
l 



'" • . 

Onheil van boven bedreigd sinds 
jaar en dag onze vreedzame 
anarchistiese 
samenlevingskollektiefjes. 
Mensen Immen achter de tral l e s 
en panden worden ontruimd. Als 
je gelooft dat het een groot 
eeuwenoud komplot van het 
kapitaal is dan valt er verder 
niet zoveel te mopperen. " Gut 
wat een treffend voorbeeld van 

- 4 .rr.i. ~ - ... ; .. . 

de slechtheid van het systeem!" 
e n dan z i jn we er wel want je •· . . · :. 
wist natuurlij k al l ang dat het 
systeem buitengewoon fout was . 
Mischien hadden we ook allemaal ' 
wat minder vies moeten kijken. 
In i eder geval wordt de wereld 
steeds rechtser en bepaalde 
types =ijn daar erg blij mee en 
moedigen dat aan. In groningen 
heeft men besl oten dat kraker*s 
investeerders afschrikken . En 
om die investeerders gaat het 
natuurlijk al l emaal. Groningen 
moet een bruisende yuppiestad 
worden of je dat nou wil of 
n iet . In zo'n atmossfeer kan 
iemand die zegt dat h i j voor 
hui dige kraakbeweging geen 
enkel begrip meer ~an opbrengen 
natuurlijk een mooie karriere 
b ij de politie maken. Er i k van 
Zu idam , de nieuwe chef van de 
h oofd afdeling rec herch e van de 
g emeentepol i tie heeft zijn 
onbegrip erg voortvarend in 
d aden omgezet . Hij is als 
s t rateeg/ plannenmaker betrokken 
geweest bij de ontruiming van 
zo ' n 80 kraakpanden waaronder 
het WNC . Kennelijk wel iemand 

d ie van zijn hobby zijn werk 
heeft gemaakt . Zijn baan is de 
bestr ijding van de 
georganiseerde, z ware misdaad, 
maar hij doet daar dus graag 
vanall es naast. Zijn bazen 
weten dat al l e maal wel te 
waar deren. Is het nou wel zo 
da t zo i emand maar een wi ll oze 
p i on i s op het speelbord van de 
s meri ge kap italisten , o f is het 
toch i ets inge wikkelder? 
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Wie hee 
~ , een birz. ft er ook 
~ oude kijk t 'f. 

0 nder huis? 
:n en i n t riest: de infowinkel .,. • 

j
d net woensdag 16 oktober haar 1 
uren opengegooid of daar stap!._i v,·o enstroot 
n eng mannetje met een l ange • 
ijze regenj as naar binnen. Wjj • 
:hten nog: "Wil ie misschien r.-. 1 
1 Konfrontatie~" Violenstraat heeft 't kort ge-
i..r het werd een ander soort .dB ding al achter de kiezen , even-
1.frontatie , meneer bleek deu:7 als de uitspraak. 

,...drder te zijn en wilde de namen Vandaag moet iedereen daar opge-
ran b~ster ers hebben om een rot zijn (dag dat deze L. I . C. uit -
lagvaar"alng te kunnen afleveren. komt dus ) . 

toen w1j hem de rug toedraaiden Bewoonstersers zijn volgens onze 
niets mompelden van: "geh , wat info al verdwenen met medeneming 

ten leuk beroep toch" , lie!_ hjj ~ van de hunnen en de spullen. Ach , 
et papier maar zo achter . an,..,..,_,,. het was ook we l bewoning van een 

~i.nnen ee n wee k versch.1,)nen voor erg vaag soor t . 
e rechter, kor t geding. Op 22 Jammer . Nu mogen er fijn bej aarden 
k~ober . !!!!!~S;~f in nieuwbouwhokj es gaan wonen. 

~ Kort geding is inmiddels geweest . 
De krakertjesadvo. probeerde nog 
uitstel t e kr jjgen vanwege even
tuele fou t en in het be. orgen van 
de dagvaar ding, maar bier wilde 
de rechter niet aan. 
Daarna du i de ljjk gemaakt dat het 
hele gebeuren we er een ondoor
zichtig geschuif met BV's was. 
Lindenberg BV huurt het nl . van 
de eigenaresse , maa.r PEGRO BV , 
onderdeel van lindenberg spant 
nu dit kort geding aan. 

- 3ie willen een volgende BV , te 
weten Twweling Gr oningen (•Jos 
beer , van die drankenhandels , 
o . de oude kjJk in •t jat-
str een optie van vijf dagen . 
op het pand geven , maar pas na 
de ontruiming . Wil Beer es he t 
dan niet huren, dan zien zjj zich 
vrij om weer een nieuwe huurder 
voor het perceel te zoe~~n . 
Intussen zijn ze dan wel u... 

. die lastige kraaksterers af . 

l
;.i! Jos Beeres heeft het niet zo op 

krake r s , dus misschien werkt ie • 
ook we l mee aan een fake- toestand. 
Wij van de CHAOS zien h em daar best 
voor aan, ge zien slech t e ervar in

het verleden . Gerechrsdeurwocrder 

J .A . Hartman 
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Vos Seidel & Plas 
A D VOC AT E N 

Was dat niet zo'n advokaten
kantoor •. • , in groningen .•• • • , 
aan de oude boteringestraat ••• , 
aaanaha , er begint iets te dagen. 
Had dat ook niet wat te maken met '-----' 
het kompleks van groningen .•• . • • , 
kompleks, kompleks? Oooooh • •. •• • ' 
COMPLEX, Wolters Noordhoff Complex. 
Ja en dat is nu een Vos, Seidel 
& Plas-Complex, want ze zjjn nu 
bezig voor drie eigenaren die hun ----. 
pand ontr uimd willen hebben. .~4&!t 
Drie: pakhuis hardewikers tr~ t, ~,).7-~~-:it.1..,. 
inf'owinkel oude kijkt in ' t Jat- ~- "( j,),., ,,.,, 
straat en het kruisstraat-COMPLEX. ~h'lf.,~ 
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- En zo zal de straat er eind volgend jaar uitzien. De nieuwbouw, 
die aansluit op het bestaande blok, krijgt een rode kleur. De 
zwarte spleten op de tekening zijn de ingangsp!!rtijen van de 
woningen. Alle huizen hebben namelijk ieder een klein portiek. 

t 

hordewiker 

'ZIELIGt 
De heer H.J.J. Jacobs jr. wil op 

eigen houtje een horecazaak 
bouwen. Hij heeft geen geld ge• 
noeg en weigert een particuliere 
geldschieter in te schakelen, om
dat de winstmarge, als de tent 
draait, dan aan&ienlijk kleiner 
wordt. Dus regelt hij het een en 
ander aan subsidies. 

Redelijkerwijs kun je verwach
ten dat zelfs een "goed draaiende 
an:hitect" niet zomaar anderhalf 
miljoen op kan hoesten. Zelfs niet 
in tien jaar. Er zit dus meer ach
ter. Ale de tent klaar is, kan hij 
het verkopen, en is in een klap rij
ker, de staat subsidiegeld kwijt. 
Slimme'zeL 

DtA5 i5 ~etv 
(JY\5 ! 
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Ondertussen bestaat woning· 
nood, veel mensen wonen slecht, 
leven in continue hoop op iets be
ter11. Sommige mensen hebben 
zelfs helemaal geen woonruimte. 
Ik vind het terecht dat de betref
fe.nde panden gekraakt zijn. 

Balans: H.J.J. Jacobs anderhalf 
miljoen rijker, tegenover meer· 
dere mensen, nu al tien jaar lang, 
met veel woonplezier een rijker 
leven hadden kunnen hebben. 
Wie wordt hier nu geplaagd? Het 
ie gewoon een duistere manier om 
geld te verkrijgen. Heel zielig dus. 
e!' zi: ik hier eenzijdige berichtge
vmg. 
Groningen, AXE KOOI -. 

-~ .. ~ . '"'-:-• 
t •. • 

Krakers moeten Wijken 
voor premie-C huizen 

"in Grote Kruisstraat 
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Er is nog iemand i n g r oningen rlie 
h eel erg zielig is . We hebben hem 
al vaker onder de loep genomen: 
onze huisjesmelker Hiemstra.~ 
Van hem zijn nl. we l vier pandjes 
gekraakt . Maar ja , dat komt ook? 
omdat hij ze konsekwent volstopti 
met hor des studen t en en ze dan Il 
j arenlang laat verkrotten. Tot 7 
ze bv. onbewoonbaar verklaa rd \l 
worden. . 
Hij is een t ijd heel erg faillie t ·: .. 
geweest, maar dat is s i nds au
gustus dit jaar voorbij. Hij heef t 
partikuliere geldschi eters gevon 
den . •· 
Nu hlj weer poen heeft , heeft hij ' . 
ook weer veel praatjes en valt / 
met name alleen-wonende kr aakste
rert j es lastig . (~ie ook vorige 
L .I.C. ' s) 
Afgelopen maandag was het weer 
eens zo ver. I n de eerste instan
tie niet hijzelf , maar een vriend
je van hem. m 

Die werd be t rapt bij 
poging in kraakpand 
Op een ladder stond i e met een 
minuskuul breekljzertje het bed- · 
spiraal op de bovenverdieping,_..~,,, - ·~ 
te verwijderen. Dacht ie. Dat .. ~ 
lukte dus voor geen meter. • ·1f:,, 
Even voor de duide lijkheid: de ~J 
benedenverdieping is ooit na t~ .

