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"V..._Ja J;'r~ (MA. :~~:~~=a~~~s: 
E~~~n~~"~~~J~;~QA~ ~;~~ i~~en · 
de LEEF IN CHAOS h~t zo goed ~ 
doet op de l~C. Lekkere korte ? ' ''N ~ G 
stukjes enzo. De lange i ~ ~ 
verklaringen die er -ook dit . ~-- ~ 
nummer weer- ook wel eens · - · IJ ~~ 
tussen zi tte,:i moet j e maar zien .- , ~ .~ , ~ ~ 
als een service aan lezeressen . A..· • .. /4,,J, ~ 
met bl a~s~~tsteki ng . Of met een .. ..:;.~<"':'.\ . :t-Jl.1 '8 
erg moe1 l1J ke drol natuurli jk. : ·:. ·; ·!f·,!I 9; ~ 
~=e~ e~~~g m~~n "i~e::n al!~ ;d j~e de -~~~:-·,r· ~ !'.;~~~rt1·· (b~I>~~ 
CHAOS daar geschikt ~enoeg voor • .. 1~:ti 7'~ ,~~ 
".'ind~ ten".1inste. We feliciterenFit ,. ·/~~:Î~ 
Je h1 erb i J met de aankoop van '. '} · : .' \~;'l • 
d it superdi kke nummer wat ·' . <\, . I - • 

onge~~i~veld een welkome . ! ,· h;bJ~~~ -nog Iets te moppe 
verr1 Jk1ng van je toiletleven , •:. ·:• , . . k t Joe dacht al wanne te 

l · · T ,, . om het no · • za z1 Jn. ot zover • t pies en ~ , all h u- iets over 
poep gebeuren, hopelij k voelen ; . ~woo~; ~nde ~ijklan ken bij het 
lezer*s zonder zo' n moderne ~e . '·'··1" I gr?ninger" (groning ? ) 

· • • ,1 -· n navolging s e . . voorziening zich niet al te • ~ · h van staatsen 
gediscrimineerd. ~--~~; ~~r off bma ken we ons namel~~k · ,~.,,. . een eetje zo J . '--=· . beeldvorming ov rgen o ver de 

· èldaacafe is 
H·et -ondagmi - · t meer. • . keven n1e 
voorl o pig 00 t de komende 
D·t in verband me 

1 . · g v a n de r ontru1m1n t Men zoekt naa 

---stad. Da n kz ij 7~ onze schone 
te fraaie goud:. :rhande niet 
brieven daarov is ?:er e l en en 
net of alle r er _l1 Jkt het nu 
soort van g on inger*s een 
,iJ·n M enorme bi e rbarba ren 
~ • aar dat · 
niet Op d is het enige 

GR 1, ruisstr aa . adat 
• • . ruimte 2 t een nieuwe brood me weer gauw 

iede r een komen eten. 
tofupasta kan 

· e antibushd 
haag bleek dat . emo in den 
het enigzins g somm1~e mens en 
strijdbaar . eorgan1seer d en 
meelopen ~1

1n een optocht 
~ s een soort noordel · ·k rare 

zou hie~~iJ folklore zagen. He t 
(a lweer) di gaan om heffo•s 
t e naar de · 
erugverlangen H t Jaren 80 

nogal wat er • e on t gaat me 
nou zo dom, 

UiîGE.OEELO ' IN Of BUURr OOD'R SEWOClNSTER5f R5 
1101 STADJERS ! 

BINNENKORT WILLElt ZE ONS ONTROIIIEN EN ONZE HUIZEN SLOPEN. WE IIOETEN. WEER 

EENS WIJKEN VOOR KILLE & DURE' BE'l'ONBLOJOCEN. 

De goedkope woningen 1n de Grote Kruisstraat hebben een geschiedenis van 

verkrotting & antikraakbewoning. Er. is 10 jaar niets aan onderhoud gedaan 

terwijl de kraakwachten vanwege hun kontrakt niet mochten klagen., Het is 

dan ook bijna ongelovelijk dat er zo'n lange tijd met woonruimte gerot

zooid kan worden. Het jarenlange onderhandelen over het meest winstgeven

de nieuwbouwplan levert kennelijk meer op dan dat mooie,• oude & betaalbare 

pandjes onderhouden worden. Door deze spekulatie worden huurders & krakers ... 
van hun huizen beroofd. 

De kille betonblokken verrijzen echter niet alleen als woonruimte, maar 

~k steeds meer als prestigeuze projekten om de stad aanzien te geven 

.egenover andere steden. Deze concurrentiestrijd gaat ten koste van de 

bevolking; i n feite word er op de mensen met de minste poen bezuinigd. 

Het bedrijfsleven strijkt de winsten op. 

Het blijft steeds maar hetzelfde verhaaltje, en niemand lij kt 

te weten hoe dit proces te stoppen is. Wie wil er nou ·een Gasunie-gebouw 

in het stadspark, een museumeiland i n het verbin(ingskanaal of een 

kollossaal gerechtsgebouw aan het Guyotplein??? Wie gelooft er nou nog in 

inspraak??? 

WE ROEPEN IEDEREEN DIE OOK EEN LEEFBARE STAD WIL OP OM AKTIE TE ONDER

NEMEN, TEGEN, DE VONHOPPS, DE GIETEMAS, DE GASUNIE, PGGM, GEVEKE, HIBG ETe. 

Wij zullen ook ons STEENTJE bijdragen~ o .a. in de strijd voor onze 

panden waarin we gelijkwaardig met elkaar proberen te leven, te werken 

& te strijden, Op donderdag 21 November om 2 uur 'smiddags is er een 

rechtszaak tegen ons. De eis zal zijn dat we binnen 2 dagen weg moeten. 

Vanaf 2) November kunnen wij dus ontriimd worden. We adviseren buurt

bewoners om vanaf dat moment voorzichtig te zijn met bijv. het parkeren 

van auto's in de straat, dit in verband me t eventuele politieoverlast, 

'E GA.AB: ER NIET' UIT 1 ! ! ! 1 ! ! ! 1 

bewoners Grote Kruisstraat 2 t/m 20. 
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kruisstrcicit 

Weer zoiets wat allang in de vori
ge Chaos had moeten staan. Er zijn 
van die mensen die beloven stuk
jes te schrlJven en het dan ai: la
ten weten. Flip hoor. 
Doen we het zelf maar weer. 

Op 2) oktober werd de fivelstraat 
herkraakt. ' s Middags dook eige
naar Hiemstra op . Waarom hadden 
wjj ·dat nu toch weer gedaan en h~ 
haà het pandje toch verhuurd aan 
iemand. Ach, wat sneu nu voor 
diegene. 
B~ ·de vorige ontruiming van het 
hui sje had h~ 'de spullen van de 
bewoner meegejat. Een mooi mo
ment om die terug te eisen. 
's Avonds om 7 uur zou~ ze 
komen brengen. 
Ter wjjl één van de krakers nog 
op de anderen zat te wachten, 
verschenen er om kwart voor 7 
ineens twee Hiemstra-vriendjes 
aan de deur. 
Ze ramden de deur aan poeier 
en beloofden appelmoes te maken 
van de aanwezige kraker. Deze 
had gelukkig genoeg tegomwoordig
heid van gees t om een bedsoiraal 
met balk achter de deur te.gooien. 

Intussen stond de grootste 
kleerkast te schreeuwen dat 
mensen van de nieuwstad (hoeren
buurt) niet met zich lieten 
spotten en dat als Hiemstra hun 
zei een kraker uit z ' n pand te 
schoppen, dat ze dat dan ook de
den. 
Toen was het bljna 7 uur en kwa
men er kraalchulptzoepen aan. 
Snel werd de noodlljn gebeld voor 
nog meer mensen. 
Vlak daarna verscheen Hiemstra 
zelf o? het toneel en begon tegen 
z'n vriendjes te zeuren "waa r ze 
nou toch gebleven waren, want~ 
had overal naar ze gezocht". De 
smerige toneelspeler. H~ wist 
verdomd goed dat ze in de fivel
straat zouden zljn en wat ze daar 
aan het doen waren. Toen begon 
~ ook nog te jammeren over z'n 
kapottt deur waar ie ook nog de 
krakers de schuld van probeerde 
te gevèn. 
Na veel heen en weer gepraat wist 
men er een gebruikerskontrakt voor 
de huidige bewoner uit te slepen 
met na drie maanden uitzicht op ' 
woonruimte in een ander pand van 
Hiemstra. 
Het is maar waar je zin in hebt. 
De bewoner vond het wel een goede 

oplossing, 'dus moest het maar zo. 
Hiemstra heeft b~ deze ook z'n 
pand aan de blekerstraat teru#
gekregen. Daar woonde toch al 
niemand meer . Is ook totaal on
mogel~ gezien de verrotte staat 
ervan. Volgens zljn zeggen gaat 
ie het binnenkort verbouwen. Nou, 
dat moeten 'we ook 11Og z ien. 
Al met ·al ·kan ik het allemaal 
niet zo bevredigend vinden. Met 
·het ·'sturen van ·een knokploegj e 
heeft Hiemstra ·toch het één en· 
ander bereikt. 

Mensen 'die 'nog ·1n andere · paJtden 
van Hiemstra: 'Wonen:· pas dus wel 
een beetje op, want ,die gast 
heeft echt lugubere vriendjes 
en het zou me 'nïet verbazen 
als ie straks nog .meer gaat 'pro
beren. 

C l-Wl:ÇJ 
Afgelopen vMJàagoghtend werd het 
pand A-weg 45 /46 gekraakt. 
Eigenaar is de vader van de eige
naar van de dierenzaak , ook aan 
de A-weg. 
Aan het eind van de middag, om 
5uur/ hal! 6 , werd er een raam 
ingekeild en even later klom 
een gast via een ladder op het 
platte dak . 
Kraaksters in pan1ek "help, een 
knokploeg". 
De eigenaar bleek beneden ~uiten 
aanwezig te zijn en eTen later 
kwam er nog iemand btj. 

Deze reed in een autootje van de 
firma Fennekes, die in een voor
malig kraakpand aan de A-weg zit. 
Deze dikzak met snor begon ver
halen te vertellen over brand
bommen en dat ie wel ervaring 
had met fik stoken. Als een pand 
van hem gekraakt zou worden , nou, 
dan wist ie wel wat ie zou doen ••• 
Misschien weet ie er dan oÎk m,er 
van af waarom lil!'t A-weg 45 /46 
aan de achterkant boven ooit 

·afgebrand is?? 
Het vermoeden van de kraaksters 
is dat de eignaar dit misschien 
zelf heeft gedaan om geld van de 
verzekering op te str~en, dat 
ie daarom ook met een soort 
lcnokploegje kwam en niet de 
politie erb~ haalde. 
Volgenà de eigenaar zelf was ~ 
nu al twee j aar bezig het pand 
te verkopen aan één of andere 
ontwikkelingsmaatschapp~. 
De dikke snor zou aan diezelfde 

' maa tschapp~ ook net een pand 
verkocht hebben. 
Waf gebeurt daar eigenl~ op 
die A-weg? Krjjgen we weer een 

'9l!,lia.l!III.~• kantoorkompleks ofzo? 
Om een lang verhaal kort te 
maken: de kraaksters vonden 
het allemaal maar eng en zljn 
afgenokt . 
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wnc-vervcJl9 
Men orÏderzoëkt nog o·f°"liTer 
sprake is van plagiaat. Nieuw 
was dat er onderscheid werd 
gemaakt in he t aantal maanden 
te garanderen huisvesting voor 
de verschillende · 
doelgroepl e den. Voor het 
grootste g edeelte vond men 4 
maanden vol doenBe. Enkele 
doelgroepleden van i~ie men 
bewezen achtte dat zij zich ook 
daadwerkelij k n iet op de kop 
hadden laten zitten mochten 
zich verheugen op 6 maanden. De 
toevallige gelukkigen die een 
rol in de "leidersconstructie" 
werd opgedrongen werd hierv oor 

een bë1oning
0 

van 8 maanden 
het vooruitzicht gesteld. 
november wordt er beslist 
deze huisvestings en 
werkgelegenheidsplannen 
onmiddelij ke doorgang kunnen 
vinden. Het project zal in 
ieder geval nog wel e ven worden 
doorgezet . Het wachten is dan 
op de uitvoering van "het WNC 
bij de hoge raad" . Men verwacht 
dat ook deze voorstelling de 
doelgroep niet echt kan 
bekoren . 
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Gejat uit de laatste Mii 

Kraken binnen 
zes maanden 
eegstand straf 
bàär 

Er Is een ontwf!rp. Voor een wet. 
Een wet die plaats wll bieden aan 
de bestaande diversiteit In regels 
,en rechtsbescherming. Op het 
gebied van huisvesting. En 
passant wordt In het ontwerp 
kraken binnen een periode van 
zes maanden leegstand strafbaar 
gesteld. 

