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Zn dan denk je eindeluK klaar te zijn, 
Langs deze weg wilden we de 
Grachtenkrant nog hartelu"k 
bedanken voor de boete van, Bij deze dan. Verwacht er niet te veel van want ze waren· 

er weer , hoera, het was weer eens zo ver. Na Londonderry 
(Mazzo '90), Bayrut (WNC '90) leek het nu wel bagdad (Gr. 
Kruisstr. ) . Grón blijft oorlogsgebied of burgemeesters 

jullie raden het al .• ' .... .. . 
,,. __ 

nu komen of gaan . 
In Ams~erdam willen de boe~handels winst halen uit de L.I 
.C.; uit een niet kommerciel produktl "We kunnen anders 
o~ze boekhandels niet draaiende houden " zeggen ze dan. 
3ij het fort van sjakoo kost de L.I.C. in het vervolg 
een kwartje meer en bij Athenaeum betaal je voor een nr, 
van fl,50 nu f2,15 en voor een nummer van fl,75 het 
bedrag f2 ,S0 (hier hadden ze het geestige voorstel om 
de winst die zij vangen te verdelen over alle abboos) l 
Betaal nooit meer dan de maakkosten (buiten de stad 1 
moeten we helaas een kwartje meer vragen ivm . droos t. 
zegels~ En als we nu nog langer doorzeuren heb ik 
geen zin meer in de koloton. Bah 
Hier is het leesvoer weer, eindeluK met 2 dagen 
traging af. Even waren we bang de hele tas aan ---...-Y·'• 
zakkenrollers kwijt te raken. Heb je ze al gezien? 
Vermomde stillen zoals grljsbaard (ha) lopen za ter
dags verkleed als een stel frusstraten over de 
markt om iedereen te beroven. Als je het niet in I 
de gaten he bt dat ze het doen tikken ze je op de 
schouder om je te vertellen "kijk zo makkelijk 
wordt j e nu gerold". Ze vervelen zich zeker op 
het buro. 
~~astr icht zit met de handen in het haar omdat 
ze niet weten waar ze alle demonstrantenes 
kwijt moeten a .s . maandag als de Eur opese 
top plaatsvindt. Koerden, boeren, kroeten, 
federalisten, raddraaiers . Ze komen alle- -~,.,.~ 
maal misschien moeten we ook maar gaan. 
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Oom ME van de onderstaande 
foto was er ook blj maandag. 
Hij komt uit Emmen en kreeg no 
het maken van deze prachti ge 
plaat een verfprojektiel in 
z'n .. . . helm waarop hij zich 
verslikte . Tja 

-
d') -+ • l ' 

'1 
(J 0 

U) c:, .... rn 
Aan het postkantoor 

r> v ï\ 1 .-~o 
\ Ad 

-m,n,stratie Portstukken ,,.... 
(/) 

\ Postbus 99200 Ç) z 
\ ) 700 NA GRONINGEN 

~ -....) n p 
'-" 1: 

~ N )> 
~ 0 
C) U'l r-\ 
~ '2.. 

'IPl<E' KC)MÎ Nl.ll.ln 
JC" T()E' , .· 

Zo op of omstreeks 
kwamen er te paleize 
onrustbarende berichten binnen . 
Het vo l k in de hortusbuurt 
morde over al die RO plannèn 
met hun buurt . Aangezien het 
bewegingsschema van de baron . 
zelf toch enigzins achterliep 
werd besloten 2 uurtjes vrij te 
maken voor Het Gewone Volk. "En 
dus begaf ypke gietema zich 
vri idag 29 november om 2 uur 
J r de mensen. Hij deed dat 
~lLuur lij k niet alleen~ Ook 
kol l ega-baron hassel aar· ·van 
e konomische zaken was 
meegekomen en tevens enige 
vriendelijke lakei en om de 
klachten te noteren. We hebben 
het genot van gietema in 88 
l iter stront met kotssausje 
verfbom in mond niet mogen 
smaken . Door ongeveer 5 
kraker*s en andere gespuisen 
werd e r meegelopen, pamfletjes 
u itgedeel d en lastige vragen 
gesteld/vervelende opmer kingen 
gemaakt . Dit alles ook in 
verband met de toen nog komende 
ontruiming van de grrr 
kruisstraat . 1 van dE 
vriendelijke lakeien wist nog 
te vertel len dat de kraker*s 
altijd bfj hem terecht konden 
als er behoefte was om te 
praten. Tuurlijk! je word~ 
illegaal ontruimd , de buurt 
wordt spergebi e d, een 
rdverordening ' een bl a u.we 
l\. .?tti ngsm~cht+wa t erbal_l e t . 
waar je tig goedkope woning.en 
van kan bouwen, dagenl ange 
observatie • •• maar· er ~an 
altijd gepraat worden! 
Ondertussen probeerde de baron 
het volk te overtuigen van het 
nut van het slopen yan goed~ 
gebouwen aan guyotplein voet 
nieuwbouw voor justitie. Ook 
zijn argumenten voor dure 
woningen met gemeente s ubsidie 
in het PKW waren 
onovertreffelij k in hun 
onnavolgbaarheid. Het is 

volgens ypke te .duur · om . 
woningen voor arme mensen te 
bouwen. Daarom worden ·er dus 
woni ngen voor rijke mensen 
gebouwd zodàt de rijke mensen 
daa~i naar toe gelokt worden, De 
r1 j k
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e mensen laten dan goedkope 
woningen achter waar dan weer 
arme mensen i n kunnen wonen. De 
gemeente besteed geld aan 
"sociale woningbouw" van 850 
gulden per maand omdat de 
gemeente ~o graag monumente~ 
wil behouden . Onduidelijk 
blijft waarom de gemeente dan 
te pas en te onpas monumenten 
laat slopen CWNC, Landbouwhuis 
mart1ni kerkhof enz) al dan ni e t 
illegaal. Ook goedkope woningen 
die er al zijn , b . v . 1n de 
west-ind ischebuurt worden met 
sloop bed rei gd. Ze zouden te 
goedkoop zijn . Dure huizen zijn 
er trouwens genoeg, in ·Beyum 
staan vele dure koopwonin.gen . 
leeg . De markt voor 
luxeappartementen schijnt oo~ 
al behoorlijk ingezakt te zijn •. 
~erder werd er uitgebreid door 
de buur t geparradeerd e~ werden 
probl emen van buur tbewone r s , 
weggeglimlacht. Wel is er rog 
uitvoeri g over een glasba~ 
gepraat. Het kleine mei _sj~ .. dat 
de gemeente had geregeld om een 
bosje bloemen aan gietema te 
geven is naar v erluid ergens 
onder een · auto gekomen. Verder 
wei n ig interessants ' te ·melden, 
oren en ogen zaten dicht met · 
propagandasl ijm. Nog 1 
opmerkelijk oeri r.ht: 
Won ingzoekenden opgelet' 
volgens gietema kun je zo een 
huis kr ijgen in de indjsche 
buurt .•• 



'egen aller verwachting stonden ze opeens 
,a 12-en voor de deur. Blauw, blauw , blauw, 
edereen in touw. Paniek in de tent meer 
,iet van lange duur went i n een mum van 
.ijd waren alle positieven bijelkear en draai
.e de geoliede masjiene als vanouds . Vele 
likken voor de panden Kruisstraat 2 t/m 20 
~ straat met 4 kontainers afgezet, ME er
·>or opgesteld, shovel in paraatheid en 2 
a terkanonnen (Whiskey's) die lustig om hun 
,een begonnen te s puiten. Dakpannen vliegen 
.n het rond (later zeggen media dat de kra
.ersters met stenen hebben e ooid) , even-
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b" Il! innen de terr i toriumdrift van de gempo 
mag/kan/ook al wil je je kan bevinden. Na 
wat rondspeuren blijkt dit ook het geval 
Een enkeling die probeert wat te zien k;ijgt 
een verflaag dmv . een veeg mee een schild 
over ,de_jas uitgeveegd. Wie provoceert hier 
_wie . Binnen een mum van t ijd is alles in de 
panden natgespoten zo ook in de ruimte waar 
de kameradinnen zich bevinden . Een schrale 
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· kwartier is i n 

moet het even met wat minder glas doen en 
volgekalkte muren. Gr oningen: smerisburo pad

~ depoel kan voor lange tijd geen gebruik maken 
~ van de wagens omdat hun banden lekg~prikt 
"':~ zijn, een ander smerisburo heeft moeite met 

woo rd ui t het pand, onze kameradi nnen zetten ii.J het openen van de poort en elders in de stad 
daa rop een bouwlamp op het dak die de operer - ~~li (westersingel- bleekerstraat) is een fikkie 
ende ME stoort i n hun verstoppertjespel in - gestookt en bl ijkt opnieuw de bleekerstraat 
por tieken.Artikel 220 wordt van kracht wat voor de tigs te X gekraakt. Terug naar de Gr. 
opnieuw weer eenis inhoudt dot men 1.i ch niet ~ ; . 