1 
kraak één+ on:truiming één "J 
door een ove~erige gemeente 
groningen dichtgemetseld. . 
Toen het genknoei aan het bed
soiraal niet zo wilde lukken, 
o~obeerde vri endje hiemstra 
door de achterkant binnen te 
komen, die zo mogelijk nog 
beter gebarrikadeer d is. 
I ntussen gingen de snel opge
trommelde bewwonsteress en 
sy~pathisantenes door de voor
deur naar binnen. 
Tot gr ote woede van de man 
achter het huis. ' dat zou ik 
maar niet doen', schreeude 
htj en ook nog i ets over dood- • :is,t 
slaan . Daarna ging hij hiemstra ~:. · ..., , 
bellen. . ·.:i;i'' ' 
Die lcwam even later zelf naar 
de blekerstraat . Sussend en 
zalvend en met z ' n gebruike lij
ke babbel. Want hij is toc h zo 

4/4 lî 

'·· :! 
een idealist en ·.:-~Jf;fl 

eigenlijk wil hij hetzelfde als ~-\b(J>Ï 
wij (wat dan? ) en we z:ljn toch à 1:, :ii:.i 
v r ienden en hij wil wel vanalles l,-r;n 
maar wij zitten hem steeds dwars . ,.,. 
En hij was failliet ,maar nu niet , 
meer en wil het pand verbouwen 
en dan geeft ie het aan z ' n 
zoontje ( die is 12 ofzo) en z ' n 
vrouw is ook al bij hem weg en 
hij s napt niet waarom. 
Een ongelooflijke spraakwater
val, grrrrmblh . 
Ui teindelijk gingen ze toch 
weg. 
Later belden we hem voor de 



verandering weer· 
vragen of eens op om t 
v we de fiv l e 
ban hem mochten heb~ straat niet 
eeft ie alt en. Dat 

ontru i md. wee keer illegaal 

Weer z'n hl en dan kom: e zielige verhaal 
dreigement ter ineens een raar 
is nl. niet uasendoor. IUjzelf 
gens z« .. z gewelddadig vol 

""'' eggen ' -
vriendjes di 'maar hij heeft 
pikken en di e niet zomaar all e kan ie mo es 
bedwang houd eil~ in 
die skinhead en. Je weet wel van 
beetje maf s enzo, die zljn een 
z • o zo , meneer hiem 
die hoek waait d stra , dus uit 
het alleen m e wind. Of z.l,;n 
bang te makeaar pogingen om ons 
~er plekke. n en verzint ie het 

~ panden, daar garui w 
t zomaar uit! e echter 

. LAATSTE t/IE:UWS L AATSTE NIEU',VS 

De fivelstr aat i 
herkraakt H 5 vanmorgen 
tingsploe~ :~odoet de bezet
hiemstra hig egen dat hei 

l 
er niet z b 

za zijn. Ze hebb o lij mee 
aantal malen en hem al een 
bellen om h gepaobeerd t e 

et heugl 'Ik 
mede te delen ~ e nieuws 
ni et thuis. • Helaas was hij 

BIJ poging tot b 
onderhavig etreding van 
stra perceel staat hiem-

een warme wachten. ontvangst te 

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS 
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vanc1aag, IS oktober, begint de jaauverpcleli:ncr vaii het DU' en 

~• WereJ.dbazlk" In. f16Jl&kolr. ])&ze konterelrlie ia aims•i'NJ>•n vool' 

nn in-tematiol\&le akiie~ teg«n 'banken. .n net. IMF. Hier 1n· 
Groningen. 'hebben. wij ~eel"dere banken QB116e11a'.llen 4'D. beschadigJ. 

Een milja,d mensen. ongevee, JOS van de 
aensheld, ontbreekt het aan de basis
voorwauden om te ovedeven . Aan dit 
getal zullen in de komende 8 jaar nog 
eens 22~ miljoen mensen wo,den toe~voegd . 
(bron: \le,eldbank-,appo,t 1990) . 

Dagelijks ste.ven 10.000 klnde,en door 
dlafreo, 35 .000 mensen sterven da9elijks 
van honger en 5(),) miljoen van de aller
anns ten in de wereld proberen te over
leven in krottenwijken In de zogenaamde 
der de were 1 d. lle t wes te,s kapi ta 1 isme, 
via de \lereldbank en het Internationaal 
Monetair Fonds, is oorzaak van deze mor
den en van deze armoede. A 1s je naar de 
TV kijkt dan zie je beelden van droogte 
en honger In de derde wereld. Er wordt 
je verteld dat dat komt door "te wei nig 
regenval" of ",ais lukte oogsten". En 
Je voelt Je schul dig en koopt dat gevoel 
af door geld over te 11aken naar Inter
nationale hulporganisaties. 
Haar a,assale sterfte is geen natuurramp, 
noch is de armede in de Je wereld de 
schuld van de armen . Het is te voorkomen . 
Ot schuld ligt bij het systeem dat hoge 
winsten slaat uit armoede en geld boven 

voedse I stelt. Oe schuld ligt binnen de 
dlrektlekame,s van de llereldbank, het 
IMF en aanverwante financiële Instituten. 
Ot Wereldbank en het IHF zijn twee van 
's werelds ..achtlgste ondemokratl ese en 
onkontrolee,bare Instituten. Volgens hun 
eigen publiciteit is hun doel de levens
standaard In ontwlkkelln9s landen te ver
hogen, door hulpbronnen van westerse lan-
den te kanaliseren richting Je wereld, 
waardoor vrede en welvaart voor allen 
bere\ kt wordt. 
Bijna SO Jaar nadat deze lnstell Ingen 
werden opgericht sterven er meer mensen 
door honger dan op enig ander ..,ment In 
de geschiedenis van de mensheid. Wel
vaart en macht zijn alleen bereikt door 
de banken en Internationa le organisaties 
die betrokken zijn bij de uitbuiting van 
de Je wereld en omzetten van miljoenen 
gul dens per dag hebben, afko111Stig uit 
de progra,,.,,..•s , ontwikkeld door sllrm,e 
ekonomen van Wereldbank en llf', om de 
Je wereld uit te persen . Deze program
ma's doen niets 011 de annen te helpen. 

H!t enige doel van de progra-' s van 
IMF en Wereldbank is het opvoeren van 
de winsten , voorna11elijk door de export 
van miljoenen tonnen gewassen. Qaarnust 
wordt de •steun• van IHf en \lereldbank 
gedwongen gebruikt voor de i11p0rt van 
wes t~rse hightech machines en sys tea,n, 
di e de t rad\ tlonele produktiemethoden 
vervangen. Het zijn niet de' annen en 
de hongerigen die er pr ofijt van hebben : 
het zijn de wlnsthongerige bedrijven als 
!Cl, BP , Oalgety, BAT- industr ies en Shel l 
die a,t de winsten gun strijken en 
de Internationale bankwereld. 
Het resultaat is Intussen de vernietiging 
van het ml lieu en de plundering vin d~ 
planeet aarde door gedwongen l ndustrla
Wsatle, de bow van enonne stuwda..,,.n, 
fabrieken, on tbossing ... 
Een massestrljd ontstaat In de gehele Je 
wereld: mensen weigeren te werken i n de 
door het westen opgezette fabrieken, ze 
bestrijden grootgrondbezitters en eisen 
behoorlijke lonen. Ooor op te ko1Den voor 
het recht op beschikking over het eigen 
leven en de eigen omgeving ~chten tij 
terug tegen het stinkende systeem van 
kapltalistiese overheersing en onder

. drukking . Haar ook In onze O""lt'vlnq 
wordt het leven gedo11lneerd door flna n
cleringsinstell Ingen. Ot strijd voor 
een beter leven DOet door gaan hier en 
In de 3e wereld: Internationale soli
dariteit en veranderln~ zijn essentieel: 

hoewel ze onder dat - ingevoerd worden. ~ 
Haar om voor deze "hulp" in aanmerking · 
te komen worden regeringen In de 3e we- ~· 
re Id gedwongen -in opdracht v,n lllf en _,., 

he t meest getroffen worden (loonsverla- ( 

Wereldbank- zodanige maatregelen te nemen •• 
in de vorm van bezuinigingen dat de armen 

gingen. bezuinigen op gezondheidszorg en · 
scholing, vemindering of stopzetting 
vai1 v~~lpro':ln- '5 t1\ -wbsidie~ e.tc. ) . 
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Sociale woningbouw van fl50 ,- per maand en dat me 
uitzicht op verlaging van de huursubsidie. 
Wie ken dat nou betalen? Zulkse ideëen moeten wel 

-:' ontspruiten aan brei.Jr:xnen van volgevreten vette 
-i ) papzalcken met stront in hun kop i.p.v. hers • ns. 

