


0e Voor-komkommertijd 111 aangebroken! 
Ja, Iedereen moet nog even snel haar el 
kWIJt voor de grote trek aanbreekt Oe been
tje& van uw chaoereportertJe11 weten niet 
hoe anel ze de rel!l van hot naar haar moe
ten krijgen. De diverse kondltle11 blijken te wen
sen over te laten. Er wordt heftig gekraakt (men 
weet zelfs de weg naar het kraakspreekuur te vin
den), gedemoot In binnen- en buitenland, gepost 
en geplcket Niet van alles wordt verslag gedaan 
In deze chaoe. zo hebben we nog 11teeds nleta ont
va_ogen van het gekraak In Leeuwarden (de Eew
al]'F'OOk geen stukjes over de demo In Oen Haag 
tegen politiegeweld en regeringsmaatregelen, en 
ook niets over Jongerenvrl]staat Pampus. Na het 
uitroepen van deze vrl]lltaat zagen enige leden 
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tegen Turken en de 
ab110luut niet leuke 
aktle11 tegen pizza. 
tenten, moeten toch 
enige kreten van be
wondering gelaakt 
worden over de ti
ming van de aktlea In 

, · heel europa van vorige week. Oaar kan de 
~ gronlngae kralkbeWeglng nog een puntje aan zui-

l, gen. Orapplg ook om een keurige ambtenaar (die 
In de woorden van een niet nader te noemen ka
meraad zou kunnen worden omschreven ala "lul 
met stropdas") In Nova zich volkomen 110lldalr te 
horen verklaren met da ambaaaade-bezettlngen, 

. en deze volkomen begrlJpellJI< te vinden. 

van da "Vrlendenlnnen der Chaos• (Wordt ook do
nateur, geld verstoppen onder de grote boom op 
de Grote Markt bi] volle maan, onder het zachtjes 
mompelen van aoslallatleae strl]dlledaren) het wel 
zitten om er heen te gaan, alleen hoe er te ko
men, zwemmend? Helaas schijnt de boel alweer 
verlaten te zijn, boze beheerder en waterwoute~. 
Nog zoiets wat we uit de NN vernomen heDben. , 
een onbekende groep "De Rode Oortjes· hebben 
een brochure uitgegeven over het bespioneren 
van antlmllltarlllten door de konlnkli]ke mare
chauaaee, dit naar aanleldlng van een helikopter 

·vreugdevuur op vliegveld Oeelen vorig Jaar. De l 

~r.:::; --rio,- ,t, ~ ... 

brochure heet "wie niet weg Is 111 gezien• en 111 bln· 
nenkort verkrijgbaar bij de lntowlnkel Oren, ze 
hebben daar trouwens veel meer prachtige boe- • 
ken en bladen. 
Het 111 weer zomens konaumeerweer, tijd voor de 
gronlnger mldden11tand om de Jaarlljkae landen
week te doen plaatsvinden. Dit keer !!laat deze,_ _ __, __ 
boeiende week In het teken van het al even 
boeiende lndoneale. veel aandacht dus voor 
008t-Tlmor, Papua-nleuwgulnea, martelprak· 
tijken en mllltalre dictatuur dua ..... nlet Als 
Je daar meer van wll weten moet Je dua niet 
bij het gezellige spektakel op de Brede 

· Merckt (blgthl!ta]eblil) zijn, maar bijvoor
beeld bij AMOK-Noord. ZIJ hebben In het 
VIC In de e:teentlllltraat een Informatieve en 
toch passende etalage Ingericht over dit on
derwerp. 
Niet alleen In het bruisende noorden van 
ons mooie landje, ook In de rest van ton eu
ropa doet men er alles aan om de komkom
mertijd te late,n verbleken. De PKK laat 
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AN NA STRAAT DEEL 1 gaat--0e deur weer cflctrt en de rest blijft lijn nog 
achter de barricades :zitten. 

Zaterdagochtend 12 juni, 8 uur. Een aan1BI 
ciJffe krakersters proberen gapend wakker te 
worden dm.v. kctfie op het 
voorverzameladres. Om ongeveer hal 9 
worden het luxueuze bedje (de echt nooit uit 
elkaar vEWt enzo), de eikehouten tafel van antiek 
en de heerlijke leunstoel (met voetenbankje!) 
meegenomen. Ook het bedspraal en andere 
gereedschappen mogen mee. Na 5 minuten 
lopen staan ge:i:elschap en spullen voor een tier 
klein pandje van, jawel, woningbouwverenigng 
Gruno. Dit benedenhuis In de Oosterpoort 
staat al een paar taar leeg en Gruno 'Ml het 
pand renoveren. Maa- át willen ze alleen in het 
geheel, dus met de bovenwoning erbij. De 
bovenbuurman wil echter zijn hulsje niet uit en 
daarom laat Gruno de benedenwoning maar 

Met een stormram wordt de voordeur in 
s1Ukjes gehakt en vervolgens worden de 
krakersters aangehouden voor vernieling (wie 
vernielt er nou wat?!). 
Als men In de éffestantenbus zit weet er nog 
een kraakster te ontsnappen en heeeel hard 
weg te rennen (ze had namelijk geen 
handboeien om). Helaas wordt ze later (twee 
straten verderop) toch 'W8er gepakt 
Ondervweg in de bus wordt « door de 
arrestanten nog wat aan de vergendellng 
geknoeid Hierdoor ksi de deur niet meer 
open op de bimenplaats van het hoofcl>uro, 
waardoor de cops een bee~e sjagarijnlg 
werden. Uiteindelijk hebben de krakersters de 
vergrendeling maar weer losgemaakt, omdat 
het t0<:h 'W81 wat benauwd werd met 21jn/haar 
àuen In zo'n kleine ruimte. Diezelfde dag nog 
ongeveer 9 uur na de aanhouding werd 
Iedereen we« vrijgelaten, zonder dagvaardng. 
maar met een lawaaidemo. 



ANNASTRAAT DEEL 2 
Gelukkig lieten de dappere krakerstern ctt 
lrrttante poltleoptreden niet op zich :zitten. De 
plaat voor wat eens de deur was werd een dag 
or 2 later al weer weggebroken en enkele 
mensen gngen door het zwwte gat een 
onzekere toekomst tegemoet Het gat V11erd 
opgewld met een bedsplraal, de vers 
weggebroken plaat en natuurlijk de 
onvermijdelijke balken. De rest van het pan~e 

kon het volksvermaak beginnen. Aan de 
krakersters op de stoep vroeg de smeris or ze 
naar binnen mochten. Dat mocht niet, Walt ze 
hadden zaterdag al kunnen :zien dat het leeg 

was. o, jé wat nu, meer politie dm maar. .. 
gauw stond het -toch echt niet m grote
straatje vol met 4 politleautoos met inhoud en 
ook nog Peter Kleywegt die in burger met een 
kollega de boel in de gaten hield, een 

dreigende situatie kortom. 
Ongeveer 2 uur verstreek waarin de politie een 
leider en mischien zeis wel een reden voor een 
ontruiming probeerde te vinden. De "officier 
van dienst" (77) kon niet, de hulpofficier van 
justitie kon ook niet en was Klaas Haak er ook? 
Dit terwijl het volgens de politie wel een 
•grootschalige" kraak8lde was ( 1 O op_s1raat en 
heeeeeeeel veel in 't pand) en hoge pieren zljn 
daarbij onontbeerlijk volgens de smeris. 
Tja, en hoe zat het eigenlijk met dat pand, 
maakten de krakers ook dingen kapot? Nou 
dat kon de politie natuurlijk niet 2ien vm buiten. 
Maar de deur, die was natuurlijk wel kapot 
gemaakt, dat kon de politie wel zien van buiten. 

2.' 

Niet vergeten moet worden dat de organisatie 
(oell) van deze kraak en her1<raak In de 
vertrouwde hmden was van het 
kraakspreekuut Dit kraakspreekuur is dus pas 
weer opgericht en liet het niet bij deze goeie 
daad. Op dinsdag 22 juni hielpen zij ook nog 
Iemand aan een huls In de vlasstraat Het Is de 
bedoeling dat dit hele buurtje achter de sociale 
denst (ook van Gruno) gesloopt wordt 
Ook woonruimte nodg? vervoeg je dan bij het 
kraakapreekuur, elke donderdag van 1 & uur 
tot 18 uur, &teentllstraat 38,grrm. Wat nou 
huisvestingswet! Il 

• 

VER.KLARING 

Vandaag, 1 juli '93, treedt de nieuwe Huisvestingswet in wer
king. Door middel van deze n ieuwe wet zou het o.a. tot een 
betere verdeling van woningen moeten komen. 
Er wordt gest eld dat er geen sprake meer is van woningnood, er 
wonen alleen te veel mens en met ' hoge' inkomens i n te goedkope 
huizen . Als zij doorschuiven naar Qt,.1A.E woni ngen is er 
genoeg sociale woningbouw voor mensen met lagere inkomens . Het 
andere woorden, volgens de overheid moeten er meer dure wonin
gen bijkomen. I n praktijk betekent dit dat mensen gedwongen 
worden een steeds groter gedeelte van hun ink0men aan wo nen te 
besteden . Hier komen de ieder jaar sti jgende huursverhogingen 
nog bovenop. 

Een ander onderdeel van de wet verbiedt het kraken van panden 
die nog geen jaar leegstaan. Kraken is een vonn van verzet 
t egen een teko.ct aan (betaalbare) woni ngen , terwijl er tege
lijkertijd stru.ktureel hui zen leegstaan. Wonen is een eerste 
levensbehoefte e n hui zen zi j n er 'om in te wonen! Huizen zijn 
er nie t om leeg te laten staan en te wachten tot ze meer waard 
zijn , om ze dan met dikke winst te verkopen . 

De nieuwe wet is een zoveelste stap om het speculante n en 
huisjesmelkers makkel ijker te maken en kraken te bemoeilijken. 
Een eerdere s-cap hierin was het invoeren van de zogenaamde 
leegstandswet. Oppervlakkig gezien leek dit een wet om leeg
stand e n speculeren met woonruimte tege n te gaan . Leegstaande 
pande n moesten worden geregistreerd e n de gemeente zou het 
recht krijgen om huize n die langer dan een jaar leegst onden te 
onteigenen en vrij te geven als woonruimte . Dit deel van de 
leegstandswet is echter nooit gerealiseerd omdat dat te duur 
zou zijn. Een wassen neus dus . De beperkende maatregelen 
t.a.v . kraken, die in deze wet waren vastgelegd zijn daarente
gen wel doorgevoerd. 

Het is duidelijk dat het niet de bedoeling is om een eerlijk 
huisvestingsbeleid te voeren, maar om speculanten en huisjes
melkers alle ruimte te geven om hun prakti j ken u i t te voeren. 
Op deze manier wordt de stad uitgeleverd aan projekt ontwikke
laars e n speculanten, die de stad er niet mooier en leefbaar
der op maken. 

Nog steeds is e r woningnood . Er komen geen betaalbare woningen 
bij . Nog steeds is er leegstand . Daarom hebben wi j vandaag een 
aantal panden gekraakt, nieuwe wet of niet! 

KRAKEN IS GEEN PROBLEEM, KAAR EEN OPLOSSING! 
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··krakersters, als ze daar 
een keer op hun bek gaan ie 

. het gauw afgelopen met die 
'. groningse- ontruimen- op

-::::;::verniel en-trend. 
In de Turftorenstraat , nog 
geen 100 meter verder, wae e, 

1ondertussen nog geen smeris 
geweest , we vroegen ons bijnn 
af of ze dit pand soma vergo 
ten waren. Dat was natuurlijk 
niet zo , na een tijdj e stoep 
hangen drupte het blauw lang
zaam voorbij . Paul van Zwiet1111 
ging zel fs een praatje maken. 
"Kom je leegstand constate-
ren?" "Nee, dat kan toch nie~, 
er zi tten toch mensen in?" 
Weer een vervelende copper 
voor de collectie dus. 
Na weer een tijdje vervelen 
stonden H. A.M. ter Wee 
(genoteerd met stip) en 
Hilbrand Buurma op de stoep; 
deze hoge smerissen wilden 
leegstand constateren. 
Dat mocht wel van de kraker
sters , maar niet allebei 
tegelijk. Buurma en ter Wee 
moesten echter persé samen . 
Tegen die tijd stond het helo 
academieplein al vol met sme
ris , wat toch wat twijfel ' op
riep over de nobele bedoe
lingen van de beide heren. 
Het pandje in kwestie stond 
trouwens al wel een jaar leer 

• 
De laatste gebruiker , een Velen konden hun huisje 
oude man met weegschaalwinkel , ----- bijna niet bereiken door de 
was er uit gepest door de r.:,,.,___ ~ bagger en de rotzooi. 
eigenaar, ene van Smede. ....A~~D~ .Ook werd voor velen geen 
Van Smede wou in het pand een ~l;;;::~~~;!_ vervangende huisvesting 
kroeg beginnen , maar de buurt ,,~-..c--,,---gezocht , maar moesten ze 
was er tegen ; leegstand dus. verplicht in een bejaarden-
Toen werd er een toneelstukje tehuis, terwijl ze dat nog 
opgevoerd om de komende ont- helemaal niet wilden en boven-
ru:im.ing een legaal tintje te dien is dat ook haast onbe-
geven. Een grote man met taalbaar voor de meesten. 
baard las 3 keer een door . ~~~~ Nadat één pandje gekraakt was , 
ter Wee geschreven tekst voor, _de spandoekjes tegen de 
hij was Mul.der, hij was de Ql~~;~~~nieuwe huisvestingswet bui-
eigenaar en de krakersters ten hingen, kwamen de cops 
moesten weg. Na de derde keer i1Îi.ii11"1 1angs en gingen zonder iets 
werd er eerst wat op het dak te zeggen weer weg . 
geklooid , toen werd de deur -=--r-

1
Onder het genot van de koffie 

ingebeukt en vervolgens konden werd vol goede moed het 
weer 4 woningzoekenden naar tweede pandje gekraakt . Net 

buro . De laatste 
s ' avonds VTijgelaten. 

Molukken plantsoen 

Diezelfde d98, ook om 8 uur 
s ' mor gens , is ook één van de 
pandjes aan de Molukken
straat gekraakt . Aan de Mo
lulc.kenstraat staat het hele 
molukkencomplex leeg , op 
+ 4 pandjes na .Er hebben 
bejaarden gewoond , die eruit 
moesten om plaats te maken 
voor een winkelcentrum en 
één of ander bejaardentehuis. 
Bijna niemand van de bewo
nersters stond achter deze 
pl annen en wilde zijn/haar 
huisje verlaten . De gemeente 
heeft ze g edwongen ~eg te 
gaan , door o . a . gewoon vast 
de o~gevin3 te verbouwen 
en on'lanl. r ekkeliJk te maken. .5' 

toen de deur hiervan open 
was, kwamen de cops terug 
met twee auto ' s , twee bussen , 
platte petten en wat cops in 
burger. 
Vier van de krakersters ren
den het eer ste pandje binnen 
en barricadeerden de boel . 
Berst.werden de drie kraker
ster s die buiten stonden 
aangehouden, vervolgens werd 

het panaje ontruimd . Ze zijn 
alle zeven aangehouden voor 
vernieling en openli j ke ge
weldpleging (weer die onzin
redenen wat de cops gewoon 
verzinnen om het te kunnen 
ontruimen) en hebben 6 uur 
vastgezet en. 
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Afgelopen znaart s1jn er aan d..e reiteaakerarijie een aanta1 
tantaetische cokraa.ltt• panden ontrui.ad en gesloopt. Deze 
lllOeaten '111.jken voor zeer ilU'O niewtboUW'. 
Bij 4.eze ontruilling djn twee "ÇTOQ.Ven opgepakt,zij zoud.en een 
hard Toorwerp gegooid. hebben. 
Donderclag, 10 juni,moeten deze yrow,en voorkolllen. 
Het zou. be1achelljk zijn deze vrow,en te Teroorde.len,d.e~e"d.a.811'° 
ata.a.t in geen verhcru.4.ing tot d~ aisd&ad vrouwen 11.et kinderen. 
d.e straat op te i1etteA en bruu-r. de panden t& sl.oi,e:n en vervo1:
gen.s het terrein 'braak t.e latea J.iuen (ona.e.rtussen a.l"eer 3 
maand en! ! 1) 

__ , ER'-'-• IS JJOG ~ !!_RDS ED ~ 11 1 

De ui.ensen die hier verantwoorieli.jk voor 11;ijn z owlen gest.r 
aoeten word.en,,:i j die ope.r~e:nl 1h het be.lang van da rijkan,t 
koste van de araen. ; 
»aaroa nemen vi.j ~t hett :b\ ei4en han4en,. _ _ _ _ - -

~ -o~: ~oed.é t°& Üit~ --~.;-;;. ili -h~ beura.,h.eb_b~ ~j~ 
de :nacht van 9 op 10 juni. 4.e verantwoorclali~ltcn ·~ ·· . 
gestraft.! · - ·· ·· 

dit 11et:
1 

-- - ~ 
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Deze axie ging voor af aan 
' t proces, waarbij twee 
kraaksters werden veroor
deeld , omdat ze met flessen 
naar een auto van de cops 
gegooid zouden hebben, tij
dens de kattebak ontruiming 
in maart. 
Hela~s waren de leuzen die 
op het gerechtsgebouw geschre
ven waren ("stop zinloze ont
ru.imingen" en "kraken gaat 
door") net weer weggehaald , 
toen krakersters s ' morgens 
op 10 juni het gerechts
gebouw binnen gingen. 
De twee kraaks terz werden 
bij vers tek veroordeeld , om-
1at ze hun naraen niet ~il
den zege;en . 
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De r echter hield een blabla
verhaal over een zogenaamde 
duidelijke grens tussen 
terecht protest (meningsui
ting en ludieke a.xies enzo) 
en geweld , over dat het 
zwijgrecht hun niet zou hel
pen, dat de schade 1600 piek 
was , dat ze toch echt te ver 
waren gegaan en dat ze de 
volgende keer beter moesten 
nadenken. 
De uitspraak werd voor alle
bei 3 weken voorwaardelijk 
met een proefti j d van 2 jaar , 
en 800 piek boete(= acht 
dagen zitten) . Ze zijn alle
bei i n hoe;er beroep gegaan . 

• 
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Rapport meldt: 

'Overleg f aaide 
bij ontruiming 
WN-complex' 

Van onze jusl ilieverslnggever 
GRONINGEN/OEN HAAG 

Bij de ontruiming on 1990 van het 
Wollers-NoordhofTcomple.x in do 
Oude Boleringestraal in Gronin
gen zijri in hel overleg tussen 
politie, gemeente en JUSlil ie fou
ten gemankt die er ui leindelijk 
loe hebben geleid dal slechu en
kele krakers zijn veroordeeld. Dit 
is een van de belangnj~le con
clusies uil een onderzoek doL het 
UtrcchLae onde.nooksbureau 
BOA in opdrnchl van de procu
reur-generaal in ~ euworden 
mr. dr. D.W. Stecnhuis heen uit.
gevoerd Sr.eenhuis knjgt heL rnp
porl vandaag ,n Oen Haag aang&
boden. 

De conclusie die St.eenhuis uit 
hel rapporl trekl is dal gemeen• 
le, politie en hel Openbnar Minis
terie on Groninçen onvoldoende 
woren voorbereid op wol er moge• 
hJk bij de ontruImIng zou kunnen 
gebeuren. "Ik wil niet zeggen dol 
iedereen heten zillen klungelen, 
moor men heen zich wel in een 
passieve rol lar.en drukken, waar 
een actieve opstelling vereisl 
was. Mijn conclusie is dal je zo 
snel mogelijk moel bepalen wal Je 
wilt en dal je meer strar.eg,een 
moet ontwikkelen.· 

Over de dogen direct voornr
gaand non de ~rakcrsrellen zeg
gen de ondcn oekers dat de auto· 
nteIten niel goed voorbereid wo
ren. SlA!l!nhuis: "Men was niet 
voorbereid op de uilvol von <.Ie 
krakers. Er Is toen in grote spoed 
gehandeld met nis gevolg dat kr'J• 
kers niet in persoon konden wor
den aangehouden. Daordoor kon
~rn de mCf'~:.cn mc·L wc,rdcn -..·rr
oordceld." S1eenhu1s stelt vasl 
dat de poh11e op een crucoaal 
moment n:1nr hu,s is c:estuurd. 
"Dat 10 gebeurd op HcmelvaarlS• 
d•i;. om redenen die nooIl hele
mual uJn ops:eheldcr<.I . Maar het 
laut i1ch roden d.i t er vanuit de 
politie druk Is u,tgcoefond om d,c 
Jonccn1 ma:ir n:Mr huis te s lu· 
ren ... 

In hel ropporl wordl ook de 
relatie LUSM!n krakers en ge
meentAObesluur beschreven. Tol 
1980 was er een goed conl.acl 
lussen de krnakbeweg1ng en hel 
gemcentebeSluur. In de jaren 
daarna verslcc:hr.erde de verhou
ding door een rcor~<anisatic van 
gemeentAOlijke diensten en door
dol de kraakbeweging zich ver
h11rdde, De gemeenUl had weinig 
aandacht voor de kr.iokbeweging 
e n men wist n iet. meer welke 
(groepen) krakers er in kraak
ponden woonden. Volgens Steen
huis is er pos op een lont moment. 
oandachl gekomen voor de kra
kers in het Wolters NoordhofT
CÓmplex. "Men ging zich er pa.s 
meo bezighouaen toen er een 
nieuwe bestemming in de vorm 
van de bibliotheek voor was Jle· 
vonden. Voor die tijd wilde men 
t?r niet over praten. Het leek erop 
l'll sor men het onderwerp ver
drong." 

WNC-affaire 

D
e "oorlog In Groningen• 
(zoals de toenmalige bur
gemeesler StaaIsen de 

rellen bij de ontruiming van het 
Woners-Noordholfcomple,c, • 
WNC, In mei 1990 noemde) en 
de rechtszaken daarover die 10 1 
eind . 1991 duurden, hebben 
nog 'een &taartje gekregen. Het 
Utrechtse bureau Beleidson
derzoek en -Advies (BOA) 
heeft de hele affaire In opdracht 
van de procureur-generaal van 
het Hof In Leeuwarden onder
zocht en het Onderzoeksresul• 
laat liegt er niet om. 

Het BOA uit forse kritiek op 
burgemeester, politie en open
baar ministerie; met name het 
onderhnge overleg zou hebben 
gefaald. De doorslaggevende 
fout zou zijn geweest dat de 
mobiele eenheid met ver10f 
mocht gaan (Hemelvaartsdag), 
juist loen grote aantallen kra-

, . 
HOUDT DÁT NOU NOOIT OP? 

I n opdr acht van justitie 
heef t het utr echtse 
bedr ijf OOA een onder
zoek gedaan naar "de 
IINC-affair e ". Hoe kon 
d~t nou toch gebeuren , 
hoe kon het al lemaal zo 

·""" 1 mis gaan? He t onderzoek 
is nu kl aar, het rapport 

' i s af en vol gens BOA 
ligt he t allemaal aan 
te weinig overleg tus
sen poli tie ,· justitie, 
gemeente ens. Dat zij 

- nu maar tenonder mogen 
(! gaan aan een bloeiende 
~ vergadercultuur! 

"·., -1,i~ ··,'r.. fie·:e ~ 
.. ~ ~ J <: "' <:IJle 

· ...:~, · :lel.J Jes 
8 Unks op de 1010 acll18feenYOl!So,i a Je 0/1/e 
gans de panden 10, 12 en 14, de Cl i, r, Il;[ 
nieuwe Openbare Bibllolheek en ar, ,. t 
het 'Calmerslus'. ''e t: 

® NllhNNllacimlr van der Burgh 1,_ 
. ~% 

kers zich In hel complex verza- ~ ,e.. 
melden. Dat laatste feil deed -0,... ~.., 
geen alarmbellen rinkelen. ::>~ 

Daardoor kwam het grove ~ .... l-Ql 
geweld op die zaterdagmorgen ~.., '? 
volkomen onverwacht en was d 'ö l- .->? 
de Insluiting met containers ge- ~ ~ .... Y" o 'cS' 
baseerd op een "geimprovi- "' ~ ~ 0,e.. '..9 
&eerd en informeel besluit". De t 'é\ ?o, o: .J 
strafrechtelijke vervolging later l -; ~ ~ · 
-noest volgens de onderzoe- ;> "" C'l 
Kens wel talen. omdal hel open- \?, ~ ~ 
baar ministerie nauwelijks op • ~ 0 
de hOogte zou zijn geweest van C>'c< IP 
de plannen van politie en ge- ~ "-
meente en dus niet In slaat was Qlc< 
1/00fbereidingen te tretlen. ~ 

Het Is waar dat de gewelds
uitbarsting verraste. Maar hel 
antwoord er op (de lsolaIie er
van) was, hoe-1 geTmprovi
seerd, adequaat. Dal was de 
reactie van het openbaar minis
terie nleL 

Het openbaar mlnislerie 
richne zien van meet af aan op 
collectieve sehuld (anlkel 140 
en 141 Welboek van Straf
recht). Van enige andere voor
bereiding van stralrechteh1ke 
vervolging Is ook tijdens de 
processen niets gebleken. Dat 
kan niet alleen aan "het over 
1eg· hebben gelegen. 



k:ra.a.1<~ .i..eu~s 

Fune ..... (links Mild ui.t leeuwrden) nr 6. 
C1ier~nomen uit "• 

In de nacht van 21 op 22 mei werd het pand Eewal 61 gekraakt. 
De kraak zelf verliep zonder problemen en even zag het er naar 
uit dat er iets moois zou Jcunnen ontstaan. Een aantal mensen 
ging er wonen en er werd een dag/info café opgericht. He~aas 
verloren de bewoners een tegen ben aangespannen k~r;t geding. 
wanneer je dit leest is het pand boogstwaarschijn liJk al weer 
ontruiad. De vereniging PEL vindt de r~tsgang ~ nd 1?,et kort 
geding nogal •erkwaardig . waaro• ze dat vindt kun Je hieronder 
lezen. 

