doet en wat de risiko's daarvan zijn; 
dan ben je al gedeelteli j k voorbereid 
en is een eventuele gevangenhouding in 
elk geval niets onverwachts meer. Dan 
vermindert de angst of maakt die beter 
hanteerbaar. 

VOORBEREIDEN. , 

Als je je verzet tegen het heersende 
systeem moet je weten dat de' macht/ 
vijand je niet ongemoeid zal laten, 
niet bij geweldloze -, e n niet bij an
dersoortige akties. Met alle middelen 
zullen ze het verzet willen breken, ze 
zullen het verzet proberen in te kap
selen, ze zul'len een verdeel - en 
heerspolitiek voeren. 
Als je je verzet is het daarom nodig 
te beseffen dat ook een detentie moge
lijk tot de gevolgen behoort. 

Dus: praat er over 
hoe het is au vast te 
hoord te worden. Praat 
daar voor! 

met mensen, over 
zitten, om ver
over jouw angst 

En realiseer 
art.140 WvSr. 

je ook het gebruik van 
voor je aan een aktie 

meedoet . 

Dit is natuurlijk niet de eerste keer 
dat mensen dit zeggen (op grond van 
hun opgedane ervaringen). 
Bijvoorbeeld na de Tesselschadestraat
ontruiming (kraakpand in Amsterdam, 20 
november 1989 ontruimd voor luxe 
woningen. Ook met barrikades. Red.), 
waarbij niemand werd gearresteerd, was 
de algemene inschatting dat een derge
lijke ontruiming een volgende keer an
ders zou aflopen'. Er zouden dan onge
twijfeld wèl arrestaties volgen. Daar 
zouden we ons op voorbereiden! 
De steungroep van de Tesselschade
straat zou de opgedane kennis en erva
ringen doorgeven en ' (mede-) zorgen voor 
kontinuiteit in ons verzet. Er lag wel 
een intentie om een diskussie te voe
ren over hoe om te gaan met de veran
derende en toenemende repre ssie, over 
de angst daarvoor, p. nz. Maar het is 
bij de intentie gebleven. o 

Helaas hebben de (meeste) mensen van 
destijds n.a.v. de WNC-ontruiming de 
draad (die ze kwijt waren geraakt?) 
niet weer opgepakt. 

Het is nu onze taak die draad wel vast 
te houden , en uit te spinnen , en door 
te geven, en te .verweven, ons met e l
kaar. 

DE VERHOREN. 

Lange tijd is er gepraat over de ver
horen. We hebben onze ervaringen daar
over uitgewi sseld, waaruit naar voren 
kwam dat je het beste echt niets kunt 
zeggen, hoe onbenullig dan ook. Wat 
verhoortijd betreft schijnt het niets 
ui t te maken., Sommigen konden na een 
halve minuut weer gaan, anderen pas na 
twee-en-een-hal f uur. 
Het belangrijkste is om zelf het ini
tiatief t e houden tijdens de verhoren, 
dat schijnt met zwijgen het beste te 

,lukken. Zo vertelde één iemand dat hij 
steeds te horen kreeg dat er verkla
ringen over hem waren afgelegd. 

Hij 
geloofde dat niet en ze i telkens: "Kom 
maar op dan, laat maar zien. N Het ver
hoor koppel ging daar niet op in. 
Achteraf bleken er wel degelijk ver
klaringen over hem te zijn afgelegd. 
Hij denkt dat wanneer ze hem die wel 
hadden laten zien, dat hij dan met 
zijn ' bek vol tanden , had gestaan, en 
dus het initiatief zou zijn kwijt ge
weest. 

Ingaan op provokaties van rechercheurs 
is meestal / vaak een kwestie van hou
ding aanmeten. Al s het de rechercheurs 
lukt die houding door te prikken en 
een gaatje te forceren , dan i s dat 
vaak erg frustrerend. 
Het nadeel van een houding aanmeten is 
ook dat je niet jezelf bent, en dat je 
dus bang moet zijn om je emoties te 
tonen, dat je jezelf vaak moet verbi j
ten, dat je niet jankt als je moet 
janken, en daardoor kunnen ze je ra
ken . 



Als je tegen jezelf zegt dat he t je 
niet interesseert dat .~ i j weten hoe je 
je voelt, en je laat zien dat je je 
niet al ti jd' even Bterk \foe I t, dan 3ta 
je sterk, want dan .'cunnen ze je daar 
niet op pakken. 

Door niet jezelf te Z1Jn leg je jezelf 
beperkingen op. Dat werkt ook zo met 
brieven schrijven. Door de angst dat 
zij weten wie je relaties zijn en dat 
ze daar misschien misbruik van maken, 
besluiten mensen niet te schrijven. 
Daarmee isoleer je jezelf. Dáár kunnen 
zij net zo goed misbruik van maken . 
He t kan echter ook allemaal anders 
werken. Probeer uit te zoeken waarmee 
en hoe jezelf het beste uit de voeten 
kan! 

Er is nog een argument om helemaal 
niets te zeggen, en dat is dat ze niet 
achter je nationaliteit komen. 
Wanneer je met meerdere mensen wordt 
opgepakt 'bescherm' je daarmee ook e':" 
ventuele buitenlanders. En als je toch 
praat, spreek dan bi jvoorbeeld engels 
of een andere vreemde taal. 

ARBEID. 

Als je gedetineerd bent bestaat ba jes
strijd voor een groot gedeelte uit de 
afweging maken hoeverre je i n het sys
teem meedraait. 
Eén van de punten waarop dat speelde 
is de arbeid in de bajes. 
Is de keuze om te gaan werken een per

. soonlijke of politieke keuze? . ~.'" 

Een stelling was: ·Werken in de bajes 
is per defenitie collaboreren met het 
onderdrukkingssysteem." 
Het blijft een moeilijk punt. 
Een motivatie om wel te gaan werken is 
dat je kontakt hebt met medegevange
nen. Dat stelt je in staat om diskus
sie met ze aan . te gaan en te verduide
lijken 'waar je voor staat. Je kan zo 
ook met anderen gevangenen samen tegen 
het bajesysteem ageren. 

Als je niet gaat werken kom je in iso
latie. Voordeel is dat je je niet kom
promitteert aan het systeem door het , 

" uitvoeren van dwangarbeid. Dwangarbeid 
is nooit een vrije keus, het woord 
zegt het al! 
Nadeel is dat je geen (nuttige) kon
takten met je medegevangenen hebt, en 
j e dus ook niet uit kunt leggen waarom 
je hiervoor kiest. 
Echter, meestal zitten er meerdere ge
vangenen in isolatie. Misschien kan j e 
kontakt met hen krijgen , hoe bepérkt 
dan ook . 

Als j e met een grote groep vastzi t, 
zoals nu bi j het WNC het geval was, is 
een gezamenlijke opstel ling "rg be
langri j k, Ju i s 't door een gezamenlijke 
opste,llil')g binnen de ba j e s kap je be
ter omgaah met het verbroken kontakt 
met de buitenwp.reld . Zelfs wanneer je 
dus allen 'kiest' voor isolatie geeft 
dat toch het gevoel dat je niet alleen 
staat. 

We kunnen er echter niet omheen dat er 
mensen Z1]n die het wel nodig hebben 
om toch te werken. Dat kan om uiteen
lopende redenen zi jn. 
Maar het is wel goed te bedenken wat 
voor werk je doet en waarom. (Wat is 
het (persoonlijke) be lang van de ene 
gevangene die bouten en moeren in el
kaar draait en de andere gevangene die 
ze weer uit elkaar haalt? Is hier niet 
eerder sprake van een bezigheidsthera
pie om gevangenen rustig te houden? 
Worden gevangenen hier niet gebruikt 
als zeer goedkope arbeidskrachten?) . 

Verschillende opstellingen (in deze) 
kunnen elkaar ook aanvullen en onder
steunen. Het valt in Z1]n algeenheid 
niet goed te overzien hoe. Soms kunnen 
werkenden met niet-werkenden kontakten 
onderhouden (zoals bijvoorbeeld in 
Hoogeveen waar enig kontak t mogelijk 
was met ee n NN die in beperkingen" 
zat) • 
Het i s belangrijk met elkaar hierover 
te diskussiëren zodat je in ieder ge
val niet tegen elkaar uitgespeeld kan 
worden (zoals in Scheveningen, waar de 
ene cel lenvleugel wel werkte en de an
dere vleugel niet) . 

DE HONGERSTAKING . 

De meesten die in hongerstaking waren 
hebben p.rvaren dat er niet te l icht
zinnig naar dit middel gegrepen moet 
worden . Het moet als laatste middel 
beschouwd worden , omdat het zo zwaar 
i_s . Voor de vrouwen in winschoten was 
er geen andere keuze meer omdat andere 
aktievor.men al aan de orde waren ge
weest (bijv . zit - en l awaai-akties ). 
Voor de vrouwen is het een hele spon
tane, emoti onele aktie geweest, ach
teraf vinden ook zi j dat het beter was 
geweest er van 
kussiëren (wat 
lijk was). 

te voren over t e dis
echter weer niet mog e -



De solida r i t ei t s hongerstakingen zijn 
wisselend. ontvangen. De steungroepen 
wisten nie t zo goed wat ze er mee 
moesten. De vrouwen i n l'linschoten 
voelden zich er erg door gesteund. 
Probleem was wel dat i n andere bajes
sen andere eisen werden toegevoegd. 
Doordat de k~rununikatie tussen de ba
jessen slecht was, was het onmogelijk 
om gezamenlijk tot een beeindiging, of 
tot diskussie (daarover) te komen. 

Het zou goed zijn 
diskussie te voeren 
hongerstaking, over 
hoe lang. 

LAiiAAIDEMO'S. 

van te voren een 
over het fenomeen 

het hoe, waarom, 

Oe lawaaidemo's waren te gek. Alleen 
toen duidelijk was dat er bij de ba
jessen een mogelijkheid was tot kommu
niceren, had 'daarvan gebruik gemaakt 
moeten worden om informatie· uit te 
wisselen. 
Gevangenen wilden dat vaak, maar kon
den niet boven het lawaai uit komen. 
Voor een politiecel gaat deze moge
lijkheid meestal niet op en is veel 
lawaai des te belangrijker . 

DB POST. 

Veel post bestond uit kaartjes met 
teksten als "Wat erg dat je vastzit" , 
"Liefde en kracht", "We denken aan 
je". Heel lief , maar veel arresta's 
hebben meer baat bij persoonlijke 
post. Informatie van buiten verschaft 
stof tot nadenken en de mogelijkheid 
ergens op te reageren (dus dat is ook 
een mogeli j kheid de tijd aangenaam 
door te komen). 
Persoonlijke brieven inspireren en 
stimuleren . Ook (konstruktieve) kri
tiek is een stimulans. 

Post is voor arresta's erg belangrijk. 
Ook en misschien vooral over leuke en 
grappige dingen. Wees niet bang ook 
daarover te schrijven en voel je niet 
schuldig. Het is moe ilijk om met ge
vangenen te schrijven, maar daar is 
alleen overheen te komen door het te 
doen! ! 
Oproep: schrijf .meer met gevangenen ! 

Verder is er ook nog gesproken over 
hiërarchiën en seksisme binne n de ba
jes. Over dit onderwerp valt echter 
nog veel te zeggen. We willen hi e r dan 
ook nog over doorpraten en t.z . t. een 
goed en uitvoerig stuk daarover op pa
pier zetten. 

Tot zover enkele punten ui t de dis kus
sie ove r de ba j es en ba jesstrijd. 
Me t he t oog op verze t i n de t oekomst 
i s het een onderwerp waarbij we vake r 
sti l zouden moete staa n; e n daar bij 
le.Len uit gemaakt e erva r ingen .. Heb je 
deze? St uur ze op: Slager zicht, Over
toom 274, 10J.5 J B Amster dam. 
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HOGER BEROEP 

• 
Di t is . een verslag van de diskl~ssie 

die gevoerd is over hoe cm te gaan met 
mensen die verkla ringen afleggen te
genover de smeris, toegespitst op de 
groep ex-arresta's van àe WNC-ontrui
ming, en hoe deze groep, al dan niet 
gezamenlijk, het hoger beroep in wil 
gaan. 
Aanwezig bij de diskussie waren een 
aantal ex-arresta's, mensen uit ver
schillende steungroepen en nog een 
aantal belangstellenden. Alhoewel de 
meningen tijdens de diskussie verdeeld 
lagen, zijn we toch tot een gezamen
lijk besluit gekomen. 
Omdat we niet willen pretenderen het 
enige juiste ' besluit genomen te hebben 
en het belangrijk vinden dat deze dis
kussie hiermee niet ophoudt maar juist 
door blijft gaan, proberen we in dit 
stuk een zo volledig mogelijk beeld te 
geven van de diskussie. Dit is volgens 
ons ook belangrijk vanwege de meestal 
hoog oplopende emoties rondom dit on
derwerp, waarbij vaak direkt verhalen 
over verraad en uitsluitingen de ronde 
doen. Praten over verklaren, verraad 
ligt in een taboe·-sfeer, de >loorden 
hebben een nare bijsmaak. Als je bezig 
wilt met duidelijkheid scheppen wor dt 
je al snel beschuldigd van PVK-prak
tijken. (PVK was enkele jaren geleden 
een groepje dogmatische krakers dat 
wat zij als 'Verraad' zag hard wilde 
afstraffen. Red.) Deze vergeli jking 
gaat mank, het doel van de PVK was 
niet de diskussie, maar het afbreken 
van (de resten van) de kraakbeweging, 
het doel is nu juist wel de diskussie, 
het komen tot een goede manier om met 
deze dingen om te gaan. 

Over de term verklaardersters die ge
bruikt wordt in dit verslag; deze 
groep is in tweeën onder te verdelen. 
Namelijk mensen die over anderen ver
klaard hebben en mensen die alleen 
over zichzelf verklaard hebben, maar 
daarbij gewild of ongewild ook over 
strukturen tvoorbereiding, taakverde
ling)gepraat hebben. Hierbij hebben 
sommige mensen zich gedistantieerd van 
de aktie. Met name in verband met ar
tikel 140 kan het blootstellen van 
strukturen gevaarlijk en belastend 
voor anderen zijn. Wat betreft mensen 
die over anderen verklaard hebben 
stond voor bijna a l l e aanwezigen vanaf 
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het begin vast, dat we wat het hoger 
beroep aangaa t niet meer met hen wil
l e n samenwerken. Hier werd tegenin ge
bracht dat doorslaan/verklaren een ak
tie-risiko is dat je op de koop toe 
moet nemen, omdat je anders te hoge 
eisen stelt aan mensen. Hier tegenover 
staat dat je inderdaad nooit 100% uit 
kunt sluiten dat je gaat verklaren als 
je ir, een klote situatie zit, maar bij 
kletsen over anderen tegen de smeris 
ligt een grens, dat doe je gewoon 
niet. 
Het vertrouwen in mensen die dat wel 
doen is op dit moment dusdanig onder
uit gehaa l d dat samenwerken bij het 
hoger beroep onmogelijk is. 
De term verklaardersters gaat verder 
in dit stuk dan ook alleen over mensen 
die over zichzelf en strukturen ge
praat hebben. 