~jj ff.' /&$$$$$-tekens in hun ogen, graaiende stink
-~ vingers en geen enkel benul van wat hen tè wach
~~~ ten staat . 

~· · i Ze zullen straks elke agent en elke militair en 
'· alle beveiliging nodig hebb.1m om hun bezit te 

beschermen. Kamera&s , hekken , ~angsloten , alarm
installaties, grendels, waakhonden en werkloze 
sukkels die in het kader van werkprojekten oppas 
mogen spelen. 
Bjj weigering raken de laatsten hun geld kwi,jt, 
belanden in de bak, Jcrjjgen een bewijs van slecht 
gedra~g, worden in elkaar gemept of Jcrjjgen den 
kogel. Die mag hun familie dan be t alen. 
In de V.S. gebeurt het al dat de enige werkge
legenheid in bepaalde stadjes de beveiligings
en alarminstaàlatiefabriek i s . Omdat de rijken 
in zo'n stadje zich tot het u i terste willen be-

' schermen tegen de have-nots . 

' ~ .. -: · ~ .~"-<'"·'. . ·~1:r:.1 ,: .... .... ~ .. ~ ' .. ~. ·1· .. :::..a: ~ 
l'i " ~~~r,,-....,! 

1 Wereldw:ljde inkomensnivellering, dat betekent a l - IQ ~ ! '.-·•·;_~~- • 

l emaal even arm. De toekomst is begonnen . lr.î{--::- ~ ,lil '-" · · 
Wat nou europa '92, de grote bedrljven l a chen tj~ - ·--;: -
zich rot, zjj zijn al lang op wereldschaal bezig.t;Y.;.', ~·_ l i 191 • 'jj, 
En hier maar proberen de buitenlanders buiten f1.E;' \ .· · Il•. • {il · 
de deur te houden, terwijl de multi's ze met liif 
open armen ontvangen en misschien zelfs wel ~ -
ronselen , omdat illegalen zulke lekker goed- : ~ 
lcope arbeidskrachten zijn . ,. · 
Worden ze lastig, krijgen ze een grote bek, 
j e makkelijk de vreemdelingenpolitie op hun 
sturen , ben je meteen weer van ze af. 
Veel simpeler toch dan dat gedoe met die lastige 
nederlanders met hun vakbonden en looneisen en 
weet ik wat niet allemaal meer. 

Ze moeten gewoon legaal , z e moeten fatsoenlijke 
werkomstandigheden kr.ljgen , ze moeten genoeg geld 
kr.ljgen, ze moeten gewoon alles Jcrjjgen wat wjj ook 
hebben. 
En dan liefst oo die olaats waar ze willen wonen. 
Is dat 1n hun ei.gen l~d, dan in hun eigen l and, 
is dat hier, dan hier. 
Fuck het Df.P, fuck de rentelast, Jcwjjtschelding 

de banken, breek de macht van de multinationals! 

• Met klapperpistolen en tweedehands stofzuigers heelt een acht man slerke actiegroep giS1ermlddag een 
kantoor van de ABN AMRO-bank in Oen Haag ·overvallen' en 'uitgezogen·. Het commando De Zieóende Zui
gers e,s1e kwijtschelding van de schulden die de bank bij een aantal ontwikkelingslanden heeft uitstaan. De 
actie van de s1ofzutgeroende • onder het motto 'Woe u1tzu1gt. zal uitgezogen worcen' • vomu!e oe opening 
van de landelijke campagneweek Honger Hoeft Nie~ die duurt tot en met 16 oktober. 

Foto: ANP C: 



" mffi:Jif r11111~ 
--- - · n1eL1ws ,,as dat nL1 ook mensen --;;::;; 

De NN heeft e en probl eem. De uit tilburg en rotterdam aan de Il!! 
NNer s v inden het jammer dat hun NN meewerken . Het p r ogramma 
blad s lecht gelezen wordt en ·- - ging verder en er kwam iemand 
dat de langere stukken haast -:--:: van de schone k leren kampagne 

' a llemaal uit het westen komen . ~ ..:;;•i ets vertel len over - jawe l - ·-
Uit de rest van het land •.:;~'""?!de schone kleren kampagne. De :;: 
krijgen ;:e voora~ _korte . -j;:::;;;schone k leren kampagne wil dat -

... axieverslagen ( wi J hebben ~n de -· de arbeidsomstandigheden van de ;::'::: 
, ..... . nacht van .• • l . Om de relatLe mensen die k leding produceren ..,..., •• 
" • met de r est van het l and wat te . v erbeteren . f<leding wordt nu ~ 

v erbeter en trekken de · meéstal geproduceerd voor een ..-
., • • amsterdammers met een ·" hongerloontje in de derde --
_,. benefiettoer do'?r nederland. Op wereld of in illeg~l_e ateliers -p 
..... de benefieten dien er ook - in nederland . Bedr1J ven ;:oals 

informatie gegeven te worden, C~A profiteren hiervan . De , 
dus noemt men ze infofi:ten. schone !:leren karnpagne voert :l;I 

. Voor sommige mensen is het een axie tegen die bedrijven, ~ 
.'. · u itgemaakte ;:aak : de NN heeft ~ waarbi J ;:e zich voo~namelijk op ::::= 
_,., geld nodig , dus hup , de ~ C~A richten omdat die de . ... 
.. ... p rov incie maar eens in. " Zeg ~ grootste is. E~ werd een v i ~eo .,Jll!ij 
· gebeur t er hier nog welleens ~ vertoond over illegale ateliers 

wat? . • . O , a:oe bij c~~A? •• • nou ~ 1n nederland . Tot :;;lot werd er 
dan doen we het daar wel ~~/nog opgeroepen om allemaal op 

... over ... ". NN is een kloteblad, /"_/2 29 oktober naar ·t p,:-oces te 
.. : . is a r rogant e n heeft ~ gaan van 6 v rouw7n die "."o l gens 
.... a.mster damse pretenties. Jammer ~ justitie de c:i-A in g r on1 ngen 

.. ~ , dat de mensen die dat v inden i:o rahebben beklad . De v rouwen 

1 
ongeveer allemaal ••aren Y~moeten om 9 uL1r · s ochtends 
,aeggebleven uit het DRKZ op 12 ~ voorltomen , dus. komt a llen o".1 
oktober. De NN zit dus behalve ~~half 9 bi 1 de we~eld,sinkel 1~

11 in geldnood ook in een ~ de oude kiJk 1n t Jatstraa.t ... 
· identiteitscrisis en ;:o !-wam I p-'~ Dit alles even tussendoor . Snel 

het dat we werden v ergast op ,~ v erde~ met dat waar het op ee~ 
, · een dia-klankbeeld over on;:e % benefiet nat•_1L1r l 1Jk o rn draait. 

~ ·.l.iieigen i dentiteits crisis. Het ( de bandjes . VrtJwel 1ed,;,,reen 
...;,j was een v erhaal over iemand di e vond die !!JOed, somn11gen waren 
· - k raker / aktievoerder wordt. Het ;:elfs erg enthousiast. Vo'?r de lilflll 

was waarschijn lijk de b edoeling enkel i ng die niet enthous i ast;:.,a-
d a t het publiek er ;:i chz elf in _ was-ergens v iel ;:elfs het woord 

•· ..,_-öu h k ---t h t h 1 _ _ , 
" _,. . er en':';!':, wan e ver aa teringherrie- viel er nog 
,, , ... , was in de J i ~- var~ gesteld. genoeg te doen. Er was een 
.. , ... Doordat de d1apr0Jector het e r soort van schrijftafel waar je 
,. ., . ook een beetje moeilijk mee had brieven e n I a.arten 1-'on 

viel e r alleen iets te schrij v en naar mensen die op 
belui s t eren. Door het ontbreken dat moment in de bak zaten . In 

.,. .. van de plaatjes een soort e· · IJ dit geval Rol.?nd v an Hel! (ook 
middenweg tussen een preek en , ~ bekend v an r adio Vrijstaat> , 

•.s Veronica . Hierna was e r . V-ees Kon lng en Marr1ette r·Joors. ,._,. 
. gelegenheid tot h et leveren van Al me t a l i s e r nog behoorlijk -~ · 

kri~iek o p de NN. Een g r oot Dl wat post v ersluurr1 . Een goed 
zw1 Jgen v olgde . Er waren nog y/ idee uus, ;:o·n schrijftafel' 
wat k l achten over een vergeten ~ Met het benefiet is het 
b r onvermelding bij e e n stL1kJe SPRE a llemaal nog wel goed gekomen, 

~ en het !-n ippen in een J de NN heeft er een paar honderd 
ver klari ng , maar dat was het 1(0 Wf piek aan o vergehouden . 
dan :o ongeveer wel. Uit 11irn11 .J1• ·- - - · -··, 
sommige NNers kwam onder tussen 
wel een hoop oud ;:eer naar 