De rechter heeft afgelopen dinsdag 8 juni '93 beslist dat . ~et 
gekraakte pand Eewal 61 ontruimd moet worden. De gerechteliJke 
procedure laat volgens ons aan zuiverheid nogal te wensen 
over. Een dag voor het kort geding werden de bewoners van het 
pand op de hoogte gebracht van de rechtszaak. De ~dvokaat van 
de bewoners kreeg de stukken van de tegenparti J pas op de 
ochtend van de rechtszitting. Het verzoek om uitstel werd door 
de rechter geweigerd. Door de zéér korte voorbereidingstijd 
was men niet optimaal 
voorbereid. De uitspraak 
zou vervolgens binnen 14 
dagen zijn. Waarom er 
geen exacte datum en tijd
stip werden genoemd is ons 
volstrekt onduidelijk. 
Moc hten er geen mensen bij 
de uitspraak zijn? O.i. 
lijkt dit in strijd met de 
openbaarheid van de rec ht
s praak. 
Bij de reden van deze ont
ruiming kan men ook voldoen
de vraagtekens plaatsen . 
De rechter honoreert een 
serie vage plannen , welke 
door de eigenaar van het 
pand naar voren zijn ge
bracht. Zo zouden verbouw
ingswerkzaamheden over 
t wee maanden beginnen. 
Er konden echter geen plannen 
door de eigenaar worden overhan
digt , en de plannen waren ook 
nog niet ingediend bij de Dienst 
stads Ontwikkeling. Het mag toch 
wel op zijn minst cynisch genoemd 
worden dat de rechter er op ver
trouwt dat de eigenaar binnen 

Politie ontruimt 
kraakpand Eewal 

' 4 • 
LEEUWARDEN • De politie 

heefl vanochtend rond hall zewn 
het kraalq,and Knwal un de 
Eewal In Lttuwarden ontruimd, 
Agenten moesten de gebarrica
deerde voordeur openbN"ken. Bin
nen troffen zij ecliter geen bewo
ners meer aan. 

'""'I Volgens een politiewoordvoer-
0-::, der was er In het gebouw van de 
1 Leeuwarder Onderlinge Veneke

~ •1-ii'11flllll \D ringen een enorme ravage aange-
. ricliL Er waN'n wastafels van de 

1 muur gerukt, wc-porten en centra· 
!;'> Ie verwannlnpele.menten werden 
"" vernield en In het gebouw lapo 

uitwerpselen. ·., • • 
· .,Uit het woonhuis njn twee 

~ 
antieke achouwen gestolen", ver
tel! directeur Sake Dol van de 
Leeuwarder Onderlinge. .,Alle 
,1enen rijn er uit gebikt en meege-
nomen. Ze hebben fepoogd alles te 
vernielen, zodat he huls niet meer 
voor bewoning geschikt il. VN'9e
iij~1 dat je n.let van Iemand anden 
llpwlen ltunt afblijven en dat je 

· rilet tegen je verlies kunt." 
' Eind mei werd het voormalige 
:kantoor door vijf menoen 
i~ekraalct. De Leeuwarder Onder
linge spande enkele weken later 

•een kort geding un tegen de onge
wenste l>ewonen. Omdat er In 
Leeuwarden geen woningnood 
beent en omdat het ven:ekeiings
bedrijf verbouwingsplannen 
heelt, besliste de ....chter dat het 
pand ontruimd moest worden. 

twee maanden zal beginnen met de verbouwing van het pand, 
terwijl hi j een gedeelte van het pand al ruim 8 jaar heeft 
laten leegstaan e n het andere gedeelte 1\ jaar .. Als de 
eigenaar goede plannen zou hebben gehad had de uitspraak 
daarop gebaseerd moeten zijn. 
Nu echter moet hij alles erbij s lepe n om te bewijzen dat hij 
plannen heeft tot verbouwing en dat er een ruime woningmarkt 
in Leeuwarden zou zijn. Dit laatste wordt bewezen door brieven 
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• 
van . de wo~~ngbouwcorporatie St .Joseph e n het Gemeentelijk 
Woningbedr i Jf. Waar d~ze twee woningbedrijven de gegevens 
vandaan hebben gehaald is ons niet helemaal duidelijk. Naar ik 
mag aannemen hebben zij ook wel een jaarverslag van de 
Centrale. Registratie Woningzoekenden Leeuwarden. In het 
laatste Jaa~verslag van 1991 geeft men op 31-12-1991 aan dat 
er 4400 woningzoekenden s taan ingeschreven. Hiervan wil 4/5 
alleen, ~an wel met z'n tweeën wonen. Vijfenvijft ig procent 
van de ingeschrevenen hebben een inkomen lager dan 1500 
gulden. Van een ru~m~ woningmarkt is zeer zeker geen sprake 
voor mensen met weinig geld. De moeilijkheden zullen in de 
toekomst alleen nog maar toenemen door de verdere 
woonlastenstijgingen d.m.v. de bezuinigingen op de 
huursubsid~e en de eindeloze melkerijen die men 
huurver~og1ngen noemt. Het woonrecht wordt de jongeren door 
allerlei maatregelen ontnomen. Het is dan ook logisch dat men 
andere we9~n zoek_t om een dak boven z 'n hoofd te krijgen. De 
la~tste t1Jd bereiken ons meer signalen dat mensen uit wanhoop 
huizen gaan kraken. 
Opg~merkt dient te worden dat het vreemd is dat de beide 
w'?~ingbouwcorporaties in een geschil' waarin zij geen partij 
z l Jn, de Leeuwarder Onderlinge { de eigenaar van het pand 
red ) helpen een conflict in haar voordeel te beslechten.' 
In de uitspra~k he~f_t de . rechter mee laten wegen dat de 
bewoners anoniem ZlJn. Hierdoor zou hij geen voldoende 
gegevens hebben gehad van de bewoners om de belangen op een 
verantwoorde wijze tegen elkaar af te wegen. Hoe de man dan 
tot. ~en uitspraak kan komen is dan toch wel een raadsel. 
Sc hiJ~baar wordt de anonimiteit nu als wapen tegen je 
gebruikt . 
Onze conclusie is dat de rechter de zaak heeft beoordeelt aan 
~e hand va_n_ een_ stel niet ter zake doende gegevens. waar het 
in werkel1Jkhe1d om gaat: Waar zijn de plannen welke de 
Leeuwarder Onderlinge met het pand heett. Aan de hand daarvan 
zou de zaak moeten worden beoordeeld. 

Vereniging PEL 

.t'and Sint JoseP 
..., met verf besmeurd -
~ LEEUWARDEN - Het kantoor 
1 van woningbouwvereniging Sint 

'-1) Joseph aan de Hoekstersingel In 
Leeuwarden is d1nsda,inacbt 

rl. beklad. Op het ~d stond óe làlt 
l._"\ 'Worungnood? Gelukkig heb' Ik 
'- meer verstand van verzekeren. 

Kraken gaat door.' Direcieur Jan 
f , Sinnema van Sint Joseph deed gis

\.'-{ teren aangifte van het besmeuren 
'.I van het gebouw. Volgens hem koot 

het/ 2500 om de schade te hentel· 
Jen. - -..,. ... _ 

--~..., re · :CJl!,a_:.._ 
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Op 23 j uni werd door ongeveer 7 mensen axie gevoerd vanwegen de promotie 
van J.R. Beekhuis . Deze gr oni ngse gynacoloog had ee n nieuwe methode on
derzocht om te ontdekken of zwangere vrouwe n mischien van ee n mongooltje 
in verwachting zijn. Meer info i n het kranteartikel uit de Trouw e n het 
pamfletje hiernaast , wat o p het academi eplein we rd uitgedeeld . Veel uit
l eggen en discussieren met voorbijgangers , ui tki jken oo~· dat j e n i et voot 
een chri stelijke a bortusbestrijder werd aangezien . Op OOG radio e n TV 
we rden i n t ervi ews met de axievoersters en de promovêndus ui t gezonden . Al 
me t a l weer eens een bewij s da t je ook in ko rte ti j d een goede axi e k an 
organi seren . 

E.uGENETiESE. SeLakTi& 
Vandaag ,romo vee r t de g ron i ngse gyneacoloog Beekhu is t ot doctor 
i n de geneesk und e op het t he ma 'd e maternale seru mscreeni ng' . 
Het gas t hier bü om een nie uw midde l om de ' kwa l i t eit ' van o nge
bor en kinderen in de boarmoeder i n te schatte n. 
Wij protesteren t egen deze nieuwe stap in de nederlandse prenatale 
diagnostiek (Dit is een verzame l noam voor een aa nta l t esten die 
uitgevoerd kun nen worden bij zwa ngere vrouwen om vast t e s tellen 
of de o ngebo r e n vr uc ht een be paalde ziek t e of handicap heeft). 

De doo r Beekhu is o nde rzochte bloe dtest , wa nt . da t i s de 'ma t e rna l e 
s erumsc r eeni n g ', ho ud t i n dat geKe ke n wo r dt naa r een bepaalde 
hoe veel heid i n he t bloed a a nwezige eiwit t e n, die een ka ns aa nge ven 
op een k i nd me t het Down sy ndroo m ( 'mo ngooltje ' ) of een kind me t 
een ope n r ug ge tj e. Blijkt die ka ns meer dan 1 o p 250 , dan krijg t de 
onderzoch te vro uw een ve rvolgtest aange boden , de vrucht waterpunk
tie . Be vesti g t deze punktie het ge re zen vermoede n , dan volgt i n 
99 X van de geval l e n ee n a bor tus . 

I. t. t. de prakties omv a ngrijke re vlokken tes t en vruc htwate rpunktie 
be t eken t de nieuwe bloed t es t e e n s nel e n hand zaam sel ektie- mi ddel 
die a l s onderdeel van 'rou tine-ond erzoek ' op e l ke zwange re vrouw 
kan wo r de n t oe gepast. En da t is ook precies de bedoe ling! I n Ne
de rla nd moe t de bloed t est to t de s tandaard-z wa nge r schapszorg gaa n 
be ho r en , zoals dat in Am e r ika , Dui t s l a nd e~ Engeland a l het ge val 

is . 
Naas t he t f ei t dat de prena t a le t es t e n he t proces va n de z wa n ge r-
scha p steeds verde r o nd e r ko ntrole brengen va n de med i ese wete n
schap , betek e ne n zü ook een nie uwe vorm va n e uge netiese se l ektie . 
Me nsen worden i ngedeeld i n 'waard e vo l' e n 'nie t waa r devol' le ve n. 
Het t erme n a l s ' pr eve n t ie' en 'he t voo rko me n va n leed ' word t ge
s uggereer d dat een we r el d zonde r me nsen met e e n ha ndica p mogelijk 
e n zelfs we nselijk zo u zijn. 

I n het maatscha ppe l ij k sys t eea waar i n 
wij l even wo r dt de 'waa r de' van me nsen 
vooral afgemeten ee n wat ze ople ve r e n, 
aa n hoe ze br uikbaar en i nzetbaa r zijn 
ten dienste va n 'de ekonomiese gr oei'. 
Zo wordt o p g r o nd va n ki l le cijfers 
besl ist we l ke k i nderen maa r beter niet 
geboren moeten worden . 'Keuze vrijheid ' 
en 'zelfbesch i kk ingsrecht ' z ijn ver
koops l o ge ns , maar worden in de prak
tijk steeds mi nde r . Zo ka n in Duits
land een z wa ngere vrouw die twee maal 
een echoskopie (ook een prenatal e 
tes t) weige.rt , worden uitgesloten 
van de ziektekostenverzekeri ng 
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Dit alles moet ge z ien worden in een groter geheel waarin voort
d~rend se l ek t ie plaatsvind t op g r on d van kosten- bate n-be r eken1ngen. 
Kijk na~r de pr o p~ga nda voo r e ut hanasie o p geestelij k en lichame lijk 
g~han~icapten : kij k naa r de vl uc h t elingenpo l iti e k , naar de ma rgina
l ise r i ng van il l egalen ' en naar de k r i mi nalise r i ng van baa nlozen . 
Het voortdenderende mensenverach tende eko no miese beleid moet 
worden gestopt . 

Met het verbod o p pre natal e rlia~nos ti e k be gint de mediese e t hiek 
e n de beschav ing . Me t het i nvoeren en leg i t i meren van pre natal e 
diagnos t iek vo l t r e kt zich haar onderga ng . · 

'S top eugenetiese se l ekt i e ' 

23 j un i 1993 

Trouw DINSDAG 22 1uNI 1993 

Nieuwe test tijdens 
2wangerschap roept 
ook weerstand op 
door José Kager 

• hRONINGEN - Vlokkentesten 
en vruchtwaterpuncties 11in al· 
gemeen bekend in Nederland. 
Zwangere vrouwen van 36 
jaar en ouder komen ervoor 1n 
aanmerking. ,..u, 11<t aan drs. 
J. R. Beekhuis ligt, krijgen alle 
zwangere vrouwen binnenkort 
de beschikkmg over een ande· 
re lest: de maternale serum
screemng. 

8ee\chu1s promoveert mo,gen op dit 
1n,m• 101 doctOt 1n de geMrskun, 
at a•n oe R11k.sun1twitOlltll 1n Gro
ningen 8etkhu1s besch1k1e "oor zijn 
onou:oe~ over bloed van 2282 
wcuwen. dit voor nel merendeel m 
ntt nootdoosten v,an het IM'\d 
woonden Op net moment v•n 
btoeaafrwme w,ren de vrouwen 15 
• 16 weken z.wange, Beekhu,s test· 
,e ne& bk>td op twee e1wuten die. 
als 111 ,n een .1no,re concenttaue 
dan no,maal aanweug z11n, een 
"ans aangeven. op een kind met een 
Down synoroom (mongooltjt) of 
neurale buis defecten (open ruggt· 
ljf) 
Als dt vrouwen een k4llU tadcfen 
"n mt« dan 1 OI' 250 - dot " het 
gem,adeklt risico v•n een 36·J•"· 
qe - "-regen 111 ttn vtuchtw•ttr· 
punct,t .ungeboatn 8tekhu1s kon 
me& deze methode 600/. van de k,n, 
..:i rtn met Down synoroom opspo, 
•en; norma,t ,s du 25% omdat •1· 
lttn vtouwen boYtn C:t )6 1aM prt, 
~t•clJ ondenoek ••ngeboatn •m1· 
gtn 

wu 1n Nederland, gtz1en dt enorm 
gtdtuntrilisttrdt zwangersc~ps· 
zo,g. Hij kwMn tot etn pos,ueve 
condus,t. llovtndltn 1t9t h~ dat 
'eth,:sche. psychosociale en weue
hJkt Hptcttn t n dt kosttn,ba1tn
vtrhoudin9 van nrumscreen1no 
9<tl\ J<1e1Sc1 vonnen . lo)O( 1.o< .~~
p,n1n9 e,v,n. • 

MM9re Br.ak heeft een vtdoskund1-
ge p,•lm1k in ~• tn ru ,n het 
bu1uur van dt c01111,<ona S<htadt< 
Stichung, d11 wtttnscNppth1k on
derzoek ondenttunt YOOf' verk>s
kundigtn. Z1i ,s het n,tr eens met de 
conclusies van 811khu1s ... Et 1,jn 
Juist w el g,ote e1h1sch1 t n psycho· 
soc1.ale belrmmeungtn. Bovtnoien 
,s de te-11 u11tr11 onbt'uouw~a, . 
N0<maal he b tk voor vrouwen boven 
dt 36 )Ut al n•m "n uur no<hg om 
•Ut vr•gend<>Of tt nemen dit nochg 
z•1n voor een vtok.Jctnitst o f vrucht· 
w•1erpunc.u1. Ht l 1s ttn zw111t bt · 
s1tss1ng dit grote 91v~9en k.an htb· 
ben Vrouwtn hggen tr soms nach• 
rtn w•kktr van· ui 1k mt wel of n,tt 
l.attn testen1 Jt dw1n91 ... ,ouwen 
•llttn al door op dt mog1li1kht1d 
,_ian prenataal onoertotk tt w 1j1tn. 
N tl denken over hun lund als mo
gth1k •fw~ktnd. Vrouwtn van 36 tn 
ouder weten rwu,u,lltk d.at hun ns1• 
co ,eu h09er 1s Ma.r nu r,t ,Ic. alle 
vrouwen u11 rr.11n prak111lc ovtr Sf· 

,umscreen,ng motten v()()fl1chten. 
als ze de etrstt '...elf ~-1 .~, ,.:r. 1:-." 
011 btttkent psyc~ohl91sch dat et· 
Cltre 1/fOvw ondu voo,benouo 
lWincJtr ts', hMW)endt htt onotr· 
zoele. Ous nog .mar even nttt aan 
de f.am,lie vtr1ellen. n,tt t omut olij 
z11n, en dat zo ongewetr de nelft van 

( Vr ij na ar François Le ge r-Rivière) 

dat J' dMtst nie t doet en 1e kr119t çoed op gtwt!en Ik plt1l voor ve,. 
een mongooltJt , is het dM'I 1e 119tn 10,çoncerzo! i. •. ,,,,,n c,nuaal 
schu4d7" n,a1 wa1 vre>t1Wen e r utf v.an vin, 

Cijfert wijzen uit, dat de test niet oen." 
erg btlrouwb,ar Is, ft 11jn e,g ,_i,el Ook de ICemo ziet geen ,mco·s aan 
• ,als • IMm' melC1nge:n· wouwen o,a dezt t»otdtest. Een idY1fS over al
volgens de serum ueen,ng ttn ,1,. gemene invott1ng ,s evtnwt-1 nog 
.. .,. .. ~ . i: .. : ;.!:..!'t? "-::::- - ntet gegtwen un UUIUKfflMIS 

waM vfl"°'9ens met een wucr.twa- Simon1. 
terpun<:111 (1~ OtUOUWo"r) Ma,grt Br•kdtni:t not l dot dt ltst ., 

n1tu gevonden wotdt.. lO snel op g,ote scha•I aangeooden 
Een sch1t11nq "n dt Ktmo (idV•tl• zal wordtn. .• Voorlop,9 gt~utt htt 
comm.1u 11 gezondheid.stu d) w11st •Heen 1n Groningen en Utrecht.. veel 
u,t, dat bij 9 500 vrouwen d,t vtr· verloskundigen u1n erttgen. en w11 
hooqdt kans 2oudtn htbbtn vol• 111n nog 11ted, degtnen dit ten 
gens de ttsl en dus in unme:rlunq lc~1n.e 80% van de zw4nqere v,o,... 
komen 'tOOt ten vru<ntwa1tfpun< v.e-n 1n tert1e 1nsc1nue beqelt1• 
1ie, « sltehu 162 wtrktl~k zwan• ~n. ·· 
9« w.aren van ten lund mti Oown htkhuls evtt'lwtl verw.achl cta1 m.a, 
syndloom of ttn ne'-f'ül buis de, ttrniJt sen.m sc1ten,n9 .zich tot 
fect Btt.khues h1trovtt· .. Je moet een rt"gufiff onderdeel van de pre· 
h~, 11tn ~Is ttn voo,onden:otk • ._.tl nn1la 1019 9n 1 on1+.,"111kktlen. ,.En 
Hlteteert vrouwtn. 01e ,n ,anm,r- het ,s stn-ds mot1IIJktr tegen 1e 
iung lcomtn voor etn ,rucntwit•! · houde n. De 1t chniek 11 er. en we 
puncttt oma•t nun ,ans 9'0tff •S kriJgtn stee-ds meer a.anvrigtn. In 
.,?., 1 ·,: .:! .. "' ""-::·· ~ ::·.,c, ... .. ,., Engeland loopt tr •I ,,n p,octs v•n 
dt vrouwen 1n mqn :.1eitennu1s ·.v,loe ttn moeder v•n etn kind mtt Down 
zo4n scre1n1n9 Oe vtouw ,u11u syndtoom. Zij klai~t hi•r MU aan 
zelf of II vervo&gonotrzoek wil Je d~t ze niet op de mog1tliJ~ e1d van 
kunt l11h11duetecte z04ts nu ge. de-ze tHt ,s 9tVIUtn." 
btun v"va"9tn door s, ,umscrtt· 
n,nq, zoCUt , neen wrouwen die ver-
hoogde k1ns hebben ttn vruch1wa, 
ttrpunct,t doen. Zo ontneem 1e 1on• 
geren niet dt kans vch tt f.icen 
etsten •IJ lf dit willen." 
Margre BtalC •• Zee, veel vrouwen 
worden wOOf" niets onqtrust 91-
~ kt. Dat •• httl slocnt voor dt 
hechting van een H nstunde ~ 
cu mtt h1M ~md Is dit d•n geen 
osychosoc1ul of ethisch bezwur7 
Oa•r tcomt nog 011. oit ttn gotot 
·~!' · ~.._,.,. •!lt!rh••I"' "-•~'1t J• 1,,1,,, 

nog needs b1J dit .ao~ holen o,e 
goeo çttHt •S ma.t toen un it•nd 
mtt Down syndtoom kt~gt. Ik Yino 
dit de mtd1scht 't\'tltnsctwp vul 
te snel ,s met htl willen invoeren 
van dit soort onbeuovwOMe 1tsts 
Zt maken g101wk van Ot onbtwUS· 
ie angst. dit iedere vrouw toch 
heth .als zt zwangtf ,s.. Het ~st 
hele~.al 1n hun r~opvatung. ttdtr· 
ttn ,s P4lltn1 totdat tiet 1t9tnoe•I 
1s btwtten Oac Bee~hu1s zegt dit 
80,... VM\ Ztln P1Ulfnlen net WIi, ltC)I 
me mets.. Vrouwen die 1n ntt ;,e, 
<f nnUts (Omen. u,an v" k al pos1, 

In Engrl•nd. de VS en OenemMktn 
n •I tn,ge 1Mtn ttvar11'\q mtt htt op 
g,oie Hh•.al u,nb,eden van mater· 
f"lale Htumsctt fn1n9 Beekhu,s ~11, 
ae onoe,zoeken. or at ttsr (voor
heen AFP 9ene1tn) ook. u,tvoett,ur 

1e zw•nger~ per,ooe. Het ,s ge,n :1evtr ttn <lill'\titn v•n 111, ,111 mea,, 
retlt l(tus o,e 1e de vrouw unbttdt iU,t 1esu, itn o,-.t,uotn Clt con\('• 
8ee•hu1s zegt wel dit 1e de voj~ ..... ,,1••$ v.-.1c f'1e1 f'l r worden . , n,ti 
keus ne0t, mur ,s o,e zo vriJ1 Srel '1-,1 



'-

~ "'. ..... - . "'!1.•'i!.. 'Î ,tr··~ .~.-....- "-'"-7. 
Het Hooggerechtshof in het niw~ë-grote~I ,~ . b rt 
duitsland heeft op 28 mei besloten dat ~ a O us~· 
abortus niet verboden is maar het minder t , _. 
draagkrachtige vrouwen onmogelü'k gemaakt• ~·---- -----
wordt abortus te plegen .• Het zal niet 
meer vergoed worden door het ziekenfonds 
en kost tussen_ ~~ ]PO_ Di_en de 1500 111. 

- .. ...... 

