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Vanwege het hoog schoolkrant-gehalte 
van de vorige koleton proberen we het 
deze keer beter. Hartelijk dank voor de 
bijtende kritiek die one vla allerlei fron
ten bereikte. BIJ deze trouwens ook 
onze exkuaea aan lultJee In Amllterdam 
dia de Chaoa maar niet eehlJnen re ont
vangen. De kwe11tle Ie uiteraard bij one 
In onder1oek. We hebben er 1elfe al een 
aparte onderzoekskommll!ll!lle voor op
gericht. 
Mooi, rele Je het halve land af op zoek 
naar de door onbekenden eamengelltel
de brochure "Aktleve Nazi's In Neder
land" (uiteraard wilden we Jullie de 
afdeling noordelijke nazi 's niet onthou
den), wordt de hele partij teruggene> 
men. BIIJkt Iemand In te ataan die 
helemaal geen nazi la, niet aktlet Is ot 
niet In Nederland woont. sorry, foutJel 
Een nieuwe herilene ve111le schijnt In de 
maak te zijn, en 1eh11ertlJd zullen dan 
ook In een Ch101 de koppen en adres
sen van erkende nnl's te bewonderen 
zi jn. 
Meer nleuwa van het publlka!le-tront. 
Schlsm, Je weet wel, weer zo'n vage lnf<> 
shol)i dit keer In Utrecht, werpt kre111er 
uit In de vorm van een reader over de ak
tuele ontwikkelingen omtrent h~ ak
koord van Schengen. Ook gaan ie een 
nederlandae vertaling uitbrengen van 
de Informatiemap van de Liberta ire Da
gen In Frankfurt (meer Info voor deie 
dagen verderop In deze Chaoe). Hierin 
at111n 22 bijdragen van 
anarchllltlsche groepen die te-
umen een aardig beeld geven 
van de huidige 11tand van zaken 
In het anarch<>kamp. Mocht u 
ge5ntereaaeerd zijn, bel ot 
schrijf dan naar Schlsm, adree 
hieronder. 
We 1ullen er wel geen stukje 
over krijgen, dus daarom maar 
hier: de bouwvergunnlnge voor 
de Mazzo Is verleend. Van de 
,echter moeten ze er uit 5 da
gen nadat de deurwaarder Is ge-
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·weest. WIJ weten niet 
ot de deurwaarder 
ook al Is geweest 
(wie weet dit wel?). 
Het schijnt ook dat 
de Mazzo's een kort 
geding gun begin
nen tegen de ontrui
ming, dit omdat het 

culturele genot van de gronlngera v/m 
veratoord woid! ale het pand ont,ulmd 
wordt. Mur het fijne weten wij hlet dua 
ook niet van (wie wet?). 
Verder minder leuk nleuwa: een et 1nd• 
re aukkellge 1dVok11t heeft de termijn 
bij de ,aad van lltate laten veratrlJken 
voor het procee wat een aantal lnrenelf'f 
beatudeerde v1derl1ndera had aangt 
•pannen om hun l!IVO-d011Blera In ra 
kunnen zien. Daarvoor mogen dera do• 

l
alera dua niet vernietigd worden. O. 
BVD wilde dit loch wel doen, v1ndu1 
dat procea. l!n aukkellge 1dv0k111 h•t'ft 
hun daar een handje mee geholpen v111 
wege het veratrlJken van de termijn Ie 

,~ de ela van betrokkenen nu door de r,ch 
-a:::::i ... L.-o~ t~ontvankelljk verklaard. Qr,r, 

Nadat de krakerster s van de 
Emmaplein- bezetting weer _vrij 
waren kon het cir cus beginnen. 
(zie vorige chaos : het postertje) 
Vuurspuwersster s , clowns, jong
leurs , (ME)blikjes konden omver 
gegooid worden , en ••• jawel, 
zelfs cir cuspaarden waren aan
wezig. Mooie leuzen op het ge
rechtsgebouw: ' de kogel door de 
ouwerkerk ', ' stop artikel
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en ' alle arrestanten vrij • 
Nadat iedereen goed en wel ge
fouilleerd was (de twee mollies 
die iemand in z ' n/b.aa:r binnen
zak had werd overigens niet eens 
teruggegeven , na afloop . Stom hè?) 
De eis van de officier van jus
titie werd vijfhonderd gulden 
boete , wegens huisvredebreuk . 
(Nou jaaaa zeg) 
Dis ie blijkbaar net zo er~ als 
aanranding (zie krante- arsikel) 
Voor sommigen werd de eis zes
honderd guJ.den, wegens het in 
het bezit zijn van één ssrafblad, 
of het min of meer niet meewerken. 
De advocate plei.te voor vrij-
spraak , omdat n~~t te bewijzen 
viel wie werkeliJk twee kraak
wachten het pand uitgewerkt zou 
hebben . En bovendien was slechts 
één kamer min of meer "bewoond". 
Na een week kwam dan de uit
spraak: alle krakersters kregen 
vierhonderd guJ.den boese (of 

1 vier dagen zitten) . 
· Erg fijn , maar toch maar in 
~ hoger beroep . (van uitstel komt 
· ~ afssel , na1t voar ??) • _ 
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GRONINGEN - Omdat hij op 
J 7 rebruan 199 l ,n zwembad 
T rop,qua in Veendam ee'! 15-jori• 
g meisje ,n een bftdhokje op de 
damesardehng ontuchtig hee~ 
bel.ut, is de 38-jonge I.S. u.'l 
Schiedam (voorheen woonachtig 
in Veendam) gisteren door de 
Groninger pohtierechter 
mr. E.J. Oostdijk veroordeeld tol 
500 gulden boc,te. De verdachte 
heelt steeds ontkend. Hij voelde ,,., AlaiP".._ 
uch gesteund door de verklan n· 
gen van twee vnenden d,e bij 
hem wan:n ,n het iwembod. 
M&ar deu verklnringcn ontlas
ten hem niet volgen• de politie
rechter. Ze vond dot er voldoende 
bewijs is voor ontucht •. onder 
meer gezien de gedeta,lletrde 
verklaring va_n het slochlorTer. 

Het meisje was die dog mel 
h&ar fomihe in het zwembad. Ze 
had toen al opmerkingen ge· 
maakte over de verdachte. Die 
zou steeds naar haar kijken . Te
gen sluitingstijd moest het lat.ere 
alachtorTer een handdoek naar 
haar vader brengen, die op de 
h erenardeling was. S. belemmer· 
de haar toen de weg. Ze keerde 
terug naar de dameskleedhokjes. 

, 'Toen duwde de man haar het 
,-,badhokje in, sloot dil a~. met de 
~ bank en duwde haar sttl tegen 

de muur terwijl hij haar beta1tte. 
Na de eerste schrik g,lde te om 
haar moeder die meteen ter plek
ke was. 

Zowel de mocdrr nl• de dochlrr 
herkenden de ,·erdnchle Inter bij 
~~n confrontatie. Offir1cr ,·nn ju": 
tttoe mr. C.J. vnn Ep('nhuysen ••• 
giateren dnt het me,~je op ht'l 
polit.rburcnu erg o,~rstuur "n1 
&~" ePSl. Hij ei,tc een boete ,·nn 
600 gulden toi;on S. 



~:g~~i~e~=~rv~r de ontruiming is er 2 keer verf 
ellendige pla ~1e gemeentelijke dienst waar al die 
is van é~n va~n~e !:t~!~da:~-k~men). Deze verklaring 
ongeveer dezelfd k l ' J e andere aktie was e ver aring. 

In da nacht van no . 24-2. op do •. 25-2 h ·· - eooen ~laacsgevondan 
uit solidari.teit mee de bewoonsters van de Kattebak (gekraakte 
pande.n aan de. Re1temakersrü.ge). 

,:ec. pand van Ruimtelijke Ordening is i.n de verf ge.:et ~n er zun 

leuzen gespoten bij_ Rui.rai::el[ke Ordening en de ( on) recntbank . 

Di.t uit protest tegen öe ont r uiming van de Kattebak en de sloop 

van de ReitemakersrUge en de Schuitemakersstraat . 

Z.oals. altijd kiest de gemeente en de (klasse)justit1e voor de Upper

class en stampt dus overal strakke kleurloze e~treem hoge-huurpaleiZen 

uit de g r ond . Betaalbare sociale woningbouw 1s een term die langzaam 
maar zeker uit nee nederlani:fs.e taalgebruik verdwijnt. 
Dit pikken we ni.etl 

HierbU roepen· we i.edereen op om in verzet te komen tegen stoot 
en kapi.taal! ! L __/ 
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Op 11 maart, om middernacht slopen vrouwen 
uit vele duist.ere spelonken naar de Kattebak. 
Dit huisje mocht Immers op 12 maart ontruimd 
worden en velen wilden dt niet zomaar over 
haar kant laten gaan. De straat werd 
opgebroken door gespuis In 
gemeemepropagandakledij (nu VJ.N fveel te 
c1Ju,;-VOOR f5,- bij het gemeentelijk 
informatiecerrtrûm). Wát, gaan die vrouwen nu 
elndellfk eens een échte axle doen?! Nee 
na1uurlijk niet, dit was d.Js het symbollese 
heruitgraven van het zuiderdep waarvan 
gerept wordt in het pamfletje hiernaast .... 

s roetjes., 

Inderdaad, er werd ook een vuur1je gestookt 
De smeris liet zich alleen In burger 2ien en was 
in het begin gauw verdwenen. Dit tekort aan 
klootzakken ....-erd echter uit een andere hoek 
ruimschoots aangevuld: een kleine 
dealer/)unk/pooier(?) met een mes van 30 cm 
de pissig was omdat hij de avond niet kon 
verdienen {normaal wordt er op de 
Reitemakersrijge door Jongens getippeld). 
Deze eikel zat onder de dope en sloeg 
CDA-taal uit als "Jullie doen niks, jullie leven 
allemaal van sociale zaken• enz. Hij was erg 
agressler, becrelgde konstant mensen met zlfn 
mes en probeerde ook daadwerkelijk mensen 
te steken "Ik ga voor moord!".Dat dit hem niet 
lukte is in ieder geval niet aan de politie te 

• 
laatste, maar massaal, gaafoffensief. Aan deze 
vreugde kwam een eind toen na een kwartier 
de cops met honden kwamen en de vrouwen 
een s1raatverbod kregen. De smeris ging toen 
kreatief lopen doen met hekjes, als je eenmaal 
bij het vuurtje weg was mocht je niet meer 
terug etc. Na een lange tijd bij het vuur onder 
de wame belangstellng van ter Wee werd het 
lich~ en dus tijd voor de ME. Die kwamen 
echter pas om een uur of half 1 o (verveel, 
verveel). Ze hadden veel moeite met de 
gebarrlkadeerde deur en kwamen uitelndelljk 
binnen via het dak en de niet-gebarrikadeerde 
ramen. Ze werden bekogeld met piepschuim 
huishoudapparatuur; water; water met verf, pis 
en ondefinieerbare drabjes. Van de 6 vrouwen 
die in het huisje zaten werden er 2 opgepakt 
omdat ze met "harde materialen• gegooid 
zouden hebben. De politie te paard, pie vast 
geen koffie had gehad, reed wat op mensen In 
die wilden zwaalen. Ook een lawaaidemo 's 
avonds eindigde met een bee~e knokkerif en 
bijna 2 arrestantes. 
De twee vrouwen kwanen de volgende dag 
weer vrij en hebben 1 oj .. ~n proces vanwege 
openlljke geweldplegng. Met het slopen van 
de huizen werd meteen beoonnen. < 
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Hallo mensen, 

Vandaag voeren wij axie tegen de ontruiming van de kattebak. 

Wij zien het namelijk niet zitten dat deze panden (Reitemakersrijge 19 t/ m 22b) 

gesloopt moeten worden om plaats te maken voor dure yuppenhuizen. Dat mooie 

oude huizen plaats moeten maken voor doodse betonblokken. Dat er alweer een 

kraakpand verdwijnt Een kraakpand waar vrouwen ervoor gekozen hebben om alleen 

met vrouwen te wonen en waar zij proberen te leven op basis van gelijkwaardigheid, 

zonder steeds gekonfronteerd. te worden met een door mannen gedomineerde 

maatschappij. 

HET MOET ANDERS EN HET KAN ANDERS! 

Daarom gaan wij onze panden ook niet vrijwillig verlaten. 

De gemeente heeft de panden laten verkrotten en kiest nu voor de goedkoopste weg; 

dure nieuwbouw ten koste van een mooi stukje stad. Daarom gooien wij onze 

koelkasten (hihi) de deur uit; voor kilte is bij ons geen plaats. 

