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Weer dezelfde sleur ols eigenlijk alt\jd. 
~nsen worden voor andere mensen opge
pakt , ruiten (en blJna een mens) sneu
velen, je ventielen worden weer eens 
uit je fiets gehaald, treinslellen 
vorden gesloopt en WNC wordt voor de 
zoveel ste X uit de sto{kast geheeld. 
Heeft e r trouwens weleens iemand ne 
de vrijspreek een gedacht oai bij justi
tie vernietiging van het wolters fo-
~hoek te eisen? 

reemde reaetie Justitie 

Da Groninger Jua:ltla haalt 
aan vreomde lea gotrok
ken uit do vrijspraak van 

de krakers van hel Wotters
Noordholfcomplox. Dle les 
luidt: als bij messale vemlalln
gen do daders nlot op hotor
daed wordon betrap!, heoll hol 
geen zin vardachlen aan to 
hOUden. De wal heel verstrek• 
l.onde cons11quentles uil deze 
les zijn gisteren voor het eerst 
getrokken. toen zo•n 120 aup
porters van da FC Groningen 
voor meer dan een ton schade 
aanrichtten In een trein. De 
pollba Het, In overleg met Justi
ne. iedereen gaan. • , 

Is dat bedoeld als bood
schap aan de rachters die de 
WNC.krakers Vlljspraken? Oot 
zou wel een hole rsre gang van 
zaken zijn. NS la terecht boo11. 

omdal de politie een confronta
tie vreesde. 

Op het Zwolse statlon richt
ten de • supporters vemle6ngen 
aan en werden zij mal hulp van 
de gemeontepolitlo In een extra 
trein naar Gronlngon terugge
stuurd. Begetekl door perso
neal van politie en spoorweg
poli1le. Ondanks dia begelei
ding ploegden zij toch de ver
nlalingen In de trein. Maar -
andere dan bij de WNC-allalre -
waren er dus ambtsedige 1ietul
gen. dle ook nog zijn bedreigd. 

VOOf de trein op hel Gronin
ger station aankwam, ont
vluc:hlla een dool van de da
dera. Als wordt aangenomen 
dat .1noen de onschuldlgen In 
de trein bleven, had arrestatie 
op hot station Inderdaad minder 
zin. Hot noteren van hun na
men om hen later minstens als 

Justitie trok hoe dan ook oen getuigen te kunnen horen, had 
verl<eerde les uit de WNÇ-alfal- ultaràard niet achterwege mo
re, die bovendien nlol met deze gen blijven 
vergelijkbaar Is. Wat was lm- Justitie Is kortom onaan
mers het geval? De groep sup- vaardbaar laks gewees1. De 
portera was al onrustig toen dé vraag rfjs1 of de politie de trein 
lraln richting ZWOiie vertrok. wel uit· Groningen had mogen 
Volgens do politie waren Îlalen laten vertrekken. In leder geval 
onder Invloed en ook niet In het had de uil Zwolle komende 
bezlt van een zogeneemcle · train voor Groningen door oen 
combikaart. Een aantal kwam forse politiemeehl opgevangen 
rechtstreeks van aan 'house- · moet1>n zijn om de vemlelere 
party' In de Martlnlhal. WIide de en degenen die NS- en potiUa
&pOOfWegpolltle de trein al niet personeel bedralgden in de , 
laten wegrijden, hij vertrok toch , kraag te vatten. 

Det groningen 500 jaer kolonialisme 
ken vieren , boykotten enz. op geheel 
eigen vljze schlJnt iedereen te zijn ont
gaan. Wakker worden iedereen! Abel 
Tasmen, die ven TaSlllllnië en verant
woordelijk is voor de uit1110ording van 
de gehele oorspronkelijke Tesmeanse 
bevolking, wes een Groninger!!!! 
Klim eens uit die luie stoel, hang 
wat minder i n de kroeg en meak e r 
wat kreetiefs ven opdat de huiche
lears weer huiveren .••.. 

Eén ven stads grootste huisjesmelkers/ 
spekulanten heeft na z\Jn feillisement 
ploLacling weer l odingen poen. lleemstra 
is back in Lownl Let op de deurbel went 
als je eenmaal opengcdeon hebt kom je 
niet zo makkelijk meer van hem ef. Hij 
is nog sLeeds zielig, gescheiden en 
stoet onder druk ven iedereen. Of je 
hem wilt helpen door hem wat centjes 
te geven in de vorm ven huur ••••.. 
Dit overkwam in ieder geval twee van 
st.ads kreakpanden; het vieze mensenhuis 
en de viol ens traat. I s hij nou helemaal 
geschi ft geworden? Bij het kreekspreek
uur schijnt hij meer voor elkaer te krijg
en. Deze hebben (zo wil het gerucht) de 
Bleekerstreat geruild t egen de Fivel
streat. Toch mins tens de halve stad 
die met grote vreogtekens in hel hoofd 
rondloopt meer een verklaring schijnt 
nie t te willen opschieten. Ach, het is 
ook alweer zo lang geleden enzo .• . 
HeemsLre hed voet en zeker een oontal 
keratkadootjes nodig dat 'ic zo vlek 
voor de kerst lengskoml, Vanaf nu 
huur betelen is voor hem niet eens 
voldoende ; hij wil ook huur voor de 
achterscallige jaren. Zeg lleemetra, 
als je zo snel je cenLen die Je 
geleend hebt bij je vriendjes uit de 
red-light-zone terug moel betalen 
zal je toch iets anders moeten ver
zinnen. 
Wi l je hem nog spreken ofzo, a• den 
l engs bij de BleekersLraaL hij 11 in 
eigen persoon het dak aan hel repare
ren. 
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deze stad nog steeds sukkels 
aan de Bleekerstraat aan eigenaar Heemstra ia terugverkwanseld. 

l~ggen is het goed om- even te~ug_ te gaan in de geschiedenis. 

