


Roe hard we ons ook probeerden 
te concent reren op het maken van 
deze L.I.C. echt lukken wou het 
niet. 
Ongeveer drie weken 
ben wij een kamer aad 
Wij zullen hem altijd 
sen. 

geleden heb
verloren. 
blijven mis-

Wij wensen iedereen die hem kende 
veel kracht voor de komende tijd. 

Wat moet een winkelbediende met een 
klant die een Egyptisch paspoort heeft? 
Volgens Koste en konsorten is dit echt 
een reden om de ident1te1tspas erdoor 
te drukken. Net alsof zlj zoveel verstand 
hebben van winkels en de prijs van een 
fles melk of een ongesneden brood, maar 
daar gaat het natuurlijk niet om. Selek
tieve repressie , uitwijzing om ' onze' 
economie veilig te ste~len ;egen pa~a
sitairen. Onzin . Over onze econonu.e 
gesproken. Die is juist afhankelljlc va~ 
het harde werken van deze '1lllegalen • 
Zonder hen geen hollandsche tulpen, 
kastomaten en andere nationale trot sen. 

Postbus 752 

9700 AT GRON!NG.E:N · IJ~lSS~~~ffJl~~~ VCll..8ANO 

polCbUI 9186 
ioo• "e T,lbu,g 

De vol.g•nda US-•t~C41:-in6 ul plu".Av~n ~· 

t.ondag 15 n~c•r .•·•· c.11 12 'J'Jr, 

toals al:l,Jd tn Hotel Bosch, Apoldoem&eStrH: • in Arn-. 
H • aé1ansr1Jks-:.a agendapun':. zal de oer:.n~:!eve vu•.a•.ellinc :O'I van 
d: .. toekocu:!ge ,.-rkgroepens:!"\Jkt.'-'Ur Yan net LAS en van de utts:. -..u!"WN 
deze reorgan!.sa:.!.e ul ..-ordtn gtp~sen·Aerd. .. .. 
T - ng !n t.«itns•l voor !.Henen d!.e 1.!cn M':. he:. LAS .,..~.,an .. voel" 
V~~:re 1nronaa':.!.e via t.ele(oonn..,.•:- 076-2\0-.l or v!a M~ pOst.b-J.Sad. 

Wlj weten niets te schr\jven over de uitge
kauwde verkiezingen in de VS behalve da~ 
inmiddels alle coca-cola automaten nu 
vervangen zijn voor pepsi. Voor langdurige 
verhandelingen en diepgaandP analyses 
roepen we daarom bij deze jullie hulp in. 
Waar we wel iets over schrijvo~: zat. avond 
7-11 vertoning aboriginal-film "het doodde 
de wolken" om 21.00 uur in ORKZ-bios. De 
makers van de film zijn aanwezig en er is 
de mogelijkheid aanwezig tot diskussie. 
Nog meer nuttige bezigheden voor in de 
avonduren: 11, 24 november en 15 _december 
zijn er anti-rasisme discussie avonden in 
café Leto (A-kerkstr. -2O) om 20.00 uur. 
et programma hiervan stond in de vorige 

L.I.C. 

DIVERSEjl' 
AKTIVITEITEN 
Verschrikkelijk 

Het "l<rakerspand aan het emmapleln" Is 
inmiddels verkocht De koper is een 
"bouwbedrijf uit het noorden des lands". 
Dit bouwbedrijf verschuilt zich achter het 
notariskantoor van Olst & Brouwer 
(hereslngel 13 Gmn, 163045). Welk 
bedrijf het ook Is (Wilma?, Geveke?) ze 
2ijn in leder geval bang voor de 
verschrikkelijke rea>de van de 
verschrikkelijke kr: .... Ach waél'om ook 
nie~ we kunnen onze wapens nu toch 
niet meer voor de veiling gebruiken. De 
officlele over<t'acht is in december, dan 
zal de koper dus wel uit 2ijn mistige 
spelonken moeten kruipen. Geven zij 
ons het pand kado?, laten 2ij het 
ontruimen? We 21.Jllen het ml meó<en. 

Verkrakelijk 

Centraal kraken ... oms1reeks 5/11 was 
een pa,d in de oude kil< in 't jatstraat 
aa1 de beurt Ooit kleren'Mnkel, toen 
reisburo, nu al tijden leeg, 
dchtgeschllderde ruiten. In de hoek 
herinnert een bevalllg vaasje nog aan 
het verleden. Helaas was het pand 
meteen ook maar in etappes 
herschapen In een bijpassende giekse 
ruïne. Trappen weg, vloeren deels mg, 
gaten in muren, muren 
kaalgesloopt .. het gebruikelijke eigenlijk. 
Toevallige bezoekersters hadden het 
pand enige weken geleden in een Iets 
betere staat aangetrorren. De trappen 
en vloeren za1en er toen nog in. Het 
pand staat sinds enige tijd te huur en de 

ROUAANSTR.4.AT 

I 

' verhuurder (makelaardj hoogebeen) 
wou kennelijk nog meer op zeker 
spelen.Donderdagochtend om een uur 
c( elf was het-tijd voor een ander ritueel: 
de veron11'\Jste tot kwade ondernemer 
die nou net nu vanochtend met bouwen 
wilde beginnen. Na een bezoekje aan 
RO bleek dat inderdaad een 
bouw.,ergunnlng was afgegeven. De 
krakersters besloten daarop het pand te 
verlaten omdat de zaak dus nogal 
kansloos was. Toen zij aan de koffie 
zat.en kwam de' smeris nog eens. Veel 
oude bekenden zoals kraakkoordnator 
Rob Vos en H.AM ter Wee (on11'\Jiming 
grote rozenstraat). Entoeslast stormden 
zij hun busje uit, .stormram klaar: .. helaas 
voor hen, nix ervan, weereens tijd voor 

• de divan dus. 

