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;Esther en Peter: Het is één grote verspilling en iedereen is aan het huichelen 

Kerstfeest bezorgt krakers geen warme_gevoelens 
• SCHEEMDA - Nederland maakt tkb op voor 
de kent dagen. De boom Is opcetuigd, de kalkoen 
liet certtd In de diepvries, de laatste afspraken 
wordeo gemaakt. Het Is de11jd om Dl Ie denken 
m vooraemeas te maken. Voor Esther e.a Petu 
hoeft dit allemaal niet. De belde knl<en In de 
voormalige strokarton(abrlek De Toekomst zet
ten srote vraat11ekens bij Neerl~ds srote lami
lideest. Boezlj dekomendedacendoorbrengen? 
Besllsl alet met dromen ovu een 'White ChJist
mu'. Ze bebben na al moeilepaoegom zlcb een 
beetj.-...arm te houden. 

Door Marcel Looclen 

De to<ht naar hel oude fabriekspand Is geen 
eenvoudige. Een wankele p!Jlnk over een sloot, 
prikkeldraad. een modderig paadje, harde wind 
en rqien. Uileraa.rd geen bel te bekennen, dan 
maar roepen: 'vollek. vollek'. Een gammele deur 
gaal open en de 'woonkamer' van Esther en Peter 
wordt zichtbaar. 

In augustus kwamen u met een stel med,,_ 
kraken vanuit Groningen naar Scheemda om 
De Toekomst te bezeilen. Het doel van de Stad
jen: binnen vijf Jaar een werkplaats opzetten, 
waar een kleine groep zichzel I volledig kan red
den van watdenatuurll:bltden beelL Ot! meest,: 
kraken verdwenen na korte tijd weer, Esther en 
Peter bleven. Ze kregen ulls toestemml.ng van 
de e.lgenaar van hel pand, de heer Schnenmaker 
uit Haren.om bun plannen uit te werken. 

Het bevalt hel duo uitstekend In Scheemda. 
"We hebben anderhalf jaar In Groningen In een 
lcraakpandgezcten.maarhlerlshetheerlljkrus
Ug", zegt Pell:r . .,Al en toe komen er wat vrien
den uit Groningen. Er Is ook weleens wat mate
riaal gestolen. We hebben een brievenbus en die 
Is enkele kettn opengebroken, maar verder ko
men er weinig mensen". Boodschappen worden 
~ ol twee keer per week In Scheemda ol Win-

~ -;:--½'3;'&:iM 
& Ea kn•u boudl &Idi - -110 • .,. bij do bcbel la IMt laukpud 

acboten gedaan. Verder Is er regdm.atig contact 
met mensen lndeomgevlng.Heldoetdenkenaan 
een streekroman.· 

Slaapkamer 
Problemen zijn er ooi<. .,We zijn nu bezig met bel 
maken van een slaapkamer", vertelt Esther, 
naar een bovenverdieping wijzend • .,Maar daar 
Is het nu veel te koud, dua slapen we beneden". 
Eleklriclll:11 Is er nog niet, een p.rlmltief kachel-

tje brengt énlge warmte, je moet er wel vla.k voor 
gaan staan. Geen televisie en radio. "We missen 
vooral muzlelc, we hebben wel een klein radioot
je, maar dat stelt niet veel voor". Ot! verveling 
slaat dua regelmatig toe. Ot! dagen brengen wei
nigvariatie. Koltle drinken, klusjes opknappen, 
kranten•- omopdeboogtete blijven van het 
wettldnleuws. 

De kentdagen lijken dus een Ideale mogeUjk
held om eens u.11 de sleur te stappen, vrienden uit 

te nodigen en te leesten. Het gekraakte vertrek 
Ujkl bovendien zo weggelopen uit een typische! 
roman van Charles Dlclcens. Zo moel een gemid
deld gezin In het Londen van J 850 de kentdagen 
hebben doorgebracht. De belde kraken lnteru
seertbelnletzo . .,Neehoor ,-wedoennletabljzon
de.rs en blijven gewoon lhuls. Kerstmis i. l!én 
grot,: venpWlng, moet je eens kijken wat er.U,,.. ,. 
maal wordt gekocht, enorme dure spullen, dal 
hoeftvoormljniet". j 

Wannepvoelens 1 
Peter Is duidelijk In zijn mening. Hoe zit hel met 
het religieuze aspect en de typische wanne g,,_ , 

. voelens ten opzichte van de medemens? .,Daar 
moet i.k'nlets van hebben, iedereen doernu in-' 
eens zo aardig tegen dkaar en stralu Is net weer 
afgelopen, dat Is toch je reinsw bulcbelarij". 

Geen jingl,,_bells en rollade dua. Wel wordt 
vooruitgebUkt op de Jaarwisseling . .,Met oud en 
nieuw komen er wel vrienden op bezoek", ugt 
Esther. ,,Zo'n stuk ol. tien, denk Ik. Dan maken 
we:erwel een feest van". 

Tot het knallen van het vuwwm op oud,,_ 
• jaanavond bUJven de twee zich dagelijks bezig

houden met hun vijfjarenplan. "We beginnen dit 
voorjaar met htt verbouwen van onze eigen pro
dukten ", vertelt Esthtt enthouslut. .,We willen 
ook leb met pottebakken gun doen. Over vijl 
jaar moet het .Uemaal klaar zijn. Ja, 1tt zijn 
Idealisten en willen zoveel mogelijk terug naar 
de natuur. Het wordt allemaal te groot In deze 
wereld". 

Esther en Peter zullen de komende stille en 
bollige nacht de nodige moeite hebben om een 
beetje warm te blijven en zo dicht mogelijk bij 
het kacheltje vcn<>even. Morgen. bij het ontwa
ken, gaat .Ues zijn gewone gangetje. UD voor
werp herinnert echter wel aan de geboorte van 
Chrlstua. Een klein, kaal struikje, zonder blad ol 
versiering . .,Een symbolische kerstboom':, aldus 
Peter, grinnikend. 



Oud en nieuw i n eenkersvers 
kraakpand : dat moet natuur
lijk gevierd worden. Zo dach-
t en de bewoonsterers van 
de villa aan het emmaplein 
in groningen er tenminste 
over. Dus werkten ze zich, 
samen met een aantal sympati
santenes, totaal uit de naad . 
Beetje timmeren, beetje ver
ven, beetje water aanleggen, 
beetje kachel slepen en hééél 
veel brandhout slepen, beetje 
troe p opruimen en een beetje 
luiken voor d e r amen timmer en. 
Want ja , voora l dat laatste 
was belangrijk met die klere
Z- sider s en fascoos in de 
stad . 
Onder ons gezegd en gezwegen: 
dat hele f eestj e was alleen 
maar bedoeld om mensen binnen 
te h ebben die dan als kanonne
voer voor voetbalsupporters 
gebruikt konden worden. 
!lee , de kraaksterers schrik
ken er tegenwoordig niet voor 
terug mensen onder valse voor
wendselen hun pand 1n te l akken . 
Set fees t had i nmiddels feeste
lijke vormen aangenomen. Bewoon
sterers hingen uit geteld van 
19 dagen doorpezen b~ de kachel 
danwel achter de bar, 
Anderen probeerden buiten een 

~ n oud/ 
•~-'Zt--i Om een uur of drie was alle oplet

tendheid aardig weggezakt en toen 
gebeurde het natuurlijk : een groep 
Z- siders had zich verzamelt op de 
grote markt en was met knuppels 
opgerukt naar het emmaplein. On
derweg was hen de voet dwars ge
zet door de alom aanwezige smeris , 
al dan niet 1n ME-tenue •. Toch wis-

" ten een aantal van hen door te 
dringen tot het laatste kraakbol
werk en 4 grote ruiten aan gort 
t e helpen. 

, Een tochtig begin van het nieuwe 
jaar. Met friss e moed werd ech-

• ter de volgende dag de schade al 
weer gro tendeels her steld. 
De bewoonsteress z.ljn nog steeds 
bl~ met hun huis, waarsch.ljnlijk 
gaan binnen een we ek de eer ste 
aktivi teiten draaien, zoals de 
kra.eg en het zondagmiddagkafé . 
Het eetkafé gaat eind deze 
maand open. Voor meer informatie 
moet je verder in deze CHAOS 
zoeken. 

vreugdevuur te stoken van de De bewoonsteres s schljnen erg 
vuilnisbelt achter het huis . gelukkig t e zijn als mensen nog 
Die t r oe p lag er echter al een _ .. .:.. ., betongaas hebben. ( en langsbren-

jaar tje of wat en was zeiknat, gen). r n·1euw11 dus dat •was niet zo ' n gr oo t 

s ukses . naa :la elkaar enigszins lus t e-
loos en gegeneer d (want ja, het 
is toch wel een beetj e burger- ,8 

ad rustig 
l.:jk) een gelukkig nieuwjaar te 
nebben gewenst , kwam de sfeer 
er wat meer in . Diverse mensen 
kwamen een kijkje nemen en zelfs 
werd een heus punk- accent ge
l egd door een gast die me t z ' n 
handen in de tofu-spr ead begon 
te graaien en bier achter de 
bar wegjatte. De rel die hier-

Omstreeks drie uur dreigde 1 
een rel, maar cfü werd door in
grijpen van de politie voorkomen. 
Ongeveer 30 tot 40 'voetbalsup. 
porter,i' hadden :ich op de Grote 
Markt verzameld. Zij waren uit 
op een confrontatie met krakers. 
De groep trok gewapend met on
der meer knuppels op in de rich
ting van een kroakpnnd aan het 
Emmnplein. Tot een confrontatie 
kwam het niet. De politie slaagde 
er in de groep VT'Oegtijdig uiteen 
te drijven. Een vnn de supporters 
werd ingerekend omdat hij met 
een steen gooide. Hij werd na 
verhoor heengezonden. 