.. · 1 
Kruisstraat waar inmiddels 130 ME-ers 
aanwezig zijn die uit hun neus aan het 
eten zijn en vele toeschouwersters die 
op een plantsoenheuvel zich staan te 
vergapen aan wat kontainers en de ver
lichte panden. Het kommentaar als van
ouds : doodschie t en, konsentratiekamp, 
etc . . Een enkele buurtbewoner is wat 
genuanceerder . De shovel staat non
stop de lucht te vervuil en en wordt 
rond 9.00 uur i n paraatheid gebracht. 
Eindelijk heeft men voldoende gas , mas
kers , filters verzameld om in te ~et~ 
ten. Burgervader Ouwerkerk (voo: i nti
mi Hans) wil als oorlogsheld blUKbaar 
niet onderdoen voor zijn voorganger 
Staatsen . 
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Schrikken is het wanneer blyKt dat niet 
de gebruikeluKe bratra in de kontainer 
het dak op zal gaan maar als duidelijk 

· wordt dat dit 20 vrijwilligers ven de 
gempo dit karwei zullen gaan kleren . 
Zij moeten hun Wolter s frustratie: na de 
vrijspraak van 2 weken geleden kwutraken 
dmv. een therapiesess i e wellicht. Om 
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9.30 uur worden ze dan na uren wachten :.t:'tr ~~gwer~er op het dak g~et . 
. -;.{ 

. ~ 
Opnieuw werkt de hoogwerker ni:t zoals · 
het hoort ; men stijgt, daalt, zweeft bo
ven de verkeerde straathelft, kan niet 
landen ivm. met een gevuld dak met win
kelwagentjes en een koelkast. De ont
ruiming begi nt van nummer 20 richting 
nummer 2 . Dit om de spanning er in te 
houden aangezien men weet dat de kraker 
sters zich op nunvner 4 bevinden. Pand 

pand wordt doorzocht en daarna in-
//(!!: .ffi .. ~ .. 
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Îv ln de nacht van l op December hebben wij 

.solidariteit met de krakêrsters van de Grqce ~ 
Kruisstreaç in Groningen en tegen de lafhartige . 
nachtelijke overval door een overmacht aari • 
p :ie op de gekraakte panden aan de Grote 
K .sstr~at, een ingang van de stoper a en het 
bemande bewakingshok ernaast van z'n ruiten 
ontdaan en de volgende leus gespoten : PVOAsont
ruiflling , smeristerreur in Grote Kruisstraat 
Gr6ó is wraak op het \lltlC . Kraken gaat door . 
Ook '~ebben wij geprobeerd een Amsterdams wijk
bure.àu van politie in de fik te steken , dit 
is h~laas te vroeg ontdekt en voorkomen . 
Ult'l.erkoop van de binnensteden aan , en onder
steW1ing van atadsvernielera ale Geveke (eige
n~ar Grote Kruisstraat.) vinden wij misdadig. 
!fot ··inzetten van dezelfde pelotons ME die bij 
de WNC ontruiming de ·ergste klappen moesten 
vangen en het overdreven politionele circus 
er omheen zien •,ij als hetze-voering, en ee~ 
gefru:;treerde uiting van wra~k op de vri j spraak 
van 1:15 van de 125 krakersters van het 1

1/NC. 

'paarom achten wij de PVDA , haar stadavernie
~ingsbeleid en de beschermers daarvan, als . 
-airect verantwoordelijk. 
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Eind oktober is op · een 
Noorderbinnensingel 60 
gekraakt. De krakersters ~rege, 
de deur in een mum van tijd 
open en troffen bevroren 
leidingen van vorig jaar aan. 
In maart was - de deur al doo 
de poli tie,- opengebroken o.mdat 
de buren last hadden van 
lekkage. Er is nog een jongen, 
langs geweest die be1~eerde er· 
te wonen, kon dit niet laten 
11,.~~!.l'.Jll~ . . t' ) •• ·~,·~ 
~~en, heeft ·"zijn"! spulle~ . , 
<vuilniszak vol pulpmat~r.1aal 
=oals porno). meegenomen ~r:, ,is 
niet ,meer gesignaleerd . 
Stichting Stadsherstel Coo~ . , 
bekend van schui tendi ep 5'+ 11 )1 , .• 
is ei gen aar .. Ze wi 11 en t,et . pa,n~~ 
afbreken op de gevel na. ~et 
nieuwe geheel ' moet een 
koopwoning worden~ De 
krakersters 'hebben kontak~. 
gehad met stadshe~stel • . P1e 
boden hun vervolgens ·~en .. 
gebrJi ker,skontrakt . aas;, t/m 
februari. Krakersters weiger~.en 
te · tekenen waarop stadsherstel 
uit haar dak ging. Het pa~d 
verkeert in zeer goede staat. 
Met minimale lekkage 

Hooguit moeten er wat klei~e 
dakreparaties gebeuren en Je 
zou • t kunnen isoleren. Maar 
nee de stichting stadsherstel 
~il 'de boel weer platgooien en 
dreigde met een kort geding. De 
Jolitie is pas een paar dagen 
later langsgekomen: 

, •• ' ~ 0 

Er is een hinderwetvergunning 
ingediend voor de hoendiepskad 
31/31a. Zie kranteberichtJe 
hieronder . De hoendiepskade is 
al vanaf maart '91 gekraakt. De 
verwachting was toen dat ze er' 
maar een paar maanden =ouden 
zitten . Inmiddels zit men er 
dus alweer 8 'maanden. 

hEen' oplettende luisteraarsterf 
oorde een maand 1 · 

bericht d t ge eden een 
, a er een pand in de 

muurstraat gekraakt zou zi. 
Of dit werkeltJk het geval J.,:,.• 
is niet bekend. is 

Beste chaosstertjes 
Effe reaxie op stukje 'over. 
Weg. 

ll Voor zover ik ' weet Cgehoor.d 
van buurtbewonersters) komt op 
die hoek inderdaad een ·dik 
kan·toorkompleks. Net zoals op 
de tegenoverliggende hoek van 
de Friesestraatweg. ' De hele 
hoek, wordt dan gesloopt. 

, Ihklusief 45a/46a
1 

42 Cex-
Op 17 november (b~on : bor~ and kraakpand) en het pakhuis waa~ 
achter een raam> is er een HP t . - die dierenzaak inzit. 
gekraakt aan de kraneweg. ~ Toendertijd

1
lange 

was een pand naas~ de· hele termijnplanning, maar toch .. 
westerkerk . Men wil de - ·a 2> De betreffende dierenzaak 
boel daar slopen om er J t n,, ·- speelt kraakwachtJe in dat 
ech waar- luxe app~rte~~~t~ e -· pakhuis. Alleen de · 
te , ~en . Dit stukJe llJ .!11 ••••• benedenverdieping wordt 
wel e juiste plek om even wat gebruikt. De rest staat :leeg . ·c4 
reklame te maken voor het k of 5 verdiepingen) .• Helaas, 'geen 
k aakspreekuur. Bij deze kraan aparte opgang voor 
i~ namelijk toch wel het een~ bovenverdiepingen . . 
ander mis gegaan, wa~ wel zone 3) ' Afgezien van lui van 
is omdat het een mooi groot dierenzaak (toestand 45a/46a 
and is . Zo was er meeS

t
al_ ~~~~bewijst dit -eens te meer) i~ 

p · emand in het pand aam~ez 1 ~ ' buurt behoorlijk 
·:~s er na 4 dagen nog geen . kraakvriendelij k. Dus inderdaad 

l eegstand gekonstateerd , w~~e~r....,._.,...,.,_, Jammer dat kraker*s z ijn 
aanvankelijk geen ta!el, st 

1 
,afgenokt . 

~ bed in het pand en~ov~ord~ Groetjes , en meer info over 
van de kraker*s is nogstinmaar dikke snor e .d . graag in Chaos! . 1 , ngsgewee , · · 
infow1nke .a d · es heeft Cookl-ex-A-Wegster. _ ~ 
het . daar gegeven a v1 . ~~-- "!~~~~~ 

-~ . ..:~;,- . ~~-- :"L~~~·- 2~......._ 
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·Hoger-beroep 

Amsterdam - Anderhalf . jaar nadat J.K. 
Leutscher in kort geding zijn eis tot ontrui
ming van · Spuistraat 199 zag afgewezen, 
gaat hij tegen dit vonnis in hoger beroep. 
Leutscher is een bekend speculant, be
rucht om zijn financiële malversaties en 
ondoorzichtige bedrijfskonstruktles. 
Uit de stukken die voqr het hoger beroep 
door zijn advokaat Den Bleker bij de recht
bank zijn Ingediend, blijkt dat Leutscher 
zegt dat hij het pand ·verkocht heeft aan 

· Kess Corporation N.V. te Curacao.· Het 
koopkontrakt verplicht·. hem zogenaamd 
het pand leeg op te leveren . . Leutscher 
weigert duidelijk te maken wie er achter 
Kess. schuil gàat. Hij komt met"een papier; 
op de proppen waarin een notaris uit Cura-.. · 
cao verklaart dat Kess in leder geval niet 
Leutscher zelf is. 
Leutscher doet z ijn best om aannemelijk te 
maken dat er na o'ntrulming ook· echt ge
bouwd zal gaan worden. Vla advokaat Den 

'Bleker heeft Kess nu een 1<ontrakt gesloten 
met bouwbedrijf van Eesteren. 
De_ datum waarop het hoger beroep dient 
moet nog ·worden vastgesteld. Tegen ·die 
tijd horen jullie [11eer. 

Geen Geleutscher met onze panden 

-Spuistr~~-~-199 , 
... . . . . 

GEBRUIK H 
Op de bovenste vier verdiepingen van Spuistraat 199 wonen 10 
bewoners. Daarnaast zijn er twee ateliers. De begane grond is 
vanaf de twintiger jaren tot op de dag van vandaag als 
parkeergarage in gebruik. 

Spuistraat 199 is na 3 jaar leegstand gekraakt in het voorjaar 
van 1983. De laatste huurder van het pand was het Algemeen 
Nederlands Persburo. 
Vanaf 1981 is Spuistraat 199 in b~it van Westmaas Beleggings 
Maatschappij BV, een van de vele (ong. 50) BV's van J.K. 
Leutscher . 