Preclts steil het voorstel, In artikel 96, dat 
dapene strafbaar Is die: wede"echlel//k In 
Qebruik heelt of verbl//11, (In) een woning of 
Qebouw, Wierven het rechtmatl9 9ebrulk niet 
meer den zes _.maanden vooralpeande een 
die wedeffeehtell/ke lnr,ebruikneme Is belln
dlpd, en niet op vorderinp v1111 de elgeneer 
Hnstonds verdwi/nr. 
In htt Nedmands Juristen Blad, nr. 33 van 28 
1op1embet wordt hierover opgemerkt dal 

, twee zaken die al In het ontwerp voor de 
. Leef}standwet zaten maar ultelndelllk niet 
1 werden Ingevoerd. nu WH< naar boven ko-

men. Het betreft de verplichte ref}lstratle van 
leef}sland en hel sttalbur stellen van kraken. 
De gang van zaken toen dreigt zich nu deels 
11 herhalen omdat de verplichte registratie 

. v,n leegstand In de Hulsvesllngsw11 Is pe-
1 schrapt De slrelbaarstelllng ven kraken Is . 
, echter gehandhaafd, zonder enige motivatie 
;:;. hel loslaten van de_ koppeling van da 

Verder valt de auteurs ven hal lluk In h?t 
NJB op dat de bepaling 'woning or gebouw' 

1 In de sttalbaarstelllng van kraken vatl breder 
Is dan de dalinllle van 'woonruimte' waarover 
de rest van de ontwerpwet handel!. Verder •s 
er nog wel Wil el Ie dingen op da bepaling 

, 'rechtmatig gebruik' uil hel artikel. want wat 
:. wordt hiermee bedoeld en hoe wordt dat 

vastgelegd? 
Hel Is de bedoeling de wet per t Jull t 993 In 
te voe,an. Den or volgende maand iou ar 
mogell)k In da Tweede Kamer over de wet ge
sp,okan worden. De ontwa,pw11 llgt nu lar 
•dvles bi) da Raad van VolkshulsvHtlng. Een 
basllulng zal pas volgend jaar vallen. 
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Procesverklaring nn 23, 67, 77, 98, 100, 123, 124 en 129, 
hogerberoep Leeuwarden 12-11-91 

DIT HOF HEEFT GEEN ENKELE LEGITIMITEIT OM OVER ONS TE 

Wat is er eigenlijk mis als iemand die honger heeft brood neemt van 
iemand die zich een hartvervetting zit te vreten. En als een dakloze 
een huis gaat gebruiken van iemand die tien huizen heeft en ze laat 
verkrotten of slopen. Hoe kun je spreken van rechtvaardigheid als er 
mensen van honger sterven in een wereld waar nog nooit voedsel te kort 
is geweest . 
We leven in nederland in een zg. rechtsstaat, wat in de praktijk 
inhoudt dat: 

vluchtelingen en asielzoekers in gevangenissen (op)gevangen worden; 
de politie ongestraft mensen schoffeert, mishandeld en vermoord; 
de minister-president en andere hoge piefen vrijwel ongehinderd 
frauderen en belasting ontduiken; 
mensen 24 uur vastzitten als ze hakenkruizen overkalken om die zo 
onleesbaar te maken; · 
speculanten (zoals de p.g.g.m.) ongestraft panden slopen en kraker 
laten mishandelen door knokploegen; 
bedrijven ongestoord het milieu kunnen vernietigen. 

De rechtsorde in dit land heeft niets te maken met rechtvaardigheid. 
maar heeft alleen tot doel de huidige bezits- en machtsverhoudingen te 
beschermen. De rechterlijke macht en politie zijn dan ook niets anders 
dan een onderdrukk.ingsapparaat in dienst van de heersende klasse. 
DAAROM heeft dit hof geen enkele legitimiteit om over ons te oordelen. 

Het proces van vorig jaar was een politiek monsterproces. Dat kon ook 
niet anders na de gigantische oorlogsvoorbereiding en de hetze door 
media, stadsbestuur en O.M. 

OORLOGSVOORBEREIDINGI 

"Het is oorlog", zei de voormalige burgermeester van Groningen, 
Staatsen, tijdens de aanval op het WNC. 
Maar het zijn niet de mensen die i n opstand komen die de oorlog zijn 
begonnen. 
De oorlog is begonnen door diegenen die de oorlog aan de mensheid, aan 
de menselijkheid zélf hebben verklaard. 
Diegenen die hier en wereldwijd hun allesvernietigende mensvijandige 
politiek t en koste van alles willen doorzetten, en elk verze t daartegen 
de kop indrukken. Het als enig doel het handhaven van de kapitalisti
sche produktiewijze en het maximaliseren van de winsten ten behoeve van 
een steeds kleiner wordende groep en ten koste van de levensvoorwaarden 
van steeds meer mensen, wereldwijd. 
Of het nu gaat om de zich voortzettende en verscherpende uitbuiting van 
de volkeren in de zg. Derde Wereld, wier kinderen bij miljoenen 
verhongeren (een situatie die door de annexatie van het Oostblok alleen 
nog maar afgrijselijkere vormen zal aannemen) of om de toenemende 
verslechtering van arbeids- en leefomstandigheden, werkeloosheid, 
verpaupering, vereenzaming, woningnood en stadsvernieling hier ( in 
West-Europa) , om het ontwikkelen van nieuwe technieken om vrouwen 
verder te onderdrukken en haar het zelfbeschikkingsrecht over lichaam 
en leven verder te ontnemen, of het nu gaat om het regelrecht de dood 
i n jagen van mannen, vrouwen en kinderen die door honger, oorlog, 
gifgas, folter uit hun landen verdreven zijn, via liquidatie van het 
asielrecht (Schengenakk:oord) of de sanitaire gordel om West-Europa, of 

\ 
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' 
het nu gaat om mensvijandige, biljardenverspillende wapenproduktie of 
om de vernietiging van de aarde, ... zeker, er zijn grote verschillen 
in de scherpte van de onderdrukking en uitbuiting, maar het wezen is 
hetzelfde, het doel is hetzelfde: de optimale beheersing van mensen 
vóór het handhaven van de huidige machtsverhoudingen . • • 

Daartegen, tegen dit onderdrukkings- en vernietigingssysteem (dat we 
imperialisme noemen) komen mensen in verzet. Niet alleen in de zg. 
Derde Wereld, maar ook in het hart van het beest. Ook i n Nederland, in 
Groningen, de stad waar niet leven en leefbaarheid centraal staan, maar 
cityvorming. stadsvernielende, monstrueuze, geldverspillende projekten 
waar niemand baat bij heeft behalve de projektontwikkelaars en 
beleggingsmaatschappijen. Projekten die het aanzten, het prestige van 
de stad moeten opkrikken en het zg. achtergebleve.n gebied moeten 
meeslepen in de vaart der volkeren richting europa '92 , terwijl de 
bewoners worden gedumpt i n buitenwijkert .•. 

In zo'n stad, een city van beton en glas die vrijwel geen woon- en 
leeffunktie meer heeft, pastte een pand als het WNC niet, noch de 
,ensen die het bewoonden en gebruikten. Mensen die kollektief willen 
«onen en werken, die proberen zich gezamenlijk politiek te ontwikkelen, 
die hun ideeën willen uitd.ragen en er ook strijd voor willen voeren! 
En ook al was het een aanzet, ook al was het een kiem , HET WAS ER EN 
DAAROM MOEST H.ET WEG 1 

In dit hoger beroep gaat het -net zomin als in het proces in groningen 
- natuurlijk helemaal niet om de schade die ontstaan is in de strijd 
voor het behoud van het WNC. 
Heer dan honderd mensen werden wekenlang vasrgehouden, het O.H draaide 
duizenden overuren, meer dan tien miljoen gulden werd uitgegeven om 
iedereen veroordeeld te krijgen, 

aantasting van de WAO, 
minimumloon , drastische 
minimumloon-uitkeringen, 

Dit alles in een tijd van bezuinigingen, 
aanvallen op de ziektewetregeling en het 
huurverhoging, het loslaten van de koppeling 
om maar enkele voorbeelden te noemen. 

Hier in Leeuwarden, zal opnieuw worden gepoogd mensen tot zwijgen te 
brengen,te depolitiseren, te criminaliseren d.m.v. al die juridische 
tentakels die tot nu toe zijn gecreëerd. Ideeën, de bereidheid daarvoor 
te vechten en verzet, dát moe t worden neergeslagen , beter nog moet 
worden voorkomen. Leeuwaraer counrnc 1<-u- » 

Maar dat zal niet lukken. Eisen van vier' zes en acht 
De strijd gaat door!! maanden in WNC-zaak 
~n de toekomst is van ons!! l 
nn 23, 67, 77, 98, 100~.'---'1~2~3:a.L~l;2~4~·-=1~2~9:........;~- ---''-------------~ 

LEEUWARDEN • De procu• oordfflduordrrvrtJwol allo Wol• 1,11· op on leidt lol .crtmlnall,.. 
reun-gentrHl In hoger beroep ter1-Noordhorf·Ytrdachltn j~fn;•~ :e";!n~~~'!~*êë :~:::l:~ . 
tegen een deel van de verda(h• ö:8,:r~.!:~~~~~1~!aie.~:r~1:;"ot Vrotl(tn wrak1n1 van het Hof, 

~=~~N!~~~:u:,:;t:'<\~<5 :;.,~t~~;~"è~~~~T'.~it:~ , ~::~, ~e~:1~~~.t~~~ :;d1:h 
hebben vanmorcen at.raUen van nlat kan worden bewt.ttn. De vri)- zou hailMn ie.laden. 
vier en ta maanden 1evangenls spraak van het lldmuLSchap van , 
gHlst wo1or,s openlijke geweld· ttn mmln,le vtrtni1lng. ertlktl Wraking 
plegln1 en hll lidmaatschap "n 140 In h,t Wetboek "n Strafrtcll~ ·· 
ttn criml.nele or9a.n.lsatie. Tegen nam de procurtur11ene.rul niet .. Een derde. nlww Amen te stel• 
de vermoedeU}ke leidln~evtn dve)nr~~u~::td~ ü::~~ ltn J'::ki~" ~~~In.~\;!~ 
van het 11\nat.gewe.ld eme het de tof.'~lns van dit •zware' ffl.b... Z..:1cer Schut~ dt zitting hJermee 
Openbaar Ministerie acht maan• drtlfartll<d airikt b<pttkL -nd In hot .Drcate-cauo-bus· 
den ~I onvoorwurddljk. De Re1 hoe..- bo""P bo(OII van· 1o·: hij obt dat lijn cll!nten de 
mte1te andere verdachten heb-- morgen met venn1tng. De.advo,. betuindtllna van de wraking kun• 
ben dch volgens mr. Zwerver· ; aten mr. nu Prakken en mr.~ · nen bl!won1n iondtr te worden 

-allttn achuldls gemaakt aan het 'ter.fitrman Bl:kJttr -SChut·mHk tdouU lcerd. · 
lidmaatschap van eeo criminele · ten blJ ,anvang v•n dt littlng Voor het procn z.ljn drie d1sen 
vere.nlstng. Tegen ben werd bnwur tegen het louUltren van lang twu 1lltln~1ulm vrkst-
grotendeeb blJ ventek, vle; ·~:~1'!:!!'~~1W~:Ïétbtu~~ont~~ ~-~t~e~~!, "~~~ei~ :.•~ 
maanden detentie gevordrrd. senchuhot De foolllerlng levert hun sympathaa.nt.en, da poUUe tn 