~ekraakt tijden"e· een aktiekr~~: 'Er bleken geen bewoners ~oor 

te vinden te zijn, en niemand wist er een tunktie aan te &e~en. Op zeker mo

ment itond de bezettingsgroep erg sterk ;mdat er een dossier uit R. O. gejat 

was. ·Hier zou een brochure van gemaakt worden. Dit gebeurde niet, en er gebeur-

bewoners gezocht, en het kraakspreekuur vond uiteindelijk een junk 

wou bivakeren. Ongeveer op dat moment kwam de eigenaar zich _mel~en en vertelde 

dat hij niet meer failliet was. Hij had geld geleend en was van plan om het 

pand te renoveren. Omdat dit heel veel beter klonk da• de plannen die kraak

beweging c . s . met het pand hadden is door enkele mensen, waaronder ook mede- 

werkers van het kraakspreekuur, in overleg met de bewoner besloten om de 

Bl eekerstraat te ruilen voor ex-kraakpand F1velatraat 21 . Heemstra zag dit 

niet zitten, maar wou voor FL 800,- de Bleekerstraat terug. Omdat hij met 

kwam i . p .v. Heemstra zelf zi~~ knokploeg die de .deur intrapte en vertelde 

hij appelmoes wou maken van de op dat moment aan\vezige bezetter. Al snel 

waren ook Heemstra en kraaksymphatisantedes ter plaatse en op de stoep van de 

~ivelstraat is afgesproken da t Heemstra de Bleekerstraat terug zou krijgen en 

~n ruil daarvoor geeft hij de F1velstraat voor 3 ~aanèen, met daarna een huur~ 

kontrakt voor een van zijn andere pand~n. Met Heematra is verder afgesproken 

dat de bleekerstraat geherherkraakt zou worden als hi j niet in Januari aan heL 

bouwen zou zijn. Het is nu Januari en Heematra is op dit moment bezig met een 

nieuw dak. Hochten er mensen zijn die het jammer Vinden dat de Bl eekerstraat 

niet meer gekraakt is, dan snap ik niet wat hen bezielt. Je kunt er hoogstens 
spijt van hebben dat je niet n 800 , - uitkoopsom gezellig 

G[ITOfjE GA[IG 
In .- .. . ..... - - .. .. - -:J! . .. -: .:·~~!.~· 

çe ~j j d ~en per.dje gekrää~t 
. 1s e:gent~m van e~n slaç~r 

die ·r.:>~ ::::o ;e!r n:et .,:,c!1t 
ge1.u_h~~ ~/a~ d~ ~et~~tt~g. J~ 
kra~ersters =iJ n nog ~!J de 
moeder van de s l ager langs 
geweest om stroom en een 
getru:kerskcr.: rakt (? .l te 
vr.~Çt:l'L ::.:- ·,1:.: !en -?r :lc..ne! 1.;~: 
':>!: _~v~:, ·-1ör.~r .. Do:: :31a;e.!· v,:,:-,; 
dat =è =:ch=\!: : .:i-.:.ar :~OèSt-:- :·. 

~~~=~~ =~n~~r s~r0~m ~~ 
l<on.:.rakt. I:-.r..1ddels =ijn d;~ 20 
Jaar kem:el 1J~ afçelo;,en war.t 
slagertJe-l1ef wi l weer aan het 
werk 1n z' n pand. En di:s 
stuurde de advocaat van de 
e 1g•naar (komt uit roden) op 
donderdag e~r. brief aan de 
~re~er ' B dat ze er op maandag 

u:; ~o~e~ ~n =:;~ . : n~1ctc~ le !e 
je:a op~c:cer~:jn gert~t to: _ 
~!:..Jr:. en :!e ~:!· :,j(erster s 
9ro~eren ~~ s:!ge~ z over te 
i<~: .. ;er ~~: =-:- :?1c,çer: b::jve:n 
:1one~ t-.t-,H h:J .-;o~: 
daadwerkei1JY. ~et bouwen 
begint . Dat zo; we l eens pas :n 
juli kunn~n zi jn. Afgez ien van 
ee~ ·~ it ~ik ;•stoken bakf:d:~ 
he~t~~ ~~ krek~r • 3 geen las c 
:r-::l··l·:1:t-:- bu!-:· o r :3s:"'.oe. ~r: 
bu~~~ v1n~en ~~t =e:fs we l beet 
ia:: 7.e bo:t ç~.::-:ak: is. He~ 
panèJe schijr.t 8 Jaar eerder 
ook ~l ee~s ge~raakt te z ijn 
~ewees~ . :n :eéer geva l lag er 
1n de 1nm:ddei~ e rbi jgekr aakte 
garage een bor~je met 
"gekraakt " en een vrouwenteken 
erop. 
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I:-:m1dè-::ls :s er een :·.1euw 
bcuwpl.:in. Op de bega ~e grond 
moet "zakt' l i jke 
d:enstverle:1ing' (ui:zendburo. 
tanèarts) komen . Daa~boven 
komen pre:n!e C appa r : ~mencen 

QJ[j fJnANE w E 6 
Woensdag 15 Januari was er een 
lande! ijke axiedag :<"gen è-ë 
nieuwe hu1sv~stings~et.(Zie 
elèers i n de=e chaos ) . Ook in 
groningen werd het kap1taa: 
voor de zove~lste k~er een 
verplet tere~ie s iag 
toegebrach t, Voor de derde keer 
werd namel1;~ het pand aan de 
;,;r!lneweg nr . 1 gekraal-:t. T ;a . 
hoe gaan dat soort dingen ... 
Het pand we~i 's rui~dags 
ge~raak:. Me~ wipte snel d~or 
een raam naar binnen. 
Natuurlijk ~et meder.eminç van 
het gebruikeiijke 
o r.èoorèring=~re barricade 
ma:eria~l. ~wee junkies er. een 
hond verlieten het par.den 
wensten de ;.;!"'akertjes noç veel 
:;;u-ces . ~i: · .• ordt a:!fmaal 
gewoonweg sa~ i.Het pa~d hee ft 
zi ch inm1dde:s al wP.l tot een 
co::iple>: or,tw1kkeld. Zich 
ve!"'velende tezettersters 
hebben achtereenvolgens de kerk 
en de pastor:e ernaast 
erbijgekr aakt. Dit laats te pand 
wa3 àirekt na de kraak doo!"' de 
kraakwachr.en verlaten. Onàanx 
de verwach::~gen is de k!"'a~eweg 
nc~ niet bi:1ezet i~ de 
ç! ~ri ~u~e ~ ?l er1 J v ~ n 
kcn:1·on':.:1tie3 t usse:-, "wij -ën 
het g e::ag ". Je kops bleker. weer 
eens n:et te vertro~wen :::iat 
de tot de tanden toe bewacenàe 
krakersters voor niet s hei~en 
zitten wachten. Niet dat ce 
geneente n~ · zo entoesias: is 
-)~·,: r· ü-. kr ,. !ic rt. 0. 
i)!'":.jek'.: l e:d~:-- J. S!:!"'oonti::! .. ; 
\ :1tl".<)~.!:. :i.-:: r..1~::l. 11~: ::-: 
~~~ :~!~f :c~;~;p~~~ ~o~e~ ~a~ 
=:J 'hl:': r.! !.,Y.4;:obl:~ :3~~·:.·.:U$ 

oppai<kP.n". ~elaas wou 'ie daar 
niet metr 0·1e!"' vert~llen. Zoals 
al eerd~r g!meld is het ocde 
bouwplan (k~ntoren e n 
appa rtement!n ) ze lfs doo~ de 
wel:;;t3ndsl-:o::im1ssie aîgekeL:·d. 