Deze kosten 7ullen in het vervolg door 
de vrouwen zelf gedragen moeten worden 
waardoor het voorstelbaar is dat in met 
name de ex- DDR met haar schrikbarende 
werkloosheid een bevolkingsexplosie 
zou kunnen gaan plaatsvinden. De solida
riteit van vrouwen onderling wordt op
nieuw door zo 'n maatregel verder onder
mijnd omdat de nieuwe maatregel voor 
'Xarrièrevrouwen' wel op te brengen is 
Voor de eenwording wAren er in duits
land 2 abortuswetten; het vrijere en niet 
strafbar e uit de DDR en het strikte uit 
de BRD. Na de samenvoeging moeten er aller
lei wetten gelü'kgeschakeld worden. In de 
praktu'k komt het erop neer dat de BRD 
wetgeving wordt overgenomen, zo ook de 
abortuswet. 
Opnieuw worden vele vrouwen gekriminaliseerd 
die geen kind kunnen of willen hebben. 
In een 'konsultatie' zul je aan moeten 
tonen dat j e verkracht bent (criminol -
gische i ndicatie). Nog een keer extra 
zullen vrouwen stuiten op het gebrek 
aan getuigen, bewijzen en eloofwaard · -
heid. l d 

"d lijk in het ver enge 
Deze wet ligt dui ee bevolkingspolitiek. 
van de west europes bl nd haar en blauw 
Meer witte kinderen, odat er over 20 

t el J·e voor ogen vent s 1 witte kinderen 
jaar meer zverte as 
geboren worden! ! 

• ' .. • '.:· r .. .: .. ; 1. 1 . :.Y. 
ibit,k . .: \ •: : 
~Jj~~.~~ abonusÏ n de ••rn• drit -,.t 1\1.'.~ ••/•':-t• WH gtltgall~trd, koml do t~ I 

~ ,:-,. : .~ fra•. t:' sp,..it volgtns Hildebrandl - til 
\~~ .... ~ ttn klap In ~t gttkhL "l-•llt 
lt.~ .~ ;_t J-t.nv ktndtnwouwen lndol~~ 

· -~· ffn obottusrtgtfing dï. hen In 1tu 
-~ stolde ttlf over ffn :iw,n9tnth-.1, 

Rtgint Hild•brand1, SPD-minis, bffindlgl1>9 tt btSliuen. Dit holt 
ltr van soc~lt aktn In dt Oostduit· • ben w• nu nltt !Net. 22 pu11 •n 
•• dfflslMt Brandenburg. liet .,_ v,n dt rnonstn mot ttn soc...., t•I 
trnatitS de vrijt loop: ,.Di. oud• kffing tljn allttnst~ ITIO<"l•o 
kfftls dit daar titttn. wat wettn Hot kunnen tij 2ich In de IO<ti 1•11• 
dit van daldozt klndtrtn. wat we- nog ••n abortus vtfoorlovonl 
ttn dit van allffnstaande moeders Htt Is ffn ibsoluut schand.Ltl '"' 
met etn uilkffingr' Vooral In d• dtnkba,r aan het • ind van do'"'" 
voormalig• DOR. wu, sinds '72 tlgst• ttuw. Dil Is ffn ttrU9Vo! lt 

d• middtl••uwtn. In wt1tn 11,,,11 
ttn twtt-klunnrtcht lift"""' 
tuswn vrouwen dit ttn tbt11h• 
kunnen bttaltn. tn dit d•t ,.., • ••• 
non. Voor htn blijft nog d• Wf9 rt•• 
d• engoltnmaktrs." Biner -~·h 
zt ff.wn tot: .. E,n mooi ~,.1,o,~ 
v~ ,de _Duits! ltfftnlgl~ .. 

Pralttisch bet•k•nt dt ult1iw1 
voor Wtstduitn wouwtn In 9wt• 
lijnen ttn voortb<St..,, van do hul 1 
dig• situatit . Voor Oostdu1t1t "'"'' 
wtn wo,dt 1 1bortus moelNfh• 
VoorlMn kunnen vrouw,n dt ,.. .. , 1 
gorschap In dt fffSlt twNlf Wtt"t 
t llHn llttn afbrtktn na ttn i.1~ 
breide, vtrpllchtt consulllllt , 11!1" 
gttn strikt modische of crlmlnol,°" 
sche lndlutiu (~rbachtlng) ,.., 
motttn vrouwtn ~ kosttn rttt ltt 

V tal,n. Nltuw tn strt1>9er d,n In 1111 
E:Rsclfl Wttsontwtrp Vtrwoord tljn do u i 

'-LëN, ttrla die aan d• consult1tle woui.11 
· ! ?? ;.sttld. HOe consult1tit moet'""' 

''jngtsttld tlfn dt wouw man 1~ 
overtulgtn dat tij de :iwangersch.111: 
~t voldragon",- ttl dt rtehltt 

1
. 

Het is daarom misschien ook we l n1 ct v<e1 

bezingwekkend dat het vonnis werd uitge
s proken na dag X waarop besloten werd d 1 

i nde grondwet het asielrecht gewijzig 
werd met a l s gevolg dat de deuren voo1 
asie lzoekersters dicht zijn. Duitsland 
imml'rc; TF vn, 11 t f 1 11 ? ??????? 

• 

za. 3 juli 1993 
Hallo vrouwen, 

Vorig jaar is in Ellecom de autonome vrouwenweek georganiseerd. 
Vaa alle kanten horen wij geluiden, dat vrouwen weer een vrouwen
week willen dit jaar. 
Hoewel het al een beetje laat is (er is nl. nog niks voorbereid) 
zou het mogelijk moeten zijn om dat deze zomer weer te· doen, maar 
het zou ook later kunnen. 

Het lijkt ons sen goed idee oa een vergadering uit te roepen waar 
vrouwen uit het hele land komen om te bedenken hoe de vrouwenweek 
eruit moet gaan zien en wanneer dat dan zal zijn. 
Het zou leuk zijn als iedereen er al een beetje over nadenkt wat 
je wilt met de vrouwenweek. We willen niet, dat zoals vorig Jaar 
een paa r vrouwen alles organiseren, maar bv. dat elke stad iets 
bedenkt/voorbereid en we op die manier samen de vrouwenweek een 
invulling geven. 
We willen jullie uitnodigen voor een vergadering hierover 1n de 
Heksenketel in Ellecom op zondag 18 juli om 14.00 u. 
Geef dit door aan alle vrouwen, die je kent en die misschien ook 
willen komen. 
We hopen jullie dan te zien, 

groetjes, vrouwen van de Heksenketel 

adres: De Heksenketel 
zutphensastraatweg 66 
6955 AK Ellecom 
tel.: 08330-19309 

13 
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scholHe r en~m o 
Deze demo waa gericht tegen het ateeda verdergaand bezuinigen 
op studiebeurzen, uitkeringen voor jongeren, ov enz. Hoewel 
het LAXS mee zou helpen ia de axie in Groningen helemaal 
georganiseerd door Rebel en het SAF. De FNV-jongeren hebben 
geld gegeven voor het huren va~ een megafoon en een FNV-jonge
re heeft later nog even gesproken. 

Omdat er veel Jonge menaen 111eeqe den hebben we de akaie zo 
braaf JDOgelijk gehouden (kort op kruiapunten blijven zitten, 
nika mollen l • 

De atartscholen (praedinius en werkman) hebben elk 3 scholen 
gedweild. De actiebereidheid waa groter dan gepland, we hebben 
uiteindelijk ruim 1300 inschrijvingen (we hebben de scholieren 
verteld dat ze zich moesten inachrijven, omdat ze 'm andere 
meteen naar de hoornse plas waren genokt). Zoveel mensen 

konden en wilden niet in het platform. Toen pasaerende auto1110-
bilisten een beetje vervelend werden en -~Ren begonnen te 
vertrekken bealoten we te gaan lopen. Dit wee niet afgesproken 
met de politie en een route was er ook niet meer 20. Toch liep 
het lopen wel aardig. Er zijn voor het station een paar auto•a 
geschud. 1 -isje deed hhar auto op slot en liet hem o straat 

staan. Een paax:. menaen pakten •.bussen en autos in met. ee1J grote 
USSR vlag. Er werd wat op bussen geramt maar verder wae de 
overlast klein. Terug in hety platform waa er een koncert met 

o.a. GELLYSHASH en de SAF-BAND (hebben die een naam?). Achter
af gezien is het wel aaredig verlopen, · we hebben zo'n 3000 
mensen uit school gekregen waarvan bijn~ de helft heeft meege-
lopen. · We hopen voor Prinajeedag nog een (radikalere) aktsie te 

houden. 

Rebel Grön. 

· u.~i~\j. -.J~~;·=t~\:-,- t'_ .·~-.. ~ •• ~.-... ~ .·,r ... >;:-~ 
;·; r:-,{ .. ~-, .. _ï~(_.,;·\~ .. _..-!,•::-~ ·,J,.;,.,:.:' .. 
.... , 1 ·, •• ~· ~,.• .. '-:tgt\'.,:~l.,~t~e:tc.:.re• . ·: , .. '. ·.\-.-, :.,·~ ii. llf _.-., ... j,: :·,,;,1:.' 

. .. . / 



donderdag 17 juni ongeveer 50 mensen op het plein
tje voor de·V&D (brede merckt bl 
ghrrblprrr). De martinitoren had 
nog geen 8 uur geslagen of we 
vertrokken al. Door dit extreem 
stipte begin hebben velen de 
demo gemist. Gelukkig groeide de 
stoet onderweg nog aan , op het 
hoogtepunt waren er ongeveer 400 
mensen. 
Helaas kreeg het hoogtepunt niet 
veel kans. De route blonk uit iR 
stille, grote, verlaten straten . 
Zelden op een koopavond zoveel 
mensen vermeden. 
Toen de demonstranten zich tegen 
de wind e n regen in langs het 
station sleepten deelden enkele 
nazi's in een soort bliksemalctie 
pamfletjes uit in de brugstraat. 
Op de vismarkt was ineens de demo 
afgelopen. Van de smeris mochten 

• Nagenoeg ge1t1kt1Jd1g met de aankomst van de avondvierdaagse we niet zoals aangekondigd naar 
vond gisteren in de Groninger binnenstad een mars plaats tegen het het martini kerkhof vanwege de 
1ac1s1tsch geweld ,n Europa en dan vooral Duitsland. De organisatie wandelvierdaagse. DAT GEDO E 
van de demonstratieve optocht was in handen van de Groninger ALTIJD HET OE:MONSTRATIES·AAN 
~~':~tenbond, het Studenten Akhe Front en jongerenorganisatHI MELD~ BIJ oe: POLITIEl-1 11 kan 

De orgamsatoren stelden uitdrukkelijk dat zij niet mei een opgehe- dat aanmelden niet eens gewoon, 
ven vinger1je willen w11zen naar hetgeen zich afspeelt bij onze ouderwets achterwege blijven! 
oosterburen. omdat zl1 bang z11n dat in Nederland onder dezellde Velen wandelden toen spon taan en 
omstandigheden ttetzellde zou kunnen gebeuren. Zover willen zij het geheel toevallig samen naar het 
echter met laten komen, vandaar de demonslralle waaraan zO'n 150 
tonoerenensludentendeelnamen. C EFG/JanW1llemvanVltet .11artinikerkhof waar enkele 

Stukje hierboven komt uit het nieuwsblad deels onderweg gekochte bloemen 
v/h noorden van 18-6-93 

0 
werden gelegd bij · het beeld van 

Na de nazi mooraen in Me lln en ~ joris en de draak. Overigens geen 
Berlijn werd er e nkele da en Cj wandel4daagse te bekennen ••• 
1 t g p ~nkele entoesiastelingen deden a er al in Groningen tegen -
het fascisme gedemonstreerd . ~oen de boel nog eens over en 
Na Solingen gebeurde hier eerst vertrokken richting herestraat, 
niets . zeker een kwestie van RA later zijn zij luid schreeuwend 
wachten ·op elkaar en ver van . elders in het centrum ge~ignaleerd 
m' n bed. uiteindelijk besloot C en zo hoort het ook . 
de GSB (groninger Studenten ~ 

1 t . 0 cl'tne · lo"-• 
Bond) maar wat te doen. En zo 1. U _ . t. het. ,:a.~V~ ~ 
was er op 17 juni een anti-~a- a. ~oe~ l.'f-"t\e-c• ~q.:. de 
cis tiese demonstratie in \.J\ r..u-co\> \\•\>,i)>'I. ,:a.l ' t. l. ~(\ -
Groningen, onder het motto es:a.l \l&t.1,.ot\al• t.et' · 0":e 9a-ct.l~ 
"wees· geen zwij gen de meerder- i-cot't._ .... oel"0 c"~cl't.l.5 c a.,cl.'"'e ,.,_,e 
h id " (\t.'-~ -ca.~ ,l t. C 'tU• 

e • c.e q "a.t\ ~ o; de"' · 'I. · 
Er was niet al te veel publi- a.a.t'hal' t\1.t•'t.ee 1,t.et'Vt\ ).e"et\ a. 

i t i t 
d ,sl6 " l)U het. c e geweest: een stukje in 1,t.sla.t' qet\ or et,"Det\ 000" 

de gezinsbode, de plaatselijke 1.t' ou l.t\ a.at\,vt\de-ceo h 1,cht.l.t'qet\ qe"'e'l-0 
radio en enkele onopvallend ._1,.ch t\ et\ -,.l 'l>"a.t>d't. f..t\ het. 

1 ale ou"8 " o-C et\· gep te onopvallende posters. "" -eet\ ,..o ~0 1\qet 
Een aan tal mensen tegen wie de "et'l-

0
1.,<-1.,che 00081\ d

0t
0
: 

demo gericht was hadden er wel -case "a.l•et\ t\d h 8 e i1.st.· 
1 uch t van gek regen. El!n van de ooO" · : · \.t' r..u-co9" l-t\ f..t\qe•;e"et\' ge 
mensen die de demo organiseer- el.de'' qe"el.d· i.e"et\ 
den werd kort ervoor op straat oo"- 1.,<-1.,ch ~""' al. ,,a.t' oe 
bedreigd door enkele nazi's . -ca.'c ''"'e dl.t. .,_,a.cht. "',.,sa- 'l'\e'C. 
D d h 

asc~ , oe de -,a(\ " 
e emo moe t van hen niet door-- " ,1.e• · t\ "at\ 'C. ,..ie-. 

gaan en ze zouden nog wel van !\~et. 9"
5 

t. ._ .. 1.~qe 1:.eV-s 0(\óe 
zich laten horen. ljlee'c1.st.\.sh:_..\\ \_Só.ee ,.ia'C."\Ó " 
De demo ging natuu rli jk wel door ,:a.~••s: o\.'C. t"\e'C.\qeóee 
"" +-PnPn ::>O uur verzamelden zich O ça~,.ó v\. 

(Van onze verslaggever) 

ALMELO - Op 15 juni jl. was het dan 
zover; De viJf van de !!SA moesten 
tereoht staan i n Almelo voor ecneerder 
dit jaar i;epleeflde inbraak (hierover 
meer in onze vorige editie) . 
Voordat het om t 0.20 uur geplande 
prooes .iegon verstreek er enige tljd 
aangezien het publiek, de verdachten 
en de getuige-deskundige uitgebreid 
gefouillerd werden (zelfs boterham
zakjes werden aan contr61e onderworpen~ . 
Een aantal verdachten weigerden mee te 
doen aan deze stemmingmakerij om ale 
vredesactivist in de terroristische hoek 
gedrukt te worden. De rechter· sloot met 
een advocaat hierover een deal:' Alo de 
advocaat van de verdachten de toezegging 

!!!! kreeg d.:lt ze eeen ordeverstorend 111ateri
aal mee de rechtszaal in te nemen, zou 
van fouillering worden afgezien. De ad
vooaat ale boodschappenjongen. Ook de 

Vervol~ne l as de officier van justitie 
een uitgebreide aanklacht voor over 
wat voorgevallen_ was . Dit ging gepaard 
met een gedetailleerde beschrijving 
van glassplinters die insc~o n- l~n 
gevonden waren en die al aan n1ut 
afkomstig konden Zijn uit het glas 
van een gebroken venster van de 
wapenfabriek, Vermakelijk was de 
verklaring van de h~A- politie dat ze 
de hele inbraak op het beeldscherm hadde 
hadden kunnen volgen. Celoof •t. 

De getuige-deskundige, dhr . llert Stuur
wold gaf aan analyse van de knfli ta I, s
tische de :ocratie . Een wnergavo 
hiervan leun je vi nden i n het boek ' Het 
geînformeerde hart ', verkrijgbaar o.a . 
bij de Infowinkel, Steentilstraat 38, 
Groningen. Beeldend was de vergeli 1king 
van onze demooratie met een voetbal
wedstrijd1 

Rolverdeling: 
getuige-deskundige had zijn problemen. ·-~-- 
Hij mocht een groot bord met flappen- Jï1!?'f~'-"i!.' "' ' 
teksten ter illustr at ie van zijn verhaalî-;I. T 

1 niet mee naar binnen nemen. Na tussen- ',, • -:'-'"~~
komst van de advocaat moest de rechter• ~· -.._...._ . ... 

Machthebbers: professionals 
De rest: amateurs 
De professionals nodigen de amateurs 
u it voor een partijtje voetbal. 
Ondanks het feit dat de professio
nals hun doel dichtgetimm~rd hebben 
met planken en s lech t e hier en 
daar een gaatje ter grootte van een 
bal heblien opengelaten en de 
amateurs geen keeper mogen laten 
meedoen op straffe van diskwali
ficatie zijn de amateurs laaiend 
enthousiast over de eer door 
professionals uitgenodigd te wprden 
en een partijtje met ze te mogen 
spelen. De winnaar staat vast . 

ook hierin 

Na al deze voorbereidende activitei•en 
begon het proces . De publieke tribune 
was grotendeels voor de pers gereser
veerd, maar aangezien die er nauweli jks 
was schoof het publiek geleidelijk 
verdel' een bankje naar voren. lloccoo, de 
lange reizen die de sympathisanten 
'gemaakt hadden verdiende het geen ve
bazing dat er tassen rnet snoepeoed, 
limonade en andere versnaperingen op 
dd per~tafels uiti;esta ld werden. 
De r echter begt,n met te vragen of 
iedereen heette zoals hij veronderstel
de . lJe onbekende NN stelde dat de naam 
die hij haar wilde toekennen ook die , 
van haar zus zou kunnen zijn , alhoewel 
ze daar over zelf geen z .il.erheid kon 
geven. Dit bracl:t tle rechter en1gsz1ns 
1n vertw1J fe ling. De andere 4 verdach
len ga,en ~l J de 1dentif,oatiu mindur 
proble,,,en, 

..l,i.,h,.,~ 
De verdachten hi elden evenals de advo
caten een vurig pleidooi over het nut 
van inbraken bij wapenfabrieken in het 
algemeen en bij HSA in het bijaonder. 

De officier kon z1c!t hier geloof i k wel 
in vinden. Hij eiste i maanden onvoor
waardelijk en 7 voorwaarde hJk met een 
proeftiJd van 2 jaar , 
Uitspraak : 6 weken onvoorW!L'.lrdelijk en 
8 maanden voorwa:\rdehJk. 



I n het stuk j e o ver de nieuwe -•11!111~ Als je wordt o p-
wet voor de anonieme verdac ht- een huis hebt ge-
en in de vorige CHAOS v an 4-6-93 wordt je ergens van ver-
stond iet s wat niet k lopte. Het dacht , b v verni eling, je bent 
is natuurlijk ook niet ni x om dan verdachte en hebt daarom ook 
als CHAOS -met een problematiese het recht om je naam nie t te zeg-
verhouding met de Wet- opeens gen . Als eenvoudig verkeersover-
diezelfde wet te gaan lopen uit- treedster ben je volgen s de Wet 
leggen. Mulder geen verdachte, maar be-
In deel 1 van "uit de a noniemiteit trokkene . Daar sta je dan al_s_ 
gehaald" we rd als voorbeeld a noniempje zonder licht op fiets , 
vaak verkeerskontroles aangehaald want een betrokkene is volgens 
(je rijdt door rood en P. Kleywegt deze wet~ ve r plicht zij n/ haar 
rijdt 10 kilometer o m om je een naam e n toebeho r en aan de "toe-
bon te geven en je wilt je naam zichtsambtenaar" te geven . 
niet zeggen •• ). Er blijkt echter w .. .........,.,,_.,iju...._.._ ----«!... ·--wel ';!en v~rschil te zij n tussen An.J.l. o.bij ....,;.,. ..... ,...,,...,.baluut uo.......,•mb4....,..cllc-
anon1em willen zijn als je een llft-opdcnalmft1 ...,.ic;,,.,,ik<1 2,..,..,lid . b•dod11<-aj,1 =-111 
huis kraakt e n j e n aam niet zeg·ti.tû&,ni•,_...,._...,.;nda,_h.,...., ...... .....,.,. ... .,.sn.~htc,(ID-- ' 

gen als je een "eenvoudige ver- :!~,::c:::=!":!::;i:t'.t!,·~~~-= ,.' 
keersovert reding p l eegt" . De t':i.:..boon<J,luuaood,...opeot11.D.t,e1rotkcncn-..plic:11\ audc~1c ! 
meeste eenvo udige verkeersover- · 
tredingen vallen n amelijk al VoorwJtdcWc,Muldcrb<Ucfi 
weer een jaar of 2 o nder de wil 1k hierbij »n1ck<nm dat cku 
Wet Mulder (Wet administra tief- wc<n1ctsrrcek1nn'verdoch1c' 
rechtelijke afhandeling verkeers- mnr ••n 'bctrokh nc'. Zoals aan-
voorschriften) • gduald isde bct,oltkrn<, in tcgcn-

De Wet Mulder 

Om welke overtredingen gaat het7 

stclling 101 de •crdoehcc. verplicht 
op vo«knng 11jn (juiste) personalia 
op cc gcve1•. Voldoet de bmolclcene 
:t:en ttn dtrgtl11lcc vordenng met, 
d.an plttgt hij ren st~fbaar feu van 
de Wee Mulder (•n. J, lid I jo. an. 
J-4), hcrgccn hem 101 'vc,d,chce' 
l>esiempeh , Is bedoeld in on. 27 
WvSv. Vervolgens tijn nu de refc. 

= 
= . . 

Over het algemeen geldt de wet voor de wat lichtere verkeersovertredingen. 
Er mag geen sprake zijn van persoonlijk letsel of van schade aan goederen. 
Een automobdist heeh zich bijvoorbeeld n,et aan de maximum snelheid 
gehouden (10130 km ce hard 1. Of iemand heelt ·s avonds zonder l icht gereden. 
Of OP.n auto Is fout geparkeerd. 

..nn: dwangmiddekn • genoemd in • 
het WvSv. · op hem van wcpa.s.smg. • 

Hoe gaat het voortaan 7 

Als de palilie een verkeersovertreding ziet, wordt de betrokkene staande 
gehouden. De pohcie wil dan zijn naam. adres en geboortedatum weten. Hij is 
verplicht die vragen te beantwoorden. 
Oe polit,e overhand,gc de betrokkene dan een 'kennisgeving van bcschikkmg'. 
Op dar formulier staar waarom hij Is bekeurd en ook dat een boete moet 
worden betaald. 

O\tobo, 19'91 

U1to••• Mlnleterl• van Ju111t11 
0 1,ectie Voo1Uchting 

l'ortbu120301 
2&00 EH "l·Ot1vtnh1g1 

Informatie 111c,toon 070-3 70 68 50 
B11t1ll1n 11111oon0'70-3 70 68 69 

Dat bc1ckrnr d;u de vcrd;1chrc . ter • 
ukc van dc gq,kcgde ovenrcd•ng 
van de t ex Mulder, welk scr:ifbaor 
feu hier np hecerd,ad wordt Ont· 

dekt · kan woeden st•andc gehou-
den en aangehouden. Na •oorgcki- ; 
ding •an de lh•lpl<!ffocier van juSt•· 

= 
CIC mJg_ h11 wonkn O~ C'houdcn 
voor verhoor, tc:rwtJI dc: n~uwc: 
dwJngnrnlddcn 1(1 1dc:n11rteauc ex 
,n. 61a c/m 61c WvSv. zonod,g 
kunnen Y.urdcn :JJngcwc-nd. 

J e kan dit natuurlijk altijd niet 
doen , je bent dan echter wel 
strafbaar, volgens art. 34 van 
de Wet Mulder, je p l eegt een 
overtr eding (geen misdr ijf) 
waarvoor je een boete kan k ri jgen. 

..... .K 1 . ................. ·- ............ .,,dl .... non "'•" .... ..,i. 
._ - • ia lll'tikd l Cla'IIC W. OIUChtnea vordtnna. of de~ wur:J' de 

=~~~ =r-..:: ~=='.cuu de n uk 29, j2.Ho&_r.. ___ .,. 

