


liet reetjes 1omatenaau11 van een bord 
atllkken van mijn gellerde, de lentekol
der In de kop hebbende, poea doet ver
moeden dat zij het ala Tampoea (zie 
verderop In dit vod) niet alecht gedaan zou 
hebben. Met haar 7.6 kilo zou ze meer ge
wicht In de plaatlc zak hebben gelegd, waar
door de bloederige masaa de heren en damea 
fournalllllen mlaachlen wel opgevallen was. 
Ja, het 111 voorjaar, de rrultVllegJes en de bom
aanslagen hangen weer In de lucht. Vandaar 
dat mlnetena driekwart chaoa (ok6, lichtelijk 
overdreven) uitleg en verklaring geeft van 
deze fenomenen. Nu nog een gratie relaje naar 
Jemen en een pakkende handleiding voor lede-
reenl Dit aoort blijde gebeurtenlaaen vragen 
om een kleine herhaling bij een leeg 
· oren11ho11pltlum·. Zoala Jullie wel uit de kran-. 
ten kunnen vernemen l11 deze lnstelllng niet al
leen overvol, maar ook nogal In beroering. Oe 
hoge piefen zeggen dat er opstand dreigt en 
maken de gevangenen nog meer het leven 
zuur. Menaen van het Autonoom Centrum mo

Po _stbus 752henwer 

9 7 0 0 AT wat om 

G R O ~ l N GEN hier 4 da
gen In het 

Orand Theatre op te 
treden. Een deel van 
de avond zou dan ver
zorgd kunnen wor
den door llnkae groe

pen uit de etad (dl11-
c ue111a, tentoon-
atelllng, .. ). Os 

lnrowlnkel, AMOK-Noord en Rebel hadden er 
al wel zin In. Op deze manier wlllen te In a lle 
steden optreden, de na1uurvrlendenklup NI
VON heeft haar eteun ook al toege.i:eod, Meer 
weten et leuke plannetJea? oa naar de 1nrow1n
kel, adree hieronder (060-133247). 

gen het gebouw niet meer In omdat ze onruet ---~ .. 

Hoe meer lnrormalle we krljgl'n uit de rt-llf van 
het land en het rort europ,, dea te ml'er achlJ
nen we het kontakt met de llledefljke ~chler
ban te verliezen. Het AFO Ie al dan nlM 

. doelbewust onvindbaar, wur het apreekuur 
zouden veroorzaken. Justitie achermt met een 
door enkele vluchtelingen ondertekende 
verklaring waarin staat dat zij de AC-er11 niet 
meer willen zien omdat die alleen het beleid t 
wlllen bekritiseren en geen aandacht besteden 
aan hun vluchtverhaal. Andere vluchtelingen 
zeggen dat deze hele ondertekening door
gestoken kaart Is, het lijkt ons ook een dullller . , 
zaakje... '-
Meer bajea-nleuwa. Maar dan wat vrolijker. 
Knut en Ralf, de twee mensen die beschuldigd 
werden van het leggen van betonplaten 
op de ralle van de trein van Hamburg 
naar Kiel (zie vele vorige Chaoaeen) zijn 
dan toch vrlJIII Ook de dultae Justitie be
gon In te zien dat ze deze beechuldlglng 
toch echt niet waar konden maken. 
Cultuur: Het ziet er naar uit dat de Inter
nationale Nieuwe Scene, een polltleke to
neelgroep uit belglë, weer naar 
gronlngen komt Ze WIilen een stuk gaan 
spelen wat gebaseerd Ie op de 
middeleeuwse legende van ene Halewljn, 
gaat over macht, maeea'a bespelen enzo. 
ZIJ willen met dit stuk lange grote neder
landee ateden gaan loeren. Ze dachten In 
december In gronlngen te zijn. Het lljkt 

nu zit na de verhuizing van de Werl'lldwlnkel 
, . la ook one ond uidelijk, Verder moet de Here

• : ; weg 21A, de jongete aanwlnat van de zlt'IIOQen-
de kraakbeweging {Ik zei al, we verlletM het 
kontakt) al weer arvJoelen. Tja, gebrek un 
middelen or kontakten hogerop In hl't wonlng
dlatrlbutleayateem or zo. Het rlJne weten we e, 
ook niet van, geen etukje gekregen, enlk boe· 
hoe. 

1 teestgewoel en andere èe ezighden door, 
1 na Vlrnomen t e hebt:en dat t ch aoslàzer ! rst bes tand voor zichti, doch gr aag wenst 

mee te genieten - niet a-live in mazzo 

l, maar stiekum privé knuajee thuis ,- van 
latste dagen van t letendarieche 2 jaar 
bes taan ,1.a11,'h,a•• 
aazzo ?'n I do i t youraelt bar en onderd~ 
im111er zonder recht op gemeentelijk leidi 
ngwatlrr ,maar gelukkig gesitueerd in 
ooeteretraa t 33 , GR~N"N,dm in re~nland 
kilcke rh.nd ned e rland , 
de 11 old.ere tac;e herbere;t enkele doorwaai 
ka111ers en biedt nog steeda onderdak aan 
111enig ta.Dlilie duit,# verdieping met 
s tatige huiskamer,de ko!!ie pruttelt k1 
àar en een zoet gekabbel van de nieuwe ·.--:::~-~ ._ ..... 

~ te teàl nomix on tsnapt uit,: rehearse.lhok 
ook ie 111en niet te zuinig geweest 111et t 
opt zel!de niveau gelegen riant honden 

1 t oi
0

le t tevens ui trenveld , bec;ane grond e 
n voorkelder zijn rui111 'YOorzien van het 
betere bargoed , z1. thoeken, de a.lo11bltende 

1 
eta.ata!eli;,111 d.e dansvloeren e n concert!: 
alen met extenaible podia niet te verge 

Jo 

,_ ~ -r. -
r agaa a ls op atcelopen za t e;uag:reest , n 
J)lllar aaand terug hoe kon een y,c,r;o-vre 
deebenetiet belanden i n een turks-scho • 
tee oorlog, ook ve el mazzovolk en bezoJ 
eker.t e bij gr,51U1-d.e1110 te,en ( euro pees1 
racierae,ei n!gelopen :rebr. iè rave a.,ai 
nst raciem tenbate va n enkele anti!as 

:kJIIIJll)I 
~ ndertuseen zou je bij na vergete n at 
~ ;r nog rustig 11et t pand rondgespecule 

erd wordt,oftewel een volgende anuiter 
had mazze op zrrerlanglijat geplaatst,l 

zá a.dvokaat ee een brietje achrijv 
en, begint wat te klieren llet een Jcort 
,ed1n,, aar 1cr1J,t van de rechter te h.A 

1 -~-~ 
oren eerst 11aar ee een beetje bouwpl an 
te tekmen ( want aazzo heett zo zn ,esc 
hiedenie,zie· vori,r;e chaossen) voord.at 

' huidige bewoneI9 / gebruikerevolk vriend • 
e-ii:lk werzoclt!t wox,it dient in te . pa lc.lce 

gezegd,zo komt meneer paar week 11 
met wat pa pierwerk over minimaal 

si n everbouwin van anderhalve 

,klopt geen r eet VIUl dacllten we zo 
maar we leve n in e

0

en à.emocr a.ti "he rech 
ta taa.t , dus dagen bee;innen a:! te tikken 
naait zo leuk n a tuurlijk, bovendien be, 
on aan de horizon de e;loeà. Ta.n t twee 
ja.ar bestaa.nire est te da,en, en d a.ar bli 
jven ze me t d e poten vana:!, -wal\t zoa l 
e ,e misschien reeda be~repell had,ffe z 
i n do o :reest ,-.,1 ,t nog tax 

chrijeve rij der aà.vokaten1 boreca-patser 
d~n.Jc t allemaal belottes van ons te lcunn 
·en verrrachten,maar koat 
er dat we er op aaa11dag 
l unch uit aoeten,wor à.en ,eacht wee te z 
i jn •• • , maar dat is nog toe.komst ver 
nachtine;en,eerat time voor more bottles 

l !jaar-s teest,be«innend op zate 
17 a pril,smitda.e,,3,at the 
ervoor,opj,in ,achter, 

aaar exit de 111oe;elijkbeid aee te 
lopen in de MAZZO-PAR.ADE door 
s ta.d ., • eo be the re 

A!AZZO STILL GOIN' ! ! ! ! ! ! ! 



RO ALS SANITACTBAK 

Groningen is al weer enige tijd 
Saraj e~~ op de plek waar ooi t 
de Katte bak stond . BeleidsmeAeren 
die dach t e n dat alles nu voorbij 
was krege n e en kat in de zak. 
Enk ele vrouwen hadden nog een 
leuke verrassing voor hen in 
petto. 
Getooid in lange regenja~sen 
lieten zij zien dat zif ~t niet
eens zijn met het gemeenteöe\eid, 
dit op de manier die vrouwen .zo 
eigen is . 

en de po itie voer 

~ 

stormrammen. 

afwachting van de politie werd 
vrouw die niet kon ontkomen 
een WC door drie k ere ls t egen 

de grond gedrukt . Je weet tens
lotte maar nooit me t die • • • • 
Dit duurde + 10 minuten, de 
beschaafde ambtenaren probeer
den haar ook nog op de foto te 
zetten . Dit mislukte wegen s ca
puchon . 
'S avonds werd er -inmiddels tra
ditie- gelawaaid emoot bij het 
hoofdburo . Niet iedereen was 
daar tegelijk, sommigen zaten 
al een half uur voor aanvang 
voor het buro te wachten . De po
litie, ook niet gek, dacht 1+1=2 

e een c arQe uit. 

paard te ti:-ekken , tot overmaa t..., ..... , .. 
van de gezellighe id begonnen~ 

u Qgencen er nog even met de 
knuppel overheen te gaan . In 
z ' n entoesiasme lie t 1 van hen 
z ' n pistool val len (gelukkig 
geen gaatj es in me lkpakken) . 
De volgende ochtend gingen on
geveer 15 mensen he t vanwege 
deze klotezooi nog eens over
doen . Om+ hal f 9 ( ! t) 's ocht
ends maakten zij bij poort en 
hoofdingang een bak he rrie . 
Zel fs burgemeester Ouwe i:-kerk 
kwam er even naa r kijk en. 
De arrestante werd gelukkig 
vrijdagmiddag al vrijgelaten , 
zonder dagvaarding en zonder 
dat haar naam bekend was! 
Hopelijk houden mensen er in 
' t -vervolg meer rekening mee 
dat "oplettende burgers" en 
smeris axies kunnen verpesten. 
Geoliede machine weet je wel •• . 

Kraakster~ 
vernielen 
tekeningen 

ORONlNOEN Ee~ 
~p ex-kraakaters van de 
panden aan de Reit.emakers
rijge heeft gistermiddag ver
nielingen aangericht in Hel: 
gebouw van de dienst Ruim
telijke Ordening en Econo
mische Zaken van de ge,! 
mèent.e Groningen aan het 
Oedemp~ Zuiderdiep. ,De 

NvHN 1-l+- 93 
kraaksters drongen het gë
bouw binnen om te prot.eet.e
ren tegen- de sloop van de 
panden waar ze kort geleden 
door de politie uit werden 

· vèrwiJderd. In" hel ' gebouw. 
werden wanden besmeurd 
en werden bouwtekeningen 
vernield. Verder strooiden ze 
pamfletten rond waarin• ze 
hun mening kenbaar maak
ten.' De politie kon alechta 
ién ,aanhouding vei-richuri. 
De overige kraêksteÎ,, wái-e'h 
op het moment dat agenten 
àrriveerden al .verdwenèá"' 
De identiteit. van de aange
houden kraakster ia nog 'On
bekend. · .. _. 11 , •• ,,. • • . ,. 1/ 

. i, d' . 1., t ltl 1:,n 1--h,i 

OP VRIJDAG 12 MAART WERD DE KATTEBAK ONTRUIMD 
HIEROVER ZIJN WIJ HEVIG ONTSTELD! 

"De kattebak" waren een aantal panden aan de reitemakersrijge 
die tussen de 3 en 10 jaar gekraakt waren na jaren leegstand en 
verkrotting. 
Het heeft BLOED , zweet en tranen gekost om de panden,die in op
dracht van de eigenaar-de gemeente groningen-deels waren gesloopt, 
weer op te bouwen en bewoonbaar te maken.De Kattebak werd bewoond 
door een groep vrouwen die ervoor gekozen hadden al.leen met vrou
wen te leven,op basis van geliJkwaardigheid , zonder steeds gecon
fronteerd te worden met een door mannen gedomineerde maatschappij. 
Het zet bij ons kwaad BLOE1' dat de gemeente deze mooie oude huizen 
l aat slopen om er dure uni:tforme yuppenhuizen voor in de plaats 
te zetten .Betaalbare sociale woningbouw is een woord dat in het 
gemeentelijk w~ordenboek niÎt meer voorkomt. 