Om te beginnen is er in juli door een 
vrl.] grote groep ex:-arresta's (en 
steungroepleden) een stuk(je) uitge
bracht over hoe wij om willen gaan met 
mensen die verklaard hebben. De bedoe
ling was toen om met alle verklaarder
sters individuele gesprekken te voeren 
zodat duideli jk zou worden hoe, waarom 
en wat mensen verklaard hebben. Aan de 
hand van deze gesprekken zou gezamen
lijk bespr oken worden o f verdere sa
menwerking mogelijk >las. Kriteria. 
hierbij waren: openheid, er zelf mee 
naar buiten komen, eerlijkheid en zelf 
initiatieven nemen (naar de rest van 
de groep toe ). Verder werd belangrijk 
gevonden dat we hier allemaal van zou
den kunnen leren en dat deze ervarin
gen meegenomen worden in de toekomst. 
Uiteindelijk hebben deze gesprekken 
niet overal plaatsgevonden, in een 
aantal steden zelfs ni.et of nauwe
lijks, en verder zaten er grote ver
schillen in hoe er met mensen gepraat 
is. Dit soort gesprekke n z~Jn ook 
hartstikke moeilijk, er ligt al snel 
een verwijt van subjektiviteit of 
vriendjespolitiek. Een probleem daar
bij was ook dat de kommunikatie lande
lijk gezien niet altijd even goed liep 
(zeg .maar slecht ) zodat e r veel ondui
delijkheid bleef bestaan over de uit
komst van de gevoerde gesprekken. 

Inmiddels is het november, duidelijk
heid over verklaardersters en hoe met 
hen OOI te gaan is er nog s teeds niet. 
VQor een aant a l mensen duurt het alle-



maal te l ang, ze hebben ge en zir. om 
nog wee r ges prekken t e gaan voeren, 
mensen die ~e willen doen met een ge
zamelijke procesvoorberei ding hadden 
dat in de tussentijd al lang duidelijk 
kunnen maken {wat overigens ook geldt 
voor niet-verklaarderstersJ. Als ze 
dat ' niet doen, dan willen ze blijkbaa r 
niet, dan moeten ze het zel f !naar ui t
zoeken. Alhoewel dit fei t elijk een 
keuze is die voortkomt uit frustratie 
(waarom laten niet meer mensen wat van 
zich horen!) is het voor een aantal 
mensen wel een belangrijke motivatie 
om het hoger beroep alleen met die 
mensen gezamenlijk te voeren die zelf 
wat van zich laten horen en zich er 
voor in 

Wat betreft de politieke beweegredenen 
voor hoe en met wie verder samenwerken 
bij het hoger beroep, vielen de menin
gen (grofwegJ in twee standpunten uit
een: 
1. Een , algemene scheiding aanbrengen 
tussen verklaardersters en niet-ver
klaardersters bij de procesvoorberei
ding en verdediging. De argument'en 
hiervoor zijn: duidelijk willen maken 
dat verklaren niet kan, dat we als we 
opgepakt worden niets aan de smeris te 
vertellen hebben, en dat als je wel 
een verklaring 'aflegt dit konsekwen
ties heeft. 
Verder werd hierbij aangevoerd dat je 
niet kunt gaan scheidsrechteren tussen 
mensen die dit of dat verklaard heb
ben, of daar zus of zo mee omgaan. 
Daarbij komt dan nog dat er juridisch 
gezien tegenstrijdige belangen kunnen 
bestaan tussen verklaardersters en 
niet-verklaardersters. 

2. Wel samenwerking met ve rklaarde r
ster s i n M t hoge r beroep . Een schei
ding vindt dan plaats aan de hand van 
kriteria (openheid , eerlijkheid , eige n 
ini t iatie f, e.d.). Met mensen die nie t 
willen p~aten over hoe hun verklarin
gen tot s tand zijn gekomen of er over 
liegen, bestaat geen basis voor verde
r e samenwerking. 
~Igumenten hie r voor z1Jn: je gaat 
zorgvuldiger me t mensen om, mensen met 
wie je iets deelt en eventueel ook 
verde r dingen kunt doen . Bovendien is 
er wat verklaren betreft ook een geza
menlijke verantwoordelijkheid, er zijn 
bij de aktie fouten gemaakt die er toe 
geleid kunnen hebben dat mensen zijn 
gaan verklaren (mensen te laat ge

vraagd , niet voorbereid of op de hoog
te gebr a cht van afspraken, alhoewel 
daar natuurl ijk 66k een eigen verant
woordelijkheid ligt, de niet geplande 
sloop va n Forum e.d.J. 

De praktische invulling van standpunt 
2 (om het zo maar e ven t e noemenJ zou 
dan, net als na juli, bestaan uit het 
voeren van individuele gesprekken met 
mensen, waarna gezamenlijk besloten 
wordt. De kritiek hierop was dat d it 
tot nu toe niet echt gewerkt heeft en 
dat de kriteria te vaag werden gevon
den. zodat je dan toch, subjektief, 
aan het scheidsrechteren bent. 
Hierop werd gezegd dat de kriteria op 
dit moment inderdaad niet echt duide
lijk liggen, maar dat ze juist door de 
gesprekken wel aan te gaan steeds dui
delijker kunne n worden. 

OV'er standpunt 1 : dit werd enerzijds 
betiteld als e e n poging om binnen de 
beweging duidelijk te maken dat er 
grenzen getrokken moeten worden. Dat 
als je wel met verklaardersters samen
werkt het gegeven, dat er steeds weer 
verklaringen wor den afgelegd bij ak
t i es , terwijl iedereen het erover eens 
is dat dat hartstikke stom en fout is, 
weer met de mantel der liefde bedekt 
wordt. Zoals in het ' verleden zo vaak 
gebeurt is. Dat als we onszelf. en el
kaar serieus willen ne~en , het maar 
eens duidelijk moet worden dat verkla
ringen afleggen zowel voor anderen als 
jezelf gevolgen heeft. 
Anderzijds werd standpunt 1 
tebod genoemd; je schreeuwt 
ftHo!" , maar wat komt daarna? 

een zwak
heel hard 

" 

De diskussie over dat ' de beweging' 
helemaal geen eenheid is en mensen 
vanuit heel verschillende achtergron
den en motivaties met verzet bezig 
zijn is nog nauwelijks gevoerd. Stel
len dat verklaren niet oké is en dat 



we het daar 8.11emaal me e eens zi jn 
suggerep.rt een eenheid , e e n polit i eke 
identititeit die e r op cht moment niet 
is. 

M.a.w. deze diskussie n~et o pgestart 
worden en van daaruit kunnen we pas 
bezig niet het kreeé'E.en van duidelijk
heid en het opsteilen van kriteria 
i.v.m. verklaren en hoe daar mee om te 
gaan. 
Als je je alleen maar bezig houdt met 
afgrenzen, dan wordt het isolement 
waarin de beweging zich toch al be-' 
vindt alleen maar groter. Wanneer je 
dat isolement wilt doorbreken moet je 
juist niet mensen afstoten of laten 
vallen, maar de diskussie aangaan. 
Praten over overeenkomsten èn ver~ 

schillen en dan kijken wat je gezamen
lijk kunt doen (hier werd het voor~ 
beeld van de Hafenstrasse in Hamburg 
aangehaald, waar mensen veel tijd en 
energie hebben gestoken in het praten 
met mensen uit allerlei verschillende 
hoeken, waarbij aangegeven werd dat er 
verschillen maar ook overeenkomsten 
waren, waardoor er een basis voor 
breed verzet ontstond .). 

Uit dit laatste stuk (ove r mensen af
stoten, laten vallen) l i j~t e en te3en
stelling te spreken die er tijdens de 
diskussie niet was. Iede Leen vond het 
belangrijk dat deze di s kussie door 
blijft gaan en niet afgekapt wordt. De 
mensen die wel een gesche iden proces
voering willen, willen hiermee niet 
mensen laten vallen of uitsluiten van 
akties . 
Door te praten over gezamenlijk verder 
gaan, en naar overeenkomsten kijken, 
kwamen we op een gegeven moment uit op 
hoe we ons willen opstellen rond het 
hoger beroep. 
We willen ons niet laten verde len door 
de repressie en proberen van het de
fensief in het offensief te gaan. Ver
zet tegen de ontruiming van on ze pan
den en verzet tegen aanvallen op onze 
ideeën en manier 'van leven is niet 
krimineel. Zij (de staat, justitie) 
proberen ons te kriminaliseren en ons 
verzet te breken onde r andere d.m.v. 
wetsartikelen als artikel 140. Hierbij 
hoort overigens ook de manier waarop 
bijvoorbeeld artikel 141 opgerekt 
wordt om ons te pakken. 
Er zijn verschi llende manieren om hier 
mee om te gaan: je kunt in je schulp 
kruipen en af.zien van verze t, maar je 
kunt ook proberen je niet te laten be
palen door hun wetsartikeltjes, zelf 
je keuzes te maken en t e ste llen dat 
het organiseren van verzet niet krimi
neel is, maar legitiem. 

De ;hskus sie over artikel 140 hoort 
ni e t s l echts t huis i n de rechtzaal, 
waar de uitkomst toch al vast ligt, 
maar moet zo breed mogelijk gevoerd 
worden. Dat betekent er mee naar bui
t e n treden, de straat op gaan en men
sen aanspreken, duidelijk maken waar 
wij mee bezig zijn en waaTom. Mome n
teel z1Jn e r plannen voor info-avon
den, een nanifestatie , folders uitde
len op markten en pleinen e.d. 

Hierna is nog e en t ijd doorgepraat 
over de verschillende standpunten 
m. b.t. verklaardersters. Uiteindeli jk 
kwamen we tot een soort kompromis. 
De meesten wilden geen algemene schei
ding tus s en verkla ardersters en niet
verkl aardersters bi j het hoger beroep, 
maar t egelijkert i jd weren er maar wei
nig mensen die nog veel heil zagen in 
een nie uwe reeks van individuele ge
sprekken met verklaa.I"dersters (wat, 
zoals al eerder genoemd, grotendeels 
voortkomt uit het gegeven dat een he
l eboel mensen, zowel verklaardersters 
a l s niet-verklaardersters, zelf niets 
meer van zich laten horen). Feitelijk 
blijft hierdoor wel een scheiding tus
s e n verklaardersters en niet-ver klaar
dersters in stand. 

Besloten is nu dat er een nieuwe bi~
eenkornst komt op 

12 januari 1991, 

om 14 uur, 

in ZAAL 100 , Wittenstr .lOO 

te Amst erdanl, 

om 
verder te praten over de invulling van 
het hoger beroep. Hie r bij worden alle 
ex-arresta's van 'het WNC (behalve zij 
d i e over anderen verklaard hebben) 
daarvoor uitgenodigd. We willen dus 
"el ve rder Praten met verklaarder
sters, maar mensen moeten dan wel zelf 
aangeven dat zij dat ook willen, door 
te komen (en eventuele vragen over het 
ho e en waarom van hun verklaringen te 
be antwoorden ). OVerigens vonden de 
mees t e mensen dat de term verklaarder
ste rs i n dit geval zou moeten worden 
ve r vange n e n uitgebreid met: mensen 
die zich vóór, t i jdens of na de WNC
aktie a-sol ida i r hebben opgesteld, 
d.W.Z. zich niet aan de gemaakte af
spraken gehouden hebben. 

Inmiddels is er ook overleg geweest 
met de voorge stelde groep advokaten. 



, . 
omdat we kieze n voor een pri nc i p iee l 
politieke verdediging (die bijvoor
beeld niet ingaat op individuele be
wijslast tegen mens en) wi llen we de 
gezamenlijke ve rdediging beperken tot 
deze groep advokaten. Deze groep be
staat ui.t: Bakker-Schut, Prakken, See
gers, Veldman en van Laarhoven ui t Am
sterdam; Zumpolle en Kubatsch uit u 
trecht; van der Vugt en Deij uit Rot
terdam; en Eelsing uit Assen. 

De vraag is nu of iede r een die mee wi l 
doen met de gezamenlijke procesvoorbe
reiding en verdedig ing, kon takt op wil 
nemen met haar/ zijn eigen ad.vokaat/ad
vokate met het verzoek de zaak over te 
dragen aan deze groep van 10 a dvoka
ten . Koördinator voor de verdeling van 
mensen over deze advokaten is: 

Maarten Zumpqlle , 
Nachtegaalstraat 82bis, 
Utrecht. 

. 

Hierbij nogmaals het verzoek om ook te 
komen op de landelijke bijeenkomst van 
12 januari , zodat we kunnen inventari
seren wie er wel of niet meedoet met 
de gezamenlijke procesvoering. Als j e 
dan niet kunt, graag afmelden bij ie
mand die wel gaat. 

rnm! .Is "'(XIrlx~ hl \... ....."11 ( Ir~mquf' 

w~rOJl amkd 1 ~O val: H'>q'N...wn.t wu 
zijn. Hu Iud nCI -."t' ;..~ - ",,;yr C"' '!n 
f!c!cunsttJd - Gr~'<!' n~;I<t' kunnen n0e
men. Die ol j:.an; looIIUI;' btl-lernmerl i mmt'f'l< 
bij tijd en WIJ l., CT> n~ ro!'Ider ge. 
~ - ~ ~hC<.'f'",,",n. ~:n d;ll Îs straf· .... ,. 

Vo U:.en.'O de nl, :>IS\.I"CJl ~n htt Am
hC"msc hoT in dl.' Man('nbur~k f'f\ die 
V;1n hel C."'" im:.~ Opt'nhur M HlISl c ri ... 
had1!cn Slnf'nburi;' &nk en wcJlkht 
ook hel ASr cvc.,eens ;lb c rimineie 
Of'~jq~ r_ ... kw~liflce-ud kllMt'n 
wordnt. En wal IC dcilitl ... ~ «ti be
drijf ebt rm ll \vdehcu:n pi"", or rijn 
kno ... -ho ... medt! put uit - $tufbare 
bedrij~na.ce? Of de wielc:rpkq die 
'tkh van dopi"~ t~ ... ch~f? . 