De rtthtba.nk In Crvnlnrn ver• vol1ens de raadslitdtn " Hn uniek de ~ (1 



WlJ HE:BBEU EEN fl~IOE:R, t08>RS'ri~\hêld t.öt. e.en vrolljl<.e en ' fleurige 
Iede~sl:~djer 'krij9t. eem~i:ê:lh~Js:AlS ' ê:1e ,bere~enlngen Kloppen dan 
invulling von een st~~j b ' hiY.klng . over 15cm . ven dl~ gebo':"'.Predes 
hee.ft. ~ecJeri;. s~j~i:- ~ · es~ . • vedbom.We" hebben zelf maar. vast., 
de oppervlc11<te ~an ~én ~~eUrf 9;: Willen .jUiUè de pre-\:. e~an niet:. een ' voor~cho 1:.j e genomên, '"aar . w..,,. . . . 
ontzecjgent 

HbB. MAAJ< IK EEN ,V6~fèbM7 
1) ballonnetjes. mei:. 'wal:ei:-. vulle~ .. ·, . 1 . • • i 1: 

) d ballGnnetjès dompeien in ge~!"(?lxert kaarsv~t,afkoelen "..:'te~ 2
) . eze --.c, ue' e.:.· do·mpel..:- vlüien mei:. var{ en dlch\:mal<en ..... 3 na ongeveer ~ " .. =• · · · 

Kaarsvè-1:-kl aar·_ . . . -1:1 • 1 · eel:-1: 1è$ 
(4) • .hel: Kan ooK"mel:. ~k.1po ce1. lGl~~P.., .. '-v •. 
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Zaterdag 16 november is de infowinkel in Gr,Sn heropend 
na aardig wat tegenslag de laatste tijd. Het geheel 
werd niet echt druk bezocht ondanks koffie en koekjes 
enzo. Er ontspon zich nog een diskussie n .a.v . de ver
koop van Amnesty materiaal maar dit bleek overgenomen 
van het Vredes Informatie Centrum. De winkel heeft be
hoorlijk veel materiaal . Zeker de moeite waard om eens 
binnen te lopen. Onderstaand stuk is van hunzelf afkom-
stig. -

INFOWINKEL GRl?JN 

Na eerst een tijd akti~f geweest te zijn binnen infokafc 
Kruisliruc en daarna in de oude kijk in 't jatstr. 16, hebben 
wij nu een pick gevonden binnen 't vredes info centrum 
(YIC) o.an de stcentilstr. 38. 
In onze winlccl verkopen wij boeken en bladen over groe
pen en ini~tievcn die zich , net nis wij, verzetten en vech
ten tegen de huidige maatschappelijke orde, hier en we
reldwijd. Kort gezegd; strijd tegen uitbuiting t 

en onderdrukking en voor gelijkwaardigheid en gelijke 
verdeling van voedsel en goederen. Naast boeken en 
bladen ligt er inf o-matcriaal over allerlei onderwerpen en 
groepen ter inzage. Informatie ,die over het algemeen 
nauwelijks via de gevestigde media verspreid wordt~ maar 
systcmaties verzwegen of verdraaid wordL Ook is er een bibliotheek 
waar boeken geleend kunnen worden en een bladenarchief" 

Wc willen meer groepen en individuen betrekken bij deze 

; 

informatieverspreiding/uitwisseling, zodat er enerzijds een 
kompletcr beeld ontstaat over radikale linkse bewegingen 
zowel in Nederland als in andère landen. Anderzijds zou 
er hierdoor een betere samenhang en eventueel een samen
werking kunnen ontstaan tussen diverse buitenparlementai
re linlc.c;e groepen in Groningen. 

Geopend: 
woensdag-vrijdag 13.30-18.00 uur 
zaterdag 13.30-17.00. uur. 

lnfowinkel Gr0n 

Il 



aterdag 1 november, met een 
groepje vrouwen folders staan . 
uitdelen b~ d• Vismarkt i . v . m. 
25 nov•mber. Land•li»c• akti•
dag tegen vrouw•nhand•l. 
En alt~ zj,jn •r •••r van die 
v•rvel•nde ker•ls met hun 
kommentaar: "waar kun je di• 
vrou .. •n dan kop•n?" Klloot
zakken, h•t li•fst zou j• z• 
met•en hun ballen omdraai•n. 
Ook nog ruzie g•had m•t zo'n 
acht•r~ diakootj•. WJ mo•st 
lln van d• omzwacht•ld• vrou
••n zo nodig ••n harde duw 
g•v•n. Van lln van ons kr•eg 
1• toen e•n schop, waarop~ 
haar in het g•zicht spuugd•. 
Tot dat e•n voorbiJgang•r h•• 
in z'n kraag sr••P •n he• t• 
v•rstaan gaf dat 1• op mo•st 
rott•n. 
V•rd•r ook v••l poaiti•v• r•ak 
ti•s g•had •n v••l m•ns•n di• 

bl•v•n staan om d• tekst op 
d• bord•n t• l•z•n. 
Volg•nde .. ••k zat•rdag "ill•n 
.. •·•••r, gaan folder•n. Om 
balf,1 ,verzamelen1in, de,wer•ldT 
wink•l~ , oud• ·'k.!Jk' in ' 't · jat._, 
straat 10. 
VROUWEN, K014 ALLEMAAL, met 
••n kl•in gro•pj• staan ia 
•rg v•rv•l•nd, z•k•r m•t di• 
rondlo ende etterbakken. 

PROGR.AfdldA 25 NOVEMBER GRONINGEN 

INFORMATIE-AVOND IN "DE TUIN", AKERKHOF 22, GRONINGEN 

19.)0 KOPPIE/THEE 
20.00 INLEIDEND PRAATJE 
20.10 VIDEO "WESTWXRTS" OVER VERSCHILLENDE ,\SPEKTEN VA.ll 

VROITNENHA.NDEL 
21.00 PAUZE 
21. 15 GELECEHHEID TOT VlUCE?I STELLEN OVER DE VIDEO 
21, JO T'HEE VROUWEN VAN DE '.'ERKCROEP TECEN VROU\lENHANDEL 

CROIIINCEH VERTELLEN- OVER iiUN 'tYERKf< VROITRENH.>JIDEL 
ALC~EElf 
WSLUITEND WORDEN VRACEN BEANTWOORD 

22.15 AFSLUITINC, VOOR WIE WIL:N.u>RATEN BIJ EEN DRANKJE 
2),00 EINDE AVOND 

anfla 

\1. 

Vrouwenhandel 
uitzondering 
in Nieuwstad 
Van onze .enlaga;eveni 

GRONINGEN - De ~ dat 
HD buitenlandse YT'OUW ID de 
Groninger boerenbu~n ach~ 
het raam belandt. it nuruem. Poh
.t.iecontroles en de sociale controle 
in de buurt 1ora;on op (korte) ter· 
mijn ervoor dat de zuk uitkomt. 
Dit blijkt uit verklaringen van de 
Groninger gemeentepolitie en 
pancijesbazen in de Nieuwatad. 
Daar werd' onlangs een 26-jarige 
I.ndonesiech• YT'OUW ~ .. on~ 
tot proatltutie. Van dit miadrijf 
wordt een Hoogezan.da echtpaar 
verdacht. Volgena een woordvoer- \ 
der van de Groninger politie it de 

,1t rond de I.ndonesieche het 
ite g;eval van 'vrouwenhandel' \ 

_, In Gronina;en bekend it a;e- · 
worden. 

Nvh ~ lo/10/ 91 
De lndonesitche vrouw kwam 

al na enkele dogen in verweer te
gen hoor pot1ilie en probeerde bij 
meerdere klanten duidelijk te ma· 
ken In wol voor situatie 11j zich 
bevond. Dit mislukte telkenmale 
doordat zij geen Nederlnn<b aprak 
en 1ich niet verstaanbaar kon me· 

ken. Voor de lndoneaiache bet&
kende de klandiue van een (voor
malige) landgenoot redding. 

HU kon haar veratean an 
achreef voor haar een noodkreet 
in het Nederland,. Een Neder
landse klant 1111 enkele dagen la
ter het dramotlach getoonut 
cpiatel dat hem door de vrouw 
werd voorgehouden en nam haar 
afgelopen donderdag mee naar 
het politiebureau aan de Rade
ma.rkL 

.J , N~h'KI· 
Prostituee 19/tJ/q1 
zonder papieren 

GRONINGEN - De' politie 
heeft' z:aterdagavond tijdens een 
surveillance in de Nie_uwatad ee!' 
19.jarige prostitué• uit de Do. m1-
nicaanse Republiek opgel?aktJ Ze 
beschikte niet ·over geldiçe: '(er· 
blijfgpapieren. 

Hel bleek voor de recherdieurs 
uitent moeilijk de vrouw te ho
ren. Zij wiJl niet eeDJ waar zij 
zich op de wereldbol bevond, laat 
staan waar Nederland en Gronin
gen lagm. Bovendien deed z:a het 
in haar broek voor de politie, die 
in haar eigen land een bepaald 
aledite repulatie onder de burge
rij heeft. 

Uiteindelijk kwam men op het 
Hoogeundae echtpaar uiL Dit 
weekeinde werden de Hoogeund-
1la1'11 geerretteerd. wuronder ook 
een vriend dea huizea die koe
riersdiensten verrichtte. De 
vrouw werd door Un van de drie 
Hoogez:andste111 dogelijka nnar de 
Nieuwatad gebracht en er van
daan gehaald. Overigens iockt de 
politie nog steeds de Indoneslacho 
kient die, deanCM><b anoniem, een 
verklaring zou kunnen a0eggen. 

De Hoogezandera hebben hun 

plan opgezet toen zij eerder dit 
jaar op •akantie In lndonnif we• 
ren. De vrouw van het tweetal, 
5.A., legde contect met de lndone
aiache en hield haar Gouden Ber
gen voor; met een maendaalaria 
van 1500 gulden voor werk in een 
fabriek kon zij vanuit Nederland 
gemakkelijker voor haar (meer
dere) kinderen mrgen dan met 
het loon van 100 gulden die haar 
in lndoneaif tot een bestaan onder 
de armoedegreDJ noopte. 

Op 19 eeptember kwam de lndo
neaieche op Schi,:>hol aen om haar 
werk in de fabnek op te vatten. 
De route ging echter via een lin
gerie-bedrijf regelrecht naar een 
pu daarvoor gehuurde 'kut' in de 
Nleuwatad. Haar paspoort en 
vliegticket moest do vrouw bij 
haar Nederlandse weldoeners In
leveren. Daarmee wu zij aan hen 
overgeleverd. 

Y-"WEtlHAMDEL 
OF jAC.HT' oP 

i~&.~6ALIM ~ 

\~ 



Leide,r Groninger· 
-neo-nazi,'s opgepak~ 

GRONINGEN - De 34-jarige 
Groninger Eite Homan, leider 
van het extreem-rechtse Ac
tiefront Nationaal Socialisten 
<ANS), en een 26-jarige stadge
noot zijn gistermiddag in de Nieu
we Kijk in 't Jatstraat in Gronin
gen aangehouden voor . het 

· verspreiden van racistische pam
fletten. Het tweetal deelde aan 
voorbijgangers posters uit waarop 
hakenkruisen stond.en afgebeeld 
en fascistische leuzen waren ge
schreven. "De communisten zijn 
legaal waarom de Nationaal Soci
alisten verboden?," was een van 
de kreten op de pamfletten. De 
twee hebben een proces verbaal 
gekregen en zijn inmiddels weer 
op vrije voeten. NuhN 2c;-1oJ'j/ 

Onder dit Symbool: 

Daarom: 

~ Geen lnllatle 
~ Geen Werkloosheid 
4t Geen Corruptie 

WEG MET HET 

N.S.D.A~P. 
VERBOD !~ 
De Communlst11n zlfn legaal, 

waarom de 
NATIONAAL SOCIALISTEN 

verboden? 

U1p,•: N•lonNI Sod1htitct.. N«let1lnda A~ 
P111>I 

NSDAP/AO 
Box - Lincoln, NE 68506 USA 

Onlangs was Eite Roman op t . v . 
te 'bewonderen' . Geflankeerd 
door drie gebivakte figuren en 
z'n vriendin. 
Eite is nogal populair de laat
ste t.ijd: eerst een interview in 
Trouw, toen op de t.v., vorige 
week fli t ste hij ook nog voorbtj 
op de BBC, en werd luj weer ge
noemd in de volkslO'ant m.b . t. 
de herdenking van het Kondor 
Legion in Madrid . 

toch maar 'een were ldvfeemde 
idioot' is, toldat er door zijn 
toedoen slachtoffers vallen?? 
Zorgen dat z'n aanhang niet gro
tàr wordt? 
En hoe bereik je dat? 
Volgens m.lj wordt het hoog t.ijd 
om eens met wat mensen btj el
kaar te gaan zitten en hiermee 
aan de slag te gaan. 
Want wat doen w1j als een asiel
zoeker(scentra) aangevallen wordt? 
Hoe onderhouden we daaraver 
kontakt met andere steden? 

