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In onze mooie stad kun Je Je weer op verant
woorde wijze volvreten. Ja, salmonella Ie 
weer open. Tegenwoordig zetelt deze elgen
ge(be) relde kookgroep In het voormalig bolWerk 
der "goede" krakers. het Oude RKZ. oe kokende 
tijd wordt er all•n op :zaterdag gevoederd, vanaf 
18.00, Hoe het precies zit met de tweede ronde 
van 19.30 Ie ons niet _geheel duidelijk. Voordeel 
van om 18.00 komen: er 111 nog eten, voordeel van 
om 19.30 komen, 1111 er nog eten 111 kun Je nog 
meer blJhalen (en zitten). Niet alleen de gronlng
se alternativo's bllJ~en dol te zijn op S.,lmonella, 
ook wat ontuig bleek. Na de eerse maaltijd gin
gen op een onchrlatelljk tljdltlp (ot Julet heel chrla
tellJk, aangezien geen RKZterster er leta van 
gemerkt heeft) een stel onverlaten aan de haal 
met de blologlache wijn, het biologische bier en 
de tletakar. Nu schijn Je van Je eerste kennisma
king met blologlach, verantwoord voedsel een on
sultbare dlarrhee op te lopen, dus mocht u een 
!!tel gekromde matjes met een fietskar zien topen, 
geer de mensen van Salmonella een seintje. En 
geef grot geld. 
Minder blologlea 111 dat de gemeente een grote au." 

toweg wil aanleggen door de kop van de 008ler
poort. Oe gemeente heeft het alternatieve plan 
van de bewonersters van dit meest chaotles l!tukje 
gronlngen afgewezen, daar ut namellJk her en 
der een kronkel In, dat kan natuurllJk niet. Wie 
Weet lichten deakundlge ooaterpoorter•a een en 
ander In de volgende chaos toe. 

'°LEEF . IN -CHAOS 
Po.stblJs 7 52 

9700 AT 
GRONINGEN 

uitgespro
ken opvat
tingen. 

Prettig dat we me
neer een tijdje 

kWIJt Zijn. 
Veel heisa In de kran

ten over een moorde
naar die In Amsterdam 
vrlJgetaten werd we
gens •cellentekort·. Olt 
terwlJI nog ateeda twee 
mensen v111t zitten die 

bij de Jongerendemo op 8 met werden opgepakt. 
Omdat zij hun naam niet WIiien zeggen hebben 
zij een heel speciaal plekje In het wurm:, hurt van 
Justitie. Steun deze menaen dua met pc)III', de 
adreaaen zijn: 
NN1, cel a13, van Alkemadelaan '185, :1597 ee, 

,den Haag 
NN2, van Alkemadelaan 1268, 21197 ee d•n H11g 

l
·ZIJ en de andere menaen die op de demo zijn op. 
gepakt moeten op 417 en a Juni voor de rechter 
komen. Op 7 mei la er voor de u,chlblnk In den 
Haag een tribunaal waar de ME terecht atHt voor 
haar optreden op a mei. Verderop In de Ch1oe 
een verslag van dit moderne politiewerk. Ook In 
deze Chaos een etuk over de wel erg dulatore per-

Nog minder blologlea: volgena een scanner-lulate
raarster heeft de heer Ette H. tijdens de voetbal
wedstrijd FelJenoord-Qronlngen zijn rotzooi weer 
eens lopen uitdelen. De wouten zaten hem heftig 
achterna, maar tot hun grote teleurstelling 

11Pf:ktleven die anonieme mensen zoala zij hlerbo
_ .... _v_en hebben In deze rtlnke tijden. 

was de Inhoud van de pamfletjes niet ver
boden genoeg, aut, wat Jammer nu. 
Want, elders In het noorden hebben poll-

tie en Justitie een denderende slag toege
bracht aan extreem-rechts. Qerrlt Fokke 
Qerrltl5ma la tot VIJi Jaar veroordeeld. Voor 
degenen die niet Weten wie dat Is: de heer 
Qerrttsma Is een erkende nazi, die tot 
voor kort vooral In Leeuwarden opereer
de. Ooor een poster-aktle van een aantal 
antl-taaclsten voelde Oerrltllma zich ge
ctwongen Zijn werkterrein te verleggen 
naar zijn eerdere woonplaatll Bolsward, Al
daar heeft hij Iemand In de nek geschoten, 
omdat degene bezwaar maakte tegen zijn 
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WONINGNOOD? 
WAT ZEUR JE NOU 

JE HEBT TOCH EEN 

DOOS 

WIL JE GEEN DOOS ? BEN JE BOOS? 

1 
1 

INFORMEER BIJ HET 

KRAAKSPREEKUUR 
El k/: PoNt:>1:RDflG 

\/fltv 16 oo f o¼ 180 0 ~uil 
S t.EENl il st~l'lfl t f'.I R. 38 
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KOELBOX 

Me<k: Coleman ,.,, 
~ : 28 hte,25 -t , 
-i9:"--- , 
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GIRL 
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•Jooq1 "•" 00i'\P,Of'9 Ronetd4"1l 
n,f:r w•.\ zich tfv!M\ bewUil CUI ft I ' 

.,1 -.t..11pd001 -oo,•1 tC'ft \t9Nleftf\Gt l 
tun<.t1c ,ou htbbtn toen htt"ft n11 

• IICh ll'W)tlttld 1n dt \IHf)• tn IHfgt 
,.,..oon1H vin ""-ff'ltf\ .. In gtd~h 
tt•n bc>n 1\. ttcugg~•M'I niM de l~d 
OJI 1l nog b11 Ml)'I" ouGtfS woondt 

t 1 ,,,; ' 
\lu,.-

Om dt-zt , ,, v.n Ot' woon11,ch1mg 
ull lf votttn ,1 het U&lt•nd~htkt ont 
wup moe1htk opvouwN.r In la 

'-l 91Mtl $pri6ktn dtt mtd•• v•n ttn 
\clt1n pikktlJ•. d,n miokhhJk of\dH 
dti .wm mte te Mtntn i ou l't" IJ11 de 
p,utntolht. ,fgtlopen woen~~ 
blttk de dooi btti<>nMf OM4nchg 
~an lo,:nut ltn medtwt1ker van 
'On:t Wonmg h.ct ln dt twut nog 

1 
ern touwtit om het p;aklttl 9tbon- 1 
oen M~ \tn doouUpt1 mtl ge-- \ 
middekje ..-mltng1~ kttJ91 toch :" 
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CJ<.': ON DE tlDEK. 

6Ü l<M>-..ëW[C:, ~d 

1~ eo-nazirel 
vlak achter 
Nieuweschans -

Het Oostfnese st.1dJe A,mch 
wa, hel afgelopen wetke,nd 
toned van een woeste rel. BtJ
na honderd met ploenendo
ders en tranngasp&Stolen wtge
rui.te neo-n3z1 's bestormdt.111 
t.Jlerdagavond he t plaatseliJke 
1eugdce11trun1. Dat centrum is 
al geru,rne hJd een punt van 
samenkomst van )Ongeren, die 
aangesloten ZLJll b11 de i\nto[a, 
een anu-fasc1stische )Ongeren
organisatoe. Er werd een 111ter
nat1ona:il cultureel foe-i 
gehouden, maar alt:emeen 
wordt aangenomen dat niet 
zotet!r dat leest, m:iar de km1-
sche houding van de JO~eren 
,n het Auricher ,eugdcemrum 
Je werkehJke reden voor de 
rél IS 

Door K e rst H uis man 
rcdA-CWur L.C 

.-\ur ach l1~t d,~htbq \'1J dl!' 
mc..•uwt v1~rL=t ... n'-'' ,·g ov._.r 
~h.1uwf'SChn11s 1s hc!t minder dan 
t,,1.•t: uur r,Jdc..-in Vl.1k n.aJ.Sl de 
d ... ur 1011~z.rgd Vl"t.ll mensen 
~,uw die kant w~I CènS utt Ev~n 

uvl.'r d.: grt:n:," om te k1Jk~n hoc 
ht•t da.1r b 0Jarom 1s hèt g0t."'O, 
nauwkeurig k1.•nn,s ,~ nemc-n 
van \fo'Jt d.1ar 1) gebeurd 

Hne dochtboJ ook, en hoe groot 
ur,l'.il i"t'ns de overttenkornsten, 
L'r z:11n OO,t wetenhJkc ver..ch1l· 
lèn met h,,~r Hier hoeft geen 
rncns het te Wigcn. om b1JvOOr· 
bet"ld an het puf>hek anu~mn1· 
Sl."he u1tsprakt.-n te dO<"n \Y1e het 
"'el doet kroJgt onn11ddello1k 
h01.>n tn afkeuruag over 11rh 
héen. Zo hoon het ook 

Een voorval vorrge wf-Ck m 
[,.-.,r (dat logt vl•I< •chtu Noeu
u.-eschans) bew1,st, dat h~t 1n 
O,m-f'n,-slanJ so11lS wel eens 
anders gaa~ liet raadslod Cerd 
K.xh aldaor h<!eft geweigerd, 
d{"(-1 te nemen aan ~ n ontmoe
ting met VToegore )OOdse burgers 
van de sud 1-hj keerde urh m 
eèn brie! a.:in de burgemet"Ster · 
ook t,;gen een h11drage wt de 
gctn<."Cnt.ekas .t.JJl de rc~kosten 
van de J()Odsc ga.sten 

Benauwend 
Koch, die in het dagelo1ks 

leven advoca.1t en not.ans 1s, ver· 
klaarde g~n schuldgnoel met 
betre kking tot oorlogsmtsdaden . 
te hebben. Hoj zei dat de )Oden 
volgens hem nog de e<!rstko
mende dwzcnd par hun hand 
zullen ophoude11. ut wel: het 
g•at hoer om mens,,n die dtsllJds 
,•oor hun leven uol OwlSland 
hebben mO('ten vlucntcn In de 
C>-;t(roe•enze11ung os Koch •I 
n,nk de oren gewassen. H11zit 1n 
de raad voorde kleine Allgeme,
ne Wahlergem01nsch•ft. H11 
spreek1 met namens dt overgro-,. 
te meerderheid v•n de Oost.!roe
se bevolking. maar het IS wel 
benauwend. dat h11 zulke dingen 
,egt. 

Nog veel ernsuger ondertus
sen 1s w.it er t.lterd.ag.avond m 
Auro~h plaalSvond 0., proble
men 11Jn. n3;u hel uch l.aiu ,Un· 
t1tn. n,et verooruakt door mtn• 
sen u,t de buurL Er znttn wel 
w.u nt.'O·n.:az1's. en Oost•Fnes• 
land, m•ar het overgtote deel 
v3n de aanst.achters van dtt rel 
kwam van meer dan 200 k1Jorne· 
t~r ver we1e uit H.-mburg en 
Hannover en orn~v1ng Onder 
hen bevond t1ch Chnsuan 
Worch uit Hamburg, opvolger 

van de .1.1n .1,Js ov~rledtn neo-
F'Uhrer Michael KUhnen. 

