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,tand van 01 t1l1l<Jon Hit h Qh• 111e111 oog 
naai OP 01 11l1lo~n•1111 01 0111 ~ 
hooglroquonlt olok111tch1 111t1tr11J 1,,.,1,1 ~uo, ~ 
hel m1crofoonde11 vAn de t•l•fu11nttlM',rn Ot 
luids11llllngon die dt m1c101000 u1111~1101 ••••n 
deren die hoge irllltngtn Hn battt• an hit 
resultaat Is een gewijzigd 1lgn11I wu,ull da 
geluidstrillingen weer ol1k1ronl1ch llln 111ug 11 
halen. 
De simpelste remedie Is na1uu1lljk da 11111oon
~tekker uit de contactdoos te trekken. Maar 
dan kun je ook nlel meer gebeld worden Ech· 
1er, hooglrequente signalen kun je konslulten 
met een condensato,. weet iedere beginneling 
In de elec11onlca. In dit geval neem je er eentje 
van 10 nanotarad. Zal waarschijnlijk nle1 meer 
dan een paar dubbeltjes of kWanjes kosten In 
de oloctronicahobbywlnket. Je schroeit hem 
vast In de 1eletoons1ekker volgens hel hierbij 
atgedruk1e schema. Hel hooglrequente 
stroompje neemt de voor dal soon stroompjes 
gemakkelijkste weg: n,et door de microtoon 
maar door de condensator. Gevolg: dOOdse 
slllte In de alluistercentrale, slechts onderbro
ken door gevloek van Big Brother en luid ge
roep om meer rlchtmicrolaons. Let wel: helpt 
alleen tegen de bovengenoemde vorm ven al
lu1steren, niet te,.,en he1 gewone afluisteren 
van teleloongesp,ekken. Met dank aan de 
s::1 ... 1,,,.,.,,,,,..,,.,Q• \.f!IA,:a,f< 
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: is bl~lcbaar weer komkommertijd, 
smeris doet er van alles aan om 

:hzelf te vermaken • De laatste 
1 zijn ze overijverig. Hier een 
1ine opsomming. 

nndogmiddag 10-8 om kwart voor 3 
middags: er fietsen 2 mensen me 

by (ook een mens uiteraard) door 
druksLo winkelstraat van Haren. 

ots rijd een auLo hun klem. Twee 
gefokte ciepes s Lappen uit. Fas
,os? Het gun? "Meekoml'n I" 
ia maar, toch niel mf!lt "fin bnby.' 
:nteresseer t ons nioL , Jullift zijn 
!arresteerd voor br nk fin d I nl 11tnl 
mt het signalemenL blond hnnr, 
~rfd haar en zwarte rugznk ~1• L op 
Jllie en voorb,jgangersters hubb.-r1 
;llie ook herkend!" 
Ja maar j e gaat toch n 1 
et een baby I" 
~ij hebben al alle;,l i tr uk 
ullie meegemaakt. 
rakersters moeten mee naar het buro 
n Haren en worden aldaar opgesloten. 
aby bij vader, baby wordt afgenomen 
et de mededeling dat baby naar mo 
ordt gebracht wat niet gebeurd. 
neder mag niet voeden, na een tijdje 
eer wel. Baby zit bij smeris zonder 
uders het op een krijsen te zetten. 

van die idioten in het blauw er 
mheen koediekoediekoe te zeggen en 
uiker i n de mond van de baby te 
,roppen alsof het hun paard is . 
a urenlang gekrijs en geschr eeuw mag 
,et uiteindelülc door moeder gevoed 
'orden 
'a urenlang gekrijs en gesc r eeuw 
,an eindelülc toestemming om de baby 
,ij vriendinnen onder te brengen. 
9 .00 uur vriendin wordt door smeris 
,pgehaald van huis en krijgt op het 
,uro de baby in haar handen zonder 
,reen woord gewisseld mag worden. 
laarna wordt ze weggebracht. 
11.30 één ven de krakersters wordt 
,erzekering gesteld en overgebracht 
taar Groni,1gen. 
!1.45 uur beide krakersters worden 
,rtjgelaten ondanks de zogenaamde 
1erkenning van 5 mensen. 
laarom?? omdat om 20 .00 uur de daad

12-8: krokerster fietst op het zuider
diep en de smeris komt in een autootje 
voorbij en wijst. In de stationsstraat 
ter hoogte ven de genzevoortsingel wordt 
krakerster oangehouden. Hoi pipeloi, wij 
zijn van de smeris en komen jou aanhouden. 
We arresteren je op het feit dat jeje 
hand niet hebt uitgestoken bij de bocht. 
Mee naar het buro, eenmaal daar aangekomen 
wordt krakerster nog gevisiteerd (hand in 
kont gestoken; meestal onderzoek voor drugs) 
en hem verteld dat zolang krakerster de naam 
niet noemt vaker opgepakt zal worden net 
zolang tot ze de naam hebben. Inmiddels 
is krakerster weer vrij (na 5 uur) ondanks 
dat er geen naam genoemd is. 

rer kelulce dadersters bij een andere 
. nbraak gepakt zijn en bekend hebben .. J !!':~-
'Sorry voor het ongemak" durft de 
imeris nog uit hun strot te krijgen. 
)enken ze nu werkelulc vanalles 
:unnen maken? Blijkbaar wel . 
)at de repressie meevalt va 
lik tegen. 

BOLKE, DE 
NAZISTAAT EN 
ANDERE 
VOLK VERlVIAKEN 
T•r 1<• von ntt v,;iningt onmt nod ca vereniging 
voorvdlovtrr.iek1n t1p 27 111.1~ :u, un cel::c! 
~Ol'QMl"erc lt'\ ce nieuw• kerl< r-ei o:icarwero 
WM ': \.ll'C!).I. C• n •• · ,c " 1c!er:::a1t' 
$1ttçut vei, n•t gen,.- we, WC·~=·-., 
00ikt11-n ~IO• Q'Ontn~t &n11r!!c1s:•, "le.acen 

oh 1100tUt M()tl'et1 l'rr. niet oni;estcCl'd ZIJn 
.,,,.,, p r MQO t• lai•n houa•n. =-., ~o kwam 