' 

De ttjd dat je hem met 'een ge
rust hart' een mes in z'n ljjf 
kon steken (zoals een ex-kennis 
van hem auJ eens sugge reerde) is 
dus we l voorbij, Door zljn bekend
heid zou b.l.j nu een fantastiese 
martelaar zijn voor allerlei 
neo-nazies . 

Waarom wisten we bijvoorbeeld 
niet wat er in Drachten ge- ('Lie. t..r"'~) 
beurd is? Toch zo dichtbtj en 

Maar wat dan? Gewoon z'n gang 
laten gaan en denken dat het 

we moeten het n.b, vis amster-
dam te horen komen. 

Toen Eite in het t . v. - interview 
gevraagd werd of b.l.j plannen had 
om hier in nede~land deaelfde din-

\ 4-

gen te gaan doen als nu in duits
land gebeuren, antwoordde hlJ al
leen maar dat 'de centrale recher
che dat natuurlJjlt wel erg graag 
wilde weten, maar dat hij daar 
dus niks over ging zeggen' . 
Daarna begon hlJ een vaag verhaal 
dat al die akties/aänvallen spon
taan gebeurden uit pure onvrede 
bij jongeren. 
En dat hier in het noorden ook 
al wel eens dingen gebeurd waren; 
in termunten zou bijv. geen asiel
zoeker meer de straat op durven 
en in stadàkanaal (?) was er iets 
met somaliërs. 
Of dit klopt of dat het pure 
grootspraak was, is m.lj onbekend. 

.( 1 

.Nëderlandse néö-nazi's nemen 
deel aan herdeJ.lking in Madrid · 
· ' ·~·· ·: · V111omevusla,geven VKl~{ll/~I 

AMSTERDAM/MADRID - Leden van be( Actiefront Nationaal Socialisme 
(ANS) ~ ~ met neo.nui's uit München dit weekeinde nur Madrid om 
':':" hudenldnc bij te wonen van hel Kondor Legion, een keurkorps dal Hitler 
tijdens de burctt00rlog naar Sl'U\ie stuurde. De bijeenkomst die is georgani, 
seerd .d~ de neo.l'ascisllscbe organisatie Cedade, is verboden' door de Spaanse 
au1on1a1en. 

De S~ regerin& liet donderdag weten dat zij ,,niet zal u,eswn dat Madrid 
als d.e ~e hoofdst2d van Europa wordt gebruilct". Daarom heeft zij alle 
man.ifestaoes verbod•n di• neo-fascisten voor het komende weekeinde h•bben 
voorbereid. 

In Nedorland circuloerde in extreem rechtse kring al dagen het bericht dat 
groepen n~(ascisten d• uitnodiCU!& van Cedade hebben geaccepteerd. Het ANS 
wordt gele,d door E. Homan en heeft aanhang in het noorden van het land. Een 
w~voemer ;van Roman ~vestigde donderdag dat "de kamer:aden" samen met 
Duitse neo-nan's naar Madrid 20uden gaan. 

Naast een eeri,-,wijs aan "de helden van het Kondor Legion" zou In Madrid de 
prese.ntade plaatshebben van een nieuw boek van de voormalige Belgische f.lscis. 
1enleider Leon Degrelle. De&r•lle, In Belgif bij vemek 1er dood voroordeeld 
woont al jaren in Spaiije en bedrijft nog steeds nazi-propaganda. Spaiije's hoogst~ 
gerechtshof verklaarde ttrder deze week Degrelle strafbaar we&ens oproe-n tot 
rassenhaat". · , " ... -

De traditionele Franco,herdenlcing in. Madrid is niet verboden. De Franco
&~trouwen h~n nauwelljks nog aanhang en kregen bij de laatste verkiezingen 
met eens een half pr;ocent van de Stfmmen. De regerin& wil echter. verhinder•n 
dat Franco-herdenkingen als dekmant•I dienen voor acties van organisaties die 
vreemdelingenhaat en racisme voorstaan. 

\. ' , ........ 
'· 

~;,p~.~~;; uir NtJ 
r-:~r.7-;~ . IP.'!, • • ,;'-
-~ . <'! ., ' r:,,;; . ~ --: Jll r~ ~:,n, "'::;_,_ i -...1 , • . .m,, Y•:1,:., ~~tr ':_';~~~ Amsterdam - Vrijdag 1 november protesteerden -;,geveer vljlllg mensen tegen de nieuwe 
~:;n~-i,;.';r,-;{.:1 vluchtellngen gevangenis In aanbouw In de Bljlmer. De demonstranten drongen tot ongenoe
.. ,·t ,..._ .i•c>:! '! gen van de aannemer door op het bouwterrein en ontrolden spandoeken tegen het Nederland· 

se vluchtellngenbeleld. 
Deze nieuwe gevangenis moet het delentle,centrum Schiphol-Oost vervangen. De bouw Is mo
gelijk geworöen door verruiming van art. 7a van de asielwet waardoor het mogelijk zal zijn, om 
als kennelijk ongegrond aangemerkte asielzoekers op meer plaatsen dan alleen het grenshos
pltum op te sluiten. Vluchtelingen worden door de staat steeds meer gezien als criminele en 
onbetrouwbare elementen die buiten de grens moeten worden gehouden. Slachtoffers van oor
logen. welvaartsverschillen en politieke repressie worden als criminelen opgesloten. 
Vrl(dag 6 december vindt er een zwaalaclle plaats bi) deze bajes om dat dan het proefdraaien 
met asielzoekers begint. Het Is om 14.00 verzamelen bij het metrostation Holendrecht. 

· (Hans Foto) 



E oegegev~ het Is ty-
plech Nederlands. Maar toch maar even 
uitgerekend wat het bllluembezoelt van 
pre1ldent Bw,h at.n om land heeft geltoaL 
Ons ben suunlg nietwaar! 

De kollen van de politie worden geachat 
op drle lol vljt mlljoen gulden. Houden we 
het. voor de zekerheid, op drle miljoen. 
Voor de andere overheden komt daar zeker 
anderh&ll miljoen gulden bij. Alleen al de 
.rljluvoorllchtlngadlemt heeft ongeveer an
.derhalve ton uitgegeven at.n de opvang en 
begeleiding van de nationale en lnternaUo
nale pera. Prima geregeld. Bij elkaar La dat 
M miljoen gulden. Au je bedenkt d&t de 
president ongeveer 23 uur ln ODI land heelt ~ 
vertoefd. dan betekent dat 195.0U,17 gulden · 
per uur, 32G0,87 per minuut en M.35 per ae
conde. 
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RECHT~. op· BELEDIGING 
straat weer uitgewaaide verregende v 
l11.111111etj ea weer op te doe.n laaien,eni 
g jaren gel eden kreeg h .h. phillipe 
of consorten t lucratieve idee t noe . ' . 

™ ? . . ::::aaaw - ~-::~!"''!"!~~"!ll~~~~lllllllîll .. •!111•!1111 J;algie te vervangen door 1100I1t Tan f 
n dat in een bla la a eame evi ng b ietelampje bungelund an n klein uite 

~ 

lablaat zulk soort groepen •• • ' ,aff~ evallen hengel , k inders wisten niet b 
jn borrelde t opnieuw op dat ie toch ;;r;"&"f:/~·~"'~~-~;?tzyi~,,..-~.1:;r,: .. ~· tt~1t·.t,~:Ç~ 

h t in" d §>2:' '.,.,. .... -~- .,,.,, "'.~ 
ec v at t kraken verboden moet, e't~ '.t>. ~ •.. t1r.;-;i~ • .,., . ·1·., • • 
worden, m' neer ken wel meer vinden _1, eer en moeaere vond t a ang est,d 
aat m koeto maar vragen dat t wel v e us ik dit jaa:zrverlangend uitzien nal 
rdomd aangenaam 1 8• een dak boven je ar op zn mins t portable wegwerp-blac 
hoofd te hebben-,van deze zwijnerij klights maar meer nog kuddes kinders 
~ ; m~~~ r 'ä met verzameling min ia tuur etroboecop 

naar aanv erw
8

n t probleem, t meetti~èe en voor zich uit zwierend, int voorbi 
l,ander (voormalig) plaateeliuk poli jkomen de alco-en-andre-junx in oppe/ 
ticus in 't n1>euwa, stads intellectuee . . rste extase achterla*end, laatste tr 

..,. " ,._, ..• ,. , l tom pitstra het nieuwe job, gr.l.1e *%~, 
--~--·· ,..,:,{"'._.,'*v t achter de rivieren terugtrlcken, eve • . kamer landbouwepecialiet, moch t op co . ënd , inx, rechte, overal , bom er a c &J 
ntueel middels de phillipsbalc meegen . -~dngree zn eerste preatje over stront St. ~~ asj o's,krakereterz , dixo ' a 1n de c&a
ieten hoe mise bar bar a nog een verru ~w,·_..';:§ houden, had er due nix Tan begrepen e ~::_~'"•variant, en nu wordt zelfs • jonge men 

( .,.,._.,,..~t, ~· "T , .<*~ , ( • 
kkelijke bloembal ontvangen mocht t ~,,,'tj;Ml n wordt na enig gebral door voorzitti*t><f?1Ben op t concertpodium nee da e ge 
laatste restje fieTohof) , ook mediama~ .._,(lt, ~'!i:t(.,;·~;,,,·r,~ .,..,., . . ,,.. •. • "t7fJ>~e111 plaatselijk jongerenoen t~estiv 
gnaat maiwell ging op ontspannend va "'vrouw Barbara het zoreheten d&mespro· · ;·îi tei t door een joch met bomberjack 1

~ Terwijl Georre salien deed. werkte &ljn " ·· , <ll'!·~tJ' ) 

kantietrip, nam cruieefirma deadline gramma al. Dal klinkt oubolllr en dat 1.1 • .. gepr eeenteert, ••. 
en kwam nooit weerom zelfs kosto in;~:zt, het ook. '• M.orreru, onlbljten blJ Rl& Lub- . · s top t kuddevee strijd aan de ' ( ' ) ,t~bera op het Cauhul1, een bloembol met · ' 
gelukki g bezit Tan g ezin, huie dier , ~Îha.ar elren naam In ontvanpt nemen en kopieerlust, 

~~;?r;;1' een bezoek brenren aan hel Jull&n&·klnder• 
·-----· ·· · '-"" b -· ziakenhul.l. EDIJe 1ubat&ntle LI nlel r•· 

en kunetkol lektie,k:reeg ezoe wenat. En toch 1.1 hel beat leuk. Neem nou 
en bele efde naar eig en zeggen • een de o.-erhandJrtnr van die tulpenbol, een 
oletrekt nieuwe ervaring ', da 'e dan v prachttre roze laatbloeier. 
erdomd fijn voor 'm,daaaag aard,slaa 
p zacht -tja,ra ra mag er dan 10 kant 
jes over kennen volpennen,mij valt 
iet echt veel over za'n oetlul te ec 
hrijven,sorry lezeretrerds mot je a 
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neer. moe t leggen . Wij vinden 
dat als mensen fascisme en/of 
de s taat wil l en aanvall en, zij 
dat moeten doen op een door 
anzelf bepaalde plaats en 

Jdstip, en daarbij een 
elevante inschatting van de 

gevolgen moeten maken. Dus niet 
bezopen op concerten en al 
helemaal niet onder sieg heil 
geroep naar antifas en het 
bedreigen van personen en hun 
panden . Nazi gedrag van 
zogenaamde antifascisten, hoe 
ongefundeerd en onder de 

Anti Fascisme Overleg 
Postbus 1027 
9701 BA Groningen . 

h H~!ndJ ~111 ~êsbn ()a~ g~ n~ nen die w~l 
willen ontvangen. Ondersteun ze eens daarbinnen, 
heel wat!! 

graag post zouden 
een kaartj,e is al 

Roland van Hell 
P.I. Westlinge 
van Noordwijklaan 2 
1701 BP Heerhugowaard 

Roland moet nog 3 maanden zitten . Hij zil 
vanaf j u li een straf van 7 maanden ui~ voor 

het ombouwen van een Hawk-raket en artikel 140 
voor het VAK-Mobiel . 