0., bende kw•rn b1)Cen on 
Oldenburg D•arna zette men 
koers naar Auroch Om 10 over 8 
kreeg de poluoe ,n Auroch van 
collego's wt Oldenburg de eerste 
m•ld111g, dat de club m aantocht 
was Ze hadden volgens de Aun
cher polot.Je de z.aak goed georga
lttSffrd. Op de =gangswegen 
naar het Jeugdcentrum stondtn 
heden doe de naderende bende 
per rad,oiender gidsten. 

l 

'Iets groots' 
Toen de nt.io-n.u,·s gt"vordérd 

w.1rtn toe Rem~b. ~n go..·<2t 
,...., ,n,u_t lulom"tt'r voor Aw1cn 
hielden ze evtn halt ~n vrouw 
hoordt ttn v~n act btnat:,t"-dC'n 
zeggen, dat ze an Aurscn .,e,1 
groou · 1n óe zin h.1dd,n Ze ~èJ 
de- onm,ddtlhJi< het i lumnum· 
mer Om negen uur wera nf! 
ook in hec ~gdcentn.m zeif 
bekend. dankuJ o,;on teleioon.,. 
ten d,e de Anur. onderhoudL Er 
wuen op dat moment 200 men· 
se.n m htt centrum, w;aronJer 
een groot ••ntal allochtonen 

Dt: pohue van Aurtch leek iet· 
wot overrompeld. Men deed een 
beroep op collega·; uot •nd•re 
plaatsen, maar er waren n1e1 to 
,nel voldoende poloueagenton 
b<-sch,kbaar. Men beptrkte 11ch 
er daarom toe de bru,ne horde 1e 
begeleiden naar het ctntn.un 
van Auroch Twa3IC p,,l,ueagen 
ten posteerden zich uz.1men me, 
twintig Antofaledtn hoi het 
ieugdrentrum 

Om kwan voor uen. mc:er d.an 
anderh3U uur na de eerste mei• 
dmg, stelden circa 100 neo•na.zi's 
udi in sl•gorde op ~n mede-Je, 
lang van el!n pohuem.10. dat de 
demonstraue me, "'as toege
st.:.a.an werd beantwoord mc:e· 
..Op 'nodJ' hel Jeugdcentrum" 
Leu1en scanderend als ,.Bullen· 
l.u,ders ,ru,i." .. DwlSland voor 
de Ou1tSers'' en •. Dood .un ae 
Anu1a·· rukte d~ troeo. i;~or
leerd door polltteauc.o's. op naar 
het ieugdgebouw. Daar brak 
met&:n e,cn gevecht wL Sknt?n 
en hchtspoormuruue vlogen 
door de lucht De verdedigers 
van he, centrum 1.mt.>ten terug 
met maS,S,;l's flL-ssen. die grotc'n· 
deels op het plave"el stu~sp.,t· 
ten 

Afgedropen 
Er vielen twee ge·"·ond~n t:n 

,•r werd nogal ,vat scn:.de a,m_gè· 
richt r~n de schermu1se:in~~n 
twintig minuten h•aü~n 
~eduurd, was de pol1uemacnt 
u11gebr-e1d tot honatrd m•n uil 
het hele Wezer-C:ems-gebocd 
Het was toen twee uur nJ de ~r
ste mddmg Onder de mdn..,c 
v;an dit polluevertoon dropi:n <.,t 
11~-naz.1·s af. en rna.ikten ml:t 
hun auto's t--·n lu,drucnuge t~r 
door de Aurocher bonneruiad 0. 

r.~~:k:fi~~!t;:~~ eno.,, hun 

Een en .1nder het.'ft e~n bmere 
n.uma.1k athteq;el•ten é:.cn 
medewerks1er van ~!1 .u1rlzoe• 
kershulporg;1msaue an Aurich 
dt:nkt erover. e-en ~anklacht 
t<-gen de pohue in te d1en\.:n 
wegens nalaugheod R.ud,lod 
Gosela Altmonn van de Gro.,nen 
heert zoch al scherp kru,sch wt· 
gel,1trn over het laksP optreden 
vao de poliue. Lange llJd 
l>..'>tond on Oost-Friesland de 
neiging, de vi?rha.Jen van de 
Auricht!r Ant1f3 .1ls hersen.spin• 
seis ar te doen. Dat 1s nu wel 
voorb1J. 
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' 
sv stellen wir 11ns die clemu vor: 

<la 1.11111 t·1 h a ll des schlachl holes 11111rr ;1111lcn·111 i11 dei stadl a11d, 
cin hrcil cs bû111l11i~ aufrnrt 1111d die demo 011î1.idl :mgc111rldct ist, 
wollen wir ci11c h1111tc, pha11tasicvollr 11111I la11tstark<· cJc1110, aul- lier 
kci1w 1111l11:111lcn aküo11c11 hcrnus gcschchr.11. i11 der holf111111~. cbU 
wir viclc wc rele 11, frc11c11 wir 1111s a11[ <'1tcltl 

a lso 
kcin fuBhrc it den faschistcn ! sclil,\chL110r blcib1 ! 
am 5. 6. 93, um 11 .30 uhr heim ;chlachllwr in aurich 

rid11ung wliv 

ri, l1t1111J.! ol 
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samstag nacbmittag. so gcgen fünf. 
ziemlicb grau, ~ic immer an sich. auf 
d em kop fstcinp Oastcrvergl üht nc kip
pc, unterm baum spielt ein kind mit 
d em hund. cin baske tba!J fficgt in 
ricbtungkorb, verfchltihn, wird noch
mal geworfen. e in kaff eaus nicaragua 
wircl kalt, irge ndwer vergal3 ihn. aus 
d e r balie kom.ml musik, drinnen wird 
gekickert. ein s kater geht ~ ve r
bandskaste n, aus d e r autowerkstatt 
kre i'>Cht ue flex , bedient voo e inem 
bttt1th:i.arigcn " t-shirt mitnerme inung 
drauf' '-träge r. 

i.m scblachthof tre ffe n sicb viele, teil
weise sehr ve rschiedene leute und 
gruppen, vom computerclub bis zur 
anti fa , voo "normalen" scbillerlnnen 
bis zu punks und sbarp-skins. 
es is t c ine bun te mischung von rueo
sch c o mil unterschie dlichen 
intcresseo , was zu eine r form dersub
kultur führt, wie sie in o s tirieslaod 
wohl cinmalig is l. 

anders als in anderenjugendzentreo 
¼ird das programm vonden besuche
d nnc n bes tirnmt, viele konzerte 
werde n von denjugendliche n organi
s ierL dad urch e ntste:ht cin spiegclbild 
d e r n eigungeo d er uoterschiedlicben 
h csuchergn1ppen1 wo bc i j cdoch ve r 
sucht wirrl,jcnscitsvo11 kommc n.und 
toL"llc rn k o nsum zu b le ibe n . scblie B
lich is t es c ia jz W1d kcine disco ode r 
kncipc. 

a 11 d er hard c-or e-szenc läfit s ich am 
h cstcn vcrdc u1lichcn, was das jz aus-
m acht; hier ,\inl fas t jcd cs konzc rt 
sclbs t org-:tn isie r1 und durc h~cftÏlirt , 
hcrcit<; im vorfrld wenkn di(· inhalt<' 

,o 

' 
d e r bands kontrov~·cüskutiert, oft 
sogar noch nach d c m kon.zen. mit der 
band. generell bestim.men im juz di1r
kussionen den·tagesablauf. 

es ist nicht nur hardcore im juz, cüe 
szene ist recht viclfält:ig: viele bands 
aus dero jz sind mi ttlenveile übe r ost
friesland hinaus be kanot und prägen 
rucht nur hier das gescheheo, doch 
auch das programru zicht le ute aus 
anderen städten norddeutschlands. 

d e r schJachthof is t mittJe rweile c in 
·wichtiger bcstandtc il d e r s ubkultur 
ostfrieslands. 

e in solcher freiraum ist sowoW d e :
stadtobrigkci t als aucb den faschiste a 
ein dom im augc. 

am samstag, d e n 8.5.93 griffe n ca. 
120 faschistcn den schJacblhof an. sic 

' wttrdcn voo ca. 15-20 verte idigcrin
ne n zurückgedrängt. die hullen babe n 
nicbts dagegcn untcruommen, d er fa
sc hoau frnarsch wurde mit eincm 
polizeiwagen zum juz eskortic rt, an 
dem gerade mal 12 cops postiert wa
ren. ange blich hattco die bulle n keine 
möglichkeit, mehr zu unt.ernchme o , 
obwohl sie bcreits .schon in o lde n
burg bemerkten, wie sich oach cinem 
treffen d er nationalcn liste d er kon
voi von dort in richtung aurich in 
bewegung setzte . 

d e r aufrnarsch w:lr organisiert von 
christ:ian worch, dc m nachfo lger vo n 
m.ichael killmc 11. es kamen fasch o~ 
aus ganz norddc utschland nach. au
rich . 

7.lim 1C·itpunkt d es a n griffs fo nd irn 
juz c in ' ·f.-st d C'r kul turen " ~ t :i ll . dort 

waren sehr vide ausJänclische famili
cn. cin groOer teil der dort 
anwesendcn müttcr und kindcr ste
lten imruer noch unlcr schock, s ind 
völlj gcingeschüchtert und trauen sich 
nicht mehr aus dem haus. ein auri
<:hcr fascho bezeichnct den angriff 
auf das jz als "riickcrobcrung'' au
richs. aufgn.md eine r offensiven 
tätigkeitderantifa und andercr grup
pierungen konnten die foschisten in 
au.rich nie richtig fu13 fasscn. hie r bil
de t aurich eine ausnahmc. in den 

mcisten anderenstädten gehören nazi
g la tzen schon zum stadtbild, 
dcmentsprechend schwer haben es 
dort "links"- und andersauseheode 
mc nscheo. noch krasser istdiesituati
on auf den dörfern. dort bestimmen 
die fascbos schon sehr groBe teile der 
jugend. das bat zur folge, clafi das jz 
geradc für eher linke, kritische ju
gendlichc aus den dörfcrn zu cinem 
1mverzicbtbarcn treff punkt geworden 
ist., sozusageo zu einem zuOucbtsort. 

nach dem angriff erfuh.ren die (ascbi
sten voo seiten der st.adtve rwaJtung + 

lokalpresse breite unterstiitzung. die 
auricher zcitungcn ha be n sich bereit
willig zum sprachrobr der faschos 
gemacht: stelluognahmen von d e 
vries, dem whv-ueonazi und der fa
sc histi sc b e o "anti-antifa' ' we rde n 

' abgcdruckt. de vries wird alsein ''rech
te r aus whv." bczeichnet. 
in kom.me nt.aren be1.cichne l der chef
rcdaktcur d e r " ostfricsen zcitung" die 
anti fa und die faschos als " mischpo
kc" (sippscba(t/ vc rwand,;chaft) , die 

beide gieich zu bewertcn sind, da sic 
beide "radilcaJ W1d gewaltätig'' sind 
und den ach so schöncn rechtsstaat 
bekämpfen wollen. die forderung der 
faschos, die antifa aus.dem schlacht
hofraLLSzuwerfcn, wird vonder presse 
natürlich gestützt. diese forderung 
wird auch voo vertcetcrinoen der st.adl 
Wlte.cstützt. einige fordem die schlic
Bung des schlachthofs. "denn", so 
der steUvcrtretende stadtdirektor neit

zel gegenüber dem ndr, ''wenn kein 
angriffsziel vorhandcn ist, gibt es ja 
auch keinen anlafi für die rechtsradi
kalen, ärger zu mach en." 
auf daO sie möglicbst bald auch hier 
stark genugsind, alles was nicht rechts 
ist plattzumachen! 
weiterhin gibt es bestrebungcn der 
st.adt, die eigcntümerin des jz ist, mit 
luxoriösen umbau.ma.Ooahmen den 
schlachthof zu einem no blen "kultur
und kommunikatiooszentrum" um
zubauen und im zu.ge dessen über 
haus-und besucberordnungen die ru
sammensetzung des publikums zu 
verändern und freie politische arbeit 
zu erschwereo/ verhiodero. 

auf zur demo ! 