In VERBAND hiermee hebben wi j op 1 april (ha ,ha • . ) overal. in het 
gebouw van R.O. onze speciale vrom,en wapens achtergelaten , om zo 
te protesteren tegen het afbraakbeleid van de gemeente .Een krach
tig wapen,getuige de ophef die in het verleden is gemaakt,toen 
er voor de deur van de heer Vonhoff een pak maandverband werd ge
vonden. 

WIE M.ET DE KAT SPEELT ZAL ERDOOR WORDEN G EKRABT ! ! ! E. 0 . D. ! 
(ex·,rossieve on,a:estelde d::uno!l) 



DE SMERIS IN HET NIEUWS 

Vrolijk en Informatief - Samenstelling Arjen van der Sleur: 

ijk goed 

EVEN BUPR !=~-~:;~~~r~L--~~ __.___._______.-~ 
~~'::~~=o~~a~A~0-2-93 ATEN. "'""' 
opperden we het idee dat "Gri j sbaard" • • 
(beruchte smeris) e n A. Nap (nu met pensioen) wel eens één en dezelfde per
soon zouden kunnen zijn . In de Gezinsbode van 19-2-93 stond e chter een af~ 
scheidsinterview met A. Nap . Bij he t interview stond ook een kanjer van een 
fo to . •• Waar j e ook k eek •• • geen Grijsbaar d . Dat wordt dus verder zoeken . Ho
pel ijk is de rest van het stukj e en de f o to wel in' goe de aarde gevallen . 

MENEl!:R RISICO IN \\OORD EN BEELD 
Lang, heel lang geleden, in december 199 1, probeerden mensen in Groningen _ 
een pand voor de tweede keer te kraken . We hebben _het o ver de Kraneweg, dit 
Bolwerk heeft zijn gerenomeerde status echter aan de derde ~eer kraken te 
danken; · De tweede poging mislukte dus: 3 dag:n Haren (politieb~r~) voor 2 
mensen • •• Dit mislukken was niet alleen t e wiJt ten aan pech1 we i nig mense n 
en onervarenheid, ook de Politie had _er wat mee te maken . s Avonds k wamen 
zij o n der aan .. 
voering van H. I!:. 
Rieske naar het 
pand . "Ze wi lden 
even binnen kijk-
ken". De de ur 
ging open met~d~e"'-"'irm 
hierbove n geno em-
de gevolgen . _ 
RIESKE=RISICO kor-
t om . Enkele dagen 
later werd het 
Emmaplein 1 ge-
kraakt. Jaap 
Simon s , toen nog 
kraakkoÖrdinator 
van de politie, 
Omschreef Rieske 
toen als "Hulp
k raakkoÖrdina tor". 
Jaap Sime ns is 
inmidde ls vervan
g en doo r Rob Vos , 
we zijn e rg be nieu 
wat er met Rie ske 
gebeurd is . De z e 
foto uit het Nieuw-
sblad zal he t v a st 
gemakkelijke r 
maken om e ventue-
l e koÖrdinerende 
aktiviteite n opt 

VERVOLG RISICO 

sporen. Op d e foto 
zie je hem aan het 
werk tijdens het 
emmapleinproces op 
17-2- 93. "H~, ik 
ken jou, jij hebt 
mij ooit opgepakt", 
"Ja , zeg maar Harrie 
hoor?" . 
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Agent verdacht van corruptie.''.; 
GRONINGEN - Een 45-jarige poU

ûe--ambtenaa.r in de sud Cronincen 
wordt ervan verdacht steekpeMingen . 
te hebben aangenomen van de eigenaar· 
van een gokautomatenhal Hij is op non
actief gesteld in afw.achán1 van een nP' 
port van de rijksrecherche. De verdach
te werkt op de afdeling Bijzondere Wet-· 
ten en zou hij een bedrag van 'enkele
honderden culdens' hebben geacc~ 
teerd. Onderzocht wordt of de politie
man in ruil daarvoor een horeaver· 
gunning heeft verleend. 

~ =~-~~-~- Deze advertentie stond een paar 
·, _Wel eens geboeid geraakl ; Weken geleden in het Parool de· 
' door een blonde AGENT van V , 

N. 38. Jongedames schnr,en l~ olkskrant en de Trouw. Toch maar 
~e~~22:JG, _9704LB Gto- 1 geschreven? laat de CHAOS mee-

ï .,,~., ••. . gen ie ten! ( hebben we" alsnog een 
roddelrubrie k) . 

Kl eur Merk/type 

rood Citroën 2CV ( eend) 
b r uin Toyota corolla 1 . GXL 
blauw Mazda LX 
rood ford Escort 
bordo rood f o rd Escort 
rood Opel Astra 
wit Mazda 323 
Zi lver Opel Ka d~t 
Blauw Opel Astra 
Grijs Volvo 340 
Zilver/wit ford Escort 
Donkergrijs Volvo 340 
Zilver Citr o ën AX(?) 
Bordo rood ford Escort 
Bordo r ood Opel Kadet 
? Mi tshubishi 
? vw Golf 
Blauw VW Golf 
Blauw Mazda 323 
Zilver ford Escort ( nw mode l) 
Donke rrood Honda Civic CSI 
Wit Peuge ot 
Donkerblauw VW Gol f 
Blauw Volvo 
Rood ??? 
Blauw VW Gol f diesel 

Ken tek en 

KG-51- Sf 
fR- PN- 55 
DP-Sf-41 
Yf- 65- GX 
YN - 27- RX 
DR-VD-10 
XT- 54-TR 
XR- 74-KB 
f J - fN - 96 
TT-90-XK 
YK - 33- LD, 
TL- 83- NL 
DD- Gf- 20 
Sf-64- YP 
YV-63- PX 
fD-RX- 58 
fZ- ZV- 19 
DG-NH- 58 
TD- 29-GR 
fR- JZ- 88 
DJ- TG-0 1 
XT- 67-PD 
TS- 55- PZ 
XP-02-TP 
JL- 92- GT 
PS-55-TZ 

IDe Auto ' s hiernaast zijn 
auto's die door de pol itie 
oe bruikt worden, maar die 
;iet(meteen) als zodanig 
herkenbaar zijn, Stille 
Bakken dusl 
Sinds de CHAOS van 20-2-93 
is dit l ijs tje nogal ge
groeid (=verdubbeld !! ) . Dit 
dankzij de ijverige arbe id 
van vele oplettende CHAOS
lezersters. Draag ook eens 
je steentje bij aan het 
o ntano nimiseren . van d e 
Smeris! D~poneer gegevens 
over Stil lebakken in ons 
postbusje. Gaa t het niet om 
groningse (provincie) auto ' s, 
zet het er dan bij . De auto ' s 
op dit li jstje komen tot zo
ver bekend alleen uit de stad 
groningen , maar i . v . m. de 
r egiopo litie moeten we de 
provincie toch vooral niet 
verge t en, 
faar krijgen we straks (nu) 
namelijk ook mee 'te maken. 
Zet er a . j . b . vooral ook bij 
waarom je denkt dat een auto 
van d e politie is (bv dat 
j e een bon kri jgt v a n de 
i nzit t enden). Weet je het 
n i et z e ker (bv auto die 
langzaam voor èen kraak-
pand langs r ijdt) zet dit 
er dan ook bij , andere 
mensen weten mischien meer 
van de betreffende auto , dan 
kan hij toch nog op de lijst. 

Het be langri jkst op dit lijstj e ziJn de kente k ens, he t merk ot de kleur kan 
i nmiddels verander t zijn . De politie verwisselt namelijk k entekens e n spuit 
a uto ' s over. Bove ndien is niet iede reen een a utoke nne r/ster. Voo r op/aan
merkingen en verbet eringen staan we trouwens ook helemaal ope n . 1' 

1 Auto Actief 1 
Voo r d e Liefhe bersters nog een auto waar Ouwerkerk 
(burge meester) vaak in rijdt: 

.Z.Wart Audi 80 DD-YJ-58 
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KRAAKPAND ' T KOETSHÜS 

ONTRUIMD 
Nadat het pand ' T Koetshüs in de kruis
straat 20 in Leeuwarden zo'n tien jaar 
ge.kraakt is geweest, staat er een ont
ruiming voor· de deur . De beruchte huis
jesmelker Piet Sider ius uit Berlikum 
heeft bouwplannen voor het pand en wil 
er vijf studenten-appartementen in 
onderbrengen (het pand is hooguit groot 
genoeg voor drie) . De ervaringen met 
Siderius leren dat er gegronde redenen 
zijn om te vrezen voor halfbakken ver
bouw en enorme hoge huren voor deze 
kippenhokken. 

S<,Rl'!Y 1/Efl[N, IN ONZE 
I\ECH:SOF\l>E fltB 1~ WÈL 
MACHÎ.SMll>l>EtEN TEGEN 
KF\"-KEI\S, MAAR I\Jlë.Ï 
TEGEN SPECUL.0.NTEN ••. ! 

EIGENAAR SIDERIUS 
Dat de ontruiming met een kort geding 
e n een door de gemeente goedgekeurd 
bouwplan moest lopen, past niet geheel 
in het straatje van Siderius. In het 
verleden heeft hij zijn vriendjes-spe
kulanten geadviseerd om via bedreiging-
e n en knokploegen krakers te intimide-
ren en te verdrijven. Zo handelt hij 
zelf ook. In januari 1992 formeerne hi j 
een knokploeg en drong ' t Koetshüs bin
nen. De aanwezige mensen werden met ge
weld bedreigd en het pand uitgezet. Een 
aantal buurtbewoners, met name de groen
teboer in de Oosterstraat, juichde het 
optreden van de knokploeg toe. De groen
teboer die tevens verantwoordelijk is 
voor het afsluiten van de stroom van het 
KoetshOs (de Frigem gedoogde 8 jaar lang 
dat er een veilige stroomkabel over de 
weg hing , maar na aandringen van de 
groenteboer werd het verboden), heeft zijn 
medewerking verleend aan de knokploeg. 
Aangezien knokploegen van spekulanten nog 
s teeds verboden zijn werden Siderius en 
zijn handlangers gearresteerd en betrok
ken de krakers weer hun pand. 
Na dit voorval werd de aanval op 't 
Koets hüs geopend door extreem-rechtse 
Jongeren, die aanhangers van het Aktie
f ront Nationaal Sociali sten (ANS) zi j n. 
Ruiten werde n ingegooid, er werd brand 
ges t icht en een bewoner werd misr.andeld . 

' het is bekend dat Siderius kontakten. 
heeft met sommige van deze rechts-ex
tremistiese junks en mede omdat dit ge
weld vrijwel meteen na het knokploeg
optreden begon, is het de vraag in hoe
ver~e hier een verband gelegd kan worden. 
Was het geweld van de fascistiese junks de 
volgende aanval van Siderius? 

POLITIE-OPTREDEN 
Het waren oiet alleen Piet Siderius en 
d~ voormalige eigenaar Teake Dijkstra 
die met lede ogen hebben moeten toe
zien wanneer hun ' slimme plannetjes' 
om het pand te· ontruimen weer eens mis
lukten. Half augustus 1992 ondernam de 
leeuwarder politie eveneens een poging. 
van de ene op de andere dag had zij het 
pand dichtgetimmerd op een moment dat er 
even géen bewoners aanwezig waren. Na 
heftig protest moest de politie de pla
ten weer voor de ramen vandaan halen; 
~en . karwei waarmee zij de hele dag en 
avond bezig zijn geweest. 

TIEN JAAR KOETSHOS 
Al met al heeft het Koetshüs tien jaar 
kunnen bestaan. In deze periode is 
het pand gebruikt als woning , ontmoe
tings- en aktiviteitenruimte, en het 
laatste jaar als fietsen-reparatie 
werkplaats. · 

Dit stukj e komt uit d e f unest van 
Maar t 1993 . fun e st is een links b lad 
voor het noorden uit leeuwarden . Het 
is z e ker de moe ite waar d om eens te 
prÖbe~en, veel achtergr ondar tikelen 
die j e niet overal a l aantreft. Dit 
bl a d is in groni ngen verkrijgbaar 
bij de I nfowinke l (Steenti lstr. 38 , 
woe/za van 14 uur to t 17.30 uur) . 
Je kan ook een abonnemen t nemen: 25 
piek voor een half jaar (6 nummers ) , 
schr ijf naar pb 224/8901BA Leeuwarden 
$/.C:29.66 . 95.688 r rl Bank t . n.v. 
fune st . 
De kop van he t stukje vind ik nogal 
onbegrijpelijk , volge ns het stukj e is 
het pand op dat moment nog n iet ont
ruimd, wie wee t volgende X .m~er info •• • , 



Krakers laten zich één 
voor één pand uitslepen 

LEIDEN • Een storm In ten gbas wa
ter wa.1 hrc. De krakers "Dn hd voor
mallg.t t omplu van drukk•rij/uil
&•nrU Croon h•hbcn dgdopen 
woonsdagmorc•n w«r vttl sl•nnls 
g•lrapl, maar ll•l•n h•l nl•l aanko
n,en op ttn hord• tonrrontatle mtl 
dt polllle. Ze hoddtn hun krook
rond Wtl S(tyjg gtbarrkadttrd. De 
ramen op de bqant 1rond waren 
nrstnlgd mtl plonktn, lr.llle
wuk, tv•luc.htls •n slulltn. 