Bovendien worden alternatieve plannen voor het leefbaar houden van de buurt, zoals 

het heruitgraven van het Zuîderdîep, genegeerd. Vandaar dat we zelf de schop ter 

hand genomen hebben om het goede voorbeeld te geven. 

Wij willen mooie, gezellige, kleurrijke stra~en, daarom hebben wij onze panden 

versierd met spandoeken en schilderingen als tegenwicht tegen grauwe uniforme 

betonmassa's. 

DE KAITEBAK VOOR POES EN MEID 
WIJ GAAN DOOR MET ONZE STRIJD 

SOLIDARITEIT MET BEDREIGDE PANDEN HIER EN OVERAL 

pE 
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BEZETTING 
PAKHUIS 

1 Februari, 8.00 uur 's ochtends: acht agenten 
met platte pet komen vanuit de Munikeholm de 
Schuitemakersstraat Ingereden. Hun Witte 
bolides parkeren zij aan de Kleine der A. 
vanwaa- zij zich. lopend op \'Yeg begeven naar 
het pakhuis Schuitemakersstraat nr. 16. 
Dit pMd was door ons, een aantal leden van 
de Werkgroep Museumbuurt, om klokslag 
twaalf uur 's nachts van dezelfde dag, bezet uit 
protest tegen de voorgenomen sloop Vën het 
pand en de belendende hulzen. 
Deze bezetting was een voorlopig hoogtepunt 
in onze ccrnpag,e om de Identiteit van onze 
buurtte behouden. 
De ccrnpagne werd gestart, met het 
voornemen om te tonen dat er andere en 
betere manieren zijn om een Invulling te geven 
aan onze buurt dan de plannen die de 
gemeente voor ons In petto had. Waar we 
inmiddels In geslaagd zijn is om aan te tonen 
dat het fenomeen "de calculerende burger'' een 
uitvinding is van de staat om te maskeren 
hoezeer er sprake Is van een calculerende 
overheid, met de bedoeling de afstand 
burger/poli1lek zo groot mogelijk te houden. 
In de eerste zes weken van onze campagne 
hebben we alleen tegenwerking ondervonden. 
Een reporter van Homonos vroeg ons onlangs 
in een lntervlew:"de gemeente Groningen was 
na1J.Jurlijk wel erg bi• om eens burgers te 
ontmoeten die zelf met plannen komen voor 
hun buurt·. Wij moesten het ontkennen. 
Allesbehalve dat Het feit dat Wj opkomen voor 
de Identiteit van de buurt en daarin ook ruimte 
toekennen aar, de tlppelaars Is bHJkbaar zo 
bedreigend of onbekend dat de gemeente ons 
::Is een rariteitenkabinet schijnt te beschouwen. 
Wij vinden dat de tippelaars die hier al 20 jaar 
"de baën" gebruiken aanspraak kunnen maken 

op een gewoonterecht Wij erkennen át 
gewoonterecht 
Onze bedoelingen zijn simpel. Wij willen dat er 
een totaalplan komt voor onze buurt dat uitgaat 
van de diverse functies de onze buurt heeft 
Echter, het enige wat de projectont'Ml<kelaars 
of planologen hebben kunnen bedenken tot 
dusver was een flat van 1 4 verdiepingen hoog 
(de zogenaamde Wasknijper van Hejci.Jk), en 
de stadsvilla's van het plan Wlnterrnans, 
waarvoor de verwaarfossde bebouwing aan de 
Reitemakersrijge en Schuitemakersstraat naast 
het PTT-telecomgebouw plaats moet maken. 

. Ooit is át authentieke stukje stad door de PTT 
aangekocht met het oogmerk van eventuele 
uitbreiding. Vaná dat moment dateert de 
schromelijke verwaarlozing van de 
monumenteale panden, waa-onder het Asser 
Veerhuis. Na een tiental jaar koos de PTT voor 
uitbreiding elders In de stad In 1987 ging het 
eigendom van de panden over In handen vm 
de gemeente die aanvankelijk geen plannen 
had met de betreffende gebou1Nen, maar er 
wel toe overging om aan de Reitemakersnjge 
de panden al half te slopen. Aangezien dit 
geen legale sloop was, werden die panden 
gekraakt en zo goed mogelijk hersteld. 
In 1990 werd de buurt Ineens geconfronteerd 
met het plan voor de gigantische Wasknijper 
en de stadsvilla's die In onze buurt gerealiseerd 
zouden moeten worden. De plannen werden in 
dat jaar aérl de buurt gepresenteerd op een 
"Inspraakavond". Zoals te verwachten, was de 
buurt fel gekant tegen de plannen en met 
name tegen de flat Maar "Inspraak" was een te 
groot woord. Men kon vragen stellen bij de 
plannen, maér' er \Nerd niet naar de mening 
gevraagd. En achteraf gezien heeft de afdeling 
Ruimtelijke Ordening de comotie rond de 
Wasknijper gebruikt als bliksemafleider om de 
rest van de plannen geruisloos door de 
politieke besluitvorming te loodsen. Goed, nu 

anno 1993 is van het stedeboukundig deelplan 
alleen het proiect Wintermans overgebleven. 
Dat houdt In: 7 premle-C koopivoningen en 6 
stadsvilla's voor yuppies. Het hele plan om tot 
een beter inrichting te komen van de buurt is 
gereduceerd tot die paar honderd 111erkante 
meter. en zonder dat er rekening wordt 
gehoc'.iden met wat de buurt .... ;1, of ~at er stil 
wordt gestaan bij het feit dat voor die geplande 
toplocatie al sinds jaar en dag door jongens 
getippeld wordt Wij vrezen dat door deze 
nieuwe invulling de redelijke harmonie 1Ussen 
het tippelen de bewoners en de gebruikers van 
de buurt verstoord zal raken en dat omwille 
van het woongenot van de upper-class de 
tippelaars de buurt uitgejaagd zullen worden. 
Wij vinden dat waanzin. Op deze manier 
creëert de gemeente haar eigen 
tippel-problematiek. Ort valt door ons _niet te 
accepteren. Wij eisen dat er voorzlenin~en 
komen voor de tippelaars, zoals: een dneta 
tippetabri's, een condomerie, een spuitenruil, 
straathoekwerk en meer en betere 
straatveric hting. 

Tevens eisen Wij dat er e 

komt, dat de gracht de i 

haastig is de htgegooid 

en tast but not leas~ dat e 

museum ook in de toe.~~~~~~.,.; 

functie behoudt Wij zelf m -----
Dit 'Mllen we, maar als de 

stadsvflla' s en een tippelvrije 

Nogmaals, (Jller het lot v 

weigert men na te denken. 

askussie over het tippele ve 

nabijgelegen A-kwartler zij 

absoluut ontevreden over 

bestrijding van de (Jller1as 

daaral jaren ondervinden. 

(Jller dat er niet meer wordt gedaan om het 
tippelen te handhanven op plaatsen niet z.o 
overlast gevoelig zijn. 
De politiek gedraagt zich uitermate laf nu de 
gemeenteraadsverkiezingen eraankomen 

(1994). . 
De gemeente hoopt dat Wj inbinden. Dit hoopt 
Îij te bereiken door ons af te kopen met een 
paar lullige prullenbakjes voor de 
rondslingerende spuiten. Wij gaan gevvoon 
door. we laten ons niet Intimideren door de 
onW

1

1lige politiek, noch door de burokratie. We 
bebben een lange weg te gaan en de kans op 
konkrete suksessen is klein, dan nog hebben 
we echter geen keus. 

Met strijooare groeten 
Werkgroep Museumbuurt 
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Weinig activiteiten in Groningen 

Jongere_ feministen 
laten. -het afweten bi 
viering ·vrouwericla 

VEl<KL!\\~f NG ~~MJ,/\l<î /\X/E . 
B ma.art: Dl'T'ERN,\t'IONAI.E VROUVDDAG: helaas duurt: de ee1twenlange oodos tesea n"OIJ\,lle11 
nog ~s voort. Dit blijkt o.a. uit het feit dat « v61l 11 tot en Jll9t 14 lllftart OQrl 
"internationaal 'pro-11.fa '(aati-abortus, anti-.feministis:dl, aot"i-bomosexualite:l.t) eongres 
ig in Helvoirt. Opni9Q'« lcrl5eo praullQ!lte tegenst.andet-s van de vrouwenstrijd hun kztns 
011 zieke praatjes te verkondLg90 en te opperen ~ 1cloJc een belw ee1H terug te draaien. 

Als ob.sc11.re conservat:i.aYe groepen hun zin krijgen 11ordt abortus ook in .Nederland opnieuv 
verboden. Hierdoor vorden vrouwen opnieuw in de illegaliteit gedreven en zw.len zij aan
ge\fe.zen ~ljn op het gebruik van breinaa1den, klerenhangers, zeepsopspuiten, allerlei. 3t.f
drankjes, van de trap vallen, lucht: in9plli°te.n of hun toevlucht %Oeken tot: niet profes
sionele aborteuses. 
Al eeuwenlang hebben vrouwen op elledei lllanieren geprobeerd lliclcielen. te dnden 011 oYer 
hUA eigen l.1cliaam te beschikken; de eerste primitieve voorbehoed~dalen en de lderbo-
ven genC>e!Jde geYaar¼lce abortUSJDethoden, clie vaalt ondeskund.ig en onhygiënisch plaatsvonden. 
\ll!ardoor het gevaar op onvruchtbaarheid en besmetting en out.steking en daarop vol3end 
de dood groot was. 

1.EVE)(SGEV~ll!Niet alleen voor cl.e vrouv. araar oolc yoor de vrucht. 

De ~angst voor een opnieuw te voeren strijd Yoor abortus en. de strYcl tegen het terug
draaien van de abortu.swiaatregelen in Neêerland is 1tel degelijk reee.1 ~ noele6. Cn 
steeds nieer 1$1\dea m.n. die. ~rdeh ~ het. voormalig Oostblok( Polen, ex-DOR, -
Slo)o8)d,t..) wordt ~ ollder. stt~ voon.elm:\er\ gesteld of :r.el.f9 verboden\ ICortOC1: 
de tinó-ebor~sgroepffl \linne'I aan t:errein. 
Noa steecb dp ook in ~ &r'oeflell &ktief dia tegen het z.eHbesclnkkillg11re.c:.ht: Yan 
.ie rrouw o,,e,r 1*ar Uc.hMn ~. Due anti-abortu5il"oe_pen lccmeri voor een groot deel uit 
~lu-13t.el(Pt-f~Wistisc:he kringen (RU&I\ Life. Inl:arnational, Stici,.t1ng Mchail 
cedt het. lev.si, 8.ecltt %al:lder ondarsc.he:id, Schreeuw 011. level!, Vereniging terbe.scher
ndftg V411 het 01:lSeboreh lei.nel et\%.) en hebben veelal contacten .met eittraeni rechtse 
groepen c putij- (Olld Stnjder" Legi.oetl, Vlaams Blok, i.EX enz: .) • 
Het is ook jlliat de. opleving van het extreem rechtse ged2cl\\:e,,goed in heel Europa clie 
d~a axti-6~ groepetl de wind in. de -ze:ilm geeft. Via georganiseert~extreett rechts 
:ziû1en- ie pc-obe:ra he.t. terrein te.rui \:e winnen wat ze. verloren- lltbben binnen k. ge.ve3-
H~ politiek6 p&t"tlJen (\(et gelglte ~d~ing, Wel: Afbreking Zwangerschap). 

Abcréa:, is 01'16 r~. 0Q8 recht · ili vrouwen 0111 zeggenschap te. hei.ben over ons eigen. 
U~II 

In de nacht r.m 7 op 8 iuart hebben llfj 2 abottus teg11ostander.s 
(L.M. Vencken-bestwr 'Vereniiina ter 'oeschenli.ng Yan het ongeboren kind') 
(.J .J. Boonstra--ltontaktpersoon Groningen van 'Schreeuw oni leven') 
thui.3 opgezocht, hun stoep 111et bloed besmeurd, 'kterenhangers .en breinaal
den achtergelaten en met roze en lichtblauwe verfbomien gegooid 0111 hun 
duidelljlc te maken dat 'Zij niet het recht: hebben om te beschil<lten over 
wouwenlic.hamen. zoal.s hun goed dunkt en te lcrimi.naliseren en te 

·"Veroordelen :a.ls YrOIIW'en willen. be.sli.ssen over hun eigen lichaam. 

