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De laa"!Sta tijd crelgt de barcmeter in de 
kre!!kbewegmg WHr eens leb meer op wrw te 
çaan staan. Clvense panden worden bearetgd 
met verl(cop, sloop en dus ontruiming De politie 
is op deze verwachte stijging van de w.-!daat 111 
ean het Inspelen: het krakartje-put-sezioen la 
wwr eens geopend Mer hierover 'Wl"l:lerop in 
deze dorpsbode. Een oYllrzicht van da nenghe1d: 
Julne weten al (ctenkzif onu IUt:lende 
venslagg8'11ing) war rmethetEmmapein, de 
Kattabek en het woonwagenkamp staat te 
gebeuren. Nu c:hlgt ook het doek 1a Vl!llen 1100r 
de lntek1fe, enk»le gekraekte huisfea achtBr 
Memamlnl ean de noordem1M1n. Memamini gaat 
namellfkverhuizen omdtrthun pendvwbo.iwd 
waat 1Dt luxe i-eetwala en het wrderwel goed 
s;aat met deze loingloopkmakwacht. ~ geien 
nar de noorclertiinnensingal, de lnfek!Je gaat 
nas- de krotjeshemel. Dit pand wordt met de 
Wn:>OUW1ng maar -n meegencmen. Builan de 
stad gaat het niet meteen beter, als je daze chaos 
in handen kriJgt 111 IIIDa Eikenrode in heanstede 
waarschijnGjk el ontruimd, de planning wn 
hogerhmd wee VErldaag om predes te zijn. Ook 
21J moeten verdwijn an \l00r ..•• het bagnt mat een 
1 an het kost veel geld 
~het bx:h Ol/9r geld h&bban, da eersts 
ge110tgen van het kradietbanlcschandu =rdan 
merid:laar. Maandag 5 oklcber hadden enkele 
goapen uit onze 3tnd een gesprek mat CJSVtl 
8mbtenaa-Joost Wessels. De groepen winin het 
Vredes lnforma1ie Centrum (V1C) en de 
WereldNinkel. Het gesprek moest ga.sn owr 
"8rrideringen cp het gebied_, de 
intame11onllle be1rel«ing11n. O'tawel het moest 
maar eens uit :zifn met de wnspilllng va, 

beles1inggelden. Van beide organiaatfes wordt de 
ccmplete subsidie geschrept, Hn bezuiniging 
'IIBn formaat: f!::1::JXJ,- van het VIC en c:ngeveer 
/'Zl.OXJ 11111'1 de wereldwinke~ dt alles per jaar. 
Daar kl.Jnnen za net een laul<it receptie 111r1 

houden bij da gamHnta. Of een k»ar,e sn 
goed heien 1/00r het museum (guis in je 
pompoentmrt). Neem dus snel een abbo op dt 
1:1....dje, ws,t los kopen behoort l:lmenkcrt niet 
meer tot de mogelljlcheden (á fe moet wllen 
elreizan naar Amst- á Rotterdam). Ons aller 
Joost 110m:I zichzelf 001<wel Nn kfootuk, maar 
je, hij was dan ook alleen maar de l:rengrvan 
het alachte rnuwa. 
ÎrOJWans, Is het weer J• de lea1sta tijd 

opgevallen? Ool<...brige week dinsdag regende 
het,EnkBle tientallen st.Jdanll!n verheugden zich 
\/OOr niab op Hn nert pek tijdem een ludelcnat 
p-etest te~n de 
Tempobeur.i. Dit wil gewoon zeggen dst als je als 
student nog let:1 ander.s doet llls studeren, je niet 
het wreista puntenaentlll haalt " den je 
studiebeur.s verliest Het goeiend C1!1'Tta1 
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ui11a!rlngstrekker.s wm hier da, 
~--,.. hst gelldg VB1 is ken da, 

weer lekker goedkcop lngez.t 
worden 

ala benenpoder, bij de NN 
blj110orbeeld MIW goed het 
protaat ging niet door, wam er wu 
ergens een llfftgo.i1g neerge5tort 

Dit doet 
natuurlijk niets dun da maahgel, mear wel a.sn 
da zgn. Algemene BHchouwmgen In de 2de 
larner. Dia werden een waek uitgesteld an dus 
ook het ludieke protest En zo zaten dia tientallen 
nstte st1Jden18n meer ut ta dempen 1n de kroeg 
Mocht je vandaag een grote menigte a«rtraifen 
op het acedemleplaln, c!at 21fn dus daze 
siudemen. In een 110!gende edbe van de UC 
volgt eventueel meer hierover. 
();er studlefrnanciering en 'ludlel( (hele gro+.e 
aanhalingstekens) gesproken. Onlengs bereikte 
ons een mrndar leuk bencht In da nat va, Stufl 
werklln een goot aantel mensen E&ns per Jaar 
Wordt\100r h et hele personeel een gezefflg dage 
uit georganlaard naar een plllfflS In Duitslend 
Het peraoneel ontvangt daarover altijd bijtijds 
een brief. Nu Is bij alle warknemen met een 
donkerder huidskleur dan Msch wit in de brief 
de oc:n~nkelljke beatemmlng doorgerteept en 
verva,gen door 'Aostock'. Wet. een ulieme 
humor. Eén wn de personeelsleden probeerde 
dit een te kaarten bij madl-werkllr.iters, maar er 
werd niet op gereageerd. Hirt enige wttr. er nog 
aan ontbreekt Is dat ze aJdSN staan te juichen en 
te klappen l:lf het zien van de brieven. UtBraa-d 
probren wlJ de oc:npronkBQfke b-ief ta 
achtethalen. Ale het niet in deze cheos is den wel 
In da 110lgande. 



ondag 11-10 hebben we met zo ' n 10 men-
en Nieuwstraat 39 gekraakt. Het huis heeft 
o'n 20 jaar leeggestaan alhoewel, leeg 
'85 het niet. Al die tijd was het huis onge
,r uikt omdat de eigenaresse was overleden 
,n de dochter opgenomen is in een tehui s 
ingeveer lx per week komt er een man langs 
m de post opte halen en de kranten en 
eklame weg te werken 
a 7 minuten pr oberen de deur open te krijg
n waren we eindelûlc binnen alwaar we meteen 
oor de vloer zakten. Na 20 jaar niet stoken 
n veel lekkage via een kapotte dakgoot is 
e komplete vloer van de benedenverdieping 
otaal verrot en vol houtzwam en mos. Het 
ak van de keuken is ingestort. De aanwe
ige kleren en levensmiddelen verschimmeld 

buur t bewoners , 

gekraakt . 