1 r 'n m• r,Hn ter f\llm cc l jd bij de 
,...,.,,. e N wi,v•• rcen ?clang c!~ <ar!< ;aslot11n 
w11a •1 • o1.:i. r.ien ch tot hat u1tcèliln van 
,:amft•II• (1 • ,,,. ronder) c, rMt w:- ~e 

t lll••rt kwAITl C;.;d1l1fk =~ een 
tl'l(lt C11Cr::1 ttste:1jk w:;edcste 

C!Amn t n 111:'Wn lnf,.,,.,.,urcan l::e!9el::: we:. ::e 
tcn•I" b'tll'tn 0-,c.:anl<a n..n c:m;~:w,.fetc .:,vera 
w,n " CNI< , aaMl le•l<!n h1:1ccen =i ~es ~je 
en tntr,;1• Qffl '1Cn -:a--9n te m&e•" owrn&'I 
ui!ltrtljk ven de 11>1levo1r.:1t1r.:1. Ven c,,eme,dezijde 
w.rd de ttl/Cf'ld nag ai::,;;elui5terd do::~ er:?;e 
ag,men. In c» ultll tw"t9 heren in bu~;er en 
icree.l«oaonater i=lob Vcs. Sui:an a11: o a. vVu!:bo 
Waltars ~in vrdijke kco waar nr.s .:en ('cekend 
VP.n cmru1m,n;en Mn èe ebbn;es-:-:\à: an :::e 
~· rozer-:s're.at). Oaunn o;:en e.,s •~ a!;auw 
!:ai;cr, bolk z:jn ;e'cl vee~ :e rest van ::2 ;:,Y1j:;en 
(gemiddeld lnl<x:men i=223.CCO). 9C!,<Utèlll 
m='<te zich z:::-;an c:ver ce r:ec.re.·óe 
idemne,t in een wren1s;d eul'C;)a. Al~ we dl!n :~h 
cno mce:.1en wrerugen. :ar: !CCh ::,~ur riet met 
landen t1ehter d8 lijn 1nestt>-st pr.ers::u~ç; In die 

'!lflcen neent ne.meltjk un e'"dere ~tuur. Zo 
trouwt men da.ernoetuitliefce, mt2l'u1t 
1c:::ncmiese mc~11v11n 9ownden krij;an ze veel 
te veel Kmceren. êdiee5te,n ç;eb11JÖ<111 wel citaten 
van and wen, vaak da gofste uia!. Zoals c!at de 
a.'f.kaanse c;esc:.,iecen,s "läntSsy' zc:u ZI)n. 
(8clktsu11n:·over d.e u1~::ratll< moeten we hier 
~l!o!I.'" eens s;::eo :;11:::2r.l<anî, H:j ;-:e.ac:e een 
transml!t1 aan CJe .:c:; er zcn;;en over maakte clat 
:ö5% = ce klncer.ie, c;:: de per:Jn ~::hden r.iet 
IT.eer van frmse &'komst 1s. ë:r kon nu niet meer 
cncer:vezen wcrc:er. ever c!e n::c,e s;=6e,e 
1/COrcudera, wil frar:knjk een s,en< !and knj~n 
~ zecc!en ze a.:ui!t'-'el ,.,~ten :oen. ~, 
rellX!e co öt ei,..ce!oze cezwa.rn ~een de 
axlevcers,ers ~ruc; c;:: lan,; ven;;eran curc;el~ke 
beleeidhe1dsr:0nnen. De si::ar.dceken ('.renzen 
Ci:eQ vcor ALL: \olu::n:ei111r;,ml', 'r=sten 
cp:-cttent·) werdt!n niet omnoc; ;~hcwcien ffl d~ 
fngestucaercie ve~ies ',Yerct!n sp:;.mea, 
wrç;eten. N'.en z~ tn lu1sterce. ïr~ur.g, :reung, 
trarrig. Nee, en r:v sa•n c;:ceurande slotzin over 
dat het c!e vdçence keer vaat wel l:ater saa, Dat 
.z!Jllen juWe zelf moeten deen. 

Vandaag 27 augusrus is Bolkenstein hier gekomen om een lezing te geven over minderheden 
beleid in Nederland, voor hem is minderhedenbeleid hetzelfde als minderheden probleem, 
niet de vluchtelingen of "buitenlanders• zijn het probleem, maar het racistische overheidsbe
leid is het probleem !I! Hij wordt geprezen (in de media) omdat o.a.hij de discussie "open
de"over racisme en integratie van "buitenlanders• in de maatschappij. 
Citaat: "buitenlanders moeten zich aanpassen aan de nederlandse nonnen en waarden• deze 
uitspraak getuigt van een superieure houding ten aanzien van "buitenlanders•. Dat Bolken
steins uitspraken niets bijdragen tot voor de vluchteling leefbare situatie moge duidelijk zijn. 
Hij neemt de standpunten van extreem-rechts over en wakken haat tegen "buitenlanders•aan, 
Zijn uitspraken legitimeren aanvallen van neo-nazi's zoals de afgelopen dagen in Rostock. 
Binnen Europa wordt er steeds repressiever opgetreden tegen de vluchtelingen: razzia's bij 
bedrijven (op zoek naar gekleurde illegalen), verscherpt toezicht op straat, vaak onmiddellijk, 
uitzetting bij binnenkomst van nederland Mensen die vluchten voor hongerdood, sc:rueel 
geweld of vanwege hun politieke mening worden teruggestuurd naar het land van herkomst 
Zij gaan een onzekere tijd tegemoet, terwijl veel van de problemen de schuld zijn van meer 
dan 500 jaar kolonisatie en uitbuiting (bv. omgooien en kapot maken van bun ulfvoor
zie~ende voedsel produktie voor koffie en katoen plantages) voor en door het rijke westen . 

GRENZEN OPEN VOOR VLUCHTELINGEN !!!! 
BOLKENSTEIN ROT OP !!! 

GRONINGERS TEGEN RACISME EN RACISTEN 
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NAZl=.TERREUR IN 
ÏiEEÜWÄÄDÈN~~ 

-- ,_ ... , ·-· ......... ,-- ,"' -'"'·· ... -i;l-.. , ,:;i , 
nadat de_ eigemw van het 'Koamhua'; Sicilriua, 
er neg op juridiese wija, noch met een _ 
Jqiokploeg In geslaagd was het pand a,1r'Uimd 111 
laijgen. 0. poçjng om het pene! dm:,reen=-·· 