VERBOUW 
Met de makelaar van Leutscher is begin 1988 overeenstemming 
bereikt over een huurkontrakt. Leutscher liet toen zijn eigen 
makelaar vallen en weigerde te tekenen. In november 1989 is 
Spuistraat 199 door de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting 
benoemd tot "speerpunt-experiment" voor de nieuwe verbouw
regeling (kasko-plus). Met de woningbouwvereniging De Doelen is 
een verbouwplan volgens deze regeling afgesproken . Het 
Gemeentelijk Grondbedrijf probeert in dit kader het pand te 
kopen. Leutscher weigert tot nog toe te verkopen. 

LEUTSCHER VERLIEST 
In januari 1990 spande mr. Den Bleker, namens zijn cliënt 
Westmaas BV, een Kort Geding aan tegen Spuistraat 199 met als eis 
een ontruimingsvonnis. Begin maart 1990 wees de rechtbank deze 
eis af. Hij gaf een drietal. reden: 
*Het is onduidelijk wie of wat Kess Corporation NV is. 
Leutscher beweert Spuistraat 199 aan Kess op Curaçao verkocht te 
hebben en daarom het pand leeg te moeten opleveren. De 
aandeelhouder/eigenaar van Kess wil echter anoniem blijven. Dit 
zou een van Leutscher's BV's kunnen zijn 
*Nergens blijkt uit dat Kess in staat is na de ontruiming met de 
verbouw te kunnen beginnen . Ze hebben geen financier, geen 
aannemer, geen opzichter, etc . 
*Er is sprake van onderhandelingen tussen de gemeente en 
Leutscher . Deze moeten voortgezet worden. 

HOGER BEROEP 
Na de uitspraak in maart 1990 kondigde Den Bleker aan in Hoger 
Beroep te zullen gaan. Hij verkreeg daarvoor steeds uitstel tot 
hij in eind augustus 1991 zijn nieuwe papieren indiende. Daaruit 
blijkt dat Den Bleker voor Kess kontakten met het bouwbedrijf Van 
Eesteren heeft aangeknoopt. Daamee zou nu de hardheid van de 
verbouwplannen aangetoond moeten worden. Een ander nieuw papier 
betreft een verklaring van een advokaat op Curaçao dat J .K. 
Leutscher niet de eigenaar is van Kess. 
Met deze nieuwe gegevens hoopt Leutscher nu alsnog een 
ontruimingsvonnis voor Spuistraat 199 te krijgen. 
Het Hoger Beroep speelt in oktober. De preciese data zijn nog 
onbekend. 

Bijlage: een pamf let . uit 1990 over Leutscher en City-voming. Nog 
volop aktueel, behalve dan dat het persoonlijk faillisement van 
JKL is opgeheven . 

\\ 



We zijn weer thuis. 
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de Anti-Kraakwet 
Op 5 mei 1970 wordt door·de knhoute,s de ecr5te natio11;1lc kraakdag 
uitg~roepc:n onidat cr. 25 jaar na· dc oorlog.' nog steeds een grote wo
ningnoo~I Is. De _ove1 heid re~gccrt hierop door dl! meeste panden weer 
te ontruunen. Dit geheurt vccl.11 a.111 dc lmnd van artikel IJR Wethoek 
v.>n Strafred1t (huisvreclellrcuk). Totdat de !loge Rand In 1971 de: 11it, 
spraak doet clat :irtikc:1 IJl\ het heschermc:n van hel huisrecht lleoogt en 
dat e!n pand rcitelijk als woning in gc:hruik mot't zijn. wil inen k11n11.en 
ontrunn<.'n op grnnd vm1 dit a11ikc:I. Oit llctc:kc:nt dat v.inar dat n1mnc:nt 
het kr.1kc:n vnn .woningen niet strnfünnr is als het bctreffendc pand niet 
als woning in gebruik is. 

In maart 197J prohcert de: toc:nmaligc r11inis1 er v;in justitie Van Agt 
dc:2e "lc:c.'mte in de wet" op Ic.' vullcn nict een Anti-Kra;ikwct. Oezc be, 
hel~t een wijziging va11 he.'t WethOc.'k van Strafrccht, zodanig dat kraken 
strarbaar wordt, en dc politie ten .m~ tijden bevoegd ion 1jjn krnkcr
stcrs te ontruii~en "ofl .1a1H_lrang van clc 1c:chthebhc:ndc". Oat wil Le) 
gen: zonder enige: rechtcrliJkc t11sse11komst. Echter, het kahincl
hcuvcl komt op 17 juli 1 'l7J ten val en wo1 dt opr,cvolgd door het k '. 
net-Den Uyl. Dt:z<? _dient. de ~ntl,Kr:i:ikwcl, clic nog niet in h,•h:inclcling 
W3S gcnomcn, op111c11w III h1J de Tweede Knmcr. Oe wet, 1.0 iç de 1cclc-
11ering, knn zonder n.,rc socinlc i:cvolgcn worden nnngeno111cn onulM 
het woni11gho11w- en huursubsidirheleid vnn de regering er gar.int voor 
sraan d:i1 de noodzaak voor kraken verdwijnt. In 1976 wordt de wet 
n.1ngc11ome11 cloor de Tweede Kamer, oncl;inks (clle krir ick. Door de 
clna~QJl volgen,lc k;ihin,•tskrisis van 111an11 1 ?77 blijr\ de: wet stckcin hij 
d~ Eerste Kmncr. In 19110 komt de regering ui1ei11delijk mei een geheel 
meuw wrisvriorstel: de l.cegst:i11dwc1. 

In de jaren 1ln~1voor is al1;e111een het heser gegroeid dat cl<? t\nti
Kraakwct van Vn11 Agl het hele vr;inr,stuk rondom krnkcm verkeerd hena, 
dcirt. Miet d_e spelml~nlcm m?nr cl" kr:i~crsle~ worden in cli" wet a;mge
pakt, 1.n h11clt de l<mic:k. l'he1 dl.' wo11!11g11ood maar de opcnhnrc mde 
stnat centrnnl, laat de Rnacl vnn Kei ken weten in een 1(lppo11 11a11 fobnm
rl 19711. Voor.il na cle gwtc krnnkaktics in de Vondelstraat en de Groote 
Keys~r wordt er ge~etl'II 01> ~15 se hrijnendc woningnood ~Is voedings
bodt 111 voor allerlc1 wnnorclehJkhe,lcn. l)c roep ,1111 ,•en lcegs1andwet 
overschreeuwt d~ardoor de smeekbeden van spekulnnten 0111 i11vll.:ri11g 
van de /\nti-Krnakwer. 

de Lccgstn11dwct 

G_ro(weg ~lt h~t rcgerinifs?nlwcrr. v:in de Leegstandswet in vier delen 
111tccn. Allereerst ~Ic lnstclltng van leegst andrcgistcrs voor woningen in 

-<lc grotere gcn1r.cntcn !meer <l:\n 25.000 inw.). Ten tweede worden 
vorderingshevocgdheden van gemeenten uitgclm:icl. /\Is derde p1 1 
~orclt krakC?n stran1nar gesteld en dire?ktc ontruiming vim gckmakte wo-
1nngen, zonder tussenkomst 11"3n de rcchtl'1 lijkc urncht. mogelijk. E11 H'n· 
slotte wordt de h11rr,crrechtdijke ontruiming van gckr,)akte gehouwcn 
(tonls ka111oren en fahriekc11) vergem:ikkelijkt. 

Bij nadcrc best11dcri1ig van het wctsontweqi blijkt al ga1iw dat de 
c~rste twee punten ecu wnsscn neus 1.iju. Het lecgstandrcgisr cr ga:it 
niet w~rkcn als een i~arte lij~t van eig,maren. zoals aanvnnkclijk clc 
bed~ehng was. 1 (et register 1al III clc eerste plaats alleen ingcvocrd wor
den 1n grot~r, g-emc.cnt,n, nlso( ~r in cl, kld ncrc g,m1cc11ten geen spr a
kc va11 woningnond 1s. ne WNkclijk.- r.-den is n;itu11rlijk dat daar minder 
kr_akerst"rs ,zijn, dus is liet probleem minder groot. De eigen:iar is v,r
phch1 om bmnen twcc n!aande1~ een lc,•r,sta:indc woning te 111cld-,n op 
strnlT'e ~?" /2~.000,- hij het ni~t nakmnc11 v;111 <k·zc n1cldings1llicht. 
Vraag bhJ(t w~~rom er ruet gedreigd wordt met vorde1 ing. E<'II eigenaar 
kan gcmak~chik onder registratie van zijn pand uitkomen door het to-

neo van èen kontrukt w11t bewijsl dat hêt p
0

ánd g~bruikt ~or'Jt (b.v. 
huurkontrokt). Een pand is nmnclljk volgen, de dtOnitie pas leeg als er 
geen kontrakt met iemand Is ~fgcsloten; Oit L, zeer opmerkelijk onrdat, 
volgens de Lecgst~ndwct, een leegstaand pand met een kontrakt als 
hewoo11d wordt. beschouwd, en een .b,woond (gekraakt) pand zonder 
kontrakt als leeg . . . . • . , 

Vreemd genoeg kunnen eigenaars zelrs baat hebben bij het leeg
sta"rirtgist_cr .. Door de koppelihg dat gèregistreerdè panden niet ge-. 
kraakt mogen worden (or zijn) l>etekènt n\eldlrig vrijwel automatles dat 
kraker~ters op straat kunnen worden gezet. Wellsw1ar wordt het vorde
ren van woningen door gemeenten gemakkelij~er, maar het Is al ·snel 
duidelijk dat het met dat. vorderen allem.ial .niet .10'11 vaart ial lopen. 
1'llereerst hellben de gemeenten niet de middelen (zöwel geld a[t een 
goed anibtên~~!napparaat) om uitgebreid. te gáán vorderen. vèrder z;il 
vorderen grote kosteii"rnét zich lhee brengen. die Je woonlasten voor 
de nlcuwë bewonerst,rs flink zou opschró~ven." Eigei,aars kunnen' vor-
dering (en lcegstandreglstratie) voorkomen door Iemand een deel ·van'. :r -
een woonpand te verhuren. De wet spreekt.slechts v.,n vordering van,-.-
zelfst~ndige woonrulmtes . . Yordl(ten von ge_bouwen.is al helemàal on-~ ··_;:-_ . . -- , -
mog{ _omdat he~ een z.~er langdurige. procedure behelst, doordat:,.,_ ·· ,.,,.·~- '";:._.,., -..,.;.;.,.· .:-_ ... 
hiervlt-., mlnisterll!le tol!StemnÎing nodig Is. Een eigenaar kan deze m.ik-', : .,:-~,_';_ .,;:-. , . ,,.. _ ,~ .. -

. kelijk rrust_rçrcn do~r. ~an ht;t ciri_de _van d~ proçe~ure het ge_bouw te~ ·-~-=-~ ~---..:-":~...:.;.:;·_-:i-_;: 
1 verkopen aan eèn vennoot, zodat de gehèle procedure weer opnieuw, . · -- · -- · -- .-'"-
1 moet worden gestart.' · · ,. · ; :, ---'-~--~ ·~ ---·.:.~- r. 