De 9as gekraakte loods op de Rouaanstraat (industrieterrein Win9choterdiep) is aJ.
weer ontruimd. De coppers lcwamen pas na drie d3.5"9n er a.chter dat hetuöerha.upt 
gekza.akt was . Toch beiloot de officier v-e.n justit ie dat het om een inbr:i.ak g-ing, 
en het pand moest ~eer verl~ten worden, B'et gekraakte gedeelte had nl . een verbin
ding met een ander deel , een kantoorruimte, verhuu....'"'.l e.an het kada.ster . HoeW"el dus 
alleen het niet in gebruik zUnàe deel van het Jl!Uld gekraald '·!33 , werd het B9den 
als e~n inbraak in het ~heel en kon men dus ~0 :-':'=eY.1-.en. Li!l'..ger als vier d~n 
heef t het a.llema.a.1 niet mo,o;en duren. Typi"'ch elleer. n,2.t de coppers e-r 9e.s na drie 
degen a.chte= komen date~ ergens een inbraak g!!~leegd is. Typisch ook dat deze 
inbreken, in t egenstelling tot wat je toch ty;,isch a.cht voor inbreke-rs , niet echt 
van plan wa en zo 3nel ~ogelUk ook weer te ver ~re~zen. 

,· 
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UIT DE OUDE 
DOOS 
Tja, het WNC ka, postuum nog steeds 
tot slapeloze nachten leiden Zo is het 
ministerie van Justttte een heus 
onderzoek begonnen naar de manier 
waarop de "bestuurlijke partijen" de 
gang va, zaken rond de 
WNC-on1rUiming hebben aa,gepakt 
Alles wat wj ervan weten staat In het 
stukje uit het groninger stadsblad wat 
hierbij is afgedrukt Wellicht in de 
volgende CHAOS meer Info over dit 
justitieel spelleqe ZWarte Piet Het zal de 
tijd va, het jaar wel zi,i. 
Al lietsend In de oude boteringestraat 
leek even het verleden te herleven. 
FlelCtlerrie en bijbehorende vonkenregen 
in pa,d 12 Wat nu, een vastberaden 
herkraakeenheid? Niets daarvan! het 
be1rot voorbereldngen voor de komst 
van een goot bad<amerparadjs. Ja, 
jullie zullen het wel gemerkt hebben, niet 

. alleen de bieb Is af, maar ook de 
verbouwde oude panden. Pand 24 Is 
beloofd aan de open universiteit, in de 

rest wordt -afgezien van de bad<amers
gekraakwacht Kennelijk zijn wj niet de 
enigen die ons hier aa, ergeren. De 
laatste tijd zijn diverse malen de ramen 
ingegooid van deze res~es vergane 
gorle. De kraakwachten krijgen zo 
geheel gratis een mooie impressie van 
de dscoaanvallen uit het verleden. Deie 
ervaring valt vast wel In een ot andere 
scriptie or onderzoek te verwerken. 
De WNC*~es houden zich intussen 
bezig met een gote 
an1izwaartekrachtkampa,je. Het is de 
bedoeling dat het bloed va, rechters 
officieren en smerissen zich samen1r~kt 
In hun hoofd. Zij zijn een procedure 
begonnen om schadevergoedng te 
krijgen voor de tijd dat ze in voor.vrest 
zaten. Dinsdag 3 november boog het 
hot in leeuwarden zich over de zaak. 
Normaalgesproken is zo'n soort 
schadevergoeding geen enkel 
probleem. Nu zei de officier van justitie 
echter dat het ·een beeqe eigen schuld' 
van de kraaksters was dat ze zo la,g 
hadden vastgezeten. Hif bedoelde niet 
dat de kraaksters niet vasthoudend 
genoeg tunnels gegaven hadden. Nee, 

Ministe'rïe wil..duiq~lijkheid oyer aanpak bij 

NièuW. o.nd.ërzoe·k·:0°J~~1î~ff 
·na·ar 'krakersrél·len 

van onze ·ve~laggever R,ob ' ÎUR téldt • het ook: voor• de· de bestuurlijke invalshoek nog den betere opsporinèsinetho-
Slebellnk . inmiddels.' _vertrokken, - oud- een., te ' kijken welke keuzes desmog"lijkgeweesl"doorbe-

burg"meester . J'",' Staatsen. hebbén ie leid tot de onbevn- ter op te lellen wie wat deed", 
a GllOHINOlffl'-' Er komt een V oomu.m accent In het onder- dlgende alloop,,zowel wat be'- Steenhu.is: ,.Ik heb toch' de In
nieuw onderzoek naar de re- zoek is. hoe de samen~erlcing tren de rellen~ het stralrech· druk dal dat niet In alle geval-
welddadlrè ullbantillr lij· tussen de dne lnstantles:voor, terlijk vervolg.' . len evenoplimaal Is pbeurd." 
deus. de· ontru.lmlll&' van het tlJden.s en na de rell9fl Is verlo- Het is volgens .projectleider 
gekrukte .. ·,Wolten-Noord- pen.Eenrapportare"lnfebru- Flinke kater ·' VanMontfortechternletdebe-
borr complex In GrorûDren 1n ar! te v~rwa~ten. Vooral het la.al.lte. heell \n juri- doellnromde evaluatie 2.5 jaar 
mei 1990. Het min.l.slerle vau · · dlsche knng"n, bil de poi!Ue en na dato nog een., dunnel.!"5 
justitie wil duidelijkheid Helder · fietg"meent,:be~niurlndert\id over te doen. Veel meer hoopt 
lc:rlJreu or de bestuurlijke De procureur-reneru.l bij het een Qlnke kat"r achtergelaten. fuslllle met htel onderzoek een 
part.ijvi de rang van uken Gerechtshof in Leeuwarden, Hoewel het openbaar minlste- soort'leidraad voor:;conDictbe
dle uJtdndelijk leidde tot d" mr. D .W. Steenh~. zei fis~e= rie 128 krakers heell vuvolgd, heerslng te kr\J11en waardoor 
veldslag, op de Juiste manier ren:, ,,.In de crlsu-beslwtv?r· hebben er slechts acht een ce.1- toekornstl11e. ,cris.,. wellicht 
hebben aa.nrepakt. Het on- m.lng zijn er toch wel vul din- str'al gekregen en die waren een andere alloop hebben. 
der-zoel< word( · ultrevoerd ren mis gegaan. Men denkt dat dan ook nog voorwaardelijk. 
doorBeleldsouderzoekenAd· ze de·uken helder met e~a~r Het bleek heel moeilijk de 
vies (BOA), een afddlng van hebben •rcesproken, terwijl In bewijslast sluitend te kr\Jcen 
het departement. . de pra~tlik het tegendeel soms en er ,ajn twijfels of het open-