!l'ffl-,,cfe bertcn•n bereikan a,s de 1&m• knokploeg te ooiruimén \"Ond·ç:i~' ~ 12 
1 uit de hodclltad \191"1 frieeiand: neo-ne:ziH die februari 'Sla, hierbij Werd Slderius {Nn° llllf1 de 
!lllkpanden bijna dagelijks terroriseren, menaer, gootste hulajèsmelkara VIÎn leauwerden) samen 
istig mishandelen " de synagoge met mat !5 anderen gtan1111teerd.: 
bnkn.Jizen beldaddln. Stickll~ en pamfletten Near aanilidlng van de tern,urtegtn hun pand 
n het ANS en va, duitae neonazi goeperingen zcrgen de krak.-. van het 'Koatshua' er. • 
, op gote scha.al worden w~preid en verder tegenwoordg voor dat er altijd meerdere mensen 
n mogelijkll kcalhie tussen jong• n1121's en .. ,, aanwe:zig 21)11 om op 1iTatten dat za riieï wêrdän 
1w. s;e1rouw• ven de Viking Jeugd. Ten:slotte aengf\11111,n. Dit leidde er op 12mei jongstleden 
:nlltn bij het pl1111tsefijke oenV\Jm 1/0a" tot dat zij de man die op hun pand bezig was 
uwlkkellngsumenwerl<fng, bij h8'! met het schilderen ven levensgrote hakankNizel" 
~elzoekllracernrum en bil diwrae krlltlkpancfen konden herkemen els Oma 0ulst uit 
elgbrl-n bezorgd, alkomevg va, h•t ANS, leeuwerden, een el j11ren bekende nazi. Oulst wu 
1oertekllnt met Hn zwsu oter met aan de !5 In ' 74 '1/0orzitter ven de fascisfese Viking Jeugd 
blinden een hulcje, Nn zogen..-nd zwart en mocht zich latar bondsleid.,-wn deze 
terrenkruis' . "volk:wouwe· groep noemen. Volgens de AFdr\Jk 
tntraal persocn in daze 1arn,ur ia de :10-ja-i;e !41~ {amdasc ls-tfea blad) van august.Js 1985 s1cnd hij 
•mt Fokkll Gemt3ma uit leeuwrden. Oeze ~ ock op ce loonlijst van Venna b. v, het 'bedriJr 
~nnead de bekend slaat om ?Jjn knlnkzlnnigt van Flcnie Rost van Tonningen-Heubel, d e 
ik en enQt grijns , is de laats111 meanden el J"!... 'Zwarte Weduwe·. Nog enkAtle bekenden van de 
ve~e keran QtamtS111erd _g,ns autodetatd, t>-'--.ïr Vik!no Jeugd waren Ed Wolsink uit amslardam, 
y-ridng, mishandallng, brandstichting • .. oud ss"r en na de oaiog een van de 
!maats<:hap va, het verboden Ak:Detront v · ~beelden van het sluim ,r.-ide laadsme. in 
~onMJ-SOc!el!st•n (tegenwoordg Al1cnome . J oktober 199J werd hij veroordeeld wegens 
alion•-Soc1al1sten, ANS) en verspreidng van . -" !Regaal wapenbe:zit en Udmaatschap vin het 
ICist!ese /INS pemlletten en -stlckllrs in ANS. HIJ la ook Ud van de NSOA"-A0 {de 
railngen, Bol91Ward en Leeuwrden. 's NIIChts ' Auslind Q-genisation' 1111n de NSJAP. na de 
crdt hij r-.gelmatlg in SS-uillorm op wut tweede wareldoor1og opererend vanuit de VS). 
1zlen. ,t;~r.lll<'i~:llf;~ ïF; Vereer o.a. J.W. van der Meulen, de toervnalig• 

Hcnttaris van de Nederlandse VdlGunie en in 
1988 nog wroordeeld wagens het In bezit 
hebben en wrspreiden ven antl-umities, 
pamftatten. Van der Meulen was venntwoordelijk 
voo-de scholing in geschiedenis en rassenleer 
binnen d e Viking Jeugd 
0uistwaa in juni '84 ook 1111/lWeziQOp een 
vergadering wn het Conscr1ium de Levensboom, 
een andere ldub rond de weduwe Rost 

Tenslotte willen we een opsomming gewn ven de 
gebeurtaniaaen vanaf november '91 In an rond 
leeuwerden, om aan te ge-, dat het hier niet 
gaat cm ieta lncidenteeis, maar dat.,- wei 
degelijk sprake la van 111nhoudende nazi-terreur. 

IHAN 
nov. '91 : Verspreiding van racistiese psnfl.U.n 

Î l:./?()(
0 

i( U',4 van het ANS, de duitae 'AntiKommunJstls:he 
(JCI\{11 f .;{/, Aktlon' en d e 'lntiatleveVoik~llle'. AtJn het 

Öe terreur ricnt zich vooral op het 
akpand ' Koll1shus' in de kruisstraat in 
uwarden, m1111r ook andere panden werden 
1elm111ig belaagd. Gemtsma werkt soms alleen, 
ns m.t 1111dere alcina en/ol rock-a-baly's. Een 
1 hen Is Bemie Reinlnk. In leeûwaro,n bekend 
een eng soort junk·d, zichzelf.Nn 'gematigd 
::ist' noemt Q:,valiend b ij hem :zijn z'n 
oe_ag .. : op z'n ene M1"I stam 'gegen nazia' en 
the USA·, op de andere staat ,., hal<llnkruia 
, en met de 1111<:st 'Whitv Power'. 
1 ~et einde van dit slukje zullen we een 
nicht gewn van d• nailpropagandlltwntur 
la die de lutati maanden venrt eind ' 91 heeft 
mgevcndl!_n._ ~~Sf!!°' h!l geheal ia dat • 

· eind van de maind worden ook pamfletten vm 
, de 'Nationaal SOcla lletleche Nederlandse 

Arbeiders Partij' (NSNAP, Hn ANS-l<lup) 
wrap-eid. • 
26-1-92: Er worden stickers van ce NSOAP..f.D 

!geplakt · - - • •· • · -

_, feb. '.92:_Ged.lntnde de hele maandworden 
a1!ckera va-, de ANS, de N&l.AP-A0 en de 
NSNA" gepield en ve111preid · 

. 12·2·92: Poging 1ct.9ntruiming van het koet3hua 
deer een knokploeg onder leiding va, Sderius 
22-2-92: Faadst!ache en racis tische stickers en 
gridfif op een synegoge 
26-2-9'2: Een ruit van hëÏ'KoëblÏÜs' wordt 
:ng_!gÓc:{d ,:net een ~e_b die bepl~ is rnet 

• I 

- •. ' 23-7-SZSiJ het ~d w, d•~ht 
8 UIJE~ U\ Nr.1"1/ft•wordt ee.n kepie ven ~at duitae nazi~llllic:liê·'NS : 

. ,,- . ... ., 11 •• 111'1: 1l<am?'n!fj:ie~ Dihod laeen·t11~~ de 
::. ... ",1 duitae llfdeilng 1/W'iue NSOAP....AO..Herinwor.dt . 

E RUIT I meld"rng gemllllkt_Ylln de ~gena·hen ' -~ • 
succesvdle crccaoanda axiea van de NSOA"-A0 

• . partljoe! In de_omge'o1ng va, leeuwarden. 

NSDAP-AO · Box 64 llnmiddels {IWg.JnJS '92) lshat rond de 
Lincoln, NE 68506 u :krM!q:)andto In leeuwardtn (tijd• fllk?) WHrWllt 

rustiger geworden..Aeininkia te veratalln 
Hn ANS•atok9r. 
29 :.i-92: HullZOtklng bij en errtlltail• vin 

Otmtama wege"• net oo P"Qtt achu1 

wraoreló>n YW1 JIN'I mal•nMI HlerbiJ won::tt 
wlll ANS-m111er1,111 111 b.11h1g genomen. 
mrl ' • M"Q•lmnt g wcn.t•n leaclat!sche stickero 
,n rw1• l•l••nt op htl 'l<ott:ihuo' aangebracht 
1 1 All• ri!!l•n Vlltl hel 'l<oNhua' worden 
1n~171t1lcl 
'.l1 r ,en br an, om In de garage 
~, h•I 'lw•l1hua' g,goold mcuv- deze gaat n iet 
OO•ol d w•nräOOI' d• ,ohade beperkt bfijlt Voor 
h•I ,,..,, w , t •rrn Folo<e O.mt:sma gezien. 