De essentie v.in de roep om een le~gstan~wet, het bockcn en vorde-,.:,."!"9~:,,....-~...;;...:,i.;.:-_~,..,.;.."!9'_r 
ren van lege woningen en gcbouwen, 1s In dil ont,'(er p ontkracht. Wel Is- . ~ ,._ _ ,,. - - "' ·· - - · · · •• •· 

· k I d i k Id . fkr-'·b 11 1 , , -- · -- -~- -- ' - r er spr., , .. v.i.n ~en. eegstan reg ~ter g~ opp/! . aa~ ;mt - a"" epa n-. , ... _ . ~ , .. - , . -.-.- - •• ,., : -
gen. Is een wonmg als leegstaand geregistreerd, d~n kunnen krakerstersa , .. --. -- .__ --·- _ _.. 
door eigi:-nmathiig oplrcdim van de politie· of Öp ·vmoà van· de eige- ·;....-:..;~·:;!"'..;;.... ~_.':,;;.;;..~ .... 
na~r onmiddellijk worden verwijderd. De politie k~n' el_k pand binn.er,~ _:.,.-:="' ·..:-.,:-;-.;.;.,~~ ~ 
clnngen 0 111 tc konstateren of er sprake Is van ·overtred111g (een schen- · ·r - • •• , - • ·r - · ·• · • , _ 
ding v:in het huisrecht cn lok;ialvredcbrcuk). Krakcrslers ku1111~11 be-•;, _-.'!!'9,-: -=-~ .: -~-~,,;;-.::;-.. 
straft worden met maximaal vijfllonderd guklen boete. Het t ol voortaan"-..!'9...:-'-~~...:'"'-~~..,:-.;:"' ~ ;:; 
verboden z1j11 om geregistreerde p~nden (opnieuw) te krake.n. De 11it-:-•. --... ,.-- , --··• _ .. 
breiding van de bcv,,egdheden van de pol!_tje en de ~!ralbamtelllng van~·· -:.,. ... ~:-'.~ ;,~.;i{'.--.-' . -:...,. 
het kraken zijn beperkt tot aan woningen die in het register iljn' opgi:-- .-.- - · . .:-...;~--;.:-..,;.~';..~- .... 
nomen. Krnkcrsters nn gebouwen (1.oals fäbriekeri en kon toren) moeten;:'..~.:"' ..... -- ·- · - - _- ·J , -

nog 11teecls door inschakeling van de civiele recht~praak worden· ~angc-• , . ..: ... - .~ --..:-'~,: ~ ,~ , . .:. __ ..,, 
pakt. Oanrtoc moeten de krakersters, in ieder -gcyal één van hen, bij• .... --··· -- 0

-_:-~_,,:,,,::-... 

naam worden ge1ioemd. In hC?t wetsontwerp is ook dl~ .geregeld. Kraker-.:•;.~...;~~..;.:,;:.~-...,;.-- ,... 
sters kunnen voortaan ook anoniem gè<lagyQard ~Qr.d.en en via ec~ kort:r,'!_',,._....,..~.,::....;.-:.~...,.,..-_~ "~-;. 
gc:<ling1iltlietrandguet111ordcn. _.,.,_ ,,,r .. ...-: - ,. ...... ..,- .. ·'·" ~' -

si ' ' ' . ',I .. 'jJ . J;1kl • •• --··. __ ... , -- ' _.., 111pwegen VQor etgena~rs t1Jn er genoeg, terw1 er geen moge IJ ,e-, . ..- . ..... _.,- - ., .. . ,.., _ .,.,.. ,..,.... .... 
Jen tij_n voor krakmtcrs om door de ·mazen van d~. wc~ te glippcn,:=-:~-=-~-~,:.-----..:r-!"":..;:; 
Door dtt ':':'ctsontwerp wo~dt non kraker~ters de mogehJkhc1<!.ontnome11• ·'""'·-~-~-Ï.::--~ , !·-.,:-,~ .. ....:;:-r 
om t ··11de11 tc,:en ~011111g11nod. De,u1tvoercnde macl_,t knJgt ~l!e be;~ ! ~----~, -- - . -- ,... .; _ _ .. 
slissi1 ~voegdheclen In de schoenen geschoven, het 1s de pohue dlea·1m - ,.~,. ,.,.,. - ·,- ._..,_• -:.,.~.,.::.~-=- _ 
beraal or er ontruimd wordt. De rechterlijke macht wordt gedevalu·:"~:;'""'~:~~ ... ---"· ·.,.. ,~ 
ecrd tot uil veredelde 0111budsman, die'achtcraf mag kijken Öfalles wel~~~ ... ;~~.;;;..~rr;;\:;·:.
volgens Je re,chtsorcle is verlopen. tiet wetsontwerp wordt in meï l981 !'~ ~. -~ :·.,,,::"!.."!"'!, ~--~.".'-.'!f!":,.~ -.,::-~ 
nl~ leegstandwct aangenomen, · ,. ;..,~·- ·_.. --- ·--_,_,.. 

Deze wet; .die eerst llejubeld wordt als hét. Instrument oni leeg5tand !!Il!"..,,.·~-~-'"'.-:-~~ -~-:~~_ ·.,::. 
uit te bannen,Jrim\daar'!:-1 zw~ar onde_r _V!)Ur te liggen. Toenmalig wel· .r .. --.. .,., , · .,:-" 1 . '·"'!~~~1::..~--
houder van volkshu1sv,estmi: WollTenspergu In. Amsterdam noemt het:~ ~-... .... ~ .,.. -A-- ·~ t'' .... . ,..,. ,.,.,~ - , 
"l:cn kolTer vol gemiélschap:'waa'rvan êen deel kapot Is, een deel over-• ..-,:;_,- ~ .,,._,~•• -·~--=-~--'::-U: 
bodig. v;in etn ded' dii ·werkiilg ontbreekt. Bóvendlen passen de' ver-~ -:"'~ "~ .;':':.:,.~ ..::~- .,.. _ .,. 
schillende gttetdschapp~~ niet op elkaar.~·lle~ vorderen v:in woningeni!~..,. ..-,:~~.,.;~~~~~.,.-:_~--... 
cJoor g,111, ,nten,,ls ,~oeiliJk·en kost trg.v_eel geld. Het ,:elJ dat extra -c:'I ,.. ,._ ~ , , ..,,., -..;:;..::,--;,:-_~ ~-... 

door het rijk ter.beschikking wordt gesteld Is onvoldoende. De Vereni- !" ~:~ :;::",..,, --··--~ ···r ,__ 
- :,,..~ . .. ~ __ _ ...... ...... 1',+ . .. ..., ... - --·· "·· - __ _ ,: __ ,.,,. ... _'!"" \,;•,\ _ .. 

~

:--~ __ · ;. .. ~ - - , .. ... lf ,t,I" - ·· ""_ .,_.,;.i,, .... lil/-', - ••1 1 c..•a,:- aai1 ·• ~'7"'1-
.. ..... ......_ ... ~ .. -$1 ..... a,a_ ..,.. ____ ;1r,•• ..... - .. .. ,..., -- "-'" , '9_ ....... ... _ ,W .... -~ -· ..... ~_:,.. .,...m1t:1:i:,1:- • .-,t:1"1""f lllillll " :,• · · ';J:9 ~ ,,,-... _ ~ - .. .,.:, :Jr,r ~ . .. J,.,. , .-\- ?l!IJ'I, ~_.:..::;_-:-:..,..,... 5..,. • ...,~ .... ... .,...... .. ...,...r.-1. _ _....,.._!1..•...,·' ----~,.: .~.~~..="::-'~-- =-•-- n __.. .,,.,. _ _., v:, ·w . .,, ,......._ . s:·..,.._. .. ·----



klng van N,dcrlandst Gemeenten konstateert dat Invoering van. een 
lecgstandrcgister zeer hoge invoeringskosten met zich 'lnee~brengt~Oir. 
gekoppeld aan gebrekkige vord,ringsin~trumenteh en tic vrliag wie alle 
kosten .moet beulen voor-dé el(tU politionele;inut dii: nodig. Is. bij de 
vele t,: veiwachten ontruimingen. leidt lot kfaçhten van de Vereniging. 
D!c. _kritiek maakt d:at inv9cring van de wet t'11~t!'~ u·iti~itl!ld wordt. 
U1teindelljk wordt In 19116 de lcegstandwet In afg,slankte versie inge
voerd. Het lecgstandregistcr i:-venals het verbod op kraken worèlen niet 
Ingevoerd. · 