Grcieses Uit nijmt:ÇJert···· "0
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Ha ! 1a Gro:ninger k roakers, 

Klote dat d e smeris de Kr uisstraat ontrui mt heeft 

(en al helemaal op za' n smerige manier) . 

Wijd& beuonersters van de Petterlet uit Nijmegen ui~ l en 

door middel van di t br iefje latEn ueten dat uij solidair 

Zl Jn met jullie en oat ue jullie veel s ucces wens en b ij 

j ullie strijdt tegen de stadsvernie ler s . 

STOP YUPPIE- CITY 

KRAK U GAAT DOOR( tegen het anti 
kraakart.~93) 

.. 
~ooelijk worden ze hier i n ons Nimuegen '-t.dil-is 
~ nog eens uakker en gaan ze ueer kraken . 

Vriendelijke doch strijdbar e groetjes van 

DE GOOT- PUNX (or uhat i s left o f it) 

t> I.A () 'f S 1~ I.A I N f; 1~ 
'Il:S:TI:n~IT 

VERPLAATSINGEN 
Ee n stukje klei zat hel emaal 
alleen te kraakwachten in een 
pand aan de kraneweg . Af en toe 
kwam er weleens i emand langs om 
a a n de k l e i te voelen, maar die 
ging veel te gauw weer weg. 
Toen werd het pand gekraakt en 
de klei leefde helemaa l 
op : eindelij k gezelschap : Het 
gezelschap wer d er al snel weer 
ui ~oordineerd en de klei 
mo n iet mee . " k lei hoort in 
groningen , niet in haren" . J a 
het : ou natuurlijk maar een 
:ootje worden als i l legale klei 
overal ·maar :ou rondzwerven! De 
kraakwac hten vertrokken o ok, 
die hadden geen zin in : oveel 
ge:ell1ghe1d . En :o : at de klei 
helemaal alleen in het lege 
pand, "houdt stand!" had de 
meneer met de snor nog ge:egd . 
Net toen het de moed b1Jna had 
opgegeven kwam de vergeten 
penseel die ook was 

achter gebl even met een 
idee. "We blij ven niet 
wachten tot men naar ons 
toekomt, we gaan zel f naar de 
me nsen toe" . Dat leek de klei 
heel logisch , we rd er ni e t 
alti jd gezegd dat je zelf 
i n itiatief moest nemen in 
plaats van te parasiteren?! En 
zo hobbelde n de kl ei , de 
penseel en nog wa t a ndere 
vergetenen 's nachts door de 
grote stad heen. BiJ een groot 
geel gebouw aan een brede weg 
~reeg de kle i een heel sterk 
gevoel. "Volgens mi J wonen hier 
de mens en die ons hui s leeg 
maken , laat z ij ons verder 
helpen". Een toevallige 
voorbijganger wou de vergetenen 
wel he lpen bij hun : oe~tocht . 
Met enig gerinkel werden de 
dingen naar binnen galaten . H~t 
leek wel of de ronde ruit 
drvoor gem~akt was' 



130YCOT ISl<J,EL ISC-
Wij zijn een groep mensen die zich al langere tijd bezig houdt mei voedsel 

(problematiek). Zo hebben wij indertijd de volkskcukcn Salmonella opgezet. De bedoeling 
was hier om op een verantwoorde manier met voedsel om te gaan. Praktisch betekende dit 
dat er biologisch vegetarisch, meestal zelfs veganistisch, gekookt werd. Veganistisch 
betekend zonder gcbrnik van dierlijke produktcn zoals melk, boter, honing, etc. 

De keuze voor het gebruik van biologische produktcn maken wij niet alleen uit 
gezondhcids en/of milieu overwegingen maar ook om een alternatief mogelijk te maken 
tegen de huidige grootschalige en (onderdrukkende) wijze van voedsel produceren. Wij 
kiezen voor kleinschalige mens en diervriendelijke vormen van vocdselproduktie waarbij 
het niet alleen gaat om het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen en kunstmest maar ook 
om de lokale en globale politieke verhoudingen. Dus zowel om arbeidsomstandigheden en 
verhoudingen als om de politiek van een land of regio waar de produktcn vandaan komen. 
Anders gezegd. wie heeft belang bij milieu vriendelijke proJuktcn als menselijke waarden 
hier ondergeschikt aan zijn, of anders om. De biologische handel biedt geen nieuw 
perspectief wanneer de koppeling met de politiek ontbreekt. Pro<luktcn uit Zuid-Afrika gaan 
voor velen nog te ver maar over produktcn uit Israël, Irak en Turkije wordt nauwelijks 
nagedacht. Liat staan dat keuzes gemonkt worden die ten koste zouden kunnen gaan van de 
omzet. Men verschuilt zich achter het molto "dat de klant maar moet beslissen wat ie wil". 
En dat is ook wat wc willen. Tegelijker tijd moeten ook de winkeliers en distributeurs 
bewust zijn van hun eigen ver;mtwoordclijkheid m.b.t. hun inkoopbeleid. Geen handel in 
alternatieve waar maar ahemntieve handel. 

Om een stap vooruit te komen zullen we.op 't materiële vlak in moeten binden. 
Zo zouden wc kunnen komen tot een eerlijke verdeling. Welvaart zonder roofbouw te 
plegen op de natuur en het milieu. Maar ook zonder onderdrukking, vcmedering en 
volkeren moord. 

Door onze decadente manier van leven kunnen we ons niet anders meer voorstel
len dan dat we elk moment alles kunnen verkrijgen. Bananen, kiwi's, grapefruit, sinasappels 
co ga zo maar door. Als we weten dat de bananen uit Israël hierheen gevlogen worden, 
wordt de aankoop al een stuk minder verantwoord. Dit zeker als je je bedenkt dat er wel 
degelijk .een volwaardig voedselpakket samen is te stellen uit wat er hier geproduceerd 
wordt. En wat te denken van de vlecsproduktie. Wij vinden het onverteerbaar dat er voor de 
proJuktie van I kg vlees (eiwit) 8 kilo andere eiwitrijke produktcn nodig zijn. Om de 
vee:;tapel hier te voeden wordt op grote schual soja en mais in de zgn. 3' wereldlanden 
verbouwt. Wat hiervan de consequentie is weet iedereen. 

Het westen plundert al 500 jaar Azië, Afrika en Latijns Amerika_ Vroeger door 
militair geweld, tegenwoordig veel meer door de wurggreep van de schuldenlast. Alhoewel 
de golfoorlog weer een sterk staaltje van westerse dominantie was. F.cn eerlijke verdeling 
van welvaart en een leven zonder onderdrukking is, binnen de huidige mBlltschappelijke 
verhoudingen onmogelijk. Hier willen wij ons niet bij neerleggen. De oproep tot een boycot 
van Israël is voor ons een uitdrukking van solidariteit. Solidariteit met de eis voor zelfbe
schikking van het Pulcstijnse volk ....... een rechtvnardigc eis! 

6 

HE 
Vandaag wordt bij een aantal biologische winkels en marktkramen aktie 

gevoerd tegen de verkoop van Israëlische pro<lukten. Afgelopen maandag was het 

precies vier jaar geleden dat de intifada begon. Vier jaar waarin de bevolking in de 

bezette gebieden massaal in opstand is gekomen. Een volk dat in opstand is 
gekomen als gevolg van jaren van vernedering en onderdrukking. Uit solidariteit 

met het palcs1ijnse volk voeren wij aktie binnen de boykotcampagne "Stop Israëli
sche ncderzeuingcn in Palestina. Boykot Israël". We willen bereiken dat Israël 
stopt met de nederzetlingcnbouw in de Bezette Gebieden. Die bouw is in strijd met 
alle internationale verdragen en rechtsreg; ls. Israël is al verscheidene malen door 
de VN opgeroepen de Bezelle Gebieden te verlaten, tevergeefs. Israë l héeft zich 

nooi t iets aangetrokken van kritiek van internationale organisaties, mensenrcchlen
grocpcn of bevriende staten. Daarom is.het noodzakelijk het niet alleen bij kritiek 

te laten. 

. :. '·t'.,, • i' 
. ' .. .. •. 

