


Een alleraardigste buurman in de 
oude kijk in't jatstraat om ons 
kouunersjele uitgaans e.g. 
zuipplezier te bederven. Deze gast 
schijnt een handtekeningenaxie te 
z.:.jn begonnen om de Klok en *' L 
soi nello te treiteren . Hij vindt 
d~t er teveel lawaai, teveel PO .st blJ S 7 5 2 
fietsen , teveel gebral is . Hij wil · 
neest spinello een kedoshop 9700 AT GRQNlNGEN 
beginnen, woont desrboven sinds 3 
weken en voelt zich blijlcbeer heer 
en meester. Hij heeft ook lest van 
het terres ven de belo<er . Mensen 
roeren te hard in hun koffie en 
smeJo<en te hard met hun broodje . 
weerom dle gast in de binnenstad is 
gaan wonen? nader bericht volgt . 

Kijk uit, went ze kijken uit neer 
joul, voor als je het nog niet 
wist voor het station steen 
kame~e•s. In ieder geval bij het 
grote fietsenrek tegen de gele muur 
tegenover de bussen. 

wie o wie ken on• inrnni,at 111 

verschaffen over d••• 
onbegrijpelijke atiolt• • 111• een 
uitgeve is ven de 
•vrouwenbeschermi ng HO lltuid • . 
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vanuit groningen komt meer gebl ader 
dan alleen de CHAOS . De joegoslsven 
(ex mischien ) van de Anti wa.r 
Action geven een infozine ui t. Het 
is grotendeels in het engels en er 
staat veel informatie in over de 
oorlog in ex- joegoslav i e, de 
vredesbeweging d i e zich t egen de 
oorlog verzet en ook een stukj G 
ov er hoe het i s om asielzoeker te 
zijn in neder land . J e kan het 
blaadje krijgen v i a VERA 
coosterstr as t 44 , 050 -128776) . 

VOOR EEN MOOI 
HUIS IS GEEN 
MUUR TE HOOG! 
Op zondagochtend 14 j uni toog een 
iwasrbeladan plukje mansen naar da 
oude ebbingestrsat. Volgens een 
oude 111Sn zou daar een huis laag 
staan. Een paar mensen konden de 
ongebruikte ruimte erg goed 
gebruiken . cmgevan door 
juwelierswinkels zette men dus op 
de vroege ochtend het breekijzer 
tussen de deur. Dat bleef echter 
maar wegglijden op lof ender 
onmogelijk sierkozijn, het huis 
hield zijn geheimen dus maar voor 
zichzelf. 

De volgende ochtend ging hst 
autonoom klimkol!llllando •sen Beetje 
Hs= is Kan Geen Kwaad• hst opnieuw 
proberen vis de achterkant. Het 
eerste stuk ging nog wel, 111Sar da 
laatste hindernis was een muur van 
een meter of 4 hoog. Terwijl de 
buren de politie gingen bellen klom 
men met behulp van een touw tegen 
de muur omhoog. Toen bleek meer 
weer dat een beetje trainen in 
libanon geen overbodige luxe is. Da 
laatste persoon was het dak nog 
niet op of de eerste SJ11eris stond 
al onder aan het touw. 3 mensen 
waagden toen aan moedige klim 
richti ng woongenot. De 4e voelde 
s en vrouwelïjk oerinsti nct in zich 
opkomen en dook onder een stapel 
wasgoed. Helaas de 3 klimmers 
werden meteen gepakt. De 4e 
probeerde na 5 minuten stilletje s 
wachten naer beneden te komen en 
werd als een rijpe vrucht uit een 

_ boom geplukt. 
De cops hielden zich onder l eidi ng 

ven Wubbo walter s de gehel e ochtend 
bezig met de zeek . was het nou een 

inbraak of gewoon kraken. zo tegen 
een uur of 12 had wubbo de 
koppeling Leeg Huis•Kraken gemeakt 
en 3 mensen werden vrijgelaten. Hun 
wereldbeeld was behoorlijk aan het 
wankelen gebracht door al die 
sociocops. Nou bleek dat met dat 
socio allemaal wel mee te vallen. 
Wubbo ging namelijk meteen neer 
haren, waar da boomkli.mster 
vastzat. Als het om vrouwen gast is 
hij dus ge_woon een autoritaire ze.k. 
Na aan half uur fraai amateur 
toneel , agressie en geduw kon ook 
zij zich gaen wijden aan nuttiger 
bezigheden . 

EEN GOEDE BUUR IS BETER 
DAN EEN VERRE VRIEND 

Buurman: •hoe lang blijven jullie 
hier? • 
Krsskstera,•lsnger als jij deer •.. • 

Ergens op een ochtend zo rond 16 
juni werd ar aan pand gekraakt aan 
de oude botsringestrsst. Nwraner 40 
& 40a om precies te zijn. Daar weer 
het WNC wes, de nieuwe bieb is en 
het gerechtsgebouw. Echt een 
histories stukje binnenstad. cm het 
ellemasl nog wat bijzonderder te 
maken: het lig·t direkt naast de 
rechtbank. Oitki jken met negatieve 
energie dost Het geheel is sinds 
1990 eigendom van stichting 
stadsherstel die het voor 140.000 
p i ek gekocht hebben. vanaf eind 
1991 is er een bouwvergunni ng, maar 
tot nu toe is er nix met het osnd 
gedaan . Rob Vos, de nieuwe -
krsakkoordinator (zie elders 
magazi ne ) heeft leegstand 
gekonstateerd . De buren zijn niet 
zo blij, waarschi j nlijk omdat hun 
rechtszsa l re8lll en de keldercellen 
binnen handbereik zi j n. LAATSTE 
NIEOWS EVEN VERDEROP! 



De dag na de kraalt rolt er ee.n brief van 
het advokantoor Vos, Seidel & Plas in de 
bus . Deze HEERschappen worden steeds ver
velender het wordt tijd dat de ruiten ef 
weer' eens uitgekankerd worden . Spontaan 
wel te verstaan. In i eder gevel schijnt 
er volgens hun een kort geding te zijn 
a.s . dinsdag. Het vermoeden bestaat dat 
er spr ake is van een kriminele organi
satie met als leden het (geliefd tegen 
krakers ) advokantoor , sti chting stads
herstel en (de buren) het gerechtsge 
bouw want plotseling héééél opeens zijn 
ze in staat om een plekje vrij te maken 
op hun doorgaans zo vreselijk drukke 
agenda . Ze beweren dat het aannemers
bedrijf de llde was begonnen met de ver
bouw. Nooit iets gezien, geen werkende 
lui, geen borden, geen lawaai van wat 
machines. Maar goed wedden dat er al 
vanaf de llde gewerkt wordt als zij dat 
zeggen •.•.••.. 

Dit perceel / deze percelen iá/zijn doorr u ngo ruk genomen, 
zonder dat u daarvoor de toestemming van mijn oliente heeft 
verkregen. ' U heeft het perceel/d& percelen gekraakt. 
handelt u onrechtmati jegens mijn cliento. 

sinds kort hebben de groninger 
kraskstertjes een nieuwe 
betrouwbare medewerker op het buro. 
Js"'1, de politie heeft een nieuwe 
krsakkoordinator. De op,rolger van 
Jaap Sie110ns i s Robert Jan Vos . Nu 
horen we jullie denken •waar ken i k 
die gaat toch van . • • •. llOu veel van 
jullie zullen hen beter kennen dan 
je denkt . Rob Vos heeft n!llllelijk 
bij de WNC-ontruiming alle mensen 
officieel gearresteerd. Hij hielp 
Sieinons al een tijdje bij zijn 
-~~ taak...:._Jt~nn,!!J.!jk ~_!l.ch _te 
orienteren is hij ook al tijden bij 
allerhande Jcrsakaxiee en 
ontruimi ngen paraat, b.v . bij de 
81111118pleinlcraak en de gr. . . 
kruieetrsst ontr-0ill1ng . xn· het ' 
dagelijks le"Ven is hij chef van 
Wijkte!llll weet (trefltoel) . 

Jullie vragen je nu natuurlijk met 
een traan in äe ogen sf wat er nu 
met jaap gast gebeuren. 
schoollllldker?, of toch Mar naar 
gevonden voorwerpen? .•. Welnee jaap 
gast omhoog, en goed ook. Hij wordt 
chef van de stafafdeling Beleid van 
het nieuwe regionale politiekorps 
i n groningen . Dit regiokorps koint ' 
er door de landelijke 

' 

politiereorgani88ti e -=bij 
en g~entepolitieworden 
sS111eJ1gevoegd. I.n spri1'93 r,oet 
allee sf zij n. De afdeling beleid 
gast 1 van de 3 bazen van het 
groningse regiokorps ondersteunen. 
ook gaan ze plannenmakers bij de 

j politie met infonistie i ondersteunen. ze bedenlten zelf ook 
ma1üeren van politieoptreden. 

Jaap stijgt trouwens heleinea op 
de maatschappelijke ladder, want 
hij beeft zijn sociologie scriptie 
a f. In zijn scttiptie vergelijkt hij 
het WNC en het ORKZ. voor de 
liefhebbers , het gedrocht ligt bij 
de infowinkel csteentilstraat 38). 
Heer informatie over Jaap•s nieuwe 
werk01119eving is te verkrijgen bij 
AMOK-Noord (steentilstraa t 38 , elke 
inaandag van 12 uur tot 17 our. Of 
pb 7007, 9701 JA groningen). 
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Wal ging hieraan vooraf? 

2 MAANDEN GERED V..\i"i 
LEEGSTAND 

ei;, 31 januari 1990 werd de Mezzo 
(OO&terstreat 33) in .Groningen voor 
de eerste keer gekraakt. Het pand 
s~ond toen ol ~eer don een joor 
leeg. De ~ozzo was (en is nog 
steeds) eigen004 van willesn 
lodewijk vastgoed b.~. in · 
rotterddJn. Horecabeas Sjoerd 
Kooistra (febo) huurde de -no • 
toen • Kort na de kraeJt spande 
kooistra een kort geding een tegen 
de kraaksters Ollldat hij plannen zou 
hebben inat de inazzo. Dia plannen 
waren noga l voeg: Kooistre had geen 
officieel bouwplan en ook geen 
bouwvergunni ng. De uitspraak van 
het. kort geding was dzln ook dot de 
mezzo alleen ontruillld kon worden 
als Kooistre voor l oktober 1990 
een bouwvergunning had. ven de 
plannen ven kooistra is nooit ~eer 
iets vernomen. 
De kraaksters hebben een deze 

uitspraak ven de rechter niet veel 
gehad. Een uur voor de uitspraeJt 
werd de Mezzo met een merige t.ruuk 
ontruimd. aurge-ester staetsen 
haalde na-lijk artikel 219 van de 
geineentewet uit de kast. Dit 
~rt~kel geeft de bnrg81!1Saster een 
vrijbrief om te doen wet bij wil om 
~e •ooe~re orde• te handhaven. 
~ou w~rd de •orde· vanuit de 
niet verstoord, -er det kon 
stoot.sen nix schel en. 

Krakers zeggen: 
,,Staatsen liegt' 

~l. 
1 

Rr log die 
dag ncmelijk wel een pracht ven een 
barricade voor e,n ander pand in de 
oosurstraet (nllml18r 4le) uit. 
protest tegen de ontruim..1.ng ven dat 
pand. sn zo werd op 4 april 1990 ,. 
onder het 110111 van ordehandhaving da 1• 
Mano (en nog 2 andere panden) 
ontruimd . 

ei;, 10 april 1990 gingen de 
verjaagde kraaksters weer terug 
naor huis . speculant Kooistra wos 
dank:ij staat.sen weer even uit de 
probl esnen en had het pand iruniddels 
onderverhuurd een ~e 
horecasjo-loor Jon Groeneweg 
(Gdansk). Het •huurkontrekt• klopte 
van geen kanten en was de ne&111 niet 
waard. Staduen kwG.11 dit stelletje 
nog=ela te hulp en liet het. pand 
ontru.illlen venweoe •huisvredebreuk•. 
14 kraaksters worc:lan opgepakt. 
Niesnend hee!t ooit ~aar wat ge,nerkt 
van de plannen van Groeneweg oen in 
het pond een kapsalon te beginnen, 
laat staan dat hij er oo~t gewoond 
beeft zools hij zei. 

ei;, 27 juli was het proces van de 
Mazzoherkraakstere. Na enig gesleep 
met mensen worden de kraalr.et.ers 
veroordeeld tot 1'250,
voorwaardalijk. ze gaan in hoger 
beroep. 

ROLLENSPEL MET 
GERESPEKTEERDE 
KLUNS 
~ 16 juni was dzln eindelijk het 
KIi.zo hoger beroep. Voor wie nie l 
meer weet wet det ook al -or weer 
wes, zi e de Mezzo deel 5 muurlcrant 
elders in uw blad. 
3 von de 12 gedagvaarde mensen 

lieten hun neus zien aan een grijs 
gezelachop in zwarts jurken. Mensen 
die ven ritualen houden konden hun 
hart ophalen aan de vreemde 
bezweringe!ormules en de 
gebeeldhouwde baestekoppen . 

Uitdrijven van het kwaad zeker. Met. 
ds goed/kwaad verdeli ng werd echter 
korte metten ge-ekt toen de 
procureur-generaal (Zo heet een 
officier ven justitie bij een hoger 
beroep) z•n verhaal begon. In 
plaats van dat hij begon uit te 
wijden over klievende koevoeten , 
geschokte rechtsorde en jen 
groeneweg trillend els een riet in 
de oosterstraat pleitte hij voor 
vrijapraeJt von alle -neen. Nou ja , 
alle mensen, de Mazzo verdachtes 
dus. Met alle respect voor zijn 
college in groningen vond bij det 
ze er daar wel een zootje van 
hadden gemaakt. Dit het 
politierapport bleek n=elijk dat 
vlak no de harkreok een heleboel 
men.sen het pand weer verlaten 
heelden. Veel later weren er weer 
een aantel andere mansen bat pimd 
binnangekolll8n ( het beruchte 
petotbrengincident). Volgens de PG 
was het krek.en zelf wel 
onrechtmatig, ~aar hij kon niet 
bewijzen dat de mensen die opgepakt 

het an~.ook gekraakt bedden. 