,~?.~':~ _'iJ~b'?:.r:-;11.~: .. P_?:,Ö~.~ief 233HH, 1073 TN AMSTERDAM 020 - 676 1 773 



C&A hult zich in geheimzinnigheid. 
Cjjfers of ander e informatie over 
het concern worden door C&A niet 1 
aan de openbaarheid pr ijs gegeven, 1 
tenzij dat we ttellJlc verplicht is . 
De juridische vorm en de bedrijfs
cultuur zljn daar debet aan. Cen
traal in die bedrijfscultuur staat 
dat C&.A een bedr.lj! van de Bren
ninkme.!jers , een familiebedrijf, is ., 
Wolfgang Brenninlcme.!jer verklaarde 
eens : "Openheid is een t eken van 
zwakte" . 

C&A is behalve in nederland , in 
veel andere landen aktief . Te 
weten in Duitsland, groot-brit
tannië, belgië, frankrjjk, Zwit-
se~land , Spanje , Portugal , !ta
lie. Oostenrjjk, VS, Canada , Ned . 
Antillen, Baazilië, Japan . 
Niet alleen wat 1ietreft kleding , 
maa~· ovlc met beleggingsmaatschap
pJjen, onroerend goed en in ja pan 
oo het gebied van de horeca . 

In het hele bedr.lj! moeten miljar
den guldens omgaan , 
Toch noemt C&.A zichzelf geen mul
tinational. Volgens hen z.!jn de ak
tiviteiten •n elk land strikt van 
die in een ander land gescheiden . 
Bv . C&A Brenninkmeijer (duitsland) 

, Misschien komt dit jasje '-! be

kend voor. Zag u niet netzoiets 

tijdens eenParijse modeshow op 

t.y. ? Elegante chic, die bij ieder-

een opvalt. Elders te koop voor 

minstens 200:-. Maar even mooi 

en toch voordeliger bij C&A, van 

170.-

heeft totaal ni""ets te maken met 
C&.A Nederland . 
Wat dat betreft is het echter wel 
vreemd dat er in alle landen 
Brenninlcmeijers aan het roer staan . 
En dat Brenninkme.!jers het geld 
voor de onderneming bij elkaar 
gebracht hebben . (wordt vervolgd ) -----=------=-- --;-.-c&A getroffen door ons-~ oel bl} .. 

QINSDAG 29 OKTOBER OM 9 UUR 'S OCHTENDS MOETEN ZES 
VROUWEN VOORKOMEN, OMDAT ZE ERVAN VERDACHT WORDEN 
C&A-RUITEN ONBRUIKBAAR TE HEBBEN GEMAAKT MET VERP 
EN AFFICHES . 
WIJ ROEPEN IEDEREEN OP OM TE KOMEN EN TE HELPEN MET 
FOLDEREN , ZOWEL BIJ DE RECHTBANK ALS BIJ C&A , 
VERZAMELEN OM 8,JO UUR IN DE WERELDWINKEL , OUDEK 
KI JK IN ' T JATSTRAAT 10 IN GRONINGEN . , 

,, 



POLITIESTAAT? 
GERECHTSHOF LEEUWARDEN BESLIST ,~ 
OVER 1\_RT.140~KOMPLOT OF PROEFBALLON 

~ --

• In dit :ang verwachte 'WNC-arrest' staat het omstreden artikel 

140 ~ec~cek Van Strafrecht centraal, dat deelneming aan een 

org~nisa:ie met als oogmerk het plegen van st=afbare feiten 

·,e:::oied: . De ruime toepassingsmogelijkheden van he.: artikel 

st~iten op fel protest van veel aktiegroepen, politieke 

grceperi~gen en juristen. /\ 
rn :eite is artikel 140 de sleutel naar de POLITIESTAAT i n he1{J.. Y 
klë:in. Kcnsekwenties voor iedereen die wel ee:1s een procesc:- · ; _ J 
ve-~adeY'ng bezoekt of een demonstratie voorbereidt. 
Ar~~kel-:40 komt oorspronkelijk uit het Franse recht en was 

daa::: i n te vorige eeuw vooral bedoeld om bendEs, vaak door 

ar::.:áde f:dreven, mee .te vermorzelen waarvan èe leden de 

~c:::: :,o::::en wegens plunderingi:!n en dief s calle~. Na 1886 toen 

te: ~etJcek Van Strafrecht en daarmee artikel 140 in Nederland 

~e:::i ingevoerd, volgden een aantal wetswijzigingen met 

·,e::::e:d<i::g tot dit artikel. In 1976 werd de term deelneming 

:a:-. een ' ,,ereninging' met kriminele oogmerken vervangen door 

· ra:htspe:::soon' en in 1988 weer vervangen doo::: 'organisatie' . 

ARTIKEL r,o HERINGEVOERD ALS POLITIEK WAPEN ! 

~i: ~ou~: in: ~r behoeft geen sprake te zijn van een 

!o:::=eel :?gerichte, door statuten beheerste , ~~ceniging; 

Ne: ~in of meer 'gereglementeerd' samenwer~ingsverband voor 

H::: :epaal.d doel - /JAAG HOOR* 
Jeze arc~~~l 140 zaak i s bepalend voor de toekomstige werk-

~1·za vac de oolitie in Nederland. 
De-=ensen ~ijn opgepakt op grond van artikel 141, openl ijke 

g::•.-~eldi:,l:ging. Op grond daarvan zijn ze in bewaring gesteld . 

3~~ :.e genngenhouding (de 30 dagen verlenging) kwam de 

Of:~~ier ?as mee artikel 140 uit de hoge hoed, de 'kriminele 

.-

bewijs. Politiek proberen ze het sympathisant-denken binnen 

het proces te betrekken door de Binnenlandse Veiligheidsdiens:: 

de ruimte te geven om in het privé leven van vele sympathisan

ten en arrestanten te duiken (familieleden worden nota bene 

afgeluisterd. 

Kor.:om het in kaart brengen van de link~e beweging. Die is 

een kort en goed kenmerk van de POLITIE STAAT 
Ar tikel 140 wordt zo ruim coëgepast dat het zich richt tegen 

d~ ~ 'kraakbeweging' in het algemeen. Het onderzoek richt zich 

dar ook niet alleen op de mensen die toendertijd zijn 

' gee rèsteerd maar ook op de mensen die toendertijd en momen-

teel solidair zijn (in de Harienburcht-arrest werd een EHBO

ster 6 maanden veroordeeld). De gehele kraakbeweging wordt 

krimineel verklaard, als het ze lukt. Artikel 140 wordt 

toegepasc omdat ze openlijke geweldpleging niet kunnen 

bewijzen. 
Artikel 140 bestaat al zo lang als ons scrafrechc. Het is , een 

artikel dat iecs policieks uics craalt. Hee gaat om organisatie

delikten. Dat berekent dat bepaalde manieren van je organisertr_nf . f 
verboden zijn. Hiermee worden enkele demokratische grond- /4 
beginselen geschonden; het recht op vergaderen, vrijheid var, 

meningsuiting. De tendens in het strafrecht om steeds" meer 

organisaties te kriminaliseren, heeft vooral te maken met 

de C>1ier waarop de inlicht'ingendiensten funktioneren en 

waarop de 

ANTI ART. 140 DEMO. 
DINSDAG 12NOVEMBER 
AANVANG ~14:oo UUR ~"';zs.-r~~.,o 

N.S. GEBOUW- LEEUWARDEN c:J ~et ~e O::icier ook mee artikel 140 kwam als grond voor 

gsva=genhouding heeft juridische en een poli t ieke reden . 

:-.e "\·.r:-irl:=-,:u~ i s her meest dui.deli:fl< en dat is gebrek aan 

,u '"lf.fFR!N . ACHTER NS BIJ STOP MET KR/,,/IN11 C4 //,4!( 1/)EE~ / DE FONTEIN 
~ --- --· _iV 



2§ NCOJVJEMJBJE 1Rl JI N 1rJERNA '1r JI ({)) N AJL IE 
~ ~ ~ 1rE§'1rDAGTEGEN GEWEJL~ 

'JfJEGlEN V RDUWJEN 
Er viel en valt natuurlijk ook 

Zoals Jullie al wel bekend .:.ou weer het een en ander te 
moeten zijn i s 25 november een vergader en . Op 21 oktober was 
internationale aktiedag t egen er een stedelijke 
geweld tegen vrouwen . In vr ouwenvergadering in de gr ote 
neder-land wil men op en rond 25 kr uisstraat 4 die door maar 
november aktie gaan voeren liefst 7 vrouwen wer d bezocht . 
tegen vrm.1wenhandel . Voor late-- aktievel inges en 
vrouwenhandel 1s dat mensen vergader tijgsters met spijt i s 

vrouwen <meestal u i t de derde het nog niet te laat: op 30 
wereld) onder valse oktober i s er weer een "\ 
voorwendselen (goed betaal de stedelijke vrouwenverga dering, 
baan> naar het westen Halen om om 20. 00uur in de grote 
=e hier voor zich te laten kruisstraat 4 . Er is =elfs nog 
werken . Meestal als pr os t itue e , een landelij ke vergadering : 27 
maar ook wel als dienstmeisje o ktober om 2 uur in de Wicca 