Een projectcroep zal op- bleek. bur mlnlslerie de kwestie 
nieuw met alle 'oflldèle' hoofd- Volgens projectleider P. v~ -stratrechterUlk op de Juiste 
rolspelers praten. Hel 11aat om Montfort moet echter nog ruet wijze heen aangepakt. V:olgen.s 
het Groningse gemttntebe· de conclusie wor~en getrok- de procureur-renerul waren 
stuur • .,11, het openbaar mJn.Ls.. ken d_at er routen ~n 1emaak~ • er tijdens de 1ewelddadighi,
terie el\de poi!Ue. Waarscbijn· ,,Het is de ~oellng om v_anwc 

I' 

ten eerste hadden ze niet in dat pa,d 
moeten zitten en ten tweede hadden ze 
hun naam moeten zeggen en alles 
moeten verklaren. Advocates voerden 
aa, dat arrestanten het recht hebben 
om 1e zwijgen. Bovenden was niemand 
eerder vrijgelaten omdat ze hun naam. 
zelden or ver1<1aarden. Als het hot over 
een paar 'Heken besluit dat de 
schadevergoeding niet doorgaat dan Is 
er altijd de mogelijkheid om een cMele 
proceciJre te beginnen voor 
schadevergoeding. Meer nieuws uit 
burokra11a: advocate Ties Prakken Is 
een procedure begonnen om fotoos, 
\llngera'ctukken en andere gegevens 
van WNC-arrestantes uit 
politiebestanden te ve1W1ïderen. Andere 
advocaten doen ook mee. Niet dat dat 
echt Zal lukken, maar het strooit weer 
een beetje za,d in de machine. 

ADVERI'ENTIE: 

Wegens een op handen zijnde uitbreiding van ons bedrijf zoekt Kraakgroep Rotterdam 
~entrum op korte tennijn • . 

KRAAKSTERS v/m 

Wljvragen: 
-affiniteit met de links-radicale politiek met betrekking tot hulsvestings problematiek 
-bereidheid om op onregelmatige uren te werken. 
~nnerlijke beweeglijkl!ieid 
~rvartng niet vereist 
Wij bieden: 
-een pand van 5 verdiepingen met water, licht, cv, ruime kelders en redelijke juridiese 
perspektieven gelegen In een rustig deel van het kloppend hart van deze wereldstad. 
zeer goede begeleiding door- en assistentie van ons huidige team, dit op basis van 
KoUegiale gelijkheid. 
- een salariering volgens de Rljksgroepregellng Werkschuwe Werklozen. 

Gezien de huidige samenstelling van ons team voert ons Bedrijf een positieve-axie beleid 
~oor vrouwen en langgestraften. 

~eaxies met curriculum vitea en strafblad zijn te richten aan: 
De Chef Personeelszaken. Kraakgroep Rotterdam Centrum. Skwots en Scheet. 
Westersingel 27b. 3014 GA Rotterdam. 



Niet voor een kleintj~&; 
vervaard Ter Plaatse! .:>~{ 
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VILLA KRAK3I.B0?-1T 0NTRUil!D EN nr BRAND GEST0imf tl ! 

Na de ontruiming werd er part iculiere bewaking met honden op het 
t errei n gezet , en werd gelijk begonnen met het stuksl aan van de 
r amen van de vi~la en het vernielen van de plafonds . Het koets 
hui s werd va.n binnen totaal leeggesloopt . Dit sloopwerk is 
i llega~ , omdat~de panden monumentenbescherming van kracht is . 
Nog diezelfde maandagavond ~brs:C er br3nd u i t " op de zolder 
van de villa. Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat de brand 
i s aangestoken. Vrijwel zeker is dit gebeurd in opdracht van 
de economi s ch eigenaar van het pand , projectontwikkelaar Wit kamp BV. 
Hij is de enige die belang heeft bij het afbranden van de villa , • () 
omdat hij dan zijn sloop/nieuwbuwplannen door kan drukken . 0 

l 

Villa Eikenrode werd in maart 1990 gekraakt na 2 ;faar leegstand. 
Eigeraar Witkamp BV wil het pand slopen i,n er lUJrBappartementen 
à 8 ton neerzetten. Voor die plannen zal behalve het pand ook 

.een groot deel van de monumentale tuin worden verwoest . 
De krakers van de villa dienden een monumentaanvraag in . Hierover 
lopen nog steeds een aantal procedures bi j de raad van state. 
Z?lang er nog geen definitieve uitspraak is gedaan mag het pand 
m.et gesloopt worden. 
l')A .ont~l;'I~ vond plaats op grond van de uit!;lpraak in een Korte 
Termijn :Erocedure . De KTP gaat alleenom het eigenDOMrecht en laat 
de feitelijke situatie van het pan4 buiten beschouwing. ' 
De villa mocht dus wel ont ruimd maar niet gesloopt worden . Ecier 
als het pand niet in handen is van de krakers (die de villa immers 
wi( llen behouden), maar in handen van projectontwikkelaar Witkamp 
die alle7n maar poen ziet en de villa wil slopen) is Eikenrode 

niet veilig • 
. Dit i s helaas duidelijk gebleken. Van de villa is alleen nog de 

voorgevel en het halve ~chterhu is over. 