.J't ... - ••• 

Voor infonnatie, reakties e.d. zijn we te bereiken via de 
I nfo-winkel in de SLeeltilstraat 38 . 



diskuss i e- avond waarbij de visie 

Oosten) zelf centraal staat. Wat 

is hun perspecti~f op verbetering?~ 

Bovendien lrillen wij duidelijk maken 

~voor humanitaire steun aan de 

~ de iraakse via "Artsen 

~::oalen. 

ra Het Midden:.Ooscen: golfoor Î~g ' 

"'"' :::,::,::::::·:,::,:::::::.~:,~·;:::'..::. :·;::,::!:::~:: 
Eerst zal Jeroen Jansen van "Artsen zonder Grenzen" , die 

1 heeft gewerkt en recentelijk is teruggekeerd, 

N;·J, . . . . R . h . .~ ~ over de hu1.d1.ge situatie. oe LS et om nu in 

! )1 Vervolgens houdt Marjan Terpstra, presencratrice bij de loca e 
1 

, • 

·_--;,i'omroep OOG-radio, vraagg~sprekken met een vlu~hteling ~ic Irak'. 1t·._. 
-~ een vluchteling uit het uaaks deel van Koerdistan, LeLla Jordensl • 

-4' • "' r,_ff~~- " . .f- ,. -.. {g. :_; .;;;,- i l -- =-
- . ;:-:·. :·~!J~:~ ~· 

1 

Cotran, palestijns juriste, en Leoni Sipkes, Tweede Kamerlid 

voor Groen Links. Na de pauze is er een forumdiskussie onder 

leiding van Marjan Terpstra van bovengenoemden m.et de zaal . 

De toegang is vrij. Wel vragen wij een bijdrage voor de bevolking 

van de regio . 

Voor steun zijn o.m. de volgende gironummer s beschikbaar: 

voor steun aan de Koerden: giro 236 36 39 t.n.v. Steunfonds 

Koerdistan te Amsterdam; 

voor steun aan het werk van "Artsen zonder Grenzen" in Irak: 

giro 4054 t .n. v. "Artsen zonder Grenzen" (onder vennelding van 

"Iràk") 

Voor meer infonnatie: 

Kleintje Muurkrant nr 247 · B&W l k · · P an gas 
naar 2000/samenspanni ng of manipulatie/ 
gekr.b.m. op krst.av. door dvl i 
doss./jeltsin- diktatuur/nu of no:i;Îrn . 
kers tverhaal?/klein bosch . 1 D N VUl. • 
e ar nr.64: Bl aden/jongeren tegen rac-

isme~on~e lessen uit de golfoorlo /an
archistische info-bibliotheek gen~ 
(opstbus 244, 9000 gent)/de vrije/a enda 
Grac~tenkrant 293 : kraakbeen/tegengb& . 
toezicht willekeur ' stop gemeente ter-w 
:e~~l/t~pe-o- negative/stichting opstand/ 

p bri ef aan RARA/van kraker tot huis
;~ienaar/ remember steve biko/ADM/antifa 

/hebben we nou nog niets geleerd? ! 

FORT VAN SJAKOO A-DAM 
)ODE>,)BR"EEST~. 21, 

1 DE K LI N KÊ R "· B~!JEt:KHU!:iS!:NS'TR. 
1 N!:H1E ül< IJ '-lb 

'T KOETSHÛS flETI~arc,Èn 



Bijgevoegde open brief is overhandigd aan de 30 medewerker•s van 
het jongerencentrum Ätak. De inhoud spréekt voor zich en jullie 
mogen er natuurlijk mee doen wat je belangrijk vindt. 

Amsla'dam, 26 dttember 1991 

Opai brief aan alle medewerken en medewerl!,stera van het Joageftllcenlrllm Atak. . .. ,. 

Naar aanleiding van de ophef rondom de band Type-0-Negative, gekoppeld aan her fiir dat er voor 
ons, blad NN en de politieke culturele ontmoetingsruimte Vrankrijk op 26 december een benefiet· 
concert gehouden wordt in A,tak. willen we het volgende kwijt . . . 

~én van de vijf zalen waar Type-0-Negative ~u spelen, heeft het geplande concert .Cgelut om prindplële 
ttdenen. Het werd over de boeg gegooid van de "te \IO'Wflchte opaibare orde problanm". Wat de teksten van 
zanger Steelt betreft, vingen we geluiden op al ~u "iedau:n het ruht hebbat op em d&m mening. ook al is . 
~ omstndo,". Om die rtden ~u het dan ook gez.ien worden als "ha toq,a.sso, l'llll cauuur, om « band l'llll· 
wqê haar tdcsto, nid te lato, IJlden". En vader wordt er en passant vermeld dat Steele ova- rn woonomge
ving p~t en zingt en dat de situatie ~ ~ew York "vul 'llnhktu is dan hiu". 

Nu, owr z'n gedachtengoed en tekstm(l) hebben wij het YOl~e op te mertm. Het beeld dat Steele in z'n 
tàsten do« lut achemffeD van de mutlchappij waarin hij leeft en de oploulngen voor nwicschappelijke 
probl.emen die hij voontut: 
a vrouwe,n zijn allem goed om de wn.orgende moederrol te vervul.Jen 
O alle migranten het land uit, ben je van je problemm ar 
0 alle junkies zijn zwarten, lui en proliteun • 
a alle wukl~1en verplicht te werk stellen (een absoluut arbeidsethos) 
l!m visie als die van Steele Is dan ook als racistisch en Cucütolde té bestempelen, durover bestur voor ons 
geen twijfel. . 
be band wekt met haar teksten baat op richting migranten, 'vrouwen, junkies, werklo1en. Daar kan niemand 
omheen. Al schreeuwt 1angcr Sreele nog zo hard (nou ja ... een veronrschuldigend (uberichtje om de tour niet 
te laten mlslukkm) dat Ie gem fascist is, z'n gedachtengoed put lenerlijk binnen het uitgangspunt van de 
voor ons bekmde fascisûsche/racistische groeperingen/partijen. Niet voor niets wordt Type-0-Negative eesvol 
ftl'meld in het partijblad van de Centrum Partlj(;z), in het kader van een artikel ova- nadooalistisch.e b&ncû. 
Als Steele herhaaldelijk t.'n (asc:istoide mening mag verkondigen op het podium, dan krdert dat volgelingen. 
Het is een historisch feit dat dit uiteindelijk uitmondt in een gewelddadige aanval op minderheden. 
Het zal jullie, werkzaam biMen een alternatie( jongerencentrum, niet ontgaan zijn dat een band op een poc11. 
um een machtspositie inneemt. Een populaire band krijgt fans, bun ideeën kWlDed gemakkelijk overgenomen 
.worden door het be"tnvloedbare jeugdige publiek: De stap naar het stemlokaal voor een kruisje bij de CD is 
& sneller genomen (en als extreem-rechts mw politiw macht krijgen, zal een van de eerste stappen zljn 
de stopzetting van subsidies aan jongerencentra). 
Ons is ter ore gekomm dat een tiental'lnensen van Atak·gew~lgerd·heeft te werken op de bewuste avond dat 
Type-Q·Negadve zou spelen, onder meer omdat ~ zich penooniljlt aangevallen voelen door de teksten. ,We 
juichen dit standpunt van harte toe, maar zljn teleuriesteld ió 'èle a-solidalre houding van de overige mede. 
wuiten. Hoe kûn je volhouden io eén 'alternadet jon~centrum wuuaam te zijn, terwijl een zangu lo 
dleze.lfdc rulmce z'n hut mag uitJChreeuwen over mlgnnt~, waklo1en etc. 

De argumenten van sommige programmeun al t.ou de situatie In new York erbarmelijker zijn dan hier en het 
ftfbleden van Type-0-Negadve gelijk aan censuur, zijn kenmerkend voor het ontlopen van Je ftnlltwoorde· 
lijkbeden. je maala het Je daarmee malûtellJ'lt. Wij hebben het ni~t ottr hei verbieden ftll Type-0-Negatlve, 
maar over het niet prograinmeren van dergelijke vuderfelijke bands. 