v1~ 1~1.00C g~lèen p~r stuk. 
r.ele:naal be.ven ir.oeter: dan twee 
"pen~houses" J.:o:::en d:e nog 
d~urce~ worien. Al d:t fraais 
wc.rd, ons toebedee ld door een 
pc,.rU cul iere 
pr OJek':ontw1kk!:aa!"'. Volgens 
S:r·oorr.zerg heeft de 
welstandskommissie dit plan al 
goed gekeurd. Begin februari 
ko:nt het in de raads~ommissie 
W.!arna er e9n bouwaa::'lraag ) 
i ngediend kan worden . Maanda 
13 jancari i s er over dit 
bcuwplan nog overleg geweest 
mee de omwonenden. 
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=-=· .. ..,hl t 
zover miJn poging tot 

• objectieve verslageverij. 
·,: Hieronder mijn mening over een 
''! paar dingen die gebeurd zi jn . 

Laten mensen die zeggen dat ik 
m' n mond moet houden c:::dat de 
~I[ toch zeher mee leee: eerst 
::ei f ophouden met rodè!len in 
èé' kroeg. 

P v: !ik né. de kraal< wa-:-e~ er nog 
:na3r we:n1g mensen die plannen 
met de panàen hadden. ~isch1en 
wei logisch omdat we1 r.1g mensen 
van het bestaan va n al die 
ruimte wisten. Inmiddels zijn 
er in de kerk een aantal mensen 
komen wonen die verder ond€'r 
a néere in de maz::o heb~en 
gewoond. Ir: ziP. dat n:et 
:::::en . I 

!--

In onze mooie stad worden 
mensen nogal gauw; i n1hokjes 
geduwd. Je bent voör de mazzo 
o~ tegen de mazzo . Je bent een 
b1erpunk of een politico. Over 
en weer wordt veel geroddeld en 
gemopperd en ook termen als 
"d?odma~i_,n" worden daar.bi·j ·;aan 
be1de ZlJden niet geschuwd. Ik 
hou niet zo van al dat gezeur 
over doodmaken. ik vind het 
krachteloze grootdoenerij. Ook 
heb ik er een hekel aan dat 
mensen die in de mazzo · 
wonen/komen op 1 hoop ~orden 
geveegd en vervolgens als aso's 
en "fout" worden bestempeld. 
Het zijn niet .alleen lui uit de 
m ~o die asociale dingen 

.ken en in : de mazzo gebeuren 
ook wel goeie dingen ''(konserten 
b : v: ) : Zelf scheren mensen van 
die zogenaamde mazzokliek 

echter ook mensen over 1 kam. 
Ben je niet voor ze. dan ben je 
tegen ze en dan '.ben je politico 
en dan ben je dus "fout" . Je 
~oeft maar 1 woord te zeggen of 
Je bent al in een hok gedouwd . 
Op die manier is er ook geen 
respekt voor de initiatieven 
van andere mensen . Het zijn 
immers toch maar "politicos". 

Ik ben er tegen dat de mensen 
die nu in de kerk wonen er zijn 
komen wonen om de volgende 
redenen. 

Ten e ërste omdat er volgens m1J 
met deze mensen niet samen te 
werken valt. Het gaat me er 
niet alleen om dat zij zich 
vaak niet aan door hun zelf 

emaakte afspraken houden. Ik 
,d het vooral klote dat als 
daar i e ts van zegt tegen 1 

iemand je meteen alle vrienden 
en vriendinnen over je heen 
krijgt. Ik vind het prima als 
mensen voor hun vrienden 1 
opkomen. Maar in dit geval 
houden mensen ten koste van 
alles anderen de hand boven het 
hoofd. 
Ik vind dat een aantal van de 

mensen die nu in de kerk wonen 
een kraakwachtmenta 1 iteit 
heeft. Ik bedoel hiermee: 
weinig of nie ts aan het pand 
doen e n zonder verzet panden 

-verlaten omdat je daar 
bijvoorbeeld geid voor krijg~. 

Volgens m} j hadden oók anéfere 
men~en de kans moeten krijgen 
om Jets met de kerk te doen. Er 
was een ~kousties gitaarbandje 
wat ~~l 1n de kerk wou oefenen. 
Er ZlJn zat andere 
groepen/ mensen die ruimte 
zoeken. Die vallen nu buiten de 
b~~t omdat zee~ niet zo snel 
b1~ ~are~ _omdat ze bijvoorbeeld 
weinig t1Jd hebben. 

Qat de mensen die nu in de 
kerk wonen het "opnieuw willen 
proberen" kan ik me wel 
voorstellen. Maar kraak dan 
z~lf een pand zodat je alles 
voor -~ezelf kan ·regelen. Als er 
dan dingen misgaan heb je er 
voor het grootste deel alleen 
jezelf mee. 
Mischien zijn er mensen die 

zeggen dat ik geen recht van 
spreken heb omdat i ik zelf niet 
aan de kraneweg woon. Ik vind 
dat het me wel aangaat omdat ik 
wel heb meegewerkt met de kraak 
en in de panden zelf. Bovendien 
is groningen ook maar een 
provincienest waar je elkaar 
konstant tegen het lijf loopt 
of je nou wilt of niet. Ik geef 

_.,.gewoon m'n ~ening en mensen die 
V!,f er ook iets over te zeggen r 

'

hebben kunnen hun reaxies naar . 
de Chaos sturen. . . . 

? ,, 



L/,Nl)ELYKE Kl~/, /\K/\KTIEl)/,G 
·.-j Amsterdam- Groen "'links heeft het voorstel gedaan om ove;-::·~ veek een· extra 

i./ commissievergadering in . ~e lassen, vaar in alleen het' raadsedres behandeld 

zou moeten vor1oen •. Groen Links 1s ven· mening dat de gemeente Ams'terdam 

zich neMatiet moet uitspreken over äe aankomende nieuve huisvestingsvet. 

Wet er uiteindelijk in deze vergadering bésloten is, · is ons tot nu toe nog 

ondu_ide1ifj k . 