Om licn uur vcrs1reck de 1crmijn 
voor de krokcrs om vrijwillig hel 
pond IC vcrlalen. Maar ze gingen 
niel. lnlegendeel. ze gooiden een 
koelkasl op slroal. De woordvoer-

der van de politie maande hen loch 
moor Ic gaan en niet zo kinderach1ig 
Ie zijn. 
Hel anlwoord van de krakers, die 
bivokmulen droegen om niel her• 
kend IC worden, liel aan duidelijk
heid niets cc wensen over. Ze gooi· 
den vanuit een ranm op de eerste 
verdieping gerichl ,irijkers en zak
jes gevuld mei rode en grijze ver{ op 
de agenren, fo1ogralcn en jouma
lislen kregen vcrl aan hun kleren en 
een voor hel pond geparkeerde 
au10 zat ook onder. 

Alles werd onder grolc publieke 
belangstelling gadtgcslagcn. Wan1 
zo'n krakersrel kom1 per slol van re
kening regcnwoonlig nic1 veel 
meer voor. Er hccrsle ondanks de 
blaffende poliliehondcn een on1-
sp11nncn slccr, oo_k onder de agen
lcn. Ze moesren' hard lachen om 
een oudere man die riep: "Pok ze, 
pak ze. Je moet die honden er op ar
slurcn!" Een andere agcnl kreeg 
van een omwonende die met een 
bakkie korr.e uit zijn raam hing ook 
een bakkie. Hij slond hel 1evredcn 
lachend op re slurpen. • 
Er waren ook sympa1hisan1cn van 
de krakers op komen dagen. Etn 
kwam zelfs helemaal uil Eindho
ven, volgens haar op dil momcnl 
hel cenlrum van de kraakbewe
ging. 'Tol is hel daar joh. Heel hef
tig!" 

Tegen hall cll ging de polilic • in hel 
bijzijn van de deurwaarder en de or
fic:icr van juscidc · tot actie over. Na· 
doe een woortlvocrcJcr von de poli• 
lic dè krakers tot twee keer toe h:,d 
gcsommcen.l het p::rnt.l Ic verloten , 
drongen agenlen hel pand aan de 
ocb1crkon1 binnen. M:u,r in de gang 
beneden werd hun de weg versperd 
door een gcmelsclde muur, Door 
een klein gol Ie hakken konden ze 
hel pond verder inkomen. Toen 
kon de voordeur geopend worden. 

De poli1ie drong mei zo'n lien man 
naar binnen. 
Moar hei volgende obs1akcl was, 
lal hel ondersic deel van de lrop 
weggebroken was. Er moesl door
om een ladder aon ic pas komen. De 
krakers bleven mei vcr(Zllkjcs 
gooien. Wie hel krookpond in or uil· 
ging, kon rekenen op de volle laag. 

Vijr overvalwagens 
De krakers gaven mei hun oplre
den Ic kennen da1 ze zich niel zo
maar wilden uillcvcrcn. Ze hadden 
zich goed verschans! en hadden 
pamncucn ui1gcdccld. De poli1ic 
had rekening gehouden mei fel ver
zet. Er waren vijl overvalwagens 
van de Mobiele Eenheid inge
huurd. ME-ers stonden dus klaar 

om in ic grijpen. 
Een onzekere foc1or voor de polilie 
was ook, zegt polilicvoorlichtcr 
Arie Kuijl, dnt deze nicl wisl hoe
veel krakers z.ich in het pand bevon
den. Monr dol werd al snel duide
lijk. Zonder noemcnsw:uu~ig ver
zet lielen de krakende 1ongcren 
zich overmeesteren. Het waren er 
acht in 101aal, zes jongens en 1wcc· 
meisjes. De een werd hardhandiger 
afgevoerd dan de ander. Een agenl 
hield zijn jonge arrcs1an1 vas1 un 
zijn han<;~am. . . 
Arie Ku111. voorhchlcr van de poli
tie Lcidcn: "Hei was heel vcronl-

' 
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ONTRUIMING LANGEBRUG 87 
Woensdag 10 maart is het pand Langehrug 87 in Leiden op zeer geweldadige wijze ontruimd 
door de politie. 9 mensen z.ijn gearresteerd, waarvan er 6 op dit moment nog steeds 
vastzinen. De arrestanten zijn bij de ontruiming geschopt en geslagen en aan hun haren voor 
de politievideo gesleept. Een arrestant met een voetafdruk van een politielaars op z'n rug is 
z'n jas afgenomen. Eten, kleding, telefoneren en kontakt met medegeyjl_hgenen wordt hen. 
geweigerd. Vrijdag is hun gevangenhouding verlengd met va.riërend ~ ·tot 10; woensdag 
beslist de meervoudige kamer over nog langere vasthouding! De gevangenen zijn verspreid 
over Huizen van Bewaring in Breda, Utrecht en Nieuwensluis. De 4 gevangenen in Nieuwen
sluis z.irtcn in een voor hen gereserveerde . · afdeling met zware _beperkingen en 
isolatie. Wij protesteren krachtig tegen deze absurd zware repressie en kriminalisering van 
krakers! 

ONTRUIMING VOOR LEEGST AND 
Het pand Langebrug 87 (onderdeel van het Groenkoniplex) in in januari 93 herkraakt nadat 
het ontruimd was om vervolgens leeg te blijven staan. Delen van het monumentale komplc:it 
zijn illegaal gesloopt, informatie ove~ de met lood en kwik 'vervuilde grond blijft de 
Gemeente geheimhouden, bouw- pf sloop vergunningen zijn niet afgegeven en de toekomst
plannen variëren dagelijks. Toch besloot de rechter aan de hand van een briefje van een 
ambtenaar het pand te laten ontruimen en het onbewoonbaar te laten maken. De gemeente 
Leiden helpt_ goor dit soort onderonsjes spekulanten en projclctontwikkelaars en lapt de 
woningnood aan haar laars. 

POLITIEGEWELD 
Woensdag 10 maart om 10:;00 uur s'ochtends kwam gerechtsdeurwaard.~r·Buick vergezeld 
van een officier van Justitie, een legertje agenten en sti llen, 5 bussen ME'ers en 4 
bloedhonden de krakers sommeren het pand te verlaten. Het antwoord waren enkele verfbom
metjes en rotjes: praten en procederen is immers zinloos gebleken. Daarop werd met bijlen, 
stormrammen en motorzaag het gebarrikadeerde pand opéngemaakt en stormde de kit naar 
binnen, onder het roepen van zeer groffe leuzen als "We komen jullie pakken·, "we slaan 
jullie dood" en "teringhoeren· tegen de aanwezige vrouwen. Eén voor één werden de 
bewoners aan hun haren weggesleept waarbij ze voor de politievideo en de pers moesten 
poseren, vastgehouden aan de haren. Er zijn enkele fotoos gepubliceerd van agenten die zo 
trots en lachend hun ·vangst" tonen. De bewoners zijn in het pand geschopt en geslagen. Een 
jongen die in de nek en schouders geschopt is had een afdruk van een politielaars op z'n jas. 
De jas is in het politieburo afgenomen ... 
Buiten werden sympatisanten met behulp van de honden op afstand gehouden. Fotorolletjes 
werden in beslag genomen en een persoon die verdacht werd van het gooien van een verfbom 
werd hardhandig gearresteerd, een tweede ontkwa_m. 
Panden van de deurwaarder en wethouder van Rij (R.O. en Volkshuisversting) werden met 
verfbommerjes bekogeld, waarop een razzia van de politie met bloedhonden volgde. 
Voedselpakkerjes met tahak werden door de kit geweigerd: Na een lawaai en fakkel demo 
mocht alleen de tahak naar binnen, onder toezegging van wachtcommandant A.H.Bijl dat ze 
diezelfde avond nog gegeven zouden worden. Dit bleek niet geheunJ te zijn. De arrestanten 
hehhcn geen gelegenheid gehad de eigen advokaat of de arrestantengrocp te hellen en kregen 
een piketadvokaat toegewezen door de politie. Een aantal arrestanten bleek pas na 24 uur een 
advokaat gekregen te hebben. Onze advokaten hebben zich tegen deze absurde situatie verzet 
en mochten pas vrijdagmiddag, één uur voor voorgeleiding aan de rechtcr-kommissaris, 7 van 
de 9 gevangenen verdedigen. Een goede voorbereiding was natuurlijk onmogelijk. De rechter
kommissaris legde variërend 5 tot 10 dagen verlenging op. Een zwaaidemo hij het paleis van 
Justitie was suksesvol: buiten èn hinnen de busjes werd veel lawaai gemaakt. De gevangenen 
z.agen er scrijdhaar uic. 

,, 



ISOLATIE EN REPRESSIE ·· brà h 
3 

·· na hec noemen van hun naam, vrijgelacen. De anderen z1Jn ov~rge r c c 
gevangenen z1Jn, ·· beperkingen Elk 

naar 3 verschillende huizen van hewaring, waar ze onderw?rr,en z1Jn aan . . · 
d r g koncakt is onmogelijk gemaakt: Isolatie en repressie, alsof het zware knminelen en 

on er.in h k . . 1 hebben hec niec zo zwaar: 5 schiedamse verkrachters 
cerronscen hetreft. De ec te nmine en 
zïn immers deze zelfde dagen op vrije voeten gesteld! . 
DJ hele ontrUiming en de zaken eromheen zijn een aaneenschak~ling van absurde maatregelen 
ene overdreven harde repressie van de overheid. Woningnood is van geen e~el bel~ng voor 
de politiek spekulkantenbelangen daarintegen staan hoog op de agenda. Presuge-ohJekten en 
kantorenk~mplexen krijgen volop ruimte, woonhuizen moeten_ het ontgelden. 

KRACHTIG TE PROTESTEREN TEGEN DEZE 
:~A~~~~~~akE~~~E~A~p BELEID EN TEGEN JiET BIJZONDER BRUTALE 

POLITIEGEWELD. : . 6 VANGENEN 
WIJ EISEN DE (?NMIDDELIJKE VRIJLATEN VAN DE GE · 

V or het steunen van de gevangènen en het voeren vä~ cc~. pubUciteitskampagne is er 
. Ü~ngend geld nodig. Doe een gift in één van de a1depo~J~s. b1J de ond~rStaande adress_en, 

k takt Op met de arreStantengroep, met pohttc1 en organiseer protestax1es, 
neem on . od. 1 
zwaaidemoos en benefieten voor de gevangenen. Alle hulp 1s n tg. 

de Arrestantengroep 

Kans op nieuwe 
knçzakl!ctie gering 

111011< • 

Hoewel de bouwplannen van 
eigenaar Korswagen bv nog 
nier door de gemeente zijn 
goedgekeurd. Is de Jeans ge· 
ring dat het Groen-complex 
aan de Langebrug voor de 
derde maal wordt gekraakL 
Volgens een uitspraak van de 
rechtbank in Den Haal! mag 
bij een eventuele nieuwe 
kraakactie de officier van jus
titie direct tot ontruiming 
overgaan. De uitgeverijen en 
drukkerij van de Groen
groep verlieten de panden 
aan de Langebrug en P!eters
kerkchoorsteeg twee jaar ge
leden. Omdat het complex 
leegb!eef. kon de politle niet 
ingrijpen toen de panden 
eind 1991 werden gekraakt. 
Uiteindelijk lukte het Mozia 
lnvestments uit Amsterdam 
om groepen Leidse en Engel
se krakers door betaling van 
1000 gulden per persoon uit 
te kopen. Begin janu;ui volg
de een tweede kraakactie. 

PERSBERICHT: 

Heden. Zondag 4 April hebben ·.vil. een 
groep Individuen. een leei:staand oand ge
kraakt. rlat kadastraal bekend staat als He
renl(rach t 211: het perceel Is tl oor ons 
om2edooot tot de Zwart Rode Furie 
(Z.R.F. l. 