Een ander argument dat een programmeur gebruikte over het niet-programmeren van Type-0-Negative van
wege hun teksten, was datje dan·"wel aan de gang ku~t blijvm•. Ons antwoord: lnderdud. 
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Maar we vragen ons hierbij wel af, waar nu uiteindelijk de grens ligt bij de programmering voor het 'goed·_ of 
foutlceuren' van een band. Wordt er dan slechts rekening gehouden met het clichl·beeld dat onuraat bij het 
woord 'fascist'? Namelijk een kaalgeschoren penoon, getooid in fascistische kledij met dito symbolen en sieg
heil~d oj, het podium? Met duidel.ijke fascistische teksten?· 
Racis:ische en fascistische denkbeelden liggen namelijk heel wat gecompliceerder als dergelijke symbt>lische 
uitingen. In dat licht gezien is het dan ~k lachwekkend dat de organisator van de Type-0.Negaévc tour, R. 
Trommelen, verkondigt dar bij het concert van de band in Heidelberg maar :em stuk of achr nazi-skins aanwe
dg waren•. Fascistoîde ideeën zitten in de hoofden van mensen, slechts een minderheid -vttlal jeugdige men· 
sen- voelen zich gerot'pen om zich ook uiterlijk te manif~teren als zijnde fascisten. Vanwege dat uiterlijke 
venoon, zijn nazi-skins traceerbaar en daarom oog het minst gevaarlijk. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, om
dat nazi-skins veelal gewelddadig optreden tegen minderheden. Het werkelijke gevaar zit 'm in de veel grotere 
bevolkingsgroep die dat geweld stilletjes goedk.eurt. Dat die steeds groter wordende groep mensen zich ver
eenzelvi!t{ met dat geweld. 
Het is dan ook noodzal<elijk dar !>ands binnen het podia(ircuit niet enkel geweigerd worden op grond van het 
c!ichél>eeld dat men heeft van fasc.ist,m, maar duidelijk op grond van het ideeëngoed hergeen tie \,and over
draagt. 
Overigens, dit 250.000 stemmers o:, de Centrum Dernokrarea. hebben toch ook ni~t allemaal kale koppen. Ze 
zijn ontevreden met hun dagelijkse leven en wijzen samen met de CO (en Stttle) zondebokken a.111, zoals Jun· 
kies, migranten, enz. 

Tot slot nog ie!3 over de 'heisa' die ontstaan is naar aanleiding van de bezming van de Me.lkweg in Anmer· 
dam. 
in een vroeg stadium is er bij de jongerencentra Noorderligt (Tilburg), Scwn (Katwijk). Nighttown (Rotter
dam), Melkweg en Atak schriftelijk op aangedrongen om Type.O.Negative niet doot te laren gaan. Op grond 
van hun fascistoïde teksten. 
Alle centra hebben dit vriendelijke, doch uitdrukkelijke verzoek in de wind geslagen. Er is dan weliswaar wat 
extra re~earch gedaan naar Steele en z'n verleden, maar u iteindelijk z,:,u men de c.nrwikkellngen van de tour 
door Duitsland afwachten. Als het daar fout wu gaan, zou de tour hier afgelast worden. 
Uit ontevredenheid met dit slappe standpunt, besloten demonsrranten teg_~h_er _!)pk~!'ff,!nde fll!:cisme-raclsme 
in Europa met hun demonstratie op zaterdagmiddag 14 december ook even de Melkweg aan te doen. Om op 
die manier een stopzetting van Type·O-Negative af te dwingen. En dat is gelukkig gebeurd. Eén bezetting van 
een alternatief-multiculturele concertruimte door anti-fascisten, is iets ongewoons. Dat geven we toe, zeker 
binnen de muziek-scene. 
Maar om achteraf deze aktie te bestempelen als zijnde een ·gnvêlddadig chantag,midde:", is onzin. De fout is 
gemaakt door de band op het programma te zetten, er is <!,oor de !lemonstramen alleen m:iar attent gerea-
geerd. · 

Als ~He nu ook deel gaan nemen aan die strijd t~gen liet fascisme -tien medewerker*s gingen jullie zl..voor., 
,!an gaat het meiler. Samen staan we sterk. 
l'.1ensen die het fascisme van de Tweede.Wereldoorlog hebben overleefd, zeggen niet voor nieu ~ dm 
anfilngml'. Dat nemen we Öns eer hane. Anti-fascistische mensen ageren daarom onder de leus 'C-eef ràfuteÎl 
zem kam , geen podhun, niet op straat en niet in de raad'. ., 

•Act vriendelijke groeien en ~en kricsch'!r !:lcuding in de toekomst toegewenst. 

• .j•J ·~ .,. 1 • • • • . I • .- - . .. ~ •r " ' .. , 
mMewerker•11 'nln Vnallrijl!I. e!1 NN. 

.. ,.- . 
p.s. 
Vranlaijk is en politiek multi-culturele lcafee<emeertrUimte in Amstl!l'dam. Het biedt aan altr.rN!~ gn>l!pffl en lndividu-
e:i de îelegenbeid om hun nktiviteiten te manifesteren m geld in te zamelen. · 
NN is_, bndelijk p:ogressief diskussie/lnformatieblad, dat 11ls klankbord fungeert voor "'"1e linkse groepen en progressie
v-: S"Mffl!Dgffl. 
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1492- 199 2 
WAT DE VEROVERAAR OOK VOOR MAATREGELEN EN 
VOORZORGSMAATREGELEN TREIT, WANNEER HIJ 
DE BEWONERS NIET UITELXAAR SCIIEURT EN VER
SPREIDT, VERGETEN DIE HUN VRIJHEID EN MA
NIER VAN DOEN NOOIT EN ZULLEN BIJ ELKE 
GELEGENHEID TERUG WILLEN KEREN NAAR( .... ) 
DAAROM IS HET VOOR DE VEROVERAAR HET BESTE 
OM ZE TE VERNIETIGEN. 

NICCOLO MACHIAVELLI 

1492 staat voor het begin van de kolonisa
tie van amerika, dat is bekend en wordt door 
a lle kanten afhankelijl< van hun politieke 
positie op dit moment erkent.1492 staat _ech
ter ook voor de kolonialisering van afrika 
en daarmee het begin van de slavenhandel; 
voor de overgang naar de geinstitutionali
seerde hexenvervolging in europa; en voor de 
verdrijving van de speanse joden. Al deze ge
beurtenissen zijn niet zonder samenhang of 
toevallig maar zijn afhankelijl< van elkaar en 
signaleren reeds de krappe en gekompliceerde 
vervlechting van kolonialisme, rascisme en 
patriarchaat, die het moderne europa kon
stitueren en die het huidige imperialisme 
van europa en zijn voormalige kolonie amer ika 
mogelijl< maken en kentekenen. 

1487 verscheen de zogenaamde "hexenhammrr\ 
(malleus maleficarum), een mengeling t 

1 sen bemiddelingshandboek (waaraan herke ~ 
je hexen) en strafprocesordening (hoe zijn 
zij te veroordelen) die in delen van europa 
tot het i nstrumentar i um van de nu pas bekende 
omvang van de beginnende hexenvervolging werd 
en verbeterde. De "hexenhammer" systematiseer 
de de onder de tot dan toe kerkelijke rechts
spraak vallende hexen en kettervervolging 
en maakte het daarmee praktisch toepasbaar 
voor de mondiale justitie. 
Tussen de 9 en 30 miljoen vrouwen werden in 
nauwelijks 250 jaar een hexerij schuldig bevon 
de n en gedood. Deze vervolging en moord aan 
miljoenen vermoedelijke en deels ook daadwerke
lijke tegenstandsters ven de zich installeren;
de nieuwe orde was deel ven de "interne" 
europese kolonialisering. De vrouwen als de 
"wilden" van de metropool moesten evenals de 
"wilden" in de kolonieen tot inkeer komen, 
dat betekende onderwerping of liquidatie. 

Een beschrijving en analyse van- bevolkingspolitiek 
kan niet al haar aspecten en methoden negeren en 
moet er rekening mee houden het te benoemen als 
deel van het geheel. Toch konsentteert deze text 
zich hoofdzakelijk op de bevolkingspolitiek -0ie 
van de kant van de rulcen tegen de mensen i n arme 

landen uitgevoerd wordt, daar deze pr aktijlc vandaag 
zowel kwantitatief als kwalitatief alle tegen 
"interne" gerichtte maatregelen overtreft en op 
grond van de tot in verre delen van links en de 
vrouwenbeweging verbreide rascisme en eurocentris
me op een bewustzijn bouwen kan die tenminste in 
twijfel te "trekken is. · 

\. 
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VAN UW NEDERDUITSE 
VERSLAGEVERINNEN ! 