Echter Un j~ar later, in januui 1987, wordt het mogelijk om kr?ker• 
sters anoniem te dagvaarden, een makkelijk in te voeren onderded van 
de wet die niets kost. · · 

het ~>ntwerp Huisve~tJngswet 
Op dit moment Is !!r een nieuwe wet 111 voorbereiding, d~ 1ogcnaa1ttde 
Huisvestingswet, die als vervanging moet gaan dienen voor de Woon
ruimtewet 1947 en etn·deel Y3(1 de Woningwet. De wet wordt een ka· 
derwei die mogelijkhetlen tot regclgcv:ng hiedt. waar gemeenten al dnn 
niet gebruik van kunnen maken, zoals: , 
• een vertunningenstelsel voor het in gebruik nemen van wooncuimtc:; 
- het sluiten van een priva:atrcchtelijke overeenkomst met eigenaren; 
• het verlenen van een mandaat voor de woningdistributie i\311 eigena-

ren; ·. 
een vergunningenstelsel voor het onttrekken van woonruimte a.in de 
bestemming (tcl(standige) woning dan wel het splitsl'n in aftondcrlij• 
ke appartementsrechten; 
de bevoegdheid leegstaande woningen of (bepaalde) gebou!'(en · t, 
vorderen. , · 

Daarnaast geeft de wet de.01pgelijkhcid voor een v,:rplichte 'melding van· 
leegstand en wordt kraken stralbaar gesteld. De bedoeling b dat dl' wet 
lnJu\i 19S.>.wordt Ingevoerd . 
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In hd ontwerp Huisy~stingswct wordt de ko1>pcling turnm lc,:gstand
rtgistràtle en kr.ik~n.,toals in de Lcegstandwet, losgelaten. De g,meen-

' tcn krijgen nu de "'°''lijkheid tot het Instellen · van verpltéhte l"g· 
stnndmelding. Ze hocv<!n dit echter niet:tc doen. Ge.zien de geschiede
nis van de Leegstandwet zullrn de gemeenten niet gauw geneigd tijn 
tot Invoering van een lccgst;mdregister. Zonder rnige motivering is de 
oorspron:Cclijke koppeling losgelaten en is krakl'n stralbaar gesteld. /IT· 
tikcl 96 on~c:rp Huisve~tingswet, b~paa!t dat s1ralb11ar is dege11e dit: 

wedcmchtelij~ in gebruik htèn of verblijft; 
(in) eC?n woning o( gebouw; 

• waarvan het rechtmatig gebruik nkt meer dan 6 maanden vooraf
gaande aan de wederrechtelijke Îl)gebruikname Is beëindigd: 
en niet op vordering van de eigenanr aanstonds verdwijnt. 

Wat meteen al opvalt is dat _hçt vC?rbod geldt voor een \vt111ing of ge· 
houw', dit is een ve,t breder licgri1> dnn 'woonruimte' waar de rest van 
het ontwerp over hii1dclt."Onk cM gcbouw,-<lat niet kan worden gcvor· 
dcrd door een gemt>e11te, valt ondl.'r de strafbaarstelling. Dit i~ nit't to 
in de Leegstandwei. liet. kraakvt'rhod gèldt dus voor elk hondc-nhok, 
l1t1is, fol)riek en paleis dat.leeg staat. revens is de els vervalle,i dat een 
woning als leeg gerl.'gis~rcer9 _111oet. st~an wil er een kraaRVerbod op 
ruste~ , 

V~rdcr valt het nodige aari te' merkl!n op het clement ' rc(htmatig 
gebruik". Wat is rechtmatig gl.'bruik en wanneer wordt gebruik onrecht
matig. Een niet Îll gehruik zijnd pnnd is telden leeg. Vnak wordt door 
eigenaren als excuus gebruikt dnt het p:111d (tijd<'lijk) als 'opslag' ge
bruikt. wordt. Is dit rech_tmatlg In de zin van nrt.96 en :,Is d.tt zo is, 
hoeveel procent v:in het oppervlak moet dan gebruikt worde11 ;ils op
slag en hoelang tn;ig lii!t al~ 20cln11ig gcbntikt wordcn7 Dit is allcm:ial 
niet duidelijk en het wordt daardoor veel moeilijker om vast te stellen 
wanneer een pand leeg _is kotn<'nltl.' sta;in: Dit is zeker belangrijk bij hel 
vaststellen van de 'zes mannden'-trrmiin. 

. Tenslotte Is artikel 96 20 gesteld dat het 
niet uitn1aakt wie het pand wederrechtelijk 
heen betrokken en w;inncer dat is gebeurd. Ie
mand die 01> hc1.ock is hij een gebruiker van 
een tltn janr gelc.-den gekra3kt pand is even· 
goed strnfuanr. Anders gc.-zêgd, hij invnt'ring 
van de wet -tijn alle krnnkpanden vogelvrij vc.-r· 
kln~rd. tiet vonr het strafre,ht io IÎclnngrijk 
beginsel, d3t iedereen voorn( moet kunnen we
ten dnt een bepaald gedrag strufuaor is, wordt 
gcwrld nnngcd3a11. 

liet Is duidelijk dat het wetsartikel eenzijdig 
gericht is op het orimonelijk maken v·nn kraken en dter niets tegenover staat 0111 lccgstana 
vnn den te ·vonrkomcn. In het ontwerp 
lluls tlngswet is de koppeling · tussen 1ccg
stimdregistratic en een _krnakverhod lnsgcla · 
ten. ·11et vorderingslnstnnnent:irium vonr ge· 

' 

meenten is in het o'ntwcrp 'nagcnn~g !1e1tzclfrle 
als in de Woorlruimtcwct 1947 cri mals die is 
,rnngcpnst in de Lcegstandwct. llij èle evnluotie 

tla meer dan, twintig jaar kraken, leegstand, 
spckulalie met panden, woningnood, diskus-

van_ de Leegstnndwet in l 'l~o-blijkt ·dat 'ge
meenten nauwelijks gchruil< m.ikcn van hun 
vorclcrlngsbcvocgdhcid. Spck11l?11ten kunnen 
niet or n~uwelijks · worden .iangcpakt, liet 
wordt hun zelfs gemokkelijkcr gcrri_aakt door• 
dnt gehouwen (bijvoorbeeld fahrickcri) ook nn
dcr., hel krn.1kvcrhod vallen. l let · eigcncloms
rccht Is hnvcn het woonrecht · geplanlSt. Je 
kunt d~n ook stellen dat ~rtikel % · omwerp 
lli,isvc~tingswct een ordinair anti·J<raak.irtikcl • 
is. 

sies en ontruimingen is het resultaat anonieme 
dagvaardi,ig en een land!-'lijk kraakvl'rbnd. Oe 1i'. 
Huisvestingswet wordt hit-rop het sluitstuk. -
v~n Agt 2nu tcggc-n: ·wc .iiju weer thuis ... 
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eers tvolgende bijeeiltomst van bet LAS zal plaatsvinden op• 

zondag 15 december au.nstaande om _12 . 00 uur : 

la altijd in een ruimte van Hotel Bosch , Apeldoornsestraat ·4 in 
hem. 

inhoude~ijke thema voor dez~ vergadering zal zijn• 

n~konomie 11 • 

LAS-bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk en eirtáigen 
d 4 uur 's middags . 

of herkend zijn~ , 

Afgelopen 26 november heeft het hof te leeuwarden bevestigd dat er bij de WNC-ontruiming 
geen sprake was van een artikel 140 kriminele organisatie met als oogmerk bla,bla, bla, . 
enzovoorts. Wel zijn er 8 mensen veroordeeld, je weet wel die die lappen verklaringen 
hebben gegeven aan de smeris. Zij zijn veroordeeld op artikel 141; openlijke geweldpleging 
(ik gooide met wat beeldschermen , dacht dat de revolutie uitbrak en smeet stenen naar de 
ME met de intentie hun te raken). 7 verklaardersters tot 6 maanden en l tot 8 maanden . 
De hilft van de straf is voorwaardelijlc. Een aantal van deze luitjes is in kassatie ge-
gaanflhet openbaar ministerie niet . Er&aan nog velen (hopenlijlc iedereen) 
schadevergoeding aanvragen bij de staat wegens het onrechtmatig vasthouden van de arrestan
tenes, verder is het mogelijlc om uitkeringen terug te vorderen die ingehouden zijn en 
ontslag aan te vechten wat voortgekomen is uit de detentie voor wolters (denk hierbij aan 
de P'IT) Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan!!!! 
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Up 2.:i november bezochten " vrouwen van de werkgroep -elf 

, ':'ngeveer 50 mensen de · zi jn er voor standster van~ dat 
., • 1nformat1eavond over . alle buitenlandse prostituees 
.·::-:·~ vrouwenhandel die autonoom ~hier een verbliJfsverounning 
. : - georganiseerd •·•as i. v . m. de •kunnen ltriJgen . Een vän hen 
~~ lnt:ernationale protestdag tegen· ·· vond ook dat alle c d 

, .,.~ geweld teoe , . ._ men_en ie 
_., . . _ n vrouwen . Na een .'. hiernaartoe v luchten hier 

~~leid~no praat;e de video zouden moeten kunnen blijven 
t : strarts " d1e een behoorlijk Dit in verband met de ongeli~k 

0 aa beeld geef t van ituatie in de wereld. e 
':-,.--:" · ~ • • TegelijkertiJdhebben-i · ·t 

vrouwenhandel. Daarna eonore de indruk dat de 1 . t~ J nie 
die gitaarspeelde en =ong over met deze dingen e~o 

1
. i ekZhi~t 

geweld tegen vrouwen . Toen was ns is . J 
het de beurt aan de vrouwen van richten =1ch er dan O k 
de <e x) wer kgroep tegen dit soort dingen te b 

O 
niet up 

vrouwenhandel uit groningen . ze Ze streven alleen n ereiken. 
- ,, perm aar een waren met haar tweeen : Gr1etJe anente verbliJfsver . 