' 

De advocates (Joop Seegers en 
Geeske Eeleing) lieten zich niet 
uit het veld sleen door al di t 
plotselinge inzicht an haalden nog 
neer drek boven water. In het 
verslag van het vori ge proces 
n=elijk het verhaal van een 
advocaat helemaal weggelaten . 
verhaal is waarschijnlijk 
weggelaten 0111dat deze advocaat 
betrokken rookte bij een 

·vechtpartij in de rechtszaal 
tijdens dat proces. Heel vaal van 
da argumenten dia de PG nu 
aanvoerde stonden al in zijn betoog 
ven 2 jaar terug. De rechters in 
groningen kwam het weglaten ook wal 
goed uit otnd,it ze zo hun 
veroordeling konden motiveren 
zonder op l astige tegen ergwnanten 
t 4 how0.n letten . 

De advocates voerden ook nog eon 
dat het herkreken helemaal niet 
onrechtmatig was omdat de 
ontruiming ven de week daarvoor 
onrechtmatig wee. De echte 
oplichters zijn kooistra en 
groaneweg dia lieten ontruimen 
Ollldet . ze de Mezzo in gebruik zouden 
hebben terwijl ze nooit een flikker 
met het pand gecll'l\n beblv!n. Vanwege 
het weglaten van het betoog ven 
Joop seegara gaat de zaak nu 
waarschijnlijk weer terug neer de 
gerespecteerde kluns in groningen. 
Alles zal -dan wel afgeblazen worden 
Ollldet ze er veel te laat b ij zijn . 
De uitspraak is op JO juni, jullie 
horen er nog wel meer van . 

Dezelfde dag was er in leeuwarden 
ook het uitgestelde hoger beroep 
van 3 WNC-ers . De eerete kw= niet 
opdagen, -er de advocaat 1110cht 
heer toch verdedigen. Hij zei iets 
els "ik vraag vrijspraak• en dat 
was den dat . De ui tspreek is ook op 
JO juni. Hoe het lllGt de andere 2 is 



H_allo. mensen, lz!tr llll srukj_e eigenwiju gescJliedenis, waarvan het de bedlM/ing is dal 
die b1~nlcon in een boekje over de geschie<knis van het WNC gepllUJlSt uil gaan 
worden. Dit boekje wordJ gemaakr Mor mensen van 'monume,u en maieriaal'. Het Uli 
gaan over d~ alg~ene onst~g~ chiedenis van het WNC, dus een beschrijving gevend 
van de archueaorusche onrw1kkeling en van de mensen die er gebruik van maakten. We 
hebben verschillen<k l7lellWI een eerder konsept van ons stuk laJen leun en wilden jullie 
een voorproefje van ~ het er uiteindelijk uit Uli zien niet 0111houden. (Mochten er 
trouwens grote foUJen in -ritten of belangrijke dingen in missen, stuur ons dan een briefje 
ontk_r nr. 123_ van dit blad;) Het is de bedoeling daJ we de boel nog war opfleuren met 
(akrie-)verklanngen en /OIO s ellU>. Ook uil betreffend stuk naar war buitenlandse groepen 
gestuurd worden. Veel plezier met lezen. 

Dit is een stuk dat verhaalt over een groot kraakpand in het centrum van Gronin
gen. Een geschiedenis die niet pas begon op het moment dat er een breekijzer 
tussen de sponning van een deur werd gezet. Maar eentje wiens wortels liggen in 
de linksradikale buitenparlementaire beweging van de jaren '70 en '80. En dieper. 

Het WNC (wolters noordhoff com
plex, de naam van een drukkerij die 
er voorheen gezeten had) was een 
komplex dat bestond uit een dertigtal 
gekraakte huizen in het centrum van 
Groningen. 
De eerste huizen werden in november 
1 985 gekraakt, de rest van de huizen 
volgde in de jaren erna. Er was woon
ruimte voor ongeveer 40 mensen en 
er waren werk- en alctiviteitenruim
tes. 
Het WNC werd aangekocht door het 
pensioenfonds PGGM om in het kader 
van de city-marketing een grote winst 
op te strijken. En die PGGM had haar 
vriendjes in het gemeentehuis, die 
niet wilden achterblijven in 'de vaart 
der volkeren' en daarom prestigieuze 
nieuwbouwprojekten wilden realise
ren. In het centrum van de stad 
moest daarom een kolossaal bouw
werk verrijzen dat als bibliotheek en 
kantoorruimte zou gaan dienen. 
In Groningen werd een prestigieus 
stadscentrum met grootsteedse allure 
gepland. Deze zou nauwlijks nog een 
leeffunktie hebben, een droom voor 
slechts weinigen, waarin een gebouw 
als het WNC zeker niet paste. En nog 
minder de mensen die er woonden en 
er gebruik van maakten. Mensen die 
er kollektief wilden leven en werken. 
Die naast prettig wonen een gezame
lijke linksradikale politiek wilden ont
wikkelen en uitdragen en die daar 
voor wilden vechten. Het was er, 
werd als bedreigend gezien en daar
om moest het verdwijnen. 

WNC 

Een van de redenen om het WNC te 
kraken was dat er in Groningen 
nauwlijks nog groepen te vinden 
waren die de konfrontatie met de 
gevestigde politieke orde aangingen. 
Tegelijk was het een poging om de 
kraakbeweging nieuw leven in te 
blazen. 
Voor de groep mensen die het WNC 
kraakten dus was niet slechts het 
wonen van belang, maar ook b.v. de 
opleving van de gemeentelijke. uitver
koop van de stad aan het grote geld; 
de projectontwikkelaars. • 

Ook verzette de mensen van het 
WNC zich tegen een andere vorm van 
speculatie die tot uitdrukking ·kwam 
in het inzetten van kraakwachten. • • 

En dus werd het al jaren leegstaande 
en van binnenuit gesloopte WNC 
gekraakt om een daad te stellen 
tegen spekulatiepraktijken en vóór 
een zelfbepaalde woon, werk-en 
levenswijze. En hiervoor leek de 
prachtige chaos van veel verschi l
lende gebouwen uitermate ge
schikt ...•. 

Een t ijdje na de kraak, die werd opge- Verschillen in wat mensen w ilden en 
luisterd door een knokploeg van de hoe ze leefden waren in praktijk in-
' eigenaar' PGGM (een miljarde bezit- spirerend of juist om moedeloos van 
tend pensioenfonds) was de eerste te worden. Voordat het pand werd 
barre kou doorstaan en werden lang- gekraakt was er helaas weinig nage-
zaam woonplekken en andere fassili- dacht over de vraag hoe de verschil-
teiten opgebouwd. Deze wederop- len in leefwijzen en politieke inzichten 
bouw van de van binnen vrijwel leeg- praktisch samen konden gaan. Het 
gesloopte panden vond niet in een bleek dat het hebben van gezamelijke 
weekje plaats, maar vond plaats politieke uitgangspunten niet een 
gedurende het hele bestaan van het vanzelfsprekend garantie bood voor 
WNC. (Rome werd ook niet op een onderlinge ondersteuning. Op termijn 
dag gebouwd). ontstond hierdoor verdeeldheid die 
Een van de eerste groepen die bezig- zien uitdrukte in hokjes als 'de den-
gingen was het dagkafe 'het gebrek', kers' en 'de doeners', 'de politiko's' 
die behalve het draaien van een kafe en 'de nono' s'. 
ook informatieavonden over politieke Maar toch was de praktijk ook ge-
onderwerpen organiseerde. Ook wer- woonweg een tof gebeuren omdat 
den er vrij snel een konset1zaal en zovelen er een mogelijkheid zagen en 
een nachtkroeg geopend, 'de perfek- tonden om er te komen wonen en 
tie' . Deze bestond tot in lengte van werken. .• , 
dagen en organiseerde konserten en - - · "e\i . 
benefieten die door duizenden men-li,· -=.ru Wat de overeenkomsten waren in • '!'tl~- . 
sen bezocht werden. Ook ontstonden·• politieke uitgangspunten van de be- .. 

woonster: ·~ • 
al snel een bakfietsenwerkplaats, -Iedereen moet zich kunnen vinden in .. _, 
vrouwenkafe 'de derde dame', ate- besluiten die voór allen belangrijk zijn. . ":. 
Hers en na enige tijd een tijdschriften- Er wordt dus bij consensus besloten. · 
winkel ' 689'. -Mede hierom wordt een autoritair 

Niet iedereen had een zelfde motiva
tie om in het WNC te komen wonen. 
Het was b.v . belangrijk om met een 
grote groep mensen op een prettige 
en creatieve manier samen te wonen. 
Op deze manier samenwonen was 
een leefwijze, met een pand om je zo 
nu en dan in terug te trekken, als 
alternatief voor een grim-mige we-

leiderschap absoluut niet gepikt, net 
zo min als hanig macho-gedrag. 
-Politiek maken heeft alles te maken 
met wat je persoonlijk als belangrijk 
ervaard en wat je daar voor konse
quenties uit trekt en ermee 22jll. 
Niet dat de perfektie ooit werkelijk 

bereikt w erd trouwens (behalve daar 
in die kroeg dan natuurlijk). 

reld. Een van de afspraken die door de 
Of het kon zijn dat mensen een plek bewoner•sgroep werden gemaakt 
zochten en vonden om met anderen was dat er onder geen enkele voor-
te kunnen samen te werken om daar- waarde met de gemeentelijke autori-
mee jezelf en je aktiviteiten te ont- teiten zou worden onderhandeld. Niet 
wikkelen. Hierachter zat het idee dat over een ontruimingsdreiging en niet 
een projekt met een kraakpand niet over vervangende woonruimte. De 
een doel opzich mag zijn, waar een jaren ervoor hadden laten zien dat 
beschut wereldje centraal staat. Maar bijvoorbeld legalisatie van een pand in 
dat je juist de mogelijkheden moet veel gevallen ook tot ' legalisatie van 
grijpen die een project met zo'n groot het denken' had geleid. Politiek aktie-
kraakpand biedt. Een projekt om ais ve mensen trokken zich terug. Ze 
deel in de opbouw van een tegen- maakten de individualistische keuze 
macht, op korte of lange termijn, tot om rustig te wonen op hun eigen 
verandering te komen. VeranderinQ,iplekje, met hun eigen boompjes en 
van de mensen waar je mee woont, beestjes. 
de sta~ waar je in ~eef~ en (w_at er· ·. ~ ~ Anderzijds leidde het ook tot _refo!
voorlop19 nog wel niet in zal zinen) .,. . ., misme. De algemene verrechtsin~ !n 
de hele wereld. · de maatschappij drukte zich ook uit in --



de politieke lijn van parlementaire 
groepen als de P.S.P. (en later groen 
links) en de C.P.N. Zij lieten zich 
vroeger voorstaan op hun anti-kapita
lisme en buitenparlementaire kon
takten, maar streefden steeds meer 
naar veranderingen binnen de smalle 
marges van de gevestigde politiek. 
Hierdoor werden ze medeverantwoor
delijk voor het verkopen en de uitvoe
ring van het hedendaagse beleid. 
Wethouders binnenhalen is nu het 
hoogste doel geworden. 
Al met al versterkte deze ontwikkelin
gen het desillusionisme en de orienta· 
tieloosheid. Mensen knapten af op 
elkaar vanwege een steeds meer op 
zichzelf gericht wereldje dat schijn
baar maar weinig perspektief bood 
voor manieren van met elkaar om
gaan en voor verandering van de 
bestaande machtsverhoudingen. 

Niet alleen in het geval van de kraak
beweging maar in de hele samenle
ving was te zien dat vooruitstrevende 
groepen met sociale ideeen aan 
kracht inboetten. Tegelijk viel te zien 
dat de sociaal democraten zich 
steeds meer uitleverden aan het 
liberaal kapitalisme en dat rechts de 
touwtjes steviger in handen nam. 
Het WNC was, net als vele andere 
links radikaal geïnspireerde groepen 
onderdeel en produkt van een tijdperk 
waarin zich de hedendaagse malaise 
van de linkse bewegingen (m.n. in 
west europa) zich al duidelijker mani
festeerde. Op deze manier bezien 
was Wolters niet meer dan een van 
de eilandjes waar mensen op een 
relatief prettige manier samen konden 
wonen en werken. Een eilandje dat 
bestond bij de gratie van een liberaal 
beleid dat langzaam haar grenzen 
naar rechts aan het verleggen was. 
Dit had ook gevolgen voor de po-sitie 
van het WNC. De pers speelde hierin 
een belangrijke rol. 
Voorop ging het nieuwsblad van het 
noorden met het voeren van een 

kampagne tegen de aktiviteiten die in 
en rondom Wolters speelden. Ze 
begon met die campagne met een 
stuk getiteld "stadjers zijn krakers 
meer dan beu" . Er werd b.v. in ge
steld dat de bewoners het prachtig 
vonden als voorbijgangers hun fiets· 
ebanden op de scherven van kapotte 
bierflesjes stukreden. 
Wat dit aangaat was het zeker zo dat 
sommige bewoonsters of bezoeksters 
niet altijd even 'public relations ge
voelig' handelden. Uit wantrouwen 
naar jan(ien) met de pet (of met 
stropdas), of gewoon uit stommiteit 
werd niet altijd even o.k. gereageerd. 
De zogenaamde feitelijkheden in de 
kranten zeiden echter meestal van 
alles over de ideeën van die krant, 
maar niets over de mensen van het 
WNC. Het 'beleid' van Wolters was 
dan ook om niet met dit soort kranten 
in discussie te gaan, maar om ze 
rechts te laten liggen, er geen woor
den aan vuil te maken. Deze persboy
kot had zo z'n nadelen, omdat de 
media-macht natuurlijk groot is, an
derzijds werd op eigen manieren naar 
buiten getreden met het waarom van 
deze boykot. Dit gebeurde b,"'., door 
het verspreiden van pamfletten, of 
door de eigen radio,'de zwarte he
mel'. Ook door neutralere media werd 
er tegenwicht aan de hetze geboden. 
Vanaf het begin van de jaren '80 had 
de kriminalisering van de kraakbewe
ging haar vruchten afgeworpen. 
Het was de staat redelijk gelukt om 
door het opvoeren van de gewelds
spiraal vele mensen af te schrikken. 
Dit was de taktiek van de repressieve 
tolerantie die gedeeltelijk door een 
kleiner wordende groep mensen werd 
beantwoord met het aangaan van 
bijna ritueel wordende, nog weer 
hardere konfrontaties. Anderzijds 
werden er weinig duidelijke doelen en 
perspektieven ontwikkeld, waardoor 
mensen zich niet meer in politieke 
ideeën terug herkenden en makke-lijk 
afhaakten. Ook werden er nauwlijks 