' t 



:6 mei was het d~n =over de du1tse -
bondsdag :ou gaan stemmen om de 
grondwet te vcr~nder~n . Om ;o een halt 
toe te roepen aan het groeiend aantal 
sch1Jnasvlanten en de oroot du1tze 
boot die volgens de he~rsenden overvol 
1s te ontlasten . 

' 

..... 
* 
* 
* 
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Al eerder gellil.d: 

* 
* * 

l2RlE weken als I sraëlisch soldaat op een basis? 

OAl' Uli!! 

IJ~ i :s.11. SAR-EL hebben een xcczncsde reis op 
20 Juli a.s. 

Voor de prijs hoof je het echt niet te laten: 

f 649,00 

incl. ticket, h.Jisvescing, voeding, excursies en 
deelname aan het SAR-El. congres op 29 juli. 

Geinteresseerdn 
Bel SAR-a, Arnold ltaliaander 020-6446436 of 
Bel IJAR, Ilana de Groot 050-125465. 

Reisburo Van Gelder 

' 



Ook i n neder land 
werd gereageerd op 
het r eferendum over 
de EG in denemarken 
O.a. met de vo lgen
de prikakties , 
waai.-van we hier de 
verklaring afdruk
ken . 

. '-

Een gewonde drmonst.u1nl wordt weggedr-~gen tl,cfens de rellen. die unbrahn ,n Kopenhagen N hf't tMihnd worden van het OeenJe )d. ,ro 10 AE.UlEll 

In de nacht van 21 op 22 mei heb~~~ vij het Deense coneula&t 
in Groningen aanaevallen als reaktia op het neerschieten Y&n 
11 •ensen doo~ de Deen~e 1o lLt ie . 
Oe Deense bevolking heeft vorig jaar in een relcrendum laten 
zien tege.n ( 51%) een verenigd Europa von het ~apiteal te ~ijn . 
Oe~e bes li ssing van de ~ie~ers t er~ p~ste nie t in de strategi~, 
het dienen van de econo~ische belangen ven de ~achthebbere, 
van het fort europa. Een jaar later verd de Deense bevolking 
,na een intensieve overheidscampagne van propaganda en des - . 
informatie. ged wongen tot een nieuw ref erendum . Ondank8 dat 
~osten noc h moeite sespaard verden koos 447. v a n de bevolking 
v ed~r om tegen di t Eu ropa. Om hun woede t e uiten over de 
definitieve toe treding tot de E. G. gingen ve l e dui z enden Oenen 
de straat op. Protes t t egen "het fees t van Europa en zi jn heerse ~ 
is on8an,dpast en daorom bloedig de kop in ged rukt. De merionet
tan van het gr oo t-kapitaal hebbeft 11 menson n~er ge schot l en die 
nu zva a r gevo nd i n het ziekenhu i s liggen en vel e ander en vervend 
d ie opkome n voo r de r ec hlen on v e n sen van ko t voLk. Ook in 
Hed or l and wordt pro test bloedig neergesl~9en to9ÀS het jenaer
enp ro t est togen de bez uinigingen . Het nl e uve Europa dot elleon 
de belan3en ve n do multinationals dtent t o l erecct ge en c rltl sch e 
opposi tio en J aet zijn Yara gez l c nt zien. 

TEGEN HET EUROPA V,411 HE.T KAPITAAL 
1J,4AI!. 0 fl 0E2D~Ul(l(TIIG EEAI 11.tPell IS WORDT VERZET EEI/ PLICHT (! l 1 
WIJ KOMEW Tf.~UGII 11 

\4 

Na het bekend worden 
"referendum", brak e n 

Kopenhagen. De politi~ 
-;;::~ ~ ~~~~~iiiii~ài~::.:_:::::.:;~ be tooers neergeschoten . 

HET KAPI TAAL 
IS IN T E:RNATIONAAL ! ! 

Nr..l 
en nog eens 



,_,, f ,11~n t 11 .. ,J 
hr , .. n r ,-·r1n1.;.r, . t le t 

r tC 11c,1 d t 
S f t..JP jJl n 1 I 

.~ , -. tf , 1 1 t11i:ln dè\n v1eer door. 
~n u1L a lle hoel e n en 

• 
.... 
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Totaalweigeraar Erik Bolt. 

Totaal-igeraar Eriit Bo// ut sinds J februari opgesloten in lrd g~oni:, Spuiaa/ voor R. V.A. V.O.O sc/rruf /rij 
ondustaand t1erJraal. l , , , 1 1 , r, , , , ... ,, ' 

1 ' 

81ll0,Amhcm m.ianl.ipnl 1993 

Ik ,.al me eerst even voors1cllcn: tk ben Enk en z,1 smds I rcbruan een 
gcvangcrusslr.lf wl voor 101aalwc,gcren S1ephan hc:cJ\ m1J gc:v=gd een 
arukcl hierover 1c schrij\'cn in "Recht voor Allen v.o o•, b•J dC?e. 
lk ben 25 en .<il mei allcc,1 m'n slr.û uil III Arnhem, ik \\OOn er ook en wel 
,n Ho1el Bosch 

lloccl Bosch 
Voor ocdcrccn dte Hotel Bosch mee kent dil voom,ahg ho1cl ,s s,nds S 
scp1cmber 1978 gck.ra.'lkt en word1 101 de dag van vandaag (en bopchJk nog 
,·c,:I langer) be"oond door een woongroep Ik maak daar deel van u,1. 
samen mei nog 1.C\'CD volwassenen en een baby. In Hotel Dosch word! 
gelukkig rue1 .aJlccn sc"oond. bwccn een gemccnschappehJke " oonknmer 
en keuken beschikken \\e over en beheren wc een eisen café (Buockn) een 
che:uer. annex sponru1m1c (wa1cnhca1er) een conccnruirnte (De doos) een 
" erlcplams en een vergadcnuim1e. Hel beheer wordt voor hel grootsle 
gedeelte gedragen door de " oongrocp zctr. Verder is Hocel Bosch de bakcrm.11 van de 'VONK' een soc,:uJ culturele 
organis:iuc 1cgen fascisme. racisme en scxisme; w:iar 1k ook \\'Crb.aam in ben Hicnnce heb 1k m1Jn 1wcc 
bclangnJkste mlcrcsscs. \\crkz:umhcdcn benoemd; woo,1;iltÎJd en anu-fusc1smc. 

TocuJ"ei~en:n 
Zo rond m'n 18c "crd ,k. C\-cnals 1cdcrcjoni;c11 van die lccO,jd opgeroepen voor m'n m1liL1in: keuring Ondank_~ 
m,Jn nou niet bepaald coOperaUC\ c houding en anu-miliunsusche u,cspraken werd ik goedgekeurd Na zo'n S Jaar 
srudic wmcl "crd 1k rond m1Jn 2Jc opgeroepen. ik wist toen ,·an mc,clr al dal ,k lotaal ,ou \\C1gcrcn en ,k had ook , 
wel hel idee d.11 1k de conscqucnucs. een gcvangcn,sscraf, aan ,ou t..-unncn Ik heb dus ruc1 op miJn oproep 
gereageerd en heb lange ujd mei hcc idee rondgelopen er n,c1 ?O\'C1:I mee cc doen "Ze zoeken het maar uit" Een 
paas Jaar geleden ,s l lo1el Bosch aangekochl door de smerigste speculant van Nederland; J K Lcu1schcr De,c ,s. 
vnj"-cl gehjk na de aanl.oop begonnen mei een on1ruimingsproc,,durc, \\elke nog steeds loopc Hoccl Bosch is heel 
erg belangnJk ,·oor me. ik t ou get.. \\Orden alleen al b,j het ,<lee. ws1 te m1en tijdens een c-·cnu,clc on1ru1mong 
Ornda1 een cvcn1utle ont.ru,mong nog \\Cl een IIJd op tich zou la1cn w:ich1cn. bcsloo1 ,k me op een lCkcr mo111en1 
aan cc geven nadat ,k zeker ",se dal ,kop de telex stond. Zodoende hoopcc ,t.. \'OOr een C\'Cnluclc ontrwmong weer 
VTIJ te UJn. hel ZICI el'll33r Uil dal dil lul.t. 

Dicostplicb1,101uh,cigcrcn en ~nci-mililari!lntC 
Als totaalwc1gcraar en an11-m1huns1 kan 1k me er natuurhJk heel gemallchJk vanaf makc,l C...~n man. géén 
vrouw, gi!én cent voor het leger en alle wapens de wereld uil. Dan ben af van al hel gedonder Zonder meer 1.-.:n 
01001 streven, iets w:iar tk 10 pnnc,pe 100% achlcr su. maar hcl:us buiten elke rcah1c,1 
Er ,s me de la:llSle ujd. met name voordat ,k de ge\'angcn,s ,ngong. maar ook daamn. rnccnnalcn gcvmagd wa.1r ,k 
nou mee be1Jg wl\S In de 1ran1 ,an ."Enk waar begon JC aan?", "Tocaalwe,i;crcn. u11 de UJd man!", ·waarom laalJc 
JC met lckl<cr alkeurcn. doe hele d1ens1phch1 1s coch bonllènkon verleden llJd • En meer van d.11 soon dmgcn Ik had 
er waarschijnhJlo. onder u11 kunnen komen. als ,k de procedure vcnmagd had Ik had me so"1eso kunnen la1cn 
afkeuren Ik denk dal 101aalwc,gcren momcmccl belangriJk is. nussch,cn wel bclangnJkcr d:111 oon en ,k zal 
proberen d.11 vanaf hoer uu Ic leggen 
De hele knjgsnucht, zo"'cl de natoonalc als de ,mcm.11ionale. is, loals ,edcrccn \Ooeel. morncn1ccl erg a:ut hec 
veranderen. Van 'dcfons,er, 1cgcn de SovJcl· unic en Oos1-Europ:t gcnch1. nruir 'ofTcns,cr, onlcr\'emercn, 
'vrcdcsmaeh1'(ha.hn). polu,cagcnlJC spelen NauonaaJ gezien ,s daar de Luchunob,clc Ongade, on1cmnuonaal de 
steeds vaker mgnJpende VN , 
Ja. Je moel al die wapens 1och crgc;,s \'OOI gebruiken en hel 'rijke wes1en· houdt nou eenmaal i;rnag een dikke 
,,ngcr m ,Je lucraucve pap von de ,est van de "crcld In dal liehc gc,,cn ,s hel afschafTcn van de d1cns1phch1 
na1uurhJk rucl 10 gek S1e1kcr nog, de rcgcnng koml er mei onder uni 