HetGUI bijarukel1 40ius nit'fom de 
'IT~ or dru~1. ~weldPIe&i"&. 
fraude or het milieude-licl zoelr voor he
.stnffi~ in aan ~rkll!,l!. koltlt'ft... l n ll!
~1. 1;u1 het ()M op cUl punt zijn 
werk maar doeH. MiI3r <k> vft"5JUluend.1!! 
~n, nn ,..d"lneminil. ~ ~ 
erimiz,ek orlC:l'nisuie" }cidt tOl l,Iitho~ 
tinS offl OfIdcrwaving van tal VUl Straf
r«hlclijke ~ en w ... rbor~ 

Drr dDtische rilensc.bappen bidken 
.-s goed.lis men napoot wie ro;U •• deel· 
AeJnUS" UIl ~ criminele orpnisatie 
lr.uruw.n ~II M~ de werkMmer van 
Slavenburp Bank, het ABPol deande
re~mde .,criminele bedri,j\'en", dti! 
(toevalli, ) op de hooKs:e is V.ln de crimi, 
nele ~dviteilt'n YOIIn rijn sl,Ipeneurl!1l of 
eoUep, ontslq IlCmen. omdat hij an
ders als •• dcelnem~" '-,m die organisa
tie t.k I.enn&trUs ka.n in~? Et:! hot 
SGat hef lI'le1 de ~nc rcken~u 
,""Tt Slavmbufl, d ie wel wi5t dat zijn 
bank dinlen d~ d ie nid deug.den? En 
de niet-dopinuebruikende p~ 
in de Tour of de oucUo dame diejaulijla 
f:ftI Jirootje aan het DiUUlbevrijdinp
fNnt OYUmallkl? 
VoJ~ bet Gronin~ OM was voor 

deelnmn, ~n de criminele kraken
orpni,gtie '1101doende dat iemand biJ de 
onrruiming in ~t p;tnd u",et~n 
""1!fd. I>a;Iorun deed nirt af du cWtl"VOOl" 
iedereen d'e.l'idl opnnat bevond in het 
pand_ .. ~rne.rt". ln ditl/lA","
r'lCt IJQOr drellWmUf riden rll.lS ook de
l eMn die ~ \'OOr hl!t eten • 
tor"aden. Op dM! rNnier b.o ookdeecbt
,,~ CD( crirn.inele Ol,pais)tie 
verva.l~ als de .., inbndct en de 
a.cw koffie. Jft, ~ smeert el de 
_dort 

Ook !ij die be\ lr.nakpuxl. PUI ~ 
woon hadden wi.nen vn-la'tm., lIflIW' « 
nit1 uit kondeo en :rich dw: )merlijlt 
tus:.;en twee murm ~ WV"ft 
vollen! boet Openbaar Ministerie straf· ...... 

PETER lNGELSE 

Groningse rechtbank gebruikt openlijke geweldpleging als vangnet .• 

Criminele organisatie blijft vaag wetsbegrip 
Van OIUlle juridisch medewerker 

AMSl'ERDAM - De GroniD4-
se rechtbank heeft in haar vonnu: 
in de st:rafzaak 1eptl de ex-lcra
ken van het Wolters-Noordhoff
complex (WNC). alle verdachten 
vrijgesproken van deelname aan 
een criminele organisatie. zoals 
bedoeld in artikel 140 nn het 
Wetboek van. Straf'recht. Niftu.. 

.. min laat bet vonnis de vaagheid 
en d~ee de elastieke toepas:
baarhe.id van artikel J 4(t in stand. 

AHe nr~bten WK tl!Q laste cdecd 
dedneminc 'Jan een criJninete. or-pniD
tie. ~!ijke aeweidphci.na en versper_ 
rina: Y.ln tH, ~ w~ lMt JI!V*U 
l'OOr hC!t "",ken. ()or« de ln!&"Ei54Jei
rine kon de r«hlt.ak kon Qjn. De 
buric.ades wenSen ...... 4 oe peil cun rit!' 
uur " OChtends at dM ... Ie niet: "'" te 
houdet! dat pnar vour bet w:rkeer te 
dudllm wa 2..oDder dat is "ft'OCW'dII
lina op crond: ... an ..uJr.:eJ 162 na Mt 
Wetboek van Stn&ecbt rue.. JrlOif,t!Iijk. 

MociJijlr.ft' \aa bet bij dot deelneIninc 
aan «en criminele 0f'PftÏSIQe. Artikel 
140 " aq bel Wetboek ftd' Stnfredu 
bedrei(ttnet.-ijfjaTpn'l . ude 
• .4eelMminC MD eeD ocp.o..îsaó.t dle tI)l 
oocmerk heeft bet ~ van mi:sdrij· 
ven" , Twee.jau ~ hem bet: Am
bemM gerechtshof iQ cSe N~! Ma
rièn.burpak deelDeeen aa..: het kT .... 
k*rn~ ...... OOfdeekl ~0'Iertre
difll van anilW 140, 

Hierdoor p;.~ 9'OrdenIe tie 
officier van justitie in Groniaeen nqftI , 
maanden on~e ,~ 
Mstn.f ~ het hele in bet WNC_ 
letTOffft\ ~J). V~ ft offi
ciff 'tOOI"H1e \lat eoen orp.~óe"' .. _ 
oopMtk had Mt ~ \'an misdrij
.en, u: ~n oputtdiJk brandstichten , 
zware mishoandelina en het wedffT'«h. 
tdijk vernide:nof~ qppoe
da1:rl", 

Artikel 140 is - .. 1$ ., hootJenar 
in bet strafrecht A.. Swvt het uitdruk
te - langt' tijd ftrI •• muuriJloempje" 

ooder de: strafbepali~ ceblrftn: het 
~ wlden t~. In 1930 Jae.ec 
Sukamo ne,- jaar ~ we
eens ;tijo deftnemin&: un en leiderxhap 
wan de Panij tiasion~ lndooeDa. Drr 
'Westdwuer Folkens mocht vol&ens de 
H~ Raad in 1978 wordetl wtgi!l~. 
OIndat bij ah RAF· lid deelnam UIl: een 
criminele orpnisati.e. 

P.s in de ~ taChtig oatddtte het 
OM dat artikel 140 - als men mur 
wil _ vele diensten kan ~~n. Be
drijvel die rijn opgericht om de bdas
ring te oatduiken. ~n autoecutrum dat 
zich VWI opochtinp:prakt\jlten bedien
de en dnipsyrKIicaten werden emt('C 

un&f1JakL Sincb enhk jar~ rncht 
het OM ook de ~ van ~ kraak· 

Volgens maatstaf 
OM ook Greenpeace 
criminele vereniging 

pud. die Dch t.qeft ODttuU1ÏG1. verM.
ten. oader oe wukl", van artikel 140 ............ 

Oe 1MItSCt' delicten won:Ien met docu
ttD eDkele dader l epkt'td en. een .,01("
pnisatie'" Is dus SDd lecomtrueeni. 
Het eLut.ieke karakter qn artiluol 140 
beeft enk.de oonaItftl- DI: ttrafbepllin& 
&tIdt bij ~ -fciWijb of juridi
xhe - orpnÎ$;ftie, die eeD crimineel 
OCIprIa'k bftfL. Het ~ all'l :dch 
ricbtm op wfllekNria -n: mi.trijf. 
Dat ~k hoeft .iel P*t" sc reeds tO{ 

~eunlijk"" geleid te bettben, Voor 
de suafbMe d«Inernin, aan de grlPnt
s:atie ls voJdoendedat ~ Mt criminele 
oopnerk ken t en dat men deorr.ani:satia 
niettemin op ~lei wijllt steunt. 

Drr consequeTlriCS zijn lft'f yupmd. 
Oe mioister qn.Justitie noe.lllde enkele 11. 
jMen ~leden hot( DieTerobevrijdift&S- ..,.. 

Het is nauweti,i1ts aan t~ nemen dat 
Qlk bewooers VUl bet: WNC TOOrSWt
du vut ~eId ~ NI; afloop heb-

Artikel 140 blijkt 
elastieken bepaling 
in rechtspraktijk 

(zo maar een 
een greep 
uit een 
serie juridi 
sche beschou
wingen) 

uit : 

De Volkskran1 
(juli '90 ) 
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OMDAT 1-1E ONDANKS DE VE RSCHILLEN TOCH SAMEN VERDER WILLEN ..... . 

Op de hie rna volgende paginaas vind je passages uit een aantal 
artikelen en diskus sie - stukken die e erder .·_v..erschenen zijn in NN , 
Grachtenkrant, Aanzet, WNC-Nieuwsbrief en Ron dbrief. 
Deze artikelen geven o.i. een globaal beeld over hoe er zowel 
onder ex-arres~a's als mens en daarbuiten wordt gedacht over de 
gebeurtenissen m.b. t. de ontruiming van het Wolters Noordhof 
Complex en de p eriode erna. Ze geven echter slechts de gedachten 
van dfe mensen weer die geschreven hebben. Veel is niet op papier 
gezet , veel is n iet bediskussieerd . 
Veel van de genoemde standpunten zijn aan bod gekomen tijdens het 
evaluatie- weekend. 
We hebben deze pas sages (nogmaals afgedrukt omdat he t o.i. interes
sant i s de diverse standpunten ee~naast e l kaar te z ien, en omdat 
de diskus sie nog lang nie t is afgerond. 
M.n . de stukken uit de Rondbrief zu l len voor veel mensen nieuw 
zijn. De Rondbrief vo l gde op de WNC-Nieuwsbrieven en had als doel 
de men ingen van de ex-a.rresta' s en ande re direk t betrokkenen te 
inventari seren, om zo alvast een bee ld te verschaffen met het 
oog op het evaluatie-weekend . 
Op Pagina 23 staan 2 b i nnengekomen brieven n.a .v. de 3 verschenen 
Rondbrieven. De ze b rieven z~Jn geplaatst omdat zij daar direkte 
kritiek op zijn. Het zijn twee meningen van velen. 

uit : De Volkskrant 
(mei '90) 

DOOD I<~ERGS Kl<Al<,E.Rt5 
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'" >;ond .... -er \ ., •.• . 01 .01 '" vi ; ' 1'1\. A' "".~ " .. , 
ol I,'f''' _ . .... ' . ·n"·" •.• ot .... , .. ~ .. "I ,"fe 
~"d .... ~le ..... "" k" , ,, •. ,, ...... . " .... , u,, ~ .... 1 Kt:'<>C1 " ,Id 
· 1( ......... ld · . "" • • \ .. , .... ,. •.• , ... · i h l. IWM" ho-. \ ", .. -

I ".,~ dr •• ld"!' "" ,,,,>(' ,i 'ol'· .. "" "''' . .. r , .. Il· .. ·" du .. _ 
~, .. , _<: r d-.n ... n en ,I,· "'1:'." •.• , ", .. n ·~.H ". · had 
" 'If" "oul l I<u .. "en drOl""'" ... .. 1 ,'" "nlw"" ,!I~ .... 
• "t. l" .... l eoopagn .... ,I, .. Iwn \ n. l.· .... h,~,' • ~ KI' " ";or" 
.Iuo. "" II l el let;'- .. I"".· .. d.1I ; .. 1'0 ,,,,'1 .. I!,·I .· ~ 
~en la,,\. I '''ien ;.. .. fo,· .U ... 10· ... .. ",""", ~ .. n <\ •• 
,I<l;~ ...... r >;1: dt ... 1 .... .. "I' ~"'''', · n. S:"h'n ~rn nv,'1 

'1'''' Iw-t J'<.lltl ... ", ver.),, ' ,...,..1 ~101 "v'< h icr"' .. ' • 
• ,11''' 0"1 '1,,,1" 11\ OlOet ... n .. "'.1 .... ". ~:c- .. ",-,<- hl"H' Uflt .. -
u_l" le I' d9::lr .. oor 7-,!~cr "ooih: _ :rr .)""rl)"l!. 

:<tra"'". 
r.s ~Ot' n ..-c- Ioetolden op t'· '':' 11;0:" .... e. dl!' .. ~LIl" 
'",.r .. pe" ~ ".31'"_ "!' i nd"rdn·'" Il<.-..... y o)~O:II:."ko
_n l.i j .. . IedtlrC'en 118gl!'''~ 1)c1>".,·lfd .. Self l C'<....t • 
.-et .. ve r .. II • • ,.~.ken; '!'" hc l ...... . l e r ... 1jl de 
uit.tr"Un, c . ee-n ... " ... a n . "'1: .. ljktn nlor-.t·. 
7.0 ' " to.,tdll" . H j k t on, " I"'l IC' ""~ . ilben:n . 
""dink .. d.t e r II1 t ll'Jnde lij lr. "cl .. 1.!W('k ..... ;s et! 
t.o .. endlen lIJIrt hoet on .. " oe d .,. te _ rco .. : " 01"1 
Je k led l", " n hu l ~l lIdd"n ,.. .. :)(;Ioo{ n-dt:u· .. n .. r 
t\c l ~e(rd", vlt n [t d .. hn. il:-yft ",.ddcl .. .. ""rcn . 
.... I " ' l •• " de '.It e n de 1\&$I_p (' r u n .. i" ..... n -
he t rt it d. t artilrel "0 In IK-t • • ddclp, ... 1 ...... 
d ... boelllnipuell i ng is "'...-n t e !ItMn •• t t:r~e . no.: 