Er was heel veel solidariteit ui t de buurt 
Iedereen leek blij te zijn dat het eindelûlc 
gekraakt is . Na een paar uuur smer isbezoek 
en allerlei buurtbewoners komen ook even. 
De smeris wist niet wat ~eer mee aan moes
ten. "Het is niet leeg maar wel al jaren 
onbewoond". De buurt deed er nog een schep
je bovenop . Rob Vos (kraakkoordinator) kon 
niet komen omdat hij piketdienst had , maar 
die zou de volgende dag langs komen . 
De volgende dag wel weer smer isbezoek maar 
nog steeds geen Rob Vos (een paar uur later 
zouden we weten waarom : DE GROTE BOZE W0LTERS 
KRAAK) en ze weten nog steeds niet welke 
stappen ze moeten ondernemen . 
Voorlopig hebben we werk genoeg met het op
knappen van het huisje. Hulp altijd welkom. 

LEVE DE LEF.rKUIL! 
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· itema~e-~!'19 ·· ' Re Zodra de remeente (irOIWICeD de 

bouwverr,mnlng beeft afcqeven, 
zal de projectontwikkelaar een ci
viele procedure starten om tot 
ontrutminr van de kraakp:andenj , 
aan de ReJtemaJc:ersrijge over te 
kWIDen pan. In de panden op de 
bouwlocatie woont momenteel 
naar scbattlnr een bandje vol kra-1 
kers. Na ontruiming start de sloop' 
van de vervallen buizen, dle wor
den vervangen door zes luxe 

Aan stadsvilla's. 
"illa•~e art~de" 
kersstÎ-aat ~gs de ~e s taèts. ;;f ke Prezn1e-~?1en zeven uiten-ia. 

al nieu ·Wonin 500rtge-
gl!ZaJtienu 1e c:omp1Jen. Dit to. 
nieuwe 1~ binnente,.;./net een, 
iet'J>auPerd~uis:i geven UI, lllOeti", 
oet Pia • ..,/t aan d 
grote w~ Voor de b:;akel'3l'iige . 
kuipen ntoren a w van ·~ 
baan. Dis Z?als b~ de ZuJde::.:, · 
Amertk ~ WasknJJ nd van de 
duJc bl aanse archit Per van d 
Was al~ te ~uur. ~t John He{. 

8PPartem ans Il.iet ber:Jlemeente 
1 ren. enten fors t de lUJce 

De u~7 • e SUbs/d/ë-
temakers ading van het 
nleuwb rlJge om feb/ed Rei 
het oud~uw, OO)c ,.:;t behalve· 

Pompbuis ovaue van 
op de bOe)c 

de te bouwen villa's die bun• 
db rie ton per •tuk moeten op. 

rengen. 

~P de begane grond is een grote 
1Voookeuken; de eerste verdie
oing beeft een woonkamer met 
~en werkkamer dan wel een keu
ken; de tweede etage telt twee 
slaapkamers en een badkamer 
plus berging; en op de derde ver
dieping is een grote slapkamer 
met een dakterras gesitueerd. 

' ,, ... ,. 



VEILING 
Op dinsdag 3 november 1992 (lnzel) en op dinsdag 
17 november 1992 (afslag), Iell<ens 's avonds om 20.00 
uur In hel cali•restauranl Gebt. Kol< (G,on,ngenhal) aan 
de Sontweg 11 11 Groningen. zal krach1ans 1r11ket 268 
boek 3 van hel Burgerl!Jk Welboek. .- wat betreft de 
inzel bll opbod en V00( war betreft da afslag blf 1fmlf· 
n,ng, w, hel openbalr WOiden vericod'lt 

HET VOORMALIG 
KANTOORGEBOUW 

EMMAPLEIN 1 te GRONINGEN 
k b.g. Groningen, secue I nummer 2704, groot 8 26 are. 

lndellng: 
Betaling: 
Gebruik: 

Voormahg kanlOOfgebouw 
u,1er1,jlt 1 december 1992 
Hei pand IS zonder .redll of bll!l ,n ge
bruik b, n,e1 mei naam bekende pe,so. 
nen 

Aanvaarding: Onmlddellrïk na beiarong van de koop
som: indu,n hel ver1<ochle alsdan n,eI 
onIrulffld Is, dienI de koper voor eigen rJ. 
s,co en op e,gen kosten. da omrulmIng 18 
bewerksIelligen. 

Bnlch!lglng: Ooor bewoners van hel pand werd des· 
gevraagd meegedeeld dal hel pand elke 
woensdag· en zalerdagavond vanaf 
18.00 uur (beperkt) 1oegankel1tk ,s \100( 

hel regen beialing nunigen van een 
maallrJ(I, 
Aan beZJChtiglng op geb<uilteijlte wijze 
WOtd1 door de bewoners geen medlwer· 
lung ver1eend. 

:Jo de veiling zijn van toepass,ng de Algemene VeRrng· 
·,'OOrwaarden On101rend Goed 1992 van de Koninklijke 
Notanêle 8101de~p, voorzover daarvan nier word! 
algeweken. 
De algemene Veilingvoorwaarden en ve,ffngbRJenen z,jn 
Ie ver1<nIgen op onderstaand noIanskanIoor. 
Gegadigden drenen ~jdens de vening door moddel van 
een schnftel~ke verklaring van een erkende Nederlandse 
banklnstemng (len genoegen van de 1101ans) 11 kuMen 
aamonen dat z~ in sIaaI ZJJn de kOOPSOffl en kOSltn te 
_,, en zich mrddels aen leg1111nallebewics 11 kunnen 
leg,tmeren. 
Tot en met 20 oktober 1992 kan onde,hands op de te 
111<:ute,en zaak worden geboden (Zonder voort>e
l'loud) bit een aan onde,araand notar1SkanIoor gericht 
scnniven. onder b,Jslurling van een schnftel~ke ver1<lanng 
van een arl<ende Nedar1andse bankînslalüng, (zulks ltn 
genoegen van de notaris), waaru,I blrjkt dal de t>iedar In 
sIaaI Is de geboden koopsom en kosten Ie voldoen. 
Tor één week voor de ve~ing kan dan - alleen - op 
verzoek van de hypotheekhouder of hypotheekgever 
door de Praslden1 van de Aecnlbank worden bepaald dal 
de verkoop onderhands zal gescn.eden op de WIJZe als in 
de wet omsci,revan. 

LAATSTE NIEUWS VOGELVRIJ WOONWAGENKAMP 

De bewonersters hebben aan gemeente en 
provincie een brief gestuurd met daar in 
de eis dat er vervangende woonruimte 
moet komen voor i edereen. 
De ontruimingsdatum komt steeds dichterbij 
mede omdat de provincie de hele sanering 
•ran de bodem wil gaan betalen . 