strukturele organisatievormen ge
vormd die een radikale visie met een 
breed samenwerkingsverband tussen 
groepen hadden weten te verbinden. 
Strijd tegen de woningnood kon zo 
worden gemarginaliseerd tot het 
beeld van een groep desperado's die 
zich op 'onrealistische' wijze tegen 
de bestaande 'mogelijkheden en 
wetten' van de maatschappij verzet
te. 
Ook de manier waarop in de kraakbe
weging met elkaar werd omgegaan 
was niet zo 'alternatief'. Dezelfde 
normen en waardenpatronen en 
machtsverhoudingen als in de door
snee samenleving kwamen in wat 
andere vormen ook in de kraakbewe
ging tot uitdrukking. Dit had o.a. tot 
gevolg dat vrouwen maar weinig zin 
hadden om mannen te 'verbeteren'. 
Beter dan hieraan energie te verspil
len was het om die in eigen manieren 
van wonen en werken te steken. 
Alledaags sexisme was ook in de 
kraakbeweging de praktijk. Mannen 
stonden met hun handen over elkaar 
toe te kijken naar geweldsverheerlij
kend gedrag van hun makkers, waren 
niet aanspreekbaar op hun eigen 
gedrag, namen direct een verdedigen
de hou-ding aan als ze wel aange
sproken werden, of wilden er zowizo 
niet bij stilstaan. 
Toch kan over het algemeen gesteld 
worden dat deze uitingen van sexis
me en patriarchaal denken waar
schijnlijk minder vaak in en om het 
WNC plaatsvonden dan hoe het er 
'normaaal' in de maatschappij aan 
toe gaat. Dit had er zeker ook mee te 
maken dat er in de stad een aantal 
radikale vrouwengroepen waren die 
haar duidelijk manifesteerden. Mede 
door hun inzet kwam het dat er ook 
een aantal maal mannengroepen 
opgezet werden. In Wolters beston
den ze nooit erg lange tijd. Niet de 
goeie wil, maar de inspiratie en de 
duidelijkheid over hoe een anti-sexis
tische praktijk te ontwikkelen ontbra-

• 

ken om een goeie basis te voor sa
menwering te vormen. Wat hadden 
mannen daar bovendien zelf bij te 
winnen 7 Meestal ontstonden manna
groepen naar aanleiding van een 
bepaalde schockerende sexistische 
gebeurtenis. Dit bood natuurlijk on
voldoende basis om tot iets levens
vatbaars te komen. 

De" afzienbare tijd waarbinnen het 
WNC ontruimd zou gaan worden was 
ongeveer een jaar. In dat jaar vonden 
nog een aantal belangrijke gebeurte
nissen plaats. Er werd begin van dat 
jaar een groot 'shell uit zuid afrika'
benefiet geörganiseerd. Het eetkafe 
salmonella draaide beter dan ooit 
tevoren, gemiddeld bijna honderd 
mensen per avond. Er werd een de
monstratie gehouden waar-bij meer 
dan 300 mensen hun solidariteit met 
het WNC betoonden, onder het mot
to; "tegen de stadsvernieling, voor 
een zelfbepaald leven•. 
Maar ook verloor een bewoner en 
vriend het leven. De bewoners zijn 
altijd van zelfdoding uitgegaan, maar 
door de nooit geheel opgehelderde 
omstandigheden waronder dit ge
beurd is, wisten pers en justitie er 
een slaatje uit te slaan. Voor de be
woners was er nooit aanleiding tot 
wederzijds wantrouwen. Ze werk-ten 
mee aan de sporenonderzoeken, 
waarbij ze redelijke compromissen 
met de smeris wisten te sluiten, ter
wijl ze ondertussen emotioneel op de 
toppen van hun tenen liepen. Na de 
ontruiming werden verscheidene 
gearresteerde mensen, waarvan 
sommigen hem nooit hadden gekend, 
gekonfronteerd met intimiderende 
vragen en misselijkmakende foto's 
betreffende zijn dood. 

In dat jaar gingen de voorbereidingen 
voor de ontruiming door. Er werd een 
duidelijke politieke keuze gemaakt om 
de aandacht niet puur in en om het 
pand te leggen. Ook in de stad moes-



ten akties plaatsvinden waarbij stads
vernielingsprojecten of speculatieob
jecten zouden worden aangepakt. Er 
werd voor deze strategie gekozen 
omdat duidelijk moest worden ge
maakt dat het niet allen om de woede 
vanwege om de onvermijdelijke ont
ruiming van het WNC ging. Het pand 
had natuurlijk ook een groot belang, 
maar het ging ook om een confronta
tie die in de lijn lag van wat het WNC 
gedurende haar bestaan altijd politiek 
naar buiten had proberen te brengen. 
Deze politieke lijn was er een van 
kompromisloosheid, er werd niet met 
de gemeente of eigenaar onderhan
deld. Dus was het ook logisch dat er 
een konfrontatie op het moment van 
de ontruiming zou plaatsvinden. De 
vraag was slechts op welke manier 
dit moest gebeuren en op welke 
manier het aan zoveel mogelijk men
sen duidelijk te maken was waarvoor 
het WNC streed. En tegen wie en 
wat. Hoe duidelijk te maken dat uit 
confrontatiepolitiek en verzet een 
perspektief ontwikkeld kan worden 7 
Uiteindelijk is er van deze mooie 
ideeen voor tijdens de ontruiming niet 
veel terecht gekomen. Door gebrek 
aan energie en menskracht werd de 
aandacht bij de ontruiming bijna 
volledig bij het pand gelegd. Ook de 
stommiteiten die tijdens de ontrui
ming werden begaan, zoals het slo
pen van een kafe, droegen ertoe bij 
dat de aktie politiek moeilijk te begrij
pen was. Maar hierbij moet wel ge
zegd worden dat als het niet deze 
dingen waren geweest, er wel andere 
stokken waren gevonden om de hond 
te slaan. Het uit de pers houden van 
het slopen van een gemeentelijk 
kantoor (dat betrekkingen met het 
bedrijfsleven onderhoudt) is een spre
kend voorbeeld van hoe angstvallig 
politieke onderdelen van de aktie uit 
de aandacht zijn geprobeerd te hou
den. 
Na de ontruiming werden 137 men
sen gearresteerd en overgebracht 

naar vrijgemaakte cellen verpeeld 
over het hele land. Een gevangenis in 
Winschoten werd zelfs opnieuw in 
gebruik gesteld. Dit voor Nederlandse 
begrippen lange voorarrest (van 4 tot 
8 weken, het grootste proces van na 
W0.2) van een dergelijke grote groep 
mensen, schrok vele mensen op. 
Velen begonnen zich vragen te stellen 
bij de handelswijze van o.a. burge
meester staatsen en het openbaar 
ministerie. Mensen uit verschillende 
hoeken begonnen zich in te zetten 
voor de vrijlating van de gevangenen. 
In Utrecht vond een demonstratie 
plaats van 500 mensen, zoöok in b.v. 
Mineapolis (USAI) en ook het 'toffe 
ouders front' werd opgericht. De 
betrokkenheid was v .n.l. humanitair 
en weinig politiek, niet altijd evenzeer 
in de lijn die Wolters naar buiten had 
proberen te brengen. Maar deze en 
nog veel meer inspanningen maakten 
het leven in de bajussen een stuk 
draaglijker. 
Door middel van de verhoren probeer
de justitie een kriminele organisatie 
met 2 heuse leiders te konstrueren. 
De zogenaamde organisatie van de 
"geöliede vechtmachine· kon niet 
bewezen worden. Dit was voorname
lijk vanwege hun eigen hysterische 
gekluns en omdat mensen buiten de 
conservatieve pers-hetze in liberaler 
vaarwater wisten te brengen. 
Uiteindelijk werden de alle mensen 
vrijgesproken op het lidmaatschap 
van een kriminele organisatie (art. 
140). Een persoon werd veroordeeld 
op grond van een belastende verkla
ring, 7 anderen zijn dankzij hun eigen 
verklaringen veroordeeld (op grond 
van art. 141, openlijke geweldple
ging). Ook van de leiderskonstruktie 
is niets overgebleven; justitie ging 
glad op z'n bek. 

Na de ontruiming en de processen 
zijn er langzamerhand weer nieuwe 
pogingen gedaan om fassiliteiten op 
te bouwen. Er zijn weer vele panden 

en pandjes gekraakt . De meeste 
mensen leven samen in kleinere ver
banden waardoor het mogelijk is om 
minder afhankelijk van de omstandig
heden je eigen leven vorm en inhoud 
te geven. Wat van de periode Wolters 
is overgebleven zijn een aantal stevi
ge vriendschapsbanden. En de moti
vatie om te vechten en om politiek te 
maken; om aan te tonen dat verzet 
mogelijk en noodzakelijk is. 
U hoort nog van ons. 

Noten; 
• Sprekende voorbeelden hiervan zijn 
o.a.: de prefektenhof en de Emmasin-
gelwand, de PTT kolossen, de gas-
unie die een deel van het stadspark 
mocht slopen (in ruil voor sponsering 
van het museumeiland) etc., etc. Dit 
en nog veel meer moois werd en 
wordt de groninger bevolking door de 
strot gedouwd met als verantwoor-
ding dat dit een ondernemers-vriende-
lijk klimaat zou scheppen. Bovendien 
zou de welvaart van de bevolking 
gelijke tred houden met de komst van 
kapitaalkrachtige investeerders. Nou 
vergeet het maart Een groot deel uit 
de stadskas verdwijnt door de 'pu-
blieke private samenwerking' in de 
portemonnees van de bedrijven. 
Gevolg is dat er weer bezuinigd 
'moet' worden op b.v. de openbare 
bibliotheek en andere sociale voorzie
ningen( De problemen (b.v. ontslagen 
bij de bieb) die dit opleverd kunnen 
echter weer mooi worden verhemeld 
achter prestigieuze facades van be- T• 
ton, glas en marmer. ~-p · 

• • De gemeente en huiseigenaren 
slaan hiermee een aantal vliegen in 
één klap. 

het kraken van leegstaande pan
den wordt voorkomen. 
woningzoekenden worden tegen 
elkaar uitgespelen. 
verantwoordelijkheid voor het on
derhoud van panden wordt op de 

~ kraakwachten afgeschoven, 
die daar zelf geen enkel belang bij 
hebben. 
op deze manier laat men speku
latie-panden verkrotten (kop van 
de oosterpoort) om deze sluipen
derwijze plaats te laten maken 
voor veel winstgevender projekten 
zoals kantoren en juppie-apparte
menten. 
jongeren beginnen te wennen aan 
de trend "flexibel wonen"; wonen 
op uitzend-basis (geïntroduceerd 
door staatssecretaris Heerma). De 
bestaande huurrechten worden 
o.a. op deze manier doelbewust 
afgebroken. 
problemen zols leegstand en w o
ningnood lijken op deze manier 
opgelost, terwijl honderden pan
den op deze manier (vaak maar 
nauwlijks) bewoond en bewaakt 
worden. En dit alleen om de bo
venstaande economische belangen 
te garander~n. 

~..,._.· ~1-~ ~ -. 
\ 



In de nacht van 31 mei op Ju 
zijn er weer allerlei rassistiese 
stickers geplakt. In de omgeving ven het 
Emmaplein werden 3 tiepes gesignaleerd 
die voor het ANS aan het plakken waren. 
Op het moment dat ze gezien werden 
brulden ze hun gebruikelijke nazile~zen 
en stonden druk gebarend te siegheilen. 
Daarna verdwenen ze snel. 
De volgende dag ontdekte iemand dat er 
op de route Ebbingestraat- Korreweg
Sumatralaan-Bilit onstraat-Bedumerweg-,f Asingastraat-hoek Bedumerstraat vele 

] CP'86 stickers geplakt waren. 
'i Vreemd genoeg eindigde deze route min 

lof meer bij een oude ekend _? 

v e eur. 

AP-AO 
col~, NE 68506 USA 
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Folo: Dt /1,a H. '""' d<11 Brod:'"'" /r,ea, Nalcrlu11d a. V . 
oralu,,d1gt dt «rsi• 01110 0011 dt adjudant /. W. S11ijdtrs, 
romrr.:nd.onl '"'" de parkdpolilit in Cro11i11gt11. 

De rar'.cctpoU tie nam on• 
langs twtt exemplaren ln 
ontv111gst van een nieuw 
type •uto. De auto werd 
ont\.i.<lu,ld door het Ad· 
viesantrum Wagenparkbe
heer Politie te Bilthoven, 
een 10.stelllng die voor alle 
polllltkorpsen fungeert als 
ee.n scort centrale bemidd~ 
lende post bij de aanschaf 
van ,oertu1gm. 
De rJeuwe parketauto is 
een modulair voertuig, 
waar:ij gebnuk wordt g~ 
maut van een kunststof 
cellerunll, die in z' n geheel 
op !:et lveco TurboDaily 
chu!a is gemonteerd. Het 
voor=eel van dit systeem Is 
dat ce cellenunit n., anoop 
van de economische 1~ 
vens.:uur van het cha.ssis 
kan ·.-orden overgeplaatst 
op ~n ander chassis. De 
bedlltling is dat de cellen
unn o:, du.e manier drie of 
vier d:111ssis lang meegaaL 
Er u een ,.es- en negenper
soor.s versie. 