-----------------------.-----==--------.....,~--
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Kritiek 
Waren de mccstc mensen (mnnncn) nog wel 7/J gek andere mensen (mannen) 1c doden om hun eigen land Ic 
beschcmten legen mogelijk (communislisch) gevaar. dat ligt nu wel even anders. Mensen na.u alle u1lhockcn van 
de \Oo'Crcld sturen om daar brandhaarden te bcslfijdcn ligt natuurlijk wel even anders. Dat zou nink wat vcrzcl 
hebben opgeleverd, dus afschaCTcn die dienstplicht. Dit ver1.ct komt al duidelijk n.1,u \'Oren bij de afdeling 'beroeps'. 
Zdfs daar klonken kri!ischc geluiden. Niks geen afblaffen v:m dienstplichtigen meer; "Gcps. straks moeten wc echt' 
g.1on ~heen. c_rge?S m de Jungle \':In een ,-er land" en dal was niet de bedoeling. 
In dal hcht gcuen 1~ de arschaffing van_dc diens1plich1 wel jammer. Denk je eens in, een hele nieuwe golf van 
vcnct l_egen hel m1hL1nsmc. een hele meu,,-c gotr van lot:ul\\-Cigcra.us. Mensen die nog wel zo gek zijn in hel leger 
oude SllJI Ic g.~ maar hel verdommen om in één or ander \'Cf land in een lijla,ak 1c belanden. Nee, wal dnt bctrcfl 
heen d~. rcgcnng het mooi. voor clka.u, mei die dienstplich1 afschaffing. · 
Dus knJgcn we nu een klem leger. Goed bewapende, goed gcu:iinde fanaûcke rambooljcs. De m:irugc'luitischc 
geluiden vanuit soldatenvakbonden zullen ,crstommcn. • 

Veruc 

Waar moc;t dal heen? MOC1en er ccm een p.iar honderd gevulde bodyb.igs uil Jocgoslavie/ Serviel Kroatie e1c op 
S~h,phol landcn voordat mensen ga:m nadenken? Hopelijk nicl, maar m Amcnka hielp hei ten ûjdc van de 
V1e1nam-oorlog "cl ~n als het~ toch 1o~cr moet komen. moelen ,--c dan medelijden hebben? Solidair 7Jjn7 
l lu,lcn. om mensen d,c cr\'OOr k,c,.cn dal ns,co Ic lopen? Voor mensen dtc er (hopelijk) bewust voor kiezen 
Wcs1crsc belangen (wa:u ook ter "ercld) Ic verdedigen. Nee. daar pas ik voor Ik denk dat hel nu meer dan 0011 
bclangnjk is d.11 mensen lalcn 1.ien d.11 1.c het leger noc1 ,Jen 1i11en Niet zoals hel nu is. ma:ir zeker ook niet 100Js 
het wordl ln1crvcnucmacht.. .. hc1 woord nllccn allllll Of1ou er dan ook gc!ntcrvcniecrd worden in Kurdistnn? 
7oudcn wij die mensen helpen hun lnnd. \l'Xlf 1.c recht op hebben op 1c bouwen? or PAiestina? or Oost-Timor? or 
of ... Nee nacuurhJk niet. "_nou da.1'. list 'ons' financ,ccl or str.11cgics belang met. En als het er al ligt.. is het nu in 
goede .handen._ ondcrdrukkmg or met En danrom is hel jammer da1 de dicns1plich1 \\Ordi argcschaO. hoc gek hei 
ook khnkt Knc,schc geluiden 7Ullcn \'crstommcn. En daarom moe, doe knuck nu g~id worden Door toe.aal te 
"e,gcren. door te protesteren tegen de Luchlnl0b1clc Brig.1dc. door het verband :un te tonen tussen hel arschaffen 
,·an de docnstphcht en hel vc,lig sccllcn van 'onze' belnngen in de armere lnndcn. 
D,1 verhaal b1cd1 géén oplossing voor de wnn1ocst.1ndcn m KroalJC, voor de genocide on !losmC or voor oorlog en 
armoede waar ook Ier \\'Crcld Wa11cker géén oplossing is. is het overal op afsturen ,an een mtcrvcnticlcgcr. hel 
111sL1llcrcn van een wesccn.gocdgC?Jnde regering or dici., tor. hem goed bc,v:,penen en d1n een Jaar la1cr weer 
moelen tcru,l(kcrcn omdat 1c toch nocl ,o heel erg 1tocdgc,Jnd was 
E,genhJk 1s er wel een oplossing: Géén man. géén vrouw. géén ccn1 voor hei leger en nllc wapens de \\ercld uil 
Tp . ....... . 

Processen 
Nn me !(cmcld Ic hebben b,J de marcch.1usscc m Arnhem werd ik o,·ergebrachl naar Nieuwersluis Nad.11 ,k da:,, 
duu::chJk tL1d gem,1.1kt 1001.11 Ic \\'Cogcrcn. \\crd ik 1cn,ggcbrach1 1L1.1r Arnhem en de ,'Olgendc d.,g. met 
dagvnard,g,ng. vn1gcla1en M'n proces was een lachcnjc en ,Je kreeg. precies ,o.1ls ,k vem-achnc 9 m!lllndcn mei 
een c,s van l\\:l!llr maanden. l lc1 idee dal dol vooraf al , as1 stond \\Crd bcvesugd bij m1Jn hoger beroep; dc1ctrde cos. 
dc,clrdc u,1spra.1k 1em11I ,k ,,och n11Jn advohat aam,c.<1g was En cocn begon het \\,1ch1cn op een oproep. 

~lotincn 
M,J" 1oualwc1gcren berust met op pae1fis11schc of gcloorso,cmcgmgen. 1k denk dal on bep.1nldc gevallen gc"cld 
met Uli Ic sluiten ~s Maar""' ik absolnul n,c11jc 7Jllen os geweld IOC IC passen. mogelijk 1c doden op bevel van 
1emnnd. Hel idee ,cmnnd Ic \'Cn\'onden or IC doden. doe ,k met ken en waar 1k geen reden voor heb. Sl't.11 me 
:obsoluul niet aan 11, ,.,1 ,erantwoordchJk 71Jn ,·oor m11n eigen d.1dcn En d,n heb ,k hel nog met o,er hel geld 
,c,shndend en se~1st1sch knr.1k1cr ,·an het 1nsu1uut 'leger' Ik heb 110011 serieus ovcmogcn ven·angcndc dicnsc 1c 
doen. hoc\1-cl ik d1.11 met t<.hl IICf,1l1cr 1cgcno"cr 51.1 Ik denk d.11 bep.'1.1ldc , om,en van ,crvangcndc dienst nuthg 
kunnen 7JJn Jk heb géén beroep op de \\'Cl r.cwcccnsbcrnmen gedaan omd.,t niemand m1Jn gc\\etcn kan !oetsen 
behalve 1k ,ctr · ' .. 

fle buk in. 
r:n toen k\\-am de op,ocp. llnlr december hoorde ,k d.11 ,k ""J I rebru.1n moest melden III Doetinchem: PVl de 
Knusbcr~. een IL1lr open onrochtm,: Ik heb aan o.J,c oproep gehoor ~cr,c-cn en heb me I reb,uari gemeld De eerste 
p;i.,r d:igcn Vleien met cegen. ,~ had op d11 moment hel idee 1111111 hele strafdi.,r 1c \ltllcn ,.men Ik \\Crd 
IC\\eikgcstcld op de turnafdchnr, en locn bc1:011nen de problemen De 1111n.1fdehng bestond u111o'n 20 man die d1,1r 
hele d.igcn moesten \\Crkcn Nou heb 1k d.1,1, absoluul geen problemen mee. maar dlln moet er wel "erk 111n f;n 
d.,t ts er dus midden on de \110IC1 mei GC\olg. , cel ,cnchng en danmu:c gep.1n1d gaande fmstr:tlie Daarbij k"am 
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het veelvuldig geb~ik van harddrugs ("nl bij een tulf-open inrichting schijn! Ic horen), hel slcch1c cl.Co en een 
paar zeer kinderachtige bewaarders.. Om een lang verhaal kon 1c maken. 11a 8 dagen kwam ik in de isolatiecel, 4 
dagen la1cr werd ik ovcrgeplaa1S1 naar de PI de Berg, een koepelgevangenis in Arnhem, wnar ik nog steeds zit.·"Dc 
Berg• is een selectiegevangenis; d w.z. dal je vanui1 hier word overgeplaatst naar een inricbung om de rest van je 
stnû uit LC 2111en. Dit geldt voor langgestr.ûlen (boven de 6 maanden) en daar hoor iJc dus ook bij In een gesprek 
wal Ik vorige weclc (eind maan) gehad heb mei de selectieadviseur heb ik le kennen gegeven het liefst lot mijn 
ontslagdarum (27 augustus) hier te blijven. De kans daarop is vrij groot De voornaamste reden hier le willen 
blijven Is 1ocb wel het feu dal ik in mijn uoonplaats zit en III de huisdienst werk. Werken in de huisdicnst is áln 
van de betere baantjes; 's ochtends schoonmalccn, 's middags ruinieren Hele dnget1 van m'n cel dus en omdat tk hele 
dagen w~rk, 's avonds dubbele recreatie: Omdat i.k in de huisdienst zit, word ik redelijk 'vrij' gelaten; onbeperkt 
1elefonercn, veel spon en fitness, veel b1bliod,edc. was ruilen wanneer ik wil etc. 

Werken in de baju1 
011 is een heel interessante discussie. In het verleden heb ik gevangen gezeten in HVB de Sprang(schC\'1:ningcn) en 
daar heb ik ook werk geweigerd, maar daar zat ik 'maar' zes weken. In Ic mstanuc was 1k nu dus gcsclcctccrd voor 
PVl de Knu.sbcrg. half open, werken verplicht. Toendertijds was mijn gednchte L01cts van ."0 K., 1k ga nn:u een 
half-open kamp , wclhswaar verplicht werken m.1.1r als het me niet meer bevalt kan Lk 'm ook op elk moment 
smeren • Binnen 2 "eken zat ik dus hier en toen werd het wel/niet werken weer alauccl. Ik ,'1:rdom het om op oen 
"erla.aal saai, dom, :i!stompcnd en commcmeel produkucwcrk le doen. Dal heb ik ook vrij snel duidelijk gemaal<! 
Princ,piccl rrusschicn nie1 zo sterk. m:w 'dienstverlenend' werk. zoals de huisdicnst, keuken, BAD elc vind ik 
acceptabel. 

f 38,tS pcrwttk 
lk werk nu zo'n beetje hele dagen in de cuin. Tuinieren is een bobby van me. AJs 1k of icmano anders het niet zou 
doen, dan zouden ze hier géén tuiMl3n of hovenier aanstellen die bclaald zou moeien worden. Die hele ruln intres
Sttrt ze namelijk geen z.'\k en ik vond hel wel leuk daar een bccljc in Ic ro12ooicn voor 08, 15 pc:r weck. En hel ziet 
er nu allemaal wal beter uil, niet :il leen voor personeel, ook voor gedetineerden. Eerlijk gezegd b..-vall hel me wel: 
hele d3gen bw1cn mijn cel Doordal ik wal ,-crdJcn leg ik ook beduidend minder financielc druk op mijn 
stcungroep.(zntcn kos1 mij over 7 maanden loch zo'n I lbo pack) Hel 1s een bepaalde accq>tallc van mijn 
gevangenhouding, di1 compromis, maar ja, dat is wel de rcalhei1 en ik aa:cpleer 'm ook als zodnnig. Zolang 
acc,cptalic maar ruet gchjk is aan je volledig neerleggen bij, dan zi.c i.k daar de fout niet vun in Ik zou hel eerlijk 
gezegd niet leuk vinden mijn pnvileges kW1j11c raken. maar 1k zou i.e ook mei proberen koste w:11 kost lC 
behouden. Konom ik laai me met chanteren. Al geef ik loc dal een 1ouialwc1gera:ir c,gcnlijk zou moeien 
\\crlo,,-c1gcren. 