Handige adressen: 

Witkamp BV Bouw- en Aannemi ngsbedrijf 
Herenstraat 2-4 . 
Bussum. 
02 t 59-D6540/ t8585/33515 

Directeur A. Witkamp 
Boterbloem 20 
Purmerend. 
02990-32149 

.. - ·' . < 

Pro j ectlei àer Ei kenrode bij .wi tkamp BV 
Rob Slikker 
Burg. Schooklaan 15 
Hilversum. 
035-47881 
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ONGEWENST 

GERRIT F . . GER~RITSMA 
S I GNALEMENT : Ger r it fokke Gerritsma is op 8 november 1971 

in Bolsward geboren. Hij woont nu ln Leeuwarden. 

Gerrit is+ 1.85 ~ lang, kaal of kortgeknipt 

donkerblond haar, lomp postuur. Draagt zwart 

"bomber"-jack, spij kerbroek, cowboylaarzen of 

we rksc hoenen {nazi-skin outfit) 

SCHULD IG AAN: Plakken van stickers en affiches met nazi-pro

paganda, zoals "bevrijd Euro pa van alle joden", 

bij sch ole~, a sielzoekcentra, L.C . , Joods mo

nument, kraakpanden, instanties voor migranten etc . 

Vernie ling van gebouwen, zoals het ingooien van 

ruiten bij organisaties die migranten helpen en 

kraakpanden. 

Bedreiging en mi s handeling van homosexuelen, 

krakers, mensen van etnische minderheden enzovoort. 

Gerrit is een fanatieke neo-nazi die deel uitmaakt van een 

internationale fascistische organisatie: de NSDAP/AD. Door 

middel van terreur probeert hi j de st{r)aat te veroveren . 

HiJ noemt zichzelf "Rijksduitser" , omdat hij Nederland ziet 

als een t oekomstige provincie van Groot-Duitsland, net zo . 
als onder Adolf Hitler. 

LAAT HEM MERKEN DAT HIJ EN ZIJN IDEEEN NIET GEWENST ZIJN!! 

--------------------=-----110 

) 
) 

STADSJONALISME 

De laatste tijd is er een nieuw vcrschijnscl ontstaan in links-radikaal Nederland: "Kom je 
uit Groningen dan ben je op sommige plaat.sen in Nederland niet meer welkom· . Dit is 
mccrdcrc mensen ovcrlcomcn die lcwamcn aanlcloppeo voor hulp, een overnachting of info. 
Iets wat vroeger de normaalste zaak van de wereld was. Tegenwoordig schijnbaar niet 
meer. Het noemen van de stad Groningen doet het volk buitc:n de stad al beven en de 
deuren sluiten (zelfs barricaderen). (Ben trouwens benieuwd boe men reageert als je een 
plaats als Winschoten 2011 noemen of tnisschien wel Roden, Drenthe.) Nog maar wat olie ' 
op het vuur: Het is zelfs al z.o dat hulp uit het noorden bij voorbaat al niet welkom is. 
Neem nu Arnhem, bct overbekende voorval in de GoudvishaJ waar een jaar geleden wat is 
gebeurd, met onder andere een aantal mensen woonachtig in Groningen. Zijn bicrdoor alle 
170.000 pcoples die bier wonen "fout"? Dan hebben zij die dat denkeu nooit begrepen dat 
cllce 'scenester' een individu is. .. 
Nog schrijnender is dat de meeste van dcze bevooroordeelde lui zich ook nog eens anti
fascist durft te noemeu. Laat deze lui mei de pleuris krijgen met bun schijnheilige gedoe. 
Ze hebben er dus niks van begrepen. Is alles zuidelijker dan Drenthe beter dan daarboven? 
Klinkt bekend niet? 
Verder boor ik ook veel geluiden dat de Groningers' allccn maar willen knok.ltcn tegen 
rechts. Zou dat misschien komen omdat wij meer dan één stikkcnjc in de drie maanden 
vinden? Of omdat er toch wel lln keer in de maand iemand bedreigd z.o niet mishandeld 
wordt? Of omdat hier toch iets teveel rechtse cnerbakken roodbobbclcn? 
Er zijn hier inderdaad aardig wat mensen die bun kop niet iedere keer in het zand willen 
Steken en dus de Jcoofrontatie niet uit de weg willen gaan. De stelling : "Groningers willen 
alleen maar knolckcn • is in z.ovcrrc niet uit de lucht g_cgrepcn dat als rechtsextremist.en 
aangepakt moeten worden wij dat zcJccr niet uit de weg gaan. Als je alleen zit te lullen 
over hoe slecht nazi's wel niet zijn en verder blijf je op je leklcere StOCI zitten - rC3.liseer je 
dan wel wat voor anti-fascist je bent? 
Dit soon dingen moet niet hier plaatsvinden, maar bij de andere zijde. Wat werkt nu beter 
otu een hechte anrifa-groqi weg te vegen door verdeeldheid te zaaien? McningsvC™:hillen 
zijn oke, strategieverschillen ook, maar stadsionalismc is rcgclrccbt(s)c onzin. 

A.F.O. 