Het onderstel werd . geko
zen , is chassis omdat de 
tum..~1ntttcooltr vcr,;1c 
van Je Turl1111J,1ily l'CII 

hel<•: vermoi;en biedt. 
wa~cJuur hij snel 1s. u. .. 
,•cn;:en bleek d e T urlx>
Da1 .. de st1l"e te zijn on· 
der de d1MS1s die rn 

aanmerking kwamen •n 
een optimaal comfort te 
bieden. De TurboOally 
bood als enige de mogelijk
heid om twee •parte bijrii
dersstoelen in de cabine te 
plaatsen. 
Om aan de ergonomische 
eisen van de parketpolitie 
1e kunnen voldoen, moest 
de achlerwand van de cnbi
ne twintig c:enllmeter ll"•r 
achteren worden ver· 
plaatst 
De wijzigingen aan de cabi
ne en de opbouw van de 
cellenunit werden uiig~ 
vottd door Bos Cnm,sse
riebedrijf B. V uit het Over-
1,ssebe Albergen. De beide 
in gebruik genomen voer· 
tuigen worden ingezet bij 
de parketpolitie Ie Gronin
gen en Alkmaar. Nn een 
periode vnn evnluatle zal 
een definitieve besllsslni; 
worden genomen o,•er de 
aanschil( vnn meer pnrket
voertuigen nieuwe 51ijl. -
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"sober doch humaan" 

Op 23-04-1992 overleed de ,7 maanden zwan z " . . 
van 14dagcn in achtereenvolgens· de tran . ge~ :uresc ':°uw JoJo Muluta na een verblijf 
Amsterdam Zuid-Oost en het Op . ~1-ru1m1e op Sch,phol, het 'Grenshospitium, in 
kenhuis in Meppel. Ondanks dat ~-it n~erz~ksccmrum <?~) IC Nijeveen, en hei lic
da1 de vrouw r.vanger was en een dokte/n:~ o~st door de fam1he M~lu1a is meegedeeld 
schap als baar ziekte, heeft het cd g had, Lo~el mee betrekking tot haar zwangcr-
sche zorg. g urende deze hele pcnode oncbroken aan adequate mcdi-

Wru vooral in het nieuws is gewe sr, · d 
Schiphol in de transit m~gcn blijv:n : /

1 
~oo~~n gezinnen niet langer dan een dag op 

er in de transit is gebeurd Maar J . _n at e nJ srecherche een onderzoek instelt naar wat 
kondigden toezeggingen ·gedaan ~:n~ en 

1
Ko~ro _hebben al j:irenwng beleidsvoornemens ver

moeren verblijven, namelijk een dag ~J~;;~ tehng~~ zo k~n mogelijk in de transit zouden 
dan kan het een weekend worden. . s ze vnJdagrmddag na 16.00 uur aankomen, 

De aandacht richt zich nu,_, op de __ . . 
••VVl4.I uwoSltf\llmte. 

BliJkbaar moet vooral het ~boq:beeld' v ' 
gevangenis in Amsterdam Zuid-O an Kosto s -~o~ doch humane beleid, de grens-

ost, zoveel mogehJk buiten schot blijven. 
Tussen het vcn:relc uit de iransir en de dood . . 
qic zijn doorgebracht in ruimtes waar h . ~an Mevr. Muluta Zltten 10 dagen. Tien dagen 
de transit. Van deze 10 dagen .. 8 ;cm ieder ge~al beter geregeld zou moeien zijn dan in 
er nier serieus op baar kJachten ZJJn er . :;rge~cht 111 de grcns~evangenis. Al deze dagen is 
door haar leven en het leven va:C:Cagee · Er 15 geen ~oed medisch onderzoek verricht waar-
neo worden. aar nog ongeboren land waarschijnlijk gered hadden kun-

Terwijl het bestaan van tegensoijdi e verkl . 
vermeld worden in het eindra g .. anngen .':"'~t betreft de gang van zaken in de transit 
in de grensgevangenis verzw::O"';!n ~etgenS1J1Jd1ge verklaringen over de gebeurtenissen 
de grensgevangenis, het Opvang-~ Ón~n en dat verder onde~k zich ook moet richten op 

n erzoekscenuum en het ziekenhuis in Meppel. 
Omdat het.rappon van de geneeslcu di ·. k · 
hankelijken beoordeeld worden He a ge mspe ue venrou"'.elijk is, kan het met door onaf-
behandeld. · t rapport wordt dan ook m een besloten kamercommissie 

We zullen ondenusscn doo . 
beurel is. rgaan mei ons eigen onderzoek naar wat er allemaal precies ge-

Een ieder die de gang va d t: .li 
Me.vr. Muluta, stap voor~~ v:\ e Mul~1a. ~ ssen a:mkomst op Schiphol en de dood van 
achtige toesianden hebben J g ' kan zich_ ?1e~_ on.r:rekken aan de indruk dat er zich Kafka
"ongelukkige samen} gespee!d .. Het 1.IJn_ met enkele foutjes" die 1.ijn gemaakt of een 
ven. oop van omstandigheden'· zoals Justitie en WVC o!1s willen doe~ gelo-

Een aantal weken geleden nog protesteerden . 600 .. 
vangenis. Voor Kosto betekende de o . zo n . mensen b1J de opening van de grensge-
vluchtelingen kan betekenen rd ~emng een feesrJe met lekkere hapjes. Wat het voor 
der andere dat het opsluiten v;; vl::, ~gzamerhaod ~uidelijk.. ~e demonstranten stelden on
de Nederlandse maatschappij een geva:r:~-!:" en h~t 011: en_ afslu~ren_ van vluchtelingen van 
controle meer. Niemand had kil11 d kJ on~ilckehng is. Er 1s hierdoor geen enkele 
veren. nen en en dat dtt zo snel zo'n triest resultaat zou ople-

ziJn terugkerende gespreksonderwerpen. Deze dagelijkse strijd, 
is geen sterke beweging tegen de willekeur van verhuurders en 
eigenaren, maar is wel blijvend zichtbaar. 
Wij zien ons zelf als deel van deze stri jd. Onze weg, tot het 
verkrijgen van een dak boven ons hoofd, was het kraken van 
onze hui zen. Door te kraken hebben wij woon- en levensruimte 
verkregen, waar wij gezanieli jk verzoeken - nu en niet in de 
verre toekonist - enige van onze idealen te verwezelijken . Want 
gekraakt wonen- en leven, is niet alleen goedkoper, maar het. 
geeft ons de niogelijkheid, ons gezamelijk te verzetten, elkaar 
te helpen etc. Wij komen daardoor met dat beetje geld wat we 
hebben beter uit. Voor ons betekend kraken dus niet enkel 
wonen, maar gezamelijk met anderen iets te doen. 
Wij hebben in de meer als 3 jaar van onze kraak telkens weer 
gesprekken gevoerd met politicie's. 
Wij hebben ook gezameli jk met studentes van de TU, een ge
bruiksconcept voor het terrein gemaakt, met een woonfunctie, 
werkplaatsen, manifistatieruimte's, info-kafee enz. Wij hebben 
duidelijk gemaakt, dat wij in de huizen _blijven zitten, 
d.m.v. bijv. concrete eisen opgesteld voor het winterklaar 
maken en geld daarvoor gevraagd ( recht in Duitsland) en de 
mogelijkheden voor legalisatie uitgezocht. Wij hebben onze 
vorderingen telkens weer door akeie's versterkt. Politicie's 
die verantwoordelijk voor ons zijn, werden steeds weer door 
vele mensen in het openbaar bezocht 0111 ze zo aan onze eisen te 
herrinderen. Run kantoren werden meerdere malen verfraaid of 
uitelkaar gehaald. Met alle onafwendbare aktie's bereikten wij 
dat zij zich met ons moesten gaan bezighouden. Zo dokken wij 
op in de coalitieovereenkomst tussen de SPD/AL-coalitie en in 
de winter van '89 was er een senaat's besluit tot legalisering 
van onze huizen. De gemeenteraad gaf in mrt . '91 een voorstel 
uit om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat de huidige 
bestemming ( gebruik voor wetenschapeli jk onderzoek ) werd 
veranderd op basis van ons concept. Enkel dat bleken alleen 
maar mooie woorden te zijn. De besluitneming stond wel op 
papier, maar werd nooit verwezelijkd. In tegendeel zelfs werd 
er meerdere malen van verschillende kanten gepoogd ons te 
ontruimen. Deze pogingen uitgevoerd door de senaat, gemeente
raad, smeris en eigenaar zijn • door te verschillende belangen 
mislukt. 
De eerste tijd na de kraak hadden wij de indruk, dat de ge
sprekken met de poli tic ie' s niet verder gingen. Niemand wou 
n.l. verantwoordelijk voor het terrein zijn, de senaat wou het 
niet kopen en de eigenaar praate zowiezo niet met ons. Hij kon 
echter op het terrein zonder toestemming van de senaat niet 
zomaar iets beginnen. Er onstond een soort van padstelling, en 
wij waren blij, want we konden hier om te beginnen blijven 
wonen, hoefden geen huur te betalen en konden zodoende ons met 
andere dingen bezich gaan houden. Daarbij verloren wij echter 
uit oog, dat daarmee ons pressiemiddel, als gekraakte huizen 
Marchstr. /Einsteinufer openlijk aanwezig te zijn, steeds meer 
opgaven. Daardoor was het bijv. voor de stadsbouwraad Dyckhof 
mogelijk, zonder openlijke opzien, de sloopvergunning voor 
onze huizen te verlengen, die daarvoor vanwege onze druk een 
paar maanden buiten werking was gezet. 

DAARMEE IS DE HUIDIGE ONTRUIMINGSGROND MOGELIJK GEMAAKT. 

Voor een jaar, in '91, heeft de eigenaar een voor ontruiming 
ingediend. Deze werd echter door de senaat afgewezen, omdat 
wij hier al zolang wonen en de eigenaar ons opgegeven moment 
heeft gedoogd. Om ons hieruit te krijgen blijft voor hen nu 
enkel nog de weg via het gerecht over. Maar uiteindelijk is 
het een politieke beslissing, of er na een negatief vonnis ook 
daadwerkelijk wordt ontruimd. Als bijkomend pressiemiddel 
heeft de eigenaar het gedeli jk belang in het proces zo hoog 
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VOORTZETTEN ,. -
Al meer als 3 jaar stellen de kraaksters van de Marchstr./Ein
steinufer zich te weer tegen de pertinete dreiging van buiten
af. Marchstr . /Einsteinufer is het laatste illegaal dat heet 
zonder verdrag of overeenkomst gekraakte huis/terrein in het 
west-deel van Berlijn. In het oost-deel zijn er nog zo'n 14 
huizen zonder gebruik/huurovereenkomst. Hieronder volgd een 
gebrekkig vertaald pamflet die medio maart'92 door hen is 
uitgegeven, daarachter (herkenbaar door een andere lettertyp) 
delen uit eerdere verschenen en vertaalde .- pamfletten, die 
eerder werden gepubliceerd in LEEF IN CHAOS nr. 130 5-3- ' 91. 

Op het: terrain Marchstr. \ Einst:einufer 
hebben wij drie huizen, een wagen
burg en het hut:t endorp gekraakt . Wi j 
leven hier sinds 3 jaar zonder ver
drag dan wel serieuze legaliserings
verhandelingen. 
Mu wil da eigenaar, Henning, von Har
lessen & Co GmbH ons hieruit procede
ren. Op 9 maart:'92 was het proces te
gen Einsteinufer 41 en op 18 maart'92 
tegen Marchstr. 23 voor het: arrondis
sementsrechtbank Barli j n. 

Openingstijden info-katee VAMOS, March
str. 23, l/10 (U- baan-Ernst-Reuter
?lat:z, S-baan- Tiergarten): 
Ma . 8.oo - 19.00 uur 
Di. ,wo. ,Do. ,zo. 11.00 - 19 .00 uur 

Eigenaar van ons terrein (Marchstr. 
23/24 en Einsteinufar 41/43) is Henning, 
von Harlessam & co GmbH en Adviesbu~o 
voor watanschapelijk advies en bebouw-
ing GmbH, beide gevestigd Fasananstr. 63. 
Bedrijfsleiders zijn Porsch en Popp resp. 
Porsch en Leuba . Daze beide ondernemingen 
maken deel uit van een web onoverzicbte- ' 
lijka N.V.'s en B.V.'s. Daartoe behoord 
o.a. ook Controbau Treuhand en Bestuur 
GmbH, die ondanks vele protesten in '89/ 
'90, volkstuintjes "Spruch" in Buckow de 
huur opzei om daar sociaalwoningbouw ghet
to's te bouwen, die in tegenspraak waren 
met het door de senaat: vastgestelde best:am-
111ingsplan. 

Voor het geval dat één van jullie haar/ 
zi jn bezwaren aan hun kenbaar wil maken: 

Ernst Georg Laube, bedrijfsleider van het 
Adviesburo, 1/38 Cimbernst:r. 26 

Micheal Popp , bedrijfsleider van de H. v.H 
& co, l/37 Abornstr . 14 

G~llas, aandeelhouder van de H.v.H. Hol 
d i ng (, die het Adviesburo "beheerd") 
1/33 Franzensbaderstr. Sa 

B~rnd Porsch, bedrijfsleider van het Ad
viesburo en H.v.H. GmbH en 99\ van het 
kapitaal beheerd, Sarkowar Landst:r. 141 

,S 
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Mov. '88 ~ " 
Eerste kraakpoging van Einsteinufer; 
werd gelijk na aangifte van de eigenaar 
door een arnorme politie overmacht ont
ruimd. 

21 feb . '89 
Hut:t:endorp wordt gekraakt. 

27 Feb '89 
Verstrekking van sloopvergunning. 

20 Mrt, '89 
Marchstr. en Einsteinu!er wordt ge
kraakt:de eigenaar trekt op het laatste 
moment een ontruimingsaanvraag terug. 

Yooriaar/zomer #s9 
Gesprekken met de onderhandelingscom111is
s i e over legalisering. 

21 Juli '89 
800 smerissen proberen d.m.v. een huis
zoeking, de huizen te ontruimen, onder 
druk van de door ons gemobiliseerde on
dersteunsters moet bedrij!sf(lhrer Gallas 
van H.v.H . in toeste=en dat wij in de 
huizen terug trekken. Wij breken verdere 
onderhandelingsgesprekken met: de senaat 
a! omdat de commissie op de hoogte was 
van voorgenoemde ont:ruJ.mingsverzoek . 

22 Juli '89 
De autonome bouw- en woningtoezicht (afd. 
volkssport: ) doorzoekt Magel's bouwsenaat, 
met alle gevolgen voor getroffende van
dien. 