I;;~~f::a~":[ va. in CToning~n . een pog i ng het verhaa l nog c~n~ vana f 

. n d ... bvq~ ... rlijl< e _d l .. lor_d \'-" "CItf! .. ,:; • .t/"n .I s 
,. ' ddd .. poll tl col< -J.ClIOtlY ... e r de . I .~ ",k tl·i.
" 'nel aan t'1 ,..I<k~. ~~ bt'l'IChou_n IUt a l lO 1l'C" 
,·e h.t le .. e -over" innl n~ .. a n &te u nlt ' OI! I!CII , .rfol'Sl.nllt
n\1 en otd"Okat~5 o f I .. Irder II!' .... I dt- trn da.n"n . 
Oorervl l\llhl ~.t een atrij dooo i ddel .. an de ..-.dere 
ku t da t "leed. y .. k ... r vor,n i t!lSl"Ut UlOCin~ d ... 
... lfr .. pe~ bli!lIl f ijd i ng VIII\ .. I li u nt .kt{ .. I _ e n 
lerroris.e .elljkr r te scn.lre len e n .. oo,a.\ .. """I 
~klcelljlt.r l ... IOIllten COII Mlt vordt toe~llrMpen. 
'lot Yn.ólS I1 \llte r :". rd nf h ... t ook ",,=fblljlo: te, ... " 
,.houdt' fI ui V')rd~n. VN dor ;"i ... t er lebeu r d is 
natuur l ijl< 8~" onde.d ... e l g:1I-..e1f"t ... n C'<. .... $11S
te-ties .ntl ~repre$s lcbe le i d "an on7.e lt.nL 

het begi n te vertel l en. maar een ba lans , opgemaakt doo r een aanta l direkt 
bet r okke nen. Met als doel an twoord te geven op de vraag hoe het nu vcrde. 
lJIOet. Het stuk l e unt sterk op en is ccn ent\oloord o p het artikel ' Noodzaa \.; 
tot herove r",eging ' va n hdb in de allerlaats te Zwarte ( 5-7-'90). V.ll<iur ,'rela l 1.ef· . wat " . erig ... ' ooi! II l oet cp 

hd feit dat m-I nu opjl:er ... kt .... rt 1"01'1 141 (0pPft-

Uit: AANZET nummer 23 (Wonen- specia ~ 
en i n RONDBRI EF 1 

lijkt' , _ldpI11l1n, l ...... rb lj d ... f)!OO-pl~ ~ '(! ,. 
'(lCt>u J di~' Is lIls d"'I1\"'''''' olie sl('nen .ooit, .in 
II te ... 1[ (1 Ic.AOUll j . \ I!' ~ljII 140. \I(: 1I<--.:I>oU"'I:n 
het ho$t ... r beroep d •• r(,llll ook Kb bc1anlnjk. 0.
.t~ J. jd d l ... " C voeren r..a l n.: .... n in de tQPlo:oru. t . 
00lè een IItrl j 4 f ~'l'ft dil' ont"lkkcll n llll"~ ir: nc:t 

f \olo ..... .lt <lrQr ll! "u l~ t e " a ll en: de a .. i e hoId 
.... ·1 ,1"'''0: '"''' '''''' nlel ,lt.IOr le ~~r " _,e" ....,rd.". 
ilt" ,~ Ie l'ru ..... n'lI " "lHt' Wil t koat "" .ini_al 
.• . 00,. j ~"><e" bi jcl ku. r t c kr ij~ vcr(\ de 
... ,1., {<lh .... Pt' rsnon I iJke ~ut.nol I" j ~I!' ~ lII r· 
'".(t. ... "0;,01 ("T il 1;'''11 . W."n~er Id j n. een ':.nt .. 
,t"".:ooL'l"l ('n c('n ,kcl er b l ijk Wltn 1It'lIh ,,19\ 
(',·n. t e: ~ten _ t lIIn IItf' I 140 in l'loudt . d;)f> !ti 
.H j.-, :< -.O('d -= !:I\l<"I"ln . Det ~09" $laan ill ~
'''''gd ik owIlt >'o .. "lc .... " . k l . ri nsell ni _ nd ..... r 
.. ·, r dr,,"! hotd kCl"nen .. o.den e~ ol". setn _lIen
,,,"It" Jtt" .. " n.t"nlls !."rfl!'n {tot 2 ,,_lId'!'n IOC" 
) ... "hlcl< h"n"" vt) r tlcn oPI('lll'ltd . Ot prl J. die de 
" rr" a l nlllrnl!' '' nu a l tt,.·t_ 11I hebbe-n I. tI!' noo@; 
IW""<::<t. 
Tno;- lo IS de ol.""" 0-. l o .. ft l _lelijk -e~" biJ
'"'1<.3: ... ! .... n ik ... n W('1 te H , rl j pw'll. J,e .. e r l1f!Sl 
1t- huls r"1 dIl ;' ga je n l. l!'\. ~~ '""I. r ... VI!' 

hl· r i "nc.Cd)l!'n ons oolc IM) !I ~t Oude Po l itle B\J,-o 
1"t .. ,-Ij soepel on trlli-.d Iron. lOOfde" e" da.,,,,, 
"Vit ;on6ern. U JMr 1;111 11 een Ie , ... p lek I:: de 
111,\11 /l.ee f t o'Rele'l!'r~ . tilt " .. 0 je ... l~nll ... u 
le. u_cl_n. tbI, l ods 11 pt:e"d: " pr Us 11 te 
h",·It .. ~~ · 
It('~ Io! l~d"<l he r" rood ll 11. te d"'nlutn o ... r 
h(tl!' "'I: "lIt In de t04:k_t ... 11 ten S . . .. doen . ()!, ~'!' 

h~,-~" ",(!r ."" ~I. b I tM .. verder o p 'n dit 
" , 1 1. ,,1. ~:': . ~t .. ;IIf"" ve In,l.n op "!'t11 "alll ... 1 
\. , H I .. k,· . .. "" !>db 011(' ..... l llens <)1'11' nl<lt of ni .. t 
l .. d ·_.,,1 ~I"rl'<"'. 

1'<1" -: It"!'crt d ... $ll!'un" oce p: 'tn bel alge_'!'n " ilw 
Ic" "'I: !I t~l l ... n d.1 11 ... 1. e ... n _ r , .. l nnl';. i. ~ )lc"~!lt 
",,:1 hen d ie nu .. ;u.tdUC'l'l du el "U'n @.r.'W\'"dco .. 
8co~allol'n uj .. en d"r lt. in u aat lttjn Ite~ .. t 
.. ;)n,,1 hel t..JJ l .. t o, heH ~I nd ... hel In ll l ll i i ('1 h . 
!llgc .. hancl I e houden ' . l.hlj IltIt_r.h : · I'i~ tl r de 
rrllH'!it i.l nllt" \l< l l j k ll ll\ e r .h:dll .. t'en 111,, 
.101' ...,,,h hoott ... ~ ... n. De I l1~lr dat d ... "r~,,~_ 
botvorgi n .. not; "'Cl .... 1 .. oor .te ll . dal we In Sl "-". 
dJ" ol ... sth\. Ie ;,;_r rorouu11 _ I "11<I!1 , ... _ Id -
r",.., I JI 1e ne-derlu;l. _ Olrl lr 1I\ C'~i.n woor 1('-
d ... ,t'Cn ... nu· .. oren "all t . u .. t. ~Itr ele Iu-ac:h l .. <lo n 
dr I lluale \. Ûl t..l -.l eldel . a .. dl' '1I l lll\l!' l olrtt 
ClMrll l .1 nl ' IIO r !len _ r dOOf a"der..ln r "ru U: t Jr._ 
\<a rden .... "nt ve "w('n on~ ftC:derl alcm _ i,. O_tr_ 
.. IIIIIi .. , ,,,, .' "et dit IJOOrt red~rl n,,,,, kil .. je: Qc)Io 

be .. en!" d.t ~ "e r~etten t qll" "tI H~n .. an .. ln
leu 1drukl<en e t'n iJ lu. h o-l.t ol ... _ r h 7;11 
t<xh "",1 kri Ja l " &II_r 1. ... dRt ... \11"" . Dat "Il" r 
~I in de ba jc. o"erbodt, 1 • • It joe bent O. U w 
ae1e "erd •• " de .neI ... re k.nt.. 0{ di t cell . u kinl 
beter a .. h t ... r .. ~ !\ad k IllI""" bli j " .... CMldu hi i 
n lu IlC ..... M ' ot Is. 0. h(' t nOl " .Ir " nll I" hr. r l"
" crl"lt te bre"~n ; "'11 ".11 d et 1 ... 11 onll ... r In 
OIl1;e ned ll rl.aen. _ft ho d .... trijdt'fl die ~ n l ott 
JC!' l .... erd hebbt-... Olt la ,een plddool .. oor ned.r
'. , e ll. _r bedOf' ld ..... " U' ! co .... n ~"' . .. CtU!t 
~n .. ub j e lt tiaf bt!'l,,,,, bil Mbbe... t ,,1 •• ' !.18' 
bII"!' :I ,I .... O(l(lp . !l i j W~lT"'fI Î$ IIJ'I I ~1I r1 i til. "t'1 
.... ,. l,..ç .. "ri l", .... I·~ .. ),I "''''. ol". ""'''"l : .. '!;O~ 
.1 .. ... i$1 n io_nd .... " , o: . u .o:ot. D.I Ir! ~ df' feslJt'l-
,..",,~ ... 1t l r .tU \ f"I" " ..... 1I(~ur.". ~n de !tallt .'1' 
de M .... t ... ~ dul.k.I\Io . I ... de l wo.e<I" lr _ r .... 11 
""1:'1:01 <10\1 1'11 t"\: Il ." IKende . hl .. u r en at l e , 
.. ","~" .... \ le n . !'kil ...... " _.nd ~ I 1."ler .onr. 
_" ..... ,. , h/1d "ie_,,,t .. :rv.dH. W"t d. t bt"t t eft. I . 
~' .. ; I .... ' '-'' ..... " "Io. l ill ' ... <1" t. '''rn. """ YIIr-<:h_ 
Ie" dilt 0I~ 1 f)t'I k ....... , .,..1 Aeb" "ren f' '' di l het . Id 
~.'I ~lI n tic U";trl .. '"" QII I 1I: I. :nl n l ... t ,e.l:.lr.elljlt 
Ol~ ' ~,.",. ,, ) ., :.e,,\ "". ek". 

' 1.111 .. 1,, 11 t.hh ..... A lol i \Ilroh. Hein",,!. die in -.i 
"oiI ,«hr~, .. r , · fclt~·nll('_ . d 1OUI' l lIel 1I~ "", " r S""l·l d 
10' "",d"n "I" horl .... lldt-I .... " do."· de l>ulilic .... "dl 
t>o·,N ... I.I . .. Ia ....... hl .,I .. '-" """'''e in .Je plut$ lo.~l 
~., n r.ttl .... "lItr il • .t" .... ~ ,,,,,n-cll.t.ir. al:o.l>'I1< 
• "".Ic p<>lllj~ "'1 '1"rl. ~.'-llt . ,r .... iddelffl wordt 
1 .. ,,, .. 1" 1)0,,01'. l i I d ... ,ui " . ond " c t ~ l a u ''Ir"ke 
ti In .e ... e!'il "&1\ ·~"..e lj.' In bo~l" ... t u "de d n . 
'ol" kv" ... e .. tin_ "oor!"!e!len d .. t op het _nt 01.1 
1>0:-1 nrt U:o:-I ge$Chre"cn verd I ...... nd t ilt ,o' n 'lel-
t'"g''''''''' kUlllt . !'laar ·.an3" -..I ... ,, 1 .... ' 10 .. 1"~! o"llr-
oI ... d"l \ l ~ ' 5 xe.".,rol ... " d.t h'" v ... rbooo" .. e ll van IW t. 
.~-t"(lk ... ,,,nk,nU,.,,, VQS. ~jri.1 ln PI"$ ... n 1'w:t c3 1li 
fnr ,,'1 ~p"" l " nh' l i,-'<ier .. 1,)t'II\('"O"O!!ll'l, h .. " . o. 
het ,-,",cht lilt I e dr ... klt'· .. . :ro.'l1 ot .. I<II.rt"" ..... <le" 
t e I l t!JI ....... Wc clt~r~n c"'en uh h('t YOll llt s .... :'1 

r ... " rHl'i fi -ilI'PiIrut _Il'" 7;ljn. 
Ifr t ""l"te plint clAI ot\! n311r .. oren villeot ~I .n 
.,h! IKI_"I n iet ~o negl\Od 11< ,el li v", t Mb 
III"t kon "(1te" . ZO>l('\ in dl!' .. de u i " in 11(' I.o;' )ell 
c. b\l i tt ... ,, 1.1 In "'" IIl~'''"JlrO(',,",. i" • .: ...... n\l" 
_rkt door ~n~D "."or~:." OIey.~ lI.d Ir"" ""rJ,'n oI;lt 

"'. toc-hoo,ll jit. ~ ... . b.:! .. r:d .... r ... n e llr" . r biJ de " . 1 ... 
t • • cn Ie k<*Cn . ...... II"r ... ve r seh! ti e" orr: tcgen-
IIlrtli ngen zijn btlJ"f'I\ 1x:5l Nn . IIIIlilt hel jlf"
-.eenschapPt'liJk ... boc.l .. ~ l>ee l t 0QIc lI('r.(If~d ~ O)Or 

"IIn t~adflri "". o. l is <lP ~ ich oo\'olclut-nde 
I.00I1 1 d(' T~I"" I S't:hade ~h Nn ... l ooncl ... ar " ... 
.Iulti ... is "V "011 flll"C'd. % .. dal ~r _ n$<Cn l': ljn 
..!lit'~r ullw~ k':'. r Ö(o\rokl<t'II l: 1Jn dan .. oor dl' 

"'''lru I3I nK. "n ,,,,,k .. I I IOln !><:lr.lj~ ' ·11 "" , 1 er "e r_ 
d", .... , ~ .... I 11< ... .. ....., 11t h •• 

<Je rCl."tlo$n ~ :· T ... nsl .. l l e -.rlr t tie .. eo.:htbe nl< op ~;n d;,t '" ..... k .... " .. , "'l' het I" d., r.at """ d i t Ir_ 

ol" , "e bc"l""~,,u:rltl llr j nit .t. ld\ be~rltl lOt open w I l kel ,,~ ,'r " ll len heb~n. 11," 70,. u"l('re!Cht :ti jl! 
" j k" ,e~l dr ll!'gln8 t~n!ie pol itie en he t .:bor ho' I "''''\1\ oIIJI Mlo van rle .. t> .... :u .l .. n'III1::" r 0tt4 bet 
haa r Initn.tte _ t er iy ... t, Ot re .. ht"",,nk acht nle~ "''Irj(: e .. ti.· a l .. nd won ·d .. \)c""jf;"'" " ' I'e l' :>1 noa 
wel l l, en overtlllllt'n.d tIe ..... ;.n. d .. t " ... ,daclne · 3 ..... r de ' ",.",\"", !>iJ I e " lt' ll l!':I. Wi j !M:bbe .. _ 
opr.et _"'- ... a .erkht ~p do geooeldplqlnl Utcn " .. ".1 ""l h i" .... ~Ufll s ' " Iof" 1 hel.n ... n d i l . (.Iok 