Het Anti Fascisme Overleg bericht in haar nieuwsbrief over het doen en laten van 
extreem-rechts in Groningen. Hierbij wordt de indruk gewekt dat bet zo uit de hand dreigt 
te lopen dat er een onleefbare situatie omstaat Aan de andere bilt zijn er mensen die 

"beweren dat er niets aan de hand is en als dat wel zo is dat bct dan opgeschoten jongeren 
zijn die kattekwaad uithalen. Twee uitersten en natuurlijk hebben beide een kern van 
waarheid. 
"De andere kant opkijlccn kan niet meer· kopte de Volkskrant vm 8 september. Over cle 
pogroms in tientallen Duitse steden tegen vluchtelingen. Het op gewelddadige wijze 
mensen uit bun tijdelijke verblijfplaats te verjagen. Iets wat oog Steeds iedere dag 
gebeurd. maar is oog nauwelijks 'nieuws'. "Zoiets gebeurt hier met· roepen wc massaal. 
80% van de Nederlanders is immers tegen racisme; daar hebben wc met duizenden tegen 
gedemonstreerd, cco half jaar geleden. Is er dan zo'n groot vc:rscbil tussen de mensen in 
dit gedeelte van de wereld en de buurlandmcnscn? Denk het niet. De uitspraken en 
meningen betreffende vluchtelingen of gezinsherenigingen, die je overal om je heen leunt 
horen en lezen, klinkt ons even eng in de oren als hetgeen de IDCJlSCn (zowel politici als 
bevolking) in Duitsland (maar ook: FrankriJ'k, Engeland, België) lopen te vcrteUcn. 

MENSEN PlE JNFORMATIE HEBBEN OVER EXTREEM-RECHTS <JA DE 
YERZAMELBAKTERM} IN GRONINGEN STAP EN PRQYJNCIE VERZOEKEN 
WJJ DEZE INFQRMAT(E OP TE STUREN NAAR HET A F O POSTBUSNUM
MER !027 BA GRONINGEN 
ALLE INFQRMATlE IS ZlNVOL- VAN LEUZEN / STICKERS TOT GEBEUR
TENISSEN SJGNALEMENTEN FOTO'S EN ANALYSE 
OP ZO'N MAN(ER HOPEN WE DE HANDEL EN WANDEL VAN EXTREEM
RECHTS iN KAART TE BRENGEN. 
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ANTI-RACISME EN DE SCHONE SCHIJN VAN DE SP ' 
Bet ' Initiatief De Internationale Bie1r" SCene' beeft de Internationale llieuve SCene naar G?oninqen gebaald 01 

iandaag en 10rqen bet stuk 'lij k'tlaaen van het luiden' op te voeren. •11ant• zo schrijven de organisatoren, •recbts
extreaisae en racis11e zijn qeen exclusief Belgische aanqeleqenlleden. Ook in llederland aoeten ve alle IÎddelen 
inzetten 01 daaraan tegenwicht te geven. En deze voorstelling ltan daarbij een uitstekende rol ·m·!Ullen. • 
Wij vinden dit eo--11 priaa initiatief maar ve begrijpen nfat dat juist de SP dch hier sterk voor heeft qeaaakt. 
De SP beeft sinds 1983 aet het uitbrengen van baar brochure 'Gastarbeid en Kapitaal' openlijlt racistische 
standpunten inqenoaen en deze tot op de dag van vandaag nooit ingetrokken. 
Ter heriMering enkele punten uit de brochure: 
In het voorvoord vordt gesteld dat het rapport is geaaakt lldar aanleiding van de overweldigende hoeveelheid vragen 
01 een standpunt betreffende de gastarbeiders. Bet landelijk SP-bestuur lcreeq dan ook de opdracht 01 na onderzoek 
een standpunt te fonmleren, een standpunt dat tevens een oplossinq voor 'het problee11 zou toeten onatten. De 
'oplossing' voor 'het problee11 had de SP naar baar zeggen, na tvee ja.u: discussiëren, schrappen en verbeteren, 
geTonden. Buitenlanders dienen 1kb volledig aan te passen aan de Nederlandse zeden en gt!IIOOnten, of na tvee jaar 
vertre!clten naar het land van herltoast aet een appeltje voor de dorst. In hetzelfde voorwoord vordt duidelijk waar 
het de SP 01 gaat: niet de probleaen die buitenlanders in lederland hebben blijlten haar een zorg te zijn. 
Structurele achterstelling op alle terreinen van het 1aatschappelijk leven, de onqelijlte rechtspositie, 
overheidsracisae, alledaagse discrialnatie, de CP .•• , de SP rept er aet geen voord over of zeqt dat 'ze beter terug 
kunnen gaan'. Centraal staat of deze groepen zich kunnen ailllpa:ssen aan de Nederlandse zeden en gewoonten. 
Die Kederl andse zeden en gewoonten staan in de brochure uiteraard niet ter discussie . Er vordt op platte vijze van 
uit gegaan dat dle qoed, vanzelfsprekend en superieur zijn en dat aanpassing daaraan ook een vanzelfsprekende zaak 
is. de SP illustreert dit aet o.a . de volgende voorbeelden: , laafse, onderdanige buitenlanders die ' elke werkgever 
beschoweo als een beer die zi j dankbaar zijn olldat bi j he~ bet brood laat verdienen•, ' Deze aensen villen zich 
nederig onderwerpen•, Islaueten die door hun •cyclische denktrant• en 'door bet ontvildcelinqsniveau waarop zij 
stonden en hier zijn blijven staan,• de autoaatisering niet kunnen bijbenen, die ' het vasaacbinevater bij de 
benedenburen deponeren• en voor •,ie ' wc's dik'tlijls hele .reellde dinqen zijn•. 
De SP doet het voorkoaen alsof de probleaen van buit!Dlandm i i jn opgelost als ze M!derlander liOrdeo en tich 
aanpassen. Daanee wordt bet recht van ieder aens op een eiqea traditie, cultuur ':Il identiteit - en dus het recht 
op zelfbeschikking - ontkend. Allang dus voor een persoon 31s Bolkestein iet zijn 'aanpassinq aan de unherseel 
geldende Westerse not11en en vaarden' op de proppe.~ lma, stelde de 'socialistische partij op jacht naar Ja1111aat
steJ11e11 aet baar verhalen over 'loondrukkende concurrenten' , al de niet-westerse buitenlanders 
:e~~·1erai:t1cort:ali jk 7:>0t d? slechte c:swi~iql:eden il~aro;.,!~: de M'!dsrli!!!dse a.~iGarsklasse-leeft en pleitte ze. 
voor een oprotpreue. 