Zoals duidelljK wordt door het veilings
bericht is het Emrnaplein te koop. In 
tegenstelling tot dit bericht worden 
potenti ële kopers l ang niet altijd toe
gelaten. Velen komen binnen maar dan 
niet zonder kommentaar of gesprek 
(zover dat mogelljK is) .Eén koper was 
totaal verrast dat hij entree moest be
talen voor de besloten vereniging. 
Dat heeft 'ie dan toch maar gedaan, 
ook heeft hlj op verzoek een identiteit 
aangetoond. Toen 'ie eenmaal binnen was 
was ie ook snel weer buiten "is dit 
alles wat ik te zien krijg? Maar ik 
heb toch entree betaald?" Ja meneer 
maar dat is alleen maar een lidmaat 
schap voor de kriminele vereniging. 
U weet wel die van artikel 140 .... 

Voor meer info omtrent de aanstaande 
aktiviteiten moet ie even kontakt 
opnemen met de villa 

Tijd voor ontru im_ngen=tiJd voor 
persmuskieten? Zaterdag 1 ok t ober 
sco~d een baard i ge meneer het ~mma
plein num~er 1 te fotograferen . 
'.'/ie was hl j dan wel? Max \•/erkman 
was ce naam . :-:aas· .ias de foto èan 
voor?. m~n o : _meer voor zijn eiçen 
kol leKt1e, niet e~n speciale op
dr acht . Scannerdopj e in het oor, 
waar valt er wat te halen? 
Leuk plaatje voor bij een minder 
leuk ;1rti :<eltje? ( "Salmonella r.:aa:-:c 
tofu- shake van zielige kopers": . 
i· iscl·,ien çewocn e-?n mooie foto 
"voor de verbouwinq" .••• 

' 



Twee weken geleden verschaf
te een kleine groep kl'tlkers uch 
toegang tot de monumentale 
boordenj ,n Pieterburen. De poli
tie heen. daarop poolshoogte ao
nomen bij de Tammensheerd en 
kwam 14t de constatenng dat de 
,nventans bestaat u,t spullen van 
de krakers zelf. Daaruit meent de 
politie te kunnen afleiden dat de 
Trunmensheerd niet meer door de 
eigenaar wordt bewoond. Volgens 
Skala aaaelt de officier van jusu
tle door de verklanng van de 
politie met• sti'afrechtahJk ingrij
pen. Want door een onrechtmati
ge uitzetting door de politie zou
den de krakers een kort geding 
teg-en Juatttle kunnen aanspan
nen~ 

De raadsman van Bos zal nu 
~r'.i aannemelijk moeten maken dat 
~qo;r; de eigenaar de boerderij wel af en 
,r ·- t.oe bewoonde en het pand daar-
~ - voor bad ingencht.. "Als die in

ventaris met meer in het pand 
aanwezig IS, dan zijn deze spullen 
op onrechtmatige wijze uit de 
woning verwtjderd," aldus Skala. ' 
Maître Henn meent bovendien 
dot de krakers zich achuldig ma
ken aan diefstal van gas, water 
en stroom. 

De haarkunstenaar heeft: nog 
een ijzer in het vuur, maar dat is 
alleen te gebruiken als aange
toond kon worden dat de krakers 
vernielingen bobben aangebracht 
aan de Tommensheerd.. Dan 
treedt artikel 14 van de Monu
mentenwet in werking, die ver
biedt dat een beschermd monu
ment wordt beschadigd. En als de . 
theorie van Maître Henri klopt. 
laten de vernielingen niet lang op 
zich wachten. 

Boa is al dertien Jaar verwjk
keld in een slepende rechtsproce
dure over de restaur:itie van de 
Tammensheerd. Daarin wil hij 
aantonen dat de restauratie des
tijds niet goed is uitgevoerd. De 
haarkunstenaar ziet de krakers
:ictie als een doelbewuste, nieuwe 
poging om de bewijslast in dit 
proces te verruettgcn. 

.;;i -

\ Kort gedillg~1
.r0< 

l tegen krakers 
i Tammensheerd 

Van een onzer verslaggevers 
PIETERBUREN ·• Haarkunstenaar/publicist Rille

brand C. Bos (Maitre Henri) wil de gekraakte Tammens
heerd in Pieterburen laten ontruimen. Vandaag dient er 
bij de rechtbank in Groningen een kort geding tegen de 
krakers. Bos en zijn raadsman mr. R.J. Skala vinden dat 
er alle reden is tot strafrechtelijk ingrijpen, omdat de 
eigen aar de m onumentale boerderij a f en toe nog 
bewoonL "De Tammensheerd staat beslist niet leeg," 

' aldus Skala. "Bos heeft het pand voor tijdelijk verblijf 
ingericht. Er staan een bed en meubels. Hij komt daar 
nog ongeveer een keer per maand," aldus Skala. 

Deze aktie is onderdeel van onze 
om leegstaande (kantoor-)rui.mten 
urgent woningzoekenden. 

KRAKEN GAAT DOOR!!! 

Dit en de omvanarijk 
voor ons reden om de 

Iedereen die . door het centrum loopt. struikelt over ~ -~ 
de "te huur / te koon-borden''. i.'i.~B!!I~ ' ::::m• 
Iedereen die de krant lees~. weet dat de kantorenmarkt¼ 
inaes tort is. -- nii·;1r,,r ,. 
De speculanten verdienen qrof geld aan MJ.jarenla~~ 
leeq la~~n staan van hun panden in de hoop dat dell/t 
marktpr:i.Js toeneemt. De gemeente staat dit toe. werkt 
zelfs ~ee om van het Amsterdamse centrum, één aroot 
(ongebruikt) kantoorparadijs te maken. Verbliná door 
geldzucht. worden de belanaen van 51 .300 woninazoeken-
den aeneaeerd. · · 

Wij eisen vordering van alle leegstaande kantoren voor 
betaalbare woonruimte. te becrinnen met de Herenaracht 
138-140 (zes jaar leeastand is al veel te lana ;eweest) 
Over een jaar willen we neraèns nog leae kant~r~n zien 

DE STRIJD VOOR BETAALBARE WOONRUIMTE GAAT DOOR!!!!! 

Cl:oetjes de Amsterdamse Krakersters 

n 
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ANTI-RACISME DISKUSSIE AVONDEN GRONINGEN BEKENT KLEUR 

In de laatste maanden van dit ja.ir organiseert Groningen bekent Kleur CCD viertal 
informatie- CD diskussieavooden rondom het thema anti-racisme. 
De: diskussieavonden zijn een voortzetting van de eerdere aktiviteiten van Groningen 
bekent Kleur zoals de mobilisatie in Groningen voor de landelijke demonstratie van 21 
maart in Amsterdam en deelname aan de landelijke hantekeningenaktie • Appel tegen 
Vreemdelingenhaat" die afgesloten werd in juni. 