Schrijve.n. 
Om een lang verhaal weer kon IC maken, hel gaat nBM oms1.•1ndighcdcn redelijk goed mei me Begin rnnart heb ,k 
een rOIJ>Cnodc gehad maar dal had meer IC maken met een paar gcbcunenisscn van bw1cn dan met het 7j11cn zelf. 
En dal het rcdcliJk goed met me ga.il IS vooral 1c donken ann de vele mensen die me schriJVCn, w:11 ik dus ëcht Ie 
gek vind. Absoluu1 hei leukste rnomcnl van de dag is als de post word! langsgcbmch1 Ik schrijf graag en 1k word ' 
nun of meer gedwongen Ic schrijven. Als 1k een paar dagen verzuim kost me het echt rnoc11e m'n terugschnjf
achtcrstand 1n IC lopen. 

Liugo 
Het geeft me ook he1 idee dat tk hier niet voor 'Jan mei de korte 
achlemaám• ii1 en dal er builen da.1dwerkehjk mensen zijn die 
mei me meeleven en aan me denken En 1k v,nd dal 1och wel 
belangnjk. Ik geloof dol ,k hicnncc wel het belangrijkste vcncld 
heb Het ,s za1erdngavond 10 voor 7, nog 146 dagen En nu ga 
ik Lingo kijken, 

GrOCIJCS. 

Enk Bol1 
P I De Berg cel 36 
W1lhclm1nastraa1 16 
6ij 12 CW Arnhem 

lnformauc be1re1Tendc 101aalwc1gcrcn 
Tollalwtigemitu" sbrid 

1.0 
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Anarchistische Picknick in Amsterdam 
in het Vondelpark 

op 4 juli orn 14.oo uur 

met als therna de anarchistiche praktijk 

,. picknick vindt bij bovenstand standbeeld plaats. (zie Kaartje) 

Eten en drinken zelf meenemen 



r-tETBRU.lSENDI: NAC.1!-IT L~Vt:N 
VAN Hl=N~eLo 

In de nacht van 8 op 9 mei 
probeerden 5 mensen wat meer 
inzicht te krijgen in het 
doen en L,t"n v .1n HSA (Holland 
Signaal Appar a t en) . Dit is een 
high-t ech wapenfabrikant i n 
Hengelo , Er worden allerlei 
elektronische snufjes uitge
vonden om het oorlogvoeren 
en moorden te vergemakkel iJken. 

Zo worden er radars in a l le 
soorten en ~~ten gema,kt en 

ook de goalijeeper, dat grana
tenorgel uit de Golfoorlog waar 
de oers zo h'.Jog over opgaf en 
dia achter a f toch niet zo goed 
bleek te werken , komt uit Heng,· 
elo . Or.idat dergelijke wapenfa
brieken leven biJ gratie uan 
oorlo~ en doodslag leveren ze 
het leiîst a~n zgn . brandhaar
den. Nu probeert de overheid 
dergelijke leverantie s nat-.i.ur
l1Jk te versluieren , want in n~ 
zgn . parlement ligt zoiets 
n.:' . .lt a l tijd even le.<.<..ir . Anng.;

zien bovengenoemde 5 nieuws
gaarders niet over voldoende 
financiële middelen beschikken 
o~ z ich incognito a ls een 
event uele koper uit een oorlog~ 
gebied voor tè doen, besloten 
ze tot ande r e methodes over 
t e stai?en om wat r.ieer open
bJ.,rheid t e creëren. In he t 
nolst van de nacht slopen ze 
zwaar bewaa kt gt? bouwt je binnen 
om zo snel mogeliJk papcros~en 
bijeen t e J a tten . Hit & run . 

Op de s nelweg , na afloop , 
met zijn v ijven in een a utootje 
begonnen ze zich een beetje 
ongemakkelijk te VOt?l en, toen 
een hondewagen van de politi~ 
passeerde , Even later kwam 

een '.JOlitieauto erru... . st riJden 
en werden.-ize langdurig m,;?t een 
zaklantaren beschent?n . Toen de 
politie vastgestelJ had dat er 

g"en andere engerds in het s'.Jel 
waren durfde ze tot stoppen t. 
dwingen. I nmiddels l'.aren 7 '.JOl i 
tieauto ' s komen a~nrukken om ook 
de eer van een deel van ~c 
vangst te ku.ru1en opeinen. 

Ue 5 anti-militaristen (3 9, 2 cfJ 
hebben 10 dagen in voorarrest 
ffezeten en werden vervolgens 
vrije,e l aten onde r voorwaarde 
d-it ze geen stoute dingen zouden 
,ioen tot hun proces . De sfeer in 
ncvongenscha p was niet optimaal : 
!Je gewenste advokat en wer den 
t'1nvankclijk geweigJrd , Kees K. 

w Lld e ge en eten u i t h::!.11den van 

,lu~ 
kreeg 

Op din~dae 15 juni komt deze 
zaak voor biJ de arrondisne
rn,,nt ·rechtb,nk in Almelo . 

r1Jd : 10. uur, adres : Wierden
:,;e,Lr2at 4 (vlakbij' het ntatian) 
~P~el ijke rt1jd is e r bij de HSA 
een picketli~e en een manifesta
Lie met muziek , sprekers en 
Le<cPrnijen . De HSA wordt het 
ernf in ge~ongen . Keer je t ege n 
de w2penhnndel en kom n,nr het 
proces . H-:-t is b•Jl'.lnf(rlJk dat 
à e public ke tribune {'oed gev,üLl 
t:,; , om te 11t,rn merk,·n dat 

de ideeën tegen de oorlor, zich 
nL· t laten krimtnal t seren . 

' 

c,~z.ei..L.1 c, 
EiN OA~G U IT 

~A MEE oP RE'IS 
WAAR. H~T 1100n: 

Je kunt e r op ei1;en bonnefooi 
heengaan. Als ja je van te voren 
ooge eft biJ het 1/redesinfocentrum 
Steentilstraat }o , tel 133247 , 
kan er voor gemeenschappelijk 
vervoer ge:aorgd worden . Daar 
worden ma andag 14 juni om 16 uur 
ook spandoeken i n elkaar gezet , 
te~~inste als ijo daar zelf een 
bijdrage a,n levert , 

Gezellig ee" dagje uit!! ! 

.. 1. 



vorige Chaos (6-5-93) 
een s tule je over Ic raak 

en ontrui~ing van een pand 
aan de lcorreweg in groningen. 
De politie nam fotoos en vin
gerafdrukken van tenminste 
êên arrestant die z'n naam nie~ 
wou zeggen . Nogal opmerkelijk 
omdat deze persoon niet in 
verzekering gesteld was. Het 
was tenslotte altijd zo, dat 
fotoos en vingerafdrukken nemen 
pas mocht als je in verzekering 
gesteld was . Dit is dus met 
ingang van 24 maart 1993 veran
derd , op die datum is namelijk 
een wet van kracht geworden 
die allerlei maatregelen tegen 
"anonieme verdachten" moge-
1 ijk maakt. Dat wordt ver
anderen van al die "ken je 
rechten" boekjes , hel aas heb 
je steeds minder rechten om te 
kennen . 

WAT HOUDT DE WET IN? 

Om maar even met het goede 
nieuws te beginnen: het is 
nog steeds niet verboden om 
je naam niet te zeggen. 
Je kan wel opgepakt worde n 
als je je naam niet geeft als 
je wordt staandegehouden b . v . 
omdat je door rood fietste . 
Dit oppakken is natuurlijk 
helemaal niet als straf be
doeld , nee het heet "op-
houden ter iden ti fik a tie". Dit 
kan maximaal 6 uur duren , maar 
de tijd tussen middernacht en 
9 uurs morgens telt niet mee, 
eigenlijk is het maximum dus 15 
uur. Helemaal mooi wordt het 
als je bent opgepakt op ver-
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denking van het 
en je zegt dan je naam niet. 
Ze kunnen je dan niet alleen 
6 uur "ophouden voor verhoor" 
(dit kon altijd al), maar dus 
ook nog 6 uur ( 1 5 uur) "op
houden ter identificatie". 
Al dit oponthoud kan dus in 
het totaal op 21 uur komen. 

Op deze mani~ kunnen ze mensen 
die ze eigenlijk al na 6 uur zou
den moeten vrijlaten omdat het 
"misdrij f" niet ernstig genoeg 
is (b. v . lokaalvredebreuk) 21 
uur vasthouden. 

El 
G 

- -----

El l==~~:::(!)è}j[t--, 

Het identificeren begint al 
als je op straat wordt staande 
gehouden (b.v. voor zonder 
licht fietsen) . Als je dan je 
naam niet wil zeggen mag de 
politie je fouilleren . Ze 
kunnen je daarvoor meenemen 
naar het buro of een busje , 

maar ze mogen het ook op straat 
doen "indien dit redeli jkerwi js 
nodig is om wegmaking of bescha
diging van voorwerpen, waaruit 
de identiteit van de verdachte 
zou kunnen blijken , te voorkomen". 
Kortom als ze daar zin in hebben 
mogen ze je op straat fouilleren. 
Vinden ze niks, dan kunnen ze je 
dus "ophouden ter iden ti f ica tie" , 
mee naar het buro! 
Tijdens deze 6 ( 1 5) uur mogen ze 
je me ten, fotoos van je maken en 
vingerafdrukken van je nemen. 
Dit terwijl je oorspronkelijk 
alleen maar op de bon geslingerd 
zou worden. 

"•''\ je zowiso al opgepakt en zeg 
1~ }e naam niet, dan mogen ze 

1111 ook in "de eerste 6 uur" 
( "ophouden voor verhoor") je 
n,,.ten en fotoos en vingeraf-
•11 ukken van je maken. Dit over
~ w,1m dus de korre~eg arrestant. 

Al deze maatregelen mogen ook ge
lttuik t worden tegen mensen die 
..,.n valse naam opgeven. Dit is 
trouwens wêl strafbaar(+ 90 piek 
llne t e) • Sinds 24 maart 199 3 is 
11"t opgeven van een vals adres, 
.. ,.n valse geboortedatum, een 
v,1lse geboorteplaats of een vals e 
lolr'On- of verblijfplaats verboden . 
1 la , en als je een naam opgeeft, 
hor bewijs je dan dat die niet 
vftls is? ! Toch maar altijd je 
p,i~;poort bij je hebben? 1 
lt,-;'.e wet maakt poli ti ege treiter 
wrl erg makkelijk •• 

lfl1F: HP:BBP:N WI!:: OE:ZE WET IN 0 1!: MAAG 
r,, t;PL I TST GE:K R !!:GEN ? 