!.4 Otwo:t1tra van tn krallkpend aan de 
Kel,e,-gr hl worden gtlntimldterd docr 
C.rn111ma .,, "n vnendje van hem. 
~-92 G11m111ma en Sennie Relf!ink gooien een 
Mt In bij een kraakpmd en :itl!!en de zwarts lllag 
03-6-9:i! Gemtema gOOft de nnlen in bij het 
'Kcetahus• en sluit later de deg de bewcndero In 
met een fietsslot. 
07-5-92: Weer worden de rernen Ingegooid b ij het 
Xoetshus •. 
08-5-92: Gerrit:sma dringt het 'Koet:shus' b innen 
en 5teekt de boel in de brand, terwijl enkele 
andere aklns om de hoek co da uitkijk staan. 
Litter de avond worden èe ramen ingegooid bij 
een pand In de Vegellnstraat 
CS-~-92: Wederom brandstichting in het 
"l(cetshus•. Veel per..ocniijk:11 spullen worden met 
een mes vemleld, ldedngrukl<en worden 
verbrand en er worden sleutels gestden. 
10-5-92: Gemtsma en Reinlnk bed-eigen 
bewonerste~ va, het Koetshus en de 
kelzersg-acht, terwijl nog enkele nazi' s zich in de 
b.Jurt ophouden. 
11-6-92: Gerrit:sme gooit met wurwerl( naar het 
Koetshus. 
12-5-92: Het koetshus wordt helemaal 
ondergelded methekenkrui:.sn, men herkent 
Ovis Quist 
20-5-92: Gerrfusma en een vrienc:je achtel"ICfgen 
een bewoner v.:n het koetshus en slaan 21jn hand 
kapot 's A'110nd:! worden dve~e fietsen bij 
kre.akpenden vernield 
21-5-92: Gerrit:sma mishendelt een bewoner van 
het koetshus met een ijzeren staaf. Weer :sluit hij 
het pand e! met een fietsslot 0ezelfde avcnd 
slaat hij álle benedenramen van de keize111gractÏt 
in. Later wordt hij ge8/T8steerd, maa- de 
lldgende dag staat hij III weer op straat 
5-6-92.: Het koetshu:i én de 1<111zersg-aclit woroen 
cndergek.alkt met runetekens en fascis-tiese 
leuzen. 
12-6-s2: Opnieuw wordt het koet:shus 
ondergekelkt 

gegeven dai hij zich niet meer moet laten zien, 
naar wrluid heeft hij ei8'"en voor zijn geld · 
gekozen en heeft hij :zich _, de axies 
gadstaidHrd. Gemtsma, de voor de vdkskrant 
een krantewijk heeft, houdt :zich op dit moment 
eek weer even koest omdat hij beng is zijn brdn 
van inkom$ ten kwijt !Il raken. Men la er namelijk 
11ehter gekomen dllt hij zijn propaganda 
llk!ill!teilan koml:ineerde met deze krMtewij k. 
Soms voegde hij .ijn pamfletten zelfs toe aan d e 
kranten die hij bezorgde. Het pleatsaijk:11 kantoor 
van de,voikskrant is nier inmiddels van op de 
hoogte gebracht en beraad zich nu op verdere 
stappen. Gemtsma is naden b ij het la:letshua op 
bezoek geweest met een "'vredes1100rstel' . Hij 
bood gratis abonnementen voor 1111 e 
kraal<panden in leeuwarcan aan in ruil vcu:,- het 
stopzetten van ektill!teilan gencht op ontaleg var 
Genibme llls vdkskrantbezorger. 

KftFKA. 
postbus 59043 
1040 KA Amsterdam. 



van l t.m. B augustus 
de autonome vr ouwenweek plaats 
een gek.raakt voormalig kindertehuis 
in ellecom. Een prachtig vrijstaand 
pand aan de r~nd van de veluwe. 
volop zon, honden , ~inderen en 
natuur lijk allerh~fde vrouwen : 
kraaksters, lesbiennes, 
bijstandsmoeders, heteraas, bies, 
hexen , studentes, eoti- militoristes 
enz. Helaas waren er ook elke dag 
wel een oee~ v9rv~lenè.e ke~~ls . Di~ 
z1jn er bu1~9n zo'n w~~k welli~waar 
ook elke dag, maar als je met 
alleen vrouwen bent vallen ze extra 
op. Gelukkig luxte het hen niet, 
1 avond na , de pree te drukken. 
Er waren allerlei workshops 
georganiseerd, veel èans 
cbu ikdansen , i .ndiaas dansen, 
dansexpressieJ, zangexpressie , 
muurschilderen, schr1jven, 
hexenritueel, video kijken, 
kru1dengeneeS1111ddeÎ tjes maken, 
pre ten over vrouwenland . • . 's avond9 
bij het kampvuur nog meer !?raten 

. • o.a . over je eigün beleving van 

~

• sex, vri j en etc. Al met al lag de 
~ ' nadruk op •vrouwenkultuur•, op 
·.:. "mn;11-.n rnAC 1e e.1oen oee9t en 

licnaain . En ook a l is het 
per soonl ijke de n politi ek , wet 
betreft hadden er toch ook wel 
meer politieke ze ken op het 
programma mogen s t aan. Pog i ngen 
hien:oe sloegen ni et echt een. s.v. 
een video & di scussie over 
vrouwenbesnijdeni s kwam niet ven de 
grond. ook het beloofde praatje van 
SPUUGZAT (vrouwen tege n sex i st i ese 
reolamo) ging niet door. A!sluitend " 
zijn ar 2 vrouwanbande geweest · 1-:-' 
Moch-o-kill en Do or Die . Daar~a r'".; ~ 
werd ar gavuurspuugd (zie voorkant ~ ,.t' ' 
ven deze chaos I en er was een - ) .!f 
vrouwonswingavond die ook 
toegankelijk was voor vrouwen die 
niet neer de vrouwenweek waren 
gewceat. 
iuochian is het een idee om een 
~olgende vrouwenweek, oi - weekend 
in de her fst/ winter te laten 
plaatsvinden. Dan s~eelt de zon one ~ 
geen parten en is er wellicht wat f 
meer puf voor politieke zake n . Wi e 
weet er een plek? (Vraag ook eens 
fam1lic , kenni ssen, vr1endinnen 

J 
) 



• 

11'1 alle stukken wo rd t r.1et geen 
f unctie van de randen . De ze zi ~n inmi ddels al·:,eer 2 3/ 4 jaar 
g ekraakt en bl ij bewoond . .Jp g e:::tee::'.'lte bl::.jft een.ter s :;: r-"'ken 
van een verl:)ede:-de b1.:.ur t , di ~ ter.'li jl ze zel ::::: 70 jaar 3"eleden 
de toen::iali ge lmurde:!'.'s eri.: i t heeft :'.Ieze-t .)TJde.-: 8 r nien.vbo-:.1_,., zo"J. 
:kor:ien. Jat is toen n::et :eoPur-:. , e::1 de ~::::.:.-iden ::P.b:-:,e·: ~2.::re·:lan P
sta a..""l. ve~krot-'-e:1 . 