Kees Koning 
H.v. B. Den Bosch 
st. Jorisstraat 125 
5211 HA Den Bosch 

Kemal Kayar 
West II cel 21 
H.v. B. Havenstraat 
A' dam 

Kees Konino z~t nog steeds in voor~rrest voor een 
axie begin au ,ustus dit jaar waarbij enkele zend
masten in Erp werden omgehaald . Op ?nov . werd er 
er hiervoor 16 maanden tegen hem geelst. er werd 
ook 2x2 maan .jen tegen hem geelst vanwege een axiw 
tegen NFS ' s voor turkije. 

Kemal Kayar ,erd opgepakt na een axie tegen een 
turkse bank . De hal van de bank brande geheel uit, 
Er is hiervocr 2 , 5 j aar tegen hem geeist4 hij d 

eft 1 5 jaar gekregen . H1j zou nu nog ~aan en 
~eten ~itt~~ - Het ging om een axie naar aanlei
ding van oe r-~ord op 10 leden van Dev Sol in 
Turkije op 12 juli ' 91. 

· ij voeten vanwege een onleesbare 
Marriette Moors is voorlopig 0 1- v r: e K Konin Zij was n 1. ook 
dagvaarding voor hetzelfde ~reces, a~st ~e~nov i~· voorarrest. gezeten . 
opgepakt bij de zendmast adxi\/:~ ~, : zeoonlang; vrijgespr:ok .::n van art . 
ze wordt opnieuw gerla ç:vaar • . L 

1~0 vanweqe het VAK- Mo biel : 

·21 
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LEEF IN C~/\OS : 
i nfc JWinkel Gr;5n 

St EEnl:.i lStrdJl 38 

1 <( J ( J/E I <I ,T DtJ~~~:u 6~ 

- CAL: Postbûs 22•, 8901 BA Leeuwarden 

S dh . t!,/u ,,, 
ta UIS met N'(l,JJ 

verf besmeurd . 
GRONINGEN Het 

'nieuwe' atadhuia ia in de 
nacht van maandag op dina
dag aan de zijde van de Gul
denstraat met tientallen 
verfbommen beemeurd. Ge
zien de kleur van de ven, 
geel en groen, vermoedt de 
politie dat er een link ia met 
de kraken van het WNC. 
Volgens een anonjeme brief 
ia de actie gericht tegen 'de 
atadavernleling die in Gro
ningen en de meate andent 
steden repleegd wordt'. 
Giatentn zijn In Leeuwarden 
de hoger beroepezaken tegen 
de knikera van het WNC be
gonnen. "De ontruiming van 
het WNC in mei 1990 heeft 
ons niet belet verder te gaan 
met wantoestanden aan ter 
wijzen en aan te pakken: al
ä ua de schrijver{a). "Ook dit 
hoger beroep zaJ ons niet 
SUlppen.• 

- KLEINTJ E MUIJRKRAHT: Postbus 70) , 5201 
- CRACHTENKRAHT: Postbus 16544, 1001 RA Aluterda.m 

DE HAR: Poat bua 10• , 1210 Brussel 21 België 
- A.P. O. Hieuwsbriet: Postbus 1027, 9701. BA Croll'Dlgëii' 
- AUTONO~IJ.: Postbus )1, ) 500 Hasselt, Belgie , ~ 

KOHPRONTATIE: Postbus -102)) , 2501 HE Den Haag 
- BH: van Os t adestraat 2))nn, 107JTN Ams ter dam 

Konfrontatie nr. 4: extre em-rechts, aktuele ontwikkelingen in 
duitaland, vrouwenhandel , bevnjdings thenlogie, arbeid, nntwik 
kelingsarcheollgie , rampenbestr ijding i n bangladenh , britse 
staat schendt mensenrechten , de toekomst in nmerika , linkse 
diskussie. 
NB , nr . 97: bush bezoekt nederland , Hoger ber oep 

· ging voorkom vernietiging BVD-dossiers, karavaan 
anti-fascisme strijd duitsland, proces tegen keee 

Kleintje muurkrant nr. 245: Geen tekort aan eikels in brabant, 
nationaliome & socialisme, onderwl.)sprotest, &rbeidaongeachikt, 
pvda :iet volkssturm in, rechts terrorisme en buitenparlemen
tair links na 1945, klein bosch vuil en meer . 
De nar nr. 62: wnningtl,ldschriften & vrouwen, hunt saboteurs, 
Jan pellering fonds voor anarchistiese initiatieven, agenda 
Crachtenkrant nr. )00: kraaknieuws amsterdam, axie vluchte
lingenbaj es , aankoop van Vrl\nkrijlc, zwi tserland-overzich t, 
Sharpeville 6, bush in de V.H . ,manifest anti-interventie
komitee , WNCTproces, gronings nieuws, boerinnenbond bang-
ladesh geweld tegen asielzoekers etc. 

=· - - -~-·· 
Erkêrininrf 11-
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christeliike 
iongeren 

ORONINOEN - Na het 
'nieuwe ltadhuia', dat In de 
nacht .... maandac op dlna
clq door tientalleo ..-eQ 
p le -n.omm.n werd,.. 
trolfen. la Dil ooit het~ 
liilte ~trum In de 
Nieuwe Boterio.-crut D* 
verf beameurd: Vanoacht 
IÎID •sele'Nrlbomment.. 
po de pval YU het gebouw 
PIOOid- De chriàelijb joo
pren t'fflllOedell dat de ftrf. 
bom alltomati1 la YU kra
bra. "Ze nemen ON mee In 
buo adi-. De ruita zijo ook 
al ..... lnge8')0id," lest 
c:briatalijkeJonsen Edwin. 

De jonpn,n zijn niet ver
beaat over de actie ftD de 
1elopen nadiL · .. 

De jon,eren zijn nJ 
ontatemd O>er de ,rele verf 
die hun gevela kleurt zij zien 
het aà een aoort erbnning. 
"We beechouwen het ala een 
compliment, dat we z.o be
tan,rv1< worden 1evonden." 

2.2. 

De nieuwe wereld-fuhrer kwam een dag bij 
zijn vr iendjes. Dat bracht van all es met 
zich mee (put deksel s dichtlassen, 8km. 
dranghekken , l ege snelwegen) maar er 
waren ook nog wat mensen die om ver
schillende redenen niet zo blij war en 
met het bezoe"I< van het kapi ta l i s iese 
zwijn en die gingen demonstreren . De 
demo begon op het pl ein (tradi t ioneel) 
en smerissen, paarden, motorsnorren, 
jeeps, M.E., scherpschutters, kame
raas een vl~egtuig en wat helikopters 
stonden paraat om in te grijpen bij kala
miteiten. Maar er war en maar 250 

enkele honden (slim) die zich aan 
de aanwijzingen van oom agent hielden. 
Omdat we van oom agent niet richting 
Bush mochten en we ook niet in de 
binnenstad bl even ocudet dat ook niet 
toegestaan was liepen we in de zeik
regen en hagel neer het oranjeplein 
door de schilderswijk. Maar we moesten 
eerst nog langs lege overheidsgebouwen 
(erg inspirerend). De kop van de demo 
wist soms ook niet goed wat ze deden . 
Wel of niet linx danwel rechts, nee de 
vriendelijke hqagse agent met danwel 
zonder snor wist het wel. Bij voorkeur 
moeilt1c doen onder het wakend oog van 
cameraas . 
Op het oranjeplein was er een manifes
tatie in de regen en rum met chocolade-
melk, god wet een leuk dagje uit!! 
Laten we de volgende keer gewoon maar 
richting DAT lopen waar we tegen/voor 
zijn i . p .v. processies langs lege ge
bouwen en kantoren 
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KOMMUNIKEE 

Exploderende Toiletpotten bij Ministerie 
van Justitie veroorzaakt door wegwerpe~ 
asiel rechten?! 
Staatssecretaris Kosto slaat hand aan ei-
gen schuur uit angst voor illegale bollen-
pellers?! 

Vannacht, van 12 op 13 november, hebben zich op twee plaatsen 
raadselachtige explosies voorgedaan, waarvan de oorzaak In kringen 

. van het MINISTERIE VAN JUSTITIE en met name 
STAATSSECRETARIS KOSTO gezocht wordt. 

Onderzoek zal aantonen dat na herhaalde, tijdige waarschuwingen bij 
polltle, brandweer, en bij de objecten zelf, er bij het Ministerie van 
Justitie In Den Haag en bij staatssecretaris Kosto In Grootschermer 

meerdere ladingen tot ontploffing zijn gebracht. Dat het daarbij 
slechts ging om het toedienen van materlêle schade, zal blljken uit 

de wijze van plaatsing en keuze van het tijdstip. 
Met deze acties willen wij een grens stellen aan het asielbeleid dat 

mensen afschrijft, uitsluit en onmenselljkt. _Een beleid met signatuur 
maar zonder smoel, gemaakt door loyale ambtenaren en politiek 

verantwoordelijken. 
Aanwijsbaar en aan te pakken. 

EEN CHRONOLOGIE 

MAART '91 

Het Nederlandse volk zal zich verplicht moe
ten gaan legitimeren. Het zal daar echter nau
welijks last van hebben omdat het niet om de 
::ontrole op ·de witte Nederlanders zal gaan, 
maar om een verscherpt toezicht op illegalen. 
Diezelfde Nederlanders ktinnen weer gerust 
ademhalen. Het is geen maatregel die hun 
privacy wil aantasten. De maatregel is er een 
van een reeks die slechts de bedoeling heeft 
het doen en laten van een geselecteerde be
volkingsgroep te volgen -te weten die verma
ledijde Illegalen-. , In kaart te breng~n en 
uiteindelijk in de greep te krijgen. 
Sommige Nederlanders zullen zich de verba
zing van de na-oorlogse historici kunnen her
inneren over het gemak waarmee de nazi's 
de Nederlandse joden wisten op t~ sporen. 

Eenzelfde ambtenarenapparaat en ambtena
renmentaliteit van politici die het destijds ma- . 
gelijk maakten het Joodse proletariaat en de 
Joodse lntelligentla geruisloos over te leve
ren aan de Endlösung heerst weer. Het gaat 
zeker niet om de vestiging van een duizendja
rig rijk ontdaan van vreemde smetten. Inte
gendeel, hedendaags barbarisme In 
Noord-West Europa kleedt zich in de moder
nistische dracht van vooruitgang, verlichting 
en welvaart. Niet het 'gesundes Volksempfin
den' wordt op hysterische wijze voorgescho
teld. Het gaat hier om ogenschijnlijk zeer 
redelijke probleemstellingen. Nederland Is 
toch te klein ·om alle vluchtelingen van de we
reld op te vangen? De blanke welvaart staat 
toch onder druk? De kleine man moet over
tuigd worden, dus moet het kaf van het koren 
onder de vluchtelingen gescheiden worden. 
Het hedendaagse politieke establishment 
doet In rigiditeit en botheid niet onder voor 

· Colijn en· conserten, het Is alleen de vràag 
wat hun drljfver~n zijn. 
Wie of wat vertegenwoordigen ze eigenlijk? 

0 

• Staatssecretaris Koste en consorten leggen 
een advies van de Raad van State m.b.t. het 
verdrag van Schengen naast zich neer. De 
kamer mag zich buigen over de definitieve -te 
tekenen- versie van het verdrag. Hiermee Is 
Iedere democratische legitlmltelt omtrent dit 
monsterverbond verdwenen. De kritiek van al
lerlei maatschappelijke organisaties op de 
passages waar het om . het vreemdelingen
recht en asielbeleid gaat wordt daarmee ook 
geneutraliseerd.' · · 

- Het kabinet ·1e9.t de voorstéllen van de com: 
missie Mulder naast zich neer. 'H11t verschijn-' 
sel dat het kabinet steeds vakér adviezen van 
gewicht naast zich neerlegt wordt beleid. Dit 
kabinet heeft èen geheel eigen spoor. Maat
schappelijke organisaties die proberen een 
voe •11ssan de deur te krijgen. zien de deur 
we ichtgeduwd door het voltallig kabinet, 
voorop Kosto en Kok. 