Om 11.00 is Ceintuurbaan 85 herkraakt door 60 mensen. lle kraak verliep soepel. 

Ha enige tijd kvam politie; die vond het vel best en hoefde niet eens binnen te 

kijken. 's 'liddags la,aa er een aspirant-koper aan de deur. Volgens he• zou vol

gende veelt het koopcontract worden afgesloten. toopprijs is \81.000,; 

voor ~e 2e en !\1 ver~ie,ins, Advocaat Schelteu heeft inmid-

dels een aanklacht ingediend wegens huisvredebreuk . De koper heet 1), Blakeslee. 

Vanaf 1.00 uur zijn zo'n 50 mensen aanwezig bij de commissievergadering voor 

vonen e.n werken om daar te praten over de huisvestingswet. 

~ -:j Gekraakt: Vismarkt 3 en 5 . De eerste poging vas 011 5.30 uur. De politie was er 

: (te) snel bij en vier mensen werden opgepakt. Zij zitten nog vast. De 2e poging 

• om 9.00 uur lukte. Er is leegstand gekonstateerd. De eigenaar kwam binnen een 

om 

pogingen waren mislukt, 

half uur, kwu er niet in en bleef in de buurt rondhangen. 

Er is voor vandaag een dagkafe ingericht. Voor de deur worden stencils uitgedeeld. 

Er is een groep mensen 011 het pad te gaan bevonen. Eigenaar is 81ltpark !IV, direlc

teur B.H. llessing. llet pand stond !½ jaar leeg - volgens r.esstng 3 maanden en vol

gens hem verd er gewerkt. Uitspraak over al dan niet huisvredebreuk wordt vandaag 
ven,acht. 

van de ochtend is aan wet.houder Zwart (o.a. Volkshuisvesting) de Vl'-

resolutie over ontruimingen aangeboden. 'lij draaide overal omheen en vond dat die 

resolutie niet voor Utrecht geldt (aaar meer voor Je llereld 

in het zàt; deze 
was er nu niet meer. Eigenaar is de gemeente. 

Twee jaar geleden zijn toemalige planen voor sloop en nieuwbouv van 

geraakt en wat men er nu mee wil is niet duidelijk. 

liet pand verkeert in zeer slechte staat, er is een groep mensen die het pand 

nu bewoont. De bewoner*s zijn bang dat de politie misschien morgen al wil 

gaan ontruimen, omdat z~ gehoord hebben dat de politie mee hield 

dat het pand gekraakt . zou kunnen gaan worden. ;;''·· 

v ·, ~~~--· .-ft:'1~.~· •--~~>,.,v.; .· ~~,: ~ 

het eer st sinds 

,. 

MOI STl\OJEil.S 

Op d1t moment 1s .-r t:'en twee.je k.imer deleg.:it1e o p bezoek b1J on=e 
burgervader nans Ouwekerk om te kl1::tsen over de jurid1sche no
sleep van de ontru1m1ng v~n het Walter~ Noordhoff Complex. ZiJ 
sch1Jnen ergens et:'n "}.r3a~ probleem" te zien. Volgens ons ü:1 
kraken niet e~n ptabieem m~ar levert het juist een b1Jdrage aan 
de o p lossing van he t werkel i Jke probleem: WONINGNOOD!!! 
Eind deze maand wordt er een nieuwe huisvest1ngswet behandeld t.1 1e 
de o ud"' woonru1mteweL moet gaan vervangen. Deze wet. komt er enkel 
en al lee11 <:•m kraken te voorkomen en gaat weer voorbij .:tan he~ 
recht v~n 1edero•n om goed en betaalbaar te wonen. 
De gemeentt:" Groningen doet a lleen haar best het investeringskli
maat tenop:::ichte V l'II'• andere steden te verbeteren d.m.v. een 
uitverkoop van onze ~lad aan pr0J~~tontw1kkelaars en het be
dr11fsleven. Ov~ral verr1Jzen kantoorkoll ossen. Luxe ~pparcemen
t "n en .a'ld"'t e Y'''.'91 ehokken" ten-11 11 mense n met Wf' , n llJ po"'n 1 n 
woonghettos aa11 de 1and van de st.ad gedumpt worden. 
Door m1<ide l v ,,; n dez,, nieuwe wet wordt hel spei<ulan t1n1 wel ~re; 
makke l i Jk gem;;iakr. ,:,m panden I eeg te l ;, ten sr.aan doc,i- er zgn . 
kraakw~cnten ir: te =•n c en. Dtl'Ze kn:iakw'.lcht<:n hebb~n een ']eh1·1J 1 -
kersl<.ontakc =·:;d,!lt ::e geen e11l<.el wor.-nrecht meer he-bben . Z,:, 1s "'? 

b1 Jvoo,·bet:> ld de;:,1 w,•~k ,·-~n g~me entep.3nti a.1n de Kr,:,.newe<J IJ':'l'.r~ól•. 1 

waar ee11 ,;r,i<o::le ,:un!.lf:,nares 1nogel1Jke wc,,:,murn1te voor m1 ni:;tens 10 
rno::nl:'P.n ' bew-:1.iJ.t,~ · d,•or .,..,ns 1n de week t-i'-11 1.11H LJe 1n ha,'lr .:1t".'l1e1 
ce Jd, eaeren . 

-·STOP DE NIEUWE iiUiSVE5TING.3WET EN l\FSCHI\FFING v;d LEEGSTANDSWET 

• Krakers hebben gistermiddag 
aan de Kraneweg in Groningen 
een pand gekraai<L De krakers 
wilden met do kraakaklle de lanoe
lljke kraakdag onders1eunen. Ook 
elders in het land werden tal van 
panden gekraakt en voerden kra
kers ak1/es. Ze v11llen daarmee 
protesteren tegen de nieuwe wo
ningwet doe volgend jaar van 
kracht wordt Volgens de krakers 
legt de ~,euwe wPt speculanten 
geen strobrè<'d in d~ weg. 

Het pand aan de Kraneweg Is 
eigendom van de gemeente. De 
woning werd al eerder gekraakt en 
vervolgens ontruimd. Twee nieuwe 
pogingen van de krakers om het 
pand opnieuw te kraken m1sluk1en 
omdat er een zogeheten kraak
wacht In het gebouw zat. Gls1eren 
was dat niet het geval en konden 
de krakers zonder problemen het 
pand blnnehdrlngen. 
In het gebouw zotten momenteel 

ruim twmtog krakers. Volgens een 

woordvoerder van een van hen Is 
de kraakaktle geen kortstondige 
gebeurten1s dle alleen bedoeld is 
om de landelijke aktie 1e onder
steunen. "Het is de bedoehng oat 
hoer mensen van ons gaan wonen·, 
aldus de kraker die gisteren tot 
diep in de nacht op het dak van het 
pand de wacht hield om voorbereid 
te zijn op een mogelijke ontrul
mingsakt1e. 