De eli:enaar van dit pand Is Nederlandse 
Spaarbankbond ortewel de Bondsoaarbank 
<!Ie voorheen (althans corresoonderend met 
<1" iier"n1ns .,,.n h11t Rllksk<\r.-,s-,rl hun 
lhoMdlkan toor hadden gevP.stl2d no tie P 
Bothlaan l te Amersroort. ~laar ~ezlen de 
reors:anisatle die deze bank midden jaren 
tachtlll onderdng kan het pand even11oed 
zlln ondergebracht bij een ander 
kantoor/rlllaal. Op 2:J September l 96B kocht 
tie Bondspaarbank het perceel tezamen met 
Herens:racht 205/207. Raadhulsstr. 14 t / m 
24. Sln2el ::io t / m 240 voor het luttele 
bedral( v:\n 5 mlllcen gulden '-'an tie Ko
nlnklllke Papierfabrieken van Gelder zonen 
~V. Vol11ens 11egevens van de Kamer van 
Kooohandel zou ~I. GOnther •Nonende teza
men met M. V. GOnther-Ondrus op Slan11en
bun:t 77 te Amsterdam. aldaar een candarts
oraktllk hebben gevestigd: 2elet oo de 
huldli:e lege status van het oe rceel moet 
rteze ·vel heel goed gP.,:amourl'!eri .:!In .... 
vanwe2e de 1veterrschao aat deze bur"?aucra
: lsche lnstelllnl!en doorgaans mee t·er ,·P.rou
derde 2e2evens werke n bracht een door ons 
7.P.lf ~estarte onderzoek het volgende bov1rn 
water: tot voor kort ·Rerd het ;:,erceel ge
huu rd doo r ~ .GOnther. die daar l:i.ren lanl! 
zlln praktllk had ii;evestlgd en die sinds 
1992 met oensloen <na 41 Jaar dit !leroeo te 
hebben ulti:evoe rd l Is 2e11aan. 

Sinds zlln vertrek zijn er 1teen activi 
teiten waargenomen In het desbetrerrende 
perceel. ... ... terwl(I de kantoor m:i.rkt. de 
hehoeftP. aan winkel/ bedrijrsrulmte al tijden 
Is lnitestort en In ,·erre mate !s ,·er.::i.dlgd 
verrllzen er nol? steeds In grote 2etallen 
nieuwe kantoo rpanden en nieuwe bedrllfs
rulmtes Cbll tie laat~tP nok rtoor roPtlOPO 
van het feit dat v .n.l. In rle Grarhten'.!o rrlel 
var ve2e J! eno, r:,e 2ronu/ huur orllzen het 
ene na het andere bedrijf failliet ~::i:i.t) . Die 
bll ooleverln2 or alvorens zij ziln eebouwrl 
nr na "en rallllssement i:edoemd :lin om 
leel! te bll lvP.n staan. In de stad Amsterrlam 
(l:1ndelllke trend) staat zeker :00.000 m:J 
kantoorvloer en zeker 100.000 m:l woon
ruimte boven bedrijven/ winkel (vnak wordt 
vanwe11e een evt. kraak onmo11elllk te ma
ken de (eigen) opgang weg gehaald). onge
bruikt weg te rotten. dit terwlll de behoef
te aan betaalbare woonruimte nog steeds 

stijgt en bil lange na niet Is opgelost. Een 
schril kon trast tekent zich steeds meer ar: 
aan de ene kant wordt er een klimaat 
geschaoen waarin beleners. speculanten en 
pro lectontwlkkelaars zich thuis voelen en 
plee11t de gemeente op grote schaal nieuw
bouw (duurste sektor) en kantoren. Aan de 
andere kant kent de stad Amsterdam een 
hoos: percentai:e woningzoekenden .en zal 
er voor mensen met -:velnlll poen In het 
centrum iteen olaats meer zljn Nu nos: 
worden zl) we'l "euopl In de bulten wij
ken . maar straks wanneer de huursubsidie 
wordt Ingetrokken en de huren jaarlllks 
blijven stljgen. zal ook daar 11een plaats 

'"voor hen meer zljn. Woningnood heet dat! 
Dit terwijl (plannen voor) prestige projec
ten binnen het kader van de clty-vormlnll 
als oaddestoelen uit de hoorden/grond 
schieten. De veel omstreden en puur over
bodige nieuwe sky-llne/parel van Amster
dam de IJ-boulevard (waar tien tallen hul
zen en loodsen voor werden gesloopt ten 
behoeve van een ander soort vooruitgang
van kapitalistisch stedebouwkundllle aard . 
en een paar honderd stadsnomade.n voor 
werden gedeporteerd). Amstel-Sloterdllk. 
Byzantium. Atrium. Spulveste. Cat van 
Roval enz. enz . ... De stad dreigt zolan11-
zamerhann (aan1t~11akkerd öoor all~ nieuwe 
ontwlkkelln11;enl te ve randeren In een ste
riele onleerbare beton-hor. een spook-stad 
op Internationaal formaat (•.vant ook Am
sterdam moet met haar tlld mee???) . Uit
verkoop heet dat! 

Vandaar dat wil heden zijn overitegaan 
tot deze kraak actie . 
Wij hebben n.l. hulzen om In te leven en 
te werken nodlit. ~een overbodige lee11-
staande (kantoor)panden. 

[n Juli '9:J wordt het .:oveelste ve rzoek 
van de overheid ~elanceerd om het dl rekte 
sociale verschlinlnitsvorm kraken verder 
:ian banden te leizgen en te bemoeilllken . 
Dl trnaal heet het de nieuwe Huisvestings
wet (sinds het ontstaan van het georgani
seertle kraken. med io ·70 Is de overheid 
ranatl!'k "!!?Il? om niet d~ ,vonln~nood •>p 
te lossen maar om vla allerhand juridische 
en wettelijke siecreëerde kromme construc
ties het kraken te verbieden en oo z'n 
minst controleerb:i.ar te maken) . Dit Is het 
zoveelste VP.rzoek v:in hen om het toch al 
niet bllzonder overtuigende begrip woon
recht verder uit te hollen (van rechteloos 
naar dakloos). en mensen weg te saneren. 
Gekoppeld aan de wettelijke regeling van 
de tijdelijke bewoning (rechteloze kraak
wachtenl. de explosieve stijging van de 
huren (de huren gaan elk Jaar zo'n 5% 

\) 



llmhoo11;:nota Heeremal. ,ifschaving van de 
llve rheids subsidle's. zoals de huursubsidie. 
opbouwwerk. longerencentra·s enz" ko rt in
gen oo de studiebeurs en uitke ringen P.tc " 
blijven er niet zoveel alternatieven meer 
ove~ . 

De afge looen Jaren •verd er op grote 
~r.haal konsekwf!nt rloor rle llVflrheid oan
rlen on truimd (van Brummense Schoonaerde 
tot Zutphense Open Riool. van het ,\mster
tlam3e W' 0 1inge n Mr. het Groningse Emma
plein. van het .-\rhemse \.'elperblnnensinee\ 
tot het Assense Kraak Jorum. ko r tom meer 
rlan ho nderd hulzen P.n te rreinen> . dlt 
werd/wordt gekenmerkt vanaf overhelds 
zllde door een toenemende mate van repres
sie. geassisteerd door de pers dle vla bui
tengewone eenzijdige ber ichtgeving 
kraaksters. aktlevoersters etc . bewust pro
beert te isoleren t .o. v . grote tieten van de 
bevolking Cnlet rle wonlngn:>od. sociale 
crisis enz. wordt door hen aan de kaak 
ges teld maar vla sensat ioneel belust e op
perv lakkigheid worden tP. lkens enkel zoge 
naamde gewelddadige ontru iminge n b rP.ecl 
uitgemeten) P.n onderling door Pen afne
mende mate van solidariteit. Door al deze 
ontruimingen en bovP.ngenoemde maatregelen 
i-. ~:.::i~ ,.~ ,.,.,.,,h~ic! ?P.e r bewust P.en nee! \'an 
de op roerige bevÖlkl~·öiïr- éëi'i'mernm,-e
langrllk dee l bezig: zodat mensen zich nau 
·.ve ll lks \unnen nntploolen. ontwikkelen en 
in· sterke mate zich vP. rder Individualiseren 
P.n zlch nood :?edwongen hllln!nd moetP.n 
bezig houden met hun pe rsllonlilke hu isves
ting (een teruekerende circula tie orobleem. 
I. p.v . constructie( (e beZI\! te houden met 
het \' P.rzet op <!e straat. in rle hnurr. !n P.en 
rlorp. in P.en ~tad. internationaal ,10 te 
bouwen. blilf Ie s teeds weer b"?!I? met 
panden kraken. panden barr!~aderen -:ilt
han.s al3 (e niet ,venst vrllwllll11 te , · ~rtr&k
ken-l. 

Hierdoor wordt Ie In een uitermate ,lefen
sieve houding gedwongen die voor de over
heid dan weer rol bevestigend werkt . omdat 
J~ na d !! zoveelste on t rulmlne niet meer 
nassier toekllkt hoP. :Ie nvPri,elcl let~ 
s loopt: arhreekt wl\ar 111 laren \'oor ~ewerkt 
en i:eknok t heh r. :-:ol! ?lllets Is rlat rl e ~e
meente ~aarne (aa r lllks tonnen uittrek! 
teneinde menige 2ekraakte panden re ont
ruimen. het ontrulmin i:s budget schllnq 
ongelimiteerd P.n onuitputte lilk te zlln. ,ui 
kun Ie he laas niet zeggen a ls bewnonster: 
van een gekraakt pand graag hun panl 
willen vorderen (sinds de Invoering van d 
Leegstandswet beschikken gemeente 's ove 
een speciaal geldelllk potje om panden dl , 
wan-gebruikt wo rden te vorderen) en der 

halve een beroep doen op de gemeente. 
want dan is er l)peens geen geld meer: 
panden ziln er om duurzaam leeg te blll
vP.n staan. om s:eslooot te wo rden , om te 
ve rkrotten . nietwaar? 

Maar ondanks de wetenschap dat ge
kraakt e panden voor de overheid een po
tentiële onrust haard. ee n bron van verzet 
betekent. en zl) zich niet laten weerhou
den om deze bronnen telkens weer te 
elimineren. Zullen er altljd mensen zlln die 
P.lkaar i .r,1 .·1. s:eza:-:iellllt k~nken on ~moer •n 
en \'Inden: die het spuus:zat zl)n. alleen te 
leven. die dakloos zl( n . die geen zin heb 
ben om Jaren te wachten voo rdat ze In 
aanmerking komen voor een èèn kamer
wonlns: or die zich door dure huren niet 
lans:er laten uitbuiten. Die het zat zijn . 
omwille de winsten van speculanten. de 
expa nsie drang van de gemeente's . cle 
ultleverlns: van een leef ba re stad aan pro
lectontwlkkelaars. niets ontziende ci ty
vorming etc. telkens weer te moeten wil
ken . Het samen leven In een groep maakt 
het \·oor mensen mogel\ lk om zich op 
allerhande wllze's te on twikkelen , te ors:a
nlseren en zich tegen de alledaagse zwi(
ner llen van speculanten. staatsapparaat. 
'l'eoressle enz. te verzetten. 

Wil ·»lllen d.mlr. deze zetr ~1:lloten aYm 
P.en streeo zetten door de rekenlns: van de 
gemeente l!n het overheids beleid en wil 
•.vlllen pogen tl .m. v . deze aktle het hert In 
eigen handen te nemen (hoe beperkt deze 
ook lsl. WIi laten ons niet ult onze s:ecre
eerde en In toekomst opgebouwde vrll
olaats vr llwllllg zetten. :-Jog in de lente . 
~o~ !n de ::omer or Ï,qanneer dan ook. 

Solldalr mH nll e gekraakte panden en 
1 terr otl nen. strlldende groepen / lnd I vld uen . d11 
strild s:aat door! 

De nieuwe bewoners /stcrs van Herengracht 
~11 (Zwnrt Rode Furie- Z.R.F.l 
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Pf\ASMARS 1993 
VOOR ONTWAPENING~--
GEEN 
LUCHTMOBIELE 
BRIGADE 
Nog ter informatie. 
I nzet van Nederlandse interven t ie t r oepen 
ka n gepaard gaan met de dreiging van kern
wapens. Bij een Nederlandse dee lname aan 
een interventie staan Fl6 jachtbommenwer
pers , waaronder de 36 ·nuclear capable• 
.fl6 's van de vliegbasis Volkel.klaac-. 
Er wordt onderhandeld om de luchtmobiele 
b rigade_ ook in Labrador(Innu gebied) te 
Laten oefenen 

PROGRAMMA· 
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12 • 0 0 C:: N 
.CO uur Verzamelen op het station In Arnhem, streekbuspleln. .::, ~ ~ a, 8 c: 

12_
25 

uur Optreden Jos Llnnebank -~ :S g,;:: -;· ~ 
Maarten Schaafsma spreekt namens de werkgroep van het AIK a1 5, § ;l o. ';;l 

12,30 uur Vertrek demonstratie naar Deelen(S km, mooie route) ~ ,o '" ·n ° ~ 
14.30 uur Manifestatie bij df] vliegbasis Deelen, met; ~ ~ .o 8' ~ "ë;! 