• 

•. Aanncai~ p ·-~~;:_:tJ--~~"frapifsérJ,·~-~~ •s chree~W -~ ;t·;ld.fkt een bericht difd_i ae;tte~~~ hebb~. ~!uc~t.?1 la. het • "g 
besmeu.rcá,~'dt;,Îf"vè.Ï...(fotö:EFG)".~t·· · ~ '.S1": ... • ·• 1 ... , . ·:~·-.~ ~ --,::::/·· t·;,~ "'11(:,:··: .. .J!.-;,..._ ...... .. !.·.,._ 't :;~!¼' -.._ ,... 
~ir.: .• ;d )~ ~it:\~v; r:.~_~.f:r:,i~;f ·l •. ·. ~\;" • -~t·: .... ~·::..·.· ·.t. ~,.·lij~-~k, : rim.l.;-u:- .... al·.·· ~ 
· ' ·• ··"(,··p_ • •91-éJl?:'!I~'-" 0 ·,,. • ~ y d " · ,... gevaar eenp eve · v· 

: :;;,::i,I!!;ié,~:.·:;~d~ë11e)·!,;~!- '.f . .- Actie;µ .... a~ ... «;f;.·,.f~~wen a~:-:.. !":·f teroatievén yoor de
0

0?15t": f!l 
·:.1:,~,.. 'l'J'..: •;,)-Y.~,:;i,..• l;lft:~_;,1 •. ".tOnbekeriderrlieli'é>"gèlen pande.n · den medlscll_.:..~~p:_ br~r 

, GRONINGE~11ndenacht -< t• ''Û• ·-~., U. . .-,.. ..·,· naalden, gl!~~~!·v';'. e . ~ 
van •zondai-'~op ' ttlllllJld;tg' 'çi;-_,;' Pro ~ ers~·~·et'"'e'rfbommen'"' . . trap vallen . .. ,,· . , . ·" ""'·:· C 
b ft b k ae·-oepe-' · r· ...lil !T I Volgens de,verk.larlng on 10 ee een on e en • · .• ;, ·< . • t1:=/fr,f:~· :.·;'>t::.x.1.:.P, • . ,. , • • derhouden de pró lJ..(ers con- -. rioJ twee p&nden van pro·li· ... \, "- . , · .. ~;~· .. . -J,.Ai,3:•# , ~ •• ..,,. ,. • • ,. v . ,.... 

."ten lp. G~pnlnci:11 en. H:uen , . ····.,<. ,. "·. • ., ' .:.:t-:::"~·-. ,,,.-,,.,-::~ .. · . :.-·. , t11_cten '!'et .ext.rHm rochtse ~ 
·· mè"t· verlbommen bekordd. muur !JJi br alden én hun venëkeri:ni~mc1at·:ae· ·::.6rt~atles zoals bet -o 

• In een llnonleme verkbrlnf verbogen·klere.nliangen ge- dadên .~olgens_-·c1_i. 1>9llt1e.:_ Vlaams Blok. ,.Dat: 1~ bon- c, 
plaat..t de groeperlnr de ,..,_ plakt. ~.Dit Is geen ludieke waarscllijnlljk .niet· te ·ach- .. perd procent fantasie , .rea- z 
tie In het kader van de Inter· actie.. wat moet Je daar nu terhalenzijn. · . ·;,- .• . geert ' Venc:ken. Ook me- ..., 
n.atlon.ale Vrouwencb.r, die van vinden? lk heb zoiets Via de lokale omroep OOG vrouw M. N~e. directeur c, 
~ teren · cehouden werd. no~·et eerder meege- kwamen de vermoedelijke .van he\ VBOK, verw:t.Jst de .c. 
Schreeuw om Leven' e11 de ma ", zest Boonstra. daders wel . met een .ano- . aantljg111g na~ het n1k d_er 

·Verealrinr ter Bescbermint · . uw 'om 'Leven', "de nleme verklaring, waarin zij fabelen. ,.Als iets obscuur ts, ..., 

. (VBO~)~ i~ge~:[endo~i~ b:r~~~g~a.::e ~~i~ ~~ a~;;:n ~::n ;~~~:- e~ i!e:e~1~~~~w~je~ ·; 
vormden n.n de llctle, h<b- per jaar een naditwa.ke bij rechtse gedacbtengoed in Aan ~et begm van de jaren ..., 
ben ontsteld ger~eerd. de Groningse S,tlmezo-kli· heel Europa, die deu anti- tachtig werden VBOK-pos- E 

niek. .. Maar die "1aken ver- abortusgroeperingen de Iers op de NS-statio!t5 nog O 
lopen altijd rustic. We kril· wind In de zeilen geelt." De wel eens onderge.kliederd. .,,_ Het pand van de aannemer 

P. Booostra, contactpersooo 
van 'Schreeuw om Leven' , 
aan de Nieuwe Kijk in"t Jat· 
straat in Groningen, zit er 
1oed onder. Met witte letters 
1s de kreet "Bazin In eigen 
Buik' Rekalk t op de zijmuur. 
De deÜr en de ramen zijn 
met blauwe, roze en vooral 
rode verfspatten ontsierd. 

gen noolt agl'e53ieve reac- groep signaleert dat in Po- maar die acties werden op- c, 
ties", aldus Boonitra. len, de voormalige DDR en geëist door de Rooie Vrou. .,.., 

Het andere besmeurde Slowakije het recht op abor- wen. ~ 
pand. in Haren.}wordt be- tus onder dru.!< staat en dat "Je mag best !l'et oiu van ..., 
woond door dhr: L. Ve.nc- vrouwen "opnieuw in de il- mening verscllill!'n, maar 111 
ken bestuunlid van de legaliteit ged:even wor- kom er dan tennu.nste voor '"' 
VBOK . .. lkvind~iteenhele den." Het gevolg van deze uit", ze_gt_ mw. Neele; Ook :i 
merkwaardige ~ier om je ontwlkkellnge.::, tal zijn. al- heelt ziJ 21ch eraan geergerd ~ 
gelijk t< balen··. zegt Vene- dus de verklar.:ig. dat vrou- dat _de da~en allerlei ~!'0 
ken. ~ei-~~ ~!~u.~rd~n zul- wen zich net_ ~Is. vroeger ~,f::_~~t_anttes op één hJo ~ 



Gevels tegenstanders van 
abortus met verf besmeurd 
U GB0NIN0l>N - Anonieme vooucanders van 
abortus hebben In de nacht van zondac o 
maand.ar b ij een con lactpusonen van de an 
11-abortwcToep 'Sclltteuw om Leven' ln G 
nlncen en d e Ver eDlclnc ter bescherm! 
van het onceboren kJnd In U..ren d e ceve 
met verf besmeurd. l.n een ver klarlnc sp 
ken de onbekend.en van een actie ln be 
bder van· InternatloaaJe VTOuwendac. 

Volcens de daders .hebben de anli-abort 
activisten niet hel recht vrouwen te criminall 
seren die abortus laten plegen. Onder het mo 
to 'bau in eigen bulk' heeft Iedere vrouw he 
recht over haar eigen lichaam te beslissen, % 
menen de vandalen. 

Ze besmeurden de gevels in de Gronings 
Grote Lellestnat en aan de Rijksstraatweg · 
Haren met roze en lich1qlauwe vert. Op d 
muren werd de kreet 'Bazin in ei&'en buik 
gekalkt. Bij de ramen hlng de actiegToep brei 
naalden en kleerhangers op. Ook raakten en 
kele geparkeerde auto's besmeurd. De politl 
stelt een ondenoek in naa, de daders. 

Een van de slachtoffers, de heer P . Boonstral 
van de çoep 'Schreeuw om Leven', is nJei' 
onder de Indruk van de actie en zal zijn werk 
voor de anll-abortusorganlsatie gewoon voort~ 
2etten. Gisterochtend heeft hij direct een 
•~hoonmaakploeg aan het werk ge2et. Hij heen/ 
: ogifte gedaan en hoopt de schade via %ijn 

1 , er>ekering vergoed te krijg= 
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.. Gliorl Smtts. ;,:an .Yt'))U.\"cn-. 
bibliotheek en -documentalie
cenlrum Savante in Groningen 
wijt de tegenvallende belang
stelling aan een soort vermoeid
heid von de oudere generatie 
feminis ten. "lk denk dat een 
heleboel voorheen oclleve vrou• 
wen van mening djn dot de 
jongeren he t nu maar eens moe
len organiseren. En die lopen 
daar niet zo warm voor. Een 
paar weken geleden zijn we 
begonnen met het aanleggen 
van een lijst met eotivite,ten. 
Pas op het a llerlaat.11te moment 
meldden zich wat groepen aan. 
Maar mondjesmaaL Er staan 
sle~o~st,· 

·st~cds meer vrouwen gaan 
tegenwoordig terug noar het 
aanrecht," zegt Sandra Roza, 
één van de medewerksters van 
Jasmijn en betrokken bij de 
ol'l(llnisalie van de vrouwendag. 

Joe be grijpt-he t a l 
het nieuwsblad komt 
weer met een leuk 
stukje (6- 3- 93) . Le
kke r mopperen op de 
jonge garde waar zich 
de rest van het jaar 
niemand voor interess
eert . De oude garde 
blijft liever op haar 
e igen kluitje zitten. 
In het zel fde stukje 
een enorme liist met 
dingen die er we l te 
doen zijn . Men laat 
zich weer lekker de 
grond in lullen • •• 

AXie 

nWERGEN Uit de Simplonk ran t 
Voor hel concert van de DW ARVES in Vera kregen de bezoekers een papiertje 
on de haod gedrukt Het o nderwerp vao discussie bleek 'scxisme' te zijo. Vooral 
de exploitatie vao het vrouwelijke geslacht werd benadrukt middels de koppeling 

' vrouwco/sex/gcwcld' eo 'aanranding/misbandeling/vem-acbting'. De boes V1D een 

Owarves-lp was voor de makers van het papiertje duidelijk; bier wordc.o weer ccos 
vrouwen gemanipuleerd co uitgebuit! 
Nu zal ik op de eerste pagina van eeo maandblad van een joogereoccntrum geeo 

uiteenzetting geveo over 'de positie van de vrouw in deze huidige samenleving'. 
Eo ik zal ooi.: m'o mening over de Dwarves voor me houden. Het eoigc wat ik wèl 

wil zcuco is dat de Owar,cs niet aUeeo vrouwen manipulcreo/uitbuiteo/gebruiken 
(ils ze dat al Oberbaupt doeo?) maar ook mannen. Namelijk zjcbzclf. gc111ige de 
blote- en halfblote m annelijke torso's op het Vera-podium. Sterker oog, ik denk 

dat de Dwarves bereid zijo om alles wat los co vast zit te gebruiken om buo doel 
-wat d at ook moge zijo- te bereiken. Bijvoorbeeld dwergen co kooijaea met 

afiehaktc pootjes (oei. vivisectie!). 
Op dit punt werd de plank dus m.isseslageo vind ik. Overigens wilde meo de 
mensen vooral lot nadenken aanzetten. Eeo oobel streven. maar rij die dal daar
voor niet deden zullen dat au oog oict doea. En andersom. Het aan!esûpte 
probleem is vooral een probleem als j e er eea probleem van mmL Misschien 
be"'':lndcl ik de weg vaa de minste wc,erstaod maa: il.: heb in ieder ie,-aJ eec hele 
leuke avond 1ebad zoodcr het idee te hebben !eil:id met Ïe!S fouts' bez.it te zijn 
~:,weest. hoewel het 'mij n cypes' ook niet zija. Toc,·al of oiet. maar de Dwar,es 

f.OVen er die avond àefinitief de brui uo. 