Voor de diskussieavonden is gekozen voor een opzet waarbij de verschillende vormen van 
racisme aan de-orde- lcomen.- Vanwege de overzichtelijkheid en de mogelijkheid om dieper 
op een onderwerp in te gaan wordt er elke avond een ander thema bij de kop genomen. 
Dit wil echter oiet zeggen dat we de verschillende vormen van racisme als los van elkaar 
zien staan. De inleiders van de avonden zijn gevraagd het thema in te leiden vanuit hun 
onderlinge samenhang. Alleen dan is het mogelijk om effektieve strategiën tegen racisme 
te ontwerpen en in praktijk te brengen. Belangrijk punt bij de inleidingen zal de toekomst
verwachting zijn. Welke kant gaat het op, Europees perspektief, waar zouden we ons pp 
moeten richt~n? Vanuit die acliterliggende gedachte zijn de volgende thema's gekozen: 
- positie van vluchtelingen en verhouding Noord-Zuid 
- positie van migranten en strijd voor gelijke rechten. 
- alledaags racisme. 

Op dinsdag 27 oktober. positie vluchtelingen en verhouding Noord-Zuid 
• John van Tilborg, werkzaam bij INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven 

voor Asielzoekers) over het Europese- en Nederlandse vluchtelingenbeleid 
• een Somaliese vluchteling in Groningen over het recht om te vluchten en het verband 

met de Noord-Zuid verhouding. 

Op woensd:ig 11 november. positie migr:inten en strijd voor gelUke rechten 
• Seçil Arda, directrice van VURORE. Instituut voor Emancipatie-Ontwikkeling in 

Limburg; lid partijbestuur PvdA. Jarenlange aktieve inzet voor de positie van m.n. 
migra nten meisjes en vrouwen. 

• iemand van het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN), een zelforganisa 
tie die de belangen van de-Marokkaanse gemeenschap behartigt en vertaald in politieke 
en ekonomiese eisen. 

Op dinsd:ig 24 november: :illed:i::igs r:icisme 
• Vincent Scheltens uit Antwerpen. Precies 1 jnar nn de verkiezingsoverwinning in 

Vlaande.ren van het Vlaamse Blok houdt hij een inleiding over de konjunktuurgevoelig 
heid van racisme. Ervaringen met het Vlaams Blok 

• Rupport Oemens van het Anti Diskriminatie Bureau Groningen over allesdaags racisme 
in relatie tot struktureel racisme. 

Op dinsdng 15 december: voorlopige konkllL~ies 
De invulling van deze afsluitende avond hangt een beetje af van hoe de 3 avonden 
voorafgaand verlopen zijn. In ieder geval willen we de ervaringen van de voorgaande 
avonden gebruiken om te bespreken hoe we verder moeten gaan om to t een sulcsesvolle 
politiek tegen racisme te komen. Wat zijn mogelijkheden om in Groningen tot meer 
samenwerking te komen ?! 

Het doel van de avonden is om enerzijds informatie door te geven, anderzijds om 
standpunten duidelijk te krijgen. Dit met de achterliggende gedachte van de noodzaak van 
het verder ODtwilclcelen van (een strategie) tegen racisme. Overeenkomsten in standpunten 
vinden we belangrijk om op te merken, maar ook de verschillen. Maar al te va.ale wordt er 
van uit gegaan dat we het wel met elkaar eens zijn. In de praktiese samenwerking blijkt 
dat je dan over elkaar blijft struikelen. Het gaat er ons om dat de mensen die ·komen bij 
zich zelf en met elkaar te rade gaan wat er nodig is om tot een sulcsesvolle politiek te 
komen tegen racisme. Vanuit die opstelling kan later (meer gezimelijk ?!) het gemeentelij
ke en landelijke/internationale beleid aangepakt worden. 
De avonden komen er als volgt uit te zien: eerst twee inleidende verhalen van elk 
maximaal-een half uur. Daarna een vragenrondje-over-de inhoud van het verhalen. Pauze 
waarna diskussie in twee groepen aan de händ van stellingen. De inleid(st)cr worden 
gevraagd in haarhijn verhaal daar ook op in te gaan. Het gaal erom dat zij stelling nemen. 
De gedachte achter het opsplitsen van de zaal in twee groepen komt voort uit meerdere 
ervaringen dal diskussies vaak vanuit de zaal naar de inleid(st)er zijn gerichL De in
leid(st)er staat centraal en daarmee blijft cfo eigen politieke stellingname buiten schot. 
Bovendien zijn het maar een paar mensen die aan het. woord komen. Opsplitsing garan
deert meer dal er verschillende inbrengen zullen zijn. 
Bij opsplitsing zil in elke groep iemand ziuen die de diskussie zonodig stimuleert en er op 
le t dat een ieder die wat wil zeggen er ook daadwerkelijk tussen kan komen. Van de 
groepsdislcussies wordt verslag gema:ikt die mensen/deelnemers de volgende keer kunnen 
krijgen. 
Naast de 2 bijdragen van de inleiders zullen meerdere groepen die aktief zijn op het 
desbetreffende thema voor die avond(en) gevrnagd worden om ook aktief deel te nemen 
aan de diskussie. Op zo'n manier verwachten we een levendige diskussie te krijgen waarin 
ruimte is voor de ver-,chillende standpunten. 

in c.ifé-z:i;il Leto, A-Kerk~traat 20 in Groningen en 
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P .... a-· p··· 1·e· ren stri id 1 ::e7:~~~~~~:~~r~·~~T:~!f!~~:~~!.. -~: 'J een achterstand in ontwikke ling ten op- ~ 

l 
• • k z 1chte van ' ons' hebben en •onze, zeden ~ 

d e l1 Se . en gewoonten niet begriJpen". µ 
tegen ag · liÎ•i Sla~fse onderdanige buüenlanders die #•·".;'!-,, 

ffi 
TTT:i ... elke werkgever beschouwen als een • f: • . • • t • j.j.'uj heer die ziJ dankbaar ziJn omdat hi j ~ 

d 
• imina ie ~ hen het brood laat verdienen. Deze mton- 111 

1 lscr sen willen ZlCh nederig onderwerpen en L- ~- -

nr,"r.,~-i'I VOrmen een tegenwicht voor de vooral ·: !,, 
l t'.ii1L-----•:1~nn ll:t7l fl °!!IB na de tweede we reldoorlog mondig ge-