Dec. '89 
Senaatsbesluit tot legalisering. 350.000 
DM om de huizen winterklaar te maken 
wordt toegekend - tot uitbetaling aan ons 
kwam het nog niet. 

Aanval van fascho's op ons huis , aansluit-
end doorzoeking. Wij bereiken' dat i .p. v. · 
aan honderdtal enkel aan gerechtelijke 
smeris door ons huis liep. Vanwege een 
versperde vluchtweg volgde er aangifte bij 
Bouw- en woningtoezicht. 

Juni ' 90 
vanwege de aangifte benaderd stadsbouwraad 
Dyckho! ons. Wij bereiken het om onze 
voorwaarden doortezet:t:en en bereiken zo
waar een Bouw- en Woont:oezichtelijke ope
nini van de Einst:ainufer. 

Jan. '91 
Strafrechtelijke ontruimingsaanvraag van 
de eigenaar . 

f eb. '91 
Verlopen van de sloopvergunning. 

Mrt. '91 
Wijzeging bestemmingsplan op basis van ons 
concept. 

Juli '91 
Stadsbouwraad Dyckhot verlengd de sloop
vergunning. 

SePt· '91 
Eigenaar dient een civielrechteli jke ont
ruimingsklacht in bij da arrondissements
rechtbank. 

Jan. '92 
Toescelling bezwaarschriften. 

Feb. '92 
De faculteit van de TIJ, architekt:uur be
sluit, de senaat: een project voor onze 
legalisering aan te bieden. 

9/18 Mrt. '92 
Processen voor arrondissementsrechtbank 
Berlijn. 

Er heerst woningnood. Wie wonen wi 1, heeft geld nodig- voor 
veel mensen teveel geld. Wij mensen zonder dikke geldbuidel 
moeten daarvoor steeds meer werken. Meestal moeten wij de 
helft van ons loon, studiebeurs daarvoor betale~. Een groot 
deel van ons leven gaat daarmee ten bate van de winsten van de 
huisbezitters. Als dank voor deze verrichte daad produce1;en 
zij d.m.v. onbetaalbare huren , woningnood. E:C- . is n .1. niet 
alleen te wei nig woonruimte, maar vooral te weinig betaalbare, 
goedkope woonruimte. 
Echter omdat elk mens een dak boven ze 'n hoofd nodig heeft, 
zi j n er steeds mensen die zich blijvend verzetten tegen hun 
onaanvaardbare woon- en levenssituatie. Veel mensen k~men 
samen om bijv . een eigenaar te dwing.en verwaar~oosde huizen 
naar behoren te herstellen; huurverhogingen te weigeren ; of d e 
hur en te verlagen. Zij verzetten zich daartegen, om vanwege 
dure huren hun woningen uit te worden gezet om zodoende voor 
een rijke/yuppie plaats te maken. Huurstersbijeenkomsten 
worden uitgeroepen om gezamelijk te overleggen. Wonen en huren 

11 
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Nu blijkt dat de grensgevangenis sowieso niet geopend had mogen worden, omdat ele-. 
menwre zorg nog niet geregeld was. Justitie heeft mc:t de oper.ing bewust onaanvaardbare ri
sico's genomen, met als resultaat een gedwongen reis naar de dood. 

De mruricr waarop de familie Mulu1a opgevangen is, heeft alles met het vluchtelingenbeleid 
en de manier waarop tegen vluchtelingen aangekeken wordt, te maken. Het stigma dat de als 
"kansloos'' bestempelde vluchtelingen door Justitie opgedrukt krijgen, is dat van mensen die 
mei smoesjes proberen asiel te krijgen. leugena,trs. of mensen die misbruik wilil!n maken van 
het 11$ielrecht. Dit wordt nog eens extra benadrukt door uitspraken van politici en ambtenaren 
over vluchtelingen. Kenmerkend voor deze ged:lchtengang is de reactie van een woordvoer
der van Justitie. Hij durft, als een soon verdediging, te beweren, dat vluchtelingenvrouwen 
vaak zeggen dat ze zwanger zijn zodat ze overgeplaam moeien worden. Daarna zou dan blij
ken dat ze helemaal niet zwanger zijn. Met andere woorden, de schuld ligt bij vluchtelingen 
zelf. 

"Aan vluchtelingen zit een 'crimineel luchtje' en ze dienen opgesloten te worden om ze 
daarna zo snel mogdijk weer uit te zetten··. 

Mensen die deze vluchtelingen venorgen en bewaken zullen dit beeld ook hebben. Vluchte
lingen worden door hen als mensen gezien die overlast veroorzaken, hun verhalen worden 
niet smeus genomen en het gevoel heerst van "we zijn ze liever kwijt dan rijk". Dit heeft 
naruurlijk grote ge~olgen voor de manier waarop ze worden behandeld. 

Onze conclusie is dan ook dat dit geval geen incident is. De schuld ligt niet 
0

alleen bij degene 
die Dhr. Muluta in de transit niet doorgelaten heeft toen deze naar de medische dienst wilde, 
~et alleen bij de medische dienst van de grensgevangenis die geen bloed geprikt heeft en niet 
alleen bij de basisans in het OC Nijeveen die Mevr. Muluta een dag te laat naar de hui sans 
stuurde. Wij stellen dat het gevoerde vluchtelingenbeleid van Justitie -dat niet gericht is 
op verzorging en opvang, maar op afschrikking en uitzetting- mede de dood van meH. 
Muluta veroorzaakt heeft. · 

De steungroep Mulura eist : 

-sluiting van tk grensgew,ngenis en de transitniimte voor wat betreft het opsluiten van 
vluchtelingen. Vluchtelingen dienen zich vrij te kunnen bewegen in Nederland en tk meest 
elementaire hulp te krijgen.. · 

• dat er un onafhankelijke onderr.oelcscommissie komt die: 

I. de gevolgen van hel gtsloten karakJer van de diverse inricl;tingen en de algehele opvang 
voor vluchtelingen op htt gebied van gezondheid en welzijn onderwekl. 

2. de gang van zaken in de klJ!eStie Muluta vanaf de aankomst op Schiphol tot aan de dood 
van Mevr. Muluta onderwekt. · 

-een snelle toezegging dat defamilies Muluta en Abllbe in Nederland in de buurt va11 Mep
pel kunnen blijven om :.o in ieder g_eval tk spadning e,i onzekerheid over een evenh,ele uit
z;etting weg te nemen. De families kunnen da11 in alle nut liet rouwproces verwerken. 

Steungroep Mulura 
p/a Autonoom Centrum 
Kinkersuaat 48hs 
1053 DX Amsterdam 
tel. 020-6126172 
fax 020-6168967 
giro 6131418 van Stichting Afval te Amsterdam o.v.v. Steungroep Muluca 

ingezet, dat wij nu al te . 
komen. Daarmee willen .. nminste 40. ooo OH op ons at zien 
juridies niet meer te Zl.J ons zo atschrikken dat wij ons 
niettemin alle jurid9en de .aanklacht weren. Wij zullen desal
oordeel t igen ons zo f :~ge ~l.ddelen "ebruiken om een negatie! 

as mogeliJk te rekken . 

DUIDELIJK IS DAT WIJ 
EIGENDOM Hoek WORDT G~~R~ES VOLGENS DUITSE WETTEN, WAARIN 
GAAN VERLIEZEN: S HET HENSENRECHT OP WOONRUIMTE 
HAAR ..DUIDELIJK IS OOK, ' 
ONS TERREIN POLITIEK EN ~~~O~ÎOSILEISSSING OVER DE TOEKOMST VAN 

ZAL VALLEN: 
Het is . een poli tielce besliss. -
ffj~e:u:ugskplan door gaat, om z~nge'en o;ig~~t wih· ~zeging van het 

i a en - Het is een 1 · t. ec centrum onmoge-
c eel senator het terrein k~o ~ ieke beslis~ing, of de tinan-
~~= ~oncept wil kijken. Op h:i mo~'!in~e~ir:a~istis~he ogen naar 

. oor ons slecht uit De i e e politieke situa-
discussie's voor het beh d n euwe senaat heeft bereikt d 
oost-deel van de stad te~u van go~dkope woonruimte in , he~ 
~; irjfharelijke initatieient:pdrda:zi:n- Helaas zijn veel van 

west-d:~l, ni~
8

~,~
9
~e;~t:~ ~eer als 80 whiiz!~e~!k~~~tz1n z~i~ 

staande fabriek o e e meer (27-3-'92 is er 
door de politiekep c:~ Engelda.mm kort-stondig gelcraalc:rn !eeg-
~tjko~stig trekt ook d/a11!,lc~~e s~~a\ a.tgenomen is. Di~no!!~: 

eet~~ terug: uitgerekend un ondersteuning beetje 
gewenst Zl.Jn, wordt h t nu waar politieke si l 
voorgr'?nd geschoven. ~nz;a;tende _financieringsconcept nia: ~~ 
o~l~ssingsvoorstellen te bewe~:~~~;;itot dusver, constructieve 
sie s te doen zonder duidelijk t gen, zonder enige conces
was tot nu toe succesvol· wij e k oezeggingen vanuit de senaat 
tafel g_eveegd te worden . zo onden verhinderen zo onder d~ 
enkel willen veel poli ticie, als i zoveel ande~e projecten. Nu 
hun algemene ondersteuning s n e_t meer herrinderd worden aan 
vergeten . en willen ze hun oude besluiten 
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Uit gesprekken met de faculteit architectuur van de TU, Be'r
li jn werd duidelijk, dat deze faculteit de senaat een studen
tes praktijkproject voorstelde. Dit project omvat de bouw van 
een studentenflat op het parkeerterrein en het concretisering 
van ons concept voor de rest van het terrein . Dat zou het 
behoud van goedkope woonruimte, het wonen in woonwagens en 
verscheidende communicatie- en werkruimte's mogelijk maken. 
Dit praktijkproject werd ook uitgevoerd door faculteit archi
tectuur, dat betekende ,dat voor de afwisseling eens geen 
tekeningen waren gemaakt die ongebruikt de prullebak in gin
gen. Wij hadden natuurlijk liever gehad, wanneer het tot~le 
terrein zelf-bestemd was, echter op grond van de best:aande 
krachtverhoudigen en de grote tinancieele belangen, zien wij 
in dit concept een realistische aanzet tot voortzet-
ing van onze ideeën. 
Wij hebben een brede ondersteuning nodig, om de druk op de 
senaat en de gemeenteraad te versterken. Een brede ondersteu
n ing, zodat niemand aan onze concepten en oplossingsvoorstel
len voorbij kan gaan. Een brede ondersteuning, zodat de eige
naar niet in alle stilte een overtollig high-tech-centrum door 
kan zetten . Een brede ondersteuning, die de rechters bij 
komende processen voor het gerecht nauwkeurig op hun vingers 
kijkt. oe aanklacht van Henning, von Harlessem & Co GmbH, 
zoals ié er nu ligt, hoeft per definitie niet beslissend te 
zijn . Wij verdedigen ons met enige advocate's; belangrijker is 
echter een politieke druk, die enkel totstand kan komen, 
wanneer wij , de bewoonsters , vriedinnen en vele ondersteun
sters nu al beginnen, om op alle mogelijke manieren te hande-
len! 

- Help ons bij het verspreiden en plakken van pamfletten en 
posters . Zodat in de gehele stad (!) valt te lezen: March/ Ein
stein ontruimen? ... .. ... .. . •. 

- Wanneer iemand nog meer infol"lllatie over Henning, von Harles
sem & Co GmbH en zijn verscheidende firma's heeft , ga dan 
(tja,zo'n 600 km) even langs bij kafee VAMOS Marchstr. 23 
1 /10, of schrijf. 

overspoel deelraadburgemeester Monika Wissel met ansict
post~aarten. Gedrukte exemplaren hebben wij. Vrouw Wissel mag 
rustig weten, dat er nog meer mensen zijn, die aan het behoud 
van onze huizen geintreseerd zijn. 

Bedenk en voer veel aktie' s, zodat een totaal stille en 
rustige ontruiming onmogelijk wordt. 

- EN NIET VERGETEN: BIJ EEN ONTRUIMING (SVERZOE~) -
20 . 00 uur MEHRINGHOF BERLIJN . " 

~ 
~ 
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:lOYERSW',RDl\ OP ~ ! ~G IN MANNHEIM? PERS-CENSUUR IN DUITSLAND! ! ! 

e policie morgen, zoals aangekondigc, 
ingrijpen tegen de demonstratie , dan is zij sanvnen met 
:~annheim, alleen-verantwoordelijk voor escal aties, 