of iets dergelijks . Deze handel in de wittenstraat in 
vi ndt ook wel binnen derde a msterdam. Tot slot is er zoals 
wereldlanden plaats . Onlangs gebruikelij k een enorm 
nog stond er in de krant dat geldtekort . Op s trategiese 
een echtpaar een vrouw uit plaatsen komen potjes te staan 
indonesie hierheen had gehaal d waar je je overtollige geld in 
en haar hier in de nieuwstad kan stoppen . De opbrengst v~n 
voor zich had laten werken. het zondagmiddagcafe gaat ook 
Natuurlij k is niet elke naar de vr ouwenax iepot. 
buitenl andse vrouw die i n . 
neder-land (in de p r ostitutie) · d, 
we r kt een s lachtoffer van ~~;;;~;;~;;;;;;~;::::-=:::::--- - /an . 
vrouwenhandel . Als je meer o v~r ~™G!~@t4~~E,.!S,_,-...-- ede ( .,.,-,,, 
vrouwenhande l wilt weten da n lS . . :~-:,~ a n ..--: . d , .. , .. ·. 
het boek "Vrow,enhandel" van ·:-.f. ,.-· , •. them ~~.-:-... :- . e ;' ·:~ 
Anneke van Ammel r ooy wel e en ·:}~.,99 • .. , .. ,, .. ;:.,; .. :-~•.. enhan \~~~~--~ 
aanr ader . Het l 1 gt voor een :.~:l .. ~~ -' 0 UW . .. . i ,-~;\).~~~~~~~\ 
tientje bi J de 51 egte. Verde r ·.'·.,:..,.,~.;..,~ l.~.::.~--.t,, V ( -·~~--:-~~~~.--;.;-_l~ .. ~~~-··.:-::":<':~~ ... ·.-: 

d . . ..... ... , • . • ~-' • •.• ., ... -:.;.--.;:~,.,; . ~ ..... ~;._,_v,·,~ ~--··-.'-' "· heeft er a l het een e n an e r in .:~-~-~~--· ,- ·:,~·, --... -...,, .. :.,~ ~ +~·,"·" -~---,.......~.ö~-.. ~>-'-v ·_·., . • 
de Leef in Chaos en i n ande r e ~ ~~~ ---:·" . ~~ ; .... ~~-~18:X 
blad en gestaan . ,~~~'-: .· _ --® ~~~~, ·{~î,~~~:..-- 'f:..\~•--' 

In Gron ingen komt er op 25 :, ~(':::'? ' ,·~ -~..___~~-w~~,;:-_ ~.) '" ':>; · ,· 
. . . ~~ ·- . ... , \., ~\~-.:...-- ~- .- ' N" 

n ovember een 1nformat1eavond 1n ie: .,•.•. -~ \:.~~.,~-: ~ . . ~~~"-- :,· -~ •. ~ •. -
. • ~ -; _ .. ... ;.t,a.;.,t ... '~~ • ~ ... ~~~"4' · .. - \~, ~'\.: '~ 

Huize Maas , die zal wel om een ·}'-~:"'\:',' ~1:.!.::-!, .. r:,~~~~ - 1 . .. ;_.:~1t ~~ü~ .. ~~ 
uur of acht beginnen (je . hoort ~~i'..,,~\.:~'!· ·~-~ - , ~~ t='~~~ ..--:.::-.:...~'!_]. 
e r nog wel meer van) . Enige ~~ ·. ., · ~~ , :,; . . :- ...;:... >;';,;,.:. 
vrouwen van een (e x )werkgr oe p ~!, . .. <. ..;,_-:..5:r ·· .-.:;_\'J- ,'":' ; ·.::~~ 
tegen vrou wenhandel uit . . ... . ~~~-1/ .. •:. · · · · r-.........,__ ~~ 
Groningen zullen waarsch1 Jn l 1Jk - _..,r'.,l. . ~ 
aan de avond meewer ken . Op d e '· · 
twee ~ater dagen ervoor , 16 e n 
23 november , willen we met 
zovee l mogelijk vr ouwen i n het · . ~ 
centrum gaan folderen . Er komt 111"· .·:. 
ook een landelij ke post~r e': ~ <. , 
een mL1ur krant , die zul Je h ier ~~ • .. 
i n Gr oningen ook nog wel zien. _ _.!.'?C~C::.::· 



S~ebouw . 
gevangenis 

ZWOLLE- Staatssecreta
ris Kosto (Jus t itie) heelt 
besloten de n ieuwe gevange
nis in Zwolle al in 1995 te la
ten bouwen. De bouw was 
aan~ankelijk voonlen i.n 
1997. ln een brief aan de 
dienstcommissie van het 
personeel van het huis van 
bewaring in Auen maakt 
Kosto melding van zijn 
beslu it. 

De nieuwbouw maakt het 
mogelijk dat het personeel 
van het Asser huis van bewa
ring, dat in september 1992 
wordt gesloten, in Zwolle een 
baan krijgt aangeboden. In 
de tussenliggende periode zal 
het personeel tijdelijk elders 
tewerkgesteld moeten wor
den, aldus de staat.saec:reta
ris. 

GEVANGENIS WORDT CASINO v( \ )/,o/f11 

\'.ah onze correspondent 
ROTl'ERDAM - Een 

roze arrestan tenceJ met een 
schoolbord: het leek zo·n leu
ke poging va.n de Rotterdam
se politie om nerveuze ar-
restanten te kalmeren, maar 
in de praktijk valt het tegen. 
De arrestanten zijn niet 
enthousiast en van het ma
ken ,•an tekeningen op het 
schoolbord komt ook niet 
veel terecht. De verdachten 
leven zich liever verbaal uit . 

De Rotterdamse politie 
koos voor de kleur roze om
dat het Huis van Bewaring 
De Schie goede er var ingen 
heelt met die kleur. Het zou 
rustgevend zijn. Maar uit een 
enquête onder arrestanten 1s 
gebleken dat de verdachten 
de kleur niet rustgevend vin
den. 

De roze cellen zijn niet de 
'enige gekleurde arrestanten
ver blljven. De politie heelt 
~k b!~uwe cellen in gebruik. 
d,e b1J de verdachten wel in 
trek zijn. 

• • 
Het atrium bij liet nie: we casino ~an het M~· Euw;pltin ·,n-~m~ter~am -ooit ttn d;el van -~et Amsterdamstd Hhu 1 
t·at1 &,waring Het ombouwen van de gevangenis tot gokpa/eu moet op 2 november klaar :1111, want dan wor t et 
ca5111n nf{ineel ieopend. Wwn - ·"" Ya11<9 ,an1 

,C:: 



comité 'Oplossing V.O.C.-schip' 
In het kader van de verschillende herdenkingen van bet feit dat Columbus 500 jaar 

geleden de atlantiese oceaan oveneilde, maken wij de oprichting van een nieuw co
mité bc.kend.. Het comité stelt zich ten doel om op 12 oktober 1992 een spektakulaire 
gebeuncnis te organiseren om 500 jaar plundering te herdenken. 

Enkele jaren geleden lieten verschillende Nederlandse instellingen (de Gemeente 
Amsterdam, het ministerie van Sociale Zaken, een museum co een heel stel grote en 
kleine sponsors) een replica van een V.O.C.-schip bouwen door werklozen. Het ge
vaarte werd met veel poeha bij de 'Sail'-manifestatie 1990 ingcbuldigd·en wordt sinds
dien tcnt00ngestcld als "drijvend gedenkteken van een glorieus tijdperk". Sindsdien 
ligt het ~chip werkloos te pronken bij bet scheepvaartmuseum in Amst: rdam (je mag 
niet eens in de touwen klimmen). Voor ons, en veel mensen mét ons, is het ding ech
tef een drijvende provok.atie. Een verheerlijking van roof. onderdrukking en slaveo-
bandeL · 

Het schip heeft nu enltclc Jaren dienst lamoen ckJ:en voor misplaatste feesterij door f" 
gemeente en sponsors. Voor het jaar 1992 eisen wij het sc:1ip op. Ons , 'OOrstel is om ~ 
het schip te gebruiken voor een mooie. niet mis te ,-erstanc boodschap vanuit de Ne-
derlandse bevolking aan de mensen in de ,TOcger gekoloniseerde wcrckldclco. Zij 
ondergaan nog steeds de gevolgen van de kolonisatie co het daarna toehappende im-
perialisme. Bestaat er een meer gepaste daad dan dit symbool op 12 oktober 1992, 
publiel.:elijk terecht te stellen? Ons voorstel is daarom om het scbip op 12 oktober 
1992 feestelijk en o nder ma~sale toejuich ingen op een goed zichtbare pick tot zinke n 
te brengen (dit zal zó dienen te gebeuren dat een gedeelte van het schip boven water 
uit blijft steken als permanent monur.:cnt). De media zullen ervoor zorgen dat o it 
beeld o p die dag de wereldbol over mast. Dit gebaar vanuit de Nederlandse bevolking 
zal door het overgrote deel van de mensen in Latijns Amerika (waar ze het ons niet 
1,.·walijk zullen nemen dat er geen W J .Cschip voor banden was) met voldoening ont-
vangen worden. 

EERST TRIBUNAAL 

Wij beseffen dat wc ons plan niet zonder meer kunnen uitvoeren. Niet zouer om
dat 'De Amsterdam· 8.5 miljoen beeft gekost. maar omdat e r honderden mensen aan 