Vanwege d eze o vertredi ng ben j e 
ook opeens wel een verdachte en 
dus kan je o nderworpen worden 
aan het hele zootje maatregelen 
wat men d u s speciaal voor ano
nieme verdachten heeft bedacht: 
fou i llere n, 6 uur ( 15 uur) extra 
opslui ten, fotoos maken, vinger
afdrukken make n, meten ••• _ 

Zoals al vermeld werd in de 
CHAOS van 4-6-93 hing de 
behandelinq v • n de wet voor 
de anonieme verdachten samen 
met de behandeling van de wet 
voor de iden tificatieplic ht. 
In tegenstelling tot wat de be
doeling was is de wet voor de 
anonieme verdachte eerder be
handel den ingevoerd a ls de 
identificatieplicht. Dit komt 
justitie eigenlijk ook wel 
goed uit o mdat er op deze manier 

• 
We ziJ n du s e c ht niet ver meer 
van die legitimatieplicht, in 
de we ek van 14-21 jun i we rd het 
wetsvoors tel behandeld , in de 
week van 21- 28 juni zou e r over 
gestemd worden . 

- J e kan natuurlijk benieuwd gaan 
lopen zi jn naar wat ze besloten 

o-..hebben (eigenlijk hebben wij dat· 
dus besloten , geloof je •t zel f •• ) 
beroerd zal het i n ieder geval 
wel worden. Eigenl ijk waren maar 
weinig kamerleden er echt op 
tegen he t gaa.t hier namelijk 
om een e cht, hollandsch compr o
mi:;i,, een " beperk te legitimatie
plicht". Beperkt betekent dan 
dat he t makkelijker is te zeggen 
wannee r je niet een pasje bij 
je moet hebben dan wel . 
Wie is er ook tegen van die 
nbbele zaken als bestr ijding 
v an fraude en voetbalvandalisme. 
In ~~n van de komende CHAOS
magazines ho pen wi j wat u itge
breider in t e gaan o p deze · 
identifikatieverw}kkelingen. 

In de poliricpr:ik111k wc,d het als 
onbevredigend ervircn dat een vcr
d,dnc van een gepleegde ovcruc
ding mocsc worden hccngnonckn 
nadat de cc.rmijn voor ophouden 
•OOI •er hoor was v-crnrdcc.n, lOo· 
der dac tijn idcn111,i1 kon WO<dcn 
•urgcste:ld. u11•11• ,,u1111u1l1111u Il • u ,A, uu alvast een (extr a) stok achter 

de deur is voor mensen die zich 
niet willen legitimeren. 

[
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KLEYWEGT IN HET NIEUWS 

Het stukje over leven en werken 
van Peter Kle ywegt ligt al 
weer heel wat Chaosjes achter 
ons, deze hoofdagent laat 
echter nog steeds van zich 
horen, ook op wat-ongebruik
elijkere manieren. 
Zo profileerde hij zich afge
lopen week als lid van de 
landenweekkommi ssie, de ko
mmissie die gron ingen aan het 
ver blijden - is met de indo
nesië week. Terwijl de- kralcer
s ters zi ch op 1 juli j.l. uit 
de naad aan het vervelen waren 
was Peter d ruk bezig spandoeken 
op te- hangen bij de martini
t oren. 
Je vraagt je af wat hem tot 
zoiets brengt, moet hij na
mens de smeris het braderie
gebeuren i n goede banen lijden, 
is het zijn voorliefde voor 
indonesië, of wil hij gewoon 
wel eens wat anders? 
De foto van de l a ndenweekkomm
issie komt uit de speciaal 
vanwege de landenweek uitge- ç 
geven "Groningen Promotiekrant" . 
Knip maar uit en hang boven je 
bed ofzo . 

De LBndenweehcomm,ss,e 9elorograleerd op de Grote Merlct waar zaterdag 3 Juli do zovende Lsndonweek 
mer een daverend leesr wordt beomd,gd. V.l.n.r. H. Westenbrink. mr. Renruwem,, mr. P. Buy(enhuys, B. rief
man, J. Tutuanma, P. Kfeywegr en M Broekmans. 
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DE LUCHTMOBIELE BRIGADE 

Toen er een einde kwam aan de Koude Oorlog 
begoo defensie het een bee~e benauwd te 
krijgen. Bij het ootbreken va, een vijand werd 
het steeds moeilijker om de sterk utt de hand 
gelopen bewapening te legitimeren. Er waren 
twee oplossingen te bedenken, ten eers1e dat 
het leger nu dan eindelijk atgeschltt kon 
worden en ten tweede dat er nieowe vijanden 

gecreëerd moesten worden om nog enigszins 
geloofwaa-dig te maken dat e·en sterk leger 
nodg bleef. Er werd dus <iJldefijk voor de 
tweede optie gekozen. Nlell'Ml vijanden en 
gevaren werden als het ware aan de menseo 
opgedrongen door een flinke prop~anda te 
voeren. De nieuwe gevaren zijn: de wereld
handel in á'\Jgs, het groeiende islanfUsche 
fundamentalisme, de oprukkende regionale 
grootheden, niell'Ml k ernwapenlanden en de 
vluchtelingen stromen. Er moest een nieuwe 
strategie bedacht worden om de nleowe 
gevaren de baas te worden. Deze strategie 
wordt 'snelle interventie' genoemd. Met andere 

woorden: de rijke wereld wl in staat 2ijn overal 
effectief en vliegensvlug militair te kumen 
Ingrijpen, Wcur haar machtspolitieke en/á 
economisch belangen in het geding zijn. 

De L..uchtmoblele Brigade 

Ook Neder1and zat een beetje met de handen 
In het haar. Wat VO<X rol 
kon het Neder1a,dse 
leger nog vervullen nu 
de koude oorlog . 
afgelopen was. Miit een 
schuin oog keek het toe 
hoe grote broer Amerika 
op de veranderde 
wereld reageerde en 
kwam toen op een 
fa,tastisch idee.(??!!) 
Als één va, de eerste 
landen gng het CNer tot 
de vorming van een 
eigen snelle interventie
eenheid: De Lucht
mobiele Brigade. (LMB) 

Wat la de L..uchtmoblele Brfgade? 

De LMB Is een licht bewapende eenheid van 
de Koninklijke Landmacht die door de lucht 
ken worden verplaatst en daardoor snel en 
ffexibel inzetbaar is. De brigade maakt gebruik 
van helikopters die deel uitmaken van de groep 
helikopters van de Koninklijke Luchtmacht 
Voor het transport van onder meer materieel 
en wapens binnen het inzatgebied maakt de 
brigade gebruik van lichte speciale voertuigen 
op luchtbanden. (ongeveer 1 200 kg, een soort 

1 , 

, 
) 

buggle), cle in of onder helikopters kumen 
'M>fden vervoerd 
Wanneer de LMB In ak11e komt worden de 
eenheden per transportlellkop118r naar het 
lnzetgebled gebracht Tijdens de Inzet 2Ullen de 
helikopters voorradeo ve,voeren en andere 
transporttaken vemchten. 

De Neder1andse regering besloot de 11 
Pamserinfanteriebngade van de Koninklijke 
La,ctnacht te vervangeo door de 
LM3. DeZ18 licht bewapende 
eenheid zal 2fJO opgebouwd uit drie 
lnfanteriebataljons vm elk zo'n 650 
mensschappen, een vwrsteun
eenheld, een geolecompagnie en 
logistieke elementen. 
Het Nederlands~ leger heeft niet 
meer tot doel om het eigen land te 
beschermen maar km nu overal 
Ingezet worden. De L.uchtnoblele 
Brigade kan een Neder1endse 
bijdrage leveren aan de multi
nationale Luchtnoblele dMsie van 
het ACE Rapid Reaction Corps vm 
de NAVO maar het kan ook bulten 
NAVO veroand, en dus ook bulten 
het NAVO-verdragsgebied Ingezet 
worden. Bijvoorbeeld in het kader 
van de West-Europese Unie 
(WEU), de VN of bi( humanitaire hulpak11es. De 
LM3 Is er <iJs niet op gericht om ons eigen • 
lan~e 118 verdedigen maar om zo snel mogefijk 
In een ander la,d 118 21jn waar die In staat moet 
zijn om ten minste 48 uur de s1r1jd zelfstendlg 
te voeren waarna andere 1roepen bijvoorbeeld 
een leger onder VN \'lag hulp kunnen bieden. 

In Neder1and komen drie parate bataljons. 
Twee hiervan worden gelegerd in 
Schrursbergen. De derde wordt gelegerd In 
Assen. De eenheden van de LMB die in 
Drenttle -.wrden gelegerd zijn een 
infanteriebataljon (bestaérlde utt drie 
infanteriecompagnieêfl en de 
stat-staf-verzorgingscompagnie), een 
mortierscompagnie en enige logistieke 
elementen. 

' 
Gevolgen voor Noord-Nederland 

Venaf 1984 wordt het bataljon, dat uit zo'n 
1220 menseo gaat beslBM, gevestigd In de 
Johan WiUem Frlsok82l9me In Assen. Naast het 
luchtmobiefe infanteriebataljon 21.JRen er nog de 
11 geneeskundige compagnie, de 11 
mortiercompegile en enkeie logistieke 
elementen de kazerne gaan bevolken. De 
geplande eenieg van het dubbele Eenhelds 

Oefen Terrein (dEOT) de Haar, bij Assen gaat 
gewoon door, alleen wordt het lnrichtingspla, 
aangepast tbv. de LMB. In 1996 moet dit 
oefenterrein van 450 ha klair 2ijn. Tot cle 1jd 
wordt door het bataljon met hun helikopters 
vooral In het natuurgebied het Balloerveld 
geoefend. Ergens ten 21Jiden á ten westen van 
Assen, maa- In leder geYal binnen een straal 
van 5 km. vm de kazerne komt een 
helikopter1andngsplaats. Voor de aanleg va, 
het nieuwe oefenterrein moet binnen een jaar 
eem milieu effect rapportage gemaakt zijn. Het 
oefenterrein wordt een sterk heuvelachtig 
gebied met extra water1open, veel bos en 
oelendorpen, een soort klein Joegoslavië <iJs. 
Ook gaat de aanleg van een Compagnie Oefen 
Terrein in Havelte ondanks vele protesten 
gewoon door. Defeosle heert Inmiddels 
schoorvoetend toegegeven dat de l.MB ook 
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hier "Wel eens• met helikopters zullen gaai 
oefenen. 
Verder wordt door Pieter ter Veer van D' 66 de 
Kollumerwaard als oefenterrein van de L.MB 
genoemd. Het Is al hgerlcht als oefenterrein. 

Oefenen la overlast 

Gemiddeld zal het luchtmoblele 
bataljon één week per maand 
oefenen. De eerste oefeningen 
starten In 1 996 op het Balloërveld 
en vanaf 1998 moeten ze In de 
Haar terecht kunnen. De oefe
ningen vinden vooral plaats op 
compagnie grootte: 1 30 mllitalren 
met veertien terreinvoertuigen. De 
helikopters die bij de oefeningen 
gebruikt gasn worden zullen 
voorlopig nog in het zuiden ven 
het land gestationeerd blijven en 
wi de bestaande laagvliegroutes 
(IOt 30 meter boven de grond) naa- Assen 
wegen. Tijdens de oefeningen wordt vooral 
gebruik gemaakt van zo'n tien zware Chinook 
lransporthelikopters á e volgens een onder
zoek van de Natuurkundewinkel VéVl de 

Rijksuniversiteit Groningen op 
een atsta'ld van één kilo
meter nog een kabaal van 55 
decibel en op een afstand 
van tien kilometer nog 32 
d:>(A) produceren. Ter 
vergelijking: voor een klein 
"1iegveld geld een toegestane 
norm van 50 d:>(A)l Het geeft 
dus duidelijk veel overlast! 

l'v1et de oprichting van de 
LMBtoontNederfand 
duidelijker dan ooit tevoren 
de berel<f'leld om overat ter 
wereld militair In te grijpen, 
alleen om de eigen belangen 
veilig te stellen. Stop de2a 
waanzin, strijd mee tegen de 
Luchtmobiele Brigade. 

Anke Bosma 

AMOK-NOOAQ Posll::u3 7007, 9701 JAGronïngen 
tel OS>-133247 (ma 1200-17.00uur) 
girorekening 3448238 

•.t.n ne, te9tnhoudtn ~n w tgwtf~(:n v•u wwn IUchcll \.hv:- ... c ... -.<••, t.111y~ ,., \,/,"•• 
• luchteh119on on..!Jllqo>alr/1. _-:.·:,.:..- ·- .WTlf/11.oving. die 1,ch uttds sto,~ot •'· 

: :._'. ''.Multa1_2i _Economjc~~~n~eer wordt de 
E ~~~,~:~~~~:~~~ -~ ~arbeid eindelijk 
- -- Een unlll Ch1oejet1 geleden (d ie van 1 ~ -~· ·eens verdeeld7 

april) berichtten wij over een zekere Ing.,·, -·. • 

W.!!. Jan:te. die zich ook w el " Mullatull - ;;~ . 
lnhnud va, • ·n~-
u"de uit !!conomlcua noemt. Deze per900n va~.àat_ ,. 
11t b,n .,;, menaen 1a11tlg met brieven waarin hij de.Jmll~ 
uo,m van onom11tc1Celljk het verbind aantoont t~ s.ç 
dien wij al ~ lo~;· 
,~o<,ntue aen de mllleuvervulllng a. het ulleterveni6f_:;:l 
m,n ,o~ van allerlel planten en dieren In on, ge-!~. 
'""' heb L lletde Nederland en de onlllultblre golf "'••~. 
n1,<n s~ nkel•. 1 
wol dtg\l van Immigranten uit tanden w111 re hetiehen-"." 
hffldeltn niet zo nauw nemen met geboortet>e-•· o. lr>:' 
"' plJltrs ki ( h .. ,,.,,!ltï;iktnl• 
~,,..., dt kw'ifr,'.,,. ~LI~!_nde, oh, achande). ~n""d•thet..,,. 
h1tduor9 ..J.- ni•u.-n ooede in-- .,_·. :-kOMt öp ttn.~vèJ.1:edU:ing VM\ , 
t11•n de vo W ie echeta dan ook onze verbazlngo(zifi;\,oo,:' 

uh•Pll•ll toen wij In Tro uw van 17/11 een Inge~~~ .. 
htMllllS«< tf.""' ' 
rl~ t>.w 0< den atuk Hntrotren van BUQ (Bunde-ebr .. '\--.n · 
i.n u,tln llng Uitkeringsgerechtigden) ~'!' ~ ~;!.Is jem•· 
•l••wuc ondertekend door 01 j-el -~d-••hnt•~t.u n 
ou tllcur · •, . ....... , e eer OffPftken 
0,111 ~ Ing. W.E. Janze. Nu komt In onze vader-- uit. 

1 : , landae kultuur de naam Jahaen Jana- ~ium. 
• ' tttn op-lmoé aen, Janeena, Ja nae, eni. In zeer veel ,cht niks: 

, vormen voor, maar deze kom bi natie van ,ni · 
~•mco P, echrl)tvorm, voorletters en "titel" lijkt..,..'~· 
lo1h1vl9h- -uon mid
lunl, een toch tamelijk uniek. We zijn er du rom ta"m 
dt huodlç maar vanuit gegain dat het hier om de-
tl,.,,u I zelfde persoon gut. Ook omdat In het ,'Q!vor
,., St)fa~ .1cnu 
t,Jl<thedt one toegeachaven ~pllltel de heer Janze ,o,d 

"'••n In feta bleek te hebben tegen de PvdA ~~ hetal· 
mu d1t , 1 k - ' ...... -, 1,1n 

1.,.od,um groe -e onomlen, e.d. 0111 . 11 n1tuurlljk 

'~" •d• i..nlete ml11 mee. ~êlt lr?P~i,; J'.-M. Roijnden 
wa, hiJ ,is,M.-dê:iiitelKin eiftfé. , · , • - ·tÎánsnn ~rnCàce-utk.a BV) 

- We wisten alleen niet dit de betreffende· 
.' persoon zich ook In georganleeerd ver- .'· ' • 

d il band bezig houdt met de eulJd te,;ien" · • 

• het groot-kapitaal. Tot nu toe g ingen we -.·. 
'. • e, eigenlijk vanuit dat deze M. Economl-

••• p,osid c u11 een alleenetaande gek waa. oe ._.1gevH<dlg: 
, 11,mHltt vraag la nu natuurlijk In hoeverre de>fd van ell<' . 

1 -t h " 
~;~;,;~: BUO op de hoogte 111 van de opvanln- ~ ~ - , 

door R.M . Brockhu s en gigrm, In huriboet 'Gtttp op 
Ing. W.E. Janz• · groei'. •. .,-:-

Wur wij ons •Is leden van IUG w•I 
Sinds i-M d"9 zjjn Ml ,._,t de • wn gestoo,d Mbben is dok_. . • 
tMn<•'I =r de lttr ~ borNl<tt ling die 1ij leggon t..,..n do w, . )',' 
llM>ffl. dit Mlr VffhMl<k/mgM boidsongos<hiktMid on misbruik.-;,,,. 
schrijVffl ftl borO<}fn ._.,. o,,., , ~n dut In oen tin ,_,,..., In do • _ • 
tk werk/oo~id. WortlooJ 9~ " , . sfttr van schuldigheid. misbnJ!lt on ' 
dtMIMflJM wótdtmttSIMniets . , Mtati9hold.. ··- -l •,t 
gr,,Mlgd. Erb61Mt-nwtloen , . .' ·. :.' ,),1 · . ,.,;1. ·,,. 
BUG (Bundt/ing UitkfringJ~ Economen hd>bon nu l,;jrv twintig,:, 
rlgdtM) en NmMS deze <J(oepering j-de Jljd gelwd om ietf zinnigs H .• 
wil/fn wq w,t tanttekot1ingen bodonlton togen do miljofflon,uit-,.·: 
p/Ntstn bij Mr ilfflkt/ ~loos- . stoot uit Mt ~oen. Zond« . 
heid, fM sociN/ /ibor•ie -,,at'. • ruultnt - ondanb do toch studs : 
d,t op S juni in 'Podium' •t<Schttrt. • toenomendo p,odultti• In de oco-... ·, 

• nomio. futurologen boloofdon ons,·. 
Het nnt•I gertgisttttrdt wotklo- al doconnia goloden Nn mNl· • • • • , · 
zen bod,oeg in 1975 In Nedorland 1 • schappij zondor dwang van 1<bti4.:? 
gemiddold 196 000. Ztvontlen 1- M- In plaats dM,v" hebben eco-~ 
latot. in 1992. MS het aantal loit., ' nomische grooi-fotkjlston ons op-- \ 
lijk wo,klozon volgons eon ondor• guadeld l)l<t ton In twtttn ~ ·~t 
zoek van de Rljksunlwn ittit Gro- dttlde samenleving. wawbij wij •;,A 
nin<J•ri ~iop.n tot t 076 000 het woor~ •_,,• -i ttnS tus! •êt · 

. ~nOMn.. .;,,~ s.n ünhalingste-kftU utt~ .... "6. 
Volgens wie politici Is dàtvHkhun .._ Hier zijn wit cijftu:'j ... ,i • ·:r ,:,: 
'elgon schuld'. Oud,minisio, Ruding ; 1975: wotXloos gohoudof1 met\Stto. 1 
(CDA), Hn 'do«0<' in do ocono- , • •: 200 000. -.tboldsongHChikt ~ J~ri 
m1e. v@rtelde oru. ebt z~ .:te- lui zï,n .. •• mulcten 3SO 000, ''YUMtn ~tn:~b 
om lt wotken. on llew, bij r.n1e. .,;,Towol 550000.f~; · ' 0: • · r;~ 
Truus blijvon zitten ... Duisonborg • 1993: worldoos gehouden 1kl • 
(PvdA) wist zokot dat. zo toslap w1- · , t t 50 ooo: 1rt1oichongoschikt go,ol.S 
,e-n om te vuhuiun. Ritan (PvdA) :~ ·rnukten 90Q 000. vut-t,rs~. i"'~ · 
mttnde dal wo,ldozen bt<eld • · 150 ~ .'Totul 2 200 ood. . .' :.4,, 

·moe-sten ziin zich bttff tt (bten) : ... :.... :t,.,~ 1-.\. • f '!., .·~i 
scholen. (Retleschaningen duiden : Distributie·; •-: / f ~.,., ,-.!,, 
op zo'n 160 000 wo,kloos gehou- ·,, . Htt,wordt,tljd dat pl,l\ficl tn w":r,:v' 
den acadomici on HBO'or,.) îff . .. tt'fflchappors ttN de vrije tijd gMn.._ 
Veld (PvdA) wilde de bijstandsmoe- • • vtrkopen.' ln plaats van Ml IM\bid.-! 
der verplichten om,,..,., posuo- don van do 'e<onomiscM g,oel die;\! 
gels tt kope:n om te solHcitfftn. "" wt om milie-1.H'fdeMn ons nitt':2 .s t> 
langs dio weg 1ou dan de workloos- mttr kumon porm/ttoten. ProfeH \ 
heid opgelost kunnon word•n. s<>< Libbu9, (uni""'1itoit leuwn)f1>) 

stoldo onlangs op do 'Dag v•n de:n;.• 
bovrijding Vllfl do Mbtld'; .. We,k /s..v. 
zo'n schurl goed gowordon dat~ 

• hot de hoogste tijd wordt dat-~· 
. dat gun distribuoron.:·.~ortot en":11 

gen van de heer Janze met betrekking 
longvon, tot de niet witter-dan-witte me<iemena, '<~ezo 

'r::1:!~~ en Of ze d it ook maar leta kan achelen. nu, de 

,.n de',g,111~ .. ,,,un· • / ~oVOorl',"l'r.·,;M1Jll"Vfl!n07 HtJ 1s htt hbofd van 

•:i:.i.p,1 Zo g1uw we het echrlJven vin " Mult1tu-~: • .i• u 
,n, .. ku Il Economlcu11· ergens onder drie maan-; ,ht In 
,,.q,k•n den oud papier vandaan gevist hebben, .,t,,ondy · 

'"d•d•g• zal dat dan ook richting deze groep l~,K..-voo,
~ooten 1 '"' .... ",e-t,ng 

Minfstor Do Vries (COA~ ooli Il ttn 
'dr." in de t conomit, htith ffn an
dtt• schuldig•. In hot sch1Îrljke No• 
dorl•nd met ttn pe<tNntnt ovor- • 
schot op dt betalingsbalans (lopen
d• rekening) en de hMdste v11uta 

· v•n Eu<op•. st•lt hij dat dt worktn· · 
don do schuldigen zijn. omd1t 1ij te 
hoge locneisen s1tUen. 

mindtr we-rt:en b ttn 'must·. 2:owd.~ 
t cologlsch •Is w,t botroft dt on-"<'!' · 
vrijwillige worldoosMid. L'd 
In do p,oblemotitk van economio,tv . 
,n ..-beid gUt het In ~nn om ·Mr. 
ttn wrde-fingsvrugstuk. tn dat 11~ 

gaan. Hopelijk komt er dan een enelle re-

h1 '" 19! aktle, en kunnen w e Jullie, gei nteresaeer- ., on· 
~ 199) '# h I J I hl ,c, .,_,.,~ • .nde-
ll dr wo de c aoe ezeres ea, m aec en <J•i~ dan misleiding. 
<•m•,,,01 verblijden m et een echte rel binnen den de we,kè-
11,, oólc,: euo:lecnl~ 1111tnt101 - -- • 

tff, word~ vC.V«l~Ud 01~ 
J'f('dt" ZO; 

Ecotax-plus · • . komt bij de drie Podi-tUl'I OO- ; 
He-t sympathie-kt un he-t M'tik~ 
Wtrldooshtid, ttn sociul libe,alt 
,,n~ lt' wu. dat dt auteurs Coat 
V•n Stappeu-f on Ktomhout nit• 
mal'\d de schuld genn van dt rnas
sa-we-rklooshtid, d ie nu al bijM 
twintig iur 1n Nf'de-r~nd ht tut. Zij 
p,o~ Jtn wel """ oplouing tt ge-
ven, ,n denken in dezelfde richting 
als prof. Ptn. AJct,e- Suoh, lm en hun 
symp.ih1s.nten a ls PotrM. v.tn N · 
ke i. Peterstn me-t hui, vOONttNen 
voOf t t n 'tcotaa-plus". zo,1.s weer-

voldoende uit do Vfff. t • • . :--~-
" Zondor gedwongen >rboldstijdvoM 
korting komt or 9'ffl oplossing 1,. 
voo, het worldoosMldsp,obloem". , 
stelde do jurist p,of. 1. OegenkampN 
tRijlc.wnivt1sh~it Gtoninge-n) 11 in : • 
1985, WNt"Vifl Ktt . ,: • 

[),e ""'"'" nt,. Id .,.,. • ..-,t.,....p -. 1 

• 11..,,,. comnu,lut._ nnlUG ~ 

"'9Ulth""9t GofKM- I, 



bevrijd de arbeid ·- b 
i.!!ast het milieugeb 
ruik bevrijd de arbe 
id - belast het milie 
1igP.:1rn il{ bevrijd de 
-~ :· ,1< ~= : d - b 2 l i:1 s t het 
;~;1ii~1.ig.:~bniÏI< bevrij 
. d :;1.;; :uhe id - belast 
het milieugebruik be 
-~ ;·:i<l {:~ ê¼i' ÎJ<:id - hela 
.- ~ : , ,-,i vn j li~ugebruik ;, .. -.. 
·""t..:.\,\·: :~ ,, ~ :irbei~J - b 
\.J ·- ,,# i • ! ~ .~ - . 