--- Antirassist isches/anti fascistisches 



SPIEGELINTERVIEW MET IRMGARD MÖLLER, GEVANGENE UIT DE RAF 

SPm:EL: llevr. Kóller, u beeft op 13 1ei in de straf
gevangenis Lübeck- Lauerbof uv 455te verjaardag ge
vierd, de 20ste achter tralies. Welke effecten beeft 
die lange bajestijd op uv qetondheid qebad? 
m.EI : 1lt d t sinds IÎ jn 25ste ononderbroken in de 
bajes. De eerste jaren was ilt totaal qeisoleerd van de 
andere gevangenen. Nu is alles geruineerd, niets verkt 
aeer goed. ll'n huid is kapot, de bloedsoaloop is bele
aaal qeruineerd. Bet senuvstelsel is vervoest. Ik had 
lange tijd psycho-so1111tische ziektes die later in ecbte 
dekte oasloeqen. Ik bad peraanent hoofdpijn. 
SPIIGEL: Voelt u dch geestelijk fit? 
m.EI : Intussen wel veer. Het na11e de eerste jaren 
toen ik beraetisch afgesloten zat, was dat anders. 
Isolatie beeft b.v. invloed op bet denl:veooqen; als je 
geen enkele slntuiqelijl:e ervarinqqen aeer hebt, aet 
niellilnd aeer praten l:ao, vordt het bele denken veran
derd, respektieveli jk afgesloten. Je associeert niet 
aeer, ziet geen beelden aeer voor je, alles is van el
kaar gescheiden, in stukken uiteen gevallen. Alles liep 
door elkaar, alles lag overhoop. 
SPIEC!L: Wanneer si jn die verscbi jnselen 1inder ~r
den? 
m.EI : Toen in l.980 de isolatie verd beeindiqd en ilt 
ook aet andere IAl'-qevaJl<}eDen sa.enqevoeqd verd. lie 
dtten hier in Lübeck nu 11et ons vieren . Haast lij nog 
BaMa Xrabbe die in 1975 bij de bezetting van de ruitse 
aabassade in stockllola gevangen verd genoten, Christine 
Kuby die in januari 1978 gearresteerd werd, tich daar
tegen verzette en sindsdien vastslt, en Gaby Rollnik, 
die uit de beweging van de 2e juni koat en in 1989 
hier.been verd overgeplaatst. 
SPIEGEL: Jullie groep is geprivilegieerd. De aeeste 
andere W-qevanqenen hebben tot nu toe tevergeefs de 
saaenvoeqing geeist. 
IIÓLLKi : ook als je aet drie of vier binnen iit, is dat 
isolatie. Het ontbreekt ons aan contact aet alle poli
tieke gevangenen en aan discussie net aensen bui ten. 
SPIECBL: Bi Men enkele 1111anden kunt u er IO(Jeli jk uit
ko11en. De nu nog zittende Bonner 1inister van justitie 
Kinkel beeft de RAP een vredesvoorstel gedaan en u 
saaen aet andere gevangenen, die u politieke gevangenen 
noe1t, spoedige vrijlating in het voorulttlcht gesteld. 
Het couandoni veau van de RAY hee~ daarop gereageerd 
aet een voorlopig afzien van (gebruik van) geweld. Is 
daaraee een einde gekoaen aan de qe;ieldsspiraal waarvan 
in de laatste 20 jaar aeer dan 50 aensen aan beide 
kanten van de vet het slachtoffer geworden zijn? 
*>LLER : De RAF wil haar politiek op een heel andere 
grondslag plaatsen. We villen een geheel nieuwe poli
tieke basis creèren en niet gelijktijdig de 11ensen aet 
escalaties confronteren. 
SPIBCKL: Wat betekent dat concreet? Sluit u uit, dat u 
in de toekoDSt gewapende acties zult uitvoeren voor het 
bereiken van politieke doelen? Geldt bet ahien van ge
weld ook voor u persoonlijk? 

lóLLD : Aflien van geweld klinkt 10 institutioneel, 
zo'n staatsten. Dat voord is ae heel vreead. !laar ilc 
kan op bet 10aent geveld niet voorstellen, noch vanuit 
de politieke situatie, noch van uit lijn persoonlijke 
constitutie. 
SPIEGEL: Dat is echter een zeer beperkt opgeven van 
geweld. De politieke situatie kan veranderen, uv per
soonlijke constitutie ook. 
m.EI : Ik kan niet 1eqqen boe bet over 20 of 30 jaar 
is. Dat kunt u ook niet. Daar01 kan ik deze vraag niet 
anders beantwoorden. 
SPIECEL: De verhouding van de IA!' tot geveld bil jft 
toch een centraal thellil. Hoe aeer geschoten verd, hoe 
aeer botten qeleqd werden, des te teer beeft de 'RAF aan 
ondersteuning verloren, zelfs van diegenen die eveneens 
voor aaatschappeli jke veranderi11qe11 opkoaen . ov vooraa
lige strijdaakker Klaus Jimsclllte, die na 16 jaar bajes 
qratie kreeg, beWeert dat de IA!' haar aorele en poli
tieke legiti1iteit beeft verloren op bet aoaent dat het 
eerste schot viel. 
IIÖLLKI : Dat is gewoon niet waar. De gewapende strijd 
vas legitie1. 
SPll!CEL: 0 bent o.a. veroordeeld voor een bo1111anslaq op 
het VS-hoofdkvartler in Beidelberq, vaarbi j drie aensen 
0 1 bet leven kvaaen en aeerdere ~nd raakten. Vindt 
u dete aanslag noq steeds gerecbtvaardiqd? 
m.EI : Die vind ik ook nu noq absoluut gerecbtvaar
diqd. Aanvallen op VS-instellingen waren toendertijd 
onze belangrijkste initiatieven. We hebben Heidelberq 
aangevallen oldat dat hoofdkwartier de coaandocentrale 
voor de VS in de Vietna.oorloq vas. Van hier uit werden 
de boabarde11enten op de Vietnaaese burgerbevolking 
qecoórdineerd. 
SPIEGEL: En dat vilde de 'RAF aet eigen bouenterreur 
verhinderen? 
*>LLKi : Wij wilden de VS laten lien dat ze zich niet 
aoesten inbeelden ergens een betrouwbaar achterland te 
hebben. Dat kon enk.el aet geweld duidelijk worden, niet 
1et een palflet. Het was alleen veel te weinig, veel te 
veinig gezien de bloedbaden en de volkerenaoord die van 
hieruit georganiseerd werden. 
SPIEGEL: Houdt u vanuit uw huidige standpunt ook de 
aanslagen op duitse topverteqenwoordigers van staat en 
bedri jfsleven in de jaren daarna voor gerechtvaardigd? 
m.EI : Ik houd te voor legitiem. Daarover heb ik 
überhaupt geen tvi jfel. Als de IA!' dese aanvallen nu 
niet aeer uitvoert, dan is dat niet oldat te niet 
leqitie1 varen, 1111ar oadat te het politieke proces vat 
wij op het ooq hebben, niet verderbrengen. 
SPIEGEL: Wat u steeds aanval noe1t, is voor nagenoeg 
alle andere bondsburgers gewoon aoord. 
IIÖLLKI : Voor ons niet, oadat ve ze niet als indivi
duele aoord gepland en uitgevoerd hebben, aaar ze als 
gewapende aanval op de staat beschouwen. 
SPrEC!l.: !laar u heeft aet uw zoqenaaade aanvallen op de 
staat elke keer aensen van vlees en bloed getroffen, 

die falilie hadden en kinderen. 
IIÓI.LEI : _Dat is zeker niet llilkkelijk, het geeft ook 
~ pleuer. !laar aangezien de staat abstract is zie 
ik niet hoe aen het in die tijd anders had kunnen 
aaanllen als via zijn Verteqel!Voordiqers. 111 is dat 
anders. 
SPIECEL: Kaar de aanslagen ,an de RAF d jn toch tot 
voor kort doo~an. log in 1989 bijv, na de laatste 
grote honqerstak1nq _van de RAF~evanqenen, beeft een 
RAF-collli!Ddo de bankier Alfred Berrhausen opgeblazen. 
~ : 1989 was een jaar ,an fundaaentele veran
der1119:", liet onze hongerstaking hebben ve heel niell',e 
bevolkinqsl~ bereikt, christelijke groepen bij, . en 
ook li!JlSeD uit vakbondsgroepen die over onze bajes
oastandi~o ~ de saaenvoeqinq discussierden. In 
dezelfde tijd hepen de politieke systeaen in het 
Oos~n op de kl~ppen. lli j hebben geprobeerd op deze 
politiek~ kwest~es tegelijkertijd te reageren. 11e 
hebben 11:1euve d1SCUSSies, ook gespreklcen aet verte
genwoordigers ,an de staat gevoerd. Tegelijkertijd 
beeft de 'RAF de aanvallen gecontinueerd •.. 
SPrrm!L: •.. en Berrhausen veraoord. 
IIÓtLBI : ~t was er dan aan de hand in '89? Al voor de 
ineens~ort1nq van de 00~ had Herrhausen, en dat was 
door hnks en de bevolking in het Westen niet opqe
'71"kt! al gepland hoe bij de situatie het beste kon 
uitbuiten en alles in lijn banktluis zou krijgen . 
~;m: liaarop_ beeft de W het recbt gegrond derqe
h Jke doodsvonnlSSen te vellen? 
IIÓtLBI : Vanuit de tekerhe.id dat het doel waar ook iJt 
voor ,ech~, nlet enkel het aijne is, 1111ar dat van de 
aeerder~1d van de aensen op de bele wereld. Vanuit de 
zekerheid dat het juist en gereà]tvaardiqd is een einde 
te taken aan ~ systee1, het oaver te werpen, oadat 
het de aeerderbeid van de li!JlSeD Il.iet leYen lut 1111ar 
Yenoo?dt. 1 

SPI!C!L: 111 j denken dat de gewone llilD op straat jullie 
taal al niet eens_ begrepen heeft, 01 1111ar niet te 
spreken van de acties. 
1>LLE1 : Ik denk dat onze verklaringen niet altijd voor 
hen geschreven varen. 
SPIECEL: Julli! hebben jarenlang de indruk gewekt dat 
jullie molutie door de aeerderbeid van de bevolking 
gedragen zou worden. 
1>LLE1 : Het kon voor ons van het beqin af aan niet 01 
aeerd~en gaan. Het bewstzi jn van de bevolking vas 
zodanlq dat slechts een ainderhe.id het revolutionaire 
proces kon bespoedigen. 
SPIECEL: Jullie beschoUVden jezelf als revolutionaire 
avantqarde? 
IIÓI.LEI : Ja. 
SPIEGEL: Ziet u zich ook nu noq 10? 
Miu.n : De RAP heeft in haar brief verklaard dat we 
~t op het ~aent niet villen lijn, dus niet in het 
11ddelpunt villen staan. 
~r~: Kinkel h~t, zoals hij zegt, aet zijn ini
t1~hef een verzoen.u,q tussen de staat en zijn ergste 
'1 Janden als doel. Veel van uw uitspraken klinken net 

• 

als vroeger volstrekt onver:oenli jk. 
~ : Het is t~ niet zo dat Kinkel nu tot hUDane 
inuchten qekoaen is: .dat is aaar een deel ervan. Bij 
beeft begrepen dat bi J ons op de oude llilDier nooit in 
de greep tal krijgen. 
5!'1ECEL: liat bedoelt u aet "oude llilDier•? 
lllLLEI : lle llilnier, ons als gevangenen te cri•inali
seren en te. proberen de stri jdersters buiten te vangen 
en op te ruiaen. 
SPI~: Kunt u aet het begrip verzoening, dat Kinkel 
~brokt ~t, hele1111al niets beqinnen? 
~ : liiJ neaen dat in ieder geval niet letterlijk. 
!Jnkel kan ons niet aet de inhoud en voraen ,an het 
systeea dat ve ~treden hebben, verzoenen. Hij toet 
ac~pteren ~t v1 ~ oppositie ti jn en dat ook zullen 
b~1Jven, en _ruet s11pel de willekeurige cri1inelen, die 
uj ons 20 Jaar lang hebben villen taken. Inzoverre is 
verzoening ,als. 

• SPil!CEL: Beeft u er inaiddels spijt nn dat bi j uw 
aanslagen aensen 01 bet leven gekoaen si jn of verwond' 
Beeft u zoiets als berouw? · 
nLEI : Daar kan ik 10 persoonlijk en individueel 
hele1111al niets aee. 
SPIEGEL: Jlaar we vragen het u persoonlijk niet als 
woordvoerster van een politieke groep. ' 
~ : Zo kan ik niet denken. Ik kan de aanvallen 
niet abstraheren en in derqelijl:e categorieén ontleden. 
SPIECEL: Anderen, Zoals bij,. ll'i VOO?llilliqe strijd
llilkker Werner Lotie die in 1971 een politieagent beeft 
neergeschoten, hebben de talilie van de slachtoffers 
vla de televisie 01 vergeving gevraagd. Kunt u zich 
tUlke eicuses voorstellen? 
m.EI : lee, hele.aal niet. Ik denk ook dat dat hele 
gedoe in sceJ1e gezet vas. aet ginq ecbter ook niet ro 
dat ik dacht, die Lotte is een swi jn. Ik dacht aeer : 
vat doen ze aet bei? De uittendinq was iaers 1et het 
0.11. afgesproken onder het 10tto: Boe kunnen ve onze 
kroongetuigen het effectiefst voor onze public rela
tions inutten. 
SPIEGEL: Kunt u lic.b dan voorstellen een soort dialoog 
11et fuilieleden van iAl'-slacbtoffers aan te gaan 
soals oagekeerd de broers van de door de RAF ~ 
Gerold von Braunauhl geprobeerd hebben? 
~ : Ik zou niet veten vat daarvan de iin kan zijn. 
Ik ue nergens uitganqspunten daarvoor. 
~lECBL: Bent u niet bang dat uv houding uv vrijlating 
1n ge!aar kan _b_renqen en ,oer geeft aan al die politici 
die Kinkels li JD tocb al afvijzen? 
~ : ~t gevaar is aanwezig zolang wij niet bereid 
u J~ tactisch te verk te gaan. En dat zullen ve 
nooltdoen. 
SPIEC!L: Zi~~ u dan in het plan van Kinkel, vat toch 
een belangn jke gebeurtenis is in de oaganq van de 
s~at net de 'RAF, geen enkele aan.leiding de oude 
n Jandsbeelden te herlien? 
1>LLE1 : Ja, zeker vel. Daarvoor toet ook de confron
tatie ,an beide kanten een stuk verder teruqqeno11en 
worden. Wat de RAF verlclaard beeft is iners belangrijk 