geboun' hebben en er onder de bevolking verschillende meningen zullen hestaan 
over hel ,.Jt dat het schip moet treffen. Daarom willen ,ia een demokraties proces 101 

bet uiteindelijke besluit komen. Een maand vooF de historiese dag zullen "''C een 
openbaar l..CÜ2lUl.aAl boudc:n. Op dat tribunaal kan iedereen !ceobaar maken wat er 
met het schip dient te gebeuren. Elk pleidooi moet bij voorkeur onderbouwd en geil
lustreerd worden door dokumcntcn. ccntoons1cllingen. getuigenissen of videobeel
den. Naast de openbare schipbreuk en he t behouden van het scbip, kan c:en derçc va
riant gepresenteerd worden. Bijvoorbeeld kat het schip overhandigd worden. aan het 
comité dat er. een permanente tentoonstelling inricht over 500 jaar Nederlands l,;olo
nialisme, imperialisme en venet daartegen. Hc::t tnèunaal zal eindigen met een stem
ming, die besli.=nd is. ~ ocht besloten worden tot de door ons voorgestelde publieke 
terechtstelling dan -zal ter plekke een kommissie ingesteld worden die de voorberei
dingen voor de uitvoering van het besluit moet maken. en onder meer een demon
stratieve massale tocht naar het scbip op 12 oktober zal organiseren. 

Geco van de gevonden oplossingen voor het schip zal gezien kunnen worden als 
'Wiedergutmachung'. 500 jaar plundering en moord valt niet goed te maken, boven
dien zijn wij, de mensen die de aktie uit gaan voeren, er niet ve.ranlWOOrdelijk voor. 
Het zal een -S}'tl'lboliese- bood.5chap van solidariteit zijn aan de strijdende bevolking 

0 



in de 'Derde WCTCld'. Wij zullen hiermee tcvens uitdrukken dat er ook in het Rijke 
Westen veel mensen zijn die de rooftocht die oog steeds plaatsvindt niet wensen te 
alaeptcrcn. Wie legt zich nou neer bij een wereld ~t multinationals, schuld~ 
en oorlogen? • 

Om van deze aktie een sulcscs te maken Î$ het belangrijk dat veel mcmco en organi
saties zich bij bel initiatief aansluiten. Wij rullen in de komende maanden overal aan
kloppen met ons plan. Jij kunt je alvast met onderstaand formulier opgeven. Vertel 
het ook door aan anderen! 

Tijdens het Symposium Emucipatie en Identiteit van Latijns Amerika 1492-1992 
zuUen leden van ons comité tijdens de pauzes op herkenbare plekken in de wandel
gangen~ te treffen zijn ~r het bcantwo0rden van vragen . 

.......................... ··~·············································· 
Naam (penood of orpnisatie). 

adres 

----------••o-.o+u-•H·,_-•·•·-••· .. •••••••_.• ......... ,,-.._,,,,, 

(CYCDt telefoon)----···--··-·--·-

' wil op ~e hoogte gehouden worden over de komende iniriaiicvcn van het comité, en een 
uitnodiging nntvangeu voor bet tribuoaal in september 1992 

'wil het comité ondersteunen en maakt daarvoor minimaal r 10.· ovez. 

• Wtdt bet een goed plan en wil bovendien helpen mei de voorbereidingen: De wil wel 

·-···-·--···-·--------------···--"'"----------·-
• wil een bijdrage ll:vcren aan bet !rib.maal. {be$chrijf hierna waar je :ian denkt. Voeg even-

tueel een briefbiD---· ------------- ·------· 

' 1s regen het initiatief om de volgende reden ----····-···--··------

Stuur het op naar ons postadres, waarlangs wc ,,..,t, te bercilten zijr. voor nadere inf0m13tie: 

Comitl Oplossing V.O.C.-sdup 
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OPROEP - OPROEP - OPROEP / 

9 . '.WVE:-tBER, 12.00 uur Plein Den Haag: 

DE~ONST~ATIE TEGE~ DE KOMST V1N 3USH. 

VOORBEREIDINGSVERGADERIJG OP ! 2 OKTOBEi ( De 3innen;ire:, 1e Schinkel
straat 14- 16, Amsterdam; om 14 .00.uur ) . 

Zaterdag 9 nov. brengt de Amerikaanse persident 3USH een bezoek 
aan Nederland. Hij ko mt in aansluiting op de J AVO-top in Ro me van 
5- 7 nov. De NAVO is momenteel bezig aan een grote re orga n i satie: 
zogenaamd worden de legers afgeslan~c. kernva?ens worden weggedaan, 
etc. In werkelijkheid worden ae l egers van de VS en de West-Euro?ese 
landen (waaronder het NL. leg~r ) in hoog tempo gemoderniseerd tot 
een high-tech i nterventiemacht , waarmee nog sneller ingegrepen 
kan worden in (vnl . "derde wereld" - ) landen die een het Westen o n 
wel6evallige politiek voeren. ( Panama, Ira k, binnenkort Suriname? 
Noord-Korea?) 

Bush komt naar Den Haag omdat NL momenteel voorzitter is van de EG. 
~aarschijnlijk is een belangrijk onderwerp van gesprek de Westerse 
politiek t.a . v . de voormalige So vjet- Unie. D. ~.V . economische 
chantae (lees: interventie, zc1enaamde hul;> ) probeert het Westen 
een voo r haar zo gunstig mogelijke situatie af te dwingen . 

Over de ruggen van de bevolkingen dienen militaire en economische 
interventies om 9ush'nieuwe wereldorde in te stellen en te bewaken . 
In fe i te is er geen sprake van iets "nieuws", het is een bekrachti
ging van d~ Noord-Zuid-verhouding. 

Op initiatief van het Anti-Interventie-Komitee is een kerngroep 
begonnen met het voorbereiden van een demonstratie tegen de komst 
van èush. De vergadering op 12 oktober is een O?enbare vergadering, 
waarop zoveel mogel~k personen en groepen waar~ee samenwerking zin-
vol lijkt bij de organisatie betrokken ,.,orden. liJ':. 
Deze brief gaat s peciaal naar jullie omdat '~ 
~ij vragen jullie het oovenstaande te bespreken en hopelijk jullie 
aan te sluiten bU óe voorbereidingen: door praktiscne taken iv~ 
de ge novemoer op jullie te nemen en/ of te mobiliseren i n jullie 
stad / regio. Het is wellicht handig om op 12 oktober aanwezig te zü n , 
zodat j ullie kunnen zie n welke g r oepen/person e n uit jullie s tad 
zic h ook zullen inzetten. 
Ye ~ijzen dan voo r ~et iemak ook nog even op de Puerto Rico-pickec 
op 12 ok t ober s oc~ ten ds . 
Groeten, 

1:e rngroe;>. 

Informatie: Anti-Inter ventie- Komitee 
Postbus 85355 
3508 .U Utrecht 



Flern 25-9-'91 
PERSVERICLARING VAN DE STOP EUROPA '92 KARAVAAN. 

Gisterenavond 24 -9 vond er in Gene\·e een demons,ratie 
prive militie van de Geneefse onroerend goed handelaren 
vijf personen uit een kraakpand ontvoerden en aari het hek 
van politie vastbonden. 

plaats tegen de 
,die op 23 sept. 
van het hoofdburo 

Wij, van de internationale karavaan tegen Europa '92, die op dat moment 
Bern bezocht en verschillende kritiese manifestaties over Europa '92 
voerde,waren zeer getroffen door deze facistiese overvallen, die in de 
meeste landen snel toenemen. Daarom besloten we aan de demo in Geneve deel 
te nemen . 
Toen we ons op de terugreis naar Bern bevonden werd onze bus door een busje 
van de Geneefse politie gevolgd en na enige kilometers tot stoppen gedwon
gen. Gelijk werden we door circa 15 agenten omsingeld en 2 agenten drongen 
de bus binnen waar ze alle paspoorten van de passagiers wilden zien. 
Op de vraag naar de grond van hun gebeuren kregen we het antwoord dat het 
zich enkel om een routine-kontrole ging ter bescherming van de OPEC 