De Amerlwnse groep The Dwarves wordt 
wel eens 'the most punk band In the world' 
genoemd. Als Je bedenkt du punk op dit mo
ment één van de minst Interessante mu
rlelutijlen Is, is dat niet :r.o'n unbeveling. mur 
het suggereert wel dat de band meer te bieden 
heeft dan de allo:r.e andere punkbands. Voor 
wie ze niet kenc The Dwarves brengen korte. 
snelle, heftige nummers, met vrij extreme 
teksten. O nlangs waren ze op tournee; live 
bleek de band niet verder te komen dan het op 
vrij humorlou. onnoule manie r afreageren 
van frustraties, Een naakte giarist met een 
masker o p, een :r.anger die naar het publiek 
tnpt, teksten die alleen lijken te gun over het 
verlangen alles te neuken dat beweegt..- een 

ê matige variété-act. Eigenaardig was dat de 
g, reacties uiterst verschillend waren: de één 
c vond het geweldig, de -ander vond het weer
~ 2:inwekkend. De aantrekkingikncht van The e Dwarves ui :r.ijn dat ze ongegeneerd alle fat-
1.:> soensregels aan hun laars lappen, met name 
~ ook de fatsoensregels die heersen In de alter
.,.. natieve murlek (waar het belallgnjk is 'politiek 
:, correct' te zijn). 
'O TegelijkertJjd geeft het feit dat xe op het ge
~ respect.eerde Sub-Pop bbel %ittero de band een 
.0 zekere underground credibility. Ook r.jkt het 
ij me een typische jongensband: een spiegel van 
~ macho-gedn g, dat veel jongens erg untrek
c,, kelijk vinden. Dat is echter wat de band voo.
g veel vrouwen weeninwekkend maakt: het 
...., bedreigende van de gedachtengang dat vrou
.-1 wen geen personen zjjn, mur wezens die enijn 
~ voor het mannelijk genot ( in Helody Haker 
i.. verklaart de bauisc 'I insert my erec:tlon lnto 
B whatever orifice presents ltself to me 1, Zijn 
.-1 The Dwarves op zich te onbenullig en kinder
~ achtig om serieus tenemen,hetvcrschijnsel dat 
~ hun dubieuze houding en hun af lallg niet meer 

E gnppige humor xo erg wordt aangemoedigd 
~ geeft wel te denken. Gelukkig lijkt de hang naar 
0 het extreme in de Amerikaanse alternatieve 
a. muziek zijn langste t ijd gehad te hebben en heeft 

;!:: 1~. nieuwe :ichti:g gro~en het .,"'eesc.l over 



ANTI-FEMINISME KONGRES IN HElVOIRT 
' v.-n- d-on_d_t_r_d_ag_l_l_t_o_t_en_me_t_z_o_n_d_ag-l-

4
--,I onder de naam Kerk In Nood (het Nederlands 

mor t ui er i n het dorp Helvoirt, onge· hoofdkwar tier Is gevest igd op de Peper-
veer tien kilometer onder Oen Bosch, een straat 11·13 te Oen Bosch: tie Kle intje 
lnt trnotfonaal anti ·fto1fnlS01t kongres 192). Sekretaris van Pro v, ta was llfchel 
qehouden worden (enkel e dagen na de In· van Houtte, pronn nent lld van de Belgische 
ternat1onale vrouwendag:). De organua· partij 'Respect voor Arbeid en OtJ110CrHlt' 
tlt ,s In handen van - Gif• Iaterna- dfe fn 1988 opg1R9 in het VlH<>S Blok. Te· ,,.,,.,i. Cftut uft de uitnodiging: •si,, .. - vens steunde hij het llaalse 'Front de la 
~ 1 ..l.. · •J Jeunesse'. een neo-nazC-knokplo~ die re-
'"1,.. ""' ••n wnr m,,LJc.• Nputati• c;•rc.•L- gelmatig • h ordedienst functioneerde voor 
U" "ou.r 11•t la.;a,ad ua,i abortu., anti- bije1nkomsten van Pro Vit,. 
•.-or141"11C.1.•, oL4rit!r.a,ie. 1'Mthona,,io, f•-

~""-·n_,_·._,..-;-"-":-homo __ •_•_.,,.,_i_.:_:._,_· t_·_. ______ ,1yv0nne kremer 
piet derksen Ot Nederlandse organlutor van het k0111f_nde 

llt t kongrts u I gehouden worden In conf•
f tnt1t·oord Ü'al.lus. Dit enonae gebouw Is 
In h•ndtn van de Stichting Getuigenis van 
f,ods L ,efde en h ook bekend onder de 
nau, Intern,tlonale School voor Evangelf· 
, at ie. Elgenur en stichter Is Plet Derk· 
sen. ex·efgenur van bungalow·Yerhuurder 
Sporthufs Cent, ... (zi t Kleintje 216). De 
vele •flJoenen dft hfj In dt loop der j1-
ren met zijn lu" bung1 low-verhuur heeft 
verd iend zet Pftt Oerksen, vh de St1ch
t1ng Levend ll1ter In " orthodo•·totho
hekt dog,u's nieuw leven fn te bluen. 
Plet Oerksen & Co bieden nu dus onderdai< 
aan /l:.,,m,a,,s Li.f• lnc•rnatio'1.a.l. Oe Neder
lands/Be lgfsche afdeling vi n Hum1n Lffe 
lnternatlona I Is. een samenwerk lngsver· 
band tussen het Belg ische Pro Vita en de 
llederlandse Stichti,,g ltichaJL, R•dt h•• 
..,.,. •. ln het blad 'Gezin & Leven ' van 
~ro Vita stond de antf-abortusgebeurte
nis pr()IQlnent op de voorp•glna . Oue Bel-
11sche org•nls,tfe staat trouwens bekend 
a:111 hur sao,enwerklng Mt het Vlu•s Blok . 
liet ttrdtr genoemde blad 'Gttfn & Leven' 
Is meerdere n11 len meegestuurd inet het I e· 
1lenbhd van Vlaams Blok en Vlaams Blok
vol ksurtegenwoordfger Cerol f Annemans 
kreeg In het bhd von Pro VI t• a llt kans 
" duidelijk te uktn dat (ook) hot Vlaa.s 
;lok-standpunt 'pro·llfe' Is: •o., ""'"'•" 
:Z:..,n dac On# abortu,.:,etancipWtC: niet ~ 
,,:, h•t lege ko,:rt, n::ar jui.•e OCMl'nha,igt 
,..c 12 vi•i• op .-rigranun. R••~ct. uoor 
·,ec: Z..ucn i, rw•p•ct uoor d. nan,: •n oo1-: 
'001' dl, .igenlt.-id CA.ln dA ,.,,., in aiJrt •i-
1·<1tt land. ,t 

JrO vita 

kongrts In Helvoi rt fs de stich t ing 
Michaël, redt het Leven. Otzt klup Is een 
untal J•ren In llederland •ktftf geweest 
met het blokkeren en bezetten van abortus
klinieken. Het hoofd van deze klup fs 
Y.,,,.u,,, K,vmc:,·, zij Is tegel ljkerlijd pre-
s ident van de Nederlandse afdeling van ~ 
Human L I fe lnternatlona 1. De Stichting 
l1fchaël, redt het Leven fs In 1989 In lle· 
dtrl•nd opgericht •Is Nederlandse tak van 
de i n Amtnka (geweldd1dig) 1kt1tve groe· 
p1nn9 'Op•ratio,i R•1a,.,. '. Oezt groep h 
In de Verenigde Stoten aktltf aet het blok
keren en bezetten v.in 1bor tusk 1 inieken en 
veelal werd dan app1r1 tuur vernield en 
worden vrouwen dft voor een behandel tnq 
aanwezig zijn gekonfronteerd ••t grote fo
to's of poppen van bloederige foetussen . 
Yvonne Krtmer Is in kon takt gek0111en met 
Optratfon Rescue doordat zij zelf in de 
VS heeft deel gen...,. un dtrgel ljke ak
t1u. Zij heeft dur en hier ,n llederland 
voor de rechter gestaan voor derge lijkt 
•ktles. Vanaf septtllÓer 1989 hebben er ook 
In Nederland akt1ts bij abortuskl In leken 
pl"tsgevonden. Ot laatste tijd zijn dat 
geen tffektieve blokkadh Meer maar staan 
de deelnemersters In de buurt vin de In· 
gang van een abortusk l inlek rozenkranjes 
te bidden . Dit Is voor een groot deel te 
d1nken un het feit dat een untal kl inie
ken ten strutverbod bij de re<ht~r htb~n 
gevrugd (tn gekregen) voor aensen dit 
hebben deelgenomen un dtze blokkades . 
Overigens heeft de eerder genoeinde Plet 
Otrksen , vla zijn Stichting C.tuiqenio 
11<111 CodtJ Lief~ velt tienduizenden gul· 
dens gestoken in de aktivlttlten van 
Yvonne Krt01tr en haar ltfchaël , redt het 
Leven. 

•ro V1t1 fs In 1973 opgericht door onder Van1f 1990 sprak Yvonne Kr-r regelut19 

1 neurose'. ah ":CincûrLijke •goccn:rio<:he 
go~len:,, g•dachtert en lrowiir.(Jlln" die g 
nezen moeten worden. Van den Aardwe-g Is 
klinisch psycholoog en heeft een boekje 
gepubll ,erd •et als t i tel 'een netelig 
vrugstuk: h.-offl Ie. ge loof en psycho lo
gfe'. Tevens Is hij 1kt1tf bij het lnHt
tuut voor Huwelijk , Gezin en Opvoeding 
(het IHGO) en dat Is ,en Opus Oti-klup. 
Hij Is ook betrokken bij de anti·ft11lnfs
tfsche or9anisatfe 'St1cht fng Vdje Vrou
wen ' dit later omgedoopt werd In de stlch 
tlng Han-Vrouw-Samen levi ng . 

- Dr.11 • ./.EiJk, priester en docent norul
thtologf• un het pr1tsteropleldlngsinstl· 
tuut Rolduc. Evenetnt docent aan het In· 
ttrnationul Instituut voor Huwelijk en 
Gez1n (HEOO) dat recente! ijk nog In he t 
nieuws 11as vanw•gf het feit dat ex-bis
schop Gijsen In het geheio, geld overhev•l· 
de van de k1pftulkrachtlge Prlesttrophl· 
ding Partdlsstlchting naar HEOO (Volks
kr•nt 22 j anuari 1993). W.J. Eijk heeft 
regel"tig lezingen gegeven aan het n•uw 
un Opus Oef verbonden 'Konuct ROQIS-Ka· 
thollehn'. 

" K.F. GUNling, arts UH Rotttrda11. Is 
Jarenlang ak_tlef geweest bfj alltrlt l an• 
tf ·abor tusorganfsa ties, zoa Is de Vtrenl
gf ng te~ Btschtnning van het Ongeboren 
Kind (VBOK) , het Nederlands Artsen Ver
bond (HAV) , de stichting Schreeuw°" Le· 
ven, de stichting Htt Ongeboren Kind en 
de Juristenvereniging Pro Vita (niet te 
verwarren aet dt 8elgfsche Pro Vita). HIJ 
Is durnaast aktftf bij 'de extree.-recht· 
se groep OSL (hfj was ondtrMtr sekreu
rls van de OSL-schoolwacht, dft noest 
w•ken tegen de 'vtrllnksfng' In het onder • 
wijs) en de Koude Oorlog·klup 'Horelt 
Herbewapening' dit In Nederland door 
Frits Philips is opgezet vlak na dt Twee
de Wtr•ldoorlog . Ttgenwoordlg laat hij 
voorol van zich horen als ltd van de 
stichting Landelijke Orug~preventit en 
het Coaltf Artsen voor vrede In Kroo tii. 
Haut nog een heel sttl funda01enulfs tl· 
scht ortodo"n dft ttn praatjt k""1tn hou• 
den op de Helvoirt-conferentie wordt dtzt 
geopend door Kardinaal Adrianus Slrnonls 
~:a~f:~loten door Bisschop BOOler S van 

>eer û:lfle Janssens, ,..,dtwerker un het voor Pro VI ta· blJecnk00tsten. Ook nu weer 
,xtrt-rtchtse blad 'Nouvel Europe Naga- zal zij In Helvoirt een pruk houden met _..,._.. 
:fnt', wurln dus ook regel"tfg positie- als onderwerp 'abortus In Nedtrl1nd'; dit ~¾%. · ·.~: . 
ie propagand• voor Pro Vita tt lezen was . doet Zt saaen aet de beruchte Binnenhof· - , 
.en •ndere oprichter van Pro Vita was dtm0nstr1nt Pate r Koop,un van de anti- ~ 
:har les Convents, oud·volksvertegenwoor- abortusstichting voor Recht tonder Onder· 
lfger van 'REX', de vooroorlogse hscts- scheid (Stlrezo, nie t te verwarren ~et 
:fsche org,niutie In Wallonlï, onder lei- Stfmezo: de stichting voor Hedfsch Ver- 4 Deze i nformati e· 
lfng Vindt tegenwoordig in Spanje leven- antwoorde Zwangerschiosonderbrekln<J, dit komt Uit Klei· ntje 
Ie, ter dood veroordeelde oor logsmhd•- ten untal abortusklinieken ~htert). 
llger Leon Oegrellt. In dft beginJiren van 1. eke Muurkrant 259 van 
'ro Vita .,.,..Ido het v•n dit schoften (o.a. Kongressp; fStefS ,

4
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an Servus, ten tx-SS ' t" en Ortts IIOllbeke, Haas t Yvonne Kremer en pater Koopman, dit Di t is een a x ie-
lie d• neo-nul-aflttlt 'Vlau,se Hflf- overigens ook nog aktlef Is met een klup F-- ~~bl dj 
ante Orde' ondersteunde). Een pur ande- met als welluidende naam 'Kruistocht van · aa e uit den · 1 
·e leden van Pro Vita : Baron Oidier Gfl - de Rozenkrans' sproken de volgende mensen I Bosch en omstre k en. 
h de Pfltchy (aktief lid van Opus Oei; tijdens de komende konferentit In Helvoirt: 
ok "'• 1 bekend als 'de Heil lgt Mafia', Rest ons het FOK ~~ KAFKA te danken voor 1
• Kleintje 142); Wertnfrfed van Stra· - Or.G • ./.H, ..,,, ~" Aan:.oeg, dit zal sprt· een gedeelte van bovenstaande lnfonutft 

ea. ofwel 'de Spekpater' (oprlchttr van ken over 'H.-osexua11tett: oorzuk en gene· en Jullie lezen hier in het Kleintje vast 
osq:rfesurhulp, tegenwoordig aktlef zing' . Hij ziet h011>0suualltelt als un nog veel meer over . ____ ,.__.,__~:..c;..;;_c..:...:.c.:=:...;..:.:c..:....::.:.::...::~-L..:..:......:..::.._:..:....:.~-----

Er zij n diverse kleurrijke lawaaideme's georganisee rd. O. a . op 11 maart 
en op 13 maart. Ze we rden georganiseerd door· flikkergroepe n, antifagroe pe n , 
ande r e groe pe n (we we ten niet precie s welke) . We ke nne n niemand die er 
hee n is qeweest/weten zo oauw niet zo i e mand te vinden, dus oee n verslao1e . 