VROI.NENLAND in NEDERLAND 

In dit artikel wil l en wij 

(vrouwen van Stichting Vast= vrouwen aktie-steungroep) de 

aandacht vragen voor een oud ideaal.Een groepje vrouwen is 

bijelkaar gaan zitten; dit is de kerngroep vrouwenland Nld. 

Vanuit die groep staat er nu een plan op papier en begint het 

idee van een vrou,.-en-vrijstaatje vorm aan te nemen. 

Het plan bestaat uit het kopen van een autor.oom stuk grond 

van minimaal J ha. groo t voor vrouwen en kinderen ergens in 

nederland . Een stukje eigen land van ,voor en door vrouwen te 

gebruiken .Wi j zijn daar hard mee bezig o.a door publiciteit, 

subsidies proberen te krijgli'n, ·plann':'n maken en overleg.Kort 

willen we nu enkele van onze ideeën over het gebruik van dit 

stuk land verduidelijken.Ideeëm die uitgebreider in een plan 

beschreven staan . 

Een ontmoetingsplek '-'aar vrouwen kunnen uitrusten ,ervarin

gen met. a ndere vrou..-e:, uitwisselen,steun ontvangen em ge

woon kunnen zijn. 

Een woonplelt voor vrou"en en k.inderen . 

Een spirituele plek waar we rituelen kunnen houden,maan

feeste n vieren en onze verbondenheid met moeder aarde 

kunnen delen. 

Een i nformatieplek waar maatschappelijke ontwikkelingen 

krities gevolgd kunnen '-'Orden en we zo nodi g onze krachten 

kunnen bundelen . 

_ Een plek waar we als vrouwen verantwoording nemen, kunnen 

nemen i~ b . v. energie- gebruik , omgangs- en leefvormen , 

em alternatieven kunnen creeëren . 

Een plek waar wij vrouwen verschillend in leeftijd,kleur, 

klasse,relatie-vorm ,land en lijf op onze eigen manieren 

kunnen zi j n en dit ook voor de vrouwen na ons mogelijk 

maken. 

Dit waren de belangrijkste ideeën.Zou je nu ocs plan in een 

z in ...-illen saraenvatten ,dan zou dat als volgt kunr.on. 

VROUl,ENLAND NEDERLAND een feministi~ch spiritueel autonoom 

stuk gron d van en voor vrouwen en kineeren" 

,
0
Dit alles staat 

inzage zijn . 

Wij 

nome n en 

' ziel in. Wij willen de 

c reerën, 

te zijn en open voor alle vrouwen. 

Hierbij kunnen wij 

eommigen al meer dan 15 jaar bestaan, zou het een histo-

1iech moment zijn , wanneer vrouwenland in Nederlan d echt 

feit ,,ord t . 

Stichting VAST 

Postbus 195 

50J8 AD 

Hilvarenbeek 

l 



eç;enwoordlg nee Je 5tHás wtker de - . 
gelegenheid an je cp t. vre1lln war de Tv. De 
lut:5111 wnk 11111'1111Jgu1iu1 was het weer Nek in 
het ex-ooS1cfuitlle RoS1CCk. Vluchteling" en 
andere mensen die nietwlgens duitse namen 
weren werden met geweld verjaagd door 
neonaziH en buurlbewoneraters. /lols protest 
histegen was rop 29 auçus11Js e" 
!!!'llfas_çJ_~e In Aostoc:k. 

de bewa,ersters 11111'1 de wijk Ze ktl<9n tee, ~ 
l<l!')t.n en.~chten g~ hoewefheden b ier. ~ 
Aallalatles geweld la In dul1111and allang niet mHr , ::S 111 

.an~~!...,_!Ul<~ïngélki'la!:_D_ner . _·. . .,.~ 
spaarzaam opó.Jikenële pdltle dèed er ook niks . .. u 
aai, tenslotte ging het hier niet cm linkse ... - ~ 
"tem:risten'. Na 2 nachten reHen wel'Qn de - '-' · Ê 
'llluchtelingen owrgepaatst naar Hn endr ~ - GI 
centrum. G1 
Men wee nog nsett11'1nlden. In hetalfde fllld::llok (U :;: 
woond1n al jarwnlmg een geep ..,,memezen. ... : 
Ook al wcrien ze er s tijden, het bijwn · '-' 
'buitenl«ió rs'. Deze 'builltnlandse' menaen C JII 
kenden wel nun huls uit geb-ano wads,. Leges, ~ 
want ze zijn niet ven hir. Buurtt:ewonersters o -i, 

. venn1ngd met n1121ee van buiten de stad gooiden . . .:,. CIS : 
mollies in de crideme flm Men àcng in ce flats .. · ~ 
binnen en gng M'l het slopen. De ..,,ev,n ezen, ~ c 
enkele mensen die in duitala-,d geboren waren • - i 
en een iV-teirn llluchten naar de b0119nste A 11 tn 
wrdeping. De buurt keek toe en juichte. De ~ .c 
benarde mensen belden de b-andwear, maa- die "T. .~ 1 
durfde niet ,:r, kanen zcridar politiebegelaiding. ~ N 1 

+'I 
Die begeleiding kwam er niet cndank:s llllaloniese ~ !! 1 
smeekbeden ven mensen die dreigden te _.... -
wrbranden. Uiteindelijk wist men op het nippenj~ - . := 1 
vla het dak te ont3nappen. Na allcop kwam de QI 'iJ 1 
brandweer nog eens een keer. Terwill de • - ; 
vletnnezen werden wegQBVOerd mochten da 1ft in 
geboren dJibers voor de klsmera uitleggen hoe +' 
erg het was. Benseuwd hoe de media hadden .-,, '3 
gereageerd as er geen ó.Jitsers en Hn TV-team ...... Q 
bij waren geweest. 

Nazlhelpers 

De volgendl dag probeerden pcllticl lichzelf het 
wge i jf te redc»n. Ook maakten ze lich zt>19en 
om het gescha'lden Image van hun mooie atad 
en land /lols oplossing lijn ze druk bazig de 

In de oareàme aociaistieae betortleilswljk .., schuld 'lllll1 alles aan de slachtcffers ta geven. Ze 
Uchtenhagen was men gefrus1reerd over de .C banachJl<ken dat er Iets gedam moet worden 

:~~:::Sr:!~:e:=:~g~~~:~ dm ~ : :'n~: :;re;:::~~=;~!:~: het 
wijk was ook een aslelzo~ereca~ ge~sugd ~ er wlgens de ciJitBe nonnen tell'eel lijn. De 
Er woonden wal \lluc:htehns;en uit roamen1• en Cl) a, polifek doet á ze hel/lg verontwaardgd ie, maa-
rcma en sint! (ook wel bekend als ligeunere). Het 