eh: o .. erl g ... in de r~nl.aate l l'u\"a ,.--Se aoede- "" ~ "I 1( ... lllch " ... . \/al .... ..c: br-I r '1( t : het J_ Ie--
ren. ,,_I, de In .. ~n l"ris vin het:. .. "fi- 'foru.· v('1" 1 t. ..... ~ Nnw "",~I""'~l l ,. , .. ..... ..,"1 . 1Ir!'!n .. rI ~'" QfI' 
.... h ... t lrantoQr_ .. blla i r "In I\'l' t ;od .. ok. tenbtntoor !'<lnd. 11" , •• i .. < • • 'n v ... lcr be,,",.,~. IJ n . In Yt' rl<l. rl 11 w 
Vo .• • Seidel en Plas. De r echt Nnk "ljllt er du.- ~~n. l",,,l r~!; . I.'l r .. '" !w: t..-,;cf b i IRoI' kc:nett ""t 
biJ o~ d~1 111 ..... r lcla' l nlt'll "In ...... . d.:Kht . · .. -oot- .11l" pl " n .. ,·" .lIn ,I'!' I! ............ nl f' !'('t i"hl ~ jjn op ~ 
do,de r . IOOrdt ,ealeid 4.t "'"teyorl'1I .fg,.proken ""'vp l<;>-rcn' ,.,.. e n "p :ol :.rI"y<;>r "inllnto; l'ln bate 
'$ 81!'e'1 1I .,,,,,l d te ,~brulke" t"en eil"'~" v.,,, I ... , ..... t\f ,ps I..,." ... ". 01111 .11 ... ,. _ til het nl_ 
~," par;i~\tll e 'tn en d.t ". de 1I\~i~ :10. <ten ,." .. .. p" '><'t ... r ' e ku" .... n konkurro ren . ... r er la 
de.el .. ,n de d.d. rs al\(~'''lr ... :,,:1 (lP ~-: .eptt"'egOl!' .('r_ 1I_ • ..:r "1'"' ..... II t-$ "" lIed~<hl o" t> r " al vc d .. , 
nieI1n,e" 1$ lo re.~erd · .• at " ns hier bi j e 'lI '<:K .... " ."" .. en d<>l'II. bf'hllt .. ", d .. :t het ultloklren " ' n 
o prah l !l he t feit dat het &uro ~,IJfllle .. en d~ <>ntrlli. i nl\. 1 11 .... l e !l .... t't het hvren ..... het 
.. a n . I ~ ~e-ee" I . Gr on.nlen . dat I>lj df' •• Ie ooI< "", nol ",-"biw'n VC 0 11" .. ~ e:rl ... nl ,r l ukkl , .. iet 1fI-
IS eantepotlrt • .!!li "&e~ vordt. Dal 11 IIbt ..... "k t. !l.! ple~ \ " ril!! !t1ftn"". t.d ... " Cr onl nge-. 0)) 
.1 lee .. 7;1) In het .. onnil • ..aa. r in .. e ... 1 kr "'ItIf! ~ C" " "1e:e" .... '\1 .hl.tod v .... l.o~1 !\et ,elllt'_t~uh 
a rtike l e,., die o .. er de . dt l1i .. ~ . .. . Wil da t be- al!' rif" r:r ... . c ~rh t- n .I~ rKhl.wm;' . I .... (.IQ r de 
velt I" er "'n 'tegenlC"W"eI-J ' ..,,11 on>;e Uilt "n.lf"re ;' 11 11\ ; "!' brl .. nerl j t. o. o p ..... I k.e .... nll!'r un 
' 11,",,1)101 ' 1_'Io:l.. door dOl poltti ... 1r &oe4 u , ... 10. O".,r ' ''' la ten n ....... zootje · l'Ilrl ... I_' {_ltd-
.Ol rd"d lll~n .~n_. 1 le_n ti!' ..-erzv1jS<r" o r te "e rn i~ l !nll "C."lh<:>ud~ r Ci ... t ..... ,. 
~,.nalilH r'"'. l ... u .. ur ~ t rOU'o'en. n lct 0...... F.cn bela"grl .:ke lOOI t is J e",",,, he t ft. t.t ... n ... 
kl.~C!n. *Sar "'"T .. e !Je_n ... sutellen. Wc .. j .. - he t belUld" ' !I'n u n .:.der e "otpe1l ,Ue uch . 0," ,.W ~ 
ol ... " h('t o"cr l,en, nog .. ' '-IIQrbnrl, 0 .. U I<II" kl»- N"ler . v ... r r..,tt.,1\ t or,eft d~ 'f.d .... r nl ... tln'. &OI ~' 
.Ju en dat ... r I pral<e' 1:< ".n 'le~ld ' . 1. jt- _ar d(' gr~p die ,eforlllC"ent is uit .. cuet te301> het 
t:"C' ... . IIn kiele unten gchoord !\.eb:. geprojPt_. d. "'$'!'~Ibno:l in M l "'er~ IJ>d ," .... 
Il;t .. het INnt ... " d ... t n fo r .. th:o .. oon.i .... inll' hu k .. n •• 1. Itl>l'lla1<ten _ t dil soort Iroeporn, en d_ 
i. niet e " brf'tld k lrend I( ... .. orde" ... ar (OP de ook o p dt' tanllOlre ter. iJn J»Octen nage!l t r ee'(d ....,r-
iM.'''\lJ.I C d" l( &IJn I" CrOlli"lIl1n 12.000 p ..... l lett .. " dO!'n . ' En r en ..... de noodr.:t;'elljltheden d.arbij 
... "ar l" \litg ... I~l(d wordt vaare. ..., .. Iel :;or.d.,T (hel bt':no"den w.n p""I1," ) I s he t st_@. -...e<e r op-
$!.t of Stoot ""ll.i5;1I1" _ i .. brl .... ~.,nbll'sen lC'!IlOllt. oou_n ... n JIOII IIII~c .t .. un ... " .nder ., Ir~pe ... ooit 
T(Kh "uk .. jet echt par~ll>uir ·Ie,«U ·. "I &; J" we hel _ tot •• l nll!'t _ I ze t"e<'.' . : 1 . 
"'-og .... l o .. er Iw:t ~Id dat Je'bnrlkt h. Ik-I OI chri J ft hdb .... " dat t il _Ir .l tI' _ ar . Eoell I,. 

1I." .... ~Ite" , .. " her I!Id .. ')kIOtclllr:'lllCoor en b(' l kaff. ir-~~ =~~~~~.~to~~~~ ~ ;:~ !!r~wre,,' 
' .... ! iUJI!i.ïIlhI 

A / 



I<>r'l'R ~Ie .. . kUIIM" ~ .11 eo:lI ..... r .. ",.tsU,llen 
rla t '_I ... t I dftll'l'I II Il _nH II on lrul.-d :djn . 
We ""Nol U. ~ .. lori 111 dat op kon .. ter.t j n · .ol _ 
dOieftde a l e . .. ceor,IInIM'l'rd r .. l ~ IJ" 0- .te be .. e
IhJ _, ~ d ••• ,! ... t •• la "eu"_ t:n ~I!rder le-
10'" ~ 4at h ... n~!O hI~ «"I eeR o,IG.JiI'll I •• 
l~t .. t . UIL n .. l<>e h MI L d.t "S"l It" ... e.t. 
~ bn llMJI'IR _ ",1'1 , d :r •• !:t plM U' , .. " 11 -.,,,,, 
S, VM k Mt bot,i" ".n Hn depol l ll~rin, ,~Ill 

(bel ovOe U Z In Crunl nrt'O) . is --....ell jk (Jto
Gh bl j WNÇ). of hn .Il~n .... r «nlans dUfe" 
,I , ~ ""d"rl: hnt û t 1000'VUIt (1;( ... 1. b • .1 cl " 
... ' . "'tr . . .. . d l " va l~n. I..o<' t'le _.n hel !\und". 
(ri.I",,"'_t bi nMIt ~ jltar Gnl ""l-:I ".1 ....,,<1"0) . 
V.,!Se. &h het e. Id n '" dat 1l~lellJklll 'UlC~ ... 
ri l" l t "" _ ae" die :z.elfM:puld .. 11 Iu< Ie ..... biJ 
. I k_r Il1o M" ".11. of an .. ! ~I tal." _"'''. 
,..r .... t of ~ .... r 4. AI u t tal, dltt dan ook '10, 
" 1,.lb.r d l _ ,dl . l1ee" .ur fOeR brandtl.ard. ...... 
" "'r kOltl oor 101 v .... &OOtI. we 1_ ldd" l ... "t"n. '" 
Tocb ia M l bel a",rIJk _ .. onw" te "lnd" n v •• rtn 
het ...... r .... t t w."" de at-.l ' ''''f ll l e l ln, en ... 66. een 
nlU.,..l. _nier "11" l e."n .... " _rde" Gp- "" 
... It,e~. Dir at.45ur aiel h, la ft:" be lanar ljkt * 

· ~ ~'~:"" ~ .. '". . • • f~ • . ,' .• 

Citaten uit d e diskuss i es over verraaden , hoe je 
je daar over voelt, en hoe je er mee om wil~ gaa l 
als er mensen met de smeris babbelen ... 

L Het gebruik van art . 140 en 
het feit dat mensen gepraat hebben 
geeft aa n hoe de staat met dl t 
soort gebeurtenissen omgaat , maur 
het zegt weinig over hoe wij er 
voorstaan. Het evalueren van de 
ontruiming en de periode van . 
gevangenhouding en verhoren zal 
geen antwoord opleveren op de vraag 
h oe in de toekomst voorkomen kan 
worden dat sommigen anders reageren 
op een be paalde situa t ie dan de . 
bedoeling. was. Het is duidellj I< ,",ut 
het ve rn ie le n van dat cate, of het 
u itge breid vertelle n over de rol 
van a nderen, nogal schadelijk is 
voor het vert r ouwen in elkaar , en 
we ll i cht erger dan de repr essie die 

... d~ ~t;'\t:,-t;~e'}.; *n; ~kt.~ ~e:~~~e;.JI, 
Toch wi I ik d e mensen di e zo . ~ NN 

u i tgebreld verklaa rd hebbe n nie t ~'-J,-k ,. 
o p voorhand o p gee n enkele manier 
ve r oordelen. Ik kan he t z e niet 
kwal i jk ne me n als ze kompleet 
tegen de muren zijn o pgega a n en 
daar door onde r de verhoo~druk van 
all e s hebben verklaard. Va t v a ar 
mi j ook zou schelen i s als z e hun 
verk l ari ng (formee l) weer z ouden 
wil l en intrekken. ( h oe grote r de 
ver hoord ruk hoe sl e c hter de 

peill-r "a" bet ""rKherpte e1oI ro~e ... . klllllr1<;bt 
Mlelen __ . werk .... l e .. V'lt .... tt" ... r.~J kwa l i teit van de v erklar ingen 
l"t. ... t .... ... . lIJk. "'1 .Ir"kt ' .... kt. ~ vu-
1_ ..... pl.lt"" \'OOr..- ec htc 'krl_ inde .. u - lij k t me .) :Moc ht en diegenen da t 
~nt.t .. ·._t"!! kQOl ttf\ ... rt .. lt.Hn--c~l lj .. hcld ...Ä", n i e t zi en zitten da n kan e r wa t 
Ol!! tI' Me, .... '"" t .. 'en _r_ op " ft bepn l d _.t JI'\. 
..... llte b._ ._kt \/Ord.I' . /!tet rl llli bcl. u te- . mij betreft vrij ui t over hun 
.... ooit l ... " ... o~. v.., i n hottt "e rzo t dl"" d. 

Mntrllkt.nrtn. eoel_tl, o" ell6u .. ot _ rd t .. n * omstandigheden e n r e d e nen 
_ r l. (." _r""llCII ) het oqtwtkkcl .. n ... " _1(-

be,..t"'IcoU" kttc • • _h, a/l ... n len·ft. _ft g e p ubli c eerd wa r de n. 
""ud td jll ..... ...,t.1et M" • ...:td.J:h:·~" Ik z ou e en politieke I
e" weTk ......... t t cr helMl vordllln ~ .. . Va t dat 

. i .u .. per.pc"U cf ~l ook nl.t onUI..,n dOOI (!Cl! 

.. crt"lJf ... 14 . .. tboud~ ... ol aoclten nu. utoP!t,. · . ...,J,. sa me nwerk 1 ng met hun op de korte 
ae .. r l Jdh, a ft nht v.chte" tot na dl' ' .... .,!>Hle. "" 

l
hoe"'lel e r ftft re901Il tt e {lIp""l yoor-.:lnier""n t e r mijn nie t meer zien zitte n . Dat 
:::!.~I. h _ be. r l jd1a., .. had.oIl(' II J"te geld ook: voor een evt . kollektie v e 
IWt ltjltt one niet ,oed - :w' n Ye r t!n i l l nll tI' *' b d h t 0 
bepelke" to t __ en .t:a4 ...... r nil:lt" • . Ü! lO\l Voor ere i 1 ng van e proces . p 

1 
...... ' .. · · '"btrtjder.bl J-lkallr_tcl:brc"II"' '' . h et persoonlijk vlak zou ik ze het 
h ... h>l .,." relo:l'II l". is Gft. Ic .. c:" ooit Ilî."l 1" 
stllkje.o,,"eel4.I)(beur::r.oud.lnin_ten li e fst wel z o veel mogelijk will en' 
d l" ; V_r het ~~fI ... " een ,.0 bcllr,,~" r.d1-
'h.l-lhkM ~ht lck .... orpni .. t1e ... nlet! ... * b 11.1 ven ste u nen. NNxxx 
onlll IJr .. , in:r.e~en . I " 1'-. ~ ~ ~ ""- '!tr. ~ * .1\ '* *' l'ç 1( ~ ~ "je );- ~t. 'Ir .,., * ~ * . ."., 1r * " 

_ -zo " A.ls j e he t · ver loop vóJ.n de verhoren van /1-; 
Nijllle~en en Groningen op e~ll rijtj e zet , merk je ,!;.\t oen- ieder di<:: . 1<' 

duidelijk maakte z 'n/huar mond te houden , nauwl ijks verhoord is . . * 
D& mellS&J;l zijn ~ er ze,l! verantwoord e l i jk voor en ni et d:: a a ogc .J. · 1-

w&llde repressie, zeker binnen de hier a angewende methode. ~ 
Mensen die samen .met ander.en politieke akties voeren, en da:u'n3 te- '" 
genover de smeris of r e chtbank ve r kla rinBen uf l egBen. waarbij ze ~ 
andere personon ~QDwijzen/ idcntiviseren. a trukturen bloot leggen o~ '" 
zich distancierc::-, ' ." '\tl akt i viteit en( ?Onde r die distu.nt i erin15 eerst .,. 
111terll. te besprekeIl) • plegell voor mij p <>l i tiek verraad . -:: 
Uensen wa.ar ik/we mee samenwerken hebben ~e'l''' veraotwoording 0.1' te 1<-
leggen tep;en over de s ml!ri s of de rechtbank: , NNlOO 1<. 

1<' 1t' "< -te 1< .,.. '" 1< .,. .,. 1< '" 1'< ,. 1< " * i<. 1< ,. 1< 'k 1<. .,.. i< k >'l ;. 1< 'I< 10 i< 
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toriese gebreken . \..'a,<:!I" o m? Omdat d e axic hee1l ~la\lgl!l\'Ulld J ,ll h L" l lllo rt.: ll J k 1 :. 1'111 /:lt'l 

een rela t i ef kleine groe p mensen de orde îlink te ontregelen, on~estoo rd te kunnen 
slopen en de smeris ~r van langs te geven . Dit is daarom belan~r ijk ~~dat de propagan
da van de overheid de \:i l do en geloven da t ze 515 individu OF ~n kleIne groepe~ machte-

' . . . . . . 1 h ' I " 'd en en Roed ~ eorganlse erd e l o~s zlJn tegenover de scn l Jnba a r a ma c tlge staat. nOlVl u . ~ ~ . - . 
kleine ~roepen die duidelijk weten waar ze mee bezig z i jn. vorme n ~amellJ~ wel . ~c~c
lijk een be dreiging ,-" ~o r àe heersende orde. Zi j kunnen zeeT effectief <1ctle~ .zIJn en 
zee r moeilijk te pakk~~ (b. v . rara ). Vooral wanneer versch illende groepen bIJ bepaal
de Qxi es ' of ka~pagnes hes lu iten samen te we rken. 