2 Nachten voor aanvang van de Human Life Interest/Pro life konferentie 
in Helvoirt hebben wij uit kwaaóheid over d':l.t congres 3 gebouwen be~ 
smeurd. 

de residentie van kardi naal Simonis en de kerk in de Lange 
omdaç, Simonis de eerste spreker is op deze konferentie. 
het kantoor van Human Life Interest/Pro Life in Eindhoven. 

Dit congres mag niet doorgaan. Een citaat uit hun programmablad? 

- SPREKERS MET EEN WERELDWIJDE REPUTATIE VERTELLEN U OVER HET KWAAD VAN 
ABORTUS, ANTICONCEPTIE, STERILISATIE, EUTHANASIE, FEMINISME EN HOMO-
SEKSUALITEIT. ~ 

Zo'n congres heeft niets goeds te brengen, is di;kriminerend en bele
digend. 
Wij bepalen zelf wat we doen met OIVI lichaam, met wie we naar bed gaan en 
over abortus etc. 
Wij veroordelen alle popi jopies die i n de:ie tijd met een AIDSkr isis 
het gebruik van kondooms en beflapjes bestrijden . 

':";'f'' BESTRIJDT SEKSISME HOMOHAAT RECHTS-CHRISTELUK FASCISME 



Stop de Biotechnologen 
PEIISBEP.I CHT 

Ponde.rdag 4 fllUrt. h'f.bl>cn viJ r,.a.v. d.q_ zo.9e.l,1tl:.an •tustallJke. opllni.n3' 

van het b(otechnotogte-laboratort1.1111co~rlex blj de 'Sektor TeGhn,e.~' van 

de HHL aan de Vonde.L&trut ln Lee.1.$1ardcn daar 'len 'boodschap' h.9e.n .9=•n

tcchnolo9i.e. a(ge.ge.ve.n . 

WLj wij~en het ontwtkke.le.n •n l:ocpa,sen van de. ,,..,d~rne. biotachnDlo3i.e., 

waaconde.r cie. _,ui•nted111olo~i.e wli: 1 Of\Voorwaan/lll ljk af. De. h"ldi._ge. 

blote.chnol09te.,e. ontwfklc.•ltn.9e,, ~ de. .9e.vol9en hte.rvan komen over•...,, 

11e.t de. Lnschattingen en de. enal_yse.s d ie. de af.9dope.n J•r•n door dlvor.se 

llnkse. ve.rz•tsgroe.pen seror11MAlcucl ?.ljn: 
8lote.chtiolo.9le ve.-oon.aald en beoogt e.111\ ve.rde= 1<.onsc,\'l:ra tle """ n,ec:l,t 

en kaptta•l blj grote badrlJv1tn tn de. ri.jke landen1 ~IJ vcr~tcrkt 4~ 
al'~anke.l ljkheid ven cmu" lande"- en VII.T!jl'oot de. ar"o<ule, .:lj Vttmtlnde.rt 

de !jtnet:lcse verlette. a;,n pl~nte,(laoort.en op wrqc, v, z.lj 'bc5111c~ het 

111tlie1.t <toor clui.ze,,c!I!/\ t,eneti.<is onn11tu'4rl lj"-" proclulr.'i:Cll VI\. Of"_g3nl.s111= 

tos te llrt.- i.n de. n111tu.ur; un .stap die nooL-t 111eu tert1.99eze.t lt2n 

Wot"de.n. 

Wcte.nsc:.heppa.ra habb,.,, voor~peld dat de. plot"c:.nnologi.e. dé technologle. Ls 

ette In de to'll<ornst 11no,..,,,,. wirute.n 91111t ople.v~en. \ila-t. dat 1:,.,t;reft l(e.r-

9ls~en de. heren zich ve.r1110ioda.liJk nte.t. Oa blo- on 9enttntechnolo.9le 

dringt doo.- tot d~ .lel/1U1S11id~lndv.strloe., de land.bouw, d.e. .9uie.cs-

1'11idlteletllndU3trle., de. .9<Ron<(he-ids20r.9, de. vo0rt-plantln.9slnd~trl-e., de. 

ene.r9te.verwervl.,,.9, <Ie 111ltie.i..iuv,de. uo <te. fl\ilLtal re. lndi.tstri.e.. \l't.t rMl<en 

"•" 9rot• Wlnsten Is dan ook 1,{t 11oti er voor het ont:wiktce.l e{l en toepassen 

V4n de moderne. biotecnnolo91e. Andere ~otiaven zijn se.kund~lr e.n 1144~ 

alleen tten propagaod~-middat. t,le.ast onderzoek wor~t door pedrîJve..n ooK 

~Lljerd•n seinvesteerd in propoganc:14. Dat ts ook ~el nodig zoals ~v. Ir. 

Ha.ris Cdpd, studiHe.idcr b ij de NHL, laat doorscne.a1e.ren: "Het last.lge. is 

dat deze op z ich zinnige di~kussja {omtrent de. rooge.lljkheqe.n Of'II ót erfe

Ujl<e e\genscho.ppan van Levende. orgonlsmeJl te wi j-z.i 9e.n d.m.v • .9ene.t i ese. 

manlputatte) wordt vutrocibe.lA door het be.e.ld dat b iotechno togi • le.i.dt 

t:ot Franl«tn~te.ln,u:htLge toe.shnde.n.11
• \Je.&rstand onder cie. be.vol.lei ns ~e.ge.n 

~nantacht)ologLe.. be111oeiUjkt de verdare. ont&Jlkkeltns erVatl. Dat li; 

"lastig". Oe propag&11chi is e..r dan ook op gericht -ak1.ept0t.l"- blj de be.vet,.. 

J<lng te ver1<1" rl/e,,. Eén rncthod"" hle.rblj l,; de. racli.lcole wut.ce\.l jkheld. van 

de. moderne. b lot•e.clv10 Lcsi e. toz.. veruchten eJ'\, "ve.rt.roebttlen.". Zo ZOl.l ct..ze. 

ntet:, end=~ z ljn d11n Q.itn vcrde.~onde. 0,rlwi.kk~l.i.n.9 ven de t.nodL'-cloV\l!..lt. 

vorme.n ,oals het: brouwen van. bler. Dus '=•thouder' g-t voorbij 

aan httt te.i.t. dat da. lntr...de van da DNA-rekombinantte.c:hnologie e..en 

""'ra rcvolutla be.tekgnt waarbLj de 9enetie.se. grenze,, van. ver schi.l-

lende eoortan overschreden wot"den. De~e revolutle ls net zo ingrij-

, 
• 

·'-

' 
pendels da ovet"gang v•n de.middeleeuwse samanlavtng naar de techni.es

watenscr.appttlijke... utestiir.se UtncnlevLng, De ge.volgen. voor de hele eko

logie kunnen wc niet ovuzlen en ar worden dus be.11Mst e110rme risiko's 

gen0111en, 

Ee" ander argUDtl!/\t die. Ln. de.. propD9arub gebrw.ik:t ~rctt is ~t bi.a

t.echno logis e.an oplo3sin9 =14- zijn VQOt' hon.9er, 11i.lleu.11e.rvu.l,LJ.ng ~ 

voor .:.tekte.n vaar ge&n. ,ge.schikte ge.nac.smidqe.l"" voor tijn. 

Te.chnic.stt ap la,a.l.n.9en. 11oor aooiate onget.l.jk.heLd en sociale problemen 

2oala armoede, honger an 111illauvernit~igin9 ~l~n nog nooit in dtt ge

schledenis doattre.ffend g..,..acst . ie zullen dat ook 1100Lt ((unnen ~ijn 

zolang da. \llerkelljke. oorzal<ert var, "!Ie. oni:tct}l;vaard(gll.. Verde.L,n9 van 

bas t•ansmiddttlen en van vervulLln3 genegtter~ wordan. Oe... biotechnolo-

9iese 0plo$sin9 voor honger ra net zo ' n achijn-oplo~s(ns als de. ' Groe.ne 

ravoLutle' in de ja.ren '60. 

[)Q 9 rota. vra;og waarvao r 1,/e nu i.taan Ls: . ltlif le.n IJe. de rad ik• Le. Verande

ring en de ••nt.>ating van Gltl\S e" fflillcu ve.raorzaal<t. door cie. noderne

b i0technolo9 ia? Wi.llttn wa dat took.0111atl9 mensen en hun t-fonga.ving 

worde.n bopaald door- .9ene.t\.ese manipu.htle.7 "Als 111e. er nu ni•ts nn doen, 

del\. 9ebe.ur1; het .92woon. t,eer het hoel't ni.e.t. We. kunnvi '10.9 ld"ezl!l'I. 

lnstenvne.n ol' afwijuan " , aldl.ls c!e bekend.a mil teual<tlvist Jeremy f\ifkin, 

Wij wijzen de 111oqe.rne. biotechnol.o.9ia en de _guientcchnologl e ar .. 
Ean eltermrtie.f voor cl& mode.rnt. biotu.hnot0.9La is Rl<olo,gies• la".'dbow 

e.11 een ~eru.er van produceren waarbij schaelva.r.9rotlng, 11\0nopolis=ing, 

kaplt••lopall.llhoptn,g en i nduatri•liserin.9 niat de tre.fwoor~e.n zij"', <11aar 

w111arbij he.t. 9aEtt om &Bn t-e.chtvaerdi_ge vet-dl!.l.11'\S ven bastaanslffldqelan., 

om klein.,chaLlgha.i.d, o~ ze.lfbap2tlng, o,.. h~t e.kolo9Le$ evenwlchtlg ga.

bruik -k4ln ~n het nUieu. De. 511.nentochnologtL .steet hier \Qal<.s op, 

4eerom, stop dii generrtechnol09le. 

Gente.c~, Nae llt 

4 maart 19.93 

Een snelle scboomnaabctle was .....,,.DtCffl aoodultelijk om dt .p<1UJIC na 
dt afdtllag bio1Kbnotogie""' de N001delljkt Hoccscbool Lttuwardtn un 
...,mlddac zonder smtntD ie laltn •trloptn. De acdep-oep ~nltcb Nee 
blklt ranucht btt &•bouw ua dt 1ITS u.11 de Voodtl51J'UI aan 1Ue bntt11 
•ol !Ml lmztn 1ect11 dt bloudinologit. Voordat ct<lepultudt fnins Sltij
nn zou arrittmt ,oor dt opeulnpbaadtlinc mo<sltll de sport11 ..., proltsl 
wecnJn.. FocolaC'ObVOl>Es,co 



Voor een solidair en kleurrijk 
. ... ..• .- .. r.:fJ _.,.~_ .. _ •. :, '"";· . 