I 
en" ]l het enige wat ze op het geweld van nette burgers 

eemnim was 0118NOI. Noodgedwongen moesten •,C'a l; en neo-oazies tegen hebbe, Is dat het het 
l/luchtallngen op het graswld wor da flats :ë !:' gawadsmonopolie van da staat aantast Pclltici 
l:lvakl<llren. Ze hadden daa- geen plees, geen c., c proberen mansen er van ta 0118rtulgan dat ze het 
wilnisbakkan, r was helema,,I nika. Het ce~m en ai ..-.~deren -.en l/luc:h1ltlingen mBN beter am de 
:zcu l::innenkort wrplaatst worden, dt werd in de C E staat kunnen ownaten. Dat ia atficienter an staat 
pem.selijke krant amgekondigd C::C § niet zo bot op het journaal. Niet alleen in 
De Uehte,hagers &etm :zic:h hierdoor de pret_, ~ duitst and nemen nette, dem~ese politici en 
het atreegeren niet bederven. Zij w nden het • en burgers de denkwijze van na:zis Clll9r. 
berbure zcals da vluc:htalingen leefden. Het Cl) :E De meda zijn_ er natuurlijk !!Is de kippen bij. Ze 
kwam wlgana hen niet door het ontbreken vm "'C . u lallln :zien hoe erg het Is, maar iussen_de 
pen e.d ; maa- door da zuid-europese kul11Jur. Q) · : verontwaan:llgde tiïà!"door zitten ze gewoorÏ llt 
Ze waren '!"%0.~ op ~at 211 ~ts waren. Zij . ·.: :,ëi kieken op het ga~e!d. Achtergrondan Vlln het 
zcudan noodt 1n de bcs1as ache1llln._ Men Q) :!!: geweld bfijwn vaakbutten beeld Men hHft het 
besloot het probleem van da l8118nagevaa1ijka (1) 1i: owr ~ Utleka ehaÖttn die voor het gemllkmaar 
cro11-, In soclalistiese grcenstrool<jes ~ mat linkse mensen op een hoop gegocid 
voortverw1d aan ta ptlk!cen.· Jongeren bagcnn•n m :ë: wo~ eiï Mkeiëii ó"aar aanteidng van de 
hetasieioentrum te bekogelen. Ze riepen dingen ·- ~ antifascistlese damonSTiltie gingen l!IINn maar 
als"dJitslandwcrde dulmani-b.Jitanlmders C ei: owrhetverwachte geweld De ver.ichrlld<elijla! 
enJitl' . Deze onschuld ge ak!Mteiten ven 1ot het autencmen kernen naar crize mooie stad. 
ui~ ~rg~ ~!n~en werden van - -- -· .- · 

\'l,. 

Kennelljk was· men bar.~ervoor m1itascisten den 
w cr fascisten. Antifascistiese llk!iviteiten werden 
du:s belasterd in de pers l.p. v. det ze tcegejuicht 
werden. 

Tegen de pogroms! 

Op 29 augustus kwamen meer dan 10.000 
mensen uit heel ci.ritslend en de rest ven europa 
nair Ao:stcck an te laten zien d at niet iedereen 
nl!l1eme tolereert Oa< e lders In dJit:;h:nd werd 
;tdemonstreerci De pershetze wes niet \Oor 
rH ts g eweest Enkele kilometers buiten de :staa 
werden duizenden demcnstrm!Dn uit o. a. benijn, 
ham burg, keulen, gä:tin sen tag8r'li;ohouden. Oo 
politie wilde de konvooien cp wapens 
docrzceken. Ook op alle Invalswegen werden 
damonstr::lnten geccmrderd De p clitia laat 
n1121s hun ;eng gsan, maar prcbaert een 
omfasc1s1Jese demo te ver:iinderen. Dit a les 
leverde Hn opaithoud van een uur d 6 o;:,. De 
demonstranten die a wal In lichtenhagen 
weehten op hun vrienden en vriendnnen tot ze 
een ons wogen. Tijdens het wachten werden nog 
enkele na.zis in elkaar geslagen en ven hun 
paspoort ontdasn. In hun B1Jswe1s stcnden 
fotooa van adolf hit!er en SS-mkens. Uiteindelijk 
begcri man om 1e uur ~.p.v. 13 uur? met 
demonli1Tllra-i. De hamburgers kwamen 
hlll\/8rweçe m aedoen, na twee keer Ie zi1n 
tegengehouden Ze w11nn trouwens niet 
cocrzocht Voorop liepen ros10ckars die niet elke 
mCll;tn hun ochedel van binnen schoonboenan 
an dat dot d e dUtbe k\Jl!Uur Is. Er waren = sen 
de l 0.000 en 2l000 mensen Met zowlen 5tll I• 
nou eeno niet m11ch11tlooo tegenover de steeds 
maar groeiende nu pest Er werden wel 
w rschillende leuzen te;-, nazie g9roepen. Uit 
de ramen hangende Uch\*1hoge111 werd 
toegeschreeuwd dal ze zich moesten 1chamen 
("sch~t euchl1- De buurt WCIO echt lffotilk. 
• ., soort kaalgaalaglin IIIÇolond De mu,ui 
aaiwelige smeris '1108gde hier nog ten 
11u1tnam:sfeer am toe. Gret1 he llkopte111 met 
elitesmeris v1ogen boven d e ct.mo Vcnd men dat 
noóg dan werd de smtrio 111111< ncw,tde demo 
i;edropt. Je hoeft niet meer te rilden je wordt 
gewoon geb racht! Het VfOUlke beten wtl'd 

uitgebreid voenien ven antinem pcsters, stiekers 
en--gaifiti. Da k0.'1frontau mat na:zi,_ bl~ef uit 
cm dat de zich over h et l!lgemeen niet heten lian. 
Cck de smeris hieid zich 1ijdens de demo op wat 
l<lalne fokkenj na redenjk rustis De meda 
hadden voor niks Zitten gei en. Achtarm wen:! het 
tzsnelijk ..,..eedzana varioop vsn da dem~ . 
i;eweten aan het pcliUeoptreden ("da poUtie had 
de demcnstranun sta111g 1n haar greep·i 

Enige onvermijdelijke doemdenkerij 

Zo'n cemonstrane is wel een duidelijk protest 
t egen noz,terreur. mON er 1:1jn ve:et re~nen om 
de toekomst toch somoer In te zien. litdens de 
demo waren ar vrijwel geen na:zie te beke,nen. In 
de buurt zijn echter vele asielzoaker:scen1ra 
aang81181len. Daar kijkt niemand meer ver, op. De 

• n1121, knjgen cp allerlei p!Mtaen e" poet am de 
grt:1nd. Da pcli~ek neemt de denkwijze van ze 
over ("buitenlanders· ziJn slecht en lewren 
problemen op). Ook gewone ' nette' burgers 
plagen tegenwocrdig ga-Id tegen 
vluchteUngan. Zoals crilangs bij een 
11Sielzcekerscentrum in de wijk schonau bij 
m nnnhaim. Er is wel veel verzet '.legen deze 
opmars ven fascisten, maar verontwaardigde 
reaksies beperlam zich nogal een tot afschuw 
over geweld, zcrs•n Clll9r het duitsa image en 
rcepen om meer politje, 

... ... 



lie villen bet illternationale congres teqen de Q nn 
1992 in llünchen en jullie, de deelneaersters aan de 
bijeenkoast over de politieke qevanqenen, vanuit de 
bajes een solidaire en strijdbare groet overbrenqen. 