Wekema en Mau d LitJens. Z1J voor slachtoffer s va gunning 
;,~-t:

9
~·~~~~:.vertelden het een en ander over vrouwenhandel die aa~gifte 

~rouwenhandel en over hun werk . 1 ~r~:an hebben. Het is zelfs 
Le werken zelf nogal binnen de ·- .... ·-, . . .:eker dat de po11· t 1· ek d -~,.-, ....... eis i · 11 e-.e 

~gebaande paden, via de pol itie ~h ftnwi igd . De politiek ~ 
e n=o. Als de politie in ~be~ helemaal niet zoveel 
groningen een vrouw heeft ~~~: e angstelling voor 

• opgepakt en .:e vermoeden dat er~~~ k n e · Volgens de ~~'IVrouwenha d l 
k ~ wer groep komt d . t spra e is van vrouwenhandel dar-1~-:- sl ht 1 omdat de 

'/.»· ··:r bellen ze de wert,groep of de ~ ac offers <meestal zwar te ) 
(~L,1landeliJke stichting tegen 1. • vrouwen =ijn . Niet echt een 

~

~~vrouwenhandel (lekker ~-~ : f~oep waarmee de gemiddelde 
r,. .i'·"makke l i jkl . De vrouw krijgt danL dieze

1
r . =~ch identificeert . Voa 

~17-1' ~~--~ir.:----,..,..., . . e po 1t1c:i valt er .,. r 
J 1een aant:al dagen om te bedenken~ weinig te scoren D - 0 te 

• of ze aangifte wil doen. Doet I van de werkgroe • e kontak~en 
ze geen aangifte , dan wordt ze- ~ zijn beter . Wa p m~t _de_pol1tie 
meteen het land uitgezet. Als . ~[m,,_;..~nl~~~ 
=e 1~el aangifte doet is ze niet . • ~ - , b ·..:...~~..A\\ 

1 veel beter af : eerst door de S!:aan veel slachtof·i="ër·s van 
~ hele Just1tiele molen gehaald vrouwenhandel hierdoor wel 
IIP.':en vervolgens wordt =e meestal wantrouwend tegenover de ~ 

alsnog het land uitgezet . vrou;en van de werkgroep, de i 
Officieel hebben de vrouwen van ~ees e slachtoffers hebben 
d~ werkgroep het liefst dat er I~m::s maar _weinig vertrouwen ' 
wel aangifte wordt gedaan. Ze t P':'~itie. Alhoewel het ; 
erkennen wel dat het een ~a uurliJ k moeilijk is om maar 

,, . lijdensweg voor de vrouw is. Er ~ ~1,
0 

even met een alternatief te · • , omen vraa · · 
·,kwam algauw een d1skuss1e over h ' g Je Je bij het A 

vreemdel. ingenbele1d opgang . Dit or1enfvan dit soort verhalen 
we a of het no l 

l•,oor al naar aan leiding van de ~ is om v h u we =o nuttig 
uitspralen van één van de . d rou~en andel <allee n ) 

via e off1ciele weo t 
v rouwen van de werkgroep over ~ bestri· Jd - e 

• 1 t • en . Vol gend J·aar . h t Jo s ~rengere {On rele op [ nederl a nd t i s , e 
sch 1 inhuwel 1 J ken . Meerdere I november s e hema ·.roer '.::5 

~ö'Nt-:.i - - ,....i weer vrou1~enhar.del, 
~e~sen _u1: ,1 1:c pua, leK \,;oeg~~.~~~

1
_wie weet wat d aar =oa.l 

<! - 11-h aT Of •Jle st?eds s tre nge r dot - ,ome. 
_ _.,:~~worde11,je controle op huwelijken 

?..~f tussen neder l 3nders en 
buitenlanders n1ec gewoon een 
vorm van ill egalenJacnc i s . De 



Vl!ID'S. l:ff D:& AF.WIJZING VAN DHIJGS'/M:iT DEZE XXAJ.'.r:i WOORDEI 

1.U.ilT Hll:T Pil!FL-.ST V.All YIRIJS. DUlDELIJX HOE mm BOUDillG 

IS TEN OPZICHTE VA;.~ DROGS/WIJ SLUITEN ONS ::llERl!IJ lili , 

lf"[.J WORDEN :Boos: D.A:T OND"UUS DE· VEL"E WOORDEN , FUNXS Ell 

SKINS ZICH NET ZO GEDRAGffi ALS, Dl& PAlU.EltENT.O:RB KLOOT

Zil VAN LINXS/ZE WORDl:lf J3EIRITieJIERD OP !IDlf HOUllING TEW 

A.AliZlltf VAN LUIHEID T. o. v. nr SOCIALE' STRIJD, mm GE

BHIJIX V.A:N DBIJGS •GEZID ALS' BASlS: VAN HUN 14ABIX1t VAlf 
LEVEN" /D-Y. DRUQB· VERAPJ)ERE'N/,"LlJll, AMFETAl!Jlra , PILLXN" 

I.P . V. STUli' ·lUAfi HET YERH.UI, BLLfFT GELIJX/WE wn.LEff; 

NilJ!AND IETS OPLEGGEN, IEDER1!8:N N..\.G DOEN WJ.T BIJ-Zl:J 

WIL, HET IS. OOI: GXEN PRJIEK, l!.UR D~ GRBRU:rrn.s: SP:zLEN 
ill<'P2f M.A:.lR IN Dl!:: KAART VAN DX' ::U.CHTEN Vili i)"E STXil/lm. 

WORDT GEPROBDRD Oll mr AlfTI- CON"FORMIST TE ZIJN M.LtR 

IH WERX.ELIJXHEID SP:iEL JE· B];T SPEL V.ICN DE DDLXRS M 

HET SYSTDM/HET IS. mm NIET Tl ONDERSCHATTEN ru.CHT VAN 

fiXT SYST1@!/W8 WILLEN NOG UNMAAL IXJIDXLIJK MJ,.n:N DAT 

WIJ NIET Emi AUTORITAIR STANDPUNT I.NHEMEH/WE lrILI..:EN :lN
..ZE K!UZE NIEMAND OPDRINGEN/.~ BOCSJI?....ID· DIF. 'lELEN VAR 

'ONS .BiBBEN OF ZOUDE!i MOE'fEN° HEBBEN J,\OET NIE~ DOOR DRIJGS 

Ill HET LE\TEN WORmffl G.EROEPEN, l!.A.A.R MOET REf SISTE'™ RA'.

U~ DA.T IEDXR.l! DJ.G OliZE RDIMTES, SLUIT TOTD.lT ER GXE!i 

MEER OVER ZAL ZIJN///VBRT.A.LIRG: :BLOX 5 GROEP/P • .&:. ROOD
W'ITZlOJlT-XOLLEKTIEP, POSTBUS. 4200, GMHlNGEN / ÄUG 'l.983 

1 

- CAL: Postbus 224 , 8901 BA Leeuwarden 
_ KLEINTJE MIJURJ(RJJIT: Pos tbus 70), 5201 AS Den Bosch . 1 G 1 

- CRACHTE!IKR>JIT: Postbus 16544, 1001 RA Amst!rdam In t( )Wlnke r ,(l)n 
DE IIAR: Postbus 104 , 1210 Brussel 21 Belgie I I' 
A.P.O . llieuwsbrie!: Postbus 1027, 9~01 , BA ~rom:l\gen StEEnl:.ilStraal 38 
AUTONOMIA: Postbus Jl , )500 Hasselt , Belgie 

_ KONFRONTATIE: Postbus .102)) , 2501 HE Den Haag ,, 1 )() ( )/E j) /,J ouuD:,,!P.c.::n 6~ 
Uli: van Ostadestraat 2JJnn , 10'/J TN Amsterdam \ \ ,.,_-= rn 

~rachtenkrant 292 :anti-bush demo/kraak-
een/2S nov. internationale protestdag 

tegen geweld tegen vrouwen/kunst/goud
vi s hal arnhem (wat zeer vreemd te noemen 
ts i s dat het hele land hierover stuk-

n schrijft en ontvangt behalve Grén 
f , wij zijn ook niet van zins on stuk-

en over te nemen.Een ieder die vind dat 
ook groningers dit zouden moeten kun
nen lezen worden verzocht iets op te 
s turen.)/poll tax prisoners/kiek op de 
kl i ek/ we zijn weer thuis/Extreem rechts/ 
RZ/WNC/Ysselstein/ identifikatieplicht/ 
we are london class war/ bruiden op be
stelling . 
grachtenkrant 293:vrouwenhandel/ kern
energie/palestijnen/ Diskussie legalisa
tie kraakpanden/ vrankrüK legalisatie 
ideologische armoede/roelof hart/ 
zwi tserland /hongerstaking i n turkije en 
amsterdam/ kraakbeen/ RARA & august/ WNC/ 
kraak de orde/ boerenkool & revolutie/ 
kl edingarbeidsters in staking/ De dis
kussie kan ook best zonder die bommen/ 
hoger beroep spuistraat 199/ gr. 
kruisstraat ontruiming (met niet alleen 
cypfouten maar ook veel inhoudelüKe fou
Len)/ tegen metalband type=o•negative. 