11" wPt over "anonieme verdachten" 
!nmt niet uit de lucht vallen • 

1 i n 1986 diende de toenmalige 
minister van j ustitie, Korthals 
'I l les , een wetsvoorstel in "in-

111 e de zogenaamde anonieme 
,.,-dachten" . Dit voorstel stuitte 

"" noga l wat Ic r i tiek in de tweede 
1 ,1mer . Ondanks dat het toen twee 
1-.•·•·r gewijzigd werd haalde het 
w~ t s voorstel het niet. 
111 111<11 proheerde de nieuwe mini-
lrr van ju~titie, Hirsch Ballin, 

llrl opnieuw. In oktober van dat 

)11ar wero zijn wetsvoo:stel over 
.i,, ano nieme verdachte in de twee-

"" kam - .. hlr er behandeld 
.. ..__ld,__ongeveer h t . He t voorstel -

- ~ o l gende in : 
"Weigerachtige verdac: ~ 

111' s traat worden gefouill~e ~ -

1 r vrrt dat niks op dan mogen zij 
w,,rden meeqenomen naar het buro , ----·-w 1,1 c- zij gemeten en gefotograf-
~~rd worden , en waar tevens hun 
1 ' ' K enomen WOTrde n :-
VI nqerafdruk en g denk ing van 
1 •1 PC" sprake van ver- - : 

l, .. ,n s trafbaar feit dat geen zelf- J 
tandige rec htsgronsJ voor v ~ .' 

1trPst oplevert, dan mogen ano- 7 
11,-me verdac hten op bevel van 

__ .... 
,\,~· hulpofficier van ju2t1ti~ 
11 1 de officier van_ justitie" 6 

' 
uur langer dan thans vastgehouden 
worden, de uren tussen middernacht 
~n9 uur§ ochtends niet meegeteld. 
~n dan komt men inderdaad in het 
uiterste geval op 21 uur. " (de 
beschrijving is overgenomen uit 
het "Crimineel Jaarboek 1992") . 
Ook op dit plan kwam weer veel 
kritiek , de tweede kamer was 
bang voor amerlkaanse toestanden 
door op straat fouilleren of 
vond het een te zwaar middel . 
Belangrijk punt · v an kritiek was 
ook dat zo via een achterdeurtje 
de~identificatiepllcht werd in
gevoerd. 
Hirsch Ballin probeerde het nog 
met een nota van Wijziging, maar 
dat hielp hem niet. De behandeling 
van het wetsvoors tel we r d uit
gesteld tot na de behandeling 
van het wetsvoorstel identifi
catieplicht. Dit vanwege het 
laatste kritiekpunt. Van dit uit
stel is dUSgeen afstel gekomen, 
onrecht en o rde zoals dat tegen
woordig wel vaker gaat. 

MAAKT HET EIGE:LIJK WEL WAT UIT? 

Helaas maakt deze wetswijziging 
de situatie voor anoniempjes niet 
eens zoveel slechter. Al jaren 
doen politie en justitie alles 
o~ _het zo onaan trekkelijk moge 
liJk te maken om je naam niet te 
~eggen, dit terwijl je daar dus 
wel het rech t toe hebt. 

.... : 

. '~ . , _ , 



politie d r eigt v aak met he l en 
verdoe meni s , weigert medi cijne n 
( "voor wie d a n? "), doe t ex tra 
mo e i lijk o ve r normale dingen als 
een advocaat be llen. Justitie 
houdt stee d s vaker mense n in 
voor a rres t enk el e n alleen 
o mda t z e hun naa m niet zeggen . 
Voorbeel den: "de jongen met he t 
groene haar" d i e in Lei den bij 
een axi e tegen Kos t o gepak t werd . 
Hi j z a t i ets van een maa nd in voor 
a r r e s t. Vergeet ook de l aatste , 
2 8 mei arres tanten n i et! ! -

1 r: :1;. 
Het wor d t al bi j n a no rmaa l da t j e 
een maand i n de bak z it terwij l 

, 1 ' 1 -~1 ..... 
je nog n i e t e e ns voor de r echter 
ben t gewe e st. He t g a at dan mees-

! 1 1 1 a r - je n ie t 
tal ook nog om din gen wa ij 
eens zoveel straf voo r kan kr -

1 ·::. ' • 
gen , als je al ve r oorde e l d wor dt 
Justitie straf t o p die ma n ie 
mensen zonder p r ~<:_:S~ 

GRE:NSCONTROLE VOOR J I!: VOORDEU R 
-- ~ f;.!!ü ' 

Dit wetsvoor stel i s n~et voor 
niets tegel ijk met hÎia::ts voor 

stel iden tifica t i epli c ht be 
handeld . Nu o ntb r eek t helaas -de tijd om uitgebreid o p deze 
laatste zegen van boven i n te 

gaan . Zeker is ~l dat ne~er
land steeds meer o p bel q i e e n 
d uitsland gaat lijken . Vanwege 
de Eu ropese Eenwordi ng wo r d t 
e r n u veel minder aan de g ren
zen tusse n de EG-l a nden ge con
tro l eerd . Aan de buitengrenzen 
v an de EG echter des te mee r 
, ook worden e r v liegende bri-

... .:. ... · - -.. ----, ·~t ·,p' . .... ~ ...... 

nr 
r_ -----.;;.;;- "-.;;..---gades het rand i n ge s tuurd o m 

bui tenl a nders t e con t r o leren . 
O~~ .. ma rechaussees , di; a nder s 

!werk l oos zouden zijn, k unnen dan 
lop str aat iemand waarvan ze den
ken dat het een buitenl ander 

isnaar z ' n/d ' r legitimatie 
vragen . Maar als je oeen bui-

' - - ' ' . t e nl a nder beo t , hoe bewijs je 
d a t d an? J u ist ja , door j e te 
leg i timeren met da t mooie , 
r ooi e paspoort, of die handige 
geme en tekaar t . 
Nu al staa t de mare chaussee 
een paar ki l o meter achter de 
belgie s e g r ens verdekt opge 
s teld om verdach te auto ' s te 
c ontro lere n . Ze geven z e l f e e r 
l i j k t oe dat z e z wa r t e n het 
meest verdach t v inden. 

- --"--"--
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ANONIEME VERDACHTE 
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• WET ean 24 m aart 1993, 
Staor~blad r82, tot w,jz,. 
g,ng tfan hot We tboek van 
Strafrecht en het We tboek 
van Strafvordering (anonle· 
mo verdachte] 

Arl1kell 
Hel Wetboek van Slralrechl 
wordt aJs ve>'gt gcw112•gd: 
Ar11ek 435, onder 4, kom1 
als vOlgl Ie luiden: 
• h11 d,e. door het bevoegd 
gezag na.or z11n 1dcnhte1ts· 
gegevens gevra.,gd, een 
v3'se naam, YOOrNlam. 
gel>OOf1Cdalum, gcboor1e
plaa1s ol woon- ol ve<bllfl · 
plOAIS opgeelt. 

Alllkel/1 
Hel Well,ock v.in S1,alvor
denng wordt als volgt gew11-
z19d. 

= ""'-
At11kel 61a 
1. Een aongeh<>udcn vet· 
dachlc kan, voor zover 
z-ulks voor de vasts1elllng 
van idenllle1l noodz.akeh1k 
,s. oP bev«:4 van do othc:1cr 
van just11lo o l de hulpotl1· 
Ctef. VOOt w.e rut wordt 
geleld, o l d10 zell de ver
dachle heeft aangehouden, 
lJt(lens de ophOUd,ng voor 
vemoor ol de ophouding l or 
idcnhhC.lllH> aan ma.atrego-
lcn ter ldontif1cahc worden 
onderworpen. 
2. Als maatregelen Ier !den· 

1 t1ncatte z11n toegelaten: hot 
maken v.in lolog<afischo 
opnamen, het nemen van 
v1ngcraldrukken en het 
netnen van l1chanmsmaten. 

M ,kel 6 1b 
1. Een verdachte, ten aan· 
z.ien van W1e een vcrdonku,g 
bes.taal Ie< zake van een 
stralbaar l0tl waa"'oor geen 
voo,1op,go hechlems 1s 10<>
gelalen, kan ten e.nde Ie 
kunnen worden Of\def'WO(· 

A In "'11kel 52 wOtdl na hel 
woord <voornamen> een 
kornma en de w oorden 
<geboo'1eda1um, geb00<1e
plaa1s, ingevoegd. 
B No artikel 61 worden do 
nieuwe 3111kelen 6 1 a 10 1 en 
mei 6tc ingevoegd, tuiden
de 

,; • pen a.an maatregele n ter 
:J ldentoricatto, als bedoeld., 
' - at11kel 6 u. tweede lid, op 

bevel van de othc,er van 

2 

·i \ \ 1uS11IIO of de huJpoHICICf, • 
VOOf w H! h•I wOf"dt gek!td, 01 een s1aanao gêhoudti°n ot 
d10 zelf do votdach1c heelt I anngchoudon vc,d.1chlc 
a.angehouck:n, na arloop van aan L11n kJechng te ondet· 
de ,n at11kel 61, twll(!de hd, ~ ,Oé~cn. alsmede voor,vc, 
bedoelde 1em1o1n nog gedu• pen doe h11 bil 2ich draag! ol 
,ende IC11 hoogsto ,es uren met z..ch rnee voo,11e 
worden opgehoudeo H1e<boj ondenoeken, eoo en ander 
wordl de ll,CS 11.,sscn rmdder· voor zove< z.ulks voo, du 
nacht on ncgcfl uur voor- vJststelhng van z11n K.tenti-
mlddags met medcg0<e- ICII noodtakeh1k IS 
kend 2. Z,i mogen de t»,oegdho-
2. Het bevel 10 1 ophoU01ng I den. bedoeld on hel ~10 
ter tdenhttenlJc 1s_ ge<.1ag1e- l hd alleen "'het openbaar 

-it kend en ondcrtckcnc:1. 1 u11Gete11en. IOd,en dit roocht-
~ J . Het bevcl geeft een korw,1s nodtg 1s om wegn1a-

bekoop1e omschn1v109 van 'f k109 o f bcschad1g1n9 van 
het s1rafbaat lett ten aan.zien ~ voorwerpen waaru,t de 1 
w aarvan een ..,e<denkmg I KScntitell vM de vc,dachlc 
bost.'.lal en de le4ten of zou kuMcn t>t11kon. te voor· 1 
omstandtghodeo, wawop - komen. 
de verdenking 1s gegrond 
4. De ve,ctXhte w0<dt m het - 3 In net gevat b.:.-docld tn 
bevel zo dutdol11k mogoh1k I het tweede ltd, nioken z1J 
aangewezen. 1 Slcoos proces-verbaal oP 
5. Een atschnh van hel o,ntreot de oms.landtghedcn 
bevet wo,dt hem overw1Jld '. waaronder en do w11ze 
u1tgore1kt. waarop ZIJ de bevocgdhe

d~, bedoeld ,n het eerste 
Mike! 6 1c I hd hebben u11gcoclend en 
1. De b11 of ktt1ch1cns an1kcl dr~gcn zo,g dat dil pfOcos-
14 1 aangewezen amb1ena· ..-crt>aal 330 de officNY van 
ren alsmroc bcpMldc doo< 1us1111e wordt gezonden. 