Deze bijeenkoast villdt plaats Îll bet kader van bet 
forua •500 jaar kolonialisae en verzet - de110Cratie en 
aensenrecbten binnen de nieuwe wereldorde' . Dat linltse 
en revolutionaire kritiek op de beersende klasse juist 
onder bet begrip 'deaocratie en aensenrecbten• geuit 
wordt, is nieuw en onqevoon - UI ieder qeval hier in de 
BRD. 
Oiteraard hebben eisen voor aensenrecbten in saaenhanq 
aet politieke gevanqenen, aet bajes en repressie, in 
solidariteit aet de strijd van de bevrijdinqsbeveginqen 
altijd een rol qespeeld. !laar juist bet verbinden van 
' de.aocratie en aensenrecbt(en)• diende gedurende de 
laatste 40 jaar a.ls anti-couunistlsch strijdbegrip 
tijdens de koude oorlog. Ket de ineenstorting van de 
staten van het reëel bestaande socialis11e is ook de 
propagandistische betekenis van deze begrippen teniet 
qedaan. Op het aoaent dat het de heersende klasse ont
breekt aan het oude vijandsbeeld, wordt het aoqeli jk, 
het begrip van deaocratie en aensenrecbten in baar 
eiqenli jke betekenis terug te veroveren en ze tegen de 
onderdrukkende 011Standigbeden, tegen de aensenveracb
tinq en vernietiginq van het reèel bestaande kapi ta
lisae te richten. 

Boven deze nieuwe noqelijkheden uitstijgend zijn er 
echter ook andere, noodiakelijke redenen, •,aaroa het 
vraagstuk van deaocratie en mensenrechten een thena van 
linkse en revolutionaire politiek zou aoeten zijn. 
Een van de redenen is het feit, dat de ineenstorting 
van de reêel socialistische staten naast andere oor
zaken ook aet de daar bestaande repressieve en totali
taire heerschappij structuren te Daken bad, 11ier oavang 
wij vanuit onze - fundamenteel nog steeds juiste -
verzet tegen de iaperialistiscbe koude oorlog vaak niet 
juist waargenolf!n hebben. 
Een andere reden is het feit , dat de nationale bevri j
dinqsbewegingen zich door de veranderde krachtsver
houdingen op wereldschaal in een situatie bevinden, 
waarin revolutionaire overviMinqen zoals voor het 
laatst in 1979 in Nicaragua gerealiseerd, vandaag aan 
de dag tegen de ailitaire overheersinq van het iape
riilisae niet te behalen zijn. Daaroa strijden vele 
bevrijdingsbewegingen ervoor, allereerst de bloedige 
oorloqstoestand te beeindiqen en funda.111!.ntele deao
cratische structuren door te voeren. 
Nog een reden, ons anders als tot nu toe 11et het 
vraagstuk van deaocratie en 1ensenrecbten bezig te 
houden, is uiteindelijk onze eigen politiek, baar 
ontwildcelinq gedurende de laatste 20 jaar en de 
grenzen, waarop we qestoten zijn. Ket de actuele 

berbepaling van revolutionaire politiek hier, aet het 
vraagstuk van de .aatscbappeli jke tegenstellingen en 
strijd in de lf!tropolen, stuiten we nochtans op de 
tendens, dat er steeds vaker sprake is van 'de aensen• 

en 'de anqen van alle aensen• als bet teqenover
qestelde van de vernietigingspolitiek van de heersende 
klasse. Dat den ve als onjuist en gevaarlijk en ve 
villen daaro1 enige overweginqen aangaande deze vraag
stukken in de discussie brenqen. 

•ot aens of zvi jn 
of overleven tegen elke prijs of strijd tot de dood 
of probleea of oplossiD<J 
daartussen is er niets• 

Dat heeft Holger Keins, gevanqene uit de RAF, in 1975 
qeschreven, enkele dagen, voordat hij tijdens de 
collectieve bongerstakinq tegen isolatie in de bajes, 
door dvanqvoeding veraoord werd. 
Het is deze onverzoenlijk coaproaisloze houding, die de 
uitstraling van de strijd van de R>.r en de betekenis 
va.n de strijd van de gevanqenen beverlcstelligd heeft. 
Ook over politieke teqenstellinqen heen bad deze con
sequentie, het eenaaal als juist en noodzakelijk 
erkende niet slechts te benoeaen, aaar juist ook in de 
praktijk 01 te zetten en de dan onmni jdeli jke con
frontatie aan te gaan en coaproaisloos te doorstaan, 
tot op de dag van vandaag voor velen een wakker schud
dende en 110billserende uitl;erJtinq. 
Juist deze uitstraling te breken, was de opzet van het 
begin dit jaar gelanceerde Kinkel-initiatief. Zij 
hebben zich hienee ten doel gesteld, de politieke 
betekenis van de strijd van de politieke gevangenen uit 
te vissen. Daarentegen kan de werkelijke vrijlating van 
a.lle politieke gevangenen noq altijd alleen door een 
sterke beweging veroverd worden. 

Het is dan ook in de eo-rste plaats de vraag, wat de 
oonaken zijn van onze huidige zwakte en boe we die 
overwiMen kunnen. 

De houding, die in het citaat van Holger tot uitdruk
king kort, heeft in de loop der jaren vanuit de ach
tergrond van een groeiende repressie en de tot aan het 
begin van de 80-er jaren toeneaende isolatie van revo
lutionair links een verschuiving in haar betekenis 
ondergaan. In dezelfde brief van Holger staat verderop: 

"strijdend tegen de zwijnen als aens voor de bevri jding 
van de aens: revolutionair, in de strijd - aet alle 
liefde voor het leven: de dood verachtend. dat is voor 
1i j: het volk dienen - raf. • 

Voor velen klinken deze aeer dan 15 jaar geleden ge
schreven regels aisschien anachronistisch, als vanuit 

een andere wereld. Juist daaroa refereren we er hier 
aan, want aan de hand van dit contrast laat rich een 
ontwikkeling zien, vaanee ve ons thans zelfkritisch 
uiteenzetten aoeten. 
Van revolutionaire houding, te weten de coaproais
loosbeid en de onvoorvaardeli jke consequentie in de 
strijd als een aan zichzelf gestelde eis werd het tot 
slagzin v~orden "mens of zwijn• steeds aeer tot een 
aaatstaf, die we aan anderen opgelegd hebben, tot een 
wijze van vaarneainq van de aaatschappij. Vanuit de eis 
van de eigen revolutionaire conseQUentie werd het tot 

paalde politieke praktijk leidde tol HD qr1141(1A<J1 
t'!Calatie van de strijd. Ten tl jdt van "" 1llucu 
revolutionaire situatie kan het jul at I IJn, 'IIJpcndt 
aonslagen zo te bepalen, dat H de pnbr lw I• 10 alerk 
aoqeli jk voortstuwen. ll4ar 1ol~nq d4 molutlollollre 
krachten zich in ee_n 1odanlq- alw rhtld,potlltlo be
vinden als vij in de atqelOJ"'D 10 ).,~1, h hbtn qovapen
'• acties een andere lunet I• 
lot gevolg was, dat d• pohrl 1l 11 hier niet door links 
11'Klraqen kon worden fn dt c1htl1 ult1lnd1l1jk terug 
11~noircn 110e.1t 110rd~n, 