GronJ.ogen ~~t; u \ ( • .-naa::e,.-V ~1·t·~',n: r_.ç.: 
. : . -

: Organisatie: Kleurrijk· festival · Gronin-

~ gC'D . .. ~-. ! :·l :~~ : , _i.J~~ ~ .a, ~;, ._~. • : -.: • 

Conw:tpersoon: ~ L ; Eversen, : 05908-

16523 .. : .. ·. , .;;, ~'.,-~ ... =:t." "l: :-.../ 
• µi de week van '21 ._ 28 maart De he.Ie 

· •' week': Centraal - thema is 'Beeldvor-. 
•t m.ing' ., ., ; ,.t .. 1 ' ' " , c. U t I, _. ·: . -- . . . _: ····· ; ·: --~ . . .. 
•Filmprogramma in de wijken 'Padde

. poel, de· Indische Buurt;· Oosterparlc, 

Lewenborg, Beijum en Oranjewijlc. '-:· 

-. Wijkprogramma voor div. doelgroepen 

·: in ~v. wijken. Bibliolhclcen richten 

:' boekentafels . in,:· Boelcbandels (o.a. 

,.:.V &D, · Wereldwinkel, Vrouwenboek

:: handel) richten tafels en/of etalages irr.~ 
•22 ~ Huize Maas, 20.00 Anli-fas;-; 

cism.e avond, met . Karel ten Haaf, 

: sctirijver.!h:.i .' ~.,,?f:,.,.,ïU'>,t~.!;· 
•• " -. ~ • • : ·, 1 •• -

•_23 maart: Politiek debat aanvang 20.00 

,. uur in caf6 Binne~of. ~~}-1:.·î-•-

• •23 maart: Het Tehuis; 20.00u:;;Open-

.: .. bare iqfo- en èliscûssiebijeènkornst. . 

~25 maart in Mutua Fides. Grote Marlct.: 

·, Tijd 20.00 uur Organisatie: Turkse Stul : 

dentenver . .' en andere stlfdentenorg.: 

Programma! S~kers: a~iëu:rs'ën dicb,:' . 
l . Ic .. \. . . ' ..... ·~· •. 

. ers,muzie . . <~~-':-:...~J: t:,r.:;..':·r: ,-;:.: 
•26.· maart ; in'·1êár6 :è!: sï,iighé1:'·'iï}cÏ 

'. 22.00 uur; Rap agàinstRàcisni··).:''t,.: ! 

*26 màan interculturele avond ·thu;~·: ': 
Bendrachtslcade·NZ 19. Aanvang 18.30 

, -' uur Afrikaans eteri 'à f 5,t:120.00 uur. . 
-Muziek .. , . 1/ \ ·: ''l.r~!°J ..)J'~i..l r'r.-' __ ,,..;,. ··. ~ 

• • ·..... .. \ t ".,:, J -~ -,;•:r. .. ·.. .. .• ·: 
•21 maart in'Öcbo ' di·M;y<;;'H~Is~i' 
• 42 : .Afrikwse muziek. . .- ,,: · .. .... 

*28 maart ··in Huiu· Maas'°,: VismS:.h'.· 

Slotmanifes~tie. Muziek, verbalenver~-, 

· : lelie~, voordracht;;sprelcer . .., Uit , velé 

. · culturen. ~""-~:.-.: '~~- ·: .· \.". 

•2g maart Ffanciscusk~rk:.intercûlturêlc 

.·diënst 'Kleurrijk Geloven',-11:00 uur . . 

• 30 maart in het leader ·~an 'f Open voor 

· Afrika' 'een avond me~ een gaste··uit: 

Tanzania over 'Afrilca en de positie vàJi"~ . 
. vrouwen' ~ •:i tl· ... ·., i ~ ~-~6,.!!1\""'.i.,u~-t "' .l 

• ~ • • • • J •• • 

t ., ..... 

• 

)> 
0 ,.. 
-· (D 

~ 
(D 
(D 
~ 

• 

ANTI-FASCISTISCHE AVOND 

... 

Karel ten Haaf 

Presenteert 
zijn nieuwe. boek: 

en morgen de hele wereld 
over het extreem-rechtse ANS 

met als gastspreker 
Vincent Scheltiens 

hoofdredacteur van het Belgische blad 'Rood ' 
over o.a. hèt Vlaams Blok 

Aansluitend 

Discussie 
hoe om te gaan met extreem-rechtse groeperingen? 

Maandag 22 maart 1993 om 20:00 uur 
in Huize Maas 

Vismarkt 52 te Groningen 

een Initiatief van 'de lnfowlnkel', Steentllstraat 38 Groningen 

\~ 
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~&~~--• #i,".j!.J;cu +,u {,,;,/<·~ ,. 0 , ~ } ,~. ..., i:j ,_ :~ 

-~ Kon takt". Versteeg was aanwezig bij deKe~H;rrovember 1 1 een video-programma !f 
, ~ installatie van het CD-Statenlid Elsthout;~ti nllverzorgt voor oud -0ostfronters van het :>' 
1

·~ ui! Haa~~ i\en n:; Ia, .. ,,Sint maartensfront19· Voorpost V_?rf!l! ~

t~ "H~t~eest sprekênJe voorbeeld van, ~:·· r-:;r~elmatig een ordedienst om . [ 
~ nazi-skins die kontakt hebben of hadden IL 11b1Jee~komsten van 0ud-0o~tfronters te"i 
~ met de co, zijn wel Monique B~!Jlan en i tubesc~;J.-men, onder andere In 198_6 en t~ 
.~.:1 John van Prooijen uit Utrecht, die, • . ! .-.~ 

1~- ~~~~~- ft.-
• samenwonen. Bosman beheert d~ • ~ .:.. t,:· 

postbus van het nazi-verzendhuis_ In de praktijk funktloneert Voorpo_stn: \. 
0i-stuff's en zette in 1987 haa ,, tegenwoordig als een soort orded1enst-:::i 
handtekening voor de CD. John van van het "fatsoenlijk" Vlaams Blok, _een 
ProoHen is de..,9.rot~ ~n achter 0l·~tuff's. ontvvikkeling die jar~n geleden al inzette.-,: 

l Dit nazi-verzendhuis verkoopt o.a. via Enkele voorbeelden. op 4 november 198 
"Hou Kontakt'' stickers met frisse teksten ; • '~ vormde Voorpost de ordedienst bij een 
als "Eigen volk eerst'', "Unser führer Adolfi.: ·' ( • demonstratie ~an het Vlaams Blok21· Qp ~ 
Hitler'', "In de hemel zijn geen makakken,. ....... . mei 1985 verhinderden Voorpost ~n 

-~ daarom nemen we ze hier te pakken" - ·. · Vlaam Blok samen een kranslegging door 
~ (N.B. "makakken" is een Vlaams · ':9:~~~.,~- , ~.;~ "komml;Jnisten" bij de ljzertoren22· Op 221-

-~ scheldwoo1d voor buitenlanders . :.f;,"'":: . ~ ;_- februari 1991 vormde Vcorp~t ae '!t[wZC...: 
-:-- O ndanl<s d~ze overduidelijke . . '"':'J: /~~ :·.iE ~: ordedienst bij een demons;~at1e van ~et ::-
~ nazi-aktiviteiten stond van Prooijen in/ • -t- "•, .!. ;} Vlaams Blok In Antwerpen . . , :c.. 

;;,:; 1989 kandidaat voor de CO bij de u;en de uicersc rech Voorpost is een van de leidende krachter 

J • Europese verkiezingen en bij ~e T:,iveecie t fJ achter de jaarlijkse herdenkingen (tot ze 
} kamerverkiezingen. Van Proo1hen 1s /1 ~ werden verboden) van gesneuvelde 

onlangs gearresfeerd wegens et (same · SS-ers in ljsselsteyn in Nederland en 
va,met andere skins) mishandelen _van.n,, h;.,, d.,. run b Lommel '1n België Deze herdenkingen 1"°: 
111• ""'""""""" ~gen rtthts geweld de af. ~ • ~ s 

,:-. -buitenlanders.~rkit!- cel~pen .~den hebben ':'iJlen &°"'\· ties.·~ eindigden steevast in vechtpartijen met va 
, In ~- uuu...: u..,as,aat ~ • t~ ui ~ klap tentet gedaan, pa wu 

mtrwacht u.itgtdra.aid O epos Ie Karnen Volgt, in Bonn vei- Frankl anti-fascisten en politie waarbij Voorpost ' , er lies voor de SPO. De ~Lluthé1dsexoert. van..d.._._.,,.., Een k, 1 . • .,,. 

:.·~Vàorposfisëen uitermate ~~elddadlge ~e1 "'Un~ In het bijzonder gekleurde antI-fasc1sten°, 
"" d·Vlaamse fascistische organisatie. Voorpost" reken~ probeerde te nakken. ~. winst voor de nie1-<1emocr. 
hoot , '1Jt SPD, ' .l...YII u~1~Mm,-· - .,rot 

n rnorganiseert jaarlijks een ontmoeting voor,.,. «n cc Al 1·aren probeert Voorpost voet aan dehm n• I• • "t h I r• de I I d p h t AS ,1,1..i, fascistische en nazi-groeperingen uI ee r- 19a9, grond te krijgen In Neder an . as e !essm 
·•:! Europa tijdens de IJzerbedevaart in België.~ ~~: laatste jaar zijn er aanwijzingen dat dit 18 proc 
1 ranl • 1 m de .e zondaj 0 jaar "'min Dit Is een herdenking van een s ag o Je. en1ce1e begint te lukken. ngeveer een "'· '.m ln• 
11n.1I1·zer uit de Eerste Wereldoorlog, waarbij lûiin "no geleden vertrokken vanuit Nederland---;;;;,; 
.,.

1
d 

1 """"',.,~.,.moer Krom .. k f""k 
•I m:iaveel Vlamingen sneuvelden. De '" ~erdmen zijn. , _een . huurlingen naar Kroatle. 0orspron e IJ jr~· 
, •r w •• ··d· chnisch ~a.a,.,.,c1. ti.lde"t d t d CD hier achter zat..b · probl I jzerbedevaart en het gehJk11J 1g, .. Weten kan. Als ook d !OOK he erop a e --~~·: J:~ plaatsvindende nazi- treffen zijn dus nifil Later bleek dat Voorpost de drijvende 1ers. v 

".~! hetzelfd~jE.;_-:_~:~ Het bel,inssrijkste actiekrac~t was achter het uitzenden vanm dcnkt 
. zeer pr1r 

1.!~.c?~oofpost ijvert al jaren voor ee~ -; ::ind aag de j huurhnge_n. In Nederland werd heJa~!~~~ _ 
",~de,eerherstel van kollaborateurs uit de van huurlingen geregeld door de aansmtLliebr• 

1 derhoudt- - - - I d K t· che n ver ..... ,,,.,. ,eIuk haar ann. r , n~~Tweede Wereldoor og, en on . --·sht ge,,( I Neder an S· roa IS ieesL maar ,n heefr Kremer r 
at;, n aktief kon takten met oud-SS-orgarnsat1es_111. lc.nch Werkgemeenschap. Eer, van de leiders;.:i~~ 1 111 d rullen ~in- vree.- V d•: als het Sint Maartensfonds. Zo wer ,, ,nnt !ia· ~ hiervan was Douwe van der Bos. an der 
1 8 IS doe • d cp2-4 ,.,.,1 1 n:gewoon een willel<eung voorbeeld. op lndiér Bos was hoofdbestuurslid van e • ?r at 

, 1-.un opstellen.' Kremer onaeroou_wt Z1,Jn r2.su1uh~ wt_ ~Anmo n+o-l i .... h l i _ .... , ·--... -;.u, __ . ,_ -
1 

.n ofeet 
,., Vast v.1.n november 1992 ne mee een e"""'nm•nr v ... , ".., ... 





VOEL JE THUIS IN 
EEN FLEXIBEL HUIS! 
Nieuwe normen en waarden op 
huisvestingsgebied? 

Kraakwacllten. 