JUNI '91 

• Onder de bezielende leiding van de socialis
ten besluit Frankrijk de illegalen met vliegtui
gen tegelijk eruit te gooien. . · 

- De Amsterdamse hoofdeommlssaris van po
litie Nordholt acht het kllmàat rijp genoeg.om 
de duiten uit de zak te doen door er nog een 
In te doen. Amsterdam moet Brusselse en 
Antwerpse rassenrellen vrezen als er niet snel 
wat 'aan de illegalen' gedaan wordt. En Is het 
ol niet jaren geleden voorspeld dat Amster
dam zich kan ontpoppen als een nieuw Brix
ton omdat de Amsterdamse politie zich een 
zekere reputatie heeft verworven een van de 
korpsen te zijn waar meestal buitenlanders 
tegen een politlekogel aanlopen? 

• De Nederlandse geloofsgenoot in de 
schoonheid van de roos en de geheven vuist, 
Ko oet een uitval naar al die parasiterende 
llle n. 

• Zwitserland viert zijn vijfhdnderdjarlg be- . 
staan onder andere met een brandaanslag op 
een asielzoekerscentrum. Dergelijke aansla
gen zijn hier een continue praktijk. Er blijkt 
meer onder dat volk te leven dan het streven 
naar geld en nijverheid onder het mom van 
neutrallleit. 

- Een lld~van d·e Verenigde Duitse regering 
laat zich, In het geheel niet per ongeluk, ont
vallen dat het Duitse volk wll dat het leger In
gezet wordt tegen de ·groeiende stroom 
vluchtelingen. "Het volk roept om ordetroe-
pen•. . 
Dergelijke taal Is In regeringskringen In Duits
land al een tijd niet meer gehoord ... 

AUGUSTUS '91 

• De Verenigde Duitse regering wil een grond-
. wetswijziging om een einde te maken aan het 

universele asielrecht van · vluchtelingen op . 
.Duitse bodem. Het feit dát dit gr?ndwetartlkel 
de Duitsers opgelegd Is door de geallieerden 
om; ·In leder gevat, herinnerd te worden aan 
het verleden,. wordt onder de mat geveegd. 
Vervolgens veegt het Europese establlshffiJ!nt · 
daarop z·rr.voeten bij het betreden van het 
Schengenoverleg. · · · . . 
• In ltallê wordt daadwerkelijk het leger Inge
zet tegen vluchtelingen: Albanese vluchtelin
gen worden als wilde beesten In een stadion 
opeengepropt en gevangen gezet. Wanneer 
zij zich verzetten tegen deze onhoudbare toe
stand volgt een veldslag met het leger. Om
dat dit toch wel een smet op een 'beschaafd 
land' als ltallë werpt, worden zij vervolgens 
met een fooi op het vliegtuig naar huls gezet. 

• Resultaten van een enquête worden gepu
bliceerd: de helft van alle Nederlanders zou 
van mening zij dat buitenlanders terug moe
ten keren naar hun land van herkomst. Het 

• beleid werpt zijn 'vruchten' af; net als In de 
recramewereld geldt ook hier dat als je be
paalde dingen maar vaak genoeg hoort, je er 
vanzelf In gaat geloven ... 

· SEPTEMBER '91 

Eind augustus, begin september waren dan 
de debatten over het asielbeleid. Justitie en 
W.V.C. hadden hoog Ingezet. Rechten van 
asielzoekers moesten worden Ingeleverd voor 
een snellere uitzetting; Marechaussees moes
ten de buitengrenzen van het Schengen-ge- . 
bied · van Schiphol naar de 
vluchtlanden-met-verhoogd-risico verleggen. 
Dit heet dan eufemistisch 'pre-flight-controle'. 
Asielzoekers worden gescheiden In kansheb
bers en geen-kanshebbers en apart onderge
bracht. Niet alles heeft het gehaald. Zo 
komen er geen- gescheiden opvangcentra 
voor kanshebbers en nlet-kanshebers. Maar 
In grote lijnen blijft het beleid overeind. Bul-

2.5 
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tenlandse Zaken zal de ambtsberichten m b t 
de Yluchtellngen-producerende-landen blljv~~ 
verzorgen, waarmee Justitie verzekerd blljft 
van een Informatiestroom die het aslelbeleld 
rechtvaardigt. 
Al met al Is het een groot non-debat gewor
den. Veel woorden, weinig wol en van een 
fundamenteel debat over oorzaak en gevolg 
la al helemaal gean sprake geweest. Bij ge
brek aan een politieke visie hebben de Neder
landse oolltlcl zich gestort op het ontwikkelen 
van een technisch Instrumentarium om maat
schappelijke problemen te lijf te gaan. zo ook 
de Nederlandse Fukuyama. Bolkesteln. In 
een poging de visionair uit te hangen heeft 
Bolk geprobeerd om het vfuchteflngenbeleld 
en het minderhedenbeleid voor ê!e toekomst 
te deflnlêren. Met In z'n achterhoofd de de
mografische werkefljkheld dat In het Jaar 
2010 zo'n 34 procent van de bevolkfng uit mi
granten zal bestaan betoogt hij dat de witte 
wesrerse waarden universeel zijn en per defi
nitie opgelegd mogen worden aan migranten 

, HIJ beflchaamt de westerse angst om een s~
medevlng te hebben met een dergefljk grote 
minderheid. Die grote minderheid zal politie
ke nichten willen; zal economische eisen stel 
len maar zal bovenal eigen spelregels willen 
creeren m.b.t: de democratie. Met andere 
woorden. ze zullen hun stempel op deze 
maatschappij drukken die noodzakelijkerwijs 
zal afwijken van het liberale rellef wat Bolk 
meent te zien In de Noordelijke samenlevin-
gen. . 
Maar met z'n pleidooi voor de universaliteit 
van de westerse witte waarden en z'n aan
passen-of-oprotten mentaliteit probeert hij 
bovenal een discussiekader te scheppen 
waarbinnen het 'vreemdellngenvraagstuk' In 
de toekomst gezien moet worden. Het Is een 
handige zet. Het probeert de angel uit het de
bat omtrent asielzoekers te halen, door een 
ogenschijnlijk logische redenering op poten 
te zetten met betrekking tot het aantal mi
granten wat de Nederlandse samenleving ei
genlijk kan hebben en hoe die zich dienen te 
gedragen .. 
Quotering ~an de gewenste hoeveelheid bui
tenlanders In combinatitl met onderwerping 
aan de witte wetten en moraal. dat Is het stra
tegische concept van Bolkesteln. Een con
cept wat met overgave gevolgd wordt door 
Dal~ van binnenlandse zaken die meteen 
een Brede Maatschappelijke Discussie' over 
de minderheden wil organiseren onder het 
mono: 'over U, zonder U'. 

OKTOBER '91 

. • In Fra~krljk probeert -Glscard d'Estalng Le 
Pen rechts In te halen, ~etgeen hem ook lukt. 

. Door .In p~aats van het zogen!!a~de •grond
recht het b_loedrecht· In te voeren, zou Fràn
krljk de migranten en vtuchtellngen definitief 
kunnen uitsluiten van alle rechten. 

• In Duitsland vinden er pogroms plaats op de 
verbllJfplaatsen ~an asielzoekers, naast aan
slagen op hun ~ulzen. Dit alles meestal met 
passieve ondersteuning van de bevolkfng. 
maar soms ook actief. . 
De voortdurende polltleke problematlserlng 
van de komel)de asielzoekers en reeds aan
wezige minderheden, door Individuele polltlcl 
en polltleke partijen, werpt dramatische resul
taten af. 
De politici hebben de morele rem losgelaten· 
dat dunne laagje vernis van wat beschavln ' 
heet, eraf geschraapt, door voor.tdurend e ' 
steeds dwingender bij alle bestaande maat
schappelijke problemen, de buitenlander In 
het vizier te brengen. Woningnood; hogere 
belastingen; de explosief gestegen werkloos
heid ten gevolge va!l de hereniging: dit alles 
werd veroorzaakt door de komst van zoveel 
'aus- und 0bersiedl_ér', naast de gewone drle
~ontlnentale 11luchtellngen. Het blijkt de Idea
le manier om de aandacht van de 
verkiezingsbeloftes van de CDU af te lelden 
Beloftes die van de hereniging niet het be~ 
loofde paradijs op aarde maakte, maar · een 
keiharde sanering van het vroegere Oost
Duitsland onder leiding van Treuhand, tot ge
volg had. 

Dezelfde polltlcl die direct verantwoordelljk 
zijn voor de pogroms zijn nu degenen die de 
oorzaak van de golf van bultenlanderhaat leg
gen bij het onverwerkte stallnfstlsche verle
den van de Oost-duitsers. Dat de meeste 
aanslagen nu In West-dultsland plaatsvinden 
gaat aan ze voorbij. • · 
Het Is niet allemaal terug te voeren op h~ 
stallnlstlsche verleden: het Is hun bruine veU 
leden dat West- noch Oost-duitsers verwerkt 
hebben. Het stallnlsme In de D.D.R. had de
zelfde voedingsbodem als het fascisme. 

Alweer diezelfde polltlcl bagatelliseren de 
bruine vlek op hun blazoen. Het zou eigenlijk 
niet meer zijn dan een uit de hand gelopen ui
ting van frustratie van wat snotapen van 16 à 

7 jaar. Een keer over de knie leggen zou 
on eigenlijk al voldoende zijn. Jammer dat 
,r niet genoeg ouders zijn die de noodzaak 
lnarvan Inzien. maar die zullen het te druk 
1obben met het overleven In de paradlse-jun
,ule, of zijn het er eenvoudigweg niet mee 
oneens. 
Oe politici die Duitsland zo graag als een 
ware (bewezen) democratie presenteren, zijn 
tJezelfde die In eigen land met het grootste 
uomak het racisme en de vreemdelingenhaat 
als Instrument gebruiken. Het volgende citaat 
uit de S0ddeutsche Zeltung ...... ,. 

" ( ... ) Ondenussen worden vrijwel elke dag 
oanvellen op vreemdelingen uitgevoerd. De
sondanks praten dultse politici nog steeds 
olndeloos en met grote stelligheid over 'frau
derende asielzoekers'. In plaats dat de dis
cus n In toom wordt gehouden, wordt de 
dis Ie op deze manier opgejaagd en 
,teeds meer verpest ( ... )". (Volkskrant 12-10-
0 1). 

..... geldt zeker niet alleen voor de duitse po
lltlcl. Als je de recente uitspraken van Wim 
Kok. Aad Kosto. Louis Toback of Glscard 
tl'Estalng naast elkaar zet, dan verschilt al
loen de taal waarin de dingen gezegd wor
tlon. de Inhoud is hetzelfde. 

DE MAAKBAARHEID 

Op 13 november yindt de zoveelste bijeen
komst op het niveau van Europese ministers 
van Justitie plaats. Doel Is de verdere invul
ling van de harmonisering van het vluchtelin-
oenbeleid. . 
Al geruime tijd stellen diverse opiniërende 
media zich de vraag wat dit kabinet, in casu 
Kosto, eigenlijk bezielt met z'n persoonlijke 
kruistocht tegen buitenlanders en voor een 
blank en beheersbaar Europa. 
Van diverse kanten Is al geopperd dat het po-
litl establishment 
do raaid Is. Niet dat je ze met het schuim 
op e bek de binnensteden ziet afstropen op 
zoek naar Illegalen. maar je ziet het aan de 
ogen. Die paranoia, die blik waarmee ze in de 
camera kijken alsof ze wlllen zeggen: "jullie 
weten niet wat er aan de hand is, juffie begrij
pen dat niet, ZE KOMEN !Il". 
Maar hun werkelijkheidsbesef is nog niet in 
dat stadium van paranoia, dat ze dit hardop 
durven zeggen. We worden slechts mondjes
maat deelgenoot gemaakt van hun hysterie 
en door middel van manipulatie van gege
vens en werkeli jke getallen proberen ze de 
bevolking te ovenulgen van hun paranoïde 
wereldbeeld. 