·:!:~1-: lie t rn ilieugebr 
· ·'· -":*r:]d de.~jfl;.eid 

Kon1ak1adres: , '~i' Î rn i H~tr ge 
Aktle Strohalm • ' • .. ,.> ,., 
Oudegrachc •21}.:":'lïijd de iJ,l'jle 

351 J AR Utrecht' 1.,_ •• i,,,, .....,;;feu 
030 - 3/4)/41 •:'>L 'CL ::·<,'.-.,. 

Ondertekenaars roepen op tot de lnvoenn 
Ecotax-p/us: ;.. l'.l ·" ! a 5 t !!Z't< m 
een verregaande verschuiving van de belasilng- en 
premiedruk van arbeid naar milieu- en gronds10 
fcngebrulk. Dil Is een noodzakelijke stap In ons 
s1reven naar een duurzame samenleving. Wij willen 
met [co1ax-pl11s de vervulling van het milieu en de 
verspilling van gronds loffen drasilsch ierugdrlnge 
de hoeveelheid en de kwallteh van hei (betaalde) 
werk verhogen, en de armoede In Nederland en In 
de Derde Wereld helpen terugdringen. 

Ecotax·plus werk! als volgt: 
:' . ~. ,. 

~,. .... -
1 _t,' 

• $ t 
- Een belasting op her gebruik van grondstoffen''-. 

en niet·d1111rzame energiebronnen wordt de be· 
langr1;kste inkomstenoron voor de schatkist. 

., '.-._:· ,\· : , 

- Her vervuilen ~dn het ml/1e11 tijdens produklle 
en konsumpr,e wordt beiosr,.ner als het veroor
zaken van afval. De sèhade aan het mllieu komt 
zo 1n de pri;s van produktim en diensten tot uit· 
drukking. · ,\ 

. . ~ . . .: · ...... 
De loon· tn lnkomstenbelostmg, de' 87W ëi, dè 

-.-;;· eremies voor de volksveneker/11gen verdwijnen 
~tit .zov;el mogelijk. . '. 

., .... :, ' , .. 
- Alle overige belastlng;n, aftrekposten, subs_ldle~ 

regelmgtn ercerera worden aan de hand va~\ ; 
hun mil1t11· en arbe1dse{(ekten aangep"f'· ' ., 

Op dit moment kom1 he i grootste deel van 
de overheidsinkom s ten uu belastingen en pre

mies dtt op Inkomens !vooral Innen en salarlssenl 
orukk,:n, Hefhng~n op gronus1olfen. v,:rVUllmg en 
afvalstoffen vormen een veel kleiner deel. 
voor bednJfsleven en overheden Is me nschjke ar
berd daardoor extra duur en hei gebruik van grond
srnffen en m,licu rela11cf goedkoop. Op mcnsehjke 

' arbeid wordl dus bezuinigd, niet op grondstoffen-
en milieuverbruik. Konkreet leldt dit 101 wegwerp
produktle ,n plaats van reparaties, verhoging van de 
werkdruk en uitstoot van arbeid, vervulling en ver· 
s p11llng. Ei;, ' egwerpeconoml huur ont· 
staan die we" 

Door de ar 
dynamiek In d

0 

maal teweeg za 
dat het duurzaa 
derdrukt Is zeker 

; gang zetten. 

l oirekteef 

- Mensel/Jke arbeid wórdt 

Produktie en konsumptie 
De technologische vernieuwing 'zal zich door ·. _. 

Ecorax-plus meer richten op her z.ulnlg omspringen 
met grondsloffen én het mllleu. Het zal In de lr]ltr· 
nallonale konkurrentle een roordeel zijn op dil ge-
bied voorop te lopen. . ·· ,,·. · • 

Als mllleuvrlendelijke goederen (relatief) goedko
per worden, kan ons konsumptlegedrag mllieuvrien· 
delijker worden. Bijkomend voordeel Is dat met het 
groeien van de markt voor mllieuvrlendelljke artike 
!~"öe prijzen daarvan verder unnen dalen, waar-
·~e de artikelen weer P,51 der worden, enzo-
~~n. 
:~4 Arbeidsintensieve b held als reparatie, 0

:tbrg, onderwijs en v ercti!le diensten, krlj-
jen meer kansen. D~· aamheld en repareer· 
baarheld van prod I orden belangrijker krlte-
rla bij ontwerp af, zeker als wegwerpart1· 
kelen zich ull.Jf · prijzen. De nadruk ver-
schuift val\~I naar kwaliteit. 

Du aliesl'za(l!lJ, gen aan de bewus iwordlng en 
lnlernaliserlng J'.ïfJäe milieukwestie bij zowel pro
ducenten a~ konsomenien. Dit Is noodzakelijk voor 
e~·bf~~~~s terk maatschappelijk draagvlak voor 
het 'ópJoss._~~an her milieuprobleem. 
, / ~~l~'=':,Y 
.JSoè)afé vernieuwing 
> Meer' niensen aan betaald werk helpen Is de beste 

remedie tegen de groeiende tweedeling In de samen· 
levlng. Immers, als minder mensen van een uilke· 
ring afhankehjk Zijn, Zijn betere uhkerlngen betaal· 
baar. Mei Ecoiax-p/us zal de ul1s1001 van arbeid 
sterk verimnderen, omdat de kosten van arbeid ver· 
minderen. Dal gebeurt door bruto-lonen én loonbe
las ting gehjklljdrg ie verlagen. Ecoldx plus biedt 

door deze strukturele aanpak perspektlef op een 
duurzame bestrijding van de armoede In Nederland. 

Als de arbeid goedkoper Is, wordt de druk om de 
produktlvileil van mensen op te voeren kleiner. De 
orgamsaue van het werk k.an dan beter worden aan· 
~cpasl aan de eisen en wensen van mensen. Dat kan 
lelden lol een lager ziekteverzuim en een kleiner be· 
,oep op de WAO. En dus, opnieuw, lot een strukture
le verbetering van de positie van ultkerlngsgerech· 
11gden. 

Met Ecoiax-plus gaan we geen stap terug doen . 
Integendeel: machines zullen worden Ingezet o~ 
mensen te onllasten van het zware, vleze en saaie 
werk. maar zullen minder gauw mensen 'overbodig' 
maken. 

Gemiddeld mogen de minima er ook op korte ter
mijn niet op achteruitgaan en mogen lnkomensver
\Chillen niet worden vergroot. Een mogelljkheld Is 
dt inkomens-onilastlng de vorm te geven van een 
verhoging van de belastingvrije voet, tot aan de on· 
llergrens van de tweede belastlngsch(Jf. Vooral de · 
mensen met de laagste Inkomens profiteren daar
v,m, 1enn1lns1e, als men mtlieuvrlendelijk(er) gaal 
leven. 

Deze komblnaile van sociale en mllleuvoordelen· 
1110,1kt Ecolax-p/us zo aan1rekkelljk. 

Ecotax-plus en de arme landen 
Op de lange duur zullen de mensen In de arme 

l•nden zeker proflleren van verminderd grondstof· 
fcnverbruak en verminderde vervulling door de rijke 
landen. Een groter deel van de mondiale mllleuge· 
hru lksruimle zal voor de armen beschikbaar zijn. 

Op hel ogenblik houden veel arme landen ulrver
kooo van hun grondstoffen en primaire produkten 
(hardhout. veevoer). Hun economiee n Zijn onder 
druk van hel wes ten vaak erg eenzijdig ontwikkeld. 
verminde ring van het grondstoffengebruik In het 
wesien betekent dus in eerste Instantie een belang· 
rijke vermindering van Inkomsten voor deze landen. 
ren fcoiax·p/us moet dan ook gepaard gaan met het 
,cheppen van voorwaarden die een veelzlJdlger ont· 
wikkeling mogelijk maken. Voorbeelden zijn vrij· 
~1elllng van renle·betallngen ove r schulden. op· 
heffing van Importbelemmeringen door westerse 
landen en overdracht van (schone) lechnologle o.a. 
door aanpassi ng van het patentrecht. We moeien be· 
reld Zl/n daarvoor In te leveren, bijvoorbeeld door 
c~tra flnancle le hulp ie geven. Want de arme landen 
mogen natuurlijk niet de dupe worden van onze 
rco1ax1 

Voorbeeld : energieheffing-plus 
Een goede eerste s tap naar Ecotax-p/us ,s een 

energieheffing-plus: het verbruik van fossiele brand· 
stoffen door producena en konsumenl wordl zwaar 
belas1 en de inkomstenbelasting en sociale premies 
worden verlaagd. 

Redroiven kompenseren hun hogere energ1elas1en 
mei de lagere arbeidskosten. Als er een verschil 
o,erbh1f1 rekenen ze dat door In hun proJten. 
Burgers hoeven m inder lnkomstenbelas1,ng ie be1a 
fen, maar zijn mee r kwijt aan energ,e. w,e zum,g 
mea energie 1s. kan er zelfs op voorun gaan. Door de 
brlasi,n~verlag,ng zorg, uldlg vorm te geven 1verho '1.. l-

' 
ging van de belastlngvrlje voet, verlaging van het ta· 
rief In de eerste schaal). worden de minima ontzien. 

Voor mensen In een slecht gelsoleerde huurwo
ning Is het moellljk zuinig met energie te zijn. 
Daarom mnel de ener1le-zulnlgheld van de wonlnr 
meetellen o,J ""' vaststellen van oe huur. Lo wu, · 
den verhuurders geprikkeld de woningen te Isoleren 
en komen huurders niet op al te hoge lasten. 

Invoering 
Ecotax-plus k.an heel goed stapsgewijs In de loop 

van een aantal jaren worden Ingevoerd. Hiermee 
moet zo snel mogelijk een begin worden _gemaakt, 
bijvoorbeeld door Invoering van een energlehefflng
pius. Duidelijk moer zijn welke kant het op zal gaan, 
rodat burgers en bedrijfsleven de kans krijgen daar 
tijdig op In te spelen. 

Er moet ook zo s nel mogelijk een Europese 
Ecotax-plus komen. Nederland moet hier niet op 

'gaan zluen wachten, maar de trend voor Europa 
durven zeHen. Het ui z'n voordelen hebben om 
hierin voorop te lopen. 

Alle belastlngmaa1regelen moeten op samenhan
gende wijze worden genomen. Er ontstaat dan geen' 
opeenstapeling van regelingen, maar een overzlch
telljk geheel. Voor bedrijven kan de Ecotax-plus 
worden vastgesleld aan de hand van de mllleuboek· 
houding, d ie de grootste bedrij ven vanaf 1995 toch 
al moeten gaan voeren. Zo wordt romps_lomp verme-
den. . - .... 

De premies voor de volksverzekeringen (AAW, 
AOW, AWBZ en andere) moeten als aparte lasten ".er-, 
dwljnen. Deze verzekeringen worden voortaan ; . ._ _. 
rechlslreeks uit de algemene middelen (dus uit de · '. - ·· 
Ecotax-p/usl belaald. De premies voor werknemers
verzekeringen (waaronder WW. WAO en Ziektewet) 
moeten zó worden geheven dat het veroorzaken van 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid duurder 
wordt dan het aanbieden van mensvrlendellJk werk. 

Het Ecotax-plus plan heeft uiteraard z'n · 
beperkingen. Zeer schadelijke stoffen en produktle· 
processen kun je beier verbieden dan belasten. 
Denk aan kernenergie, CFK's, etc . 

Daarnaast heefl de natuur waarden die zich niet 
In geld laien uitdrukken. Het blijf! nodig dat we ons 
bezinnen op de ongelij ke verdeling van rijkdom, de 
gehaas theid, en hei doel en dê waarde van alle men
selijke arbeid, waaronder ook zorgarbeid. huishou
delijk en ander onbetaald werk. 

Dit manifest word t onderschreven door: 

Aklie Strohalm. Alrernorievt Konsumentenbond, 
Bedrijfspastoraat Utrecht, Commissie Orll nterlngs
dagen, De Hongerslichtlng, De Kleine Aarde, lnlet, 
Jongeren M/1,eu Aklit{. Kritisch Landbouw Beraad, 
Landelijk Missionair Collect lef. Lande/Ijk Steunpunt 
Vrouwen en de Bi;stand. Landelijke Vereniging van 
Wereldwmkels, MinP/us. Plat form Biologische Land· 
bouw en Voeding, Pressiegroep Stop de Kindermoord, 
Sllcht,ng de Brandnetel. Srlchring Grondvest. Slich
rmg Natuur en /.11/ieu. St,chling Vuurdoop, VAKgroep. 
Vereniging M/1/eude(ens,e, Vereniging Org~ le 
voor Duurzame Energie, Vrouwen voor V · 
lo1enbond Utrecht. , 
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A.· 

VREDE AAN DE HUTI'EN, OORLOG AAN DE PALEIZEN 1 !! 

Sinds 4 juli 1990 is een s tuk terrein gekraakt van het Papenburger Hoor, 
waar Mercedes Benzeen testbaan wil gaan bouwen. 
Hoewel de bezetting juridisch illegaal is, en in feite dus ieder moment 
ontruimd zou kunnen worden, is het nu al weer 2 jaar bewoond. 
Op het terrein s taan nu een zesta l woonwagens, en 14 zelfgebouwde hutten, 
en er komen steeds meer hu tten bij. 
Hercedes is van plan om in het voorjaar van 1994 te beginnen met de bouw 
van de testbaan. 

Intussen zijn er al vele acties gevoerd. 
Zo zijn er spandoeken opgehangen bij o .a . 
Hercedes-filialen, de deels taatregering, 
op een aandeelhoudersvergadering; er zijn 

(fiets)demons t ra ties gehouden, gedenktekens 
opgericht, blokkades gehouden, bezwaar
schriften ingedient. Momenteel l oopt er 

nog een handtekeningen-actie, lijst ligt 
i n de i nfowinkel Gr~n. steentilstraat 38 . 

.---·-

De bewonerster s verwachten komende 
winter hun ontruiming, omdat er 
' s-winters minder mensen daar 

zijn dan ' s-zomers . 
Voor het zover is , 
is er nog _genoeg 
t e doen! 
Anatopia ligt aan 
de J. Buntestrasse; 
Postadres: 
c/o fam . Walker 
Spillmanns weg S 
2990 Papenburg. 

2.& 

Al 14 j~ar probeert Öa.imle; ~~; ·o; ~erschiÎ l ~nde plekken het testbaanproject 
te realiseren· Totnogtoe is dat steeds op protesten van de bevolking /-
~tufkgelDo~en . Na de laa~ste flop S jaar geleden bij Boxber g in Baden-WÜrttemberg 
eet a1mler de locatie met zorg uit laten zoeken. 

Het Emsland is een landelijke en structuurzwakke regio, met een relatief hoge 
werkeloosheid. De bevolking is er conservatief en het vormen van protest duurt 
er tradition~el l~ng. Volgens het onderzoek is he t voor Hercedes makkelijk 
om met een u1tgek1ende campagne de bevolking te paaien. 

De beloftes zijn mooi: 300 nieuwe banen, en natuurlijk de grootse industrie!e 
en economische ontwikkeling van de regio, waardoor iedereen gelukkig zal worden . 
Ondertussen is Daimler in de media wegens . financiele problemen en meer d~n l?:000 .\· l. • . 

gedwon11,en ontslagen . . , · , •'r'-il·, 
- - - - . :-:Î~~f. 

Daarbij word beweerd dat er door de testbaan veiliger en mi.lie~vr~ende:!}jker · ,·_::~: · 
auto's ontwikkeld zullen worden (en dat wil toch iedereen?). · ~ 
Door het sponsoren van s portevenementen en organisatie van.~e~ri j fs-· 
bezichtigingen wekt Mercedes de schijn het goed_ me t de P~penbu_rgers voor te· 
hP.bberi·-

Dat er reeds gedetailleerde plannen voor natuurgebiedontwikkeling waren 
word in de propaganda niet genoemd; men heeft het opeens ove r vervangplaátsen · 
en renatureren. De betrokken gemeenten Papenburg, Surwold en Rhauderfehn,..__ 
alsmede de regio ' s Emsland en Leer, en de deelstaat Niedersachsen ver~rc~ 
met gezwi~de spoed hun ruimteli jke-ordeningsplannen. ! ~ 



D E TESTBAAN 

De testbaan word 6,2 km lang en 
l, 4 km breed. De totale opper- · 
vlakte zal 920 hectare bedragen. 
Er komt: 
- een ovaal parcours van 12,8 km 
met bochten van 10 m hoog, waarop 
met snelheden tot 250 km/u gereden 
moet worden. 
- EEn wendbaarheidsproefbaan met 
keerlussen, lengte 12,1 km. 
- Een rembaan voor prsonenauto's 
van 1,25 km x 60 m 
- rembaan voor vrachtauto's, 
0 ,6 km x 60 m. 
- "rij-dynamica-vlakte"met een 
doorsnede van 370 m. 
- twee slipvlaktes van elk 180 m 
in doorsnee. 
- geluidsmeetbaan 
- handelingenparcours 

zijwind- regen- en modderbanen 
- hellingbaan 
• stoftunnel 

Daarbij nog werkplaatsen, brand
weer, tankstation, bedrijfsterrein, 
en een om het hele terrein lopende 
werkafschermingsstraat voor de 
bewaking. 

In totaal 'zal 134 ha onder het 
asfal t verdwijnen, en 44 ha grond 
omgewoeld worden. 
375 ha is nodig voor geluidswallen 
en afstandsstroken. 
De op he t terrein overblijvende 
restoppervlakten zijn van de om
liggende gebieden gescheiden en 
ecolo~isch ontwaardigd. 

. '-

gedrocht komt overeen 
van 2000 voetbalvelden 

Er zal 4,8 mil joen m3 t urf afgegraven 
wor den en 7,0 miljoen m3 zand ingebouwd 
worden. 
In de omgeving zijn 7 zandafgravings
vlakten gepland met een totale opper
vlakte van 270 ha. Ook daar dus 
,er storing en beschadiging van de natuur. 

• 

G EVOLGE N V O O R D E N A T U U R 

liet Papenburger Moor is één van de grootste samenhangende veengebieden van 
de BRD. 
liet ontstaan van hoogveen is een proces ddat 8-10 .000 jaar in beslag neemt. 
Hoogveen word gekarakteriseerd door extreme groei-omstandigheden: 
voedselarm, stikstofgebrek, hoge zuurgraad en hoge vochtigheid. Daardoor 
hebben slechts hooggepecialiseerde plant- en diersoorten er hun leefgebied . 
Deze soorten zijn zo i ngesteld op het speciale biotoop dat ze bij verande
ringen in hun leefomgeving zullen uitsterven . 
In totaal zijn er in het gebied 93 diersoorten en 14 plantesoorten geteld 
die op de rode lijst (=bedreigd) van de deelstaat Nieder sachsèn staan; 
1,5 diersoorten en 11 plantesoorten bevinden zich op de rode lijst van de BRD . 
1, vogelsoorten en 1 loopkeversoort worden in de BRD met uitsterven bedreigd. 

Er is een milieu-effecten studie gemaakt , die stelt dat het gebied een grote 
110Lentiele biotoopwaarde heeft. Dit ondanks de ingrijpende landschaps
vr randeringen van vooral de laatste tientallen jaren (landbouw en m.n. de 
lndustriele turfafgravingen). Dus als er geen optwateringskanalen-kanalen meer 
Rr graven en de bodem niet meer elke 2 weken omgeploegd zou worden, uil zich ook 
011 de "kale" turf vlakten weer een hoogveengebied ontwikkelen. 

Een compensatie van een dermate grote 
ingreep als te bouw van de testbaan is 
niet mogelijk; Een proces van duizenden 
jaren is niet te vervangen(hoogveen groeit 
slechts l nvn per jaar), daarbij word de 
aaneenges lotenheid van het gebiêd doorbroken. 

B E D R I J F S G E S C H I E D E N I S 

Onder druk en met grote financiele steun van· 
de Deutsche Bank fuseren in 1929 de Daimler 
Motoren Gesellschaft met de Rheinischen 
Motorenfa~riek Carl Benz tot Daimler Benz AG. 
Dat oorlog een . goede afzetmarkt is bleek al 
in de tijd van het derde rijk ; de omzet en de 
·•inst~n stegel\ tttssQn '32 en' 44 to t het . 
p-voudige. 
.-.n die tijd had Daimler Benz zijn eigen 
concentratiekampen waar+ 25.000 dwang-

1.arbeidersters in de wape;industrie warèn 
(Jtewerkgesteld. __ ~- 's. ~ 

~~ 

Op de mercedes-testbaan zullen ook militaire voertuigen getest 
o .a. een nieuw pantservoertuig op 8 wielen. 
Bovendien is de testbaan de grootste potentiele landingsbaan op NAVO
grondgebied. 

Nl et alleen Mercedes met z1Jn militaire vrachtwagens, maar ook andere tot het 
Damler Benz-concer n behorende firma's onderhouden drukke handelscontacten 
met Turkije. Hun bewapeningssec t oren opereren samen onder de naam Deutschen 
Ae rospace (DASA). ~, 



' AEG 

In 1985-86 leverde AEG vermoedelijk torpedo's voor ondezeeboten. 
Als deelnemer aan een High- tec-seminair over computer- en videobewaki ng 
die voor de Turks e politie i n 1987 georganiseerd werd, leverden AEG en 
Daimler hun bijdrage aan de perfectionering van de binnenlandse repressie . 

OORtHER 
In 1983 kreeg Dornier van de Amerikaanse firma Genera! Dynamics de rechten 
voor de Europese fabricage van STINGER, een van de schouder afschietbare 
raket tegen vliegtuigen en helicopters. Op 31-1-89 ontstond een bondgenoot
schap die onder verantwoordeliukheid van Dornier de productie en verdere 
ontwikkeling van dit systeem zou overnemen. Het verdrag is door de NAVO
partners BRD, Turkije, Griekenland en Nederland ondertekend. De productie 
zal uitsluitend in de 4 verdragslanden plaatsvinden. 
Daarbij levert Dornier sinds de 60-er jaren lichte lijn- en t ransport
vliegtuigen die vooral geschikt zijn voor de inzet in de bergen van Kurdistan. 

M'J1J 
Deze firmaheeft reeds 900 hoogrendements- dieselmotoren voor tanks en pantser
wagens geleverd; 4 MEKO- fregatten en 2 onderzeeboten .. 
De MTIJ-vennoot Dielstick verkocht meer dan 400 treinmotoren. 

MBB 
Înl988 richtte MBB en de Turkse onderneming Kututlas een gezamelijke 
onderneming op voor de verkoop van Helicopters in Turkije; ook uitstekend 
geschikt voor de inzet in de oorlog met Kurdistan. 
Als deelnemende onderneming i n vele Europese coproducties is MBB verantwoorde
lijk voor de export van talri jk wapentuig. Zo werden lesvliegtuigen en 
transportvliegtuigen (Transal ) , lanceerinstallaties en ~0 ket~en aan Turkije 
gel everd . MBB hielp ook bij de productie van ROLAND-afweerraketten. 
Behalve dat is MBB als

0

onderopdrachtnemer betrokken bij een satelliet
konvnunicatiesysteem, waarvan de verantwoordelijkheid bij de F'ronse firma 
Aerospatiable ligt., 

w ·-Hu-rl 
De afgelopen winter woonden er s l echts 5 vrouwen 

' op een totaal van 20 mensen in het HÜttendorf. 
Een aantal vrouwen hebben toen het initiatief 
genomen om een vrouwenhut te gaan bouwen. 
Als het goed is is men in juni met de 
bouw begonnen. Vrouwen die mee willen 
helpen en/of vrouwen-activiteiten willen 
organiseren zijn altijd welkOl'l. 

• 

Deze Flyer laat ik onvertaald, omdat de voertaal op deze mannenweek wel Duits zal zijn. 