Een beetje kraakster kent wel het verschijnsel 
kraakwacht Sinds de invoering van de 
Leegstandswet (1 -1-86) is het mogelijk panden 
lljdelijk te verhuren/in gebruik te geven om 
kraken te voorl<omen. Dit gaat buiten de 
normale regels om (urgentiebewijzen b.v.). 
Kraakwachten worden niet alleen gebruikt door 
particullere eigenaren, maa-- ook door de 
overheid, zoals gemeenten. Eén en ander 
wordt vaak geregeld door makelaars ot de 
gemeenten zelf, maar er zijn ook speciale 
kraakwach1buro's zoals de HuisOppasDienst 
(HOD). Een aantal Vä"l die buro's opereren 
landelijk; het is een nogal verborgen circuit Als 
voorbeeld hier dit stukje uit de Groningse 
brochure "Kamer zoeken, voor studenten, door 
studenten•. 
J\Jl ti- Ja:naJc • 

De kraakwaooten hebben wemig 
woonkosten (meestal alleen gas en lichQ, maar 
ook vrijwel geen rechten. Ze moeten vaak 
lange kontrakten ondertekenen met wat ze 
allemaal niet mogen doen (bijvoorbeeld geen 
bezwaar Indienen tegen de bouwplannen voor 
hun pand) en ze moeten eruit als de eigenaar 
dat zegt. Als je een huurkontrakt hebt kan een 
eigenaar je alleen In een paar gevallen en na 
lang procederen uit zijn huis krijgen. Zo'n 
kontrakt van een kraakwacht heet een 
gebruikerskontrakt Dit alles zou een tijdelijke 
situatie moeten zijn. Veel panden worden 
echter jarenlang "tijdelijk'' bewoond door 
kraakwachten. Op 1 juli 1993 wordt er een 
nieuwe wet van kracht waarin het kraken van 
huizen die korter dan een jaar leegstaan wordt 
verboden. Velen verwachten dat deze 
Huisvestingswet het einde zal zijn van de 
kraakwachten. Als kraken verboden is hoef je 
tenslotte niet meer te doen of er in een pand 
mensen wonen. Ontwikkelingen in Groningen 
(en wie weet ook in de rest Vä"l het land) wijzen 
echter eerder op het tegendeel. 

J 
Je kan ook overvegen anci-kr a ak t:e ga a n wone n . Dit houdt: 

Bel de volgende make laars e n vraag o f je OPPASSER in één van 
hun leegstaande pandel\ kunt worden. Wees d iscree t e n als zij _ 
nie t:s voor je he bbe n vraag dan o f zij niet: iemand kenne n die,--f ___ \? j=s ~ou kunnen helpen . v~itstë\WäàYa ste .. 
Bakker beheer •... .. ..... •. •. .. ..• ...... tel. 130441 

Ubbo Emml.ussingel 10 

Boel e ns Jorrit sma BV •••••• • •• • • ••• •• ••• • •• • 183388 
Osseruaark t: 5 

Groningen ••• • . .•..•..•. .• .........•.•.• . • . . 137043 
Her epl ein 6 

Hoogebeen. . . . . • • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 131327 
Zui derpa rk 14 

Hopma. . • . • . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . • . . . • . . . • . . . 263628 
Verl. Hereweg 45 

Lagro Ebens BV ... . ........•. . . ... ... . ....•. 184080 
A-Xerkhof 13 ' 

• Vorig jaar werd de Leeg. 
standwet aan.9enomen door 
de Eerste en Tweede Kamer. 
De bedoeling van die wel 
was om ongerechtvaardigde 
leegstand van 
huizen en ge
bouwen tegen 
Ie gaan. Dat 
leek: in hel be
lang van wo
ningzoeken
den en dus 
ook bukeri;. 
uit-nood. Om
dat er !10QQ] 
wat ondui<le
lijkheden 01>: 

T bbe T i doken. werd 
e ns orr nga • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · 717818 besloten hel invoeren van 

Nwe Ebblngeacr · 119 die wet wt te stellen lol dit 
IBB d iacrr. Voor de belangenorga-vas t.goe ...... •.. ..... . . . ..... -•..... . .. 145500 nisaties van worun~ken-
__ A-_x_e_r_k_h_o_f _2_4_-_2_6 ____ __________ den mag dat uitstel leiden lol 

Ook zou je de HUISOPPASOIE:NST kunnen bellen. Telefoon: 030 -
511911 . 

afstel ln een brcx::hure van de 
l.andeuïke Orgarusatie Be
lçmgell<JlO'!l)en Huisvesting, 
de LOBH. wordt pcec:es uit ae 
doeken gedaan waarom die 

~andwet 
eigenlijk een 
anb,kroakwet 
is. Er wordt 
ook in aange
geven hoe op 
een betere 
manier kan 
wqrden voor
komen dat hui

·-: zen en gebou-
. wen leeg en 

on.benul blij
ven staan. Wie 

dat allemaal eens precies wil 
lezen kan de brochure bestel
len bij de LOHB, Henn Polak
laan 12 b, Amsterdam. tel. 
020-223505. 

pijn in de maag" komt meer in de buurt De 
r,csQ;lö .... ~ voorstellen In de nota zijn néYTlelijk vooral 

Ingegeven door een enorme angst voor 
"kraal<situaties". 
In de nota heeft men het voornamelijk over 
panden die de gemeente in beheer heeft, 
zomaar; cl in afwachting van verkoop, sloop, 
verbouw cl andere al dan niet vage planne~es. 
De panden van particuliere eigenaren worden 
echter niet vergeten. 
Het allerliefst wil de gemeente zo snel mogelijk 
van het hele gelazer, het "Kraakgevaar", at zijn. 
Zodra er een bestemming is: slopen cie hap! 
De gemeente heeft het afgeven va, 
sloopvergunningen versoepeld: een pand kan 
nu ook gesloopt worden zonder dat er een 
bouwvergunning Is. Dit levert voomameliP< 
kool~adveldjes en parkeerterreln~es op, maar 
alles liever dan een "kraakdrelging•. Niet alleen 
kraaksters worden bedreigd door deze 

Il Jan Hendrik Bod in zljn tijdelijke maar voordelige onderkomen aan hel Guyo1pleln. C, Tom V~rmeufen. 
NvhN ~1 - 1- 9 ) 

iwea vllegen In één klap. 

In Groningen zijn er mischien wel 30 keer 
1oveel kraakwachten als kraaksters. Vervelend 
voor de kraaksters, maar als de kraakwachten 
t'r niet waren zouden ze het nooit kunnen 
opbrengen om AL die panden te kraken. Het 
begint er op te lijken dat c:it niet zomaar 
Mtl-kraakbeleld Is. Onder het tegenwoordig 
populaire vlaggetje van bestrijding van het 
kraken worden er stilletjes grootse plannen 
gemaakt die toch niet zo heilzaam zijn als de 
gemeente jou wil doen geloven. 

Lcegstand:!!beleld In Groningen. 

Toen de gemeenteraad in mei 1991 een 
anll-kraakartikel In de Algemene Politie 
Verordening (APV) frommelde werd 
herhaaldelijk gesproken over een "flankerend 
leegstandsbeleid'. Naar aanfeidng van vragen 
van raadslid Walsma (PVDA) wist ene meneer 
Akkerman van Ruimtelijke Ordening (RO) een 
heuse nota In elkaar te draaien: "Gemeentelijk 
beleid m.b.t leegstand. Of: de relatie tussen 
beheer, planvorming en sloop•. De nota werd 
door B&W overgenomen, het werd een B&W 
besluit op 2-7-91 . Akkerma, heeft met (to en 
nog) kraakcoördinator Jaap Simons overlegd, 
or het nou daaraan ligt weet ik niet, maar 
1lgenlljk heeft het schriffsel een verkeerde 
nnam, "De relatie tussen leegstand, kraken en 

ontwikkeling, ook huursters zijn de klos. Met 
een sloopvergunning in de hand Is het een 
stuk simpeler om ze uit hun huls te 
procederen. Een braakliggend stuk gond 
(bouwrijpe kavel) schijnt ook makkelijker te 
verkopen te zijn dan een rijtje slooppanden. En 
je moet het de geachte investeerders (kv\ijQ 
tenslotte naar de zin maken. 
Soms kunnen panden echter niet gesloopt 
worden, b.v. omdat het monumenten zijn, or 
omdat ze mischien verbouwd gaan worden, 
kortom: er moet Iets anders verzonnen 
worden. En ja hoor. juichend signaleert AO een 
nieuwe maatschappelijke behoefte, die aan 
"goedkoop, TIJDELIJK, onderdak". Dat van dat 
goedkoop en dat onderdak ligt voor de hand, 
maar "tijdelijk"? willen mensen dat nou zo 
gaag of kunnen ze niet anders? Het lijkt erop 
dat AO zelf maar even een markt creëert voor 
haar eigen aanbod: (nog) niet te slopen, lege 
panden waar men geen breekijzertjes tussen 
de deur wenst Voer voor kraakwachten! Er 
wordt besloten dat er een koördnatiepunt 
moet komen wat "Vraag• en aanbod op dit 
gebied bij elkaar brengt Dit koocdinatiepunt 
moet vallen onder de afdeling grondzaken va, 
AO. Het dagelijks beheer wil men uitbesteden 
aan een particuliere stichting (zie verderop). 
Stichting en koördinatiepunt zouden niet alleen 
gemeentepanden moeten gaan 
bekraak'..,,achten, men lonkt ook naar de 
particulieren. Wat er van deze plannen 
geworden Is is niet bekend, ze zijn in ieder ,5, 



geval al weer ingehaald door nieuwe 
soortgelijke plannen. In februari 1 993 
verscheen namelijk de nota "Wonen boven 
Alles". Onderwerp van deze nota is de 
jongerenhuisvesting, hij is geschreven in 
opdracht van de Gronings6 
woningboU1NCorporaties en na enig gevergader 
overgenomen door de gemeente. Men 
slg,aleert een strukturele woningnood onder 
jongeren van zo'n 1500 wooneenheden. 
Daarnaast Is er sprake van een piektekort 
(begin s1UciejaéV') van ongeveer 1000 
eenheden. Eén van de oplossingen die men 
aandraagt om deze tekorten op te lossen is het 
tijdelijk laten bewonen van Jeegstamde panden 
door Jongeren, utteraa-d met een 
gebruikerskontrakt l\ilen wil de 
kraakwachtakUvlteiten van grondzaken 
bundelen met die van de beheersstichting die 
tijdelijk panden beheert de in het bezit zijn Va"! 

de gemeente, de provincie en de RUG. De 
koördnatle moet ondergebracht worden bij 
een nog op te richten Centra.al Punt 
Jongerenhuisvesting. Dit punt gaat mischien 
onder de SSH vallen (Stichting Studenten 
Huisvesting). Dit punt zou ook voor 
partikulieren kunnen bemiddelen en panden 
van partikulieren zouden tegen kostprijs 
beheerd kunnen worden. 

De cemecncc ucla tich wel ieu aan nn de 
in prinçpc gevaarlijke spanning russen die 

zou op die manier opgelost kunnen worden, 
ook het strukturele tekort wil hij met het 
gebruikerskontrakt te liff. Hij ziet er niet zoveel 
kwaad in, de kraakbewe!;jng heeft immers in 
vroeger tijden ook wel panden op die manier 
beheerd (renovatiepanden in o. a de 
Oosterparkwijk). Zo'n renovatiepand is echter 
wel andere koek dan een pand van een 
particulier die nog geen flauw idee heeft wat hij 
er mee wil doen. Peter Plantenga heeft er niet 
zo veel moeite mee als mensen dan jaren met 
een onzeker gebruikerskontralct zitten terwijl ze 
net zo Qoed een huurkontrakt hadden kunnen 
hebben. HIJ vindt dat ze mazzel hebben as ze 
zolang in een pand kunnen blijven. Vroeger 
sprak men nog wel eens van het vorderen van 
panden. 

Kommersjeel. 

Inmiddels heeft Groningen ook een eigen 
kraakwachtburootje: Buro Bronobo, gevestigd 
In het oude unlveriteitspand op de hoek van de 
Kraneweg en de Westersingel. Het burootje Is 
van Lenze Hofstee, hij doet het samen met ene 
Michel. Je kan via hen kraakwacht 'NOrden 
voor 175,- per maand. Lenze woont zelf ook in 
het pmd Hun konnekties lopen vooral via de 
JNM, de christelijke jeugdbond voor natuur en 
milieus1Udle. Met de kerst is daar een kongres 
geweest van deze organisatie. i:-c gmllcn. Overwogen wordt om de in- UiT: VRi1 

vmtarisadc van alles wat leeg is ofkoml, uil Neo~UlNo 
ce bcsccdcn aan ll=t b~reau van Pc~~r Plan- Normveivaglng. 
lcnp, een ex-kraker die nu werkt b1J de Nc-
derlandJC Woonbond, rtgio Noord. Plan-

tcnp (40) zou dan ~ het pion van de ge- Het bed-eigende van al deze ontwikkelingen zit 
meente ook de regehng von kraakwochccn . .. . 
op zich kunnen nemen. De voormalige ac- hem In de subtiele onderm11rnng van met veel 
mill, die zijn bureau pal tegenover de Wes- moeite verworven rechten. Het Is niet alleen 
ccrkcrk un de Kraneweg heeft, heeft zijn el d kraakwa h da · 'j 
olfene al klaar. 'Maar,' zegr hij een beecie verv en voor een c t t ZJ geen 

Nog meer plannetjes. IJ!Ïsmoedig, 'veel haa,c heeft de gemeenie huurrechten heett, het Is ook vervelend voor 
rueL Hee besluit lm al een jaar op zich een huurster dat er mensen ziJ'n die zonder 
wachcen.' 