'I Onze M 1ms1cr van Jushhe 
•I aangewezen categonecn 

, 'van andere pcrsoocn, mot f :t de opspoung van siratbatc 
- feiten belasl, 1,111 b11 voeqd 

(U,tgegevc,, de zesde apnl 
1993)• •••• 1 

• 
OPRICHTING SOLI TARITEI TSGROEP P OLITIEKE GEVANGENEN 

l1llo, wiJ ziJn e e n groep van zes mensen die voortkomen u i t de 
1p'f11heve n " infogroep Amsterd am" . We zitten weer bij elkaar om 
11" o p dit thema te r ichte n, een t hema dat v oortkomt uit deze 
1itogroep . Hieruit voerde n we een kampagne voor de vrijlating 
011 Mumia Abu Jama l e n solidariteit en s t eun met de f r e edo m 
11w kampagne. met deze infogr oep hie lden we zes inf o avonde n 
v,11 dit thema, schre ve n we een brochure en kollekteerde n we 
'100 gulden v oor het nieuwe proces va n Mumia Abu Jamal . 

deze i nfogroep zi c hzelf ophief vonden wi j dit geen reden 
kampagne te stoppe n e n gaan hier •ius ent housi a st mee 

11nt . 
We wille n kampagne voere n ter o nde rste uning van po l i tieke 
gevangene n , door ko n t a kt met ze t e o nderhouden, geld i n te 
zamelen en tege lij kerti j d hier in .Nederland de a a ndac ht te 
vesti gen op hun zake n e n de be we gingen wa ar ze uit voortkomen . 
Dit will en we d oen door i nfo avond e n te or ganiser e n, video's 
te vertonen, stukken te plaatsen i n verschillende bladen , 
brochures uit te geven e n axie's te orqaniseren. 

~, n taan altijd open voor nieuwe i deeën .en sug,es~ies om deze 
11111• lrn effectiever aan te pakken . Dus heb Je interessante 
l11lormatie , geld of s uggesties , neem dan even kontak t met ons 
11p 

h lhcrto Rodriquez Puertori caanse Kr ijgsge va ngen 

~ 
fiii , 
1-~i 
~ -

Il I Lnkse beweging moet wich realiser en dat er mensen in de 
1111wnis zitten vanwege hun principiele standpunten tegen 

1 l mpcrialisme . zelfs a l s 1T1en_ h-at niet se:.::. • i.:; met J.,, ':l"'-
111 kt" taktieken , of als men kiest voor een n i et- gewel dadi ge 
11111,•r ing in de strijd . Niet~emin zijn deze broers en zus
, 0, die lijden onder lange Jaren van gevangenschap , onder
P I vn n dezelfde strijd en zij mogen ni~t gene geerd worde~ . · 

JHI\STA 
L:\ 

CTORIA 
SIEMPRE ! 

!JE STRIJD VOOR BEVRIJDING IS INTERNATION~ - ~ - . . . 

d ld t1riteitsgroep Politieke Gevangenen . ~ !::.~!:;:~~:n.:Lt'1~ ';:.~,: 
1111 IIW(' Zijds Kolk 11 . . , ... ,.,. .,., • ..,,. _ 1· ·~-, w .. ,,,.,. , • 

1 11 1 b11s 3762 1001 AN /\msterdam .• ·· "'.r 
I • ~. 3416601 o . v . v. Stigting P . C . C . 

020-6391808 

Puerto Riça n Prisoners of War 
a nd Politica! Prisoncrs 

l.111~ Ros:-i JINO27·13 / llox 7 J 1 / Mcnml, l l. 62259 / USA 
AllciR RodriRue1. #N O7JS7 / PO 110:t 5001 / Dwight, Jl. 
tt04l0 / USA 

lhrrlo Rc><lrig uez /1?21S0-02A(lJ-3) / F:ch•iu Corl•s 
#Y! IS.'--0l -1( B-2)/ lllt2rd0 J lmenei#88967-01A(A·l)/ PO 
llo, 1000 / Lewi,burg, PA 17837 / USA 

~ lir-11n E:.,rob:ir,!188969-02,S/FCI Colorado Unil/PO Dox 
1 ~O / ~:t lltno, OK 73036 / USA 
1 l1c.1r Lopci-rth·crn lt876SJ,024/ ro Do~ J000/ l\lorioo, 
11. 629S9 I USA 

o\rlolfo Male.! "88968-024 / .3901 Kldn lllv,·. (Uni! Jl / 
1 11111par, Cl\ ?34.16 / USA 
1 'Arlos Alhm o ·r o r rrs #8S91fi-01A/ Woo<lhoust, PO no~ 
101)() / (hrord, WI 5J9S.?-1000 / US.\ 

-,_~ 

y 03 agan · :i :n o n i;u~x 
#88973--024 / lfaydec Ueltr:in 1188462-0.24 / Csrm<:n 
Valenlin 11811974-024 / Alejandrilrn Torres 1192152-
0?4 / FCI Plca,;anton / 570l 8th_St., Camp P:lrks 1 
Dublin, CA 94568 / USA ·. · 
Ju:in Segorrn 11:ihner #15357-077 ! ioo FCl Rd. / 
M.u-1:mnn, FL 32446 /. USA ' ', ~ 
Anlonio CllniAcho-Ncgron #03.587--069 / FCI Mc.Ke:m 
(Uni\2)/ PO Do:<8000 / Dradford, PA ~670l/ USA 
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AMERIKAANS-INDIAANSE DELEGATIE IN 
NEDERLAND 

·oe stnjd rondom politielce gevangenen in de vs· _ ____ _ 
·vrouwen in de striid voor de bevriiding van de ~ 

Native Ameriuns • ~ 

• De strijd vJ/1 de inht:emse vollceren voor hun land en •• 
haar natuurliilce nilcdommen in de vs· 

·Het Noord Amer,ka van de NaCJves f1} de stri~~ voor s:, Ü? 
sp,r,tuele vr,,he,d• ~ 

·Soltdafl tc,t: de opbouw van indiaans/witte verban· 

11 c:::'!3!!!t den ,n de mode.me _w_e'.!!,!;-3 

n-+F>'III~~- • ~ ~ ~l ~ 
Het bewck ajn W-Eu,opa ,s niet alleen bedoeld om ,n-

1orrnat_,e te geven. ,c wiilen ook graag een beeld knigen van r:z, c -r-1, 
wat er ,n Europa gebeurt, en om eventueel u,tw,sselingen op _ ~~ 

1 te zetten . Hun interesse i:aat daarbij vooral uit naar de 
l.raakbeweg,ng, de soh~ ·r,tc1tsbcweg1ngen met vluchtehn- ~ 
r;~n en de anll-lasc,st,sche bewegingen. De twee vrouwe· 
Jij<e delegatie-leden zouden ook graag afzonderl1ike bijeen- · 
lomsten houden rnet vrouwen u,t de fem,mst,ese en · 
le:sbiese bewegingen - . 

Hieronder nog een korte biografie van de v,er. 

,.-, we lle ~ ~ P.lulette d'Auteuil is een witte revoluhonaire ant,-,mpem· 
h w, n 00 nog pioberen om geld Ie organiseren ,\-- liste en sinds beg,n )Jren 70 act:ef in de noordamer1kaanse 

\/OOr dun re,s ~eb ie toevalhg nog wat vergeeld geld 1,ggen, Vlt>UW'!nbewegtng en an1,-oorlog1beweging in Los Ange-
~ wees a'n( zo "''J het te storten op onze reken111g ovv. 'rond- Ie< ' idden iaren 70 ondemeunde ze "Ra,s,ng up angry' 

reis me, gironummer Slaat onder~a; >- ,, ,~e organisatie voor ·commumtycontrof in Ch,ca~ 
.1 :e hield z,ch bezig me• - xl1=.1uridiese en vrouwen 

iamma's). ;,1 1976 m~~ . !C deel u,t van de Vence,e
r,,._ • B11gade ,n Cuba. Ids lat~, ,erd ze. lid van het com,tee 
'Pra111 Fire Organ,sat,on·. was n, •!1cop11cht1te1 van de afde
ling Chicago en nam plaats ,n hcc centrale collectief. Zij hield 
zo::h voorname hik bez,g m,roc ondersteuning van nat10nale 
bevnJdingmnJdcn, ,n ht!t t,,zonder de stnjd van de indianen 
(Sl:yhorse\Mohawks en het Leonard Pelt,er Defence Com,
tee. LA.) en van de gcvanger.en. Na het verlaten van de 

;gi~~ 
ë~:~~ 

1 
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Geschiedenis 

Het huidge Turidje bestaat pas sinds 19Z3. 
Dawvoor maakte het deel uit VIY'l het 
Ottomaanse njk. Een rijk dat zich op het 
hoogtepunt van zijn mach~ in de 16e eeUVI( tot 
dep in de Balkan, de Kaukasus en Noor~ 
Nnka uitstrekte. In de vonge eeuw raakte het 
imperium echter door het urtblijven v1r1 verdere 
militaire suksessen en de ineenstorting van de 
nationale ekonomie in verval. De gootmachten 
Engeland, FranknJk en Rusland kapten sa, alle 
kanten stukken van het eens zo machtige 
Ottomaanse riJk af. De Russen veroverden de 
noordkust van de Zwa-te Zee en delen van de 
Kaukasus op de Turken, en ondersteunden 
opstmden van Sla\lfese volkeren. De Britten 
namen Egypte In en ondersteunden, smien 
met de Fransen, de christelijke minderheden In 
KJetn-A2ië. Toen Rusland eind vorige eeuw 
openlijk het Anneense onafhankelijkheids
streven ging ondersteunen, was dat voor de 
Turken In 1695-1896reden om bljna200.ooo 
Armeniërs at te slachten. Onderlinge ruzies 
tussen Engeland, Frankr1jk en Rusland 
voorkwamen dat het Ottomaanse rijk volledig 
ten onder ging. 
Onder invloed van alle dreigngen groeide 
onder de Turken het pan-11.Jrkisme. Dit is een 
e)(l)ansionistiese ideologe dat de vereniging 
van alle Turken tot doel hee~ En da1 zijn er 
nogal wat Momenteel leven er, behalve de 55 
miljoen Turken in Turkije, nog zo'n 70 miljoen 
Turkssprekenden in voornamelijk de volgende 
gebieden: Bulgll'ije, Cyprus, Azerbajdzjan, 
Turkmenistan, Oezbekistan, Kazachstan, 
KJrglzié, Atghanlstan en China 

··=~~jf 
1 

In 1911 kwamen de pan-turkistiese Jonge 
Turken in het Ottomaanse Rijk aan het bewind. 
Zij stonden sterk onder invloed van Duitsland 
en kozen tijdens de Eerste wereldoorlog dan 
ook de Duitse kant Met Duitse hulp werd 
overa in de Turkssprekende A2iatiese wereld 
pan-turklsliese propaganda verspreid om de 
volken gereed te maken voor de elndstnjd 
tegen de Russen. Omdat de Russen hen 
autonomie beloofden, vochten veel Armeniërs 
aan Aussie se zijde. Dit leidde in t 915 tot een 
massale vergeldingsaktie van de Turken: van 
de 3 miljoen in Turkije levende Armeniërs 
werden er zeker 1,2 miljoen op brute wijze 
vermoord. 
Na het eind van de Eerste Wereldoorlog 
verkeerde het rijk in chaos. Tot in oktober t 923 
onder leláng van Ataûirk de Turkse Republiek 
werd eslicht 

u nuanks twee staatsg-epen, in 1960 en 1971 , 
de systematiese vervolging v1r1 minderheden 
en oppositionele goepen en de konsekweote 

.... - schendng van de mensenrechten, zijn de 
i>-l-..:~...._- • .~ . . Innige bMden van Turkije met het Westen tot 

-4- ...,. • op heden blijven beslaan. 
~ Na de ineenstorting van de Sowjet-Unle riepen 