voor de staat: dat ze nu qeen aanvallen te vteien 
hebben. 
SPIEGEL: Wat verwacht u als consequentie? 
Jl}[J.ER : De vrijlating van ons alleaaal • on het even, 
of ieaand S jaar geleden gevangen werd gezet of 20 jaar 
terug, en onafbankeli jk van beoordeliJqen als zvaarte 
,an de schuld. Dat slaat sovieso nerqens op want ve 
bebben de acties kollektief bepaald en gezaaenli jk 
uitgevoerd. 
SPIEGEL: Boe stelt u zich dat voor? over het ontslag 
van gevangenen beslissen de bevoegde rechtbanken. 
IIÓLLD : Een consequentie aoet d jn dat de staat niet 
blijft volharden ons allen indi vidueel via deze recht· 
banken eruit te laten. We zitten nu in een situatie 
vaar in een verkeli jke oplossing aoet 110rden beverkstel • 
ligd. Dat betekent dat wij alleaaal in een tijdsbestek 
nn één tot twee jaar 'ftijqelaten worden. Zo stellen 
vij ons bet voor. 
SPIIC!L: Dat zou onwettig zijn. lloeten allen dan gratie 
krijgen van de bondspresident? 
mn : Boe dat concreet aoet lopen 11eet ik niet. Ik 
kan enkel zeggen boe bet niet aoet gaan. !laar dat ik 
aan de president zou worden ,oorqesteld en dit en dat 
aoet zeggen, kan ik 118 ook niet voorstellen. 
SPIECEL: Hebben jullie eisen ook betreWng op de leden 
van bet RAF-coaandoniveau die nog gezocht worden? 
Verwacht u voor ben aanest ie? 
Jlil.Ln : Daar heb ik niet aan gedacht. 
SPIEGEL: Kent u van deze leden van de derde of vierde 
IAf-qeneratie überhaupt nog ieaand persoonlijk? 
IIÓLLD : o bedoelt of ik de afzonderlijke strijdersters 
ken? Die ken ik niet. 
SPIEGEL: De veiligheidsdiensten beweren dat aanslagen 
vanuit de cellen qepland en qestuurd werden • naar bet 
110tto: binnen de hersens, buiten de bandwerkers. 
IIÓLLD : Dat is niet vaar. Die bewering bad altijd aaar 
één functie: de bekendste gevangenen crwnallseren als 
degenen die als enigen deze strijd überhaupt villen en 
Jrunnen voeren. ille anderen aoesten als bandvetters en 
knechten afgeschilderd worden. 
SPIECEL: Kvaaen er vanuit de cellen niet op z'n llinst 
aanbevelingen voor de scene buiten? 
lllLI.ER : Als ze buiten aanvallen uitvoerden bad dat 
invloed op onze situatie, op alles. !laar vij hebben 
nooit gezegd: doe dit of doe dat. So vettt dat ûber· 
baupt niet. 
SPIEGEL: "evr. "oller, u bent de enige overlevende van 
bet qevangenisdraaa van stuttgart-stallbei1, waarbij 
volgens de ondenoeksresultaten de W'-qrondlegqers 
Andreas Baader, Gudnm Bnsslin en Jan~l iaspe zich 
01 bet leven bebbell gebracht. D zelf belandde aet zware 
verwondingen in het ziekenhuis en u ondersteunt de W'· 
versie dat het 100rd vas. 
JIÓLLD : voor lij is dat geen versie, aaar een feit. Ik 
beb de afgelopen 15 jaar geen gelegenheid qebad daar· 
over te spreken. Ik beb de dossiers niet gezien, de ge· 
tuigenverklaringen voor de onderzoekscoaissie beb ik 
niet gekregen, zelfs het eindrapport heb ik nooit onde.r 

ogen qebad. Ik beb zeil aangifte van 1100rd gedaan, die 
zaak werd 0011! ddell ijk geseponeerd. 
SPIEGEL: Wat beeft zich da11 voor zover u zicb kunt 
herinneren in die bewuste nacht afgespeeld? 
run : We zaten in aparte cellen op de 7de verdieping 
opgesloten, de cellen naast ons varen leeg. Ik vist 
natuur il jk dat er een Luftbansa-aacbine gekaapt vas 01 

onze vtijheid te bewerkstelligen. Ik vist echter ook 
dat de CSG9 op weg vas 01 de aachine te bestoraen. 
SPIEGEL: De autoriteiten zijn van aening dat u van de 
bestornng ,an de aacbine en de bevrijding van de 
gi jzel,ars vernoaen bad en daarop 118t een teS een 
poging tot zelf100rd gedaan hebt. 
IIÓLLD : Dat is een leugen. Ik heb 's avonds 01 11 uur 
de laatste berichten geboord en ik vist dat er vat ging 
gebeuren, dat er een besluit qenoaen zou worden. Wat 
voor besluit vist ik echter niet, dat vas onverdraag· 
lijk. Toen ben ik in slaap gevallen. 
SPIEGEL: En toen? 
D.Ln : Ergens 's nachts beb ik een dof geluid 
geboord, dat ik niet kon thuisbrengen. Aan een schot 
beb ik niet gedacht, bet klonlc eerder alsof er een kast 
01Viel of zo. Bet volgende vat ik aerkte vas dat ik op 
de grond lag onder neonlicht, door aensen werd opgetild 
die 1e overal beetpakten, 1'0 ogen opensperden. Toen 
boorde ik een stel: Baader en Bnsslin zijn dood. Daarna 
veet ik niets aeer. 
SPil'.GEL: Vanaf wanneer beginnen w herinneringen veer? 
D.Ln : Ik ben pas drie dagen late.r op de intensive 
care veer bij gekoaen. Vanaf dat 101ent berioner ik 118 
alles veer. 
SPIECEL: Wat voor vervondinqen beeft u daardoor opge
lopen? 
liua : Vier steken in de borst. Een long vas verwond 
en ook nog volgelopen 118t vloeistof uit het hartzakje. 
Die vas ook geraakt. 
SPIEGEL: lleerdere aediscbe deskundigen, waaronder enke
le uit bet buitenland zijn tot de slotsol qekoaen dat 
het bij de dood van uv kaaeradeo 01 zelf100rd ging. 
liua : Dat veet ik. Die varen natuurlijk niet objec
tief lilar werden extra voor bet karretje gespannen. Ik 
ken details uit het obductierapport en veet bij,. ,an 
een ,ervondioq bij Gudnm die überhaupt niet nagegaan 
is. 
SPIEGEL: llle beeft volgens u de verwondingen toege
bracht? 
IIÓLLD : Ik geloof niet dat het de directe bewakers 
waren. Ik denk dat het een coaando vas. Er varen 
iaers verscbillende toegangen tot de gevangenis· 
vleugel. 
SPIEGEL: !elfs vooraalige W'·kaaeraden betvijfelen uv 
beschrijving. "onika Belbing bijv. beeft de 100rdversie 
als leugen beste1peld. Set zou in werkelijkheid zijn 
gegaan 01 een geplande propaganda-actie, de zg. ond~
oelioq •Suicide Action', aet het doel de doden lD 

Staabei1 als •reactie van de fascistische staat• voor 
te stellen. Op soortgelijke wijze hebben ook SUsanne 
llbrecbt en Ralf Friedrich zich uitgelaten. 

llÖLLEi : En vaaro1 doen ze dat? Dat zijn toch allellllal 
oensen die lang in de Dili onderdoken waren, toen 
opgepakt verden en nu van de kroonqetuigenreqeling 
willen profiteren. En oadat ze niks anders te bieden 
hebben vaar ze over zouden kunnen verklaren, vertellen 
ze nu zulke verbalen. 
SPI.EGEL: Vind u alle W · uitstappers uit de Dili verra
ders? 
l!ÖLLER : .U die jaren dat ze in de DDi leefden waren 
het geen verraders. Mu zijn ze het vel. Ze hebben zich 
overgegeven en zich laten kopen. Dat was überhaupt niet 
nodig. Een deel van ben bad allang vrij kunnen zijn als 
ze elkaar niet belast hadden. En toen hebben ze ook oog 
anderen ,an ons belast die nu nieuwe processen zullen 
krijgen. 
SPIEGEL: Oielf beeft zich niet laten kopen, zoals u dat 
ooelt, en daarvoor duur betaald. Beeft u er vel eens 
spijt van dat u op uv 24ste ondergrondl bent gegaan en 
bebt gekoien voor de gewapende strijd aet alle gevolgen 
vandien? 
IIÖLLKI : Öberbaupt niet, nooit. 
SPIEC!L: o bad een heel ander, zelfs burgetli jk leven 
kunnen leiden. D bad kinderen, een gezin kunnen hebben. 
IIÏILEI : Dan bad ik al datgene wat voor ai j het belang
rijkste vas aoeten vergeten. De situatie in de BID vas 
niet zodanig dat je kinderen hebben kon en in bet ,er· 
zet leven. 
SPIF.GEL: IQaapt u licb lisscbien 01 redenen ,an psy· 
chiscbe 1elfbescbening ,ast aan uv identiteit als 
verzetsstrijdster? Anders :ouden al uv persoonlijke 
offers iDers sinloos geveest zijn. 

IIÏILEI : Dat is een totaal verkeerde vraagstelling. Ik 
vil iuers heleaaal niet anders leven. Als ik enkel uit 
zelfbeschenlng aan lijn doelen zou vasthouden, zou ik 
star lijn en onbekwaa1 en zou ik niet aeer kunnen 
denken. Dan zou ik stilstaan, vastqekle9d. Zo kun je 
niet overleven. 
SPm:EL: Bent u lisschien bang ,oor de vrijheid? 
IIÏILEI : Ik ben toch geen gevangene van nature. Dat is 
toch absurd. Ik vil bier uit en buiten ~eer politiek 
.erk doen. Ik zal niet in de illegaliteit gaan, aaar 1e 
op andere niveaus politiek bewegen en verzet plegen. 
SPIECEL: Hoe stelt u zicb die •politieke strijd', die 
u in geval van vrijlating voeren vilt, dan ,oor? 
p.LER: Wel, vat ik De voorstel is heel veel gesprekken 
te ,oeren, rondreizen, verschillende groepen te 
bekijken. Sodat ik• beleaaal nieuv kan orienteren en 
uitvindt vat er zoal is. Ik zou bijv. graag aet de 
aensen praten die tegen de G7 aobilisereo. llaar niet 
iets in de een of andere parleaentaire von. Dat is 
uitgesloten. 
SPIEG!I,: Beeft u ook nog heel persoonlijke doelen voor 
een leven 1n vrijheid, die niet aet politieke strijd te 
lilken hebben? 
liua : liets vat daanee in tegenspraak is. Ik heb 
niet de behoef te ergens aan bet strand te gaan liggen, 
überhaupt niet. 



V• r zatsactias tegen 
ltaa tsgauela i n Cr1eKenlana. 

~•aat i n 1974 zeven j aar 
olcta tuur tan o i nae u~ran,is 
er vaa l gaoeurt in Cr1ekanlana. 
Hie ranoar valgt aan avar:icht 
van enkele act1as uaarvan ui j 
qela van dat dia da bal•ng r ijksta 
ua ran van aa laatste 10 j aar . 
(en t ijd dia aan niauu• galr van: 
ataa t sraprassia ata ap alla 
n1vaau's zalrs erger is dan 
vraagar . 

17-1 1-1980.Zaals alk jaar is 
da 17 navambar da dag uaarap 
aa opstand daar vnl. janga 
mansen in aa pol ytachnicschaol 
van Athane,uardt herdacht. 
(n da moordpartijen d1a daar 
op volgoan,taan de reger i ng 
opdracht ~an het lager gar om 
da s chool mat tanka ta bestormen. 
Bij daze demonstratie voor de 
••a r ikaanse a•b•ssada uordan 
2 oemonstrantan vermaard daar 

SPC. 

IS t'olvteernkum ISl Îilt die gt,ectw. • 
scne GtsdsCNh una soe.iiet die g,ne. • 
chische Lanac1 ean serv wdmoer. oe- • 
scnichtsutcndoe, On. Am 17.9.13 • 
scOtmte o" Armee mlt Pinum das Ge-- • 
bludt. dH Stuctel\tlf'ltlien IUS Protest o• 
oan dte MdtUrl'lunt1 tte1en1 ha11tn. uncs • 
tttnordaten die me.tv af-1 50 Be.set'fltln
nen. 1s1.,,. SWING 7/8 9 Il Se,1dem gill 
dH Pofy1echntkum 111 Symt>o, de.s Wt· • 
dets11nde, oeoen die Hunra unct u isc 
dtt Pohzel und Armee verboten auf u,.. 

::.·
1~1:i~-~~~:.!! lueft • 

November 1984.rascistanlaida r 
L• Pan bezoekt Athana,an varblijrt 
in het Careval hotei. 
Oa Atheners komen onaiddalijk 
in actie tegen dit orrtciala 
rascistischa vartoan.Oa damon
atratia loopt uit in rallen. 
Het hotel uordt kort an klein 
gaslagan, en maar dan 100 mensen 
uarden gearresteerd. 
Oa schaikunoa racultait van 
Athene uordt door anarchisten 
bezat.De politie a r resteert 
iaoaraan en slaat mansen in 
elkaar.Arrestanten uordan op 
hun uiterlijk berecht/schuldig 
bavandan.En da politl• besluit 
zaals ze zaqqan , alke plak uaar 
dit soort aansan samenkomen 
ta gaan'schoonmaken: 
Het eerste grote gevolg van 
dlt beleid is aan inval in 
het Exarhla pand,uat aa n 
baluark uas voor anti- autoritair ; 
en an ti-parlementair verzet . 
Di t bele i d uorot oparation virtua 
ganoamo en vanar dat moment 

1 
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·: : f Glih~läer z~~ater, een stralend blauwe lucht, een fascinerend landschap met 
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;:.o~ieib.ar:e·romantische baaien en een immense kt-tltuurschat: dàt zijn de 
· ·· .. ) ::._i~g,;~diën_ten voor een onvergetelijke vakantie. De traditionele Griekse 
·--i:. ::~ •

0

'asfun ·fieiá_ zp_Igt ~~o1l dat U zich §.IJ:~l thuis ~ttlt voelen in dit unieke. land. Laat 
• 
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17- 11-19c35 .In da traaltionele IJs,verw_ ennen en . etvol/e, 
17 novembe r aemonstratie uorat r· 
da ;5 j arige Michalis Kaltazas 
vermoarc door politieagent 
Malistas.~: volgen grote rallen 
tegen ce polit i e en aa polytecnnic 
school van da Atheense universite i t 
uorat voor 3 dagen bezat. 
Ouizenaen jongeren z ijn bij daze 
actie be trokken, 
Oan gaart da zogenaamaa 
socialistische ragating da SPC 
toestemming da baratting ta 
breken an iedereen te arresteren 
als ri jnde zuara misdadigers. 