REGÎO#ALE MÁ1NNER 
im Hüttendorf(A1-7ATOPIA (Papenburg/Ems) 

Vom 26.7 . -1 . 8 . 199~ 

Var einiger Zeit wurde bekannt,daB ein Mann aus Antifa-Zusainmenhängen 
mehere Vergewaltigungen zugegeben hat. Erst au! Anregung van Frauen 
setzteru wir uns zusammen, urn uns mit der Vergewait1gung auseinander
zusetzen . Wir denken , daB dieser Ablauf die Regel ist , Uns stört, daB 
die Auseinandersetzung über Sexismua und Patriachat in linken Männer
kreisen nur unzureichend und schleppend gefiihrt wird , ort erst als 
Reaktion und nach AnstöBen van Frauen . 
Uns geht es nicht üarwn , uns ein gutes Gewissen zu verschaffen , indem 
wir den Frauen "endlich mal" zuvorkommen, sondern über das Erkennen 
einer eigenen Betroffenheit zu aelbstatändigen Aktivitäten gegen · 
Sexismus und.Patriachat zu kommen. Wir •denken, daB dieses Thema bei 
vielen Männern immer noch nur als Nebenwiederspru-ch im Kampf für eine 
freie Gesells~haft gesehe.n wird - · . 
Viele Männer nutzen· dies~ Verhältnisse nicht nur akti~(zB . Redever
halten p nicht ernst nehmen r .(ruaache bfs nin zur Vergewaltfgung, ... , ..• ) 
sondern zu aft aucb durch Nidlt-Verhalten(zB. fehlende Auseinsnder
setzung p Toleranz •. • ••••• ) bei Immer noch alitäglichea sexistischen 
Si tuationen -
Männer müssen nicht nur aus gesamtgesellschartlichen: Verständnis lernen, 
ein klares Bïld van Sexismus unä Patriacha::t zu bekommen , sondern i n 
sich seiber. d-h- über ïhre Gefiihle r die VeTSteckten fngst e off en und 
ebrlich zu sprechen- Uns stellt sich die Frage , ob wir una rls Männer 
nicht ohn& die derzeitig herschcndcn Männerrollen viel wohler fühlen 
würden und: es· daher weniger da rum geht, "Opt er" zu bringen, wenn wir 
unseren Sexismus unà das Patriachat bekämfen , sondern vielmebr mi~ 
Power und:. eigenen .'.ntr!.e!l. aktiv: ':lee;:? geger:. diesc her:-schender:. Zustände 
f inden zu wollen. 

Soweit ersteinmsl zu unseren Gedanken- Der inhaltliche Verlau.f soll 
sich nach eure~ Bedürfnissen r ichten . Hier ein par Themenvorschläge 
van uns: - wie sieht unser eigener Sexismus aus 

- wie gehen wir mit Vergewaltigern um 
- wie geben wir überhaupt mit Sexismus um 
- wie definieren wir Sexismus 

Haupt- und Nebenwiederspruch· 
- Wege und Aktionsformea gegen Sexismuo und Patriachat 
- wem nutzt letzendlich der Sexismus 

Meldet eucn ani Anatopia , Spillmannsweg 5 , 299o(bzw . 26871)Papenburg 
Stichwort "männertage ". 

Verpflegung kostet 7- 1odm 8111 Tag. Gemeinscbaftsessen ist hier- . vegan
es kommen hier keine tierischen.Produkte (milchprodukte, Eier, Honig , •.. ) 
in die Küche . 

A111. 26 . 7 . ist um 19.oo uhr Eingangsplenum- es wäre gut , wenn dann 
alle da sind. Dort soli such alles weit ere organisatoriscbe(Ablauf, 

Kleingruppen, Tbemen , ••• ) besprochen werden. 
Wir haben die Männertsgeffr-· eine Woche angeseczt , damit wir uns etwss 
kennenlernen können und di~ Themen tiefgreifender angehen können . 

'ilir freuen uns suf euch , 
.. 



Keinen f uftbreit den f aSchisten! 
Schlachthof bleibt! 

5.6. 
Demo in Au rich 

- . lezen in eerde r e uit-
Zoals jullie h e bbend~u~n:~nde n er zoaf en toe , 
gaves va n d i t perio i e n e n gebouwen die niet 
aa n val l e n plaats op mel~sec ialistiese manier van 

. de nationaa so pa ssen in 

n dit ge beurde du s ook i n Auric h (zie v orige belee f 
de s l e u r'f e n omd a t h et jongere n ce ntrum al d aa r de :: 
pla a t ~el ijke notabelen ee n d oo rn i n het oog is e n het 
weg will e n bezuinigen vond er een d emo plaats en# 
omda t he t een steenwor p van on s p r o nk juweel · 
ligt t oge n wij der waa rds. • 

h 1acht.hOf 
se 

h1achtnof 

AÛRîéH 

bleibt \ . 
.. f t l l bli) 1 

in mooie Oost friese 
landschap ligt Aur ich waar het e n igeste ontmoe tings 
centrum voor men sen di e de maatschappelijke verhoud
ingen niet zo tof v i nd e n zich bevind t.De d emo begon 
d u s niet op tijd en er kwam e n ± 250 me nsen opdage n 
e n e r werd een rondje gelopen door dit r urale bolwerk 
in de du itse periferie. De demo zou een anti-racisties 
karrakter he bb e n maa r dat kwam niet echt goed uit de 
verf De beste l eus (er we rd en bijna geen leuzen ge-.e 
scandee rd ) wa s o n getwijfeld "wij zij n de goeden " ...,...,, 

De opgeschrikte plattelands bevo lk i n g liet de demo v",. oe 
aanzich voorbij trekken die bege l eid werd d oor 8 ~ :e~

0
~ 

in gewone uniformen gestokk e n politiemedewerkers. oe -.;;-..,,.D~ 
onder weg was e r een manifestatie waar oudes en gebr u ik o('~~ ~-
ers van het centrum op riepen tot behoud van het e"' 0 ~o"' 
c entrum e~ het kra c h tig bestrijden va n het naz isme . vo~~e:G-.;;-
daar na ging me n naar het centr u m om bi e r te dri n ken of O ('. (' 
deel te neme n aa n een van de workshops. En des a vonds ()e e~e". ..,,-:-.0 • 
waren er nog enkele orkestjes die veschillende muz i ek * ~ ef

0
oe 

stijlen ten gehore hrachten .3J.t " -ne 

• 

RARA PAKT MENSENJAGERS AAN. 
Y/1 dtf Kon,ron/61/11 /llnn m11ndb/1dj J'~11n 
w!J hl!J' ,tommvnl~ 11n d11 p,!mYl!rJ'/1r/ng nn 
d11 R4R4--11na119 op ht!f mlnlsr,rl11 nn 60Cl1l11 
nh!n. Oe Ko~n,nt,/111 J'~ d~ t!norm11 l1p 
~nt In i!rhlrm11l!fh .ropl~rhWllh!H In hvn 
jXW/bv4 110m6 ,wmn wootrti!n i!n .rlnni!n ntn, 
lff!fl.ffi!Wlli!n. Ze heb.ól1n .m go«t mq,11l!fl' 
gepn,bl!!l!!trt hf!I' ~ hi!mtPl/t!n, In di! ~bit mat 
md -n noot 1ang1?9~n w.,ar n dit pi!ct11n 
hi!b.ól1n. Oen noot s/3~ hi!lem1J1I op hl!J' 11lnd 
wn hf!I' l'ommvnlJ'~ In dit! noot won:11 ooi' 
pem,a nn l'umll!!I' p~ wootrte~ die 
hi!b.ól1n - In d= ,~ml11 nld J'vnni!n vlndi!n. 
Nd J'ommvnlhM won:11 ooi' pi!pl11/YI In 
Kon,ronatl11 nr.2~ dl11 .tomi onpi!lll!'i!r h!gi!l!/.t 
mt!!I' d= Lt!t!I' In ChJ106 vil 
Sorty n:,or d11 ,N11lni! l~d/e., 11n pi!111n pllla~~ 
mHHr 1nd11m loo,a hf!I' echt vil di! hHnd mf!I' de 
.topl-r~n. 
Y=I leesple.rli!rl 

DE PERSVERKLARING . 

In de nacht van 30 Juni op 1 Juli hebben w lJ, na 
tijdige en herhaalde waarschuwingen, op de 
derde verdieping van het Mlnl!llerle van Sociale 
Zaken en Werkgeleoenheld In Oen Haag een ex
plosieve lading tot ontplOITlng gebracnt Doel
wit van de actie waa de Dienst Inspectie 
Arbeidsverhoudingen die op deze verdieping 
gehuisvest 111. Oe DIA heen een 11p11runctle In 
de Jacht op Illegalen. Qemlddeld twee keer per 
dag organiseert deze dlen!II In 111menwerklng 
met plu tsellJke politiekorpsen Invallen bij be
drijven waar ds aanwezigheid van llleoalen 
wordt vermoed. In de komende Jaren wordt de 
dienst verdubbeld. Dat betekent meer razzI1 ·11, 
meer sl1cht0ffer11 en meer angst. Met deze ac
tie hebben wij een grens willen trekken en deze 
meneenJagers voor een moment laten voelen 
hoe het 111 om opgejaagd te worden. Ze laten 
merken hoe het Is doelwit te zijn, hoe het Is g&
brandmerkt te worden. 

Met de woorden: "Er 111 teveel f raude, er 111 te
veel misbruik, er zijn teveel Illegalen·, zette l'e
llx Rotten berg eind oktober de toon voor de 
hetze tegen Illegalen. Polltlcl van links en 
rechts tu imelden over elkaar heen om een 
beeld van de Illegaal te schetsen waa rbij dat 
van de duivel verbleekt Met een hypocriete ver
wijzing naar de 'problemen In de oude wijken' 
ging men de slag om de kiezers met extreem
rechts aan. Problemen zat In de oude wijken, 
dat klopt Verpauperde buurten, slechte hulzen, 
te lage lonen en uitkeringen. Maar over die pro
blemen hoorde Je de polltlcl niet. Want die pro 

blemen opl011sen koet geld; geld dat er niet 111 
omdat de ene na de andere bezulnlglngaopera
tle over het land wordt ultge!llort Oe verzor
glnga!llaat wordt Immers gesloopt, de 
Nederlandse lltaata- huishouding Ingekrom
pen. Liever wordt daarom de augge!llle gewekt 
dat Je dak vanzelf ophoudt met lekken ala Je Ille
ga le buren maar de grena over worden getrapt 
Dat het Illegalendebat weer verstomd 111, wil 
niet zeggen dat de Illegalen met rust worden ge
laten. De Jacht op Illegalen Is al lang concrete 
praktijk. Oe comml1111le Zeevalk lng heeft zich 
bij voorbeeld over 'het probleem' gebogen en 
een pakket maatregelen bedacht dat het leven 
van Illegalen hier onmogelijk moet maken. Tal 
van bureaucratleche maatregelen moeten er
-voor zorgen dat Illegalen het leven onmogelij k 
gemaakt wordt, dat ze van alle sociale voorzie
ningen worden uitgesloten, tot en met de ge
zondheidszorg aan toe. !!n mocht zelfs dat niet 
baten dan moet een Intensief opsporlng11- en 
ultzettlngsbeleld door politie en Justitie dege
nen die hun hoofd dan nog boven water weten 
te houden uiteindelijk de nekslag geven. De re
cente uitspraken van Nawljn en KOllto, over Ille
galen die al die hulzen maar bezetten, maakt 
duidelijk dat de heren zich opmaken voor de 
volgende ronde. 

mense njagers 

Spil In de Jacht op de Illegalen Is de DIA. Vanar 
de oprichting In 1987 hebben deze gemankeer
de politiemannen zich met enthoualaame van 
hun taak gekweten. Oemlddeld twee keer per 
dag doen ze Invallen In samenwerking met de 
plaatselijke politie. Een vernederende meneen
Jacht, met de wet In de hand. Vorig Jaar kwa
men ze uitgebreid In het nleuw11 door de Inval 
bij Blokker. 120 politiemannen, honden en een 
helikopter werden Ingezet om het dllltrlbutle
centrum uit te kammen op mensen met een ver
dachte huidskleur. Als er wordt getwijfeld aan 
de Nederlandse natlona lltelt, laat de polltle 
mensen 'kwartje' zeggen. Wanneer de uit
spraak niet holland11 genoeg lr1 voor het fij nbe
snaarde gehoor van de ambtenaren, worden ze 
afgevoerd. Stem pel op de hand en op tra na port 
naar het gemeentehuis waar een 111111 lachende 
c DA-burgemee!ller verzucht dat de Identifica
tie plicht dit tafereel had kunnen voorkomen. 
Uiteindelijk blijkt de menselij ke bult van de raz
zia uit v ier vermoedeli jke Illegalen te bestaan. 
Nederland kan weer rustig gun 11I1pen. 

Het voortdu rende geroep van de DIA om meer 
mensen en meer mogelijkheden wordt nu be-
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Ioond. In de komende Jaren wordt de dlenlll ver
dubbeld. Dat betekent meer ranla'e, meer 
11I1chtollera, meer anget. Ze kunnen hun lol 
niet op, einde Illegalen zijn be1tempeld tot na
t1on1Ie ramp. 

In het oog springend Ie de consequente koppe
llng die wordt gemaakt tueeen de zogenaamde 
I11egalenproblematlek en nog zo'n Immen• pro
bleem: de werkloo1held. De DIA zelf roept In 
elk jaarverelag dat de Illegalen nu een• echt 
aangepakt moeten worden, omdat andere de 
werklooeheld niet beltreden kan worden. De 
vele Invallen In de glastulnbouw vinden dan 
ook pl11t11 onder het motto ·I11egaIen eruit -
werklozen erin·. Het 11 de st11111ver11Ie van · ei
gen volk eerc·. Minister de Vries zei het letter
lijk: ·Het aantal aanhoudingen van Illegalen 
dient gellJke tred te houden met het aantal 
werkwllllgen dat aan de 11110 un·. En zo 1nljdt 
het mee aan twee kanten. In beleidstermen 
heet h~ dat het excuus en de noodzaak om 'Il
legalen' aan te nemen wordt weggenomen. In 
de praktijk betekent het dat naast een gelegltl
meerde Jacht op Illegalen de ruimte om druk uit 
te oefenen en dergellj ke arbeid te accepteren 
vergroot wordt. Vreemdellngen- en werkgele
genheldet>eleld Ineen, met de Dlenet lnepectle 
Arbeidsverhoudingen ale symbool ervan. Ze zit
ten niet voor niets bij het Mlnleterle van Soclale 
Zaken en Werkgelegenheld. De ambtenaren 
van de DIA hoeven alleen maar even naar een 
andere verdieping te lopen om een koehandel
tJe te bedrijven. 
Niemand kan serleue menen dat Illegalen een 
probleem vormen. Dankzij hun spotgoedkope 
arbeid kunnen bedrljfetakken hun hoold boven 
water houden. Jarenlang Ie er van hen geprofi
teerd, zonder dat Iemand er veel ophef over 
mukte. De reden voor de opening van het 
Jachtseizoen moet dan ook elders gezocht wor
den. Illegalen worden getraneformeerd tot ge
bruiksvoorwerpen In de pogingen die de 
polltleke en economleche elite ondernemen om 
uit de beMuurlljke crlele te geraken waarmee 
ze geconfronteerd worden. "Teveel fraude, te
veel misbruik, teveel Illegalen•, het credo van 
Rottenberg, zullen we de komende Jaren tot 
aan vervelens toe te horen krijgen. De maat
schappij moet aangepalll worden aan de nieu
we economleche dictaten en de scenarlo'11 die 
In Bru1111el ontworpen zijn. Maar hoe verkoop Je 
beleid, dat elgenlljk alleen valt uit te leggen 
door een diepgaande verhandellng te houden 
over de de«ructlvltelt en oncontro leerbaarheld 
van het economische stelsel waarmee Je opge
scheept zit? Dan moe( Je een noodgreep toe
paMen. Door het beeld te echllderen van een 
on111poorde eamenlevlng, die geheel ontwricht 
dreigt te raken wanneer er niet anel met harde 

hand wordt Ingegrepen. rllegalen zijn een dank
bare zondebok voor een dergellJke polltlek. 
Maar ntec alleen Illegalen zuchten onder de 
knoet van de rechtse en nleuw-tllnkee polltlcl. 
Steeds meer bevolklngegroepen worden t>e
echuldlgend aangewezen door de mlnkukele 
van het Binnenhof. Er wordt het beeld van een 
bedreigde eamentevtng geachetst: de hordee 
bulten, de vreemdelingen binnen met hun rare 
gewoontes en het leger van protlteure en zwen
delaare dat de aoclale zekerheid vult. Iedereen 
zo'n bee!Je dua, die niet tot het grijze midden 
behoort wur de polltleke coneeneue op wordt 
gebaeeerd. De verantwoordellJkheld van het 
Westen voor de ultzlchtloze teelland In het Zul
den verdwijnt onder het tapijt. Er wordt bot ge
llleld dat mensen helemaal niet hoeven te 
vluchten en dat ze verder kunnen verrekken. 

zondebokken 

Je verstand 1t11t bijna 11111 ale Je ziet hoe er ge
eold wordt met mensen. Uit te zetten vluchtelln
gen wordt de mond met tape algeplakt, want de 
bu11lnesa-cla1111 pasaaglere kun Je natuurlljk 
niet confronteren met de redellJkheld van het 
etultetuk van het Nederlandse vtucntellngenbe
leld. En wat zegt onze staateeecretarle ale Ie
mand daarbij haallt de pijp uitgaat en In een 
roletoel terecht komt? · Er Ie geen sprake van 
dat Ik I priori van oordeel ben dat deze ambte
naren hun werk niet goec:t doen. Er bereiken mlJ 
ook verhalen van aelelzoekere die over hun ont
vangst op Schiphol zeggen dat die grote, geQ
ntrormeerde mannen hen zo vriendelijk 
tegemoet traden•. Koeto op zijn hurken, aleof 
hlJ August voor het slapen gaan nog een ver
hllltJe vertelt. InmIddele ontwerpt TNO een 
dWangbule en een Integraalhelm om aelelzoe
kere de mond te snoeren. Nee, dat Ie geen sce
nario van een slechte horrorfllm, het Ie een 
serieus Idee van een serieuze commleele. In 
het arenahoepltlum Ie de horror al werkellJk
held. Toch kan KOlllo dit een •prijzenswaardig 
lnetltuut en kwalitatief uttetekende voorzienin
gen• noemen, zonder dat Iemand hem met 
dwangbuis en Integraalhelm arvoert. langzaam 
wordt Nederland klaar geetoomd voor draconl
eche maatregelen. Ondanks diverse be\lVertn
gen van het tegendeel, wordt gewerkt aan het 
acceptabel maken van ranla'e. Die In Gelderm
alsen wae er een voorbeeld van. De recente 
mode om grootechallge razzia's tegen cotleea
hopa en kroegen te organleeren maakt dulde
llJk dat de polltle de emaak goed te pakken 
heeft. Proefballonnetjes Zijn het, om te kijken 
hoe ver ze kunnen gaan. Waarmee tegellJkertlJd 
de vinger weer wordt gericht op de uitverkoren 
zondebokken. Voorlopig zal er geen einde aan 
komen. Elke keer wanneer Koso In een came-

ra loert meldt hij een verscherping van het al 
zo echerpe beleid. Ondereteund door zijn partlJ· 
genO(en, Jaloers bekeken door Bolkeeteln die 
zijn Item naar de PvdA ziet verdWIJnen en met 
tevredenheid gadegeelagen door extreem
rechte. 

In heel Europa Ie extreem-rechte In opmare. Ze 
maken dankbnr gebruik van de maatechappe
llJke kaalslag die tien Jaar crlel11pollllek heeft 
veroorzaakt. Het ondenkbare wordt weer ge
dacht, het onzegbare gezegd, de laarzen atam
pen weer door de 111raten. Qecontronteerd met 
deze opmars, en hun eigen beatuurllJke crlele 
echulven de gevestigde partijen mee naar ul
terllt rechte. Er Ie niet zoveel verechll te belul• 
teren In wat ze zeggen. Op z·n hoogat een 
verechll In vorm. EXtreem-rechtll lltelt het alle
maal wat platter, de gevellllgde polltlek uit zich 
In de ·newepeak' van de herenaoclilelt. De 
boodechap 111 dezelfde, waarbij de geveetlgde 
politiek over de middelen beechlkt om hun 
wunldeei'n In concreet beleid om te zeggen. 
Ze belltoken de maatechapplj ml!!: alarmkrl!!:en, 
om maatregelen te kunnen doorvoeren die 
klaargeetoomd zijn In de Europese gaarkeu
ken. Het epel wordt eteede harder, want ze heb
ben haaet. Adviesraden, Inspraakprocedures, 
Ja zelfe de parlementalre democratie wordt bul
ten epel gezet ale het moet Allemaal hinderpa
len In de wedloop naar dat ene Europa. De 
Nederlandse overlegdemocralle heeft z'n lang
ete tlJd gehad. In de warboel van Europese een
wording, de legltlmlteltecrlele van de geve&
tlgde polltlek en de opkomer van extreem
rechte zijn de politieke verhoudingen op drift 
geraakt. ldeologlech vertaald In het einde van 
de geechledenle, polltlek vertaald In de ruk 
naar rechts, maatechappellJk vertaald In een 
verharding en verkllllng, en concreet vertaald 
In de afbraak van de eoclale zekerheid, opko
mend racisme, vernederend vluchtellngenbe
leld, toenemende controle en repreeale. 

chequeboek-solidariteit 

en wat wordt daar tegenover gezet? Het over
grO(e gedeelte van de spraakmakende, zich 
vroeger llnke voelende en noemende gemeente 
wentelt zich In de modderpoel van het zoge
naamde llnkse ongellJk. De ene na de andere 
Jeugdzonde wordt opgebiecht, bereldwllllg ge
registreerd door kranten, talkeha.va en opinieb
laden. Een generatie teleurgeetelde en 
gerruetreerde dertlgeratveertlgere kruipt bil el
kaar op echoot, om wederzijde te beveetlgen 
dat het beet wel okay Ie, niet langer te etrlJden. 
Toegejuicht door degenen die hiermee gerecht
vaardigd zien dat ze toch altijd al aan de ver
keerde kant etonden. En dat het elgenllJk bellt 
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wel meevalt 1llem11I, hier In Neder- land. en 
die lnternatlonale puinhoop, ach daar hebben 
we nog altijd het chequeboek voor klaarliggen, 
en andere mleechlen een VN-Interventiemacht 
of zo. 
WIJ vinden dat het helemaal niet meevalt. De da
gellJkee portie beledigingen en vernederingen 
die over deze 01 gene bevolklngegroep wordt 
geventileerd doet Je het echaamrood op de ka
ken Jagen. Het Is een eerete verelete dat er een 
radicale, continue en compromleloze oppoeltle 
beataat tegen een beleid en een politieke cul
tuur waarin elachtottere vallen zonder dat er da
ders zouden beetaan. Beleid wordt bedacht en 
ultgèvoerd. Door concrete meneen en concrete 
lnetantlea. Je hebt geen wichelroede nodig om 
de v inger te kunnen leggen op een dienst die 
de epll Ie In de meneenJacht die dit kabinet ont
ketend heeft op de mensen die niet welkom zijn 
aan de ruit van de welvaart. 
Welnu, wat one betreft 111 het onunvurdbur 
dat een stelletje ambtenaren een modale boter
ham verdient met het Jacht maken op meneen. 
We hebben ze deelgenoot gemaakt van de erva
ring opge- jngd te worden, doelwit te zijn, ge
brandmerkt te worden. Sluipend wordt racisme 
normaal, worden anget, geweld en vervolglng 
normaliteit In het paradijs van het rechtee ge
llJk. Met onze actie trekken we een grens, 
brandmerken we beleid dat vernedert en ont
m11nMllj kt. 

Tot de volgende keer. 

R~YOIV/lonll~ 
·Anti 
Rlcls/6clt~ 
Actie 

t /vll lll$U 

KOMMUNIKEE 

In de nacht van 30 op 1 Jull hebben wij, na tijdi
ge en herhaalde waarechuwlngen, op de derde 
verdieping van het mlnlllterle van eoclale zaken 
en werkgelegenheid In Den Haag een exploele
ve lading tot ontplottlng gebracht. Doelwit van 
de actie wae de Dlenat Inspectie Arbeidsver
houdingen die op deze verdieping gehuisvest 
Ie. De DIA heeft een apllfunctle In de Jacht op Il
legalen. Oemlddeld twee keer per dag organi
seert deze dlen!lt In eamenwerklng met 
plaatllellJke politiekorpsen Invallen bij bedrij
ven waar de aanwezigheid van Illegalen wordt 
vermoed. In de komende Jaren wordt de d lenat 
verdubbeld. Dat betekent meer razzia's, meer 
elachtoftera, meer 1ngat. Met deze actie heb
ben wij een grena wlllen trekken en deze 



menaenJ11ge11 voor een moment laten voelen 
hoe net 111 om opgejaagd te worden. ze laten 
merken noe het 111 doelwit te zIJn, hoe het 111 g&
brandmerkt 111 worden. In ee181e ln11t1n1111 heb
ben WIJ een per11be11cnt geacnreven. In dil 
kommunlkee nemen WIJ meer ruimte om op het 
een en ander dieper In te gaan. 