En als echte politlcl maken ze van hun afwij
king een kunst, proberen ze de bevolking te 
beroven van de werkelijkheid" Het beroof~ 
ons bijna de adem. We zijn hier' getuige van 
een geheel nieuwe Interpretatie van een soci
aal-democratisch credo; dit dolgedraaide 
zootje neemt de •maakbaarheid van de sa
menleving• letterlijk. Alleen gaat het hier niet 
meer om de bescherming van de zwakken of 
het creêren van kansen voor mensen aan de 
onderkant: allemaal achter de panelen ge
schoven van de nieuwe fllnksheid. Niet dat dit 
alles nou zo vreselijk nieuw Is, het Is alleen 
zo abrupt en absoluut en het roept vooral 
schaamte op. Wat Is dat nou voor samenle
ving waarin mensen zonder pardon leder be
staansrecht ontnomen wordt ? Waarin 
mensen die zich kapot gewerkt hebben, ver
volgens In de grote WAO-vergaarbak gesode
mieterd zijn om uiteindelijk te eindigen op de 
la{ltste tree ? 
De overeenkomst tussen de aanpak van (Ille
gale) buitenlanders en WAO-ers Is dat h~t 
beide groepen betreft die zich ullstekend la
ten lenen om tegen aan te schoppen. De een 
om het algemeen gevoel van onbehagen op 
af te wentelen; de ander om een financieel of
ier te brengen ten gunste van de zo getergde 
middelen en hogere Inkomens. Wat hebben 
die immers al niet moeten Inleveren !! En wie 
zorgt er hier nu eigenl ijk voor economische 
groei en de produktlvitelt ? Niet de Illegalen, 
die zijn hooguit goed om -zonder rechten
goedkope arbeid te leveren; zij zijn een fac-. 
tor om de produktlekosten laag te houden, 

• maar mogen daar zeker geen rechten aan 
ontlenen. Hun arbeid vind Je niet terug in de 
officiële cijfers. 

Dit Is dus de manier om de bestuurl ijke en 
politieke crisis op te lossen, zo ziet Neder
land er dus uit In een verenigd Europa. 

DE NIEUWE WERELDORDE VAN HET BIN
NENHOF 

De historici van de toekomst zal. het hoofd 
brekens kosten om te achterhalen wat de 
context is geweest waarbinnen de xenofobie 
van de polltlek tot wasdom is gekomen. 
In het ondermaanse hier en nu zijn er genoeg 
die hun hoofd breken over het hoe en waar
om van het rabiate anti-vluchtelingengedrag 
van polit ici; een zoektocht naar de politieke 
ratio ervan. Maar het hele Idee van het be
staan van een politieke ratio. veronderstelt 
bÜf\c3 dat er-dus ooK een Lo<;i ica aan ten 
· gi'öridslaçj"llgt:' Eèn logica 'die· dus redelijker
wijs, dat wil zeggen met argumenten, bèstre
den kan worden. Een veronderstelling die dus 
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ook hoop zou moeten bieden op beïnvloe
ding van de besluitvormlng, zoals die zich af
speelt In het paleis aan het Binnenhof. Mooi 
zou het zijn. Maar het hysterische karakter 
van de vluchtelingenfoble van Tweedè Kamer 
en regering onttrekt zich aan de spelregels 
van de overlegdemocratie. De beleidsmakers 
stellen hun 'product' niet ter discussie. Ze 
mystificeren het 'product' vreemdelingenbe
leid: de vreemdeling is een vreemde entiteit 
die bulten de werkelijkheid staat. Het Is niet 
de buitenlander die iedereen kent en waarvan 
Iedereen zegt dat die nou juist wel deugt. 
Nee, het is de buitenlander die nog moet ko
men, de nog niet gematerialiseerde dreiging 
van buitenaf. De buitenlander die ons eten 
komt stelen; die onze welvaart komt onder
mijnen; de ritzelaar, sjacheraar, crimineel In 
spé, kortom een gemoderniseerde versie van 
het archetype van de Eeuwige Jood. Het 
spreekt voor zich dat iedere openlijke asso
ciatie met dit Idee voorkomen moet worden; 
evenzo spreekt het voor zich dat die dreiging 
wel degelijk als reëel voorgesteld moet wor
den. 
Dat gaat dan als volgt: Kosto krijgt van Van 
den Broek te horen dat op Europees nlvo be· 
sloten Is het vluchtelingenbeleid te harmoni
seren. Maar hoe verkoop je dat? Er worden in 
de ministerraad wat suggestieve opmerkin
gen gemaakt, men mompelt wat over de on
beheersbaarheid van het 'probleem·. leest 
nog wat rapportages van commissarissen van 
politie; slaat de landenreportage van hét mi
nisterie van Buitenlandse Zaken er nog eens 
op na en zegt: er is helemaal geen reden om 
te vluchten! De toon Is gezet; het project 
gaat van de grond komen. Kosto verschijnt 
op kantoor en ontbiedt Nawijn (directie 
vreemdelingenzaken). Het wordt heikel; belde 
heren beseffen dat ze een beleid moeten ont
werpen wat niet zo gemakkelijk gepruimd 
gaat worden. Kosto geeft z·n staf, bevolkt 
met loyale -elke kleur dienende- ambtenaren, 
opdracht een beleid te ' ontwerpen voorzien 
van de nodige cijfers en onderbouwlngen. 
Opgewekt gaan de ambtenaren aan het werk, 
Improviseren en selectief presenteren is al 
sinds jaar en dag de state of the art van het 
beleid maken. 
Totdat een hunner in verbijstering opkijkt; de 
cij fers en onderzoeken nog eens naloopt en 
tot de conclusie moet komen dat het allemaal 
gelul Is. Mevrouw Aalbert~ van het ministeri
ële WeteQ!iChappelijk Onderzoeks en Docu
mentatle Centrum heeft haar carrière zojuist 

aanzienlijk bekort. Ze heeft een grondregel 
van de a_mbt~narlj g_eschonden: gij zult niet 
het oordeel van de beleldsmaker In twljfel 
trekken en gij zult deze zeker niet In de open
baarheid brengen. 

Maar hiermee Is een mechanisme beschreven 
en nog steeds Is de politieke ratio ervan niet 
uitgegraven. Als de -tot politieke stijl verhe
ven- xenofobie nou alleen een Nederlands 
gegeven was geweest, had je je kunnen af
vragen of ze wel gezond eten op het Binnen
hof, temeer daar er zo veelvuldig gebruik 
gemaakt wordt van doorzichtige en domme 
redeneringen. 
Er Is maar één logica In te ontdekken en dat 
Is die van de Europese Eenwording In samen
hang met de algehele crisis in de politiek (zo
wel In Ideologische als bestuurlijke zin). Zo 
bekeken wordt een kader zichtbaar waarbin
nen veel raadselachtige gebeurtenissen een 
plaats krijgen. Zoals het hardhoofdig trotse
ren van de stormen van maatschappelijk pro
test met betrekking tot de W.A.O. plannen. 
Hel maakt de kaste van moderne politici ook 
niet uit of het corporatisme -zo zorgvuldig 
opgebouwd in de jaren vijftig- op de helling 
gezet wordt:· De politici zijn op ramkoers ge
gaan. met vakbeweging en andere organisa
ties om de doodeenvoudige reden dat er een 
concept bestaat van de moderne staat In een 
verenigd Europa. En binnen ditzelfde kader 
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De moeder aller veldslagen heeft een ge
drocht gebaard waarvan aard en omvang 
moeilfjk te bepalen zijn. Het heet de nieuwe 
wereldorde en eenderde van de wereld ziet 
hem met opgetogen verwachting tegemoet; 
de rest met angst en beven. Het gedrocht 
omgeeft zich met een schijn van rechtvaar
digheid. Een rechtvaardigheid voor de we
reld. Geen land ter wereld zal nog begeren 
wat niet van hem is. Expansie van dictaturen 
zal worden bestraft._. Me.nsenrechten zijn 
opeens wel een issue bij overwegingen om 
tot militaire actie over te gaan. De Verenigde 
Naties hebben er een zelfbenoemde, gevaar
lijke en autonoom opererende vrijwillige poli
tionele macht bij gekregen. 
Niemand hoeft zich illusies te maken over de 
fb! die de VS willen SPelen in de nieu~ \'.€-
re,ooroe; ner concept· ,s als volgt: vermogen- · 
de landen die bedreigd worden betalen de 
militaire operatie met Japan op de · achter
grond als permanente financier. Europa, In 

de rol van het oude contino111, dool de diplo
matieke kant van de zeok; de V S. grijpen In 
In overeenstemming met hun atroteglsche be
langen. De nieuwe wereldorde Is namelijk een 
bestendiging van de huldlgo Internationale 
politiek-economische verhoudingen. 
En precies hierin ligt de angst van tweederde 
van de wereld, Militair Ingrijpen van het Noor
den in het Zuiden Is niet het begin van een 
proces. het is het sluitstuk. Het militair Ingrij
pen van het Noorden Is de voortzetting van, 
een ecopomlsche politiek met andere midde
len. Het begin van de oorlog van het Noorden 
tegen het Zuiden ligt In de gevoerde econo
mische politiek. 

En daar zijn we dan weer op het kruispunt 
van de redeneringen: het Is de Internationale 
politiek die de spelregels en marges bepaalt 
voor nationaal beleid. 
Z er aan de noodzaak tot vluchten niets 
ve "dert. zullen er vluchtelingen blijven ko· 
men. Zeker naarmate het welvaartsverschil 
tussen het Noorden en het Zuiden groter en 
groter wordt. 
De aanhoudende negatieve economische 
groei der zuidelijke landen van de afgelopen 
jaren is één van de belangrijkste oorzaken 
van de komst van migranten of vluchtelingen. 
Het zal hen daarbij een rotzorg zijn of hij of 
zij nu onder deze of geen definitie van vluch
telingen valt. Dat dit op hoog niveau ook ge
zien wordt blijkt uit de opgelaten ballonnetjes 
van de laatste tijd. Ze komen uit onverwachte 
(maar verdachte) hoek. Binnen O.E.S.0 .krln
gen wordt nu steeds harder nagedacht over 
het tegengaan van migratie. Men wil een 
soort contract afsluiten met de landen in het 
Zuiden. Het grote voorbeeld voor deze denk
tank Is de V.S. Het verdrag dat de V.S. willen 
sluiten met de Zuid-Amerikaanse landen om
vat een aantal 'spelregels' met betrekking tot 
de vluchtelingen. De V.S. verplichten zich om 
een bepaald gedeelte van hun nationaal lnko
me n Zuid-Amerika te investeren op voor
w . dat deze landen er voor zorgen dat er 
met ëit geld geïnvesteerd wordt In het op la
ten drogen van de vluchtelingenstroom. Te 
voorzien Is en te verwachten valt dat de cor
rupte en half-feodale militaristische regimes 
niet opeens 'verlicht' Qaan denken om de 'so
ciale kwestie' op te lossen. Het geld .zal op
gaan aan meer grensbewaking en controle 
op (en dus repressie van) vluchtelingen. . 

ONDERWEG .. 