® 
Filipijnse zang en muziekgroep Guna met poëtisch- en strijd ~ '2 fü o. ~ • 
repertoir o. _g :S ~ e ~ 

Jon Jon Bustamante(gitaar en basgitaar) ~ oi 5i ~ ~ > 
Budit Carlos(gitaar en zang) • i:: -~ ,o .o M ,., 

Rebecca De Vera(zang) · ~ ~ @ '2 ~ c'3 • 
14.40 uur Gerard van Alkemade spreekt namens de werkgroep van het AIK i:: l !! ~ 0 

'-' @ 
14.45 uur Janine Stuurwold spreekt namens de aktiegroep Anti- ~ i:: -5 -~ ~~ 2' 

U)QI ~<O 'M 
Mot(Mllltalre Oefen Terreinen) uit Oost Grof!lngen ~ .._. ~ 'O iJ ~ ~ 

14·55 uur Opnieuw Guna -.-, c:-.-, > t1 

fS.OS uur Hannah van Wijngaarden; /Id eerste kamer van Groen Links ~ ~ ~ ~ :8 c., ~ 
15· 15 uur Rockband "Dlddley Squatt" Voor de innerlijke mens i n de vorm van eten en dr i.n-

(@ Edo van de Kolk(gltaar) ken 1,Qrdt door stichtin.2 ' Pimoinella ' gezorgd. 
Michiel Parqui(basgltaariÎr opluà5tering van het geheel mogen j ul-
Ivar de Graaf(drums) ge~l spa~ oekrn, muziekin5t rumenten, knotten 

15.30 uur Kees Koning goed e~r e wo (voor het web) en uiteraard 
15 40 eer en een stralend humeur meebren -

. uur Opnieuw Diddley Squatt gen· 
" f5. 4s uur Einde manifestatie en vertrek naar de Oranjekazerne (opleiding 

"rode baretten ") 
16,10 uur Overhandiging van een petitie en het weven van een kleurrijk 

web 
16.30 uur Terug met de stadsbus of de bus van Theaterstraat. In 'het 

Katshuls kan koffie worden gedronken en brengt Jos enkele Mensen di de 8 
liederen ten ge hore. km n~et willen lopen, kunnen een klei~ 

stukJe door. d e stad meelopen, daarna koffie 
gaan d~ink en in· het Katshuis en worden me t 
de bus van Theaterstraat naar de vl iegbasis 
Deelen gebracht . 
Gr oepen , die nog kramen wi llen huren kun- \) 
nen terecht bij Wolf Bouma. Wel snel ,kon
takt oonemen. ~0 1 nR1n,_,,ooo 



De vraag Is natuurlijk of dit 
een op zich zelf staande ge 
Is, die te veel tijd heeft om n 
te denken en dit soort vui
ligheid aan mensen te stur, 
die hier absoluut niets van 
moeten hebben (dit Is nl. d 
tweede brief die hij moes 

lleuvervulllng de Wester 
landen de grootste vinger In de pap. 
Tijdens het schaduwkongres bij de 
•grote• Mllleukonterentle In Rio de 
Janeiro, maakten arme landen al · 
duldelljk dat niet zozeer geboort 
perklng een oplosslng Is, als we 
een globale herverdellng van we -
vaart en macht Maar daar zou on 
Multatull Economlcus niet 

, deeld bllJ mee zijn. · 

·ElgenllJk heb Ik helemaal geen zin 
om de redenering van de heer Jan
ze en de Oekologlsche bewegung te 
ontkrachten, het Is allemaal zo v 
de hand llggend. De vooroordelen 
llggen voor het oprapen, onze kul
tuur Is helllg, uiteraard kun Je aan 
mande huldekleur zijn of haa 
kultuur aflezen, dat hebben d 



Eind opril verschijnt een bundeling van bijdrages. dlskussicverslàgen en toespraken tegen racisme. Centraal staan 
de verslagen van 4 anll-raclsmc inCormn1ie- en diskusslcavonden eind vorig jaar In Groningen. Verder zijn 
opgenomen de loespraak die uitgesproken werd op de 23 december anll-racismc demonstratie in Groningen (maar 
die velen niet hebben kunnen horen vonwcge de slcchle geluidsweergnvc) en Cle bijeltngen van de nn1irnsclsme
avond vnn 22 maart georganiseerd door de lnCowlnkel Groningen. 

De 4 avonden waren georganiseerd door een groep mensen vanull Groningen bekent Kleur Dil vanuit de 
behoeflc die aanwezig was om met elkaar meer inhoudelijk te praten over de achtergrnndcn van racisme en hoe 
wc denken dat ic kunnen bcs1tijdcn. Konklusie was dnl hel Juist In dc,,e 1ljd w:win racisme. extreem rechts en 
na1ionalls1lschc scnllrncmcn de wind In de zeilen hchhcn. hc1 nic1 toereikend Is om op 1c roepen voor meer 
tolcrnnlie en verdraagmamheid Er moeien polilleke eisen gesteld wonlcn 

Elke avond waren er -zo'n SO mensen. Na de inleidingen werd er gediskussccrd In 1wce groepen aan de hand van 
stellingen. Op de lnnts1c avond is een resolutie aangenomen waarin een kader gegeven Is waarbinnen de a111i
racls1ische Sltljd zou moeien plaatsvinden. 

UIT DE INHOUD: 

* V LUCHTELINGEN ALS GEVOLG VAN OE NOORD-ZUIO VI;RHOUOING 
door Farah Karimi, I raans vluchtelinge 

• POSITlE VAN VLUCHTELINGEN HIER door John van Tilborg (INLIA) 
• POSITTE VAN MIGRANTEN EN STRUD -VOOR GELIJKE RECHTEN 

door Seçil Arda (Vurore, lnsL voor Emancipatie Ontwikkeling in Limburg) 
en Mohammed Khoussa (Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland) 

• RELATIE EXTREEl\11 RECHTS EN DE EKONOMIE 
door Wim Schul (Komitee Waakzaamheid Breda) 

• A LLEDAAGS EN STRUKTUREEL RACISME 
door AJlard ten Dam (organisatie diskussieavonden) 

• OISKUSSIEVERSLAGEN en de RESOLUTI E 

• TOESPRAAK Ruppen Clements (Anti Diskriminatie Bureau Groningen) 
die hij voor Groningen bekent Kleur hield op de DEMONSTRATIE VAN 
23 DECEMBER j.1. 

• EXTREEM RECHTS IN NEDERLAND EN BELGl lt door Karel ten Haaf (schrijver 
van onlangs verschenen boek over het extreem-rechtse ANS) en Vincent 
. Scheltiens (redakteur van het Belgische tijdschrift Rood) plus diskussieverslag 

• ADRESSENLIJST van aktieve groepen in het Noorden van het land 

De brochure is een gczamclijkc uitgave van het Steunpunt voor Surinamers Noord Nederland (SSN) en de 
Voorbcrcldlngsgrocp Anti-Racisme Avonden. De brochure ui vanaf eind april in ieder geval verkrijgbaar zijn bij: 
• SSN, HoCstraat l 9 
• de Wereldwinkel. Gelkingestraat 30 
• de lnrowlnkcl. Stcen1i1s1rna1 38 
• en waarschijnlijk bij de betere boekhandel. 
Je kunt je ook nu alvast inschrijven. Tegen de lijd dat de brochure uitkomt krijg je een berichtje Voorinschrijvin
gen kunnen naar SSN. Wereldwinkel en lnfowinkel. 1.a. v. Voorbercidingsgroep. 

13;\1~131\!~1\ ISINl)ESTl~IJI) 
GEV1\LLEN 

Barbara Kistler is begin februari in de st r ijd voor de 
kommunistische revolutie in de be r gen va n Turkye / Kurdistan 
gevallen. 

Al meer als 20 jaar streed 9a r bara in de komm un istische 
beweging"Ik leef voor het sociali;me"verklaarde ze al als 
18 jarige in 1974 in een lang interview in het tijdschrift" 
"POP" De beslisse nde rol van het revolutionaire geweld voor 
de bevrijding van het ' proletariaat was voor haar van het begin 
af duidelijk en haar toenmalige stellingname heeft niets aan 
juistheid en aktualiteit in gebdet. 
"Door de konfrontatie met de politie werd ik al vroeg gekonfront 
eerd met de vraag van het geweld . Ik geloof dat men in eerste 
i nstantie ven geweld spreekt die de· samenleving toepast om 
uit kinderen zogenaamde burg~rs te maken. Of het geweld wat 
gebruikt wordt om te verhinderen dat jongeren en werkenden 
hun belangen verdedigen. Denk maar eens aan Chili. daar 
probeerde de arbeiders beweging met demokratische middelen 
een gelijkwaardige samenleving te verwezelijken . Een samen
leving waar niet alleen derijken zich kunnen volvre t en . De 
kapitalisten en hun generaals die hun privileges bedreigt 
zagen schrokken ~oor niets terug. De arbeiders ~erden in kampen 
gestopt,gefolterd en duizenden vermoord. Een fout hebben de 
Chileense arbeiders gemaakt :inpleats zich te laten afslachten 
hadden ze zich op ee n strijd met de beulen van het kapitalisme 
moeten voorbereiden."(Barbara ,in janua r i 1974) 
Al in dit interview zijn de zwaartepunten van haar toekomstige 
praktijk zichtbaar. Als kommuniste was voor Barbara duidelijk 
dat de voornaamste tegenstelling binnen de kapitalistische 
samenleving tussen werk en kapitaal ligt e n dat •de uitge buitte 
klasse alleen zichzelf bevrijden kan. Uitgaande van de breuk 
met de reformistische posities van de vakbewegingen tot nieuwe 
revolutionaire beginselen binnen de arbeiders beweging te komen 
was voor haar vanaf dat moment van het grootste belang. Ze 
engageerde zich eerst in een revolutionaire leerlingengroep 
e n later i n de strijd tegen de grootste verrader van de zwitserse 
arbeidersters: de zwitserse vakbewegingsleiding en de 
arbeidsrust(o.a verbod op staking ) Door deze aktiviteit kwam 
zij ook meer en meer i n kontakt met turkse arbeidersters . 
Raar aktieve solidariteit met de politieke gevangen~n- - · 
in West-Europa en in het byzonder met de gevangenen uit de 
RAF vormde een verder zwaartepunt van haar politieke aktiviteit 
Sinds de eerste hongerstaking van de gevangenen uit de , · 
RAF streed ze voor samenvoeging van de gevangenen. Tot haar 
beslissing de strijd in Turkye/~urdistan verder te voeren 
heeft zij gedurende vele jaren Rolf Clemens in de bajes bezocht 
Kort na haar eers t e aankomst in Turkye werd Barbara begin 1991 
door een speciale politieeenheid gearresteerd en gefolteerd 
De smeris heeft haar revolutionair bewustzijn niet kunnen breken 
Zij heeft geen woord met hen gesproken . Na 7 maanden bajes 
in het ge vangenkollekt ief van Bayranbasa werdze in vrijheid 
gesteld . Deze periode veranderde niets aan Barbara's bestemming 
haar bijdrage voo~ . de kommunistische wereldrevolutie in îurky~ 
en Kurdistan te leveren. 

IN ONZE STRIJD LEEFT ZIJ VOORT 



!r is niets ,eranderd aan bet feit dat vij de keuze die vij in onze geschiedenis geaaakt hebben, nodig hebben en 
villen, want vij beogen een proces, waarin sociale teqenaacllt ,an onderaf en ,andaaruit een nieuwe ,oorstelling 
,oor bet proces n n revolutionaire owenteling kan worden ontwikkeld. 
Dat beeft ,oor ons, nog steeds, de hoogste prioriteit, aaar de voorwaarden daarvoor 10eten bevocbten worden. 
We hebben in augustus ,an het .vorige jaar geschreven dat vij ons daarbij niet aan onre verantvoordelijkbeid 11ülen 
onttrekken. 

De Weiterstadter bajes dient als voorbeeld ,an boe de staat oaqaat aet de rijzende en zich toespitsende 
teqenstellingen: voor steeds aeer aensen, bajes, bajes, bajes - en bij staat als deportatiebajes IOdel voor de 
racistische ,1ucbtelingenpolitiek van de staat. 
In rijn technologische perfektie van isolatie en differentiering van gevangen aensen is bij IOdel ,oor Europa. 

VRIJUIO VOOR ALLB POLl1'IOO CBVAIIGIDID! 