~cJJ"~ 

Il J~ J) Il J~ I f i J} 
De Geschiedenis hieronder gaat 
over het Arbeiter Jugend 
Zentrum <AJZ> in Bielefeld. 
Veel Zai<en zullen jullie bekend~ ·· 

Alle 
Ent$Chijd i ngen worden genomen 
door een Vergadering van alle 
Groepen die in het Centrum 
Beschaftlgt :ijn. Rechts vindt 
al die Politiek en 
Zelfbestemdheid maar nix . 
Evenmin zijn :e vrolijk over de 
Subsidie die het AJZ bekomt. 
Het betreft hier 10 7000DM van 
de Gemeente en 17ó700DM van de 
Frovinc1e <Nor-drein-Westfalen). 
Het Pand is inmiddels eigendom 
van het AJZ . 

je je niet . Het AJZ was al ·; 1 I 
voorkomen , hopelijk langewijl ~ -

jaren een Doorn in het Oog van ~?"' · \ 
het Rechts-Reaktionaire ~ \ 
Spectrum in Bielefeld. In de · ;.. \ 
Vergangenheid is schoon • 
meerdere malen ver=oakt het 
CentrLlm te ·sluiten . Vanaf Juli f&. 
dezes Jaar loopt er weer een , . . -~DE HINTERGROND VAN DE HETZE 
Hetzekampagne tegen het AJZ. ' • 1· 
Inmiddels bekomt het AJZ geen is • • - · De Hintergrond van de He~:e is 
Subsidie meer van Stad en ".- • ·; · aanlijk met de Situatie in 
Provincie. Hoe dit allemaal .l :ovele west-europese · 
gepasseert is? Laten we bij het • t Metropolen. Bielefeld. moet een 
Begin aanvangen! · ~ ,-.oberzentrum worden, een 

u....._~YLlppenstad. De SPD ~soort PVDA> 
heef t vele Grootpro;ecten 
geïnitieerd zoals een 
Grootsporthal en een Stadtbahn . 
Zulke Projekten kosten veel 
Geld, de Sporthal kost ten 

;.JAT IS HET AJZ 

Het AJZ bestaat schoon 17 jaar. Bijspel 40 Miljoen DM. Voor he 
Er vinden Csociaal>-kulturele ·. , • ~ Sociaalbereik is daarom immer 
Aktiviteiten plaats zoals een ~· ~ ,: weiniger Geld. Dezes Jaar 
Di xo, Koncerten, een Kafe, · ~~-. '······-· ..... · · krijgt de Gemeente van de . . 
Oefenruimtes, Doka, Bioskoop, ~ ., _· •.• - •• Provincie 1 Miljoen DM weiniger 
een Hout- en Metaalwerkplaats, Geld voor de Jeugdarbeit. De 
een Drukkerij etc. Hierneven Gemeente zou dit zelf k~n~en 
:ijn ook politieke Groepen aanvullen, maar ze bezuinigen 
aktief binnen het Pand . Ten liever wat en bouwen nog een 
Bijspel een Procesgroep voor Torenflat . 
politieke Gevangenen en een De Rechtse Partijen zoals 
I nfowinkel "Anschlag• . Een FDP,CDU en de · 
andere Differentie met "Burgergemeinschaft" willen 
Jongerencentra :oals VERA is , owiso Slot maken met 
dat Besluiten genomen worden op Linkskulturele Centra .Da~ 
basisdemokratiese wij:e . In het hebben ze bij de Verkiezingen 
AJZ werken zwaar enige Betaalde versproken . Wat hun betref~ is 
Krachten en Dienstweigeraars, het AJZ dan ook de Eerste in 
maar :ij hebben niet meer te een Rij Be:Llinigingen . 
:~ggen d a n de Rest . 
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iemand die met een RAF- . 
HET SCHOUWSPEL EN DE LEUGENS ~ Gevangene in de Knast · 

~- huwelijkte eerst bij het AJZ · 
Het ving allemaal · aan met een : \ ' · langs ging. Enige bezoeker-Innen 
Artikel in het WESTFALENBLATT ·~ ·· .. stelden :ich te weer toen een 
naar -aanleiding van een Demo •~Verkijkkamerateam voor het 
voor Samenvoeging van de RAF- *Centrum stonden te filmen. Ze 
Gevangenen . Het WestfalenBlatt ~ dwongen de Kameraman de Band af 
is 1 der wichtigste Spelers in , te oeven. Zelfs een SPDer vond 
dit Schouwspel . Het is te ~dit-achteraf wel begrijpelijk . 
vergel i Jken met het Nieu.•sblad Nadat Al les nog maal dr iemaal 
van het Noorden . Deze Demo was ..,..~was opgeblazen was het de Beurt 
bij de Politie aanoemeld en dus ~ aan de Politiek om het Karwei 
toegestaan . Enkele- Mensen die af te maken . De Kommissie voor 
naa r de Demo gingen verzamelden de Jeugdhulp kwam te:amen om te 
zich voorheer in het AJZ. In . bepalen of het AJZ nog 
het Westfalen Blatt stond 1 "Forderungswurdig", 
vervolgens te lezen dat het AJZ~, '.~ondersteuningswaardig is . Het 
het Uitgangspunt was van een ~--... , voorstel van de CDU om de 
Demo van RAF-Sympatisanten. . ..... _ · Geldkraan maar zevert toe te 
Het WestfalenBlatt deed de • ' maken werd afgewe:en. 
Politiek meteen de Tip aan de Uiteindelij k vond een Plan van 
Hand om de Subsidie voor het de SPD doorgang . Het AJZ bekwam 
AJZ te stoppen op grond van een termijn van twee weken . 
Paragraaf 75 van de lnnerhalf deze twee Weken 
Jeuodhulpwet. In die Paragraaf moesten =e zich distantieren 
heet het dat er alleen Geld 

gegeven mag worden voor 
instellingen die voor een van 
de Doelen van de Grondwet 
bevorderlijke Arbeid bieden . 

Stap 2 was een WestfalenBlatt 
Redakteur die Inkopen ging 
maken in de Infowinkel. Gr.ote 
Slagzeilen in de Kranti in het 
AJZ kunnen 
Vrijeavondterroristen een 
bommenbouwhandleiding kopen. 
Het handelde zich hierbij om 
een Boek van de Rote Zora met 
veel Theorie en ook een beetje 
Prax is. Toen begon ook de 
andere Pers zich ermee te 
bemoeien en barste de Hetze 
eerst recht los. De Politie was 
er als de Hoenen bij om te 
behoefden dat het AJZ een 
wichtig Steunpunt v an de 
linksextreme Scene is. Ook 
zouden er betrekkingen zijn met 
het RAF-Umfeld. Allerlei zaken 
werden er-bijgehaald . Zo werd 
als Bewijs voor de RAF-Umfeld 
Theorie aangevoerd dat mensch 
de RAF-Verklàring vanwege de 
Moord aan Rohwedder . in het AJZ 
bekomen kon. Deze Verklaring 
had een paar dagen voorheer 
gewoon in de 1AZ <Tàgeszeit~ng 
uit Berlijn) gestaan , maar Ja . 
Wederom grote Slagzeilen toen 

van de Infowinkel en het 
Huurverdrag met de Infowinkel 
opzeggen. De Infowinkel is 
onafhankelijk van het AJZ en 
huurt alleen een Ruimte in het 
Centrum. Daarneven moest het 
AJZ dan ook haar 
basisdemokratiese 
beslissingswijze opgeven . Het 
AJZ had daar gaar geen bok op . 
Ze distantieerden zich van het ,l.l Gemeentebeleid en maakten een 

~ . Demo voor het Behoud van hun . 
' · · . Centrum . Veel Groepen 
~ ondersteunden hun . Vlak voor 

I
·, ~ het Einde des twee Wekens ~1 verzoeken Politie en Justitie 

: het Vuurtje nog maal op te 
~ stoken. Op 27 november houdt de 
\ Politie een Huisdoorzoek ing in 
~ het AJZ. De Grond voor de 
~ Huisdoorzoeking was een 

Onderzoek tegen de 
"Prozesgruppe Bielefeld" . Een 
stapel Rote Zora Boeken en 
enige Prozesinfoblaadjes worden 
zekergesteld door de Politie. 
Het Centrum · werd en wordt 
overigens massief in de gaten 
gehouden. Mensen worden gevolgt 
en de Grondwetbescherming 
Cduitse BVD) ver:oekt standig 
Informanten te werven. Op 5 
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december besluit de 
Jeugdhulpkommi ssie dat het AJZ 
n iet "ondersteuningswaardig" 
is . Sindsdien b ekomt het AJZ 
geen Subsidie meer v~n Stad en 
Provincie. Het AJZ wil 
Processen gaan voeren tegen de 
Stad en ze zijn een Axie 
begonne n om voor het Einde des 
J aares 1991 hun Hypotheek 
a ibetaal d te h e bben . Wij wet en 
nu niet o f dat s c hoon gel ukt 
is . maar Geld i s bes temt imme r 
wel kom . 

AJZ e . v.- Stichwort Hauskauf 
Spa r kasse Bielefe ld <BLZ 480 
5 0 1 ól) Kante 61 003208. 

M:ä!er Informatie volgt! 