Mal 1985.vanuaga intensieve 
oparation virtua acties besluiten 
jongeren da scheikunde racultait 
uear te beza tten als reactie op 
het discrimibatoira beleid tov 
jongeren.Onder het vooruendsal 
van verdacht uiterlijk uordan 
vela actieve jonge mansen binnen 
de baueging gearresteerd an 
gemarteld in politiebureaus 
Oa bezetting uordt niet opgegeven 
an sommigen zeggen bereid te zijn 
het gabouu op te blazen als da 
~PC probeert binnen ta komen. 
Uiteindel ijk trekt da SPC zich 
tarug,an da situatie loopt uit 
in aan faeatalijka demonstratie . 

maart 1986 .Qa eerste griakse 
anarchisten meeting uo rdt 
georganiseerd in Petra.Na • 
afloop uardan 42 mansen 
gaarr astaard , 

Mei1986 . Na hat ongeluk in da 
kerncent ra le van Tsjernabil 
vaardigt da regering een 
demonstratieverbod uit.Tijdens 
de eerste anti-kernenergie 
demonstratie in Athene uarden 
39 mensen gaarrastaard,uaarvan 
ar 13 warden veroordeeld door 
da rachtbank . (an van hen , Yiannis 
Balis ,dia uerd veroordeeld vaar 
het in br and staken van aan 
Z cappar(mataragant)gaat 57 dagen 
in hongerstaking.In november 1990 
kamt hij vrij. 

periode 
Thessaloniki uoraen 11 Qans en 
oaarrasteera.Als a ntuoard daarop 
wo r dt de natuurkunda/uiskunda 

1 f acul teit bezat. 
O• bezetting uordt gebroken dod • t 
,an 680 ~bastarming , nadat aan politie 
uagan in de fik uas gezat , uaarbij 
da 2 inz i ttende agenten zuaar 
gauond raakten, 
er volgt aan golr van arrestaties. 
80 mansen uardan gea"astaerd 
u11r van 27 vaar de rechtbank moeten 
verschijnen. Ze zitten vast tot 
j anua r i 1990. 0• arficier van 
Ju1titia gaa t tegen da vervroegde 
vrijlating i n beraap. 

~.:.., •• -µ..·""r 

... ·: 



., ~1 nuor1.l i~l 
~a oezettingen duren voort. 

:- Petra uorot ean la raar (M,Tamooneras) 
1!:~ooro ooor gaorgan1saeroe laaan van 
:c 'niauwa camocrac1scna jaugo:(ca nlauua 
:1chcsa part1J).Hiaroo vo lgt aan katting
~iactie van rellen oie aagan aannouaan . 
--JOans ~• rellen in Atnan• uorot aan 
~=~ot uarannu1 s in brand gaschotan,uaa;bij 
4 ~•nsen lavano varbranoan.Da brand ontstond 
=~Jrdat da politie als aa n idioot traangas 
·c~oschoot , maar oa politie probeert oa 
~Qnonstrantan da schuld te gevan.Oo dat 
~c~ant zijn er~ 35 . 00D demonstranten 
cc ae t>aan" 
On Jarcusaan probeert da :egering,aamen 
~,~ de onderuij swat 2 gloeon iauwa watten 
·,oor ta orukken.1 wat dia het recht tot 

•kan ontkant,an een anti-tarrorisaeuet 
, 1ats als in Duitsland) dia da politia 
:gaande bevoagdhaoan varlaant, 

~n probeert K."azokopos,ean bakende activist 
~n zalrgaaaakta bom tot ontplorring te 

:rangen onda r de politiabussan dia op het 
:xarnionple in staan . Da actie mislukt de bom 
.~olodeert in zlJn handan 

16 september 1991. 
-otaalue igeraar N.Maziotis uordt na 4 
~aanden voorarrest varooro-ald tot 1 j ur 
: ei an 3· jaar vÓoruaerdelijk,teruijÎ hij 
JOrdt opgeroeoan tot onmiddalijka toe
· rading in hat lager.Dit betekend oat da 
. roceoure opnleuw begi nt.van nu ar uorat 
, 1j beschouw t als politiek gi j zelaar. 

,,~. -:·:'.,·'' ATHESE othkl>tldtnvastvn1be01 
~.::::C}:-.c:~/ 51ad...,Ucll1tn'&laUl,VI estetsefladme< 
~}${{{ti A\bel\8: 0~ •n ~~ natUWWkeen 
,·~-:::{~{ veel ~els en diuk-ID(INkW•llkende cwlUU1· 
¼ . ,.,.f-s·:·:< :! ,cb.a<Pllltl voiQtpoll\ ~baden- En de we1eld· 

t ~-....... ·----=bel dl 
bel<)IIDde 't'llll*': tia<ui~..i,.,uws!>llnD 
~~w~~eqesenwa~ 
tanasies, eelhUlSJOI• tllditn uweo op eeo bal! 
dia dl~ s1J010CL BoT sm,,deD •tn G\'jlad.L Me< 
,iurqoalsWl4dl-denjkdOGIWtbotfflledtlL 
een bllr<end ....,i\.:. !JPVIIOI, \e<Wll\i tlll 
Ga ·s avoodl eens - eeo IDIQUlllek uiulcl>L 

~atdl.=::.au*-W'~Y~~~tt,~.--
Daaro ij raakt zijn halve gezicht veminkt en 
verliest hij zijn gezichtsvermogen.Hij zit 
tot 16 april in voorarrest tot zijn proces . , 
Met daze explosie als excuus gaat aa politie ?f,> 
de vaste lijst van verdachten langs en 1J 
arresteert ze maar ~•ar . Onder han :Boukouvales~~·. 
Koyannis,Bouk1tsidas an Bergner.Daza A komen 
vrij na aan lange hongarstaking.(maer oan 
AS dagen).K.Mazokopoa is aan van degenen 
waarop de nieuwe anti- tarrorismauat zal 
uordan uitgaprobaert 

: p dezelfde dag uorden 6 l aoen van aan 
~ereniging voor totaalweigeraars 
; aarrastaard .nadat za door de z-rorce 
~nelkaar zijn geslagen omdat ze illegaal 
~an het p lakken uaran.(en van han , P. Nathanael. 
=ok totaalweigaraar,uo rdt ernst ig gawo~o 
~vargebracht naar een militaire gevange nis 

~vlona (naoi j Athene) 

, :~1,:!=~r1II1= 
:,,,~ _.··::-·· 

:~ ···· 

:~~;~w,: : .. ··W, 

5 
Il ok tooar 199 1. 
11 vlnOt een oamonstrat1e plaats 
1 ,r acnoliaren o neer tB jaar tegen 
ol1Uagawala. 

2A oktober 1991 • 
Oa politie slaat aan oamonstratia 
van studenten uit elkaar , 01e op weg 
uas naa r het ministerie van onderwij s. 
Honderden jongeren vlucntan,achtervolgt 
ooor oe ME oa polytacnnic i n.Alwaar is 
het gaoouw bezat. 

--·;<; • S van oa ar ras tan tan van da dame krijgen 0[~t zware ve r oordelingan. Qa straffen gaan . tot 8 j aar. 

· :'5.i '· su Mal iedoel'I Um es noch w.-h-- : 
,ena a,e 8tsrier1nnen m11 oem Rek10t 
..,.,n,ncenen n.,nd 11m·s Potv1eehf\l.lr.atn • 
tu masSNen T,Jneng;ue.insu:e.n.. tAuf • 
dem Ur.oetlnae bCtancl siCh zu d&esem • 
ZeHoumt1 1ucr1 eme oro3cre Menoe F,1- , 
schlsten, wooei rucn1 ldar 111, wu a1e , 
mat aem weue,en Vett;,ul dllf N~ci'lt zu , 
tun nat>en. icommenw ..,om Sctve,ber) , 

2 november 1991 . 

Gt;lfl , Utv bt•Mlt dam can TCll 
ou Polvttc!Y\lkums. was die Potu:e, zum • 
Anlatl nanm. das Un1ge1inoe tu stOtmen t 

. IM1d 27 Bueutttnne.n iu verNften. Au
·. ~: 6efNlb dat Uni w\#Otn we.tet• 5 Pttso
, 1 nen v1unah1t. denen gtfflU\ltm ""' oen 
~ aesetzerlrvten in Schnellvertanten der 

Aangezien da politie en de madia oa 
schuld ~an oa brand bij •d• demonstranten 
laggen,uordt besloten tot een muurkranten, 
actie,uearin da waarheid o•trant de 
ge0aurtan1ssen wordt verteld . 

Protell oemacnt wu<de. Polue,, Re:Q1e• 
NftQ unc1 Mld.en oehaupten, dat\ die Be
Htzetlnnen das Ftu1t oeteot nauen. wH 
1i1on diuen t,nmnen wwd. lm Proz:etl 
01b e.s GIM 6 Fre1sorucne. 8 GeJasua· 
fen. 13 H•ttstr1ten zw,schtn 2 uod 3 
J1tven und 5 Ha1ts1r1ten tw11Che.n 6 

Tijdens de plakactias uorden 33 mensen 
gearresteerd.Op het buro van da geheime 
dienst uordan ze gemarteld en bedreigd. 
(gebroken armen an agenten die vrouwen 
dreigen te verkrachten etc) 

und A~/~ ~~9. GenosslMen auf o,e 1 
Stl"lt\e 0tnoen um m,t Fluot>tauern und 
Ptakaten che Oe-s1nfo,m11t0nsk1mp1one 
des Stutes "" flüt der Polvttcrvukum· 1 b,e.stttunQ N du,c:J\twKnen, Mlvn Óll' , 

~ Jllä Polizei w"dtNffl 33 Genoutnnen fest. , 
@~~ ~ 1 $ia wu,de.n metw at1 2• Scunoen 1sohert 1 

.. ~. {;;,. und belanden sich, laut Auuaaen von 
...ç F,eunotnnen und Anoe.no«oen, ,n emem 

setv sc.Nechten Zus1ana, als 111 ''!"" 
T10 soattt oem H11tncnttt vo,geful'Vl 
wunten.. 15 von ihnen trat1ne.11n Att
tttOt wOQen FottuunQen ,m Pol1ie1QI_· 
warv111m. Sie seien svsiematisch o•· 
scnla:Qtn worden: 2 dat inhlft1erten 
MJMilt wuroen •n den Füeefl •us oem 
FeM1er oehanQt, um Aussaoen tu tt· 
pcusen: 2 weite,e muBten U\S Kr1nken-

In haal-Criekenland uorden ana rchisten 
l astlggavallan. 

~1 84 . 
9 nove11ber 1991 . . .-
Een solidaritaitsdemo voor de 33 
arrestanten uordt uitelkaar geslagen . 
46 nieuwe arrestanten die uiteindelijk 
zonder verdere gevolgen uordan vrijgelaten. 

1A novambar 1991. 
De 33 arrestanten worden veroordeel~ 
voor illegaal plaaken,verzat bij arrestatie 
an het varuonden van aganter. 
ze krijgen allemaal 6 maand en . 

--~\&11!1 
-i~ 18 dacemoer 1991. 
~ ME a n anti-terror i smeteams 

~lle 86 aanwez igen worden 
ove rgebracht naar het hooFdburo 

van 

f)e politie van Athene hakt in oo ~"" .,,.,_,,_ r•-,,1.,....,,_. 
.. -'···- - ... . . 

van politie . Daar uordt aan n1euu 
oossiar aangelago waar all• namen 
inkomen met da permanente aa ntaken 1ng 
potentiaal te rrorist. 



An~i:Amerikaanse d 
,politie in Chania emonstr:anten werpen benzineb 

Wie het eenmaal heeftoge~i~~ ~6'ekse eiland.~reta,. . ommen .naar de oproer-
Een ideaal vakantieland Met hi mt er telkens terug: Griekenland. Fota..Ae~ter 

. se tterende stranden itto . 
bevolking, de oosterse sfeer, de overal zichtbare~; . reske eilanden, een gastvrije 

11itetotronrl trHm<><>t one en - vanzelfsprekend - het 

SPIN 
Vrouwen tegen seksu el geweld 

Op tO j uni is SPIN officieel opgericht. Na de 
luiting van Tegen Haar Wil begin dit jaar is 

or nog alt ijd behoefte aan een organisatie die 
exueel geweld signaleert e n waar nodig aktie 
,nderneemt. Want het is nog steeds zo dat: 

l op de 3 m ervar ing heeft met sexueel 
geweld 
l op de 7 voor haar lSde lastig is gevallen 
door een familielid 
l op de 15 in haar jeugd ernstig is misbruikt 
l op de 9 regelmatig door de partner wordt 
mishandeld .••••. 

lrieste cijfers maar al te duidelblc aange-
v~n dat er nog we één en ander aan 
wnrk verzet moet wor ··nordat sexueel geweld 
1le wereld uit geholpen is . . .. " chi en 
ooit nog eens een opbeffingsfees~ 
worden. 
llleronder delen van de folder die op 
overhandigt werden 

SPIN is een feministische vrouwenorganisatie die 
zich bezighoudt met de problematiek rondom ~ · 
seksueel gewekt. Wlj doen dil dwl 1111ool!T'fan 
voorlichting, aktie. publiciteit en belange n· 
behartiging. Belangrijl<e doelen zijn het bespreek
baar maken van seksueel geweld en het signale
ren van maatschappelijke misstanden. Wij zijn 
voortgekomen uit de publiciteits- en voor1ichtings-
groep van de Stichting Tegen Haar Wil, die per 
1 januari 1992 is opgeheven. 

We hsbti.n g•koun voord• nnm SPIN 
omdat we al• een Spin In haar web de 
mn1ochappelllk• onlWlkkellngan u .v. 
aoksu"l g•weld signaleren en waar nodig 
1k1l1 zullen ondernemen. 
Ander• u1ocl1lles bll hal woon! SPIN i.1en 
we Hn ledero verbeelding over. 

Oe gevolgen van seksueel gewekt zï _ er 
Ingrijpend voor slachtotters. niet a. en lichamelijl<, 
maar vooral ook geestelijk en emotioneel. Het kan 
1omands hele persoonlijkheid aantasten en de 
verdere ontwikkeling verstoren. Seksueel geweld 
komt in alle geledingen van de maatschappij voor. 
W,j beschouwen het niet alleen als een lndivi· 
uueel, maar vooral ook als een maatschappelijk 
probleem. waar heel veel vrouwen het slachtolfer 

van ZJjn. 

SPIN zoekt nog allerlei 
komen werken . Uiteraar d 
dit soort werk nog steed niet voor vol aan-
ge~ien wordt. Maandags en 
reikbaar onder: SPIN QQQ t 

p/ a FIO~I 
Grote Markt ',8a 
9711 LX Gron 
050-142020 