-\.Je vonden het prin.J dat "grand-c<.:fé" Foruï.l g,!sloopt i s . J a'f.1.rne r is clat d~t .niet de ?c 
doe lingw .... s . lnuners g,~ z':'en de k12;1 t enkr i ng \Jas/is d ~ze bonz,cnte n t een leglt l.em doel .... ·lt 
want naast · hun .... ·ool~:n..:izen en productie/belci.Jsccntra z.ijn de .lmusementscen tra v.Jn de 
mach thebbers de pl aatsen ~aar je ze direkt kunt raken. Sloop dus de volgende keeer ook 
hun bordelen , casino's, hotel s etc. 
~e oproepen ~n 'de ey. -~~C gevangenen zich ~e distancieren van de sloop van forum onder 

~ steunen de pogingen van d e burgerlijke meciiG aen kunstmat ige onderscheid te maken tus-~~~~·t~~·, 
': .-' s en zgn. goed e (ee:./.ame) krakersters en sl echte kraker:sters.-:-~· - " . 
;:.~:~':~ë7:·'.f; " : " . .~. . ;;. . . .:ç:::-:: '-:-;: : . !iÎ:::;~d~ .. ." ':-'~~;ii: 
~ ... . -!'? .:~: ;~ , 

. ~ .... ~i· · . 
• ; J ''1~.;:' .="';. ' 

. ~ . ' !~': :' 

vinden het jammer dat een groot deel van de mensen die k rit i ek hebben op de 
ax ie zich pas achte'raf met de gang. van zaken omtrent . 't Imc b emoeit . En dan alle en 
wege di e éne dag . Te~ijl er 5 jaar aan vQoraf zijn gegaan zonder dat er echt interesse 
was voor het WNC. thj ste llen dan ook voor om' in het vervolg een meer aktieve so l idari
te it en krietie se betrokkenheid JIlet dergelijke (WNC) en andere soortgelijke "kraak"-in
iti a t~ even in praktijk te brengen ipv . moeilijk lopen doen als er . 

-
lede r indiv idu' heeft het -;'cht om zelf te beslui ten of en wanneer zi j / hij 
(gewa pend ) in verzet wil komen t egen de staat 

uit: Rondbrief 1 
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*~*****~**********.********«*.* *., 
"Het 1s moei li jk , daar hebben we 
he t ook met elkaar vee l over 
gehad. dat we voor ee n belangri jk 
deel hier z i t ten voor een 
spontaan, nogal a-pOlitiek deel 
van de aktie. Het slopen van een 
cafe of ande re prive- eige ndommen 
d ie niets met de geschieden.ts van 
het VHC te maken hebben, overscha
duwen nu de dingen waar we we l 

• . _ . . --
voor s taan . Daa r we evengoed niet 
zullen praten ku nnen we o ns ook 
niet ve r dedigen. Het maakt h~t 
z itten nog nuttelozer dan het al 
is. Maar roet deze mooie vrouwe n 
zullen we die maand erbij ook wel 
doorstaan" 

1A 
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AAT LANGER MEE DAN u 
DENKT? 

lIli.d·t a ·t · t aatse ten s n I.b.t. de t .•. 
van bet WNC. Ik streef hierbij niet naar yolle4igheid .aar poog slechts een aantal punten aan te reiken die I.j. 
een rol louden .peten spelen in de diskussies over de tpekoiSt van de 'kraakbeweging'. Pit stuk DOet dus vooral 
niet beschowd worde" als li jnde een konsistent artikel. 

Wat de qeooederen towel binnen als buiten de beweging 
vooral heeft beziggehouden is de qeweldsfaktor in de 
qekoten opstell inq. Is de verbazing over en de krit iek 
van I.n . Densen binnen de beweqing daarop terecht' Bet 
antwoord is: ja en nee . Iedereen die de qeschiedenis 
van het WNC eniqstins heeft gevolqd kan tot geen andere 
konklusie koaen d.n dat de keuze voor qeweld, voor een 
qewelddadiqe verdediqing of offensieC, niets oeer en 
niets .inder is qeweest dan een logisch voortvloeisel 
ui t de standpunten die het .ilK vanaC het beqin beeft 
inqenolCn. En iqe andere keuze zou hypocriet tijn 
qeweest en IOU de stelli nqna.es van tle afqelopen jaren 
van elke betekenis, van elke waarde hebben berooCd. Oe 
houding (in ieder qeval naar ~uiten toe) van bet WNC 
t.a.v . haar standpunten en pcincipes, en t.a.v . datqene 
waar ze teqen streed is altijd (vrijl kO"l'rooisloos 
qeweest. Van eniqe konsessies is zelden of nooit sprake 
ge_st. Dat daaruit wel eens dislrulabele konsekwenties 
voortvloeiden spreekt voor tich. 
Die houding qaf het WNC ook een horzelfunXtie naar de 
'beweqing' toe, want een derqelijke konsekwente en 
ko"pro.isloze opstellinq bebben we de laatsté jaren 
elders telden oC nooit qetien . Dit .. akte bet WNC ook 
niel alti jó even populair in Eiqen krinq . 
Bet liJlC heeft ook altijd duidelijk qe .. akt dat te haat 
strijd zaq als een 'vechten voor' en Ivechten t~n/, 
in towel de rui .. als de enqe betekenis van bet voord . 
Ik wil hier voorlopiq volstaan let de konklusie dat in 
een repressieve .. atschappij als de onze, bet qebruik 
van qweld onveroijóelijk en telfs lO9itiel is. 

Dat er ook in eiqen kring leritiek is op de keuze voor 
qeweld is een qoed recht, .. ar de leritiek toa Is die 
onder andere in de KIl terug te vinden was, en waarin 
werd qesteld c.q. qesuqqere<rrd dat de houding van de 
WNC-lerakersters slechts een doodsteek betekende voor 
(alle) andere krakersters, vas een .ólslaqen onterechte 
en onzinniqe. Bier worden oor taak en qevolq ooqedraaid. 
Wanneer, toals werd gesteld, kraxen d. a.v. een IJ'V of 
andere wettelijke bepaling ~an worden verboden, dan 
dient .. n niet het .11( daarvan de schuld te qeven, .. ar 
de wetqever en/of de politie~e .. cht. Want op basis van 
een qrondiqe analyse kan oen toch slechts konstateren 
dat het verloop van de ontruioing slechts een elCUUS is 
voor het inv~ren van een derqe lijke bepaling , .n dat 
ICn al daaraan 'voorafqaand lich ten doel stel~ ons uit 
te schakelen. De (eniqe warel opstellinq en 
ontrui oings..; trah 1ie bestaat niel. Ieder beeft het 
recht een andere keuze te aaken .. ar . en dient dat dan 
,·el te doen op basis van zuivere arquoenten. 

Terecht is de opoerking dat de beweqing kreatiever zou 
_ten tijn in haar opstelling en voor het binnenhalen 
van sukses. Da's waar. Er zit noq veel tussen aan de 
ene kant qevelddadiq verzet/uitqelokte ontruiotinqen en 
lO9aliS<1tie op basis van de huidiqe wettelijke 
bepalinqen aan de andere kant. 

1Q 

Bet verbaast te toch ook eniQSz lns dat de kritiek in 
ODle eiqen led ia niet qinq o·ver al diegenen die (al 
tijde") taal en pa .fletten produc~ren vol politieke en 
revolutionaire pretenties . aar in hu., daqelijks 
funktione ren adn qeen enkele pralttiscbe konseko'eDtie 
daarvan qehoor qeven ; wals daar zijn al die IleDSeD die 
bi j dreiqende ontruiling, na allerlei radmie 
(papieren) aspiraties, hun pand voortijdig ,erlaten 
(het gros van de Stadhouderskade-bewonersters iD'19) of 
tich (willenj laten uitkopen (Bulgakoven lO9io 
anderenl. Dl als er dan werkeli jk sprake is un een 
betrokkenheid, raakvlak, vaarol varen dan slechts 139 
oensen bij zo ' n qigantiscb co.ple, betrokken? 
Iedereen di e bet belang van dete zaak inzag was in de 
IOqeli jkheid o. vooraf het antwoord op de dreiqende 
ontruiling in een bepaalde riChting te sturen; een 
andere richting dus dan waarvoor nu qekozen is. Kaar 
het is natuur li jk aangena .. r vanaf de I i jl i jn 
konoentaar te qeven . 
In die zin kan oen zich ook afvraqen of Den voor 
bepaalde qebeurtenissen niet lede-verantwoordelijk is 
door er niet (fysiek en psychischl bij betrokken te 
zijn. 

Kritiek op het qebruikte geweld van 26 llei j.l. heb ik 
echter ook. 
Ten eerste vind ik dat qeweld ten ali e ti jde 
doelqericht lOet zijn. Kiet zOleer oldat ik denk dat we 
daarlee de buitenwereld lleer bekoren, laar puur oldat 
dat voot tezelf teer bevredigt en ik niet bet gevoel 
krijg dat ik lijn Joel voorbij schiet. Ket de door ons 
qekoten opstelling wilden we iets bereiken, we hadden 
ook een boodschap. Daarvoor wil ik ve[\li jzen naar het 
in Croningen huis-aan-buis verspreide paaflet . We 
hebben daaraan '{oorafqaande een bvewuste keuze ge .. akt 
waar we ons np zouden richten Ol dat doel het dichtst 
te benaderen. 
Daarbij hoorde geen verbouwing van rOrUI, capitool e.d. 
Er is iets lis wanneer ik dan hoor dat lensen achteraf 
het excuus qaan zoeken dat dat heeft plaatsgevonden 
oldat forUD een seksistische kroeq zou zijn. Hoe lit 
het dan let seks is .. in eiqen qelederen? En heeft er 
ook niet binnen 't WNÇ herhaaldelijk een diskussie 
qespeeld over seksiste aldaar? - Er is nadrukkeli jk 
qesteld belendende panden te ontzien , afqezien van het 
Buro bedrijfsleven. Het qetuigt van een a-lOrele en a
politieke houding dat een aantal .. nsen,hebben qe;eend 
deze afspraak aan hun laars te lOeten lappen. Sterker, 
dat een enkeling onder deze oensen zelfs derden 
bedreiqde die hen ervan wilden weerhouden. Is die 
opstelling niet even verwerpelijk als 'het seksisme van 
de forum-bezoekers'? Ik vind dat deze lensen open kaart 
zouden lOeten spelen en proberen uit te leqqen waaro. 
zij leEnden zich niet aan de afsoraken te ~oeten 
houden' Ze aoeten eens uitl~en w.arol zij dachten de 
andere betrokkenen te aoeten opzadelen tet eootionele 



en juridische qevolqen van hun daad, en .aar de anderen 
nadrukkel i jk niet voor gekozen hebben! 
Want waaro~ wel praten oyer het wel or niet 0"'laan ~et 
. ensen die ,erklaringen hebben atqeleqd , en niet over 
de qevolqen voor dieqenen die afspraker. a3n hun laars 
lappen. Kisschien zijn er zelfs wel mensen qaan 
verklaren omdat de ontrui.inq op een aanier verlopen is 
die ze niet qewild hebben. Daar ... spreek ik noq qeen 
waarde-oordeel uit over het verklaren! 

VerklarenIk vind het belanqri jk met het ooq op 
toekomstiqe akties Ol uitvoerlq stil te staan bi j het 
afleqqen van verklarinqen. aet is belanqrijk dat de 
lensen die verklarinqen hebben afqeleqd open kaart 
spelen. Vooral oadat we kunnen leren hoe we ons 
psycbisch kunnen weren teqen detentie en verhoren . Het 
is dus belanqrijk Ol te kijken naar wat ieland heeft 
verklaard, ·.aarol ieDand heert verklaard en wanneer 
ieeand heeft verklurd. Kortol: welke OIStandiqheden 
hebben een rol gespeeld bij bet afleqqen van 
verklarinqen? Daarnaast is het even zo wenselijk dat 
eensen die qeen verklarinqen hebben afqeleqd vertellen 
hoe dat qeqaan is. Hadden ze wel lOeilijke .oaenten, 
hoe hebben ze zich tijdens de verhoren qedraqen, hoe 
zijn ze de isolatie doorqekoeen, enz!? 
Bet streven zou lOeten zijn Ol DOOi t verklarinqen af te 
leqqen. Dat is een persoonlijke en een politieke keuze. 
Ook wanneer akties teqen je zin verlopen zou dat voorop 
lOeten staan. 
Het laakt voor lij ook noq verschil of personen die 
verklaard hebben, over andere aensen hebben qepraat. En 
wat hebben ze over anderen qeleqd, en vaarol? 

Het stilstaan bij de OlStandiqheden vaaronder is 
verklaard is erg belanqrijk. Bet zou kunnen zijn dat je 
IIe11Sen kan adviseren niet aan akties deel te nemen 
vaarbij de pakkans en juridische qevolqen groot zijn, 
wanneer IIOCht blijken dat Ie niet teqen bepaalde 
verhoorlethodes kunnen of niet teqen alleen-zijn 
kunnen. Kaar wanneer verklaardersters open kaart spelen 
.qeven ze anderen ook de kans Ol liet aan qelijksoortiqe 
akties deel te neoen wanneer de verklurdersters dat 
wel doen . Door open te zijn voorkQlell ze ook een sfeer 
waarin Jensen niet leer aan akties durven ... te doen 
o.<I.;t !e banq zijn 'verlinkt' te worden in de toekoast. 
Ret is dus ook in deze van politiek belanq dat deze 
diskussie niet in de doofpot verdwijnt . 
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DE KRAAKBEWEGING ••••• 

VOORKOMEN OF GENEZEN 

Er zijn bij mij over de gebeurtenissen 
vr agen blijven hangen . Het ging a lle
maa l een J;>eetj e t e voorspelbaar. De 
belangrijkste vr aag wa<!r ik mee zit: 
Hadden de 'staat s( en)ondermijnende ak
tiv i teiten' van de krakers niet voorko
rnen kunnen worden? 
I k denk het wel , maar uit strategische 
overwegingen heeft de overheid beW'J.st 
de zooi laten eska leren in de Groning

,se binnenstad . Ter genezing van de 
kr aakbeweging. 
Om deze gedachte enigszins met a rgu 
menten te onde rbouwen , ga ik t erug 
naar de ontrui ming van de Tesselscha 
destraat in Amsterdam . Het i s 20 no
vembe r 1989. 