Onderstaand artikel wil ni et opr oe pen tot worden nederlandse arbeiders ... die 
een boycot van het init iaüef om de j.nt.ft'- het veel moe1l1Jker kregen bij het 
national ~ ni euvQ ~ naar Gr oningen te stellen van loone1sen"(6) 
halen en op t e lat en treden . Wel villen Islamieten die door hun "cyclhche 
we enkele kant tekeningen plaat sen bij één denktrant" en "hun duizend jaar ach-
van de i nitiatiefnemer s namel~lc de Socia- ter zijn "··· · "de automatisering niet 

kunnen b1Jbenen" 1 die het wasmachine-
listische Partij.Het is nogal wrang te moe- water bij de benedenburen deponeren en 
ten konstater en dat juist deze politieke voor wie "wc's dikwLjls hele vreemde 
partij een anti-rascistisch theater naar de ~ JJ dingen zijn" 
stad wil laten komen gezien hun standpunt ~~ Oe 'geitebloed d.it van de balkons af
ten opzichte van'allochtonen en hun in het ~ Il druipt en de ingewanden op straat waar 

!
verleden verschenen brochure/nota 'gastar- lr; t'tt je overstruikelt' sprookJes ontbreken 
beid en kapitaal' . Deze brochure uit 1983 Il! 1 er nog net aan. 
heeft veel commotie veroorzaakt. Desondanks t , f Met dit materiaal, na • zorgvuldig 

n
is de SP bij haar standpunt gebleven . Wij rfïriJfl onderzoek' verkregen , gaat de SP de 

1 

willen daar om hier bij onze lezet'sters tt'ak- ~ buurt in op zoek naar stemmers. 
~ Met het verzonnen beeld van acnterliJke 

teren op een aantal zinsneden uit de bro- loondrukkende, stak1ngbrekende buiten- ----

Ti
chure met kommentaar · !anders als blok aan het been van de 
1 rrl l.lil~ti~ n: strijdbare , l<ultureel hoogontw1kkelde r1 GASTARBEID EN KAPITAAL neder landse arbeider, wiens proleta-

l~Al in het voorwoord op de brochure rische revolutie nog steeds niet is ge-
wordt duidelijk waar het de SP om ~aat: slaagd omoat z'n buLtenlandse kollega 
niet de problemen die buitenlanders in naar de moskee gaat in plaats van ter 
Nederland hebben bliJken haar een zorg kerke, niet van spruitJes houdt en niet 
te zijn. Strukturele achterstelling op ~eet wie Bonwnen Berend ls. 
alle terreinen van het maatschappelLJk En de SP, als voorhoeoepart1J van alle 
leven, de ongelijke rechtspositie, onderdrukten in dit land, 1s bereid de 
overheidsraclsme, alledaagse dlskrimL- Nederlanders uit te leggen waarom die 
natie, de CP ... , de SP rept er met geen bu1tenlanders zo achterlijk ziJn en is 
woord over. Nee , centraal staat of deze tevens zo ~elwillend de buitenlanders 
groepen zich kunnen aanpassen aan de een kursus neder landse zeden en ge11oon-
nede r !andse zeden en gewoonten. . . . . . ten te geven. 
"Want als hen dat lukt kuMen zi.j in de Dte nederlandse Zeden en gewoonten op 
toekomst een waardevolle bijdrage leve- ?lch staan uiteraard niet ter dlskuss1e. 
ren 1n de strijd die de arbeiders zul- Er wordt op platte wiJze van u1tge~aan 
len moeten voeren tegen h'et kapitalis- dat die goed, vanzelfsprekend en supe-
tische systeem". r 1eur zijn en dat aanpassing daaraan 
Zonder' volledige aanpassing aan de ne- ook een vanzelfsprekende zaak is. 
derlandse kultuur 1s samen strijd voe- Dat de nederiandse maatschappij nooit 
ren uitgesloten, aldus de SP. Sterker een monokulturele 1s geweest, ontgaat 
nog, buitenlanders vormen zelfs een de Sp. En dat volgens de SP-leermees-
rem op die strijd' ters de heersende waarden en normen 1n 

Oe brochure vervolgt met een korte een maatschappiJ uiteindelijk die van 
en vertekende geschiedenis van gastar- de heersende klasse zijn, is ze blijk-
beid in Nederland en een hoofdstuk over baar ook even ontschoten. Aanpassing 
de progressieve rol die gastarbeiders zou dan immers de definitieve dolkstoot 
in het verleden voor de bewustwording zijn! 
van de nederlandse arbe1dersklasse Oat de SP haar analyse van 'het pro-
hebben gespeeld. bleem' baseert op deels verzonnen kul

turele ve~schlllen zonder de oorzaak 
van problemen in soclaal-ekonomische 
faktoren te zoeken en dat ze geen enke
le pog1n~ doet de situatie vanuit de 
belangen van de buitenlandse arbeiders 
zèlf te analyseren, hen integendeel 

En dan komen we terecht 1n het Neder
land van na de tweede wereldoorlog . 
We schrijven midden zestiger Jaren en 
de eerste groepen nieuwe gastarbeiders. 
Spanjaarden, Italianen gevolgd door 
lurken en Marokkanen worden geronseld. 
Afgelopen 1s het met de vooruitstreven
de rol van de gastarbeiders. 
#ant wat hebben ~e nu b1nengehaald~ 

het recht op een eigen kultuur, tradi
tie en ident1te1t ontzegt, 1s een lin
ke zaak. 



CevaarliJker wordt het als ze kombi
neert met de loondrukkende, staking
brekende konkurrententheor1e, waardoor 
heel gemakkel1Jk konkrete vijandige ge
voelens kunnen worden opgeroepen. Want 
het ls geen toeval dat buitenland~rs 
nogal al eens van bovengenoemd etiket 
worden voorzien. 

K.,_DNKLu~ 

Welke konklusie 
trekken? moeten we uit dit alles 
Hoort de SP thuis in d 
de CO, de NVU en~ e hoek van de CP 
sche klubjes en mo;:edandere fascisti-' 
wijze worden bestreden; SP op dezelfde 
En in hoeverre is de SP 
gelijk~n met d1e van b -aanhang te ver
fe ~P lS géén fascist1;i~nstaand gespu1s? 

e eeft in het ver! e partij. 
gevoerd die zeker ineien diverse akties 
van de mensen wa et belang waren 
komen. er ze voor zegt op te 

Maar rac1sme 1s rac1sme en de SP doet 
wat dat betreft aan duidelijkheid niet 
voor Janmaat onder! 