! Persverklaring \ 

Vandaag worden in verschillende steden van het land akties 
gevoerd tegen het ontwerp van de nieuwe Huisvestingswet, die 
vanaf 28 januari in de Tweede Kamer behandeld zal worden . Deze 
wet bevat een aantal bepalingen die in strijd zijn met het 
recht op_ passende huisvesting, zoals vastgelegd is in de Alge
mene Verklaring voor de Rechten van de Mens (art. 25). Een 
zo'n bepaling is bijvoorbeeld de strafbaarstelling van kraken 
binnen 6 maanden leegstand. Hierdoor zullen nog meer mensen 
gedwongen hun huis moeten verlaten. 
Een belangrijk orgaan van de Verenigde Naties heeft officieel 
de uitvoering van gedwongen ontruimingen veroordeeld en stelt 
de overheden hiervoor verantwoordelijk. Deze sub-commissie 
heeft op 28 september 1991 een resolutie aangenomen waarbij 
gedwongen ontruimingen in strijd zijn met het internationaal 
erkende recht op geschikte woonruimte. 

In het kader van deze landelijke ax ie dag hebben wij in Groningen~ ) 
de Kraneweg voor de derde keer herkraakt . Dit pand . wat eigendom 
is van de gemeente wordt a l meer dan een jaar "bewaakt" door een 
kommercieel kraakwachten buro . In de prakti jk betekent dat er 1 
kunstenares eens per week gebruik van maakt als atelier, d.m.v . 
een tijdelijk gebruikers kontrakt . Dit terwijl het woonruimte kan 
bieden aan 10 of meer mensen en er ruimte is voor een kle inscha
lig bedri jfje 1n de loods aan de achterkant. Enkele weken geleden 
heeft de gemeente het pand van binnen gesloopt en dichtgetimmerd . 
weer om kraken te voorkomen . 
Juist dit beleid dat er op gericht is kraken te voorkomen en de 
weigering te werken aan een strukture le opl ossing van woni ngnood 
is het probleem. 
KRAKEN is niet een probleem zoals Ouwekerk ons wil doen geloven 
naar aanle idi ng van de ontruiming van de Grote Kruisstraat maar 
kan juist bijdragen tot een op l os sing van wo ningnood en onnodige 
leegstand door spekulat ie . 

De belangrijkste doelstelling van de nieuwe Huisvestingswet 
(HW) is dat woningzoekenden met een laag inkomen niet meer in 
aanmerking komen voor de duurdere en dus betere woningen . Door 
de absurde huurverhoging van minimaal 5,5 % op de toch al hoge 

· huren wordt de huizenmarkt kunstmatig krap gehouden. Mensen met 
weinig geld zijn aangewezen op de schaarse goedkope woningen 
die tegenwoordig per definitie slecht zijn. De woningen staan 
vaak in de oude, (nog) niet gerenoveerde, stadswijken . De 
nieuwe bepalingen in de HW zijn niet meer dan bezuinigingen op 
de huursubsidie . Hierdoor kunnen alleen nog maar mensen die een 
hoge huur kunnen betalen , een kwalitatief goed huis k.rijgen. 

In de nieuwe HW wordt ook de Leegstandswet opgenomen. In de 
diskussie bij de invoering van de Leestandswet in 1987 werd de 
verplichte registratie van leegstand en het strafbaarstellen 
van kraken nadrukkkelijk aan elkaar gekoppeld. Het plan was 
namelijk dat bi j overschrijding van de geregistreerde leeg
standstermijn automatisch het pand gevorderd zou worden door de 
betreffende gemeente. Aan de andere kant zouden krakers straf
baar zijn, die binnen de leegstandstermijn een huis kraken. 
Uiteindelijk zijn beide bepalingen nimmer ingevoerd , wegens de 
hoge kosten die aan een leegstandsregistratie verbonden zijn. 
In het ontwerp-HW worden deze twee onderwerpen zonder enige 
motivatie ontkoppeld. 

(0 

l. 

Alleen het strafbaarstellen van kraken wordt voorgesteld, maar 
niet het tegengaan van ongerechtvaardigde leegstand d.m.v. een 
leegstandsregister en verplichte vordering. 
Nu is het zo dat het gevolg van het niet voldoen aan de gestel
de termijn voor leegstand, ontruiming is . Volgens de nieuwe wet 
kunnen krakers in zo'n geval strafrechtelijk vervolgd worden. 
Het enige instrument wat overgebleven is om de leegstand nog 
een beetje te bestrijden, is een niet-verplichte vordering. Bij 
vorderen dwingt een gemeente een huiseigenaar zijn pand in 
gebruik te geven aan woningzoekenden, weliswaar tegen de maxi
maal mogelijke huurprijs. De gemeenten maakten al weinig ge
bruik van de vorderingsmogelijkheid, met de nieuwe regelgeving 
m.b.t. vorderen is het voor hen financieel nog onaantrekkelij
ker geworden om hier gebruik van te maken. De gemeente moet 
namelijk de kosten gaan betalen voor het geschikt maken van het 
gevorderde pand voor bewoning. 

Met dit ontwerp Huisvestingswet ~laat de Nederlandse regering 
wederom zien dat ze de belangen van de mensen met de hoge 
inkomen, projektontwikkelaars etc. belangrijker vindt dan het 
recht op goede huisvesting voor iedereen. 

dat elke gedwongen ontruiming 

En wij 

- Stopzetting van het anti-kraakbeleid, 
waaronder de strafbaarstelling van kraken 

- Naleving van de VN-resolutie, ZsiiJ'"i!4! 
dus gëën gedwongen ontruimingen 

- Strukturele aanpak van de leegstand 

Dit leidt tot dak-

._; 

~, 
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"'1nd januari behandelt de 2e kamer het ontwerp voor een nieu~e 
huisvest ingswet. Door deze wet zal de individuele huur3UbsÎd e 
oml aag gaan. Het kraken van panden die nog ge~n half jaar eeg 
hebben gestaan, wordt strafbaar gesteld . 
De huren gaan al met 51 5 96 per jaar omhoog; door deze nieuwe 
wet kunnen huisbazen nog makkelijker doen en laten met bun pan
den wat ze willen. Voor bewonersters en woningzoekenden wordt 
het nog moeilijker om op haar ( woon- ) rechten :e staan. 