konverentie. Natuurlijk wisten wij dat de werkelijke grond van deze 
routine-kontrole onze deelname aan de demonstratie was. Iedere keer maken 
we weer mee dat mensen, die zich tegen facistiese aanvallen verweren, door 
de staat gekriminaliseerd worden. Daarom wilden we eer st een advokaat 
spreken voordat we op hun eisen in wilden gaan. Dit werd ons niet mogelijk 
gemaakt en we werden met geweld bedreigd als we hun niet naar de politie
post op het vliegveld zouden volgen. Ze verzekerden ons dat we da.ar een 
advokaat konden opbellen . Daar aangekomen gingen twee van ons onder 
politiebegeleiding de politiepost naar binnen in de veronderstelling daar 
op te bellen. Maar dit was enkel een Lruck. 
Alle 36 bucpass~gie=s wa=èen ~:,-::~deel~ i~ kleine groepjes en naar verschil
lende Geneefse politieposten gebracht, deels geboeid. Een a.antal mensen 
werden hier ook geslagen. Op het buro werden we gefouilleerd en geregis
treerd, dit ging zoals gewoonlijk gepaard met seksistiese en facistiese 
opmerkingen van de beambten. Stuk voor stuk brachten ze ons weer naar het 
vliegveld terug waar de bus stond die echt in een totale puinhoop was 
verander d. Al onze persoonlijke spul:en lagen door de bus tussen plassen 
melk en wat al niet meer. 
Ze hadden ons drie en half uur vastgehouden voor ze ons bevalen weer in de 
bus te stappen en weg te rijden. 
Het is voor ons duidelijk dat zo'n behandeling van mensen; die zich tegen 
de heersende machtsverhoudingen verzetten in het kader van Europa '92, 
steeds vaker voorkomt. 
Een ander voorbeeld hiervan is het optreden van de Bernse smeris 17 sept . 
jl. Toen er een demo was tegen een militair defilee en ze doodleuk alvast 
39 mensen arresteerden voordat de demo uberhaupt begonnen was. 
Als de onroerend goed maffia ongehinderd haar knokploegen kan opbouwen en 
op die manier ook haar doodseskaders op krakersters los kan laten, komen ze 
met een klein aa.nklachtje wegens lichte mishandeling. Wanneer jongens van 
het volk (OVJ uit Thun) een brandaanslag op een asielzoekerscentrom in 'l'hun 
plegen lopen ze na een paar dagen weer op vrije voeten. Als mensen zich 
hiertegen verzetten kunnen ze op zware represailles rekenen . .We overwegen 
een aanklacht tegen gijzeling tegen de politie van Geneve in te dienen. 
De doorzoeking van onze bus is bij een no'rmale kontrole verboden/illegaal 
en hun arrestaties (die geen officiele arrestaties waren) is zelfs volgens 
hun eigen wetten verboden (art.l7a). 

\\ 



In het voorjaar van 1991 reisden leden van de Hoviemento de Liberaci
on Nacional Puertorriqueno (MLN-PR) door heel de wereld. Ook Europa en 
Nederland werd bezocht. Twee mensen gaven uitleg over de situatie van hun 
land en de bevrijdingsstrijd aldaar. Deze strijd tegen de koloniale 
overheersing door de VS wordt gekenmerkt door het vele gewel d van de 
l\merikaanse staat: aanslagen op aktivisten/es, verdwijningen, arrestaties 
op valse gronden gevolgd door showprocessen en lange gevangenisstraffen. 

Het verhaal dat zij vertelden staat niet op zich. De Black Power
beweging (Afro-.llmerikaanse bevrijdingsstrijd), _de First Nations ("india
nen"), de anti-militaristische Ploegscharen-beweging en het witte anti
imperialistische verzet hebben dezelfde ervaringen. Mensen uit al deze 
verschillende bewegingen werken nu samen in een campagne voor vrijlating 
van alle politieke gevangenen in de V.S.: Freedom Now ! Daarbij worden 
duidelijke verbanden gelegd naar de beweging die internationaal aan het 
ontstaan is rond de herdenking van 500 jaar kolonialisme. 

\ 

In het Midden Oosten hebben de Verenigde Staten laten zien dat ze met 
hun militaire macht in staat zijn politieagent van de wereld te spelen. Dat 
de reden hiervoor niet een onbaatzuchtig rechtsgevoel in de harten van de 
Amerikaanse politieke en legerleiding is, maar het economisch verval van 
het land, is veel mensen duidelijk geworden. Door zelf de oorlog uit te 
vechten en financiele bijstand te eisen hebben de V. S . naar eerste schat
tingen zo'n 1 2 miljard dollar winst gemaakt. Dit zal echter niets verande
ren aan de enorme binnenl.andse armoed~ jn de V .s.. Verschill.ende bevol
kingsgroepen die zich organiseren om hun levensomstandigheden te verbeteren 
krijgen te maken met een hard en racistisch repressieapparaat: Er zijn meer 
dan 100 politieke gevangenen in Amerikaanse bajessen, ook al ontkent de 
regering dit. Hun situatie wordt door aktivisten uit verschillende bewegin
gen binnen de V.S. aangegrepen al.s illustratie en bewijs van grootschalige 
schending van de mensenrechten in de Verenigde Staten. 

De kolonie Puerto Rico 

Puerto Rico is een caraibisch eil.and, ter grootte van een kwart van 
Nede.rland. In 1493 werd het "ontdekt" door Columbus; in 1508 werd het een 
spaanse kolonie. Er woond.en in 1530 25000 mensen. Door geimporteerde 
ziekten en D'IOOrd was de oorspronklijke bevolking in 1570 nog ma.ar 300 
mensen groot, op een totale bevol.king van 11300. De kolonisten waren arme 
spaanse boeren, die zich bezig gingen houden met de ve.rbouw van suikerriet. 
Na verloop van tijd werden slaven ingevoerd uit 'Nest-Afrika. 

In 1898, een jaar nadat Puerto Rico van Spanje autonomie had gekre
gen, werd het tijdens de Spaans-Amerikaanse herverdelingsoorlog binnenge
val.len door de Verenigde Staten. Dit ging gepaard met zwaar verzet van 
puertoricaanse rebellen, die een onafhankelijke republiek uitriepen die 
twee weken stand hield. Twee jaar lang stond het eiland onder oorlogsrecht. 

1n 1917 kreeg Puerto Rico een beperkte zel.fbeschikking: het kreeg een 
eigen parlement zonder vertegenwoordiging in het Congres van de V.S. 1n 
1922 werd de National.ist Party opgericht, die onder het leiderschap van 
Pedro Alhizu campus uitgroeide tot een massale onafhankelijkheidsbeweging. 
Door de arrestatie van Alhizu Campus en andere t opmensen van de partij, en 
twee bloedbaden onder partijaanhangers die vrijlating van Alhizu Campus 
eisten, werd de beweging · grote slagen toegebracht . Na de vrijlating van 



Albizu Campus in 1948 groeide het nationalisme weer, in een tijd waarin 
over de hele wereld kolonien hun onafhankelijkheid opeisten. 

"Freely Associated State" 

De V.S. scheepte de puertoricanen af met de status van "Freely 
Associated State". Deze fraaie woorden komen in realiteit neer op een 
koloniale status. De grondwet van de V.S. geldt ook in Puerto Rico, de 
puertoricaanse grondwet dient alleen als aanvu.lling. Rechtbanke.n van Puerto 
Rico zijn ondergeschikt aan de federale Amerikaanse rechtbank. De vlag van 
Puerto Rico mag alleen gehesen worden als ook de Stars and Stripes worden 
gehesen. Puerto Rico mag geen handel drijven snet derd.en zonder toesteaming 
van de V.S. De imn:igratie mag het niet zelf regele~, en het beschikt niet 
over eigen ma.ssamedia . 