Peter Plantenga van de woonbond heert Cle huurrechten ergens (moeten) wonen. Voor de 
gemeente een offerte (=voorstel) ge dam om overheid vormt dat namelijk een mooi 
de mogelijkheden van een dergelijk argument om de huurrechten yan iedereen aan 
gemeentelijk kraakwachtburo te onderzoeken. te tasten. Zo is het nu mogelijk dat de wet 
De gemeente heeft nog niet gereageerd op zijn veranderd Is zodat kamerbewoners het eerste 
offerte. Peter Planten~ heeft er overigens 'Nel jaéV" dat ze ergens wonen geen. 
zin in. Het moet na1Uurfijk allemaal nog huurbescherming hebben. Dit zou goed zijn 
onderzocht worden, maar hij denkt aan een voor de oplossing van de'kamemood 
opzegtermijn van een maand of drie voor de Mischien heeft het allemaal ook wel te maken 
kraakwachten. De eigenaar zou met de hele fle.ldblllseringstrend Denk 
verantwoordelijk moeten blijven voor het bl'jvoorbeeld eens aan de oproepkrachten, 
onderhoud aan het pand Qs nu vaak niet zo bij mensen die onregelmatig werken en precies zo 
kraakwachtpanden) omdat Je anders een weinig tewerkgesteld worden dat ze net niet 
verl<apte huursituatle krijgt (huur in natura) en aanspraak kunnen maken op de rechten die 
hij is tegen tljdelljk verhuur. Hij ziet het trouwens voor normale werknemers gelden. Eigenlijk 
allemaal nogal groot Niet alleen het piektekort een soort normvervaging op hoog nivo. 

r w C • 
STROOMPRODUKTIE IS RANDEf:!1~9..9P KOMST 

ENERGIEVERSPILLEND ~I~_.._,, 
Dij de produktie van elek1riciteit gaat in , ,,., 
Nederland en de meeste andere landen ro geleden is die opgespfrtst In twee sektoren: de 
procent of meer van de gebruikte energie ~-" produktie is samengebracht in 4 gote -
verloren in de vorm van afvawéTITlte, de~~ • )~ beaijven, hier in het Noorden de EPON, de 
meestal als koelwater wordt geloosd. Dat is il, distributie van stroom gebeurt nu door aparte 
een volledig overbocige verspilling. AJ eind n becrijven die vaak ook de distributie van gas • 
vorige eeuw was bekend dat de vrijkomende!'it~ en CAJ [kaba] verzorgen. Di~ ~.::.~ ', 
warmte benut kon worden, zowel in de .• 0~,d ,( fx; distributiebeciijven mogen zelf ook op kleine t · 
Industrie als in huishoudens. In 1932 werd in ~ schaal stroom produceren. Sindscien Is er een 
de Industrie al een rendement van 84 procent gewelcige toename geweest van WKK · ·'-ï:·- · 
bereikt door benutting van zowel 'kracht·•IIIR M omenteel is er ca rooo Megawatt · · ·-. 

' (elek1ricitei1) en Wémlte. Het huidige rendement ~warmte-krachtvermogen opgesteld, op een 
van de stroomproducenten is slechts 38\ · totaal van 16.000 MW. Daarvm is 2200 MW 
procent Haalbaar met moderne technieken Is 

1J centraal vermogen (dwz bij de producenten], 
90 tot 95 procent Er kan d.Js no~.i•• J 2700 MW decentraal vermogen[bij de industrie 
verbeterd worden. Voor de totale• 14 en distributiebedrijven] en bijna 11 00 MW 
stroomproduktie In Nederland wordt eén v1, stadsverwarming. Tot 2002 wordt een toename . 

~8;~=~ totale Ne<!!~~~e energeverbtitV D ~=::~~~ ~:~~ ~:: ~~~~~':~~~ 
!fQt1eA!.-.... Q k,~fä&~~@.~fä$,,$.} koppelnet (de hoogspanningsleidingen]. Nu~ 

~~r~z:~~·:t~~;::~=::.~~1 
Door toepassing vm Wérmte-Kracht Koppellng$,{l Door toename van WK (lokale produktie] · · 
[WKK] kunn_en we ":Jim tien procent op ons :~ {t:1 neemt de behoefte am trmsport á en he~ 
totae energ1everbru1k besparen. Dat is al heef:7i.~tl het koppelnet vnl. een bufferfunktie. ~,;-,C ·: 
lang bekend, maar door konkurrentfe tussen -. Grootschalige prodJkUe zal op den. ei.Jur vrijwel 
de stroom- en gasboeren is het er tot nu toe ~-,; geheel verdwijnen. In de niet te verre toekomst 
niet vm gekomen. De s1roomboeren, verenigd ,J~:;' (enkele decennia] zulllen er op het~ vm . 
in de SEP-Samenwerkende Elektriciteits , leder gebouw zonnecellen liggen. Decentraler · 
Producenten-, geloofden heilig in de voordelen _. ~ km niet Door een kombinatie vm . . 
van grootschalige produktie. Dat gaat niet of~ -~ ~ energesllmmere apparaten, hogere prijzen . 
heel moeilijk samen met benutting van :s:_ voor gas en olie, verbeterde opslagsystemen'I • 
afvalwanTite: daarvoor wordt er op een plaa1s ,. en betere plus goedkopere zonnecellen zullen 
te veel warmte geproduceerd. Bij een centra! . de huishoudens en kleine bedrijven in de · 
van 600 Megawatt [1 Megawatt is 1 ooo · toekomst zelfvoorzienend kunnen worden. 
KiloWatt] met een rendement van 38 procent Eindelijk artonoom.: ', ,. · 
komt 1580 MegaWatt aan warmte vrij, veel ',,, ·,. 
meer dan er in de direkte omgeving gebrul ~~il.:ftD',_ 
kan worden. Je zou de afvélM'8fTTlte via ee 
buizennet kunnen gebruiken voor 
woningverwarming, maar de aanleg van z;'n 7 
buizensysteem is erg ei.Jur en er gaat vooral bil"'·-.,....., 
gotere afstanden veel warmte verloren. Op " 
kleine schaal wordt dit systeem wel toegepast, 1 
maar qua kosten is het vrijwel nergens 

rM~bè ~ 4, .. 



"1'EE~ HET 
tN t/,ZEI>E~N/.J/.Jf1 r· 

is de gedachte die -~j krijgen 
wanneer we door de media overspoeld 
worden door ber ichten over geweld , 
haat en onverdraagzaamheid . 

"Vul kll!ine m~nun dil! op 
vul kleint plaatsen vul klt!ine dingl!n doen kunnen 
hl!t ge:iclrt van dl! wueld l'trunduen". 

1993 
is uitgeroepen tot het jaar van de 
rechten van de mens, met speciale 
aandacht voor de positie van de 
inheemse volkeren. 
Een ' verenigd Europa' is dit jaar 
een feit geworden . De binnengren
zen zijn geopend daarentegen zijn de 
buitenste grenzen nog scherper af
getekend. 

Het relatief jonge jaar -is toch al 
zo geschonden door oorlog, milieu
ramoen en rassenhaat. 
Wij zijn allen kinderen van deze 
aarde . Ademen dezelfde lucht en 
drinken hetzelfde water. Diep in 
ons hare willen we toch allemaal 
harmonie, gezondheid en geluk. 

VREDE IS DE WEG. 

= . . : 

Ook dit jaar voelen we ons ger oep~n 
O? pad te gaan en het land te door
kruisen. Dit maal van het meest 
zuid-westelijk naar het noord-ooste
lüke deel van Nederland. 

Maandag 19 april beginnen we onze 
tocht in Retranchement. Vandaar gaan 
we van Bruinisse via Dordrecht naar 
Amersfoort. We hopen op bevrUdings
dag aàb te komen in Zwolle. Richting 
Groningen aanhoudend lopen we daarna 
om het Lauwersmeer heen . Op 17 mei 
willen we eindigen bij de Eemshaven. 

Per dag lopen we 20 kilometer en 
overnachten bij mensen thuis, op cam
pings of bü actiegroepen 

Wil je meelopen 
of 
meer informatie; 

HET WI'ITE HUIS 
DORPSSTRAAT 11 
4634TM WOENSDRECH1 
01646 - 15183 

giften ter ondersteuning 
van deze tocht zijn welkom 
op gironummer 4590096 
van atoomvrijstaat o.v.v. 
"IN VREDESNAAM". 

STOP l>E VS-BLOKKAl>E VAN ct:1u 

Aan de Nederlandse bevolking 
Aan de Nederlmuise regering en de leden \\'.lil de SfJJlln Generaal 

• Zoals bekend, hebben de Verenigde Staten na de 

Cubaanse Revolutie van 1959 een economische, 

financiële en haf:'çl.elsblokkade tegen Cuba inges

teld In een poging Cuba weer binnen hun in

vloedssfeer te brengen. Onlangs heeft president 

Bush de Torricelliwet geratificeerd, een wet die 

een intensivering van déze nog steeds van kracht 

zijnde blokkade beoogt. 

Melde inwerkingtreding van de Torricelllwel is een nieuwe en ge
vaarlijke onlwikxellng Ingezet; door hel erbij betrekken van 
dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven. clle buiten de 
Verenigde Slaten zijn gevestigd, alsmede het dreigen met reper
cussies naar landen die mel Cuba handelsbetrekkingen onderhou
den. wordt de blokkade dusdanig vesrcherpl. dat gesproken kan 
worden van een tot.ale Isolatie. De consequenties voor de kwaliteit 
van het leven voor de Cubaanse bevolking zullen rampialig z.ijn. 
Als gevolg van de blokkade en het pralctisch wegvallen van de 
handel met de landen van Oost-Europa en de voormalige Sovjet
Unie. kampt Cuba nu al met grote economische tekonen en een 
gebrek aan elementaire uk.en. ioals mcllcpoecler. medicijnen, pa
pier. schoolmiddelen en ieep. De Torricelllwet is niCl alleen «:en 
daad van agressie tegen hel Cubaanse volle. het is tevens een aan
tasting van de soevereiniteit van alle andere swen. die nu 1c 
maken krijgen met het eenzijdig opleggen van de VS-wetgeving 
ln.zalce hun handelspollUelc. Vanuit Canada. Mexico. Engeland i:n 
Franlcrljk hebben regering en/of parlement een krachtig protest 
laten horen. Niet alleen lcan de 1oekomst ,.3Jl Cuba en geheel Ln
tljns-Amerika slechts worden gewaarborgd. wanneer een sfeer 
van omspanning. dialoog en handelsvrijhl'id bcstn:u. maar ook Is 
l'it:derland in het bijionder betrokken v3Jlwege de met ons land 
verbonden gebit:den in Lntijns-Am~ka. -c,111u1111111111111111111111111111 111 1111 11111111111111 1111111111 
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. •.. - .;::,_ 'Il: . 
Op een openlngstentoon&elllng wordt een over
zicht gegeven van de anarchlsltlsche beweging, 
waaá>)J .verschillende richtingen worden voorge 
steld. Veider zal hierop In het verloop van de 
Llbertalre 'Oagen nader Ingegaan worden. OOk 
zullen verschillende werkgroepen Ingaan op de 
grondgedachte van deze dagen "Wegen naar ee 
anarchistische samenlevlng·.- . -~ 
Oe Libertaire dagen zullen algemeen toegan e
llJk en begrlJpellJk zijn, ook voor mensen die zie 
tot nu toe weinig met anarch_lsme he_bben bezl 

ehouden. 

Kosten: 
We vragen In de voorverkoop 30 OM, op de da

gen zelf 3ö OM, voor alle dagen (lnkl. slaap-~ 
plaats, konj~3;_n, .,voorlltellln~en). ~= .: : ;.·-:~ 
• . :.1 ::. -. .. r,,.:' - r -.. ~. . ..;.·-_( · , ... / _-

.... ,,,,.~ ... .-..,. ~·· ~ ·· , <: - C ..., 

In de Informatiemap voor de Libertaire oagen, · 
· /1993 stut de doelstelling, het programma en or. 
· 10,nlsatorlsche zaken. Oe nadruk hierbij llgt op 

een nadere beschrl]vlng van de verschillende 
werkgroepen en voorsrelllngen, zodat Je Je kunt 
voorbereiden. Oe map koat 7 OM, drie voor 1ö 1 
OM, Inkt, porto. Je kunt ze bestellen bij het kon 

'12Mr-P~takta~res. 1 
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