Hoezo soc1alistisch? 
Het grote gevaar van de SP berust h1er1n 
dat zij een antl-kapitalist1sche benade
~ing suggereert, maar 1n wezen volgens 
de kapitalistische loqika redeneert. 
Oe SP doet het voorkOGlen alsof de pro
blemen van buitenlanders ZiJn opgelo~t 
als ze Nederlander worden en z1ch aan
passen. Daarmee wordt het rer.ht van ie
der mens op een eigen t raditie, kultuur 
en 1dentite1t - en dus het recht op 

tl 
zelfbeschikking - ontkend. Bovendien 
werkt de SP op deze manier gedienstig 
mee aan de verdeel-en-l>eers strategie 

' van het kapitalisme, dat lnvners voort-

1 
durend buitenlanders als lastposten, 
parasieten en konkurrenten van de Ne-
derlanders afschildert. 

'-' "8' . ~.;_, - 1 

~,s ce ~~ 1noeroaao zo ~oeoag is oa, ze 
zoals ze zelf zegt1,de schuld van de 
ontstane problemen b1J het kap1taal 
legt, waarom wil ze dan wèl een deel 
van de arbeidersklasse laten opdraaien 
voor de gevolgen ervan? WerkeliJk socia
·tistisch zou het zijn als de SP de op-
1oss1ng had gezocht in de solidaire, 
eensgezinde strijd van buitenlandse en 
nederlandse arbe1ders, als bondgenoten 
tegen de machtheobers; de recntse dema
gogie van aanpassing had doorzien en be
streden en de verantwoordeliJkheid ook 
dààr hads gelegd waar de schuld ligt. 
Dan zou de SP de str1id voor konsekwen
te demokrat1e en ge11jkberecht1ging van 
de verschillende nationale bevolkings
groepen 1n Nederland moeten ondt-rstr11nen. 
(W-ant) .. . "O~rgeoisie hitst de arbei
ders van de ene natie tegen die van de 
andere op en probeert ze van elkaar te 
schelden . Oe klassebewuste arbe1ders, 
die begriJpen dat de vern1et1ging van 
alle nationale h1ndern1asen door het ka
pitalisme onvermijdelijk een vorm van 
vooruitgang 1s, spannen zich in om ... 
de organisatie van hun kameraden u1t de 
achtergebleven landen te ondersteunen". 

Wie de pretentie heeft de zaak van het 
socialisme werkelijk te zijn toegedaan, 
moet de solidariteit van alle onderdruk
te groepen voorop stellen, buitenlanders 
en Nederlanders. Oe Sp stelt in plaate 
van de internationale solidar1te1t, de 
belangen van de nederlandse 'samenleving' 
centraal en kreert een sociale kategorle 
die 'anders' of 'bedreigend' is. 
Zo wordt fascistische groepen vrij spel 
gegeven om maatschappelijke problemen 
te verschuiven naar ' zondebokken'. 

· Oe gevolgen h1ervan kennen c;ie 
willen we nooit meer! 

24-9: In de vroegte van de avond fietsten 
2 krakersters door de binnenstad. Plotse
ling worden ze ingehaald door 2 al te vlotte 
tiepetjes op mountainbikes . Afstappen! Na 
afgestapt te zijn beginnen de 2 smerissen 
maar eens aan een grondige inspektie van 
beide fietsen. Aha, een ondeugdelijke bel! 
Da 's niet zo mooi hè ... Aha ook nog geen 
ach terlicht EN een loslopende hond. Tja 
da 's natuurlljK niet zo best. We zijn he-
laas genoodzaakt jullie te bekeuren. 
WAT jullie willen weer eens niet met ons 
pra ten . ... daar hebben wij wel de juiste 
oplossing voor. Zo gezegd, zo gedaan; 
er wordt smerisassistentie opgeroepen in 
de vorm van een autootje. Alletwee worden 
gedwongen mee te gaan evenals het loslopedtle 
hondJe. Laatstgenoemde wordt in een mini
maal hokje opgesloten en zou alleen in 
een groter hok geplaatst worden als de 
krakersters hun naam zouden geven. Ze zijn 
niet gezwicht voor deze smerisintimidatie 
maar moesten wel een nacht lang op visite 
blijven bij het blauwe leger (deze eer kun 
je ook krijgen als je je naam wel noemt!) 

Ook 24-9 en ook op ongeveer dezelfde loka
tie . Twee krakersters stappen in auto nadat 
ze de smeris voorbij hadden zien komen. Na 
20 meter rijden worden ze tegengehouden 
door dezelfde smerisauto. Net als in het 
vorige verhaal moeten ze eerst even zoeken 
voordat ze een overtreding vinden en als ze 
die eenmaal gevonden hebben beginnen ze te 
zaniken en te intimideren. Dit keer ging 
het om het niet dragen van de autogordel 
door de passagier. De passagier moet uit
s tappen, wordt op straat gefouilleerd(!) 
en meegenomen in hun auto en thuis afgezet 
want de smeris zal wel even naar binnen 
gaan in het kraakpand om iets van een iden
titeitspapier te vinden. Gelukkig heeft 
krakerster dit weten te verhinderen door 
medebewonerster erbij te halen. 

29-9: al rijden.)lld op een plof wordt er 
opnieuw iemand aangehouden/klemgereden 
door de smeris. Opnieuw worden er een 
aantal rondjes gelopen om het vervoer
middel op zoek naar ook maar iets wat 
mis kan zijn. ''Doet je bel het ook" . 
Nu is een bel op een bak herrie so
wieso dikke lariekoek omdat iedereen 
je aan hoort komen,maar ; "ja de _bel 
doet het" . "Laat dan maar even Je 
verzekeringsbewijs zien(deze wordt me
teen driftig helemaal overgeschreven 
in een privé opschrijfboekje)". Je 
mag weer doorrijden want alles is in 
orde (na het buro gebeld te hebben) . 
"Mag ik misschien weten waarom ik 
aangehouden ben?" "Ja hoor gewoon 
verkeerskontrole en mijn naam is 
Kleyveg t ". uod verdegodver, Kleywegt , 
die idioot die allerlei krakersters 
en sympathisantenes aanhoud!- tot ver
velens toe en achter iedereens naam 
probeert te komen. Of het is zijn op
dracht of hij doet het uit puur hubie
isme . Verder op meer over dit onfrisse 
wezen. 
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Peter Kleywegt, Peter Kleywegt, wat 
horen wj de naem toch vaak .... Een 
smeris van wjkteam Centrum die meer 
dan gemiddeld vervelend is. Hij is 
opvallend regelmatig van de partij als er 
-.veer eens mensen lastiggevallen 
worden door de politie. Een paar 
voorbeelden: 
* juni 1 990, het WNC net ontruimd. Een 
vrouw loopt met loslopende honden 
door de steentilstraat Peter geeft haar 
een boete. De bon wordt niet naar haar 
adres, maar naar het Vredes 1nro 
Centrum gestuurt waar toen de 
WNC-steungroep zat 
2jaar later, maé'<t 1992, :155 uur 's 
nachts. Op de stoep van een kraakpand 
dezelfde loslopende honden, dezelfde 
vro~ dezelfde boete, dezelfde Peter 
de de vrouw had herkend 
* Oktober 1 991 . De vrije radozender 
1lrada wordt uit de lucht gehaald door 
de radio controle dienst en de politie 
onder leiding van Peter Kleywegt 
• Begin 1992. Een vroow jat twee 
onderbroeken en wordt daarvoor 3 
dagen vastgehouden omdat ze haar 
naem niet zegt De smeris de de zaak 
behandeld is zeer waarschijnlijk Peter 
Kleywegt "Niemand vertaat dit buro 
zonder dat haar naam bekend isl". Toch 
niet dus. 
Een maand later: tweede kans voor 
dezelfde smeris. De vroow krijgt een 
bon voor loslopende honden. Ze moet 
haar naam wel zeggen omdat ze de 
honden niet achter kan laten. "Ik zei toch 
wel dat wj elkaar nog weer eens zouden 
ontmoeten ... • 
* Begin 1992 Een agent In een stillebak 
(zilverkleurige opel kadet XR-74-KB) 
houdt een vrouw zonder licht aan. De 