Il 1.\ t J? ~ 
~~l]Jl"Il:D 

ffi1 IJil 111.\J{ 
Sinds 29-7- 91 zitten twee 
Mensen uit hamburg i n de Bak . 
Ze hete n Knud en Ralf en =e 

nurden ervan beschuldigd dat ze 
Betonplaten op de Rails tussen 
hamburg en kiel gelegd hebben . 
Zij zelf noemen deze 
Beschuldigingen Leugens en ze 
behoefden dat ze het niet 
gemaakt hebben. "Een Aanslag 
die zomaar wat Mensen , in 
zomaar een Trein , op zomaar een 
Tijdpunt gevaart zou _~et . 
preciese Tegendeel ziJn van ons 
Denken. Ze denken zelf dat de 
Grond voor hun Vastneming wat 

Zij waren zelf beschafti~t rond 
het Pand en ze denken dat de . 
Staat de Mensen des Flo r as wil 
kriminaliseren. Volgens Ralf en 
Knud zou het veel 
waarschijnli jker zijn dat de 
"Aan~lag" de Arbeid is ~an 
Fascisten of een Geheime 
Dienst . De Bewij=en tegen de 
beiden zijn dan ook nogal vaag . 
Twee Stier-en van het 
Landeskrîminalamt zijn de twee 
gevolgt vanaf de Flora. Toen 
Knud en Ralf hun Auto 
parkeerden en ginoen wandelen 
zouden de Kops hun uit het oog 
verloren zijn. Gans toevallig 
zouden de Beamten Ralf en Knud 
weer hebben gezien vanaf een 
Brug . Precies op het Moment dat 
Ralf en Knud 400 meter verder 
beschaftigt zouden zijn geweest 
met het uitvoeren van de 
"Aanslag" . Toen de Beiden bij 
hun Auto terugkwamen werden ze 
vastgenomen . De Twee Stieren 
behoren tot een specialP. 
onderzoeks- en 
observatieeenheid 331/2. 
Tijdens hun Observaties hebben 
ze zich ook buiten hun 
afficiele ·werkgebied begeven 
doorda t :ede Deelstaatgrens v a 
Slees wijk-Holstein overkruist 
hebben. Er ging wel meer niet 
volgens de Demokratiese 
Spelregels: een pl otselinge 

- Getuige werd z o nder da t de 
Advo katen erb i j wa ren verhoort, 
de verdediging kon ook de Naam 
des Getuige s niet bekomen. De 
Beiden z i tten nu in de Knast in 
Itzehoe en hebbe n geen 
bijzondere Omstandi ghe den . Ze 

te doen heeft met de . 
Ontruiming van de,Rote Flora in 
ham~."."~ (z~;e _:,-or!_ge CHAOSsen) . 

f " t • t ~~ ........ •. ~---· 

kunnen elkaar b1 j het Luchten 
en de Recreatie zien . Ze kunnen 
ook Kontakt hebben met andere 
Gevangenen, maar niet te=amen . 
Elke Dag kunnen ze een half Uur 
Bezoek hebben met een Bewaker 
erbij. Post kamt wel door , 
maar wordt meegelezen . El ke 
Zondag geeft het een Lawaaidemo 
waarvan :e alles kunnen hor en 
en :ien. Schrijf :c maal! 

Ralf Gauger /Knud Andresen 
z.Zt. Landgericht Itzehoe 
5 . Strafkammer 
Sreitenburgerstrasse 68 
2210 It=ehae 

' ntaktadres 
1i dari tat5gruppe Knud~Ra l f 

/ o Schwar=mar k t 
P:ul 1nenstra sse 15 
:::o,)(, Hamburg 36 . 

Vri j da g de 22ste November wer d 
e r in keulen een Hu i s bezet . 
Het Hui s . is eigendom va n de 
Aldi. Me n h a d het Af z icht o m er 

20 Mensan te huisvestan. 
Daarneven zouden er nag vel e 
Aktiviteiten gaan plaatsvinden 
::oals Volkskeuken , Kroeg, 
Sport=aal, Kinder speel - en 
bouwplQats, Vergaderruimte, 
Hout- en Vaarradwerkplaats , een 
antiautoritaire School en 
Koncerten , Feesten en 
Di no 's.Het moest een Centrum 
worden voor alle versch eide ne 
Mensen in het Staddeel . Oo k 
iraanse en tur ksa Groepen 
bedeliçden :ich aan de KrQa k . 
Het Gebouw werd genoemt naar 
een du:tse Antifascist uit d e 

• TiJd va.n het Derde Ri j k : Franz 
~hei nberoer . Het Fran=
Rhei nber~er Cent r um was e c ~ t e r 
g een l a ng l e ien be s c horen. De 
woensd ag d a•rop werd het d:or 
esn gr.:~t S : 1erenaantod 
geruim: . 35 Mensen we r den 
vastçe:-,o,11en en hun Gege 1ens 
werde n i n de Kompu ter ge stopt . 
D~ Sti s r en verstoo r den d ~ 
(pe r s oon! ij l e ) Zaken d i e nog in 
h~t Pand l a çen . Het Pa nd we r d 
: ovort a fgi:?rè!.:en . Al d i b•:JLts,t 
h,ar me ~ wel een Roep ~an 

Ont rui mer o p . Kort g e leden 
h adden =e e l ders in keulen 
Huurdsri nnen en k leine 
Werkpl aatsen van een terrei n 
verdre~en . Nou Ja, het was t och 
a l e e n Klotebe drijf . 

Uit het jaarvers lag van de 
d u itse BVD in Niedersachsen in 
1990 , een solida ritei t s ax i e met 
de groningse kr a keris ! 

Aktivitöten sonstiger gewolttätlger 
Unksextremisten 

V.on den Aktionen sonstiger gewolttö· < o... :c ;· ::c 5 ïï· t 
·· ch G a"o Oo. :r ~ tiger linksextrem1stis er ruppen :, i½" S :; 5 co 7 

· d folgende erwöhnenswerl: · f à_ lf ;,: ~ l;-~ g' 
sin rt 4 cc rv..,. r.> ..,ffl.., 
- 1 Hannover :ertrümn,e en om . =-= - ~ S ~ Dl :, o 

n fc" h " ,.. O... co C " -0 Juli bisher unbekonnte eter me r g. § ~ ê ~ -;;= 5. ~ 
als 30 Scheiben om Geböude d':s 3 o... :. Il-% "• 'm -

. . 1 • für 0... 0... :, 0... :, C C :r niedenöchsiscnen Min1s eriums . ~ " C') ~ ~ à_ 0 ; 
Bundes- und Europoongelegenhe1· C) 3 o "' 'm"' '8 > 
ten In einer Selbstbezichtigung cl ~ 2. 0

0...= ~ ~ o... ~ 
. d M' . t -o " " 0 '" '" 0 bezeichneten die läter os ,nis e- '? cg cg g_ ,_, :, ~ :, 

rium ols regionale Koord'.nienm_gs· ~ ;a_ _;_ [ g t ~ i 
und Entscheidungsi."~1onz ,m kap1to- S t I t _'.:'! 3 · ~ iö' 
listischen Vereinhe,tlichungsprozeB . ' 
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Nederlands hand
alfabe1 

a 

ha n da1rabet 

Het Nederlandse handalfabet is vasÏgcsteld door de Nederlandse Dovcn
~ad en de gezamenlijke inst ituten voor doven. 
De apart afgebcèlde letters hen u vormen een variant, d ie elders in 
Nederland gebruikt worden. 
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t och jammer,geen me en 
van gereatylde coppercars 
deez week,lokaal b\.lrgelij 
pers berich t over ouweker 
a nieuwe huisvesting aan 
e coeta del hoornee meer,i 
n grftnn ook weer enig krak 
erij'etuiptrekld.ngen', opni 

kraneweg-poging,beland 

uiteindelijk in uithoek 
r en,(verwachten dus ook de 
rde, gesl aagde poging) ,uit 
solidariteit event ronken 
d r okend kachel genot verla 
ten,dat terwijl t december 
weer-en-wind-gclc1eun een p 
akje boter weer epontaen t 
ot ver boden wapen doe t wor 
den, om t e lawaaien schijnt 

· parcour,s ~ - ____ .:-,: -
Van orue co, eapondenl -
RIJSSEN , - 1 Twee ' Jon• 

1tens van 13 en.,11 Jaar uit 
RIJ111en, hebben een ama• 
teur-wle lerwed11·rt-' In bun 
woonpl&ata venl°"'d door 
punalHe op bel parcoura te 
atroolee, Ze hadden de pu
nalHe eerst swa.rt 1everfd, 
ud.al die op bel aal:all niet 
opvielen. VlJfllen leklle 
banden wattn .het ievolr, 
De ouders van de kinderen 
moeten voor de aebade va.n 
50 gulden per band op· 
~en...,. 

e t mees 
dverdrijf te 
ok verduveld leuk optrekj e 
aan t e1DD1aplein binnengewa 
ndeld, nix t e bruut gebreek 
ijzer, een schee t en handom 
draai voldeed, en 't opgetro 
mmelde krakerezterzverz dr 
entolde binnen, (buitengew-a 
on relaxt kraaktijd uitgek 
ozen overigene,waardeer ik 

,,Mens!!n zeggen: aç!l, , J 
dat 

GEZOND GEKAl{JClll 

"Allemachtig w.t een krol." .., • ~ 
" Hoe kom je duf nou bij? Üjkt IDl:JUÏSI een te 
gaaf huis joh. beetje Pipi Lan&1<ouserig." -.. • 
~ s.....-en ~~wr
dcn vanaf de overbnt nut de inderdud kakel· 
bónte villa aan de Ja/. Hel drie ycniic 
pingen hoge gc_vllllC venecs myslerieus uil.het 
Olll)iggende striiikgewu. Slechts~ rum. 1n 
hel balr onder de slJUl'gclegcn IOUterraln, WU 
verlicht; voor de rest leek hel achter de hoge 111 
men bijna nog donkerder dan buiten in de kou· 
de wl n1e111vondluchL ~ ' 
"Moeten we daar gaan wonen?" huiverde 