ln de periode na bet verschijnen van de brochure hebben talloze zelforqanisaties van buitenlanders en ook 
(grotendeels vitte) anti-fascis1e/ racisaeco1itees poqinqen gedaan 01 een openbaar debat om de inhoud h 
organiseren. Ondanks alle lcritiek en publicaties tot in de re<jtliere vitte pers toe is het - door de onvil van de 
SP - nooit tot een openbaar debat qekoaen. De SP beeft baar standpunten Diet ingetrokken, ze heeft ze ielfs 
verscherpt: Twee jaar geleden noq bij een fo?Ulldiscussie in Cl:oninqen in verband aet de geaeenteraadsverkiednqen, 
stelde Peter Verscburen als lijsttrekker van de SP in antwoord op een vraag van een uit Chili afkoastiqe 
vlucbtelinqe: 'er kunnen gewoon geen buitenlanders aeer bij, het kan niet vanveqe bet Iilieu. Nederland is vol...• 
In februari van dit dit jaar pleit SP-voordtte.r Jan llarijnissen in een artikel in de Tribune voor aktief 
spreidingsbeleid. En in aaart verscheen in het dagblad Trouv een ingezonden brief van Tiny Kox, secretaris van de 
SP, waarin hij refererend aait Bolltestein noqaaals aantoont dat het standpunt van de SP uit 1983 nog steeds van 
lcracbt is: • . . . ten behoeve van de duidelijkheid aoet toch qe.eld worden dat de socialistische Partij al in 1983 
heel nadrukkelijk pleidooien hield ,oor een verantwoorde aanpassing van allochtonen aan de llede.rlandse 
saaenlevinq. • 

Hoort de SP thuis in de hoek van de CD, de CP '86, het lederlands blok, het AllS en alle andere racistische en 
fascistische klubjes en aoet de SP op dezelfde wijze worden bestreden? 
De SP is géén fascistische partij. Ie beeft in het verleden diverse acties gevoerd die zeker in het belang varen 
van de aensen vaar ze voor 1eqt op te komen. Ken denke aan de Bond van Huurders en lioning1oekenden, de ulleuacties 
en het werk van de vereniging 'voorkoaen is beter'. · 
lierkelijk socialistisch zou het zi jn als de SP oplossinqell had gezocht in de solidaire, eensqezinde strijd can 
buitenlanders en nederlanders als bondgenoten tegen de 1acllthebbers, de rechtse deaaqoqie van aanpassing had 
doorzien en bestreden, in plaats ,an gedienstig aee te verken aan ,e.rdeel-e-hee.rs strategieèn die aaatschappelijlte 
probleien verschuiven naar 'zondebokken'. Dan zou de SP de strijd voor konse.to;ente gelijlcberechtiqing van de 
verschillende nationale bevolkinqsqroepen in Kede.rland ondersteunen. 
!laar racisme is raciste en de SP aoet elke keer als ze zich presenteert daarop worden aangesproken. 
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KOMPLOTTHEOAIEEN 

Normaalgesproken verschuilen de 
AMOKs1ers zich in hun s1offige 
archieven. Zll verzamelen ordenen en 
onderzoeken daar informatie over zulke 
duistere onderwerpen als: leger; politie, 
lnllchtlngendlensten, wapenhandel, 
kernenergie, oorlogen, interventies. 
Meestal komen mensen naar hen toe 
om informatie te verkrijgen a dingen uit 
te Qaten) zoeken. Op 22 oktober besloot 
men dat de tijd rijp was om weer eens 
wat informatie onder het volk te 
brengen. Kortom: een inrormaöeavond 
over de reorganisatie van de 
nederlandse politie. Deze avond vond 
plaats op 22 oktober in het bedreigde 
VIC (Vredes Informatie Centrum, 
hierovertatermeer). 
Ongeveer 25 bezoeksters wilden wel 
meer weten over dt bruisende 
onderwerp. Men werd welkom geheten 
en schaarde 2ich rond de video. 
Beelden va, de EO en de TROS over 
het tlieste lot v an de velq:>olitle en de 
burgers na de reorgaiisatle. Da~a wat 
m inder lachwekkende kost over het 
Schengenakkoord. Nadat de TV het 
definitief(?) had begeven was het tijd 
voor een spreekster van Jansen en 
Janssen, het poli1ieonderzoeksburo uit 
Amsterda,,. Zij vertelde een hoop over 
recente ontwikkelingen op politiegebied 
Alhoewel zlJ zich slechts zijdelings met 
de reorganisatie bezig hield zat men 
aandachtig te luisteren. Bovendien werd 
het •o'flciele· onderwerp ook uitvoerig 
belicht In de nieuwe AMOK-Noord 
brochure. ZJJ had haar vertraa 
opgesplitst In een nedertands- en een 
europees deel (vandaar de 
Schengenvtdeo). Het nedertaidse deel 
ging voornamelijk over de 
politieinlichtingendensten zoals de CID 
(Criminele Inlichtingen Dienst) en de PID 
(Politieke lnlich1ingen Dienst). Deze 
laatste dienst gaat na de reorganisatie 
verder als RIO (Regionale Inlichtingen 
Dienst). De laa1ste tijd zijn deze 
snuttelaars nogal in hun schulp 
gekropen omdat ze erg geschrokken 
zijn van de vele onthullingen over hun 
ëloen en laten (bv. het boekje "de tragiek 
van een geheime cienst"). Ook in de 

nieuwe politieorganisatie Z!.illien zij hun 
eigen, specialistiese gangetje blijven 
gaan. 