VOOI !Ell IIAM'SCIIAPPIJ SOlfOEi BAJESSEN 1 

DE llEG KW BMIJDIKG UX>PT VIA Bl!T SOCIALB LBKR.PROCBS AI.S DBBL VAII BEK NlEOWB IIIT!i!IATIONALE snIJD VOOR DB 
i!VOI.O'TIB 

BE.5TPJDT IIE'I' RACISJIE VAM DB STAAT Ell KAU'S 

WB IIOETEII ffl RACISTISCH! Bt:WUSTUJN IK DB IIAATSCIIAPPIJ OPll!PPP.11 111 DB STRIJD VOOR IIE'I' SOCULE OND!R DB l!BllSEII -
(Xl( DA.UVOOR l!Ell8EII WB EBll BAS!SBMCIHG VAII OHDWP HODIG, DlB UITGAAT VAJI SOLIDWTBIT EK lECBTVAAIDIGBEID, VAJI 
SnIJD TBCEII SOCIALB ICILTB, GBBRPJC AAII PIRSPPJCrlBP Ell ARIIOBDB 

IIIJ BBGROETBll ALLBll D[B VEC!ITEII VOOR B1llf l!EIISBLIJKB WAAIDIGR!ID IK DB B>.JP.SSEII VAit PREUIIG!'.Sl!BII!, SAJITA PO, 
PLOETZEIISBE, illBIMBACB, STAIOOll!III, STRA!JBIHG •••• 

SOLIDAllTBlT lll?T DB IMT!RJIATIONALB G!VAIIGEIIBllSTlIJD 

KOIOIAllOO lW'IIAIIIIA IWll!EISCl!KIDT 
rote araee fraktion 

vo1( Weiter~tà~t~- · 
le·:4~h-if.f r.rPtP.1!M§.~> gowalt~reit. 
Dárriistadt~Die' RÄh~mefdet slëh 21..früc 

1$ä'.QJg~~~r:ral [;n a·ë : .. 
slil[ê~11i1ftllfüfätmëri 

Ein Gefäµgnis mit Appart~,nents 
DE RAF OOET, WAT ZE BBUX>FT .Weitersladt galt als 1-Iolt'nllng ~es· JUSlfavpllz.ugs 1n ~c!sséh 

EEK JAAR NA Btllf VBRKL>.RING DAT SE 'AAHSLAGEH OP LBIDINGGEVENDE IEPRBSEHTAIITEH VIJi WITAAL BH STAAT IDLLEK 
STOPPEi!', ONSCBRBBP DE RAP WR IDEEEII IIA!Jl,'KEDRIGBll D.M.V. DB AAIISLAC OP SUPERBAJES WEITBRSTAM 

Net de nauvkeuriqheld van een stopwatch heeft het coaaando Katharina eauerscaidt volgens politiegeqevens gewerkt: 
teqen 1.30 in de nacht van vrijdag op zaterdag klonen 4 geaaskerde ea aet aachinepistolen gewapende daders aet 
behulp van twee al111ini1111 ladders en een touwladder over de auur van de nieuwe ba jes in het Zuid-eessische 
Weiterstadt. Vervolgens storlden de waarschi jnlijk drie aannen en een vrouw het ad1inistratieqebouw binnen en 
hadden tvee bewakers en neqen bajesbeaabten in hun aacht . In een begin uart in Frankfurt gestolen VWbusje werden 
de geboeide gevangenen naar een bosperceel in de buurt van de gevangenis gebracht en daar •geparkeerd'. Daarop 
bracht het coua.ndo zo'n drie uur door aet het aanbrengen van springstofladingen op verschillende delen van het 
qevangenisco1plex dat donderdag l april feesteli jk zou worden geopend voor haar uiteindelijke besteuing. Volgens 
de politie zou het in totaal 01 aeer dan 200 kg springstof gehandeld hebben. 
OI 5.10 werden de Weiterstadtbewoner•s door een geweldige knal uit hun slaap gerukt. De springladingen scheurden 
het 4ak van het ad1inistrat!egebouw uit elkaar en hele euren stortten ineen. OOk de veiligheidscentrale en het 
gehele ~oaplexe leldingensysteea van dere IOdernste gevangenls-nieuwbouv in Duitsland werden verwoest. Naar de 
mening van experts van publieke verken IOl!t daaro1 de centraalbouw ,an de gevangenis •vaarscbi jnli jk worden 
afgebroken• . De schade verd door deskundigden geschat op ca. 100 1iljoen Harken. 
'Ik zat in het vaakhuisje en plotseling stonden ze voor ae. Vier of vijf waren het, met iwart-bruine aaillots, KP' s 
en pistolen.• De bewaker die nog uren na de overval in shocktoestand verkeerde, vertelde 1aterdag van de •ra1ende 
snelheid' vaaraee de daders te verk waren gegaan: ' handen ollhoog, op de grond liggen!• zou het bevel hebben geluid. 
Daarna werd bij geboeid en in de vc opqesloten. saaen aet de eveneens geboeide collega's had aen hei dan naar het 
VWbusje gesleept. Zo'n 100 aeter van het gebouw vervi jderd verd de vagen st!lkqe1et en op slot gedaan. De 
bewakingsMnnen en de bajesbeaabten die bijna allen uit oost-Duitsland ko1en en die oldat ie nog geen wonig hadden 
gevonden al weken in het adlinistratieqebouw overnachtten, konden zich pas tegen 6.30 uur uit het busje bevrijden. 
De vluchtauto vond de politie later in Hcirfelden-Walldorf: een Nercedes 260 aet kenteken Dal'IStadt. De beide wagens 
werden Saterdag op het terrein van het Bundeskrilinalaat (SKA) in Wiesbaden •voorgesteld' . 

WB!TBRSTAIYI' llOET OOK DEPORTATIEBAJES ~RDE!f 

Intussen beeft Generalbundesanwalt von Stahl het onderioek op zich genoaen. eet Bundesanwa!tschat (BAW = Openbaar 
Ministerie) qaat er na het eerste onderzoek vanuit dat lij!t zich 01 leden van de RAF handelt.· In de vluchtwagen van 
het couando heeft de politie een bekennersbrief aet het IAF-eablee1 gevonden, dat naar vora en inhoud als 
•authentiek' gerekend kan worden. eet •couando Katbarina Bauersch1idt" 110tiveerde de aanslag o.a. daaraee dat 
lleiterstadt ook de centrale eessische deportatiebajes 1ou .aeten worden. 
eet couando beeft zich genoead naar een anarchiste uit de IW'-oaqeving. die in 1975 in een Berlijns ziekenhuis 
aan een longtu110r overleed. De toendertijd In de IW'scene als •cat• bek.ende Katbarina eauerscb1idt had zich drie 
jaar voor haar dood rrijvillig bij de Duitse autoriteioten gemeld, nadat ze o.a. in l'ranlcrijk was ondergedoken 
geveest. In een opsporingsbevel werd haar door het O.N. voorgeworpen, koeriersdiensten voor de 'Baader-Meihoff
Croep• uitgevoerd te hebben en ze 1ou hen woningen bezorgd hebben. 
In een gesprek aet de Stern zei ze kort ,oor haar dood dat ze in de ti jd rond '68 bij de beweging rond anti
autoritaire kleuterscholen betrokken was geraakt en daar had politieke standpunten vond. 

Politiek vas de nieuwe bajes bij Weiterstadt lang oastreden. 
Vandaag noe1de de eessische 1inister van justitie Christine eoMnn-Dennbardt (SPO) de bajes een •voorbeeld voor 
IIOde.rne en huaane strafuitvoering in Duitsland'. De nieuwbouw in Weiterstadt zou ook 'uitwijkplaats• voor de •oude 
schuur' in 1'ranlcfurt-Preunqeshei1 worden, die volgens eoh1ann-Dennhardt peraanent overvol is en zeer grondig 
gerenoveerd moet worden. Dat in Weiterstadt ook een super beveiligde afdeling (eochsicberbeitstralct) voor vrouwen 
gebouwd werd , verzweeg de 1inister zaterdag. Vanwege deze super beveiligde afdeling, zo herinnerde zich de ex
landsdaqverteqenvoordiger Dirk Trebe van de Groenen, was een bekende Groene uit het gebied na de suvvesvolle 
coalitieonderhandelinqen uit de partij gestapt. In een brochure hadden radikale Groenen de eocbsicherbeitstrakt 
als 'Konzentrationslager• betiteld: •stanbein 2 in Weiterstadt '. 

( ... )les ki lang en 6,5 1 hnog is de beton1uur nu, na 6 jaar bouwen. Couentaar van earawl Clausen van de eessiscbe 
publiele verken in Augustus 1990: ;Daar kont geen polsstokhnogsprinqer overheen". 

Het conando !Catharina eauerschl.idt na• de vesting duideli jk beel lakke.lijk en zonder polsstok. 

Tageszeitung 29-3-1993. 

Z. I 



W.a.,. de recente 1eer succes,olle boaaanslag van de lll' op de superbajes in iieiterstadt, bier een artikel uit 1988 
dat handelt ove.r de toen net in aanbouw il jnde gevangenis. 

OVll BAJESSBII Il Dl BRD • DE liEITEIST ADrBAJES 

londer dat er ecbt een openbare diskussie is ontstaan wordt op dit 101ent in iieiterstadt bij Danstadt, een van 
!Uropa's grootste superbeveiliqde gevangenis gebouwd. 'Besloten• aet behulp van de stenen van de Groenen, tijdens 
de rood'1j?'oene coalitie in Bessen. 
Op een door cbea.iebedri jf llerdt aet BCII, Kadniua en lood totaal vergiftigd terrein ontstaat een aachinerie die alle 
vetenschappeUjke onder1oeksresultaten op het gebied van isolatie, deprivatie en hersenspoeling, arcbitekt.011les 
en sociologisch in lich meniqt. 

Arcbi te Ict uur 

De totale genngenis (niet slecbts deels) behoort tot veiliqbeids-kateqorie l - dat is de hoogste 
veiliqbeidsaanduldinq. Als de bouw heleaaal voltooid is kunnen tot 700 gevangenen in We.iterstadt ondergebracht 
worden. Ten tijde m bet tot stand kOll!D ,an dit a.rtikel (19U) stond er een 6 ki lange en 6,5 1 hoge bu.ite111UUr 
van beton aet 4 wachttorens. Buiten de 1Uur werd rondo, de bajes een aarden val opqvorpen die tet botenbeplant gaat 
worden. Dit 01 ook de ge,anqei,en op de hoogste mdieping (Je) bet 1icht naar buiten te beleaeren. 
De politieke gevangenen worden in isoleervleugels gebouden, terwijl de andere gevangenen in •woongroepen' van 10-20 
personen geperst rullen worden. De gevangenis üqt ver van openbare verkeersverbindingen vandaan. 
Gevangenenbe1oek 1onder eigen auto is onaoqeli jk, processen lcunnen, vanwege de grote at stand naar de 
qerecbtsqebouven in Danstadt of Frankfurt, ook in de bajes gevoerd worden. Gescb.lkte ruiltes hiervoor 1ijn 
voorbanden. 

Bewakinq 
De vleugels op 1ich worden naar het telefoonaast-lOdel qebouvd. Set garandeert optiaaal overzicht voor het 
personeel tet gelijktijdig de grootst mogelijke venreelldinq u.b. de qemgenen. liet telefoonaast systee• lost 
de verouderde schacbtenplan· en stralenplanarchitelctuur lf, oldat het, tet behulp van IOdeme electrotecbniek, de 
bajesbeboeftes naar fletlbiliteit, klassificatie en de individualisering nn ,erschillende dadersqroepen, 
arcbitectoniscb optiaaal vertaalt. De cellen in de vleugels 1ijn flexibel te gebruiken. Van eenzaae opsluiting in 
de isoleercel tot woongroepbehandelinq aet 20 aensen, zit alles er in. De woongroepen werden destijds door de 
Groenen als gevangenishervorting aangepreren. Se hebben een qeaeenscbappelljke thee- keuken en een TV-kaaer, rijn 
volledig kaaerabevaalct (een door de Groenen gepmen vooruitgang: er lijn geen deurspionnetjes aeer!) en beschikken 
over een eigen luchtplaats ,an 30 bij 35 teter. Elke woongroep is derhalve volledig van alle andere gevangenen 
geisoleerd. . 
Kaaerabevaalct ,erbinden gangen ,an plexiglas de ,erdiepinqen aet elkaar, 1odat de woongroepen zonder qeru.1s van 
het ene gebouw in het andere gesluist lcunnen worden. OOk de be1oekruutes zijn kaaerabeva_alct ·. Van bli~ring van 
de raten werd afqe1ien. Alle raaen liggen tegenover beheerdersgebouven zodat ko111U11ikatie door uddel van 
'pendelen' 0111oqelijk wordt. Er zal in deze gevangenis geen onbewaakte seconde in het leven van de gevangenen aeer 
djn. 