WONINGNOOD 2 KRAAK DE -LEEGSTAND 

WONEN IS EEN RECHT 

HUISVESTINGSWET ·- "HUISVESTING Wffi ~ 
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COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 

Sub-commissie ter Preventie van Discriminatie 
en Bescherming van Minderheden. 
Drie-en-veenlgste zitting 
agendapunt6 

Kwesties van schendingen van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, inclusief discriminerend beleid op 

grond van ras en apartheid in alle landen, bijzondere 
aandacht voor koloniale en andere afhankelijke landen en 

gebieden. Rapport van de Sub-Commissie van de Commissie 
voor de Rechten van de Mens: resolutie 8 ( XXIII ) 

Ontwerp resolutie ingediend door: Mr. Alronso Martine~ Mrs. Baulista, 
Mr. van Boven, Mr. Chernichenko, Mrs. Oaes, Mr. ~spouy, Mr. Eide, Mr. 

Hatano, Mr. llkahanaf, Mr. Rlvas, Mr. Sachar, Mr. Türk and Mr. Ylmer 

1991/ ..... Gedwongen Ontruimingen 

De Sub-Commissie ter Preventie van Discriminatie en Bescherming van Minderheden. 
Herroepende haar taken volgens resolutie 8 ( XXIII ) 
van Commissie voor de Rechten van de Mens, inzake schendingen van mensenrechten. 

- Overwegende dat elke man. vrouw en kind het recht heeft op een veilige plaats om te leven 
in vrede en waardigheid. 
- Betrekkende dat volgens V.N.- gegevens meer dan l biljoen mensen In de wereld dalcJoos of 
ontoereikend gehuisvest zijn, en dal verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen. 
- In herinnering roepende de erkenning en de ( juridische ) basis op het recht van passende 
huisvesting in o .a . de Algemene Verklaring voor de rechten van de mensen ( an. 25 ) het 
internationale Verdrag inzake economische. sociale en culturele rechten ( art. 11 ) e n het 
Verdrag Inzake de eliminatie van alle vormen van rassen discrimatie ( art.5 ). 
- Tevens herroepende resoluties 41/146 en 42/146 van de Algemene Vergadering e n resoluties 
1986/36. 1987 /22 en 1988/24 van de Commissie voor de rechten van de mens. allen getiteld: ·· 
realisatie van het recht op toereikende huisves ling ". 

- Zeer bezorgd dal gedwongen ontruimingen voondurend worden uitgevoerd in veel staten en 
bezette gebieden. jaarlijks miljoenen mensen treffen, en dat met uitzondering van een aantal 
speciale gevallen, de overgrote meerderheid van deze ontruimingen niet gerechtvaardigd 
kunnen worden volgens recht Inzake humanitair recht. 
• Erkennende dal het uitvoeren van gedwongen ontruimingen betrekking heeft op hel 
onvrijwillig verhuizen van personen, families en groepen uil hun huizen en 
leefgemeenschappe n, res ulterend in de vernletiging van hel leven en indentiteit van mensen 
overal ter wereld, en een groeiend aantal daklozen. 
• Ervan bewust zijnde dat regeringen vaak naar rechtvaardiglngen zoeken voor het geweld dat 
mogelijkerwijs gepaard gaat met gedwongen ontruimingen, door termen te gebruiken als " 
leefmilieu verbeteren, stadsvernieuwing, overbevolking en vooruitgang en ontwikkeling". 
• Verstoord dal door gedwongen ontruimingen en dakloosheid, sociale konflikten verergeren 
en vrijwel altijd de armsten treffen. meestal sociaal, economisch, ecologisch en politiek 
benadeelden en kwetsbare groepen in de maatschappij, terwijl de belangen van meer machtige 
sociale groepen behartigd worden. 

Tevens verstoord dat discriminatie gebaseerd op ras, huidskleur, nationaliteit en geslacht, de 
.:onomie en andere status vaak hel ware motief vormen achter gedwongen ontruimingen. 

- Ervan bewust zijnde dat gedwongen ontruimingen kunnen worden uitgevoerd, bekrachtigd, 
verpllchl gesteld, voorgesteld, geYnltieerd of getolereerd door een aantal partijen Inclusief maar 
niet gelimiteerd tot nationale regeringen, projektontwikkelaars, planners, huisbazen, 
speculanlen en internationale financiële instituten en hulp agentschappen. 
- Benadrukkend dat de uiteldelijke verantwoording voor voorkoming van ontruimingen bij de 
regeringen ligL 
- Overwegende dat ontruimingen vaak veelvuldig vooraf opgezeue. goed geplande akties zijn, 
vaak gelegitimeerd door de wetgeving. 
- Aangemoedigd door de groeiende aandacht gegeven aan het onderwerp ontruimingen door 
met name he~ V.N. Comitee voor economische, sociale en culturele rechten. in het bijzonder 
tijdens de vierde zitting waarin nadrukkelijk Is gesteld dat huisvestingsrechten met geweld 
gepaard gaan in het bijzonder in de context van ontruimingen. 
- Voorts aangemoedigd door recentelijke aankondigingen gemaakt door hel V.N. Comllee voor 
economische, sociale en culturelen rechten gedurende de vijfde zitting waarin een land werd 
verklaard het recht op huisvesting te schenden. 

1 • De aandacht trekkend van de Commissie voor de Rechten van de Mens op de volgende 
punten: _ 
a - Het feit dat het uitvoeren van gedwongen ontruimingen een schending van de 
mensenrechten inhoudt, in het bijzonder het recht op adequate huisvesting. 
b - De noodzaak om onmiddellijke maatregelen te nemen op alle niveaus met betrekking tol de 

,pzetting van het uitvoeren van gedwongen ontruimingen. 
- Aanbevelend dat de Commissie voor de Rechte n van de Mens regeringen aanmoedigt 

stappen te zetten en wettelijke maatregelen te treffen om de uitvoering van gedwongen 
ontruimingen aan te pakken inclusief het verlenen van juridische zekerheid van 
e igendomsrecht voor diegenen die recentelijk bedreigd worden door gedwongen onLruiming, 
gebaseerd op effectieve raadpleging en onderhandeling met de betrokken personen of groepen. 
3 • Nadruk leggende op hel belang om onmiddellijk geschikte en voldoende compensatie en/of 
alternatieve accomodatie aan te bieden in overeenstemming met de wensen en belangen van 
personen en groeperingen die gedwongen ontruimd zijn, in wederzijds bevredigende 
onderhandelingen met de betrokken personen of groepen. 
4 • Besluitende om de kwestie van gedwongen ontruimingen nader te onderzoeke n als een 
grove voortdurende schending van mensenrechten die grote aantallen mensen treft. op de 
vierenveertigste zitting. 
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q)I. blokl<ade/Kies 
a oluw/antira avond in 
R'dam/Brief over type-o~. 
negative/Hoyerswerda bl1Jft 
hoyerswerda/verklari ng 
vluchtelingen in 
duitsland/Deportatie 
vietnamezen en 
russen/Alkoholdiskussie/Kraak 
omval 45 a'dam/Oorlog in 
joegoslavie/Stop emb~rg? tegen 
irak/El salvador/Rad10 1n 
hongarije/Oost . . 
timor/UitkeringclupJesd1skus
·sie/Talloze al dan niet bezopen 

f 

axies . 