Eve neens vroeg in de morgen werden er 
bij de kraakpanden in de Tesselschade
straat barrika des opgeworpen · en in 
bra nd gestoke n. De politie trad daar 
in eerste i ns t antie uiter st stuntel i g 
tegen op . In tegenstelling tot de Gro
nings e kraker s onlangs . vermeden d~ 

kraker s in d e Tessel schadestraat de 
direkte kon frontatie met de politie 
en men t r ok zich te r ug in de panàen . 
Later die ochtend krijgt de groep e en 
' vrijgele ide ' naa r buiten , n iemand 
wordt gearresteerd . 
Kamer vragen volgd en : Had de politie 
de plannen niet kunnen verijde l en en 
..... aar om kregen de krakers een vrijgelei -
de? Cruciale vragen die eigenl ijk nooit 
duidelijke antwoorden hebben gekrege n . 
Naderhand bleek u i t informatie , afkom
stig van onder meer hoofdcommissaris 
Nordhold, dat de politie vi a i nforman
ten vrij nauwkeurig op de hoogte bleek 
te zijn vooraf van de krakersplannen . 
Toch kon het gebeur en dat e r v'!"i;wpl 
ongehinderd barrikaèes opgeworpen ·wer
den en niemand d aarvoor in de cel be
landde. 

Een kollektieve aanhouding ..... ·as 
derhalve in ieder geval niet mogelijk. 
Men wist van de plannen van de krakers 
en dat die ~ich zouden vermommenf zo
dat niemand persoonlijk aansprakelijk 
kon worden geste l d. Over het ' waarom ' 
artikel 140 nu niet werd toegepast , 
blijft he t gissen. Bet zou best eens 
te maken kunnen hebben met het Arron
disementsdistrikt waar Ansteràam on
derdeel van is . De rechters in deze 
stad staan vri j kr i tisch ten opzichte 
van t oepassing van art.ikel 140. Kri
tischer dan bijvoorbeeld GroningEr"! ••. 

-



Vrijdagmiddag 25 mei arriveren sympa
thisanten bij he~· WNC. Er staat iets 
te gebeuren, zou je zeggen . Maar de 
politie denkt er duidel ijk anders over, 
dom als z e zijn. Want d ie zelfde dag 
trekt de ME zich plotsellng terug uit 
de binnenstad. Weekeinde natuurlijk hè! 
In plaats van optimale, verhoogde pa
r~atheid, blaast men de aftocht. Erg 
.taktisch. De gevolgen zijn bekend . 
.Krakers konden vrij e envoudig, in het 
eerste half uur, dat doen waarop jus 
titie gehoopt had: Een r~vage aanrich
ten . Enige uren later omsingelden de 
ME-troepen de omçeving van het ~"NC . 
noodtoestand werd uit de koelkast ge
haald, in no time had men op zaterdag 
de beschikking over e en zestigtal kon 
tainers, die de stra ten effektiét 
blokkeerden. Als ratten in de va l e n 
de meesten inmiddels vier weken in 
voorarrest. 

_ \",......- Zonder dat ik er overtuigende bewijzen 
voor heb, geloof ik er in dat de poli
tie zowel bij de Tes selschadestraat als 
bij het WNC de ~rrikades had kunnen 
voorkomen, als men gewild had . 
En de krakers nemen nog steeds t e mak
kelijk aan dat "Maandenla ng voorberei _ 
de akties -min of mee r openbaar voor
bereid daar vergaderingen niet al tijd 
aangekondigd werden via persoonlijk.e 
uitnodiging- niet uit kunnen lekken. 
Het vergt voor de t oekomst een an
dere , minder geslaagde , voorbereiding . 
Een voorbereiding waarbij maar heel 
weinig mensen weten wat e r te gebeure n 
staat . 

Voorts poogt men de kraakbeweging te 
kriminaliseren. Tot nu toe slaagt men 
daar redelijk in . Maar de kraakbe .... eging 
:aou de kraakbeweging niet meer zijn, 
als zelfs achter s l ot en grendel d ie 
kriminalisatie niet met gebalde vuist
jes te lijf zou worden gegaan . 

OVERfJENZO 
Kiu de vorw. . ~~ 1 •• QdrMftpel1q !'IOÇ'e!iJ": 
wordt ~~. 

Teruq . nu.:Ç .h.·t.·~~lk<t aktie. kun
nen we ~ __ ~~"atn ala ·U •• pijn. 
z. len.n .ieJoullvooi lSe overheid er u1 t
stek.nd voor ~v.oret.. t.:rililinaliseren 
en h.t atrA.tnotft :bij' te .chav.n\..:~ DUr 
dot toch nl ... n4 "os--·t . waChten (behal" 
ve. di. enlWl • . ~vuei:r1l1.-akt1'vi.t 1n 
spe). Velen dJn niet nallt" Groninqon 
9~, cac!&t" tÜti •. veel te q.lWeld" 
dadiq "'... ~t. . u nooit 9~ec!: ja W'e 1 
betrokken voele n · .. t d. men •• n tSh 
daar uit hun hui.en ge~.t worden, Maar 
niet ... kunnen doen op het M~nt dat 
her er Of' .an kcat . Je voelt ;e .an 
cSe zijlijn .t •• n van ,en geheuren, w~ ar 
j. no~l geaproken •• n mee zou doen 
....r die nu &0 vr •• ell)ç ver van j. af 
blijkt t. .ta~. Al. het even te9'U 
ait, 9& j. ook noq •• n. aan jeselt 
twi jfelen, vo.l je je ac:f\hr9.wtA~d hn 
opdchte van di~n.n die wel :ijn 9-" 
gaAn . 
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"Cver,e.:- er. zo" 111· Al ex' zov'!e l Ste l'eakt1e op de l{tr be\Jrten.1.s.en m.b.t. 
de cntrJi~ing van het ~?lt.r~ Noor4hof Complex ln Groningen. 
n!.j gebl"'.liic t .j~ Qn t ruilDi,.~ van ~et \rr"RC al. voorbeeld. 0::11 te s t ellen dat 
~C'!~:"g~l ! j:.c.~ ) hcogdreropel1ge en / ot g~\{ddd .. l!ige aktie3 eontra.--prc:duktiet 
"n d~ ! ~l~ l "cs toude~ ~ i J n. D~t i s eehter _aar de vr •• ~. 
E6öe~t~.el 0= d ~ t te ~eoo~~el .~ !a n~Jl1Jk wat het do.l ia van d~ akt i e 
en door vie en Toor vi. cf wat dat doel 1. g.ateld, 
4 l ex a~gere~rt in :iJn .rt1kel n~81iJk .laot het 4.bruik van ge~.ld 
40el op 11eh vas . Ri' schrijft: W~olters voerde een xomproml.lo~e etrijd, 
t.,en stLat en kapitaal. ( •••• ). Maar in het al.e=.~n w_ren d. kr&k.rn 
van ·Jo ltp.rll hun d&en lE·v~n aan he t ldd.e.n, scveel mogelijk 10. vall-de 
be ~h~nd., t et'fat!"'Ulrt'lt''tn . !)~ on,,;rui'llltng vard beechcuvd ale een aan"T&1 0;
hun vriJlta.t. ( •••• ) . Het ~ou ko.te vat kost bard te en hard aan t 
de~s ~e ont~1~1n« . (or.~er~tr.pIng VL~ eehrljv.r d8?e5 • or 4e ~t1e 
na.r buiten toe eni«zin. begrijpelIjk over sou kODtn, deed er niet toe. 
tu of d,_ .. kt1. negatieve gevolgen zou hebben Toor 'over1,,' kra.kend Gl'O- . 
n1nsen, va. al hel.aa.l niet aan dt orde . -
In 4it citaat zitten niet alleen .en aantal pertinente onjul.theden, 

Arie Luyendijk , naam bij de redaktie kle- ::l.:t.1= .::.o ~ d~bieu'Z.e ~! .l:;l1t"i cat1lt:1 ".n. . du.T .... aar de 8ugg •• U c gewekt wordt 
~end . dso! er 2 groltptm krakers ~"!lta~r. : de 'Jolter3-krakera en de anderen . 

Dat eie ontrull1ling VCLn hot '.,'C nlet vreedr.a.a.a zou verlopen i3 een 011:19-
kenb.ar fe it, ~aar niet vavege het doo r J lex g~8ug~ereerde geveld-o~-net-

ui t: NN60 . .reve1d-U ... 
(28-6- t 9 0) Dat lun zich lijfelijk tegen een ontrulcing -z,ou •• r .... tte" 1. e.n loe .i !lc: h 

voortvloei.el van de ideologie, .t.llin«n&ne. en hoa diDC d1e het WNC .i~de 
de kraak he.Ct uitgedragen. (Op d. inhOUd daarv&h vil ik hier niet i~aan. 
ik vil vol.taan met te verwijzen naar de .ele publikatie. dit vanuit wol
t er. ~ljn gepubl1c • • rd) . »e &tr1jd voor zeltb •• ehlkkinc di_ het W»C voor 
ogen ston4 moe.t onver mi Ide lilk laiden tot g.welddadi~. konfronta~i •• eet 
het a:retaea:. en ~:- vertegem.oordlger. die, vanwege de te .. ence.te ... de be-
1.o«.n. er alles aan gele.eD va! oa die zelfb •• chixki~ met a ll. ~iddel9n 
de kop 1n te drukken. 
Rot ~~~ 13 di e con oequenti. van h.ar id.e.n nooit ~it d. weg gegaan . Zat 
ia m. t. een te respeKteren hou~i"~. Velen hehben d.~elrde pretentle, 
slechts wein i gen vol •• n dj . eon •• quant!. daadwerkelijk. 

ie~and de ideolo(.1~ aann.n~t . die ook het VNC .&nh&n~t/-hin~, dan 
k.n ~.n ni et anders eoncl~d~r~n ~~~ 1at op ~O~ "&ar yeranderin« aan vro~g 
of l.~t R'"vcld "al moeten ~eb 1.""'..1J.kfJn, omdat -<ie andet'e kant .. vroeS' ot . !.~.1. ~. 
-ev.lc ~al ~dbr~lk en c= h~ar tegenatander. uit te ~ch~el en. n~4rc~ ~~e 't 
~p.n 2~ lu i ~e.p. l a g! l:: r..:ikt er. !'Itltt. omda.t "'aon dat kn et., y ... t koS' 't ';I1l-!f'. 

~ta" r nok ~ann~er het dQel v<'! " dl! !JNC-kr"l<oere uitsluitend ,:,:cu djn lieVef'i1 t. 

om hun e ige n i e 'ren te lei ~h n. r: o n:! er verd"r: e politieke 1 1"!f!e~n, ook dan ~ou 
1~ het gebrqlk van 8ew~ld 1~~l t1~~ v1r.dtn vann.er dat het 1 •• t3t. red.!~
d.l zou zIjn om de eIRenwa.rd e · to ó eho~den. 
H,t 1 0 een i~l\lf) :' e OID te \'e::- C' n è cr s ~ell e tl dat :: C!g ene.a.:d la.aclre!l!peli(.f" 
akt1e-l'Q.thod~n (p~r · d efeni tie ) ·tei.;ieon ":. o t Irrotl'! .. a.ntal l en d.el~e:nerll i t . 
e n vel omda t .-elell ~eer. eor-.aeQuen~1 e!! t rdt 'c: er: ui~ hun pretenties er. /~f 
!d '.4!'~n, en omti 3 t ~J." 7.oger.~amde so:lia. i\ :-itioi":. lO i) d i"t ttlC'm en ~. ) ook tö~e! "'«I' 

':'11 dan een lucht~ a8 hel. 
uit: Grachtenkrant 
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ANARCKLSnE IN THEORIE EN PRAKTIJK (?) -;..-
~, f 

n .a.v. De Rond brieven 

Diffuse kontinuIteit van revolutionaire politiek tegenover 
legalis ties of antagonisties links, reformis ties solidariteitswerk, 
collaboraterende ongediffentieerde paranoia - ik word hier niet goed 
van , van dit semi-intellectuele gedoe vol verkeerd woordgebruik. 
,Ik vraag me serie us af waar de mensen die dit soort artikelen 
s chrijven mee bezig zijn. He t li jkt wel of ik een stel Stal inisten 
met elkaar hoor o uwehoeren over Het Volk, de te redden MASSA 'S, 
onze VOORHOEL';;functie en DE REVOLUTIE. 
Hou je g . v.d. eens bezig met menselijk te leven ! 
Dat h ie ld voor mij o.a. in om naar het W.N . C. te gaan . en ook 
dat ik nadenk over de kraakbeweging, dat ik e r artikelen over schrij f 
en lees enz . ~aar dat t oontj e van j ullie is walgeli jk. Het is het ~~~H~je 
toontje van de stedelijke ve rgade ring Grön (Grön ingen , voor outsiders) 
die mensen voor de vergo daagt die zich maar even moeten v e rantwoorden, 
o ve r politieke processen me t omgekeerde bewijslast gesproken . 
Het is het toontje dat eerst gebezigd werd door de f ascistoide P.V. K. 
en nu opnieuw ops teekt in gesprekke n ove r verklaarde rs. 
En wel op de manier van:" ik ben t egen discriminatie hoor , maar 
i k hou gewoon nie t van negers ", wij kotsen de P.V . K. uit (we kotsen 
immers alles en iedereen uit) maar wat betreft verraders .. . . " 
Men distantieerd zic h a an de lopende band van iedereen die niet 
volgens de j uiste normen beweegt in he t juiste pol i tieke kader , 
zelfs persoonl ijke ruzies krijgen een politiek p lakaat om zo mensen 
uit de groep te gooien. 
Godve rdomme, iedereen baalt van de dingen die z ijn misgegaan en nog 
mis g aan, maar jullie zijn b ez ig me t zondebokkeri i . 
Ik hoef niet bij de ware zuivere top te horen die de rest dicteert. 

Hierbij distantieer ik me van jullie . 
Nog even voor de duidelijkheid: ik distantieer me dus ab s oluut niet 
van het WNC en de rel. - Ik ben - door jullie persoonlijk niet 
aangevallen, voel me ook nie t aangevallen omdat i k ze lfs volgens 
jullie normen niet verraden heb , ik ben ook niet in Forum geweest 
ofzo, dat is mijn frustratie niet. Ik vind het net zo goed shit 
dat Forum gesloopt is , dat mensen over anderen gepraat hebben. 
Maar jullie gaan te ver . 
-Nog meer duidelijkheid: Deze brief is niet gericht tegen iedereen 
die tot nu toe in de rondb rief geschreven heeft . Er zaten wel degelijk 
t o ffe artikelen tussen en ik ben b lij da t de rondbrief e r is. 

g roe tje s,B . 