Gescb.iedenis 
Gevangenissen ,an dit soort worden in het kader van de opstandsbestrljdinq ~r llll(r~kgr~pen ontviklceld. ro 
de VS is de gevangenis in Butner het alctueelste voorbeeld. ro SpanJe werden 1ndert1jd eveneens alle 
gevanqeniskollelctleven uit ellcaar gerukt en over isolatie afdelingen v~rspreid_. ook in Frankri :ik ontstaat een he;e 
serie ,an deie nieuwe isolatiegevangenissen. ro de BRD begon het 1n Berli jn 1980/81 aet de IOdelgevangen1s 
Plötrensee. De West-Berlijns TAGESSPIEG!L schreef hierover: 

"Volgens de bouwopdracht hebben bij de planning ekonoaische 
gelichtspunten geen bijzondere rol gespeeld ..•. Bepalend ,oor de booqte ,an ~ totaalkosten IOcht naar 
vaststelling door experts van de bouwopdracht lijn, dat de te ontstane Boqeveilighe1dsvleuqel het IOdel voor de 
overige 5 detentie inrichtingen die bierna op het proqraaa staanbepaalt. Deze 1qn. wooneenheden 10~ slech~ 
in nuances aoeten verschillen ,an booqveiligheidsvleugels. &et Berlijnse gevangenislOdel (Plötrensee) 1s het beq10 
, an een serie vergelijkbare detentieinrichtingen in het gebied ,an de BRD . . . ... ' 

Weiterstad is de volgende. Sodra het ee.rste gedeelte in Wei terstadt e.r ltlaar voor i_s word~ de gevangen vrouwen 
uit de il!' en uit het revolutionaire veriet, welke nu nog in Frankfurt ,astutten, 10 de tet een extra 
staalkabelnet oaspaMen en direkt teqenover een wachttoren liggende boog beveiligde afdeling. van Frankfurt naar 
Weiterstadt overqeplaatst. ook sociale gevangenen worden overgeplaatst van Frankfurt naar We1terstadt. Een deel 
van de !'rankfurter bajes wordt gesloopt en naar nieuwe standaards herbouwd . 

Isolatie in woongroepen 

lijn bij1onder kwaliteiten verkrijgt de Weiterstadse Bajes door de veralqeteniserinq van het isolatiereqiea in alle 
'bewaarplekken•. waren er tot nu toe in gevangenissen aparte dode vleugels of booqveiliqbeidsvleuqels voor 
politieke gevangenen, tegenwoordig wordt isolatie op elke gevangene toegepast. Isolatie als noraaal reqie1. Voordat 
de gevangenen over de af1onderlijke groepen verdeeld worden, worden re door een psychiatrische staf op bereidheid 
tot aanpassing resp. vil 01 1icb te verretten en op arbeidsbereidheid 'onder1ocht'. Daarbij is de overgang tussen 
eenzaae opsluiting en woongroep vloeiend. De Berlijnse Justitie-senator Meyer (lid van de lluaanlstische Onie) 
verklaarde bij de aanvang van de bouw van Plötrensee, dat voor het voonqroepenproqruaa geschoolde aabtenaren en 
psychologen ingezet aoeten worden, 01 de groepen te bewaken. Ken aoet a~ elke reaktie aandacht schenken, op 
raddraaiers en meelopers, op groepen, die lich aflonderen en ook op gevangenen die door de anderen qeteden worden. 
Door verplaatsbare scheidingswanden is bet op elk aoaent aoqelijk, hele groepen en ook individuen van de anderen 
te isoleren. Net een scheiding van specifieke groepen of '00k individuen kan aen op elk 101ent spanningen in de 
groep opbouwen of vertinderen. Nen aoet in dit i;oongroepreqite de tensen er naar toe drijven, dat re het uittreden 
uit de groep als doel gaan nastreven. 
Wat lleyer daar gefoIIUleerd beeft beschreven de gevangen vrouwen uit de bajes Plötzensee, die 1n 1988 tet een 
hongerstaking tegen het woongroepenreqiea hebben gestreden hebben, 10: 

'De situatie wordt gekenschetst door een overdaad aan kontrole en repressie, welke in zijn totaliteit nauwelijks 
voor te stellen is. De Plöt?e-bajes is zowel architectonisch als ook persoonlijk 10 ontworpen dat kontalct t~en 
de vrouwen heleaaal niet aoqeli jk is of/en tot in bet laatste detail gereqistreerd wordt. De vrouwen worden 1n, 
van elkaar gescheiden, dvanqqeaeenscbappen - bet 1gn. woongroepenreqiae - geperst. Bi~ worden ze voor uitgekozen 
op criteria als boe goed ze 1icb lcunnen aanpassen en boe re elkaar bet beste uce versa kapot laken. De 
geluids-qeisoleerde cellen hebben een ioterco1-aansluiting waardoor d~ uouven _continu akoestis<;h bevaalct .~:° 
worden. De afdelingsgangen rijn tet kaaera's gepla1uurd en de groepsru11te waarin de gevangenen in hun_ vri J!. t1 Jd 
elkaar treffen is van glas, korto1 de perfecte bewaking van elk levensteken. Als de vrouwen elkaar niet b1 J bet 
werken zien dan hebben ie door de totale afscberaing geen aoqeli jkheid 01 elkaar te treffen. Wie in Plötzensee niet 
(voor 80 Pfennig per uur) verlet, beeft geen geld voor inkoop van levensaiddelen koffie of tabak, wordt tot overnaae 
van de gevangenhoudkosten• veroordeeld en zit de bele dag in de cel. Precies dat is bet resociali~~nde l~rdoel, 
dat aen in de gevangenis, voor bet leven buiten ingepo1pt kri jgt tot je kapot bent: Het laatste scblJtbaantJe voor 
een paar centen te aksepteren 01 zich daar een stukje koDUJ?ikatie aee te kopen. Alleen wie werkt . en aeervaarde 
produceert beeft in bet kapitalisae bestaansrecht. Alle anderen hebben voor het systee1 geen gebruikswaard.e. Met 
als in de concentratiekllpen: Arbeit aacht frei. • 

Groependyna1iek 

De ervaringen van de Berlijnse gevangenen geven een voorbeeld van vat de gevangenen in lleiterstadt te va<:hten 
staat. ln het voongroepenreqiea vloeien, sociologisch, de uitkoasten uit deprivatieondenoek, ~senspoellnqs
onderzoek en groependynaaiek saaen. De deprivatieonderzoekers hebben uit testen geleerd, dat een kle1ne geisoleerde 
groep op de la.nge duur slechts saaenleven kan, als er een geaeenschappell_jke aotivatie voor_ banden is., . 
Politieke gevangenen hadden da.ardoor in kleine groepen nog een kans - sociale gevangenen, Ul~ de aeest verschi;
lende boeken hebben geen geaeenschappelijke 10tivatie. Set voortdurend _satenl:~en ~an verschillende personen, 1n 
een vijandige omgeving, gedvonqen bij elkaar geiet, zonder ko1pensati~1jkbe1d _onder ~ente ko~trole, 
schept stress en agressie, die zich ged",ongen tegen andere groe_psl~en ncbt. Geen klem stux1e pnveleven 1s aeer 
aoqelijk, depressie en agressie wisselen ellcaar, zonder een 10t1V~t1e, af. Er treden slaapstor~ op, er onts~an 
bovendien psycbosoaatische storingen. Hoe langer de groepsisolatie duurt, des te onhelderder en 11nder doelgericht 
wordt bet denken - het verwijdert dch steeds aeer van de realiteit. . . . , 
Op dit punt ,an spanning en gebrek aan orientatie beqiMen de bersenspoelers; SCbe1dlng van 1ndiv1duen of kleine 
groepen, extra opgelegde stress door kliaaatscbouelingen, hitte, kou, 24uur licht aan_,_ slaaponderbr~~~' enz. 
Gevangenen worden door desinforaatie tegenover elkaar uitgespeeld. overal alleen aaar Vl)anden. En daarb1J ~teeds 
het wisselende spel van straf en beloning. Oeie konditio~ing lijkt op de dressuur van ratten: Sl9<;bts een 111tqang 
is goed op alle andere vegen rijn pijnlijke hindernissan in de vora van electrocbocks. Door 11ddel van, _door 
psychologen uitqeverlcte, psycboqrauen over elite individuele gevangene vind aen snel uit, wie op welk drulcaiddel 
het sterkst reageert. . i . . . . .. 
Een van de leidinggevende veqvoorbereiders van deze witté folter 1s de Alenkaan Edgar H. Schem, die door UJn 
24-punten proqraua voor ontaenseling bekend •.erd. Bij aeent: 

"Ik zou graag zien dat aen over hersenspoeling niet in begrippen als politiek, ethiek _en 10raal d~~ht, 11c1ar in 
begrippen als geplande verandering van gedrag en instelling door een groep van mannen, die een taaell)k volledige 
kontrole over de oageving hebben, waarin de gevangenisbevolking leeft.• 

Ken hoeft dit niet toe te lichten. wat er aet deze deprivatie- en bersenspoelproqraua's bedreven wordt, is de 
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systeaatiscbe ,erstorinq nn elke eigen vil van een sens. Dit 01 ze in niet tegensprekende, 
funlctionerend~ aacbines te verandere. Dit in de tin vanvinst1axi1alisering. 

In Weiterstadt vordt niet de, ooit door de Crûne regeringskliek qeprezen, benorwde ge,angenis gebolMI. In 
Weiterstadt ontstaat één van de grootste IOderne folterplaatsen van Europa. 

Bron: Die Keuen B.igb-Tech· Kl's, 
Bunte Bilfe Damtadt, Wilhell-
Leutscberstr. 39, 6100 oamtadt, 
BRD r ·· r 
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Uit Die Welt, vrijdag 19-2-93 
KILIT.OOE AO'!OIIOl!lM FORKmll UCII IN !IE'TWEiKEll 

Procureur-Generaal Alexander ,on Stabl gelooft dat linlcs-i!xtreaegroepen de interne veiligheid van l)Jitsland 
ernstiger bedreigen dan recbts extre1e. 
De •sto1pe e10tionaliteit als drijfveer voor geveld van rechts" is weliswaar net 10 qevaa.rlijk als de •11et 
intelligentie gepaard gaande e10tionaUteit van links" zei Von Stahl ,an de week. Bij de rechtse scene zouden ticb 
echter noq geen vaste •organisatorische structuren' hebben gevonid. 
Ie hebben naaen als "Bazille•, "ltllldstoff• of "MlxDa", "Scbnick ScbnacJc• of "Anslag• en alleen in Noord lijn 
Westfalen zijn er in 15 steden zgn. "lnfoláden•, officièle ontaoetinqsplaatsen voor groepen die, zo bet 
scenejmion, "het zvi jnen en 1isdadigerssystee1• van de BRD openlijk de oorloq verklaard hebben. Bun 
vastbeslotenheid dOCUlenteerden te in 1992 iet ainstens 135 strafbare feiten tot aan doodslag toe. Ter vergelijking 
het rechtsertreae spectI'III rekent aen voor het vorige jaar 2285 delicten toe. 

De veiligheidsdienst in 11111, de qua invoners•stal grootste bondsstaat, beeft nu alan geslagen. De studie uit 
OOsseldorf •autonoaen in HRil" vijst erop dat de Rote Aniee Fraktion zich sterker beaoei t ot contact te kri jqen en 
sa.en te verken aet de scene die bereid is geveld te gebruiken. 
De ailitante linkse autonoll!!n hebben onder het 10tto •ant i-fascisae• een nieuv ideoloqisch platfoni gevonden voor 
bun geweldadigheden. De veiligheidsdiensten iijn bevreesd dat rechtse en linkse extmhten elkaar opjutten. 
Dat is de gezaaelijke conclusie ,an Bondsainister un Bin.zaken, ludolf Seters (CDO) die het Bundesaat filr 
Verfassingscbutz (BFV•BVO) in Keulen controleert, en de Dûsseldorfse 1in. van Bin. zaken, Herbert Scbnoor (SPD) 
dje de veiligheidsdienst in KRW controleert. 

Volgens bet jongste rapport van het Bundesa1t flir Verfassungsschutz ko1t 90 1 van de links-extreaistisch 
geaotiveerde qe\leldadiqbeden op rekening van groeperingen , wier aanhanqe.rs zichzelf betitelen als Autonoaen. Set !? r"' 
aantal 1ilitante autonoaen in de BRD bedraagt aeer dan 4000. " ;, 
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Als bevi js voor de steeds brutaler vordende akties vordt in het veiligheidsdienst-rapport een aoord in 
Berlijn-Kreuzberq genoead. 'Daar bestoraden op 4 april 1992 6 tot 8 ver10aden van een zich 'antifascistische 
zelihulp' noeaende autonoae groepering, een restaurant. londer vaarschuving vooraf vielen ze qasten aan en doodden 
de H-jarige Georg Kanidl, een fUDctionarls van de ondertussen verboden Deutsche Liga, door een aessteek in lijn 
ruq, en ze verwondden een andere gast ernstig•. Ook de reactie op het aidrijf toont de 'bereidheid tot risico's" 
van ailitante autonoaen. 
ao drukte het Keulse scene-blad 'Agitare Bene• een artikel over de aanval af aet als kop: ·~itse Liga klaagt over 
slinkend ledenaantal•. 

eet tot over de stads(lands)grenzen bekende, Berlijnse scene-blad •1nteri1• aaakte zich in april '92 'gedachten 
over de dood van een fascist• en riep op tot het altijd en overal aanvallen van fascisten. 
Dat het bij een directe confrontatie tot de aoqeli jkbeid van doding kan koaen, is volgens de !nteria een •te dragen 
risico•. 