GAL NR 13/ 3 - 1- 92 

Thema media in 't Koetshus/ 
"Së1men" reaxie op GAL nr 12-
over sexisme in 't 
Koetshu~/Diskussie over 
vluchtelingeproblematiek/Boer
enprotest tegen snelweg/Bont 
voor dieren/"Feminisme is iets 
wat je sti~kem thuis 
doet"/Friesland, nederland en 
een verenigd europa/rara 
diskussie/Groni ngse 
kraakt oestanden/500 jaar 
racisme/Brief over 
koetshus/Clash/DGIII 
bezettersters in 
brussel/Gejatte voorkant van de 
vorige Chaos op de achterkant. 

DE RAKE KLAPP~ANT 13-1-92 
KRANT /GRAC!:ITE J<raalrnieuws 
l(raaJ<been 1/~{!~!e verloofde 
uit a'dam) ' 
willem d eschreven(.) 
alexander/han ~5 J<raal</COVRA 

1 g 0mva l .. 
vers ad /Autovr1Je 
b\ol<l<a e osL · b nt 

VEl~K{}()I) 1) UNTEN 
'LEEF IN CH/\OS ': 

1 

infowinkel Grr5n ; binnenstad/ Class war/anti_ o 
)<ornmentare~/ evangene 7~ 

. ·e/Potit1el<e g /VranJ<nJl< a~1 ~-l gezever 
UK/All<011" 

geblaat. 
KONFRONTATIE ö/ .JANUARI 92 

Achtei·grondart ike l en over de 
volgende 
onderwerpen:rara/interview met 
dominee uit pauluskerk in 
r'dam/boycot israel 
kampagne/~u1d-afr1ka/post 
ctalinisties socialisme/de 
quimpoaffa1re/nasleep 
WNC/milit::u en de1·de wereld/500 
jaar kolonialisme/het huidige 
geldstelsel/sollicitatieplich
t/vreemdelingenpolitiek 1n 
europa/nov1b en de derde wereld 
beweging. 
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2 mensen uit hamburg die ~l 
vanaf juli 91 1n de bak Zltten . 
Ze worden ervan beschuld~~t 
betonplaten op de spoorl1Jn 
van kiel naar hamburg gelegd te 
hebben. ZJ lf ontkennen ze deze 
beschuldigingen. Zie verder 
vorige Chaos. Kort nadat ze 
waren opgepakt hebben mensen 
een solidariteitsgroep voor de 
twee gevangenen gevormd. Deze 
groep heeft al veel 
lawaaidemo's e.d. 
georganiseerd. Als all 7s goe~ 
is gegaan is er o~ 11 Januari 
een podiumdiskuss1e gehouden 
o.a. met de minister van 

. sleeswijk-. s-1· t1e van lfde dag zou JU~ 0 deze · 
holstein. Pb . j de gevangenis 
er ' een demo ftde week was _er 
zijn. In deze anifestatie in 

keen grotem H t proces van 00 
land. e 

hamburg gepint namelijk . 
de twee. ~eg . 'k in januari· waarschiJnl1J 

-Kontakt: Solidatitatsgruppe 
Ralf&Knud 
c/o Schwarzmarkt 
Paulinenstrasse 15 
2 Hamburg 36 

d Andresen Adres: Knu 
Ralf Gauger ht It~ehoe L dgeric -:z. Zt. an erstrasse 68 Breitenburg 
2210 Itzehoe. 

Politiek gevangene John Bowde 
is nu terug op het "ghost 
train ·• systeem van constante 
isolatie en veelvuldige en 
onaangekondigde 
overplaatsingen. John heeft al 
5 jaar op de "ghost tra in" 
doorgebracht vanwege zijn 
bekendheid als aktivist. In al 
die tijd werd hem nooit 

IN DANGER 

toegestaan andere gevangenen te 
zien en werd hij bij elke 
aankomst in een nieuwe . 
gevangenis zonder genade i n 
elkaár geslagen. Hij werd 
gemiddeld 1 keer per maand 
overgeplaatst. John doorleefde 
deze hel ongebroken en bleef organiseren. 
Twee jaar geleden kreeg hij 

een waarschuwing; hij 
organiseerde een konferentie 
over racisme binnen het 
gevangenissysteem. De 
konferentie was een succes. 
maar John werd met een "lay 
down·· (tijdelijke 
strafoverplaatsing) in Winston 
Green gevangenis gestart. Hij 

van de trap werd dear gesl:f:~pt en verbaal 
naar beneden~ . was erns~1g 
mishande 1 d. ~~;.oken ribben . e_n 
gewond met g h de aan z1Jn 
een blijvende se a .. 
wervelkolom. niseren. HiJ 

John bleef org~dstone 
werd naa~ ~e Ma~eplaatst in het 
gevangenis ove~ieuwe. lagere 
kader van ee~an zijn 
inschatting .. o Daar ging 

. h idsr1s1c · . n vei 1 ig e de korruptie va hi j rn tegen 

. o gep.,.kt na 
K· yar werc: P • ·•·i<se . 