V,THENl,EUM 51-~~h,b 
FO RT VAN SJAKOO A·DAM 

)tlDfNB~éEST~ 24 
1 DE KLINKER "· 9~!JEc.(HU!:ISEN~. 
1 N!:!>11: c;,i.J i..,b · 
• /\ 1 

'î KOETSHUS ilETI&Jrotn i 
de nar 63 : de relatie/steungroep inheem
se vol keren/LAS/bladen/agenda/ edito + 
affiche "en nu 4 jaar je bek dicht 
houden, uw regering" 
kleinte muurkrant 246 : samenspanning 
of manipulatie A voor huurlingen/ 
netwerk uitkeringsgerechtigden/ vereni
ging voorkom vernietiging bvd dossiers/ 
reaktie van hirez op bezwaren tegen hi
rez/akti epot & fonds . 
gal 12: WNC-proces/ anti art . 140 demo/ 

kruisstraat 20/ stop geweld tegen vTeem
delingen/ extreem- rechts en kroatië/ 
boem boem boem boem/rara verklaring/ 
ontdek de uitdaging van solidariteit/ 
rood over wit/ 2S november internatio
nale protestdag tegen geweld tegen 
vrouwen/heerma pleur op! / RTL4 / uit
spraak WNC. 

RaRa 
En binnen ditzelfde kader wordt duidelüK waarom de Europese politici met vuur durven te 
spelen in hun mobilisa tie van ext reem-rechtse sentimenten . KennelüK valt het eerder te 
prefereren da t buitenlanders aangeval len worden (door groepen die in de hiërarchie net 
iets boven de buitenlanders s taan ) dan dat er rellen ontstaan omdat de neo- paupers hun 
deel van de welvaart opeisen . 
Onder / bovens t aand (afhankelijk van de opmaak) s tu i s het deel van de RARA-verklari ng die 
in dP vorige ! .. T. r . mii-t e . TnvnPiien rti r ekt hoven het kopje "lî'S P/\YTTME". 



-------NO~RO_j 

AM<DK • 
G.-on1 ngen, 25 novem0e,..- 1991 

McJJ , 

Zoals Je m1ssch1en al 1n de k.-ant. gelezen hebt , "°,...dt e.- 1n Oen Haag wee.
druk gespecuiee.-a ove,· het aanleggen van nog mee.- n11 l I ta1.-e oefente,·.-e1nen. 
En het Nocnx,in heeft de c:w1;feiacnt1ge eer- een g.-ote favonet van defensie 
te Z!Jn voor- dit soor:: 01ngen. ër gaan ge.-ucht.en de r-onoe oat defensie 
oenkt. aan eer , ,Je01ed in Oost-G,·on1ngen, volgens de Vol~skrant r-ondcwn 
Staaskanaal . He:: gaat on een te,·re1 n "an m1n1maa! 1000 hectar-e (een OOT, 
batal JOnsnefenter.-eir, , hee1"'t ee.., grcotte van tussen de 1000 en 30<)() 

hectare) en h1ervoo,• zou b,·a.;wl 1ggenoe landbouwgrond geo.-u1l--t moeten 
=.-den. 

Een ar-g,..unent on 1n het noo.-aen riog mee.- van die k-rengen aan te leggen 1s, 
dat het m1 l 1eu oo de Velu,.e aan mee, ontlast "°,..dt en, ::oals --e al lemaa! 
--eten, 1s defe..,s1e .:eer begaan net. het lot van het n111 ia, . Omdat het tot nu 
toe on t--el 1swaa.- har-dnekk1ge l gen,chten gaat --eten --e het <rog> niet 
::e•·er, maar het: l1Jkt erop dat ,E met een t--eeoe plan K ikkert Oez1g z1Jn 
(het plan k.1~ke1·t. was begin Ja.-en 7C, een poging on 1n Oost-G.-on1nge,-, es-n 

ml1 1ta1..- oefentE:•· , ein ëldn te lec;gen, w.lt doo..- felle p.-otesten van de 
bevoH1ng --e.-d ve..-h1noe..-d) . !--alf oecemaer •.eten ,-,e her ICûX zeKer, want dein 
"ont er een notà uit over m1J1t,1i.-e oefente.-.-e1nen. 

ln elk geval bestaat e.- volgens ons nu al de nooozaak om ,·ond de tafel te 
gaan zitten on Je.-::et tegen ceze ;;, lanren (en/of andere ,~1lita1.-e akt1v1te1-ten ?J te organ1se.-en. 

Ano.:-Noor-d w1 l 000.- net or-gan1sen,,n v an een akt1e-vergadenng mensen 
b1 ;eikaa,· br-engen die aan de slag w1 J len met het 1organ1ser-en van> verzet 
tegen een BOT 1n de r-eg10 Oost-G.-on1ngen/Noo,-d-O.-enthe. We hebben de::e 
b.-1ef ver-stuu.-d naa,· ons beKende ant 1-m1 l i tar-1s ten en vredesg.-oepen on het 
ant1 -m1l1tar-ist1sche karakte.- van een moge!t Jke same,...,.e,-king te waa.-bo.-gen: 
voo,- ons 1s het ant1-m1l1ta.-isme de basis voo.- de str-110 tegen m1!1ta1.-e 
oefente.-r-e1nen . We heoben e.- bovendien bew.,st voo,- gekozen om geen 
POi 1 t1el-e pa.-t1 Jen u1 t te nodigen. Volgens ons bestaat e,· het ns1ko dat 
een "ant1-BOT-gr-oep" dan een verlengstuk van die pa..-tiJen zou "°,..den: ,-,e 

willen geen pa.-t1Jp0lit1ek Dedn;ven. lnd1v1ouen u i t pol1t1eke pa,·ti;en 
z1;n natU1..1Yl1Jk van ha.-te --elkon. 

Als Je mee wilt we.-ken aan het ve..-zet tege n een BOT in Oost:-Gron-
1ngen/Noo,-o-Orenthe, kon dan op dinsdagavond 10 decembe.- naar Stadskanaal . 
E,- 1-ordt ver-gade.-o In een zaaltJe van "De W1Jkp]aats" , Luxembu~ .3an 2 1n 

S::aas'<anaal (het tel.n..- . van "De Wi ;kp laats" is 05990-1<:156> _ 10d ,
9

.00 <J. 

Tot slot w1 llen --e Je vragen naa..- ~k te bellen cf :e wel o~ niet '<omt . 
He~ tei . nr . staat h1e.-onder: eike maandag van 10 uur tot 6 uur z 1Jn ,-,e e.
S0.1eso; -nsdag- en v.-1;dagm1ddag meestal en ande.-s is e..- alttJd nog het ant.woor-dapoa.-aa : . 

G.-aag tot 10 oecembe.- . 

A1ot-H00rd , Postbus 7007, 9701 JA Groningen, 
g1ro: l W,236, tel. oso - mm 

20 

DRACHTEN • De 44-Jarj11e 
Drachtster die door de pohUe 
0 e akt ~ als verdachte vu.n de 
b~!n~stichting bij een ~iopisc~e 
vrouw in de Trisken, is _op VTiJe 
voeten gesteld. De man, die woon
achtig is in dezelfde wijk, wasaan-

• gehouden na een buurt?!lde~~ 
"S Hij staat bekend om Z!Jn ra~asti

. i;: sche uJLlatingen en w~ de bewuste 
.._. nacht in de omgevm11 van de 

woning aan de Stal gesignaleer~. 
In het huls van de v~rdachte; die 
overigens hardnekkig ?ntkent, 

1.... werden lappen en een Jerrycan 
~ met brandbare vloeistof aange-. 
~ troHen. 
--S ·volgens de politiewoordvoerd~r 

):j is het wachten op ~~t l_~boraton
umondenoek in RlJSWtJk of dit 
middel gebruikt is bij de brand
stichting. De brand o_ntstond door
dat brandbare vloeistof door de 
brievenbus gegooid werd. Op dat 
moment lagen de. 32-jarige ::•rouw 
en haar kinileren m de lee!UJd van 
acht, zes vier en twee jaar boven te 
slapen. 'Zij ontsnapten 3a!' ~en 
zekere dood door verstikking 
doordat de slaapkamerdeuren 
afgesloten waren. · ' 

Wel sprongen enkele ruiten van 
de deur en werd de vloer bedek
king in de gang verbrand. Door het 
hele huls ontstond roetschade. 
Gelukkig voor de bewoners doof
de het vuur door gebrek aan ~ur
stof. De bewoonster en haar ~de
ren zijn opgevangen door de stiçh
tlng vluchtelinge.nhulp Smallin
gerland. Voor hen zal vervangen· 
de woonruimte worden gezocht, . 
omdat de vrouw niet meer terug 
wil na:tr hur wonins.-

, .... 
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10 december: 

Dag van de Universele Verklarin 

~,an de Rechten van de Mens 

AU,EEII 

1ÓtG~N6 
V'o•( 

~u • .afll v,t' 
/Ei)EPJ-4 

.Aflcol\sr 

enrec 

-~ 

Is Nederland vol ? 

In Nederland wonen 15 miljoen 
nensen. In Carro ook. 

ln Wenen verdubbelde de FPÖ 
(vrijheidspartij) o_nlangs zijn 
11Bnhang tot 22¼ bij plaatselijke 

rkiezingen. Voornaamste cam·-
1ngnepunt: algehele Immigratiestop. 

n Wenen wonen net Iets meer 
1ultenlanders (13¾, vooral Oost-· 
ttroeeanen) dan In Amsterdam. 

11 de V .N. -Verklaring van 1948 
tnat dat eenieder bij vervolging 

" t r echt heeft In andere landen 
iel te zoeken en te genieten. . 

veertig miljoen 

' mensen zijn In eigen of ander 
land op de vlucht voor natuur
rampen; hongersnood, oorlog en 
onder~ukking. 