wPNl-~\ ' 
vrouw geeft een valse naam op. De 
agent slaat haar in de boeien en neemt 
hacr- mee naar het buro. Binnen 1 o 
minuten heeft hij haar naam •gevonden". 
Kennelijk iemand uit zijn 
"bekendenkrlng· de hij wou 
trakteren. Na enig zeuren laat hij de 
vroow zijn legitlmatie zien. Amgenaam, 
Peter Kleywegt 
" Onlangs. Peter kon1roUeert de bel van 
een bromfietsster. Wil ook even het 
verzekeringsbewjs 2Jen en schrijft het 

.. ~ · 6 even over. Leuk, even het archief 
:. ~ bijwerkenl ' • 1 
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Na deze veel te wllekeurige selektie 
bekruipt je mischien de vraag 'Wie is 
Peter Kleywegt. wat gaat er om n zo' n 
man?". Vooralsnog een veel te 
gedeeltelijk antwoord. 
Peter Is ongeveer 35 jaa,; volluit heet hij 
P.M. Kleywegt, waar zou de M voor 
staM? Hij heeft een vrouw die Marian 
o.i.d. heet en In ieder geval 1 kind van 
ongeveer 7 jaar. Hij g ng naar de HAVO 
op het heymans college, daar was hij 
rond 1 975 mee klaar. Hij werl<t al een 
hele tijd voor de gronilgse 
gemeentepolitie, een van de onderdelen 
waarbij hij daar gewerkt heeft Is de 
motorpolitie. Tegenwoordig is hij 
hoordagent (3 strepen) en werkt hlf bif 
wijkteam Centrum (buro rademark1). Zijn 
belangstellng voor kraaksters en 
andere politieke aktMstes is geen 
kortstondige bevlleglng. Hij loopt nogal 
eens als stile rond bij pofrtieke 
bijeenkomsten en a>àes. Zo was hij stille 
bij het WNC-proces In juli 1990 
(geslgnaJeert begn boteringestraal) en 
bij de Shell-blokkade In amsterdëm. 
Wellicht heeft hij van huls uit een aversie 
tegen kraaksters gekregen Zijn vader Is 

namelijk een berucht huisjesmelker. Zelf 
is hij ook eigenaar geweest van een 
pand aan de Petrus Campersingel Zelf 
woonde hij beneden, de 
bovenverdieping verhuurde hij aan 
studenten. Als huisbaas was hij niet echt 
geweldg. Hij kwam vaak zonder te 
vragen binnenvallen en deed er jaren 
over om een douche aan te leggen áe 
nooit afkwëm. Voor deze verbouwing 
maakte hij gebruik van zwirtwerkers 
want Peter heeft het niet zo op de 

1 

belas1ing. Huursters kregen in principe 
geen huurkontrakt en betaalden handje 
kontantje. Toen iemand perse toch een 
huurkorrtrakt moest werd daa--op een 
lagere huur vermeld Zou de betas1ing 
dan toch achter de verzwegen 
inkomsten komen dan viel de schade 
mee. Het huis heeft hij inmiddels 
verkocht Om kopers lekker te maken 
zette hij er een mooi keukenblok In Dit 
was niet meer dan een facade, de boel 
was niet- of verkeerd aangesloten. Zijn 
tuin heeft hij eigenhanág en illegaal 
vergoot door de schutting naar 
achteren te plaatsen. 

Als je met hem te maken krijgt denk dan 
ook eens aan deie ángen de een 
ander licht werpen op 2ijn eerzaam 
burgerschap. Peter mag namelijk nogal 
gaag moralistiese praatjes houden over 
de alom tegenwoordge wet en de 
daaruitVoorMoeiende goedheid en 
onvermijdelijkheid van zijn op1reden. 
Helaas, hij Is niet de enige klootzak bij 
de goningse politie. Vraag agenten/tes 
eens wat vaker naar hun naam (die 
moeten ze geven, je kan hem ook halen 
uit een eventueel proces verbaal wat je 
advocate kan opvragen.), verzamel 
lnfonnatle over ze (de stad Is klein) en 
s1Uur alles naar de Chaos. KEN UW 
VIJAND! 

Geen toto, dus maar een signalement 
Peter Kfeywegt Leeftijd ongeveer 36 
Jaa-: Lengte ongeveer 1 m85. Niet 
buitengewoon vet Een beetje een 
"llmburgs" uiterlijk: zwart of zeer 
donkerbruin kort haar, 
achterovergekëmd. Een "fraise" 
huidskleur en een pacr- van die vette, 
rode moedervtekachtige pukkels (van 
Agt). Geen baard ot snor. Vana/ de 
zijkant gezien is 2ijn hoofd erg Hij 
heeft geen accent en spreekt vaak 
naáukkelijk, lettergreep voor 
lettergreep. Heb je rotoos de aan deze /i- beschrijving voldoen, stuur ze dan eens 

,, • . -~ op! 
~ 
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BU een alctie ,.,orden een aantal mensen opgepakt, al dan niet vanvege ~een goede redJn. 

D1t gebeurt door v-ersehillende agenten. Voor, tfjdens of" na hun arrestatie h het de
zeilde agent- die hun nog een streek levert. Velke aktievoerder,.,ordt door ,.,elke agent 
opgep~, ,.,aa.ronr, hoe lang zit ieder van hun va.et en· wat voor· ertraatje ,.,ordt hun gegev.:fl? 