Bij de rest va, de politie zegt men juist 
veel heil te zien In samenwerking. 
Volgens de spreekster blijft het echter 
vaak bil propaganda. De politie wordt nu 
en straks geplaagd door interne 
tegenstellingen, slecht op elkaar 
aaisluitende komputersystemen enz. Zij 
wees het publiek op een aantal va, 
deze problemen om aan te tonen dat je 
je niet moet laten vertanmen door 
praatjes over een soort superpolitie. 
De CID is 2ich nogal aan het 
ontwikkelen de laatste tijd. Vroeger 
beperkte haar taak zich tot het centraal 
verzamelen van lnrorma1ie van 
straatagenten en andere bronnen 
Qnformanten). Tegenwoordig heet het 
toverwoord misdaadanalyse. Na veel 
mislukkingen heeft de polttie nu eindelijk 
een paar kompute,programma's 
waannee ze verbanden kunnen leggen 
tussen informatie. Het RARA-team werkt 
bijvoorbeeld met zo'n progamma 
(Octopus). Het nieuwe zit hem echter 
niet in de komputers. Voorheen begon 
men pas met het gebruiken van CID-Info 
na;r aanleiding van een konkrete zaak. 
Tegenwoordg doet men aan een nogal 
aktieve vorm van preventie: pro-ak1ief 
polttlewerk. Men zoekt ntormatie r:Ner 
risicr:Nolle personen en goepen. Dit 
zonder dat er daacmerkelijk iets gebeurt 
is. Men brengt deze goepen in kaart en 
probeert dan te komen tot 
veroordelingen. Ze gaan dus :zitten 
wachten tot er ie1s gebeurt en vervolgen 
alleen als de zaak ook voor de rechter 
hard te maken is. Deze types zouden 
het natuurlijk helemaal te gek vinden als 
je mensen al kan veroordelen als ze 
alleen maar wat aan ' t voorbereiden zijn. 
Dit mag nog niet, maar er wordt a 



PAALZITTEN ALS AkTIE 

De aktiegoep Ll.NS [Laat LauWersmeer 
Niet Schieten) voerde op 14 okt ~en . 
aktie uit tegen militaire oefenterreinen in 
de Waddenzee, de nieuwe PKB en de 
Lucht Mobiele Brigade. 
Nieuwe PKB achterhaald 

Dit jaar Is de inspraakronde begonnen 
van de nieuwe PKB Waddenzee 
[Planologische Kern Beslissing). De 
eerste PKB Waddenzee dateert uit 1 980 
en had een officiële looptijd van 1 O jaél'. 
De inspraakronde voor de nieuwe PKB 
start dus 2 faar te laat De nieuwe PKB 
heeft een looptijd van 5 jaar. Sinds 

' I I . 

f.l"JJ': enkele jaren is milieu- en natuurbeleid 
ook door de regering tot prioriteit 
verheven. De Waddenzee Is 
Internationaal natuurgebied geworden. 
De vervuiling door oa ~e metalen 
moet met 50 % of meer verminderd 
worden, zegt de regering. 
In de nieuwe PKB is dit beleid niet terug 
te vinden: de bestaatnde militaire 
oefenterreinen en aktiviteiten mogen 
blijven In plaats van veráNifnen. De 
halvering vd vervuiling met -zyvare 
metalen kai zo nooit gehaald worden 
noch gekontroleerd. Volgens onze 
waarnemingen komt de helft van de 
afgeschoten munitie In zee terecht 
Defensie on1kent TNO onderzoekt dit 
nu. Dat wil zeggen dat de mate Véll 
vervulling onbekend Is. 
De Waddenzee is ook tot stiltegebied 
verklaard: het schieten Is echter tot op 
Rottum te horen. Defensie mag blijven 
schieten. Het schieten gebeurt met 25 
mm boordgeschut overal In Nederland 
Is dat verboden: behalve In Mamewaél'd. 
en Waddenzee. 

LMB - LUCHT MOBIELE 
BRIGADE 
Defensie is vai plan om nog voor 2000 
in het Oldambt, grenzend am de 
Waddenzee, de LMB te laten oefenen 
oa met gevechtshelicopters. Grootte: 

2500 ha Kosten van inrichting: f 1,5 
miljard Kosten L.MB: 5 à 6 miljél'd. De 
L.MB mag In het kader VM de WEU ook 
buiten het NATO~ebied optreden. 

PKB VOOR PAAL 

We besloten aktle te voeren tegen de 
PKB, de L.M3 en COT Marnewaard door 
paa te gaan zitten, op zee, in het 
schietgebied, tijdens de oefeningen. Dat 
moest publiciteit en een record 
opleveren. Het 's nachts op zee palen 
van 8 m. de :zeebodem In te krijgen viel 
niet mee, maar 't luk1e. Er waren 2 
leunstoelen van Mamamlnl op 
vastgemaakt Om 7 uur zaten we. Om 
7. oo belde overste Jéllsen de 
Marechaussé: er zitten mensen In ons 
schietgebied, haa ze eraf. Toevallig (?) 
lag er die nacht Marecha.Jsséboot In de 
haven van Lauwersoog, tegenover onze 

d t _. boot Om a 2' voeren ze uit, es ( passeerden dMk zij hun grote 
motorvermogen onderweg onze boot 
met de pers en trokken ons om a45 

Van aan boord. We werden gearresteerd en 
naar Zou1kamp gebracht We legden 

reen verklaring at Cfl/er onzé alctie, gaven 

en '-onze maan en werden na 1 /2 uur op 
\.. straat gezet Daar werden we door de 

pers geïnterviewd en naar LaU'Wersoog 
teruggereden. Het NvhN had foto's op 
p. 1 &3 en 'n goed arti<el, nu chaos. 
Hoera 

tb 

Ganzenmarkt 26 
3512 GE Utrecht 

(Door Okke Jilderja) 
UTRECHT-hedenmiddag wer~en bewoners uan de 

Utrechtse binnenstad opgeschrikt door een lichte 
aardbeuing. In het achter het g_emeentehuis gelegen 
plein uerscheen een flinke scheur in het wegdek. 