De Verenigde Staten hebben Puerto Rico volgebouwd met militaire bases 
en fabrieken. 13 \; van het landoppervlak is voor militair gebruik - er z.ijn 
11 bases. Oanlczij belastingvrijstelling maken Amerikaanse bedrijven (met 
name farmaceutische en petrochemische i ndustrie) jaarlijks 6 miljard dollar 
winst. Dit gaat ten koste van een vernietigde landbouw, een vergiftigd 
milieu en een werkloosheid die gegroeid is tot 40 %. Hieraan komt de 
Amerikaanse regering slechts met 4 miljard dollar per jaar steun tegemoet 
( cijfers 1988) . 

Door de Amerikaanse overheid werd emigratie uit Puerto Rico gestimu
leerd omdat het overbevolkt zou zijn. 2.6 miljoen puertoricanen zijn naar 
Amerikaanse ghetto's getrokken waar ze met moeite het hoofd boven water 
kunnen houden. Racisme en drugs drukken de puertoricanen naar de onderkant 
van de samenleving. 45.3 \; van het puertoricaanse bevolkingsdeel in de 
grote Amerikaanse steden leeft in ar!IIOede; onder kinderen is het percentage 
59.2" (cijfers 1986). 

Militarisme 

Puerto Rico gel.dt als de meest gemilitariseerde regio van de wereld. 
11 militaire bases nemen meer dan 13% van de bebouwbare grond in. Daaronder 
Roosevelt Road.s Naval Base, een van de grootste marinebases in de wereld. 
Het eiland Vieques, voornamelijk bewoond door vissersfamilies, is voor 
driekwart bezet door het Amerikaanse leger, en wordt gebruikt als gigan
tisch oefenterrein. 

De betekenis van de vergaande militarisering van Puerto Rico wordt 
alleen duidelijk in samenhang met de politiek van de VS in Midden-Amerika 
en de Cariben. Puerto Rico maakt integraal deel uit van de veiligheidsdok
trines van de VS, van de strategieen van de Amerikaanse regering om 

C::>evrijdingsbewegingen en opstanden in Midden-Amerika neer te slaan. De 
Vitrategische ligging van Puerto Rico garandeert de Verenigde staten de 

kontrole over het Caribisch gebied en de zeeroutes naar Afrika en het 
Midden Oosten. 50% van de door de VS ge.importeerde olie en 40\; van de 
overige grondstoffen wordt via de Caribische zeeweg aangevoerd. Ook dient 
Puerto Rico als springplank voor de militaire interventiepolitiek in het 
Caribisch gebied en Midden-Amerika. De invasies in Guatemala (1954), CUba 
(1961), Santa Domingo (1965) en Grenada (1983) gingen uit van Puerto Rico 
en werden van daaruit logistiek ondersteund. De Puertoricaanse Garde, die 
rechtstreeks onder het Pentagon valt, speelt hierbij een belangrijke rol 
omdat het het enige legeronderdeel van de VS is dat volledig tweetalig 
(Engels en Spaans) is, en daardoor uitstekend in te zetten is in Latijns 
Amerika. Dit gebeurt 11101D0nteel bijvoorbeeld al voor het opleiden van 
Hondurese militairen. Voor de militaire grootmacht Amerika is het eiland 
als steunpunt daarom orunisbaar . 



Politieke stromingen 

Sinds 1973 is Puerto Rico door de Verenigde Naties erkend als 
gekoloniseerd land (a,et de V .s. als enige opposant) . In het land maken twee 
politieke partijen onder Amerikaans toezicht de dienst uit: de "Statehood"
partij, die aansluiti.ng bij de V .s. zoekt als 5le staat, en de Popular 
Democratie Party, die de h\iidige toestand wil voortzetten. Naast de 
genoemde Nationalistische Partij zijn er nog andere partijen (van sociaal
democraten tot ma.cxisten), lllilieugroeperingen e n vakbonden die voor 
onafhankelijkheid strijden. 

Aangezien een groot deel van de puertoricanen in de Verenigde Staten 
woont was het van belang dat de onafhankelijkheidsstrijd ook daar georgani
seerd werd. Daarom werd daar de MLN-PR opgericht. Uitgangspunt van deze 
massabeweging is dat de Cllbaanse revolutie heeft- laten zien dat het 
mogelijk is om een nationalistisch besef om te zetten in een socialistische 
revolutie. 

In de jaren '60 zijn twee afzonderlijke guerilla-bewegingen ontstaan: 
de Macheteros en de Fuerzas Axmadas de Liberacion Nacional (FALN). De 
eerste voert akties uit in Puerto Rico zelf om de internationale aandacht 
op Puerto Rico richten en de Verenigde Staten dwingen het eiland te 
verlat en. De FALN is opge.zet in en voert strijd in de V.S. Hun strategie is 
door gewapende akties propaganda te maken voor de onafhankelijkheidsstrijd 
op Puerto Rico. Hierdoor moet de publieke opinie in de V.S. a,et de neus op 
de feiten omtrent Puerto Rico gedrukt worden. 

Politieke gevangenen 

Net als de zwarte vrijheidsbeweging heeft de puertoricaanse onafhan
kelijkheidsbeweging te maken gekregen met programna' s van opstandbestrij
ding, in het leven geroepen door de FBI. Ee.n incident dat veel stof heeft 
doen opwaaien was de zaak van de Hartford 15. In 1985 overvielen 250 FBI
agenten, ondersteund door het leger, huizen in Puerto Rico en arresteerden 
15 mensen op verdenking van het plegen van een gewapende overval voor de 
Kacheteros in Hartford. Ze werden ontvoerd naar Amerika om daar voor een 
rechtbank gebracht te worden. De meeste van hen waren nog nooit zelfs 111Sar 
in de buurt van die plaats geweest. Een van hen, Filiberto Ojeda Rios, werd 
zonder proces ineer dan vier jaar in voorlopige hechtenis gehouden. 

Op het ll'IOCll8nt zijn er 16 puertoricaanse politieke gevangenen, waarvan 
13 de status van Krijgsgevangene nastreven. Veelal leven zij onder keiharde 
omstandigheden. 

Informatiewinkel Assata. 

Voornaamste bronnen: 
- Amerika Gegeninformationspresse - Agipa-Press 1990 

Polltische Gefangene in USA - Infoburo Tubingen 1990 
Brealcthrough - nov '69-jan '90 & nov '90-jan '91 
Die Karibik - Frauke Geweclce, Verlag Vervuert 1984 
Landenwijzer Puerto Rico - BijEEN 1988 
De Pie y En Lucha, orgaan van MLN - jan/feb 1991 
Puerto Rico, a people in struggle, uitgave van MLN - 1990 
Clockwork 129a, nr.21 (20-11-90) 
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Politie mag kartonnen doos niet zomaar betreden 
Een kartonnon doos is voor oen zwer· doonocht de kartonnen doos o_n tas 
ver oen huis en dus mac d• politi• do van do verdacht• tonder huistoeklngs-
doos nlot doonoekon zonder huistoe- bevel. Ze vondon bij di• gologonheid 
kingsbevol. Zo oordoeld• hot Hogo ruim duizend gulden on oen bebloed• 
RochuhoC van Connocticut in d• Ver- doek. Beid• vondsten speeldon een be- • 
enigdo Staten. bngrijke rol in hot proces waarin de 
De zwerver wordl ve.rdaclic van een zwerver veroordeeld werd. 
roofmoord op een inwoner van Con• Hot Hoge RochuhoC vlndt, mot ffn be-
nocdcut. Hij is ook voor dl• moord ver- roep op het Fourih Amt11dmenr, dat 
oordeoJd, maar in hoger beroep is vori• de politi• d• tas en doos wel in beslag 
ge week besloten dat er oen niouw pro- had mogen nemon, mur niot had mo-
ces moet kom•n omdat hot bewijs on· gon doorweken omdat te. voor ffn 
rechtmatig is v•rkrogon. 0. pol~ti• thuisloze. tijn huis zijn. 
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