1 n1n11 M,11 nl111w un11l lt11 voot ten revolutionaire 
111111,~ ~ual nltl t ltd11 voott uit do noodzaak, de op 
J • vl ;11 ont.alAna 114lallt van llnklndlcale politiek 
In Jo •~al4Chnppelljko cont lieten te oveC11innen. liant 

hfobbtn de veelvoudige aaatschoppelljke teqenstel-
llnqen in de aetropolen niet enkel onvoldoende opqe
pitkl, aaar ve hebben ze zelfs ten dele geneqeerd daar 
1.r we de bevolking hier aet naae als profite~ van 

' laperialistische uitbuiting zagen en de politieke 
p•ktijk ln zijn tendens vanuit de tegenstellinq van 

r schi jnbare 11aatschappeli jke totaliteit hebben 
p,t.ûd. 

~ het aoaent doet I ich daarentegen de tendens voor, In 
t andere extreae te vervallen. Hu is er opeens sprake 

on, •vat 11e aet de aensen en voor ons land villen• 
r, dat tegen de vernietigende politiek van de beer~ 

, riden de "belangen van alle aensen• doorgevoerd aoeten 
, >eden, 01 slechts enkele voorbeelden uit de teksten 
un de laatste eaanden te ei teren. 
•m net zo •in als er een unifonie en slechts ,an 

!ten te bestrijden 1 11etropolenzollbie-aa.atscbappij' 
taat, bestaan er geen unifonie 'belangen van alle 

naen•, die tegenover de aensvijandige politiek zouden 
· •an: ~ belangen van ae~ 1ijn vanuit bun qeqem 

, 1 tie in de llélatschappell Jke reproductiesfeer en door 
hun bewustzijn daarvan gevorJKI. Daaroa heeft geenszins 

n ieder belang bij het einde van de onaenselijke 
rboudinqen. liet betrekking tot de kaoitalistische 

productie heeft Karx dat al voor 150 jaar ·in het begrip 
••n het 'karakteraasker• vastgelegd. Hoeveel duide
lijker nog tekent iich dat af in de uiteenzetting aet 
uclstisch en seksistisch gewel d! 

t patriarchaat, e!n centrale structuur van o~
ll jke verboudillQen, staat echter niet in 

ltqenJtelllnq tot dt 'b,!l 10,1,n un .,1, Nnun•: Dl 
l'trderhtld vin de 11nntn ziet d• •ntlJ\,ltrluch.111 
,trljd ola een strijd leqen bun btl•11<1onl 

In ielfs wanneer we het groeiende aantal raclsttn 111 

dit land ervan zouden kunnen 0•1ertuiqen, dat blut 
ucisae zich tegen bun 'eigenlijke"; bun 'objectieve' 
belangen richt, zou dat niets aan het feit veranderen, 
lat de verspillende aetropolenwel vaart - en in vezen 
lopen de racisten te hoop teqen het verlies daarvan -
10 niet overeind blijven ktn, niet overeind blijven 
aaq! 

vm~an leder• aan onvmljdelljk door het •1oorbanden 
zijn , an patriorcbale atructuren detl heelt, gaat bet 
er ook aet betrekklnq tot de vernietigende aetropolen
velvaart 01, ervan at te zien, 01 bet ontwikkelen ,an 
andere beboetten, 01 het veroveren ,an nieuwe vaarden. 
Het teit, dat ook in de aetropolen steeds aeer aensen 
van deelnaae aan de welvaart uitgesloten zijn, aag ons 
niet doen geloven, 10 slapel ,an de 'belanqen ,an alle 
aensen• te kunnen uitgaan. 
Het toeneaen van racistisch en seksistisch geweld laat 
dat overduidelijk zien. 

Er zijn duidelijke criteria voor aenselijkheid en voor 
onaenselijkheid; voor, wat aensvijandige politiek is, 
en voor, boe aenseli jke verhoudingen zouden kunnen 
zijn. !laar de kracht van het kapitalistische systeea 
berust juist daarop, dat het in zeer grote aate de 
belangen van JenSen aan 1ich binden kan: door de indi
viduele hoop op welvaart, op rijkdo1, op aacht. 
We 10eten leren, dit systee1 te vernietigen en in de 
strijd daartegen tegelijkertijd de belangen van steeds 
ieer mensen aan deze strijd, aan de verovering van 
andere behoeften en aan de opbouw van aensili j):e 
verhoudingen te binden. Dat betekent, dat ve de fouten 
van het reéel bestaande socialisae, naaelijk de poging 
tot de totalitaire bepaling van 'objectieve belangen•, 
evenzo aoeten over.iMen als de kortiichtige en schijn
radicale visie dat ·~ie niet voor ons is, tegen ons 
is•, zonder daarbi j in de illusie van deielfde 
' belangen van alle 1ensen1 te vervallen. 

~e 110eten leren, vanuit deze tegenstrijdigheid ,an de 
,erhoudinqen te handelen, en daarvoor aoeten we 7ooral 
leren, teqenstellinqen te verdragen! Want juist in het 
in staat zijn, tegenstellingen te verduren, lic;t de 
uitstralill(J van de revolutionaire houdinq: naaelijk de 

, kracht, vanuit het lijden onder de verhoudingen, uit 
het ver langen naar een beter leven de als juist en 
noodzakell jk beschowde stappen onverstoord en 
consequent te zetten. 
In plaats van uit de ervaring, op grenzen gestoten te 
zijn, nu Îll het andere extre.ae te vervallen, qaat het 
eroa, kritisch en nauwgezet uit de fouten van het 
verleden te leren en het goede verder te ontwikkelen. 

Zo opgevat kunnen we een begrip van de110Ctatie en 

aensenrecbten uitwerken, dat voor ons een belangrijk 
vapen in de toekoastige discussie kan worden. Op deie 
unlu lrunMn ve lata Inbrengen tegen het Kinkelillitia
l ltt ,n o 111 l l111.1lt1 un 'oploaslng• en •verzoening•, 
1111t IQ •I• t•I' ~ d• •ttllt ,u dt su~dorltel t ot alfs 
J• ~-1,tdlll lil• '"l" •ftn ~•l k~pltftlla.-, 

op ~tl "'"""t 11• t t 11 1, • "1 !lat 11111 un &orn,I 
10 anM t• 1 rtl~•n, ,p l•~·1••• 11111 In 1ul h•• 01 d 
opbou,1 •n "" al11h r.-olul lt,1!•111 bçv•1l11q, '"°' 
•1e1Jc1 do ,rt jhtl11t1 ,1n ,11, rolll l•kt ,,e II n 
slechts eon elitppt In de atrlJ,I 11 11jn, 
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