• " Ik geloof dat di~ ~amminga on~ een ,: 
spoolauTnc in de maa te s 1 

1st blikveld danig geslonk 
en- maar na half uurtj e ko 
uw trotserend voor de goed 
e zaak konden we t och r eke 
nen op enig sterke ·armen i 
n blauw,daar zat men echt e 
r niet op te wachten,éên h 
unner met reputatie graag-
voor cowboy t e spelen,(ver 
telde onderwijl t nog niet 
verleerd te zij n) , ander t y 

Bommelding e.n \~r in V & D 
" DEr<. HAAê - De-eerste ~taÏe ~ 
het warenhuis van V & D in bet 7.uid
bollandse RijswiJ1< is dinsdag omstreeks 
tien uur onmtlmd(Wecens een bom· 
melding bij het posugcntsd~ap. Een 
vrouw eiste geld, met de bedrei&in& dat 
zij een palclcetje met een bom bij het 
loket zou achtulaten. De PTI'-beambte 
overhandigde baar een paar duizend 
gulden, waarna de vrouw zonder pak

etje vertrok. Om kwart over eU beeft 
Explosieven, Opruimi.npilenst de 

ge vrijgegeyen. De bom bleek een 
rijSL _, 

P i e,ondanx 'jolige glimla 
ch' ook niet te vertrouw 
tuurlijk,nee,nieu.w bewone 
aterezvolk nam slechte ge 
oegen met hoog bezoek, t v 
etvolk bleef oogje in zijl 
houden tot kraakkoordinato 

r eiemon• op fiets 
m e pÜrt en, de gezonde holl 
ndse j ongen,t gekraak (cq 
zn job) begint mal op zn 
zenuwen te werken,twaa zn 
vrije dag(?) -had ie maa 
een vam moeten leren-,nog 
geen twee tellen aanwezig 

DICHTERBIJ DE WAANZ IN , 
Geen dwanQbulzen, rollende ogen, gemene psychiaters en'Zlellge 

pa,,enten, maar EEN REI~ DE G~ _ 

Man met broek 
vol kleingeld 
doet vreemd 
Na een tip d at :dcb 'een 
vreemd redra&'ende man' op
hield achter de hul.zen aan de 
Hereblnnensingd, pakte de 
politie vanochtend de 
31-Jarire F .K. uit Gronill(ffl 
op. De zakken van de man za. 
ten zo vol guldens en kwart
jes dat hij x.ijn broek vast 
moest houden om 'm niet te 
laten alzakken. Het Is nog
niet duidelijk hoe de man aan 
dat reld kwam. K. bad tevens 
een bankpasje bij zich d at van 
dlefstal afkomstig bleek. 

N ederlandse klndertjea krijgen op 
Slnlerklau-avond Immer choco· 

lademelk. Dal 11 altijd ~ reweeat en 
dal zal onretwljleld zo blijven. 
Moeilijkheid voor Cboq, hel 1chreeu
werlge produktje van Frleache Vlag. 
l1 dat op die avond doorraan1 wordt 
gekozen wordt voor chocomel va.n Nu
trlcla. Om die tnreoleten traditie te 
IIJI lc r&a.n, bedacht Frleache Vlag, 
reclamebureau Sutèhl Ic Saalchl een 
1urprlse. 
De Goedhellltrma.n werd retotogra
leerd terwijl hij zijn prachtige man1el 
wijd openhoudt. zodat de "aderlandse 
Jeugd de onderbroek van de Sint eeh• 
loed kan bewonderen. Een allp waar
op overlre111 allemaal kleine pietje• 
•tun algebeeld. Daarboven alaal de 
lnmlddel• welbekende •loran: Old you 
have your Choq today. 
Een zin met een dubb<!le lading deze 
keer. De kinderen moeten niet alleen 
Chocomel alwljzen en Choq verkle.zen, 
maar ook een kleine b<!roerte krijgen. 
Een b<!etje geCHOQueerd worden als 
hel wa.re. Maar: IJ dal niet Ietwat 
smakelooa, Slntuklau afbeelden al• 
1chulnamarcherende potloodventu! 
Marc Leurs van Saatchl Ic Saatchl:' 
• .Ha-ha. nee hoor.,We hebben aamen 
met onze Juristen butudeud or de re· 
elame In s trijd Is met de goede zeden 
en dat Is niet hel geval Tegenwoordig 
kan toch alle1, Naakte vrouwen en 
mannen bij Bolletje en Amev, Nou. 
dan moet d it ook kunnen. Slnlerklaaa 
1• een commercieel feest en daar slui
ten we on• gra ag bij aan." · 
De reclame-uiting blijkt bovendien ge· 
tesL Op maa.r liefst vlJI kinderen. 
Leun: • .ze zelden allemu.l: Nou heeft 
Slnterklau hel ieker koud, hH" 

eeàa ge~Neld door kouwe 
oeten -?!? spoed u na de 

dichtsbijzijnde blindegele 
i de- t egele,volg dit spoor 
neuwgezet,na enig meters d 
eze martelgang t e hebbend 



motten voor dichte d 
eur posten,gaven toet nog 
!:iet zover geschopt te heb 
ben,wouden ook wel hogerop 
,niet voor de etrepen,maar 
Toor ~ •• ,juustum,de flappw 
n,awel,daarop betrad t 'ge 
aprek' al snelt platgetre 
den pad,over zij die o zo 

~ara werKen,voor gezin vol 
k vaderland of eigen ego,e 
n us vieze kra.kerszterz di 
e blabla bla,t pand kreeg 
goedgekeurd stempel l eeg v 
3Jl s t and, 'veel succes .net 
de nieuwe tijdelijke bewon 
ing'mocht ik nog in ontvan 

Veel Moskovieten 
verdrinken dronken 

MOSKOU • De meeste volwas
aen Moekovieten die in juni en juli 
verdronken bij het baden in bui
tenwater kwamen om doordat zij 
dronken waren of niet konden 
swemmen. Er verdronken in bei· 
de zomermaanden in de stad 140 
menaen, maar ook werden 208 
drenkelingen gered. 

ga~ n~men, zodat men nu,ipv 
gebruikelijke ge.!lg van zak 
en eerst dagen vloertjes 1 
eggen,nu reeds druk doende 
is met de grote winterecho 
on.naa.qgood luck met t gro 
ot-aktiviteiten-bolwerk,en 
laat uwen kraakwach tburen 

- - -::.Oieers. 

in plaatselijk politiek dr 
uk gesol met grote markt n 
oordzijde,de horecawa::id zo 
gezegd,ooit gekraakt- gr 
d theatre dreigt voorgoed 
elke band met alternatief, 
kleinscalig cultuur-enz te 
verliezen,miljoenen ingepo 
mpte subsidie moeten de 

''Doe maar 
gel,, dan doe 
je al normaal 

genoeg" 

~ ~t> '~ :1. .. 

hor ecabestemm1ng/o 
v erlaat pl aat selijke wetge 
ving poogt men kooistra's 
imperium af _te. slanken,_!ln 
vervolgens 1 vq.n de 2 febo 
cafetariadrekehops en 1 va 
n de 2 croissanteries -wae 
r kroeglopend studentenvol 
ken krakersterzz me t nog 
l aatste restj e binnenzak-k 
leingeld over de toonbank 

strooiend laa t nog een bro 
oàj e kan bemachtigen- 010 t 
e toveren tot luxe$ grand 
c~e ·s o . i . d.,is dus soort 
van plaa t selijk monopolysp 
el om gr~nn ontstaan;yupke 
probeert ten koste van koe 
istra 'eigen· horeca- imper 

ium op te oouwen,cityvorn1 
ng,voor wie eigenlijk,eat 
the rich, uh, 1Z i ?, 
kappen maar,begin in bulls 
hit verzeild te raken,volg 
end please ,met nieuw vierv 
oetermo:mel zaterdags druk 
te trotserend ,wordt je van 
meters v er uit nog h 'ela 



••• , gebrekkig stalletj e 
amateuristie3 aparat s j k 
i verenigd tot redaxie-, 
clubje,doet niet veel m 

. eer dan hoopje ingezond' 
en verklari ngen bundele 
n, en als 't meezit,dr ee 
n n~etje door peraen,zi 
tal niet meer te wacht 

en op enig ingezonden k 
opy ( verwacht toch wel 
een uitgebreid redaxion 
eel-rectiticatiep~ vol 
gend - dizz chaos op gen 
omen, moeten, met excuses 
a-.n jongeheer z,t blad 

)

meer weer tot cencuur d 
open) ,t'wordt hun allem 
aal. een beetje teveel,m 

à 
zo n ka.at van een 
onder de kont,-hoe m 

oet da t nou wat worden 
met groo t wereldrevolut 
i-,men had nog dagen t 
ot 1.n de diepste uurtje 
s moeten wezen vergader 
en,vernomen werd ook da 
t een der redaxi.eleden 
nog twee dagen k:1.kkerer 

epgaand intern onderzo 
, ek naar ·welk verdacht; p • 
ersoon de kollektieve b 
us-pot geplunderd heeft 
ter aanschaffing van 50 

k~ o:ru-wf niervoorraa~ 
d,,nee, niet te vertrouwe 
n, deez redaxi.e , blijken 
eerst al van dubbel e bo 
elmoudi ng te 
ag je dubbel 
ar kom je na dagen vrie 
ndeli Ic i nformeren waar 