1, Agent Jansen-, die de persoon oppakte -
die na arrestatie van een VTiend z~n 
patrouillewagen bekladde, hield zUn 
a':restant niet de volle zes uur va.et 
(dit overkwam Marian) en had op dat 
moment niet de beschikking over knup
pel of"hond, Bart had. verschillende 
kneuzingen o,gnlopen in de heersende 
chaos. Rij ~ist niet of deze door een 
knuppel of door een hond waren ver
oorzaakt , en dat terwfjl hfJ met zijn 
handen van s t aatseigendom was afge
bleve!l'. 

2. Anja, die niet vier uur va!ltza..t, werd 
gearresteerd door JQ.aa2sen , die echter 
niet de k:?mera in be~ll!& nam. De eigene..>.r 
hiervan kwam door een fout in de admini
stratie al na een h::i.lr uur vrJ . 
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An1a. ),. 11 
Peter ~ I 

Bart ' ) 

M,i.rian '. 

Karla. 

v-.~~-, 
Fnnilleren 
Ronde beet 
Handboeien· 
Inbes lagname 
In_ .... __ . 
Knippen -hek 
ME-bus. lek 
Belàdigen or.r 
verzei. ou --
* uur 
3 uur· 
4 uur 
6 uu.r 
15 uur ., 

Arrestant Duur 

3. Degene die het h ek had doorgeknipt had 
rode str iemen om de pol~en van•Aege te 
str~e handboeien. De boosdoener ,.,al" niet 
de it , die zUn arrestant vier uur va.l:t.,. 
hield. 

4, Noch de vrouw die door een man."lelijlce ~nt 
gefouill eerd werd , noch degene die zich 
verzette b il arrestatie werd aangehouden · 
door Pieter sen. Deze pakte haar arrestant 
op om 0 ,15, zodat deze een hele nacht ;ast
za.t, 

5, Ka.rla werd in haar enkel gebeten door een 
hond. Toch ~ohold ze de verantwoordelû1ce 
officier in funktie niet uit (die aanklacht 
kreeg áán -van de andere meiden op haar dak), 
Noch hield- de Wit haar aazr, die hield een 
man aan. Het leksteken van de ME-bus was 
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bleem bcs1 
·Iedcrpro

aa, uit een inleiding, de aanwijzingen en 
n die iabel kunt u de gegevens weer

voorbeeld doör"êcn 'v' of een ' + 'te 
een 1abd. l 
geven. Bij 
plaatsen al s iets bij elkur hoort en een strcc:pje bij 

nformarie. negalicvei 

Als u zo all e aanwijzingen ·e100rloop1 en gegevens 
,;komt u vanzelf bij de oplossing. combin<er 

Reè.en E:rtra9.tje 

1 ~ ;J =ID 3 ~ i i ::J 3 ;j 1 



Af gelopen zaterdag werd erin 
dizkuz/forum georganiseerd .met vele groepen, 
partijen en een heuze hoge pief van justitie 
die hebben gesproken over politieke vlucht 
lingen en ekonomiese vluchtelingen,en wat 
het verschil is tussen deze groepen en of er 
uuberhaupt verschil bestaat tussen vluchtlingen. 
De Centrumpartij'86 had opgeroe pen dit gebeuren 
opteluisteren met een demootje ,en misschien hadden 
kankerhouden nog meer plannetjes(vastwel) 
In de loop van de middag druppelde nazi skins en 
andere onfrisse luitjes op het stadion binnen 
en toen ze aangegroeid waren tot een mens of 
75 liepen ze de Arnhemse binnenstad in en 
gingen de kroeg in of de stad . Een groep antifaas 
die ging kijken waar de huidhoofden met hersen 
problemen gebleven waren kregen van de altijd 
vriendelijke en hulpbereide G.B.0-ers te horen 
dat ze allemaal (of veel)gearresteerd waren . 
Vanaf dat moment begonnen de Cops de meest vreemd 
soortige berichten te verspreiden (twee stillen 
komen onafbanlce.lijk van elkaar naar willemeen, 
de plaats waar het door het vonk georganiseerde 
gebeuren plaats vond.en delen ongevraagd mee 
dat er 150!!!1 fasjoos aangehouden zouden zijn 
bullshit dus) later op de dag bleek dat er 8 
nazi zwijnen het smerisbur o van binnen gezien 
hebben(zie krantenbericht) De rest was verdwemen 
jammer genoeg niet van de"1!8rdboc1em. de cops 
hebben erblijkbaar voor ge zorgt 
dat het lekker rustig bleef in de parel 
of durfde ze het niet aan vanwege grote 
aanwezigheid in de stad . s'avonds was er warme 
willemeen en later wat muzikaal amusement. 
Nazies van de straat 
NAZIES VAN DE STRAAT , BESTRIJD FASCISME OVERAL 
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• AIINHBM-OROl'llNOBN " De-politie van Arn .. 
hem heen zaterdagmiddag acht neo-nazls aan
gehouden wegens,.onceoorloofd, wapenbezit., 
De arrutatics zijn vemoht ult. voonorg, omdat 
het vermoeden bestond dat de,verdachten uit 
waren op .een confrontatie met bezoekers van 
een man!!estat!eover het aslelbeleidïn"Neder
land. Die werd gehouden In het soc!aal-c:ultu
reeJ centrum Willem r In Arnhem. De acht 
verdachten, onder wie een vrouw, varieerden 
In leelttjd van 18 tot 34 jaar. De verdacht.en. die 
in de loop van zaterdagavond werden heenge
u,nden, ware-n alkomstig u1t Arnhem, uit Wor
merveer, Oronin(en, Enschede en Zaanda.m. 
De wapens zijn ln beslag genome"-: i 

postbus 9286 
5000 HC Tilburg 

De LAS-vergader:ng van zondag 18 ok~ober aans:aanoe zaL 
gaan over he: onderwerp: 

"ba~!soemokratie•. 
Nu he: LAS het voors:el voor een n!euwe samen~erk:ngsscruk:uu~ 
me: enke~e aanvull~ngen heef: aangenomen, l:gc een d!skuss~e · 
ov~r bas~sdemokra:_e als spe~.!.f!ek anarch!s:!~ch u'tgan~spun 
voor de hand . - 0 v 

Zoals eebru!keltjk beg:n: de btjeenkomst om 12 uur in Ho~el 
Bosch, Apeldoornses:raa: 4 in Arnhem. Vrij :oegang voor iedereen 
d.!.e z.:.ch me: he: LAS ver·,1an: voel~. Nade:-e !nlich:!ngen via 
:elefoonnu~me:- O 76-421043 . 
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