Observaties van beaabten van de veiligheidsdienst van lfill bevestigen dat ailitante autonoaen de laatste tijd 
aanvallen op werkelijke of veraeende rechts-extreaen voorbereiden. !n paafletten en op posters worden werkelijke 
of veraeende rechts-extreaisten openlijk aan de schandpaal genageld als •anti fascistische zelfhulp•. 
strijdbegrippen als 'fascisten' en 1rechtsextre1isten1 doelen ook op polltiebeaabten, staatsinstellingen en 
bedrijven en de verteqenwoordigers•s daarvan. zo verscheen de Frankfurtse 'Antifa Info 1992' aet de kop 'Haut zu' 
(Ros d'erop) en publiceerde een collage genoead 'ervoor en erna'. 
eet 'ervoor-beeld' toont een aanval van veraoaden op een politieagent, het beeld erna een in een rolstoel zittende 
beaabte. Als voorbeelden van antifascistische ailitantie van autonoaen soit het Kin. van Bin .zaken van lfill nu het 
volgende rijtje criainele acties op: 

In october '91 verden in Troisdorf 4 veraoedelijke S\'lpatisanten van de Freiheitlichen Deutschen Arbeiderpartei 
(fAP) door ongeveer 20 'Antifas• overvallen. Daarbij raakten twee van de aangevallenen zwaar 
gevond, een van ben bad een schedelbreuk. 
N.a.v. een verjaardags-receptie van H. pres. Johannes Ran (SPD) in WUppertal kvaa het in januari 1992 tot 
stooracties door leden van de autonoee scene en aensen uit •terroristische krinqen rond de w •. 
Daarbij werden leuzen geroepen als •uitwijzing is aoord', 'Oitvijzinq is folter• en •schrijftafelaoordenaar Ran• 
en voertuigen werden bestookt aet vuurwerk. 
Ver10ade qeweldpleqers overvielen in juni 1992 in WUppertal 2 •rechtsen•. Ze sloegen et ijzeren staven en bouten 
knuppels in op een 20-jarige aan en verwondden deze zwaar. Een IS-jarige scholiere werd gevraagd naar de 
verblijfplaats van baar vriend, 1!'!11 ,eneende rechtse. -
Toen ze weigerde werd ze 13 x in haar onderan gestoken. 

De •eilighe(dsdiensten van de Bondsstaat en !fRW den, eet elkaar overeensteatend, het gevaar dat de traditioneel 
slechts losJes georganiseerde links-extreaistische scene, zich onder druk van geveld 
van rechts, strakker qaat orqaniseren. 
eUD doel, volcie~ de veiligheidsdienst van lfill: ' eet hUD 1ilitante akties teqen personen en instellingen van het 
rechts-extre11st1scbe spectrua hopen ze, ook de staat die zelf in een fascistische traditie 
staat en die neigt tot het bescberaen van rechts-extreaisten, zelf in haar kern te kunnen aanvallen. 

Daarb! i i~ blijkbaar _ooit de hulp van de aoordende schutters van de VJ welkoa, zoals een oproep aan de Rote Anee 
Fractio~ 1n de intern toon~ op 16 juli 1992. De toon : 'het RAf-co,aando aoge baar aanslaqsdoelen verleggen en 
nu fascisten leiders qaan hq111deren•. Aldus die Welt, een door de CIA- gefinancieèrde krant. 
Een bij het artikel geplaatst lijstje laat overigens zien dat het aantal aan links toegeschreven gewelddadige 
acties in 1992 juist lager vas dan in 1991. -~,, 

~ :!,~~Î.1~ Vertaling: Hewsdesk A1Sterda1 -~~ ~ 
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MOEDERS WIL IS WET 
Dinsdag 30 maart nodigden de Wereldwinkel en het Hivoe een 
journaliste. ~t Tanzsgia, fil:ida Sange;·, uit om te spreken 
over de po~itie van~ in Oost- Afrika en wat ze met de 
m~ia doeno Voor de avond was een stichtel ijke omgeving 
uitge~ocht: een kapel in ' De Tuin '. Ondanks ae gewijde 
omgeving steeg ~et publiek niet de ether in . Het onderwerp 
was d~n ook serieu~ genoeg om met beide voeten op de grond 
~e bliJven. Gn<iat niet alle lezer;nn~n en lezers van Leef 
in Chaos aanwezig waren hier een samenvatt ing . Ken de wereld . 

El:l.da Sanga werkt al tientallen jaren voor de radio in 
Tanz~~a. Vroeger had deze radio -een ce~trale rol voor de 
bevrijdingsbewegingen in heel ZO-Afrika. Tegenwoórdig h~bben 
de mees~e l anden wel eigenradiostations . De radio i s een 
belangrlJk communicatiemiddel : omdat ze lang onderweg zijn 
en er vee~ a~alfabetisme voo:komt hebben kranten nauwelijks 
èen functie in het bereiken van veel publisk. 

52% van de Tanzaniaanse 
bevolking is~. Ze doen 
echter 80% van het werk 
in de landbouw die meestal 
nog n i et gemechaniseerd is 0 

V~wege de armoe is het nodig 
eigen voedsel te produceren. 
Weliswaar maken bankiers {5raag 
reklame om geld t e l enen en zo 
de armoe t e ontvluchten . Zodra 
er geld is wordt het met een 
uitgegeven aan bijv. zeep , zodat 
er niks overblijft om in ht e werk 
of een bedrijfje te investeren 

' laat staan om terug te betalen . 
De rente doet de res t 0 

Oldanks het feit dat de ~ zelf het voedsel produceren 
ze het laatst aan bod bij het eten ervan. Het gezinshoofd 
het beste, de~ en kinderen de rest . 

komen 
krijgt 

z 

• 

Behalve produktiewerk hebben ~een reproduktietaak. Ze hebben 
geen inspraak over hoeveel kinderen ze krijgen . De o"bepaalt 
dat en als er weinig eten is zit dei met de zorg opgescheept 
om het eten bij elkaar t e krijgeno Overigens zijn er wel veel 
kinderen nodi g omdat de overlevingskans niet zo groot i s . De 
i~ en kinderen slapen nl. op de vloer zonder matrass en waar door 
er veel ziekte iso Deze ziektes ·woed.en in eerste instant i e 
geweten aan hekserij , waardoor de oorzaak baiten schot blijft . 
Qn te koken moet er water, brandstof en voedsel gehaold worden . 
Hier gaat veel tijd en geld in zitt en . Zonder koe l kast moet 
bovendien het eten direkt kloargemnakt worden , je k.1;1:nt het niet 
een poosje lat en liggen . Aangezien e lektriciteit ontbreekt is 
het ' s avonds donker, de dag begint om± 5 uur . Al met al is er 
voor ~ geen tijd om een krant of een 
boek te l ezen . De radio biedt wat 
dat betreft uitkoms~. 

Tanzania was sinds de 
onafhankel ûkheid een 1-
patijstaat. Nu is er een 
omwenteling gaande naar 
een meer- partijenstelsel, 
waardoor er verschillende 
politieke richtingen ont-oo 
staan .++ hebben niet de 
traditie om in partijpoli
tieke hanendebatten mee 
te doen en beamen vaak 
alleen de r.1ening van hun 
echtgenoot . In het 1-partij
~:t_e lsel was er e·en aparte 
t~tak. Er i s nu wel sprakE 
:.ran P.Osit.ieve diskriminatiE 
naar de kansen worden niet 
echt benut . Er zitten 3 ~ 

in de regering en in het parlement zi$n 15 zetels speciaa l ~oor 
~ gereserveerd . Deàe par l ementariërs komen echter vaak niet 
op voor i~belangen' m§r worden doo~ c?d' beïnvloed . Er i~. een 
öBart minist~rie voor ~aken en kindere~ . ~~ar naast ZlJn ~r 

66or ganisaties om druk uit te oef enen . Dit ms ook wel ~odig. 
++ worden ge~ocht voor een bruidschat en daarom al~ bezit 
beschouwd . Ze hebben geen zeggenschap over eigen lichaam. 

., ,' ··· ... 
..,. . ' ~. 
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Het is gebruikel~1c 
dat een Ó

1 
meer dan 

0 
1 + trouwt . Dit 
draagt bij tot de 
vers pre icling van 
~:j.ds : als je als 
+ nee zegt kan de 
~je makke l ijk loten 
vallen, eris wel 
een ander . In de 
famili e moeten~ 
eerst hun vader en 
oom gehoorzamen . Na 
het huwelijk is de J' 
de baDs eb als die 
dood gaat de zonen . 
Dit maakt ~i afhan
~eli.ilèo 
Ë1r- is een wet voor 
totale gelijkwaar
digheido De recht
spraak is echter 
in handen van &/' 
zodat deze wet 
niet zoveel zoden 
aan de dijk zet . 

"'- d 00 
~" e rechten van ++ op te eisen is er in 1986 een aktieve 
orgag~satie in de media opgericht, de Tanzania liomen Association 
met++ van krant , radio en tv. In het begin werd het 5t - beeld 
in de media uitgeplozeg en werd en er alternat i even aangedragen 
~nop de rec~ten van~ gehamer~ . I n 1987 volgde er een ~groep 
in de Tanzania Journalist Association . Dit was noodzakelijk om 
de·.:waarneminge~ v~ :l~ in h et nieuws naa.r voren t e krijgen . Veel 
onrecht als huiseltJk en seksueel üewe l d bleef nameliJ1c buiten de 
aandacht o Deze groepen veràpreiden vee l informatie over verschil
lende thema '. s_zoal~ seksueel geweld , opvoeding en buitenpar l emen
taire oppo~itieo Binnen deze organisatie zijn allerlei werkgroepen 
bezig om dingen aan t e zwengelen: 

• 

een ekonomische werkgroep om geld in het l ao tje t e brengen 
en onafhankelijk te worden van subni:lies uit he t buit , nland . 
een radio-groep die zorgt dat voor~ be l angrijke onderwerpen 
op de~radio aon bod komen . 
een mobilisatiewerkgr oep die op de werolu~ag ovenemont en 
organiseert tegen bijvó verkrachting, aids en mocdor s t orfte . 
een videogroep om de +~ geschiedenis vast t e l og~en, want de 
?d'filmen slechts ó"d'- aktiviteiten . 
een kinderwerkgroep die probeert traditionele muziek met eon 
waardevolle betekenis aan de jeugd bij te brengen . Verder 
probeert deze groep zich te bemoeien met de dag van het kind , 
16 juni , waarop de kinderen de straat opr;estuur~ worden om te 
bedel en . 
een gezondhcidsgroep met aandacht voor ondervoedin3 en 
gezondheid . Aids is een groot probl eem dat~~ dubbe l treft . 
Mensen met aids trekken Vélnuit de stad n.aar het platteland , 
wacr geen ziekenhuizen zijn en verzorging t otaal op de schou,· 
d ers va~ de Î terecht komt . 

Inmiddels hebben de ~ zich in ~erschillende beroepscroepen 
r,eorganiseerd . Hieruit is o~n tribunaa l ontstaan waarin o. a . 1 

• t C'O . t h t d .. journalisten, artsen, ·.· juris en· en :t'r ui e on erwtjs samen-
werken . Dit tribunaal stelt klachten aan de kaak en is een 
hee l belangrijk steunpunt . 

Nu nog even de mid.è.enstand avn he t woord : 

Om dit a llemaal t e financieren zijn er in de infowinkel mooie 
Tanzaniaans e benefiet-t- shirts verkrijgbaar . Koopt allen ll 



I 

GEEN WONING 'l 
Hallo kameradinnen en kameraden, 

Het kraakspreekspreekuur is wee ~ terug van weggeweest 
enthousiaste mensen~hebben de draad weer opgepikte~ 1 
hopen het kraken in Groningen weer een nieuwe i~puls 
te geven (overu ren voor Rob Vos). 
Heb je vragen over kraken, de nieuwe huisvestingswet 
of wil je een huis, kom dan langs dan proberen we je 
te helpen . Van jullie kant hopen we info te krijgen 
over leegstaande panden, huisjesmelkers en wat verder 
voor een kraakspreekuur in t eressant is . 
Maar het opstarten en draaiende houden van een kraak
spreekuur kost geld en daarom denken wij aan het 
instellen van een "Diepenpot". Dit is een pot waar 
ieder gekraakt pand en sympatiserende mensjes maande
lijks een bedrag instorten. (bijv . een tientje) 
We zijn bereikbaar op iedere donderdag van 4 tot~ op 
de Ste entilstraat nr . 31 (infowinkel). 

Krakende groetjes Uw kraakspreekuur. 

-;."· ·v 
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