Enkele onbekenden hebben uan de uerwarring ge
bruik gemaakt om op diezelfde plaats een winkel te 
openen. Zij uerklaarden desgeuraagd dat het een 

. "infoshop" anneH "indie- platenzaak" betreft met de 

.... · . naam "Schism", hetgeen "breuk" of "scheuring" be-
·1 tekent. Uerkocht worden o.a. tijdschriften, lp's, be
drukte r .:. shirts, cd's, posters met een links-alterna
tieue inslag. Dat houdt in: aktieinformatie, uitgauen 
in eigen beheer en materiaal uan onafhankelijke 
platenlabels; dit alles "uanzelfsprekend op non-profit 
basis", zo uerzekerden zij. Men denkt ook ouer een 
kleinschaliger tegenhanger uan de (in de onmiddelijke 
nabijheid gelegen) bibliotheek. "Schism" is uoorlopig 
geopend op donderdag, urijdag en zaterdag tussen 14 
en 18 uur. 

Woorduoerders uan de gemeente ontkennen dat het 
een ramp uan uerontrustende omuang betreft en 
uerzoeken de beuolking uooral binnen te blijuen. , 
Er zijn geen gewonden geuallen. 

r,.\•'• -
; ' ·:, 1 l,EUK G~~RUCHTJE ' ... . \ 

·7. ;.'·~ Het schijnt dat het pand op de Ganzenmarkt in Utrecht (direlct achter het stadhuis 
,., een brief ontvangen heeit van de gemeente . Die schi jnt nl. on tzettend gebaald te 

' hebben· van hoe het pand er uit zag- toen het nog leegstond. De ambtely1ce stand was 
zelfh van plan de eigenaat' te dwingen to opknappen . Maar dat hoeft nu allemaal niet 
meer de lcraker:itertjes hebben dat al gedaan. Vandaar dat de gemeente per brie(' haal'. 
dan]c

1 

uitsprak • .:.df!I het opstarten van· een iniowinkel schijnt blije gezic_hten in het, 
bestuurlijke apparaat te hebben opgeleverd . Tja , een winkel past natuurlijk erg go~ \ 
in de winke]zone , wat voor w.lnkel dM ook. Ntt ifl het wachten nog op een brief '1an ... 1 rs · 
de l okj1.le overheid alhier waar~n het e~arten• van bv, een rommelwinkel in een kraak- ! 

pand béjubeld wordt . -



oE 
14-8-'92 werden Stefan en Christian in Kopenhagen, Denemarken op verdenking van 
een drievoudige bankoverval gearresteerd. 
De politie die er van uit gaat dat zij het hebben gedaan, gaat er ook vanuit dat 
er oog een derde persoon moet bij betrokken zijn geweest. Vandaar dat zij di e 
zelfde dag op enkele plaatsen in Kopenhagen huizen binnen vielen/doorzochten, zon
der r esultaat? 
Het is nu 2½ maand later, en Stefan e.n Christian zitten nog steeds in voorarrest*. 
* In Denemarken kan je aanzienlijk langer zonder proces in voorarrest worden ge
houden. Op elke overtreding zit een bepaald termijn voor hoelang je in voorar
rest kan worden gehouden . 
Beiden zitten in isolatie op dezelfde afdeling; wel op verschillende verdiepingen, 
zodat het haast is uitgesloten dat ze elkaar zien. 
Ze moge.n 2x per dag een half uur afzonderlijk luchten in een getralliesde ruimte 
van S bij 3. Ook kunnen ze elke dag douchen als ze het bij het ontbijt vragen en 
40 minuten alleen in een andere cel krachttraining beofenen, als ze dit een dag 
vantevoren vragen. Voorderest zitten ze in afzondering op cel . 
Stefan kan 1 uur per week worden bezocht door zijn ouders en Christian een hal f 
uur door zijn broer uit Duitsland; vrieden/innen mogen niet op bezoek komen;zelfs 
Christians vriedin/strijdgenote waarmee hij is getrouwd mag niet op bezoek komen. 
De bezoeken staan onder scherpe toezicht van de bewakers; het is uitdrukkeli jk 
verboden om over de aanklacht te spreken. / 
Het is moeilijker gebleken om post uit de gevangenis te krijgen als erin. Alle 
post die ze ontvangen staat onder censuur. 
In de pers zijn sinds hun arrestatie al verscheideode stukken verschenen met een 
nogal hetzeriger strekking. De pers/politieke partijen deinzen er niet voor t erug 
om hun op alle mogelijke manieren zwart t e maken en aftedoen als criminele terror
isten. 
Wanneer ze worden veroordeeld zal Christian worden uitgewezen naar Duitsland om 
daar zijn straf uit te zitten maar zover .is het nog niet. Momenyeel houden zij zich 
bezig met de huidige situatie en eisen ze: 
- STOP ONZE ISOLATIE 
- SAMENVOEGING ZODAT ZE STAPPEN KUNNEN ONDERNDIEN TEGEN DEZE AANVAL 
- VRIJHEID VOOR ALLE. POLITIEKE GEVANGENEN. 

Bijgevoegd vinden jullie in deze L. I.C. een kaartje ofwel voor Christian of voor Stef 
Het is de bedoeling dat deze zoveel mogelbl< opgestuurd worden en dan ook nog engels
talig . Dit i.v.m. de bajescensuur die voqr hen geld. 