•sober doch humaan• 

Het Illegalendebat la even ploutellng weer ver
dwenen ala opgekomen. Een opllmla& zou zeg
gen dat dit komt door de telle reacdeo op de 
be8ch11mende poging die Roaenberg en Koaco 
afgelopen naJur deden Bolken111eln rechts In 
ie halen. De reactlea w11ren Inderdaad tel, haa111 
bemoedigend zou Je kunnen zeggen. De publle• 
ke boetedoen ing nn de PvdA-top, dat wil zeg. 
gen hun veromachuldlglng dat het allemaal wat 
ongelukkig uit de bek waa gekomen, wekt de 
schijn dat ze weer In hun nok zlJn teruggedron
gen. Jammer genoeg werkt net niet zo. Het te 
voeren beleid stut 11 stevig In de 11eIg11111, ont
worpen door het Mllecte clubje ambtenaren en 
nun mInI1111ra dat de europeae ove11eggc,n rre
quenteert 1!14!1Ield, dat zien onttr1111t un de epeI
reg11I11 van de overregdemocraue. 
l'akkeltochten, manireatatlea en demon11tratI11a 
regen 11cI11m11 goven aan dat een noop mensen 
ztcn niet WIiien nee1Iegg11n DIJ wat er gebeu(l. 
oe po1111111e helft hut eigen koera uItg1111t, 
gokt erop dat dll pr011111t11n weuawaar m1aaa1I 
zullen zijn, mu, niet de grenzen zullen ov11r
acnt1Jd11n die binnen de nld111IandM1 verhoudin
gen betamelljk worden geacnt ZO<lat ze 
ultelndellJk relatief ongestoord door kunnen 
gun met wat ze van plan zIJn. oe nerze regen 11-
IegaIen vindt al lang plaata en hffft vo,m gekre
gen In beleid. een beleid dat et op neet komt 
dat Illegalen vogeIv11J verklaard en onderwor
pen Zijn un de meeat draconIacn11 en onmen
selijke overheldamaatregelen. Sober doch 
humaan heet! Koeto een ulthongerlngsbeleld 
laten ontwerpen door commlaelea ale die van 
Zeevalklng. 0e Inzet la het leven van Illegalen 
hlet onmogelijk te maken. Illegalen zijn een pro
bleem, la de boodachap die In verachlllende 
maat hardnekkige veralea door de polltlcl van 
rechts tot nieuw fllnks wordt verkondigd. Een 
kakofonie van beachuldlglngen en beledlgln-
gen worden over een makkellJk te pakken 
groep mensen ultgeatort. En niet alleen over 
hen. Allee wat naar buitenlander riekt, ataat on
der de zware verdenking moedwllllg hier de 
boel te tle1111en. Mensen laten zich nu eenmaal 
makkellJk mobllleeren op de angel dat hun por
temonnale wordt gerold. 
Burgemeester Peper meldde dat zijn politie had 
ont::!e!rt dat er wel 1100 Turken op één adres 
Blonden geregletreerd: "Bualadlngen vol men-
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aen komen een uitkering halen om vervolgen• 
1e1ug te keren nur Turkije•. WuracnIJnllJk w11. 
de hij niet ond111 doen voor z·n Am11t11rdam1111 
collega·e, die eerder 16.000 11I11gaie d1ugever
nand11I11na11 ananezen ten tonele nadaen g11-
voe1d om de uitbreiding van hun polltlekorpe 
er doorheen te dtunen. cat er nlete 111, dat hun 
beachuldlglngen ataan, mukt niet ult. Het be
ticht wo1dt vereprelat door gretige media, en 
do« de werking die net m011t doen. Nleuwa ra 
nieuwe. Het berichtje op pagina zevt1n11en, en
kele weken later, w,a1In duldellJk wo1dt dat 
unt noen wat Ie geraakt, d04!f er ve1d@1 nlM 
toe. ce toon 111 gezet Wie dacht dat de 11Ieg1Ien 
voortoptg met ruet zouden wo1den gelaten, 
komt bedrogen ult. er 11 oetder sprake van de 
bekende lltllte voor de 1101m. NawIJn en Koeto 
deden recentellJk weer een 11c1111pJe bovenop 
de berg vu11nIe die ze a, over 111eg1I11n hadden 
neengeatort. ceze keer was het v111naa1tJ11, dat 
Niet de Illegalen moeten v@rdwlJnen, vooraat 
·echte' vIuch11111ngen zouden kunnen wo1d11n 
g11nuIeveer. oe :roveetete uI111praak van men
sen die de macht hebben beleid te maken en 
door te voeren. Oe richting la gezet, de Jacht 
gaat door. Voor wie achtet de coullaaen van 
het vaderlandse politieke toneel probeert te kij
ken, blijft een vraag kleven, ale een wesp op 
een pot lllroop: vanwaar toch al die mallotige 
ult11praken, die zo vernederend en bedtelgend 
zijn voor zoveel mensen? 

van 'gMtarbeider' tot 'economische 
vluchtellng' 

lllegalltelt la eigenlijk een kwea&le van polltleke 
definitie, nleta meer en nleta minder. In de Ja
ren zestig en zeventig 1onaelden werv1ngabu
reaue van atutawege 11betdere uit I1nden 
rond de Mlddelandee zee. OOk de tienduizen
den ·11pont1n11 lmmIg1an111n·1 zoale ze toen nog 
genoemd weiden, mocnren aan hM werk. 
arug tetra, want voor 11m1111g en zwu, werk 
waren nanaen tekort Tueaen de Llmburgee mij
nen, 011Mank11111 In de R01t111damee haven en 
wc- potten beetond eIecnte één ov11reenkom11: 
goedkope handen dedJ!n hun werk, mits ze 
vaetzaten un •g1et11beldere•. Dat hM een 11111 
manI111 la om ·gaeten• zo te behandelen, drukte 
meer de llflllbllllert van het po111111k11 J11gon u11, 
dan dat hM IM.e te aoen had met de werkellJke 
e1tu1t1e. Die waa namellJk vrtJ eImpeI: enkel van
uit net oogpunt van economisch gewin weiden 
die meneen hierheen genaaid. Het Importe1en 
van •gaat11t>eld111e• waa pure nOOdzuk gewor
den om de 11conomIecn11 groei In die tijd bij re 
benen. 
ce lndu111111 die zich zee, voorepoeaIg ontwlk
kelde kampte namell]lc met een re·Kort un , ,. 
beldakrac hten waardoor delen van de 

produlltlecapacltelt onbenut bleven. Met ·10Ie
rant1e• of 'gaatvrlJheld' had het nlete van doen. 
Cua 111 het evenmin verwonderlijk, dat deze s i
tuatie geen lang leven beachoren bleef. vanaf 
de Jaren zeventig, In een tijd van economlache 
neergang en toenemende werklooeheld, werd 
de werving aan banden gelegd. Het beleld 
kreeg als credo In het vaandel: "Nederland 111 
geen lmmlgratleland·. Met ~6n polltlek-Jurldl-
11che penneetreek ver1nde1de 'spontane· Immi
gratie In ·11Iega le' Immigratie en creëerde de 
staat haar 'Illegalenprobleem·. Voor migranten 
maakte dat niet zo veel uit Hun kom111 wordt 
niet bepaald dooi hier ter l11nde wlaaelende 
Juridische categorieën, m111 111 het gevolg van 
de gapende kloot t ussen het rijke Noorden en 
het arme Zuiden. Illegalen zijn Immer11 In de ee1-
111e plaat11 mensen. Op zoek naai een toekomst, 
een beetje geluk. Men11en die hula en haard 
achter zich hebben gelaten, In Turkije, Marok
ko, Ohana, die beal(){en hebben de ultzlchtlooa
held re ontvluchten en hopen hier In het rijke 
Weeten een betet beetun op te kunnen bou
wen. Ze trl!!ffen het niet, ze zijn hier niet ge
wenet en worden g@etlgmatleeerd als 
·economleche vluchteling'. Hun motieven om 
de wij k te nemen naar het rijke Weeten worden 
niet geaccepteerd. Ultzlchtlooaheld Ie geen mo
tief, geen vluchtgrond, Wat telt la hun econo
mlech nut, niet hun economleche en eoclale 
nOOd. Maar voor Illegalen 111 er geen weg terug, 
ze verkiezen de onzekerheid van het leven In 
de lllegalltelt boven de zekerheid van het ult
z lchlloze. 

etc. rallllet zouden gaan. Oaarom Ie de 11I1u11Ie 
ook Jarenlang gedoogd. Onderdrukking, uitbui
ting en vernedering vormen de Da11l11 van het 
etllzwlJgende contract waarop de uitvoerende 
organen van de lllaat, de polltlek en het be
drljleleven elkaar al Jarenlang vinden In het 
echemergebled van de lllegalltelt En deze men
sen, de getallen variëren, maar meer dan een 
uitverkocht AJax-Feyenoord Ie net niet, zouden 
nu de bellchamlng van de dreigende onde1-
gang van het Avo~dland zijn. 

•om de problemen hier beheersbaar 
te· houden ... • 

Het probleem van de Illegalen 111 alleen een pro
bleem In de ...... en In de beleldaclrculte wu, 
men eteed11 mee, de greep op de 111menIevlng 
dreigt te verliezen. En dat op een moment dat 
haaet moet worden gemaakt met de politieke In
vulling van de Europese eenwording. Op dil 
punt moet de verkla1Ing wo1den gezocht voor 
de non-atop horrotlllm die op het Binnenhof 
wordt vertoond, de verklaring voor de waan
Ideeën en xenofobie die de politiek lijkt te be
heersen. 
Ce politieke vettallng van de In wezen economl
eche en 110elale her11tructu1erlng van Europa 
gaat niet zo vlo«Jea ale gewenst. Oe euforie 

En daar wordt lllnk van geprOllteerd. De racletl
eche tweedellng op de arbeidsmarkt en In de 
maatechapplJ, die vanaf de Jaren z@etlg werd 
gecreëerd, la alnded len blijven bel!ltaan. Simpel
weg omdat 'gal!ltarbeld ' (leea: elecht betaald, 
vervelend en zwaar werk) geen tlJdellJk maar 
een etructureel verechlJneel 111. Het Ie een label
tje dat met de economleche groei arbeid et al
leen maar aangenamer op geworden Ie, laat 
et:aan dat iedereen deelgenoot van de wervaart 
Ie geworden. oe 'gal!ltarbeldera' zijn daar het le
vende bewlJe van, ondanke het relt dat ze In eer
ste lnetantle letterlijk weggeatopt werden, 
onzichtbaar In volgepropte en brandgevaarlijke 
penelona en 11peclale woonoorden. Oeldt voor 
de meeete migranten al dat ze weggedrukt zit
ten tegen de onderkant van de maatschappij, 
voor Illegalen geldt dat dubbelop. (begin noot 
Konlrontatle) En ze worden achaamtelooa uit
gebult Dankzij hun Illegale arbeid kunnen be
paalde eectoren van de Nederlandse economie 
blijven draaien. 

over het Europa van de burger begint te ve1-
atommen, nu de contouren van net l!uropa van 
het kapitaal zich beginnen at te tekenen. Het 
leek eerM voldoende het Verenigd Europa voor 
te et:ellen als een lonkende, overrijpe appel-

' boom w11111n alleen nog even ge11chud dien
de t.e worden om ledeteen te bedekken ondet 
klpltallatlllCh rrult Nu worden meer en meer 
1ng111 en onvrede be11peeld om de pol itieke en 
maatachappellJke veranderingen et door te 
drukken. Een atrlJd die voornamellJk tn ldeologl
eche termen Ie gevat, en zich nur ateede bre
dere maatachappellJke terreinen ultbteldt. Het 
zijn allemaal uitingen van een legltlmlteltac1l11le 
waarin het polltleke en economleche eyateem 
verkeert. RacI11me wordt Ingezet om een nieu
we maatechappellJke consen11u11 te reallee1en, 
~ver de ruggen van 'anderen·, de ' Illegaal ', de 
vreemdeling '. Een breekijzer om maat11chappe. 
IIJke tegenlllelltngen In de hand te houden. Koa
to zei letterlijk: • .•. verwijderen om de 

Il legale arbeiders zijn goedkoop, omdat ze Ille
gaal zijn. Iedereen weet donders goed, dat het 
uitzetten van deze Illegalen zou betekenen dat 
honderden bcdr'Jven In de C'Qnff'<'tl~. d~ hore 
ca, de glastuinbouw, de echoonmaakbranche 

problemen hier beheerebaar te houden ... • Het 
1acI11me valt op een goede bodem, In een land 
waa, alnde meneenheugenle de westerse men11 
to« maatatat van alle dingen 111 gesteld; dat de 
eigen kolonlale ge11entedenl11 nooit ondet ogen 
heeft gezien. 

3~ 
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een boterham met tevredenheid 

Omdat de problemen waar de polltlcl tegen 11n 
hikken zo groot Zijn, hebben ze hun horizon 
verbreedt Niet alleen migranten maar ook an
dere groepen van de bevolking mogen zich nu 
verheugen In de grOle belangstelling die de po
llllek voor hun handel en wandel aan de dag 
legL 

'-

held etlJgt Iedere maand met aprongen. Het etel
ael van de aoclala zekerheid, opgebouwd In 
een periode van ongelimiteerde voor11poed en 
groei, wat meeat dienen voor een vangnet voor 
die enkelen d ie ongelukklgerwlJze toch nog uit 
de bo0l mochten vallen, IIJlrt daardoor niet 
mu, van deze IIJd. Bezuinigingen, kortingen 

Wat In het oog 11p1lngt 111 de consequente kop
peling die wordt gemaakt tussen het zogen11m
de Illegalenprobleem en een ander 1evenagrooc 
mutachapplJ-ontwrlchtend probleem: de 
werklooaheld, 

op uitkeringen en het ontoegankelijker maken 
van het stelael door middel van het uitoefenen 
van een grotere druk op werklozen, het bljlllel
len van het begrip 'paaeende arbeid', gedWon
gen omacholing en dergellJke zijn un de orde 
van de dag, Het heen nleta te maken met een 
beleid gericht op volledige werkgelegenheid, 
leta WIi binnen da huidige kapltallatlache vet
houdingen onmogelijk la. Dat maakt het roepen 
om 'meer banen' ook zo zlnlooa. Wat voor ba
nen dan? Nog meer vervullende produktle? 

Het probleem 111 niet zozeer dat er een tekort 
un banen 11 ala we de politici m0eten geloven, 
ot dat hun werkgelegenheld11beleld al Jaren fall
llet la. Werkloo11held blijkt een door werklozen 
zelf gecreëerde nationale 11mp te zijn. Het ene 
na het andere fraude- rapport vliegt door de m• 
dia, X% fraudeert, 40% fraudeert, 75% frau
deert ... Wachten 111 op het eerste rapport wurln 
bezorgd wordt geconstateerd dat In die en die 
wijk 132% van de ultkerlngagerechtlgden ajoe
melt dat het een lieve lust 111. En politici 111 Ro
bin LlnachOlen komen vervolgens tot de 
originele conclu111e dat In desbetreffende wij
ken de uitkeringen dan m11r eena gekort en de 
eteuntrekker11 onder curatele gesteld moeten 
worden.(elnde n00l Konfrontatle) Eerst waren 
het de WAO-era die door de gehaktmolen wer
den gedraald. In de 1ndu11u1e111 herstructurering 
van een decennium geleden werden hele lagen 
van de arbeJder11kl1aae In de vergaarbak van 
de WAO gekieperd. Tien Jaar later worden ze 
111 protlteura en 11lmu11nten weer tevoorachljn 
getoverd om de begroting van SOclale Zaken 
eJultend te krijgen. 
Het nieuwe arbeldaethoa dat gepredikt wordt, 
vaak In 111m11nh1ng met 'Illegalen· en gekop, 
peld un Jammerklachten over een verwende 
en on111poorde aamenlevlng waarin fraude de 
nationale volkeeport Ie geworden, dient geen 
enkel ander doel dan een ordinaire k011t11nbe-
11parlng. Het etelael van eoclale zekerheid moet 
worden Ingekrompen en 111 een kortstondige li
luele gebleken. De voorwaarden waaronder wel
vaartacompromla, verrorglngeetaal en de 
eoclale zeketheld tot etand gekomen zijn, zlJn 
gebonden aan de kapllalietleche expanele. Dat 
wll zeggen In de marge van de wlnet De econo
mlacne herstructurering die momenteel plnta
vlndt mee 1111 doel wlneten velllg te etellen en 
nieuwe voorwaarden voor expansie te realiee
ren, gaar gepaard met een diepgravende In
greep In de produlrtle- en arbeidsverhoudingen 
en verhf!Vlgde concurrentie. 
Ma1111a-ontelagen en grae problemen blJ toon
aangf!Vende concerne ale Hoogovens, Fokker, 
DAF, Phlllpa, KLM zijn het gevolg. De werklooe-

Nog mee, onzinnige produkten en diensten? In 
plaats van fundamentele dl11cu1111Jea over een 
menaeliJke Invulling van het begrip arbeid en 
produktle, een dlacuaale over het m11tach1ppe
llJke nut van arbeid, een dlacu11111e over de 
grondelagen van een economlach en 
mHtechappellJk eteleel, bllJft de naald eteken 
In de vereleten groef van de heereende belan
gen. l!'r wordt een klimaat geschapen waarin ar
beid legen welke prlJe dan ook acceptabel 
wordt en dnrmee het llteleel van eoclale zeker
held minder toegankellJk en minimaal. Een 
nieuw arbeldaethoe biedt een vrijbrief voor dra
con1ecne maatregelen In dat 11teleel. De verzor
glngaataat heeft de onderklaeee decennia lang 
kunatmatlg In de rijen van de tevredenen lnge
llJfd, Die tijd Ie voorbij. In de verzorglngeetaat 
van de toekomat kun Je kiezen rueeen het hu-
ren van Je eigen cel, Of een waterbelltendlge 
kartonnen doos. Of Je eindigt In een heropvoe
dlngekampement, kauwend op een boterham 
met tevredenheid en bewaakt door afgedankte 
eoldaten die 11!:lco l!lrlnkman proberen te Imite
ren. Oeen enkele ullepruk 111 de polltlcl 111 dol 
om een kllmaat te creèeren waarin ze hun maat
regelen kunnen doorvoeren. 
De meetil directe en cynlache manier 111 het ex
ploiteren van echaamte. Wae het al laatlg Je op 
een verJaardageteeetje te preeenteren als 
eteumrekker, nu moet Je Je helemaal de oren 
van de kop echamen te behoren la het legioen 
dat la aangewezen ale veroorzaker van alle 
maatachappellJke problemen. Ullelultlng, 
dwang en beperking van rechten worden nor
male ln11trumenten om dit 'godvergeten land', 
om maar een11 met Lubbere te spreken, weer 
gezond te maken. De maatschappij wordt met 
harde hand door elkaar heen geschud en voor
al aan de onderkant In een nieuw Ja11Je geeio
ken. Nieuwe IIOClale scheidingen worden 
gecreëerd. Minima, migranten, zogenaamde 
lnactlf!Ven, net zijn verachlllende delen van de 

bevolking die voorgoed van een 1oekomec wor
den ,rgune<11n, 
wurin zogenHmd niemand un de kin! hoeft 
te !Uan 1111 Je mu, werkt MHr werk en werk 
111 nlt!I hetHlfde. " 11!:r 111 gHn groter, modern 
wunbHld, zo n1111 bedrog, dan htot gebruik van 
dat ene woord 'Werk' voor IM11 dil voor de Hn 
u11er111t 111opend, plJnllJk en 110e1u1 mlndarwHr
dlg 111, 1erw111 n« voor de anderen prftllg, ••
tu11v11nog1nd en economlllch 10n1nd 111" J,K. 
Oalbrallh, Hft Ie een ultllpruk dll de 1og1ca 
van llft up1u11eme prec1et1 weergeeft. 11!:tn eya
teem dit wereldWIJd rijkdommen genereert 
Julllt omdat n111 armOlde en ellende produceert, 
en dat In toenemende m111, 

een reactionaire neurose 

Oe grOle tprong voorwaarte naar het verenigde 
e:uropa waarvan we getuige z1Jn, wordt beg&-
111cn door rerme 1111 en kllBM ultllpruen. oe 
opgezene k111n un nM e1nnenh0f kWlken te
gen elkaar op, proberen elkaar vuegen ar te 
vangen In de categorie 111tu11ende en Idiote u1t-
11prak1n. op :ro.k nu, een ldeologlecn gllJmld
del om beleld 111 kunnen legttlmeren waar 
niemand op MUI 11 wachten, b@llatve de poll
lleke en econom1ecn1 11111 zelf, 111nn1n da lnge
wlkkelde 1111111 tuBMn net re111aeren van 
11!:uropeee doel11t1111ngen enerzlJd11 en de con-
11truct11 van concrete po11111111 veranderingen 
anderzlJdll llgt de verklallng voor een untal 
11pec111ek1 mecnan111m1n die deze dagen de po
litieke boventoon voeren. om de aandacht ar 11 
llllden van de achterliggende po1111oe en eco- , 
nom111ene doelen van hft 1>1111d, prollllrt de 
po1111eke e11te blJ voortduring da undacht 11 
vet111gen op de Interne nOoduken van te ne
men maa1rege11n, "l'raude Jaagt de 111m1n1e
v1ng nur de verdommenis· zei een bOH Wim 
Kok, die anders alleen emotioneel wordt 1111 ie
mand zijn boekhoudkundige gaven In twijfel 
trekt. Om daarmee weer een aanlal bezuinigin
gen te legitimeren die voornamelijk tot doel 
hebben de Nederlandee ataatehulahoudlng In 
overeenMemmlng Ie brengen met de omringen
de landen. Hetzelfde zie Je In de lltrlJd tegen het 
morele verval, waar Nederland lalt van achljnt 
Ie hebben, en dat beleldamatlg aoclale vernieu
wing wordt genoemd. De eoc:ale vernieuwing 
la het quael-poaltleve jaeJe waarin een aantal 
maatregelen zijn gelltoken die het ldeologlache 
klimaat rlJp moeten maken voor meer controle. 
Polltlcl 9tellen de sociale vernieuwing het llef91 
voor ale een atrljd tegen de hondedrollen In het 
epeelparkJe om de hoek, maar voeren onder 
hetzelfde motto bij voorbeeld zaken ala atraf
rechtehervormlng door, waarin de mogelijkhe
den van de lllaat vergroot worden ten koate 
van de rechten van de verdachten. Elke ont-

anapplng en elke wlnkeldletacal wordt dank
bHr ungegrepen om II p11111n voor llltralkam
pen, lljfatranen, meer po1111e en een pollllek van 
de harde hand. e:n precle& IIC!Uelfde mechanis
me zie J• ook blJ de paranoia b@nad1r1ng van 
aa1e1zoeke111 en mlgrant@n. ze worden gedefini
eerd In termen van de blnnenllndee Vijand, de 
vijfde colonne, de doodsteek op termijn voor 
de N1<1er11ndM1 cunuur. e:n dat 111u om de op 
11!:uropeee ntvNu genomen bl111111111ng migran
ten bulten dt deur 11 houden, te rechtvaardi
gen. De !Jaren wM van de reclame neen b@Zlt 
genomen van de po1n11k: ale Jen« mu, vaak 
ge.rioeg nernutt, kun Je Hll11 het emellgllle pro
dukt de meneen door de lllrot duwen. Koeto'11 
blleld a111 net 1g10-1nu111menu van de N1<1111and
ee po11111k, 
In het 11!:uropa van de Jaren ni,g@ntlg neeft de re
actie llt!I woord. op ht!t breul<Vlak 1u119en bt1ter-
11re1 en 1<1101og1e wordt goprobeerd terug te 
draaien wat er 11lnd11 de Jaren zeetlg door link11 
un ruimte 111 beVochten. ooo, de groeiende ex
treem-ri,chtMI organlsallee ondubbelzlnnlg ver
woordt, door de geveetlgde partijen gehuld In 
neutrale termen ale het minderhedendebat, het 
heratel van de normen en waarden, het In over
eenstemming brengen van rechten en plichten. 
Na een Jarenlange combinatie van eoclale en 
economlache verpaupering en het aanwijzen 
van :rondebokken, heeft de neo- liberale poll
tlek h111 monlllertJea gebaard In de vorm Vlln 
bruine organlaallee. Die door de gf!Veetlgde 
partijen vervolgen• weer dankbaar worden aan
gegrepen om zichzelf een respectabel Imago te 
verachatren en ondertuaeen nog een stapje ver
der naar rechte te zetten. Samen woelen ze de 
polllleke bodem overhoop, trekken rioolputten 
open en verklaren parmantig dat ze een taboe 
hebben opgeheven. Het 111 deze ruk naar rechte 
die de politieke verhoudingen bepaalt Het ge
zever over Illegalen la de vrijbrief om raclllll
ache taal uit te 1lean. Het gezf!Ver over rraude 
de vrijbrief om de controle en repreaale op te 
voeren en alle mogelijk denkbare databestan
den Hn elkaar te koppelen. Het gezf!Ver over 
rechten en plichten de vrijbrief om de eoclale 
zekerheid uit te hollen en mensen In flulbele, 
on1ek11re, elechtbetaalde baantJ1111 te pereen. 
l!'lln reactionaire neuroee heeft bezit genomen 
van de polltlek. De nuancee zijn alleen nog te 
vinden door mensen met een absoluut gehoor. 