De meesten verblijven In Midden
en Oost-Azll en In Oost-Afrika. . . 

In Derde. Wereldlanden dus met 
hun "' zwakke economische en 
Instabiele politieke basis - de 
zwakste schouders dragen de 
zwaarste last van het wereld
vluchtellngprobleem. 

De laatste jaren zocht van elke 
65 buitenlandse vluchtellngen er 
Un bescherming In West-Europa. 
De vluchtelingen-percentage van 
de Nederlandse bevolking: 0,12¾. 

Hoe gastvrii k·an· een land zijn? 

Mensen, die naar het buitenland . 
vluchten, verliezen veel. 
Geboorteland, de vertrouwde 
cultuur, familie, vriendClnn)en, 
bezit . 

Zol ) de situatie In het land 
van herkomst (,n politiek ,n 
economisch) zó slecht Is, dat 
mensen zóveel achterlaten, past 
het rijke Westen een veel 
ruimhart iger toelatlngsbeleld . 

Voor de lange termijn past het 
het Westen zich eindelijk eens 
bezig te gaan houden met de 
herverdeling van welvaart, de 
enige manier om nog veel 
massalere migratie te voorkomen 

en bestaande vluchtelingen uit
zich_t te bieden op terugkeer. 

De Westerse Overheden dienen 
geen kans onbenut te laten in 
hun landen een klimaat te laten 
ontstaan van begrip en solidariteit, 
van Interesse In culturele 
verscheidenheid, van sociaal-
economische Impulsen door 
Inter-culturele. kon takten. 

De sfeer, diè nog steeds om 
vluchtelln9enbeleid hangt, van 
liefdadigheid, van angst voor andere 
culturen, angst voor economische 
concurrentie, Is een ideale 
voedingsbodem voor vreemdelingen
haat en racisme. 



.Se hengen 

l.)e wereld wordt steeds meer ''"· 
De grenzen binnen Europa ver
vagen. 

De BeNelux, Frankrijk, Duitsland 
en ltalil hebben een gezamenlijk 
aslel-beletd ontwtkkekt In het 
Schengen-akkoord. 

Volgens dit ontwerp-akkoord beslist 
Hn land over Un asletverzoek. 
Die besllsslng geldt ook voor de 
overige landen. 

Er bestaat geen Inhoudelijke over
eènstemmlng over het aslelbeleld. 
Het gevaar dreigt dat de grootste 
gemene deler, het minst vluchteling
~riendelljke beleid van een bepaald 
land, de norm zal worden. 

Verder worden binnenlandse 
contrGles uitgebreid en wil men 
een Schengen Informatie Sy.teem 
(SIS) opzetten. om gegevens over 
"terroristen, misdadigers en 
vluchtelingen.. (voor sommige 
bttjkbaar Un groep) uit te kunnen 
wisselen. 

Er zijn geen voorzieningen 
getroffen, die contr&le op de 
uitvoering van het akkoord 
mogelijk maken. Het verdrag zal 
geen bijdrage leYeren aan, de 
bevordering van een positieve 
houding t .o.v. vluchtelingen. · 

Jeperking van de mogelijkheden van asielzoekers dreigt, terwijl. -4-3 
aar na het aanvaarden van de Universele Verklaring de noodzaak 
1an veillge havens voor vluchtelingen nog steeds ,1!en ~ood-zaak Is. 

Nel_k 18:nd heeft bijvoorbeeld plaats voor de 65-jarlge Nguyen en zijn 
gezin uit Vietnam? Zij "wonen" al 9 jaar In een vluchteflngenkamp in 
-1ongkong. Erkend als politiek vluchteling, alleen trouwpapieren niet 
meegenomen ... 

Asielrecht is mensenrecht. 

• 

10 december: 

Dag van de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens 

Wereldwinkel Groningen herdenkt de Verklaring van 1948 met een 

Informatieavond met Vluchtelingen 

over het Nederlandse Asielbeleid 

Vluchtelingen en medewerk(st)ers van vluchtelingenorganisaties 
(o.m. amnesty International. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, 
Humanitas, Stichting INLIA .. .) voeren het woord over situatie 

en toekomst van asielzoekers In Nederland en Europa. 

lnform tlemarkt. Mu;zlek . Hapjes. 

10 december 20.00 uur Huize Maas 

Fakkeloptocht 

17 .00 uur Martinikerk 
ter herdenking van de Verklaring van de Rechten van de Mens 

georganiseerd door 
Amnesty International 

aansluitend (ca. 18.30uur) 
Schrijfavond 

in de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14. 



Manifestatie 7/8 december- Palestijnse kultuur en polltlelc 
In bHld gebracht 

Door de vredesbesprekingen in Madrid zijn zich veel mensen voor het 
eerst bewust geworden van de Palestijnen als een volwaardig volk 
met een eigen geschiedenis, kultuur en gezicht. Eindelijk konden de 
Palestijnen zich via perskonferenties en interviews direkt tot een 
luisterende buitenwereld wenden en hun -bijzonder gematigde
positie duidelijk maken. De tegenstelling tussen de tegemoetkomende 
houding van de Palestijnse delegatie en de starre, onbuigzame houding 
van Shamir behoefde geen tekst en uiUeg: het was van meet af aan 
duidelijk hoe de verhoudingen lagen. 
Intussen is ook in Nederland de nieuwsgierigheid naar de Palestijnen 
gewekt en heeft het Palestina Komitee Nijmegen besloten om mensen 
in da gelegenheid te stellen wat meer over de Palestijnen, hun kultuur 
en de politieke situatie te weten te komen. Op 7 en 8 december 
organiseren wij een weekeind over de Palestijnen, waarbij de 
zaterdag voornamelijk een kulturele dag wordt, met een 
fotorapportage over de bezette gebieden, met Palestijns eten, kunst, 
muziek, video's en dia's, terwijl de zondag aan de politieke situatie 
gewijd is. Centraal op beide dagen staan uitgenodigde sprekers, zowel 
Palestijnen als Nederlanders. 
Op zaterdag horen we een reisverslag van Ruth, een Nederlandse die 
afgelopen zomer voor het eerst van 'haar leven in de bezette gebieden 
was, en we krijgen van Finaan, een Nederlandstalige Palestijnse, een 
overzicht van de Palestijnse kultuur aangeboden. Op zondag hebben we 
een viertal mensen uitgenodigd -gematigden van beide partijen in het 
lsraellsch-Palestljnse konflikt- om een dlskussle over de ont
wikkelingen binnen het konflikt aan te gaan, waarbij ook het publiek 
de ge~enheid zal krijgen om vragen te stellen en mee te doen aan het 
debat. De rode draad die door het weekeinde loopt is de Intifada: op 8 
december zal de populaire opstand van de Palestijnen in de door lsrael 
bezette gebieden zijn vijlde jaar ingaan, en daar willen we even bij 
stilstaan. 
Het gros van de aktiviteiten vindt plaats in de grote zaal naast 
lnfowinkel Assata, op de Tweede Walstraat nummer 21. Voor verdere 
informatie: zie het programma op de achterzijde. Je kunt ook bij 
Assata terecht: wij zijn elke maandag van 12.00 tot 18.00 aanwezig 
in de winkel, en op andere dagen kun je de dienstdoende 'winkelier' 
aanschieten - vraag dan naar het Palestina Komitee. Je kunt ons ook 
telefonisch bereiken op: 080- 605208 

' 

Programma weekeind• 7/8 december .1991 
Alle aktlviteiten vinden plaats in de grote zaal naast lntowinkel 
Assata. Tweed• Walstraat 21 , tel:080-605208. Dit is gelegen in het 
centrum en te voet vanaf het stat.ion te bereiken. 

Zaterdag Z December- dag van de kultvuc 
12.00 Opening tentoonstelling, die bestaat uit een fotoreportage 

over de bnette gebieden van een Nederlandse fotograaf en een 
tentoonstelllng van Palestijns borduurwerk. Muziek en boeken 
over de Palestijnse kultuur zullen in de winkel verkrijgbaar 
zl)n . 

14.00 Lt1lng1n door ten Nederlandse die deze zomer voor het eerst in 
de bezette gebieden was en Nn Palestijnse die over de kultuur 
van haar volk vertelt. 

18.00 Vtnanlng van video's over de Intifada. 
18.00 Echt PalHtiJn• eten (vegetarisch, men kan zich inschrijven tot 

18.00 uur) PrlJs:17,50 
21.00 FNtt In OIOQtnts. Amen met AKKU (studentenvakbond) 

Zondag e QIIÇl(Db•c • C•g vao d• ®lttitk 
12.00 Ontbijt 
14.00 Fon.im. Oe Midden-Oostenproblematiek wordt besproken met 

verteo1nwoordfo1r, van Palestijnse en lsraelische zijde. 
Sprektl'I zijn 

-lbrahlm AI-Baz, voortitter van de algemene 
1rbtld1t1v1,-nlglng in Nederland 

-R adl Suudl, Paitstljns-Nedertandse journalist 
-Annfkt-Jos Moutnaan van da Stichting lsraelische 

Vredesbewegingen en Mensenrechten (SIVMO) 
·Otzocht wordt nog naar Hn vierde panellid 

De ondtrworpan van het ~abat zullen zich toespitsen op de 
ontwikkellnoen van dt afgelopen 4 jaar, met name: 
-De lntlr1d 
-De Ntdtrttttlna,n 
-De VrtdHb11prtklngtn 
Ook zullen do toekomstperspektleven aan bod komen. 
Alla aanwtzlgen worden In de gelegenheid gesteld om vragen te 
stallen aan da leden van het panel. 

Rond 17 .30: Al stuiting 
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