.... vele Turkssprekende republieken In Centraal
A2iè en de Kaukasus hun onáhMkefijkheid uit 
Turkije zag de kans schoon om 21ïn 

• lnvtoedssteer danig uit te breiden en richtte de 
__ ,. .......... • · blik meer naar het oosten. Het land 

presenteerde zich tegenover de nieu-we 
A2iatiese republieken als de poort naar het rijke 
Westen. 

t. 111,1,ird 1111 .· \ mw111,•11 111 tl<' 0 111~e,·111g 1·,111 I rt•h1~1n11/ 111 IV I .~ 
----:..-.:=-...--:=--.,...,,...---,-- ~ -

1 tlllrk rekende ar met de pan-turkse gedachte 
1 t b "elde daarvoor In de plaats naar een 
l•~lll'f' nationalisties Turkije. In het kader 

l111, v11n werden de, in het oosten va, Turkije 
.,.,nde Koerden verplicht alleen nog Turks te 

, ,rrkM en 2ich in het vervolg 'Bergturken' te 
,, 11111('11. Het een en ander leidde tussen 1925 
11 I IM tot dverse Koerd1es nationalistiese 

•1 hinden, de uiterst wreed werden 
"r1i slagen. Verder bracht Atatürk 
11,lt-tmeer een scheidng tussen kerk Qslam) 
11 ,ti,ot tot stand en richtte hil zich in 2ijn 
II11,,nlmdse polltlek meer op het Westen. 
111 Al11tilrks dood in 1 938 stak het pan-turkse 
h 1~11 longzamertiand de kop weer op. Hoe11Yel 
t, ,., 1 11Yeglng grote flnancléle steun va, 
11111 1 nd ontving, bleef Turklfe In de lweede 
,, 111ldoorlog neutraal. Aan het einde van de 
, i lng werden veel leiders van de pan-
11 lcl'IUese beweging door de rechtbmk 
, ruurdeeld Onder hen de fonge Arparslan 
11, kt s, die in t 965 de leider werd van de 
, t l'lties-raclstiese Partif van Nationallstiese 
1<11111 (met de beruchte jeugdbe11Yeging annex 
111-'iploeg 'De Gr1fze Wolven'). 
,1 t 045 en met het opbloeien van de Koude 

~rnlog haalden de VS de b1r1den met Turkife 
111w r aan. Hoewel Turkife nauwelijks 
,~l<lgsschade had opgelopen, werd het toch 
, hl'lt Marshallplan opgenomen. In de periode 
1111~ 1960 onMng het land voor ruim een 
tlljnrd dollar aan ekonomiese en 2 miljard aan 
11111,vre hulp van de VS. Ondertussen openden 
, VS een groot aantal milltaire bases in 
uhljo. In 1952 trad Turkije toe tot de NAVO. 'l 1 

Azerbajdzjan telt momenteel 7,2 miljoen 
lnmners en de bevolking voelt zich nauw 
verwant met de Turken. De republiek Is rijk aan 
olie en diverse metalen en als zodanig 
ekonornles aantrekkelijk. Azerbajdzjan Is echter 
in een bloedg konnlkt met het buurland 
Armenië verwikkeld over de autonome 
provincie Nagorno Karabach. 
Nagorno Karabach ligt op Azerbajd2jans 
gondgebied en werd in t 921 door Stalin onder 
Azerbafd:zjans bestuur geplaatst, hoewel het 
aa,vankelijk aan Armenië was toegekend 
omdat 95% van de bevolking Armeens is. Ook 
de geheel op Armeens gondgebled liggende 
autonome republiek Nachitsjevan werd aan 
Azerbafd2jan toegewezen. In t 968 riep 
Nagorno Karabach haar aansluiting bij Armenië 
uit, waarna de SowjeHegering de provincie 
haar autonome status ontnam en een militair 
noodregime Instelde. Een jaar later werd á e 
noodtoestand opgeheven en in 1 991 
verklaarde Nagorno Karabach zich 
ona'hanklijk. De Azerbafd2jaanse regering 



reageerde door het gebed onder hai.- gezag 
te stellen, waarop de oorlog verhevigde. 
Am het begn VM de oonog vvoonden er in 
Nagorno Karai.>ach, ddt 11it:il 9rult:r is dct11 u1w,1 
provincie Noord-Braban~ slechts zo'n 100000 
mensen, het over!:)"ote deel Armeniers. 
Desalniettemin zijn Karabachers aan de 
Wnnende hMd; zo zijn inmiddels twee 
'konidors' naar het nabljgelegen Armenlé 
bevochten. Hoewel ze het zelf ontkennen 
ontvangt Nagorno Ki.-abach ongetwJ;teld !:)"Ote 
militaire steun uit Annenië. Berichten over 
etnlese zulveringsakties en gljzelnames van 
bevolkings!:)"oepen door belde partijen worden 
steeds talrijker. 
Turl<lle Is omcleel neutraal In het konnlkt Maar 
alle media en polrtici maken geen enkel geheim 
van hun sympathie voor het 'broedervolk' in 
AzerbajdzjM. Naast human1tare hulp wor~ 
zeker sinds begn 1 993, ook uitgebreide 
m1litare ondersteuning in de vorm van 
wapenleveranties ai., de Azeri gegeven. De 
rascistlese ·Grlfze Wwen' lelden in speciale 
kMipen vrijwlligers op om deel te nemen in de 
strijd tegen Nagorno Karabach en de 
Armeniërs. Tot een daactNerketijke Turkse 
militaire Interventie In Karabach Is het nog niet 
gekomen, hoewel de kortgeleden overleden 
president Özal dai.- meerdere maten openljk 
voor pleitte. De huidge president Demirel 
vreest echter dat het Westen In dat geval het 
chnstelijke Armenië te hulp zal komen. 

He-r •timOool 'f'.ln d• 
liuc,ttM, "'-. 

de Ct,fJ* Wol/, Jlllf"'" 
m~r tJr woo,oe-n " God 
b~«fte'ttne' d• Tut4 e'n" 
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De Centraal-Azilrtiese republieken 

Oezbekistan Is met z'n 20,3 mlljoen, 
overwegend soenni1ies-islami1iese, inwoners 
veruit de belangrijkste Turkse republiek in de , 
rego. Het land verl<eert in een ef<onomles en 
ekologies rampzalige toestand. Meer dan W. 
van de bevolking leeft onder het solljet
bestaansminimum (/250, - per maand) en 'Z:J 
van de beroepsbevolking Is wer1doos. 1 

' Jarenlange katoen-monokuttuur en intensief 
gebruik van bestnjd1ngsmlddelen hebben het 
milieu en de vciksgezondheid sterk aangetasl 
Na de val van de So"'iet Unie zijn het nog 
steeds de oude kommunlsten die er, In een 
nieuw jasje, de au1oritaire skepter zwaaen. 
Vooral Oost-Oezbekistan is een etnies kruitvat 
met grote Tadzjiekse en Kirgziese 
minderheden die hun deel opeisen in de 
schë1<11 sti hwv~II 1t1iu wiili,r 1:111 lë11u 

Turkm en lat an telt 3,6 miljoen Inwoners en 
bestaat gromndeels uit woestijnlandschap. Het 
land eXpOrteerd gas, olie en afgelkeide 
artikelen alsmede wat lmct>ouwprodJkten en 
Is verreweg het rijkste land In de regio. Ook 
hier 2ijn de oude kommurnsten feitelijk nog 
steeds aan de macht Turkmenistan is vi., het 
Cyrllllese alfabet op het voor de Turkse talen 
meer geschikte Latijnse alfabet overgeschakeld. 
Kirgizië heeft ~4 miljoen Inwoners en 
onderhoudt nog steeds goede kontakten met 
Rusland en Kazachstan. De repubhek moet 
samen met Tadzj1kistM tot de armste Derde 
Wereldanden gerekend worden. Vooral i1 het 
!:)"ensgebled met Oe2bek1sti.1 laaien met enige 
regelmaat etniese onlusten op. Ook in Kirgizië 
is het Russiese Cynlliese alfabet door het 
Latijnse vervangen. 

'J 2. Turkish soldiers posing next to their J\rmenian victims. 

Het bergachtige Tadzjikistan werd eind 1991 
onáhankefijk. Er wonen 5, 1 miijoen mensen, 
de wat betreft taal en kultJur dichter bij Iran 
dan bij TuH<lje staart Zo Is het laid van het 
Cyrilüese alfabet overgestapt op het Arabiese. 
Toch rekent Tur1<ije het land meeS'lal tot de 
Tur1<se republieken. 80% van de bevolking leeft 
onder de so'ftiet-armoedegrens. Sinds de 
zomer Vl!rl 1992 woedt In Tadzjikistan een 
bloedge burgeroonog 11.Jssen de 'oude 
kommunls1en' en de demokra1fes-lslamftlese 
oppositie. De kommunlsten zagen In december 
1992 kans om de macht te gijpen en 
onderctukken slndsqlen elke oppositie. Het 
konfllkt heeft Inmiddels naar schatting al zo'n 
1 oo. 000 doden en gewonden geelst Zeker een 
half miljoen mensen zijn gevlucht, voa het 
merendeel naar Atgha,istan. Begin 1993 Is een 
wapens111staid gesloten, maar weinigen 
verwachten dat deze laig stand zal houden. 

Mu1Qf• l(.,,_.J AtatUrk 

Het 1\Jrkse offensief 

Om de regio binnen z'n invloedssfeer te 
loodsen zette Turl<lje een gootscheeps 
ciplomatief< offensief in. Turkse politici en 
zakenlieden reizen In de nieuwe Aziatiese 
republieken at en aan. Er werden 
vliegtuigverbindingen geopend, jaarbeurzen 

' .. 
van Turkse exportprodukten georga,iseerd, 
fabrieken gebouwd, wegen aa,gelegd, 
ekonomiese samenwendngs- vercragen 
afgesloten, scholen gesticht, studenten 
uitgeWsseld, moskeeën geopend, 
televtsleprogrm,ma's geéxporteerd, etc. /.J 
deze lnftla11even kosten echter handen vol geld 
en dat Is Iets waer Turkije een groot tekort aan 
heeft Bnd 1991 becroeg de buitenlandse 
schuld 49 miljard dollar; was circa 25% van de 
beroepsbevolking wer1<1oos en bedroeg de 
Inflatie 68%. Bovendien kost de bloedige 
onderdrukking van de Koerden een flinke dJlt 
Zonder hulp van het Westen kan Tur1<ije de 
strijd met vooral Iran om de hegemonie in 
Cen1raal-A2iè nauwelijks aa,. De Westerse 
landen zijn daar, onder leiding vi., de VS, ook 
graag toe bereid: ook zij willen Immers een 
uitbreiding vi.1 de Iraanse invloedssfeer met 
alle middelen vermijden. 
Men wil de grondstoffenrijke Centraal- Aziatiese 
republieken maar al te !:)"aag het Turkse model 
van een sekuliere staatsinrichting en '1111je
mar1<tekonomle ten voorbeeld stellen. En zo 
wordt met veel Amerikaans, Duits, Frans en 

s kapitaal een nieuwe opleving van het 
rkse ideaal gevoed 
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sprHkuur eke masndag wn 1200tot 17.CO uur 
Steentils1rmt 38. tel 133247 



SCHOOL 
1 

·-
I 