De mensen van het stedelijk Grön z~Jn zeker een bee tje gaar geworden 
ofzo . Ui t hun eerdere verhalen over o.a. "verraders" blijkt a l dat 
ze , zichzelf opsluiten met hun ideetjes, i n een veilige isolatie van d 
de r e st van de maatschappij. Zi j hebben imme r s de e n ige ware politieke 
lijn , en of iemànd dat begrijpt, o f ze aktie voeren 'op ee-n manier dat 
mensen era chter sta an , interesseert ze niet, want als dat niet zo is 
dan is het de schuld van de media. 
Zelf doen ze nie t s fou t. Alles is goed , als het maar radicaal en 
revolutionair is en b innen hun enge groepsnor mpjes past, leve de 
aanstaande r evolutie . 
Dit soort de nken doet me toch al walgen , maar nu word ' ie helemaal 
mooi; de afzondering gaat n og niet ver genoeg, laten we "echte " krimine le 
kriminele verenigingen " opstarten om in te wonen , we r ken en actie 
te voeren . Weet je, dit doet me denken aan die Japanne rs die in '6 1 
ontdekt werden op e en afgelegen eiland; ze dachten da t de 2e were ld
oorlog ' nog steeds bezig was. Jullie hebben gelijk, d it i s echt de 
beste manier om een brede basis voor de Revolutie t e kweken . 

Eindhove n 

.. ~.-



lt is Grachtenkra nt. 2~5, omdat de gr.kr. van 4 ..... eken teru9 n.r. 253 'ooI a s , h('')plo,'e l de ... or~ c;r E: 2SS '<o/ es s. 
Misschien wordt de volgende wel qr.kr. 260 . Of wie weet 259. Of beter: 254 . want d i e hebben we nog 
niet gehad . Ts ja ...... e zijn hier ook een beet j e i n de war . In de war? Ir. war ? I n oorlcg, jawe l! 
De vroege r e direkteu~-çeneraal op Binnenlandse Zaken (~et de bvd op zak ) hee ft on s de oor l og verk laard 
cn i. volgens eIgen zeggen glansriJk ~15 overwinnaa r uit de strijd gekomen . Daarb lJ heef t hij r uim 
150 krijssgevange nen gemaakt . van wie het overgrot e deel nog binnen z~t . Ve r geet ons de te rm, ma ar 
dat 1s jargon bi j een oorlog . 
Volgens ons verg i st Staatsen zich , al is het ~11een maa r ten dele. 
Wat ~ên betreft heef t.'ie gelijk; ~aanden- , zelfs jarenl a ng heeft hij als een erv~ren taktj kus ~p 
~et gebie~ van dp. opstandsbestrijdjnq. als een sublieme 1ee~ling van generaal F ~ ank Kitson ' de e xpert 
van de count er-insurgency) qeopercerd. D.m.V. des-informatie, hetze, kr1minali 5er inq, iso l atie-kampagnes. 
opjutte r l j , media-ml.SbruH. censuur en het gebruik van verUjnd ên van bo t gewe ld heeft hi j ui~eindehjk 
de juiste .reer gekweekt voor de verniet i gende 8laq waarmee h ij hun oorlog i n één y. lap kon ~i r.nen . 
Het WNC kon worden ontruimd .n het PKW volgde al Hoel zonder slag-ëf stoot. 
Hij hoeft het tO goed voorbere id dat ook aan onte kant mensen zijn gaan twijfe i en. o f erger: zich/haar 
zij n gaan d i s t anc! ërcn. WNC, dat stond voor chaos . zo dacht.en velen. En met c haC's heb je niks te maken. 
Het g1ng %6 ver dat mensen de 'l(erkhringen van het WNC over de dood .van L . (openli Jk) -in tW ij fel 
begonnen te trekken. Bot. kil, v ies. Ja, een chaoa wa s het in het WNC , maar een t o ffe chaos . 
Met ~naen waar je op kon r ekenen , die met elkaar iets h~dden opgebouwd w~ar ze voo r stondcn. Sol id~r ite ~ 
in de prakt ijk. Een ant· ... oord op de eeuwige vraag: "Jullif;! z1jn al ti je! overal tegc:1. waar zl.Jn j ·l111e 
nou eigenlijk v66r?" Zonder hoogdravend of pretentie us te .... o rden. En (lat WNC hebber, tie "krijgsgevangene n" 
.... illen verdedigen , np hun m8nier . Ond~nkB het scala van technie~en VAn op6tandsh~strij d i r. g d ie c~~en hen 
z i jn inqezet. Ondanks de verhalen over de ",1 jarenlanq:e dood van èe lo.raCikbewe glnt] . En on t! al\ks d ~ a· soli
da1re houding van ve l e {e x- )k rakersters en andere ak tiviste~/n. D~t W~5 hun ke uze . er. d ie keuze i s 
dOO r velen ondersteund . Dat er daarbij dingen zijn g~b~urd .... aar - pos i t i eve en nC9~ti eve- ~ r)tlek op 
te l evere n 1B. waar we over disku~siëren moeten, da t stant buiten ki J f . Dat 1S zeker ~co~zakpilj ~, dat 
·..Iillen we allemaal . Mnar Wil t op dit moment be langr ij r,e r la . 1:; dat de me nsen die de ke uze~ ge nh'tak t heb!:>en 
en dio nu weg zi jn, die nu tussen 4 muren zitten, wee r heelhuids op vr ije voe ten kom~n. J)~e nen"en ' mqeten 
ondersteu.nd. worden. A ~ .... "l" het alleen maar OPI de diskuss ie ná hun vri i l atlng überhaupt t.e kun nen voerC;1. 
Maa~ dat i s niet hQt L; sli8se nóe punt. Waar het nu Oft gaat is da t het onz e vr lend/ l nn jen z i j n d i e da~r 
bi nnen zitt e n, Zo je wilt : I ... unerad/lnn/en, ook volgens het i ilr9or. . En vr i end/inn / c n laa t ""i e nie:. s.t1kken, 
dl!! laat je niet 1n de steek, ook niet alg je vlndt dat ze fouten he bben yel11~akt . 
N1et 1edereon hoef t 24 uur per dag be~19 te zijn, maar met een beet j e mee r 11~z~t v~n ve len die nu zo ' n 
grote bek hebben over de stommiteit v an de aÀtle 1n Groningen, zo ude n de mensen d!~ nu ~êl 24 uur ~c r 
dag bezig "Zijn (:) ook af en toe een beetje aan haar/ ziCh zelf de nke n . Zodat niet ;UlSt ui he t zijn die 
straks geen energie meer hebben, en dan ook niet aan de verdere diskuss i e mee kur.nc n doen . 
En dat 1s wat we b~doelen als we zeggen dat Staatsen maar ten dele gel i jk heeft. B~j e~ n oo rlog zi jn 
e-r twee pa rti jen , maar waar zijn jullie a l lemaal? De oorlog ' is nog helemaal r,iel ai,?e l open. ze zijn er 
nog maar net mee begonnen . Hier staan heftige dingen ·te gebeuren. Wie weet hoe lang de z~ mense n va5t 
gaan zit.ten? Er wordt heel mal(Jceli jk gedaan over de verlenging met JO da gen , e n niet Rlechts voo r e nke len 
Ze smijten met ert. 140, met een verbod op kraken , ontruimen panden op openbare orde en 00 b ra r.dv~ ll ig
held. Ze wi llen van ons af. 



Uit: Rondb r i ef n r.2 
Okt. 90) 

Verklaring uit Utreq 

Bij de eerste voorbereidingsvergaderinq voor het diskussieweekend n.a. v. de ontruiling van het W>H>C>, bleek dat de 
aanweziqen niet leer qelOtiveerd zijn Ol tijd en energie in de voorbereiding te steken. 
Bi er zijn een aantal reden voor : 

Bij het W.N.C.-gebeuren zijn Jeer Densen betrokken als alleen de e~-arrestantentes en mensen uit de steungroep. 
Bi jvoorbeeld de honderden lensen die deelqenoJen hebben aan de ondersteuninqsdelOnstratie in otreg en de mensen die 
er voor gekozen hebbel, Jm niet naar de ontruiming van het W.N.C . te gaan. 
De keuze voor een gesloten opzet van het weekend vinden we dan ook niet de juiste. 

Daarnaast willen we niet blijven hangen bij de ontruiRing en de nasleep van het W.N.C. De tijd en energie die het 
voorbereiden van het diskussieweekend kost, willen we eerder steken in andere venen van verzet. De ervarinqen opgedaan 
bij de W.N .C.-ontrui.ing nemen we daarbij lee. 
Kortol, onze prioriteiten liggen ergens anders . 

Utreq zou voor het weekend het deel over mensen die verklaard hebben , voorbereiden. Hierover hebben wij qesproken en 
daar is het volqende uitgekoJeD: 
De opzet (mobilisatie o.a.) en wat er tijdens de ontruiming gebeurt is, speelt een belangrijke rol hierbij. Van te 
voren is weinig aandacht besteed aan de druk van bet vastzitten e. d. en naderhand fixeert iedereen zich op de qevolqen 
(het verklaren). . 
De les die hier uitgeleerd kan worden is dat het van belang is Ol mensen konstant zo goed als lI0geli jk is te 
infolIeren over vastzitten , verhoortechnieken etc . Het risico dat lensen alsnog doorslaan blijft bestaan. 
Belangrijk is vervolgens hoe er aee omgeqaan wordt. OIdat de nasleep van de vorige aktie de voorbereiding van de 
volgende aktie overlapt. 
Behalve dat het van belang is Ol zorgvuldig Ol te gaan met mensen die verklaard hebben (omdat we ook verder lOeten met 
het voeren van strijd) valt er geen recept te geven over hoe daarmee oogeqaan loet worden. 
OVer dit probleel zullen we nooit uitqepraat raken, iedereen staat hier verschillenu in. We loeten hier dan ook nooit 
uitgepraat over raken en ons realiseren en ons realiseren dat het doorslaan nooit voor 1001 te voorkOlen valt. Want 
voor bet vastzitten valt ui teindelijk ook qeen recept te-Geven, dat is telkens weer anders. 
Verklaren tegen de politie is qewoon hartstikke stOl. Haar een beweqinq die alleen bestaat uit "superrevolutionairen" .. 
zien we niet zitten, want die is gedoeld te verzanden. 
Waar verbreed wordt, vallen spaanders. 

Groeten uit utreg. 

HOE NU VERDER , EEN !,ANZET TOT DENKEN EN DISKUSSI E. 

N.a. ' . de 26ste oei is in.iddels al het nodige 
geschreven. Vee l kri tiek op de aktie zelf , maar daarbij 
ook aanzetten tot een diskussie over doelen, strategIe 
en perspektief van de (kraak)be"eging. De tendens in 
veel stukken is: de kraakbeweging bevindt zich 
làatsctappelijk gezien in een isoleaent; 'qe.elddadige' 
akties zoals de WHC-ontrui.iaq zorgen ervoor dat ze 
steeds verder wegzakt ili dit isolement, terwijl de 
repress ie groter wordt. Hierop dient een antwoord 
geqeven te _orden waarbij het belangrijk is dat we 
leren van opgedane ervarinqen en gemaakte fouten. 
In de prakti jk,gaat het echter vaak anders. We rennen 
van bet een naar het ander, samenwerkings verbanden 
bloeien op en donderen even hard weer in elkaar, 
gezamenli jkheid en kontinuiteit zi jn vaak ver te 
zoeken, I.a.>. tlJO o~ hier weer eens over na te denken 
en te praten . 

Veel gehoorde krit ieken zijn dat er tijdens 
vergaderingen eindeloos qezwaoo wordt, dat de helft 
onbeqrijpelijk is , dat oensen er niet tussen kocen enz. 
enz. een konklusie laU kunnen zijn dat de '/erschillen 
tussen oensen 10P pol it iek en persoonlijk vlak ) jui st 
t i jdens vergaderingen hoog opspelen waarbij de één 
praat in een tJal die de ander niet be<;rijpt, de 
';olqe-nde Gaar o';~r h~en .. alst, ~r sl~ht naar elkaar 
gelui sterd ·.ordt, .aardoor ';~l nensen .er·;olgens niet 
Qeer konen. Jameer, er Qoet een nanier te vinden zijn 
~adr(lp er ' .. 'el zin','ol gepraat kan .orden en iedereen adn 
bod ko.t. Rondjes maken, op elkaar letten , elkaar uit 
laten spreken, Juisteren. rja, er is nix nieuws onder 
de zon. 
Het is onoogelijk oa vanaf dit punt te stellen dat er 
een draaiboek zou zi jn net als titel ~ 'hoe nu 'Ierder' . 
Het voldoen aan een aantal _an de in di t stuk 
aangehaalde voorbeelden zou er toe kunnen leiden dat de 
keuze '1oor verzet een 'Ieel . inder '/ri jbli j';ende \laar 
wel duidelijker keuze wordt. I.ndenijds wordt er aeer 
een b;llletje opcJeqooid in de richting 1àn welke 
strategie daarvoor een goede laU zijn. Tot zo-er. 
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kor t e c h ron 0 l og i e 

november 1985: Het WNC wordt gekraak t. 

26 mei 

27 mei 

9 juni 

eind juni 

1990: Krakers~s e n sympathisantes/n bouwe n barr ikades 
op straat ui t woede tege n de dreigende ontruiming. 
Ze eisen de garantie dat ze in de panden kunne n 
blijven wonen en we rken. 

1 990: Na 31 uur komen de krakers ~ s vrij willig ui t de 
panden naar bu i ten en worden a l l emaa l gearresteerd, 

1990: Al l e gevangenen worden in voor lopige be wari ng 
ge s teld . 

1990: Om' ondu,idelij ke r e den worden 48 gevange nen vrij 
ge l aten, 

3 t /m 9 juli 

6 juli 19 90: 

Het p r oces voo r de ~echtbank in Groni ngen . 

Beha lve 2 arrestant-en "YJ:prdeTl a ll.~ gevangenen uit 

17 juli 1990: 

22 juli 1990: 

e ind juli 1990: 

hun voorarrest 'onts l a gen'; , ... 
~A .( ~~ 

De rechtb~nk doe t uit s praak . 
Al l e gev,aV'Ige ne n kri J'gen 6 weken gevangeni sstraf, 
waar:.ran ', :f voorwaar de l:i j k. De 2 "hc.o fdveidachten" 
worden 'v~roor,deeld tot 8 weken onvoorwaardelij k, 
Allen worden , veroordeeld op gr ond van a r tike l 14 1 
van het we tboek van strafrecht . 
Het door het 'p penbar:ei:,min i sterie ten laste gele gde 
artikel 140 w0rdt door de r e chtbank ve rworpen . 

'., ... 
1 .. I ~. • 

Ook de ' iaatste , twe e gevangenen komen ~i j . 
... , , , .,. ... • , . . 1 

z~~e.r';>he,t operibaar ;ministerie als de "k·t;'iikers;l\s 
gaan in hoger b7r oep tegen ,de u i tsp~,.~ alL 

... ; 

..... 
.J: I 



(kosr)prijs fl Iers 

Er is geld nodig , v oor deze in f o - n ieuws brief, 
en v oor alle ideeën i. v . m. het Hoger Beroep en 
de p ublicite i t , akties e . d . ~Tvoor, t ij dens e n 
erna . . . Stort dit gul en i n g r o te en kle ine hoe
veelheden op Giro. 2819 5 08 t. n. v . Steun f onds Ba sta . 