Ker.,al. ~ tegen eo.n '"::k b:--anc~ 
-~ aJ<t_e .., de b..... ..., "' ee. , 0.,. hal va.. . ·r:oo:-- -·v 

bö.~k. :,. Er is hl'-'- h1J 
ge~eel ~1t.hem ge,::ist. Hij 

.... te;;;en . g<>krege:-i. <o-, 
Jö<>-. 1 5 Jaar -· • maan,,~-· 
h~~rt ·r.og ong~veer ::-i akt 1e 
me,e c nu Het gi nç om :; · moord . o_p 
z:tten. iding van . turk1Je naar ae.nle Dev Sol 1n 

d n van 10 le e 1. • 91 . 
12 ~·J 1 



dat wordt nog doortypen 
vanavond,t lanè.elijk pe 
l~eboer-varia:1t beeft n 
et te melëen dat t ' in 
t noordoosten' vannacht 
- 10 moet .,.,orëen, dus bee 
tje uptemµo ëoo=kanlcere 
n en'k krijgt nog eet 
- 7 bij chaosredax 1n de 

~s, ook nog stel a 
leunende arbeiderahuisj 
es -je moet toch wat ti 
jdens t eersteuren verb 
lijf zonè.er vervelend c 
opperbezoek-,later ook 
nog de kerk,wat nog tot 
enig opwaaiende stofl·,ol 
ken kan lijden in stad, 

rschilderd, nu was men i 
n a'dam niet zo gecharm 
eerd van bl ote nannen b 
oven de eettafel,maar m 
en draaft hier wel burg 
elijk beroerd heel ver 
door , strax mag j e al lee 
n nog naar binnen met r 

ooa-zwart scbuingestree 
pt stropdas omgeknoopt, 
(op de even dagen schee 
f naar rechts,op deOif!ve 
n • •• ),en nat eten voor 
taan je tanden poetsen, 
mien god,misschien toch 
liever volgende dag de 
vuilnisbakken leegpeuze 

nieuwJaarsreceptie , emma 
3 , (klinkt als berta 33) 

hoezo us gasten ale ka 
:monevoer misbruikt, na 
uurlijk slechts lan.(sge 
komen als opwarmend aan 
loopje tot t uiteindeli 
jk feestgewoel om julli 
e t gevoel te geven_ ~~t 



d'een wai; anaer::i l.:,, 6 ,;o 
otteld dan in d'ander1 i 
ndien op tijd aanwezig 
kunnen zijn,lmurig om 6 
uu.r eten,ala soort toet 
je opt-nog bezig achte 
r de kiezen te verteren 
ontbrjt,ach.laat'k dat 
'lekker fris'maaksel es 

wel zeggen,nu ben ik z 
elf ook in t gelukkig 
bezit van een paar,maa 
r bij mij stij~t t,(ge 
wassen of niet),niet m 
eteen IJ,!!.ar de kop,zou 
de nn1dan iets leuks 
e melden h11bben missch 
ien,men het zowaar een 

nieuw discàasie- tem a 
angeboor,;;alkohol,wete 

ze jj! toch weer de b 
laden in te lokken~aa 
r nummers verder belan 
den we in volgeDl disc 
uzz;'de achijtvvan 5' 
bijvoorbeeld,4 (wegens 
~een vlees),3 (vega),2 
lbiofood) , • •••• taja we 
zien t al,t alles l oop 
t uit op nix, 

ie we e coupe mag bev 
olken,vervolgens op re 
is 'grpnn bezoe~t a'da 
m,berlijn of ander geh 
ucht;venuit t :pplitiek 
keukenblok komt de ap 
uitjes,oh excuus,kikke 
rer.vtenmeur de ramen 
i t walmen, en onder lui 

Auto's vernield 
voor nacht cel 

GRONINGEN - Op het 
stati.on In Groningen is gister-
avond de 40-jarige P.T. uit 
Groningen aangehouden.~ 
man had eerder op de a 
twee auto's aan de Bademar 
zwaar beschadigd door tegen 
de deuren te trappen. Als re
den voor de vernielingen gaf 
hij op onderdak te zoek.en. Hij 
wilde worden opgesloten In 
een ceL De politie heeft aan 
dat verzoek gehoor gegeven 
nadat de man dreigde meer 
auto's te wllen vernielen aJa 
hij niet In een cel zou worden 
gestopt. Het gebeurt de laa~ 
ate tijd vaker dat er mensen 
onderdak proberen te krijgen 
In een politiecel door bewust 
een misdrijf te begaan. .. . 

van o.e in.e 
is men druk i 

n de weer alles wat lo 
sen vast zit rood en 
zwart te verfen,dat te 
rwijl vanaf driehoog 1 
edre paar volgend me te 
reen -l~eg- bierblikj 
e t raam l.û·tgekattapil 
t wordt, begel«id )' 

enig ventila tiega t in 
dak an t tlexen , bovend 
den kun zo ook tijdens 
t doorrijlen de buitenk 
ant middela apuitbuase 
gedeco,reerd worden, r e 
elmnt1 g verlaten int 
ond vl l ogunde b<!llen o 

Parkeermeters in 
trek bij junks 

GRONINGEN - Parkeer
meters zijn momenteel in trek 
bij drugsl(ebruikers. Voor de 
· ·•el!de keer deze week heen 

Groninger politie gister-
,,ddna een verslaafde.aange

houden dl<> geld uil eeri aantal 
pMkctrmcl.<lf'I hc<11\ gestolen. 
Deze k,rr be1ror hel de 3 1-ja
n,c f K. die parkeermeters 
Jongs do Cot'hoomaingcl leeg
de. lloe hl) dnl dtcd ia de 
politie noa onduldrllJk. to de
cember w1•rd K. ook al eens 
aangehouden voor hcuelrde 
vergriJp. 

gewena. ~ vo• 
dees of gn4n dh poogt 
ond!l rNeg ~ JOr1«l1ren te 
beoefenen, 11volgd door 
een fat4lt enoukdutk v 
n plaatsel1jk ~ukweekt 
honderae die in non vl 
ag van blincln 1\1\1 llitoit 
dacht bog ~ vJinRtnd ob 
ject te kunnen redd en,h 

e co onne S•l.Jgen aonK 
·re zweetstoolldampen op, 
af en toe een indiaans 
kippeveert9e,om d e pla 
tselijke weergoden goed 
gezind te houden,met z 
ch mee opdwattelend, en 
uit een ver donker hoe 
je lnomt ~menden tie 
end gekrijs 

e. vee genoegen aan dE 
è dagelijkse atwas, ach 
er t geheel aangekoppe 
l d hobbelt een biobak, 
goed gevuld met diep ge 
bruinde afgewerk t e l ui 
re van de nieuwste gene 
ratie,en niets vermoe den 
d hebben zich int onde 
rhangend bagagehok 10 
llegal e joegoalaviscb 
vluchtelingen herberg_ 

dagen in leven 
met de door de 

vloeren druppel end e bi 
erovervloeden,uit de v 
erte ,nog net binnen t 
doorsnee-oogbereik,kom 
teen vervallen opgela 
pte hakkelende bromme 
aangescbeurd,vers van 