de wereld van Peter Stuyvesant 

In Nederland ove,heerlll ook de dorpee bllk. 
Olacu1111lea over oorzaak en gflVolg van wezen
llJke ontwlkkellngen vinden nauwellJlf11 plaata, 
laat IJlaan dat de lnternatlonale verhoudingen 
daarbij betrokken worden. Er wordt een soort 
unlvereall9tlache leugen gecreëerd, op grond 



waarvan het wncen zijn geprlVllegeerde posi
tie met nand en tand verdedlgl Oe economi
sche oorlog tegen de zuldelljke I1nden kent 
geen verandering In.de overgang van oude 
naar nieuwe wereldorde. Hooguit heeft het de 
we111erae landen en bedrijven een atuk makkellj· 
ker gemaakt te manoeuvreren. Steeds sneller 
trekt net kapitaal over de wereld, ateede groter 
wordt de Invloed van anonieme org1nIaa11ee 
1111 de Wereldbank en net IMF. Het onarekt zich 
un elke dlacueale, 11n elke controle, 11n elke 
keuze. Landen en volken worden tijdelijk opg&
nomen In de ·vaart der volkeren', ultgeperat en 
na t>ewezen dlenaten afgedankt 1111 een paar 
oude 110kken. 0e lntern1llon1le arbeldldellng 
neen de Oetde wereld geruïneerd. oe verk1plta-
111111rlng van de landbouw heeft miljoenen van 
net pIaaeIand naar de eluma In de grote steden 
gedreven. Oe rootbouw op de natuur en het ge
to,ceerd Invoeren van monoculturen hebben 
geleld tot een ecoIogIacne ramp die niet te 
ove,zlen la. Oe honger In Elhloplè, somaliè en 
de Sahellanden Zijn dur een dltect gevolg van. 
van aommlge landen wordt cynisch vaatge
efeld dat ze alleen nog maar vluchtelingen pro
duceren. En aan dat exportprodukt heeft het 
Weefen geen enkele behoefte. Oe echuldenlal!lt 
van de Derde Wereld bedraagt 1360 miljard dol
lar. Tegenover M miljard dollar ontwlkk&
llngageld staat 164 miljard dollar aan rente en 
alloeelng van oude schulden. Wereldwijd zijn 
er 80 miljoen meneen op de vlucht voor h0!'· 
ger, ellende, armoede, ultzlchtl0011held1 ver
volging en (aekeueel) geweld. Het Zijn kille, 
.ibatrade cljlere, waarachter een onnoemellJke 
hoeveelheid menaelljk leed zit verborgen. :ZO. 
lang dat leed maar op z'n plek blijft, la er geen 
vuiltje aan de lucht 
Zolang dat leed binnen de Derde Wereld blljrt 
circuleren, Ie het ook nog allemaal beet. Maar 
ale het leed te dicht In de buurt van ll!uropa 
komt, breekt de hel loa. In plaata van een dle
cueale over oorzaak en gevolg, over de verant
woordelijkheid van het Westen voor de 
deeolate toeeund In het Zuiden, krijg Je dan 
een minderhedendebat en tal van maatregelen 
om die uitvreters bulten de deur te houden. ll!n 
wordt ateed11 openlijker verkondigd dat het el
genlljk toch allemaal hun eigen schuld la. We 
a1uren ontwlkkellngehulp en blauwhelmen, en 
wat doen ze er daar mef!? Nlke lach? ... 
Het tiewutlt:Zljn over de samenhang tueaen de 
(neo-) kolonlale geschiedenis van het Wl!9len 
en de huidige vluchtbewegingen 111 vermorzeld 
tueaen het gelijk van rechle en llnkee dlacua
elea. Ala de termen migratie, Integratie d 
vluchtelingen over tarel gaan, 111 er sprake van 
acuut hlatorlscn geheugenverllea. Racistische 
en op blanke auperlorltelt gebaseerde ldeolo
gleèn vormen nog steeds een wezenlijk ele
ment v.in de Westerse cultuur. Oe 

' 
eurocen1rl11t111ehe kijk op de wereld loopt door 
llnk11 en rechts. Het einde van de Ideologieën, 
de geachle<1enI11, poet-modernisme, po9t-mate
rlat1sme, post-weten-wij-veel, ne1 zijn allemaal 
!lloedleën, ge<11chtensplnsel11 die mur op een 
beperkt deel van de wereld en de werkelijkheid 
betrekking hebben. Vanuit de situatie van over
vloed, maeeaconeumptle, arrogantie, kortom 
vanuit de wereld van Peter Stuyveaant wordt 
een oordeel aangematigd over nae mensen uit 
andere landen zich dienen te gedragen. 0e wei
nige vluchtellngen die het Weaten bereiken 
w01den argwanend bekeken. Ale ze 11 worden 
toeoelaten moeten ze vervolgene brut opzlnen 
en een pootje geven aan Bolkensteln. 0 le haalt 
de liberale vloolenkam er doorheen, op zoek 
n11r cultuurvreemde elementen. Het racisme 
druipt van net nele vtuchtellngenbeletd ar, al
leen mag he( zo niet genoemd worden. oan zou 
de kWestte namelijk teveel gepollt111eerd wor
den. Belangen en tegenstellingen komen dan 
op rareI te llggen, terwijl iedereen z'n best doet 
het beleid 11 te schilderen ale weliswaar lullig 
en vervelend en zo, maar verder zonder kwade 
bedoelingen. 

niemandsland 

oe polltleke en beefuurlljke crlala van het sys
teem 201111 we die analyseren wil niet zeggen 
dat er veel mogelijkheden voor militant links 
zijn om In te grijpen. Er zijn wel vele echeur
tJee, klootjes en dergelijke die de mutech1p. 
petljke coneeneua ondermijnen. Maar er la 
momenteel te weinig sprake van een groeiende 
culurele en politieke tegenatroom die In 11111t 
ta het gebrek 11n legltlmltelt tegen 1yatol11h'a 
van de liberale democratie te richten. Oe politie
ke Ullle opereert op een bepaalde manier In 
een nlem1nd1l1nd. Veretrlkt 1111 ze gerukt zijn 
In de dynamiek van de Europeae eenwording 111 
er meer eprake van crlelemanagement dan van 
een happy end nu de ballast van de koude oor
log eindelijk overboord gegooid kan worden. 
En Iedereen het elndeUJk met elkaar eene Ie dat 
de mutechapplj waarin we leven de bel!lt denk
bare la. Ze slaan In het wild om zich heen, bang 
111 ze zijn de hll!ltorleche en noodzakelijke taak 
niet te kunnen vervullen die ze zich hebben ge
efetd met het proJed europa. Of dat l!:uropa er 
nu precies gaat uitzien ale In hun dromen, 
maakt niet eens zoveel ult. Het gaat erom dat 
ze de maatregelen wlllen doorvoeren die vol
gene hun nodig zl)n om de volgende rase van 
concurrentie, plundering, vervulling en vernieti
ging glanerljk te doorstaan. Oe maatechappellJ
ke lagen die overbodig zijn In het paradijs van 
hel rechtse gelijk moeten In het gareel worden 
gehouden, maar vooral niet teveel op de begro
ting drukken. Oe mensen die de politiek en 

maatschappij allang de rug hebben toegekeerd 
worden govo4!<1 mi!! go4!dkope vljandabeflden; 
allH 111 b(,llt, zolang de onvrode zich maar niet 
richt op de uate zeIr. Linke operMrt In hetzelf
de nll!mandaland, mur 111 nauwellJka bij mach
to noen Iets zInnIg11 over de lippen te krlJgen. 
oe wil zal bij velen Wl!I aanwezig zijn, mur 
murw goalagen door net recntae roll- back~
ren11I~ IIJl<t niemand zich meer de ruat en de 
durf te gunnen precln te 1naIyaeren w.i er 11· 
IemuI ge0eun. 
In deze IIJd, waarin Hn conaequent humanlat 
11 een po11t1eke radtc11I la. 111 het een eerate ver
eI11te dat er een radlcale, permanente tn com
promIaIoze oppo11It1e oeatut. In dit polltloke 
kracntenveld pro11tren we In te breken, met 
mlddelf!n die niemand kan negeron. Dat 111 niet 
alleen een uitdrukking van radicale oppositie. 
ook al 111 dat geen ovtrt>Odlg@ luxe In een tijd 
waarin IIJkenplkkera oen t1terge11torte eoeIng 
op de 15IJlmer aangllJpen om voor eens en altijd 
mm de I11eg11en ar te rekenen. Het la ook een 
noodzaak omdat In dit llnd de leugen regeert. 
Oe Tweede kamer kan plechtig een anti-racis
me verklaring aannemen, waarin efaat: "We be
vestigen dat In een democratlache 
samenleving reeped voor Iedere mene funda
menteel la en dat leder die In Nederland woont 
volwaardig aan de samenleving moet kunnen 
deelnemen; verklaren dat we allee zullen doen 
om dl11crlmlnatle te voorkomen en Ie beelrljden 
door zelf het goede voorbeeld te geven". Om 
vervolgens even hard door te gaan met het ma
ken van beleid dat haaks op deze haale woor
den ataat. Waarin dezelfde polltlcl die 
raclstlach beleld verdedigen aan de kop van de
monatratles tegen vreemdellngenhaat mogen 
lopen. Waarin het over de grens pleuren van 
mensen 'moedig' wordt genoemd. 
Oe vinger leggen op de fundamentele tegenlllel
llngen In het poet• koude oorlog tijdperk, van 
de zogenaamde llberale democratieën, la van 
atrateglach belang. Het Inbreken In de polltleke 
verhoudingen levert meeetal geen applaus en 
bloemen op. Oe schok die In november 1991 
door Nederland ging wa11 veelbetekenend. Op 
etrarfe van fournalletleke geseling diende leder
een zich direct en onomwonden te dletantll!ren. 
!n wie etonk niet In die val? Alii een pavlovl
unee reactie gaven de comlt6a, organleatlee 
en Individuen hun dletancll!rlngen, 1111 ware de 
aanval op KOl!ll.o een aanval op henzelf. Wat 
men vreesde was niet minder dan gehcommu
nlceerd te worden uit de lnvloedllferen waar 
(hoe marginaal ook) nog politieke Invloed 
ullgeoelend kon worden. l!n die vreee wae der
mate groot dat men blijkbaar nergens gelegen
held zag Inhoudelijk te reageren. OOk ter 
llnkerzl)de wist iedereen opeens werr wat hl) 
en zijn niet wil: niet met bommen, niet op perao
nen, niet zo en vooral niet op dat moment. Pas 
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tater, met de voortdurende veracherplng ven 
11« beleld t!n het opkomende strudurole racletl
ache gl!Weld, bf,gonnen de p011I11es w~l te ver-
11cnuIven. ouldellJker werd ook, d.r de zo 
vertrouwde overlegdemocraue haar langste tijd 
neert geMd. Hoe un er nog polltleke Invloed 
worden uitgeoefend. als de m,rgea en 11pelre
geIa van n1t1onuI beleid bepaald worden op 
l!uropc,&e toppen. 
Het kabinet ligt niet voor nI.ia ltff<la op ram
koers: de koers 111 bepaald en z1I koste wat het 
kost doorgezet worden. Lub11er11· oproep un 
de werkgavera de poot atlJf te nouden en het 
det\llOOdll op 11taklngen aan t.e laten komen, om 
de WAO-betuInIgIngen door II zenen, la teke
nend voor de n11111 on-Nederllndlll! hardheid 
die toegepaat wordt 1111 net mott Pr01e11ten op 
atraat worden argeatraft door er Iu111Ig op Ioa 
11Iunde Ml!-t!ra die op arroep belchlkbaar tljn. 
Het 111 nog maar de vraag C1 de Jongeren en stu
denten die op 8 mei Jl. In Dtln Hug demon-
11treerden, veren onder nen voor net eerst, 
aldaar 'de politiek Zijn Ingemep1· ~ du11danIg 
geïntimideerd zijn dat ze het voorlopig wel uit 
hun hoofd zullen laten om voor hun rechten te 
vechten. Het zou niet de eerete keer zijn dat 
een beweging kapotloop! op de arrogantie van 
de macht, gesymboliseerd door een bijtende 
en meppende blauwe muur. Uit tal van aoortge
lljke ervaringen komt onze mllltanlle dan ook 
voort Voor on11 la het een optie, In samenhang 
met tal van andere strijdvormen, een noodzake
lijke uitbreiding van politieke mogelijkheden 
om de vastgeroeete verhoudingen hier open te 
breken en doorbraken te forceren. Om zo de 
noodzakelijke ruimte te bevechten waarin een 
politieke en culturele tegenbeweging zich ver
der kan ontwlkkelen en tot een tegenmacht kan 
uitgroeien. 
Het Inbreken op de verhoudingen la geen kwes
tie van onmlddellljke auccesaen. Het gaat er 
niet om Koala zijn portefeuille aan de wllgen te 
laten hangen, na november, en ale boetedoe· 
nlng een Illegaal op zolder zou moeten nemen. 
Dal zouden we die Illegaal 11owle110 niet aan wll
len doen. Een nieuwe golf van maaaaal radicaal 
verzet zoale begin Jaren tachtig, Ie niet In zicht 
Verzet valt niet per proclamatie ar te roepen, 
evenmin kun Je mensen daarop automatisch 
moblllseren. Je kunt niet zomaar roepen dat Je 
een 'tegenbeWeglng· wll, ook al wil Ja dat nog 
to graag. Verzet komt ook niet ·vanzelf' tot 
etand al& het eyeteem een volgende stap zet In 
naar lange geschiedenis van vernedering en 
vernietiging. 
watwlf willen Ie, op een manier waar niemand 
om heen kan, de polltleke vanzelleprekendh&
den en de grenzen van de polltleke dlecuesle 
en actie 201111 die opgelegd worden weer hel
der krijgen. 



VerantwoordellJknetd noen acnuld beslaan In 
net debat zoala net door de Koeto'a en de eo1-
ken111eln11 gevoerd wordt WIJ willen dit element 
van polltleke v1111ntwoordellJkheld op de 1gen
d1 terugkrijgen. Het gut ona om het 11t11ll11n 
v,n grenzen en net hangen van een prlJaknrtJe 
aan beleid dit ontmenaellJkt en vernedert. Oe
leld dat een n11m en een zetel heen en aan te 
pakken la. 

hun strijd, onze strijd ... 

Onze politiek la ultdrukkellJk lnternat1on111 geo
riënteerd. Een llnkse politiek die nlee lntern1110-
n1ll111tach la, neen weinig perapee11et. Behalve 
nee feit dat de om1111ndlgheden waaronder men
een leven In111rnat1on111 met elk11r vervlochten 
zijn, la lntern1t1on11111m11 ook een hlatorlach ge
geven. oe bevrlJdlngaatrlJden In utlJna Ameri
ka, Vleenam, Zuid-Afrika zijn voor veel mensen 
een lnaplratlebron geweest, hebben geleld tot 
beWuat:zlJn over de door nee Weeten georgani
seerde uitbuiting en onderdrukking van de zul
dellJke tanden. Toch kan llnka qua 
ln111rnat1on1111 111rlJdperapectleven niet langer 
leunen op de vormen z01I11 we die In de Jaren 
zeventig en tachtig hebben gekend. Oe bevrlJ· 
dlngat>eweglngen en -atrlJden zijn van karakter 
veranderd. Oe revolut1on1tr11111orm die eind J•· 
ren '70 begin Jaren '80 onder Invloed van de 
Sandlnlatlache revolutie over het utlJn&- 1m11rl
kunae continent wulde la met de verklezlnga. 
nederlaag van dlezelfde Sandlnllllen weer-gun 
llggen. Oe wijze waarop net reYOlutlonalre pro
cea In Nicaragua la geaabo(eerd, door honger 
en oorlog, heeft geleld tot nee betlet dat een 
overwinning op het lmperlallame een langduri
ge kweetle la en dit er nieuwe atrlJdvormen en 
atrategleën ontwikkeld moecen worden. Qedeel
tellJk wordt geprobeerd het reau1t111 van decen
nia zware en bloedige atrljd vla de 
onderhandellngl!llafel te conaollderen en vanuit 
die poeltle veranderingen af te dwingen. ouerll
labeWeglngen hebben zich omgevormd tot lega
le organlsatln en deele voor aan parlemantalra 
weg gekozen. ournuet 111 de lllrlJd In de alop
penwlJken, de etrljd van ba11l11beweglngen, de 
lltrlJd om het alledaagae betltlan In omvang te&
genomen. De volkaorganlsatlea zijn, onder an
dere door de relatieve polltleke ruimte die ale 
gevolg van de 'democratlaerlng' Ie ontetaan, 
uitgegroeid tot sterke bewegingen. Al deze ont
Wlkkellngen hebben llnke In Europa In grote 
verwarring gebracht. 
Nu de hoop op enelle revolutionaire ver;anderln
gen eldere de grond In te geboord lljkt het ook 
afgelopen te zijn met de 1>elang11telllng. Sollda
rlreltsbeWeglngen etorten In rap tempo Ineen a 
heffen zichzelf op omdat het werk er op zou zit
ten. Mandel;a Ie lmmera vrij, ANC en De Klerk 

Zijn ·on apeaklng terms· en de verkiezingen 
arun voor de deur ... En dat la precies het zwak
ke punt geweeat In hoe llnka da lnternatlona
llallache « anll- lmperlalletlache lllllJd Invulde. 
Linke neen zich te afhankellJk opgeateld van 
voor hur lat de verbeelding aprekende 111rlj
den eldera en haar kritiek op het lmperlallame 
te weinig doorgetrokken naar hier. Ondanke 
het bewumljn over de verbinding van de lllrlJd 
hier en dur, bleef de atrlJd over het algemeen 
teveel gerelateerd un de ontwlkkellngen el
dera. Hee lnatorten van de aolldarlteltebewe
glngen met bljvoorbeeld Zuid-Afrika, El 
Salvador en Nicaragua la veelzeggend. 
Terwijl areun nu nog net zo hard noodzakellJk 
la ata vroeger. Nog altijd geldt, dat de bellle 
vorm van aolldarltelt beatut u Il het bevechten 
van veranderingen hier. Linke In Europa la In 
zekere zin nu meer op zichzelf teruggeworpen, 
en zal zich In eer111e ln11t1nt1e moeten wortelen 
In de eigen aamenlevlng. Mee meer aandacht 
voor de eigen ervaringen, geachledenta, cul
tuur en traditie. Het bevechten van fundamente
le veranderingen tn de weeteree 
maatachappljen la niet alleen van belang voor 
de zelfbeechtkktng van de tanden In de 'Derde 
Wereld'; het gaat ook domweg om de levene-
voorwaarden, de vrijheid en zelfbeachlkklng 
hier. In die zin: hun etrljd, onze etrljd, Internatio
nale aolldarltelt. 
Waar het om gaat la het bewuetzljn over de sa
menhang. Oorzaak en gevolg moeten weer In 
de Julate volgorde worden geplaatst. Europa 111 
geboren ui! 111avernlJ, volkerenmoord, kolonla
llame. Onze welvaart la produkt van eeuwentah
ge onderdrukking en uitbuiting. 
Deze zogenaamde 'kleurrijke' samenleving 111 
een produkt van een koloniaal verleden en een 
neo-koloniaal heden. Toenemende racletlache 
agreaale, geweld legen migranten en aelelzoe
kera, hetzea tegen Illegalen, de ultalultlng van 
vluchtelingen zijn daar voorbeelden van. en 
net z01111 zij te grabbel worden gegooid om een 
eteleel In lltand 111 kunnen houden dat pr«IJte
lljk Ie voor weinigen, en vernederend voor ve
len, worden ook grote groepen andere m11n1111n 
geofferd aan het gouden kalf van de kapltalietl
ache voorultg;ang, er Ie veel te winnen met een 
atrljd voor fundamentele veranderingen! 

roimte voor verandering 

We zijn lang11 geweeat op de verd ieping waar 
de DIA zit. Het heeft een 11pllrunctle In de Jacht 
op Illegalen. De razzia bij Blokker wae een etaal
tje van hun kunnen. 120 polltlemenaen, honden 
en hellkoptera werden Ingezet om het dllllrlbu
Uecentrum uit te kammen op meneen met een 
verdachte huld11kleur. Ale er wordt getwijfeld 
aan de natlonalllel!, moeten meneen ' kwartje' 

zeggen. Ala <111 u11,prok 111111 nollandt genoeg 
Is voor het IIJnb11..nu1111 g,lloor vin de amb<e
naren, worden 111 ;rgavu"r11, •n 111mpe1tJ11 op 
de hand en op 11,n.port n••• hel gemeenr&
hula waar een v1I111 l1d11rH1• C.DA burgemeea
ter verzucht dat dfl lctMlltlI ill•plleht dit 
tafereel had kunnM vr>0rk11m11n Mor ook voor 

minde/ grootaohallo• 11111111 ""''"" ct11ze o• 
mankeerde eme1I1111111ltll 1111'1 111 1111n, 01g In 
dag uit rijden de bu1J11• hM 111111 In 0111 ruzla'a 
te houden. 0e dlenll( ,u,11 lh h •I Virt•I hur op
richting In 1987 op het 11111111tp,1111, 1111 <lt werk
looaheld niet kan wor<llrt 111'\l•h•"I ,,11111g or 
nog Illegalen Zijn, 
Recentelijk zijn hun 1n11p1111nw11•11 l>•h><mll met 
een verdubbeling van hun h111tu•t •tt 111•111 
kracht. Dat betekent m11e1 r•11 I• 1 1 rnu, 11l•~h1 
offers, meer vernedering, 1111,1 11111111 ""' 
onderkomen In het mIn1111111Ie 11111 1111111 ,~ 
ken en Werkgelegenheid 1ym1~,1I11~"" il• 1111 
strengeling tuaaen de alhruk 11111 111111,11 l•I• 
zekerheid, de Jacht op llleg,I1111 ,11 hlM VIII 11111 
llngenbeleld, 
WIJ WIiien niet IIJdzaam toeklJk•II lo 1,1a1tH1tl• 
vena worden verkankerd. Hoe ,,. 1•111• el11t11•11 
derwijze tot normaliteit wortll WIi lt•l111411 , ,., 
menaenJagera van de DIA voor ... ,, 1111111111111 
deelgenoot gemaakt van de "rv11l11u 1111,111 
jaagd te worden. Ze laten m1tk•11, ltt" 11111 h1 
doelYvlt te zijn, hoe het 111 geb1•111l111•1 ~11• '°Il• 11 
den. We strijden tegen een bel•ld 1111 ••11 1• 11111" 
ke cultuur waarin elachtorre,11 v•ll1111 ,, 1111t•r 
dat er dadere zouden beelaan. Ot 111,11,t t•u•n 
het vrl!i!mdelingen- en aalelbeleld 1111•11 •rlf•I 
voor een menswaardige aamenltvlnu ll•n 1111 

menlevlng die een toekomet heeft 111 hl111le11 
voor ledereenl Waarin niemand 10011 111,att l a. 
hebben voor de nachtelijke klop op 0111•111, 
voor l!i!n dlenat die koel en berekend I1v•11• 
atuk maakt Om dat te bereiken zullM we 1111111 
te voor verandering moeten acheppcrn, 111,w 
mlddel van acties, het opbouwen van 1'11111111 
ren, het ultwlaaelen en uitdragen van ld••ln 
Daaraan hebben we met deze aale WIIIM 1111 
dragen. 

Tot de volgende keer 

Rt1YO/Vt/on,1m 
Anti 
R1c/at/Bt:ht1 
Act/tl 

Jul/ t~ 

noa Konl'mn/8//~· 
russen her- t,egln en einde r,n tie lloa' iJ/ltD/ll,f 
In tie e,n ons /Dt!!9emntlen tehl tMn J7Mt'C'lfr 
Nl!!l' behulp nn tie mdZ'n! Pf!/S~/J-11,lnp r n 
enig pu.uelen Is tie teJ:sr /ees"81r 171tm11,U 

' 
E'1tn In CVt;,ll!f' J16Jl!r woom beh!J'ent t11t e, op 
die p/eJ' mop11/~.t dit ~rx,llf ht!t!d pe$1111n d 
1/fh11M 111111 m:;,o,rr d WOOhJ't111 nn 
,w1nich~nl~.t pt1l~h NM.t.tlnp. 

Cn nu 
e"en .1eta 

IJn/ifl• J 



,-

LIJKE 
LIDABITEIT 