Het probleem: 
Staatssecretaris Kosto: •onze grenzen moe
ten juist open om onze welvaart nog groter te 
maken. Denk nou niet dat je ze kunt sluiten 
voor mensen die mee willen profiteren.• 
De oplossing: · 
Staatssecretaris Kosto:- "Waar ik· kan zal Ik de 
stroom migranten beperken. Illegalen weren 
en misbruik van regelingen tegengaan.• 
(Elsevier 12-10-91) 
Het geheel van vluchtelingenpolitiek lijkt al
leen maar te vangen in ideologische termeri. 
Het beweegt zich tussen de beleidsalsprake~ 
In het kader van EEN-Europa. de ·ambtsbe
richten van Buitenlandse Zaken en de uitein-
delijke afwijzing en uitzetting. · 
Een beleid mei een signatuur maar zonder 
smoel. Gekadreerd op Internationale konfe
renties, Ingevuld en uitgevoerd door immer 
loyale, lokale ambtenaren. Zoals het rapport 
Zeevalking. Deze commissie (maart '90) had 
tot taak: "Advies uitbrengen betreffende het 
tegengaan van het gebruik van collectieve 
voorzieningen door In Nederland verblijvende 
illegalen en betreffende het aktiveren van bin
nenlands vreemdelingentoezicht." 
Het onderzoek resulteerde In voorstellen tot 
actief ontmoedigingsbeleid ten aanzien van 
alle terreinen en manieren waarop Illegalen 
zich "staande houden". Waaronder uitsluiting 
van 'praktisch alle" collectieve voorzieningen. 
'Practisch alle" want "men kan niet voorko
men dat illegale vreemdelingen gebruik ma

' ken van de openbare weg." (pag. 19) 
Vluchtelingen worden gedegradeerd tot een 
niet-bestaan. Na . de droeve ervaring huls. 
haard· en familie te moeten achterlaten, volgt 
de systematische ervaring van vernedering. 
Het maakt niet uit wat je verhaal is, voorge
programeerde ambtenaren braken een afwij
zing -in je gezicht. En als je al verder komt 
knal jè tegen een muur van vijandigheid en 
wantrouwen. Als je ervaringen, je hele cultuur 
wordt teniet gedaan. Elke poging om een po
sitieve bijdrage te leveren aan een multicultu-
rele samenleving wordt gesmqord. · .. ·· 
Het is dit beleid, wat .mensen afschrijft, uit
sluit en ontmenselijkt. dat wij willen aanwij
zen en brandmerken . . Daarom zijn wij op 
bezoek geweest op de werkplek waar nijvere 
j ur t. H:.i e 31"11!> t-e na ren d,39eUj14 5ChaVe" eri vtj-
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len aan de bouwstenen·van het beleid en bij 
één van de direct politiek verantwoordelijken. 
Die laatse hebben wij -een moment- deelge
noot willen laten zijn van de ervaring van de 
vernedering. · Daartoe hebben wij hem thuis 
opgezocht, zijn ha"e én goed mishandeld ér1 
zijn privacy met voeten gétreden. HIJ Is als 
het w~re uitgezet, 

0

Zlj het maar voor één 
nacht. 
Doór hen aan de kaak te stellen willen we 
meewerken aan (de strijd voor) een alterna
tief en de discussies voorbil de bekende stel-
lingnames voeren. _ 
Nee, natuurlijk kan Nederla(ld niet alle vluch
telingen van de wereld opnemen. Het zijn er 
teveel en Nederland Is te klein enzo. Maar ie
dere -vluchtelingen- organisatie die zelf al be
gint met 'het kaf van het koren' te schelden In 
de hoop dat er op die manier 'slechts echte 
vluchtelingen' binnenkomen, bevindt zich In 
een gevarenzone. De definitie van 'echte 
vluchteling' verandert al naar gelang de poli
tieke wind waait. 
Kern is dat naast oorlog, milieurampen en 
sexe-specifieke vluchtgronden, armoede · een 
erkende vluchtgrond moet zijn. De oplossing 
ligt niet in het terugsturen van vluchtelingen 
ma~r"in een fundamentele wijziging van de in
ternationale economische orde. Op weg daar
heen moet: 
- het vluchtelingenbeleid uit handen van po-

litie, marechaussee en justitie · 
- geen gedwongen opsluiting In kampen, 

geen vreemdelingenbewaring, afschaffing 
van artikel 1 Ba dat · het mogelijk maakt 
vluchtelingen vast te zeilen 

- v rije toegang voor vluchtelingen tot de 
noodzakelijke financiële, juridische, socia
le, educatieve en medische voorzieningen. 

GRENZEN 

De politieke situatie op dit moment schreeuwt 
om een duidelijk antwoord. De toenemende 
vreemdelingenhaat in West-Europa wordt In 
de schoenen van migranten en vluchtelingen 
geschoven: ze zijn met teveel en wlllen niet 
integreren, luldt de officiële. boodschap. 
De politieke beleidsmakers zaaien, op een 
steeds vruchtbaarder wordende bodem, äe 
vreemdellngennaat en oogsten zo een pas
sieve instemming met hun algemene politiek. 
Het zogenaamde gelijk van rechts Is omge
keerd evenredig aan de zwakte van links en 
de politici ·van .het midden gebruiken ~e 

rechtse sentlmenten· óm·1e kunnen iéalls·eren 
wat . ánders teveel · ve~zét. zou oproépen·. We · 
zijn ons zeer bewust IÎarT èie zwakte· vari l inks 
Óp dit· moment. Bewust" vari ~et gebrek: aan 
een gemeenschappelijk ·p9~itlek project ~n 
daaruit volgende strategl~. En hoe~el . met 
name links In het Westen een dramatische te
rugval beleeft, hel'.>ben · de kameradlnnen · en 
kameraden In de rest van de wereld ook te 
maken met veranderende krachtsverhoudin
gen. Oude antwoorden gelden niet meer, 
maar de vragen blijven hetzelfde. Was hel In 
de jaren zeventig nog zo dat de belangrijkste 
veranderingen zich leken te voltrekken door 
de strijd van bevrijdingsbewegingen In de 
drie continenten, nu zien we dat hun positie 

· danig verzwakt Is dat bijvoorbeeld het Cu
baanse, Vietnamese en Palestijnse volk door 
de Ineenstorting van hel Oost.blok helemaal 
vogelvrij lijken verklaard . 
Wij rouwen In het geheel niet om het falen 
van de revolutie {O)van bovenaf(o): de maat
schappelijke veral)dering per decreet; het ge
loof In het kunnen veranderen van· de 
geschiedenis simpelweg door met een paar 
mensen af te spreken dat de geschiedenis 
niet meer Is als een optelsom van wetmatig-
heden. · · 
Er zijn zeker wetmatigheden. Zo Is er de wet
matigheid dat vooruitgang voor het Westen 
(of tegenwoordig het Noorden). achteruit
gang voor het Zuiden betekent (en tegen
woordig ook voor het Oosten). En zo zijn er 

· meer. Maar wat wij op dit moment niet kun
nen Is daar een automatisch politiek en mo
reel gelijk aan koppelen. De golven van '68 
zijn definitief uitgerold en op hun terugweg. 
De reactie heefl het woord en alle verschijn
selen waar links een taboe over uitgesproken 
had mogen weer !er discussie gesteld wor
den. iedereen ziel er blijkbaar opeens de re
delijkheid van In om eisen te stellen aan de 
vreemdeling; je mag ze ook voor profiteurs 
en klaplopers uitmaken zonder dat je in de
zelfde categorie als Janmaat, Prins Bernhard 
of Joseph Luns geplaatst wordt. Tien jaar ge
leden was het idee van een Invasie In Surina
me voor Frans Welsglas alleen een natte 
droom,."tegcnwoordlg droomt hij hardop. 

Als je de gesch.ledenis al kunt vertalen in de 
vraag wat er nou eigenlijk fout Is gegaan met 
revolutionair en radicaal links In Europa, dan 
zou het antwoord zijn dat er te lang Is ge
·1oofd In de wetmatigheid van het linkse gelijk 
met te weinig oog voor het midden dat uitein
delijk ole vY-14chl-en qeplukfhetÇ-1-. 0e~ten' 
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van het cumprorms, in he\ centrum van de 
macht, 1lln er koer op kee~ In geslaagd iedere 
maatschappelijke ontw~k_keling van betekenla 
van hun angol te ontdoen. Soms met list en 
bedrog, zoals het beruchte dubbolbosluh 
m.b.t. de kernraketten, of de brodo mant 
schappelijke discussie over kernenorglll 
Soms met grof geweld Ingezet In onn g11co111 
pllceerd psychologisch spel, zoola In 11111111 tl• 
spanningsstrategie (de bom e111h1y In llnlo(J 
na) of In Duitsland oo horlat v1111 ' 11 (Il 
Stammhelmmoordon) 
Het geloof In do wotmnllul111ltl 111111 hnt (111111 
tante) linkse o lljll ho Il 11011 u11h1ld dat b 
langrljke 1errol11011 v n poll1I k ovorg lnten 
zijn oen d krochton 111111 hot midden on dio 
oan tlkjo linke donrvon WIi militant links weer 
oon morele outorltolt zijn, zol hot zich moeten 
richten op de zwakke plekken en daar Iets te
genover stellen. Zo kan bijvoorbeeld een ver
enigd Europa voor links heel belangrijk zijn 
op dit moment waarop vele kunstmatig ge
trokken grenzen ter discussie staan. Een ver
enigd Europa van volkeren staat lijnrecht 
tegenover een verenigd Europa van multina
tionals. En een van de belangrijkste zwakke 
plekken van 'het midden' Is de demokratische 
legitimiteit van hot systeem dat ze vertegen
woordigen. En geon referendum of 'sociale 
vernieuwing' kon verhullen dat ze In grote 
problemen verkeron Stap voor stap zullen de 
krachten van hot midden teruggedrongen 
moeten worden en voor ons Is deze stap er 
één. We willen mot lodor die betrokken Is, 
proberen deze polltlok to koron, door vragen 
te stellen die niet gesteld worden, en grenzen 
te trekken. 
Ook wij hebbon 'het' antwoord niet maar we
ten wel dat wij ons nlot noor willen leggen bij 
een maatschoppll w119rln eon groot doel van 
de mensen afgoschrevon en rechteloos Is. 
Terwijl de overgrote moordorhold vervalt tot 
stllzwljgendo medopllchtlghold. 
De enige oplossing llgt In het gezamenlijk 
vechten voor oen andere toekomst. Dat moet 
en kan op vele manieren. _ 
Met deze acties, die wij zien als noodzakelijk 
tegengeweld, hebben wij daaraan een bijdra
ge willen leveren In de richting van funda
mentele veranderingen. 

Revolutionaire 
Anti 

Racistische 
Actie 
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h,,1 Y t1 r ktmle1~u bu1..u tt i.l.;pcn 
wrn l11111JrmJ uuuc:, iul 11•11r b1unc11 
wrrJ 11rauo1d. De b,ond J oor,1, Uil 

drhrrl(, mur Joor Je l11ucvvr111i11g 
s~rung,11 er twee ru11cn en onmoml 
ln het hele huis roolcvurming. 11 

• •• 

De poli1ic is inmidJcb bnig anct 
«n ond«tock. Voor iov~ bekend is 
-l!~• st, ml!~-~~' Jit ip. NcJ_•rL•1•~ 
«n nnsbg is _gcpl«i;d op 211dzoc· 
kers. In Duitsland heeft de rusch»t 
21 101 vcnchilkndc nnsbgcn op 
as,ct.ockcnhuittn gdcid. 0 
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Onderstaande brief is deze week binnengekomen bij de infowinkel in Groningen. Waar
schijnlijk is dit verzoek in het hele land verspreid. Boeiend, dom, naief tja maak er 
zelf maar wat van. Trieste sukkels en dan wordt 'ie nog vertrouwelijk behandeld ook. 
Leuk geprobeerd. HAHA PINDAKAAS 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! 111 ! 1 ! 1 ! ! 1 ! ! 1 ! ! ! 1 1 ! ! 1 ! ! 1 ! 1 ! ! ! 1 ! 

Am degenen die hun medewerking willen verlenen 

Hilversum, 18 n.ovembcr 1991 

Het R TI 4 nieuws heeft hulp nodig. Naar aanleiding van de twee bomaanslagen van 
woensdag 13 november zoeken we naar mensen die ons informatie kunnen geven over 
de actiebeweging Rara en mar mensen die ons in cont2ct kunnen en willen brengen 
met de accievoerden. 

Waarom richten wij ons op u? Het lijkt erop d2t we Rara moeten zoeken in links
radicale kring. Niet alle links is hetzelfde, dat weten wij ook. Maar het is wel een 
reden voor ons om onze zoektocht te beginnen bij links Nederland. 

Wij willen voorop stellen d2t we alle reacties die op deze oproep binnenkomen 
vertrouwelijk zullen behandelen. Zéé.r vertrouwelijk. Dronbcscherming staat bovenaan 
op onze prioriteitenlijst. Wij zijn zeker geen verlengstuk van politie en j ustitie in deze. 
De informatie die wij nu krijgen en kunnen brengen in ons nieuws bulletin, komt via 
de officii!le (overheids-) baaien tot ons. Wij vinden dat een j ournalistiek programma 
meer moet kunnen zijn dan een informatief doorgeefluik voor de instanties. Aan elk 
verhaal zit een andere kant, zo ook aan dit. Als u dat kunt, helpt u ons dan ook die 
kant te belichten. 

Wilt u reageren op deze brief, doe d2t d2n aan het volgend adres en/.of 
telefoonnummer: 

Il 11 .v ~ /\ . 
Lo uv1gny, AllèC' Mncom, L .... 2850 Luaembours P.O. Uox 1122 . L-1011 Luaembourg Tel.: (352) -'7(,621JIHI Fu: (352) -1766 2747 • Fn11Ct\cu, wC'~ 
•. 1216 SE Hilvcnum. Noderland Pc»rbus ISUOO. 1200 TV Hilvmum, Noderland Tel.: (31)(11)35-7187 18 Fu: (Jl)(ll)H-236KY2, Td<X· 43U7Y 
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