Sinds de Romantiek 
is verscheidenheid · 

de belangrijkste deugd ~1 

grpnn,de 
er•ti 
- soh,wat 

, zitten 
in, 

+nee , iets heel priv&, 
-nou,doet u mij ook 

een lijntje ••• , 

j 
Solutie snuiven en Velpon snuiven 
he~n een variant met fatale gevolgen 
gekregen: Tipp-Ex verdunner. Een 
vijftielliarige Jongen uit België 
overleed dit weekeinde aan een 
hartaanval nadat hij de vloeistof, die 
trichloorethaan bevat, had gesnoven 
om zijn bewusaijn te verruimen. 
De Belgische importeur besloot dinsdag 
de verdunner - bedoeld om de 
correctievloeistof voor indiklcen te 
behoeden - uit de handel te nemen. 
De firma SV H m Alphen aan den Rijn , 
die de invoer in Nederland venorgt , 
heeft woensdag druk overleg gevoerd 
met de Cabrika.nt van Tipp-Ex in 
Frankfurt. 
Marketing-manager Van der Horst: 
"Maar wij he~n uiteindelijk besloten 
de verdunner niet uit de markt te 
halen." 
Met de uitdrukkelijke waarschuwing 
op het Oesje dat inhaleren schadeUJke 
gevolgen kan hebben, menen Tipp-Ex 
en SVH aan alle eisen van Europese' 
regelgeving op dat gebied te voldoen. 
Bovendien , zegt Van der Horst, wat is 
gebeurd met de verdunner va.n Tipp-Ex 
had kynnen gebeu ren met willekeurig 
w~lke verdunner or nagellak-remover. 
D,e bevatten ook aUemaal 
trkhloorethaan. 
~ riskante vergelijking, hij geeft het 
bo voorbaat toe, maar als iemand zich 
iets aandoet met een keukenmes, 
worden ook niet alle keukenmessen 
de handel genomen. 
Van der Horst wijst er ten slotte op dat 
in het assortiment van Tipp-Ex 
alternatieven zitten, waarin 
trichlooretbaan ontbreekt. ,.Daarmee 
loop je dus geen enkel risico." 
(Bart Jungmannl 

'Al\~~ maodtschopplj o~s be_handelt als meesten, dan gaan wij er ons 
r go rngon ook. De Jeugd van nu is 

es on - we pen 
t die (kerst,oud/nieuw) 
dagen dan ook midden in 
de week-, halverwege door 
t proviand heen gegeten 
en gedronken, 2 week 2 we 
okenda de week, po eh,loop 
aoohtends t i jd lang aur 
te piekeren hoe dog vand 
ug heten mag, heel erg k 

stuk vuurwerk waarnemen, 
gevolgd door t ondersnee 
uwen van atad door ettel 
ijke dtllzende neerdwale 
de krantesnippers , ia e r 
toch iets miagegaan, kan 
men wel vrezcn, daoht ik 
zo, twe~de kerstd~ 1 man r 

snuiven, 
pruimen, 
fluimen veel sap heeft. Dat is niet zo. 

Je komt wel eens een 

sinaasappel tegen mèt s ticker 

gem.e tend van t overv oe 
dig e t en babbelen over d 
erde-wereld kindjea 1derd 
e kerstdag cochten we kl 
euterschool spelen 01 de 
muren van uhh.:, hoe t ook 
mag heten (alajeolieft n 
iet nóg een emma dr bij ) 
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ter inwijding van dizz 
nieuw j aa.r, speciaal een 
i~preesie van producen t 
;ezez koe t thuis; 
nt3ic pleaee, 

---.
Nlllllllllljdlll*lna-.Doardl 
~ ... dldlljlllUjl-
illtllunnlnllligl,,van~ 

• 
• • 

~Klf.llS DOOD 
doet t niet nu weet een e• wel ongeveer te hebb 
ieder di.e ~ zn/dr jong en, t lijk t me ieder gev 
e ja~eu menig wekker ui al wel weer voldoende o 
telkaar had wezen peuze de beel weer te l aten 
len;hetgsval krijg je v zijn,de opera tie nam ve 
all zn levenedage• niet rvo lgens nog uren in 
,meer , 1n de geachte vol g slag, niet te vatten w 
orde,inmekaar, maar, dach keen lading rotzooi ze 
t 1k zo, e~n a araa t wa 

JAMES BOND 
e propp , 

maar wonder boven wonde 
r,t lukt,menig fruatrer 
ende minuten t ikten voo 
rbij,(onderwijl nog naa 

is daad, • •• 
(!loe11el gezegd moet worden 
dat schutter in kwestie e 
en lichte a!Wijking naai 
linx had), 

+· ••• ja.mea bond is still 
alive •.• #,, 

-· • •• who the :tuct ia jam•• 
bond ••• •, 

1
,. 

( 3ndre plaat), 
+•,,. je.me• bond was a na:d,, . ' 

maandag , e tuk 
nenz t oday,maar nu eere 
t nog effe tijd om - joe 
goslavie ie overal.- met 
t luchtepeelgoedgun de 
tuin oDTeilig te maken, c~u niet meteen zanikke 
n ; ~wel dsverheerlijkend 
; ~~cho ofweetilcwa t, enig 

ge een -nu- nog· 
grpnn krakeri j pl 

otseling en ma.eae - ende 
r t mom van zelfbeaober 
mins- op cursus v echtap 
ort nogal ty-piache dan 
e p ejea oefenenlachijnh 
eilig gestuntelJ,gout, a 
l les aan de kut,en, ••• 

lliet werkt ia e ok maa 
r een apparaat wat niet 
werkt,dua moet t t r maa 
r zover van komen,eeret 
diep ademhalen, je eigen 
volkomen geheel ontepan 
nen,du. langzaam voorzi 
ohtig schroefje voor• 
ohro ef je lo•draaien,,&n 
r, twUe, en, ••• , ploink, p 
loing, ja hoor,t im,endi 

r die :tuckin copyshop e 
• s lijter moeten enelle 
• want t liep ondertuas 
1111 al tegen zessen), 
r t zoo t e iiet weer i 

mekaar, eohter,het eige 
lijke euvel,het r eeds u 
r en· geleden afgeschoten 

· kogelkreng het nog etee 
da niet via de geeigeud 
e weg de l oop verlaten, 
en moet zich dus nog er 

binnenin eobu.ilhou 

rtje vervang 
· ,en worden, criedal!l"-e tom-a 

tulc-buiavr ouwengun ! ! , 
j a,lieve luia t eraarz,he 

175651 t , was een zware dag gew 
-. eeat,maa:zrzo liep t apr 

ookj e toch nog goed d , 
leefden nog lang 

11> 

VRIJ, 
MAAR. 
VOORAL 
VRIJ VEEL 

steeds vaker 111w11 ,, t11\L 

de colatlu w"o1• ,111 t ,r 
el mag,grpJUI eln,1•,11, 
kraakwachten a lJ 11 11011 • 
te ede in, -ou ook 1111 ~ '111• 
and ende· keu iboi"" 1.41 ~ 
wo.arechi jnlijk t - h 1 ~ 
je zomer-,kralc:1r~ t•1 11 
wonend O'O etand 1111 11ull;, 

zoala t d 
een lelijke eencl1 bH nh• 
tden, tikje andere h 11 
e opel.kadet maAir w«•h h 
eel beschaafd, 11eket• 11 te 
t verkwietend uin,ir kom \ 
meestal mall.lijk ot nle\ 
op gang,i11 MAZZO ttln 1111 

- ~oala verlopen vpro 

o -jochiea pogen 
eggen t rook·n•roll R•• 
cel - obevrolet;go1elli~ 
ordinair,-ar t zuipt, l 
om t politiek te zeggen 
,t politiek draagvlnlc 1 
e niet toereikend), ru.zz 

verkeert, a~entoe wakk 

ag ie in,half zware al 
tijden u.it,tony tonkers 
ie uit, terro:i:t ie nu 'in 
,de wno-sohut tin bekalk 

VAN DE 

aby s doen t hier no~ 
s teede goed,en daarom( ! 
?) kunnen we binnenkort 
vanuit a 'dam (!?) met b 
lijdechap kennis geven 
an de geboorte van t n 

ieuw krakend 06-eterili 
eatielljn, arnhem is pas 
o&,grpnn ur-, 

grplln · 91- •92, enJc'le kr 
akerzterz menen oneller 
(dM H, H politici) te z 
ijn met introduceren va 
n de europoeo godaohte; 
ni111.11, j aarerooeptie met 
alo veronRperin1 olijvo 
nop do btt, nix geen ho 




