


:~iar, vanuit on:a raeuwe o a 
ti;;, \·e,;;l spiegalgl:is en zo , 
oraberen wiJ, de hoofredak:eur, 
~en sc~kJe voo= de NN over hu
mor 1n elkaar te flanser.. J a, 
want we hebben als áér. 'lan de 
20 de unieke ~ans gekregen aen 
stek NN ce vu:len: Dit alles 
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kwam bi:; ons aan :.n een er.ve- lS naast d" deur, dus 
lo?je, m:t daarin nadrctkelijl-: çeen verwegsmoes-
de mededeling:"ni:t. ter !)ubli-

1
Jel!!1 

kat:;..;;". Gvh, zouden ze wat an- Wat een mir.der leuk 
ders ~an ons gewend ziJn? Nou, 

0

1dee is, is de ent -
beste NN, mochten Jullie wat ~ ruiming van de Otter-
humor willen in da: gortéroge._.J6-= .,.. straat 1!1 Utrecht. 
blad van jullie, neem dan toch Dlt pand was vooral bekend 
deze koleton over. volgens onze _ _.____ vanwege het daar gesicu-
mede - noorderlingernerserers- ·· ·eerde drankhol de Skwot-
bladmakers zijn Wl.J :-ia:nelijk tet·. Na een Jaartja o f zes 
err~g goed in hec verwerken van er dan uiteindelijk een 
humor in ons akt1.v1st1sche- in- eind aan de verantwoorde bier-
de- marge- blaadje. kcnsumptie. Goh, wat een n-
Sneller dan ve:-wacht kregen -, 1e•.1ws, denkt u nu. een pand 
icllie de vorige Chaos. Enkele 'ontruimd, gebeurt dit niet va-
;ensen uit ons rui:ne um feld ker in dit mooie landje? T]a, 
konden het werken niet laten en in dit geval was er nog 
z i Jn hierbij gepromoveer~ :ot -~~~ iecs anders aan de hand: er is 
vas:e meë.ewerl:ersters. 'tie ::-;;l-:e- namellJ k op naam gedagvaard! 
nen op jullie ! !!! Iets wat sinds de Leegs-candswet 
~u ;;ven enkele nieuwtJes uit (en de mogelijkheid tot het 
het RARA- Umfeld: volgens :; usti- ' anoniem dagvaarden van bewoner-
t:e :s één "G::-enshospitium" ~ sters) toch niet veel meer voo-
nie t genoeg voor al die lastige rgekomen is. De gedagvaarde 
gelukszoekers en pro~iteurs . personen hadden zich voor de 
Deze ongegronde vluchtel i ngen ,. gemeente ingeschreven op de 
kunnen binnenkort. ook i~ het Ctters traat. De kombinatie van 
nabiJ a Leeuwarden opgesloten ·. Je naam is Be kend met artikel 
worden. In het Hu~s van Bewa- · , 140 is geen al te prettig idee 
ring aldaar komt namalijk een J am een heftige ontruiming in te 
dependance van het "Grenshospi- zetten . . .. Uitkijken dus met 
tium". Niet iedereen in Leeu- waar je je inschrijf: bij de 
warden is even blij met dit gemeente . 
humane beleid, Antifa Leeuw-
arden aaataktievoeren tegen 

het opsluiten van vluchte
lingen . Eén van de dingen 
die ze doen is een demon
stratie organiseren. na af 
looo van de demonstratie 
wordt dan het HvB geblok
keerd. Het is de bedoeling 
dat dit alles op 18 septem
ber plaatsvindt. Echt hele
maal zeker is deze datum 
nog niet, dus hou de Chaos 
en de Funest in de gaten. 
Natuurlijk wel komen, d it 
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d 4 thet!k c ekr:,.a;ct en .vel in lul ~ -,t· · 10 banls op,/ ,(" { >Î~ ~ '\ 1r _ ·inl ' . 

1 
;uli 1 ':!':13) tr:it!en ongevee.;j' 

L. j Paters~1olde , Vri_jdag 6 au~s- . Het r'estival bleek ,;espen- -
r •. . . ,, , sord door ~:c Donalds. In, 

.;,.J 0 in" e!'l .en aantal krakersters !t · de omgevint.; iiingen reclaroe- l., ~ 
vroliJ« 09 weg (en dat om 3 uur ( -f posters ?:iet de me~edel~ng !i\.1-U 

J] "ge:;ponsord .:!.oor ~,cDS t !JU 
: • • ' s mor.:ens ! ) Aldus, met z ' n/haar· De eniee regi:;ae- band .J \.. • 

I &llen in kanon ,rezonr·en te a t t· ·.iï ~ ' JI-.tl ROOTS ' be11loot een ~ ~ 
~ , . ~ ._,, - ""- • ·• v "Big- i•iac Duf" te spelen • . 
:!. hebben k . .,a-nan de kraker"ters aan · met i;e'lm?roviseerde tekst te-

in ' t -lorpje. ë'iet::ien op slot en · ·gen de öekapte regenwouden , .J ; . . ~ tide geldzucht en de hon,3er in 

ft de deur .-rerd :noeiteloos geopena.} ! de Derde ';/ereld. En boven- Q ~ 
•De overbuurman (eara~ehou~er) ,,'1 d i en deelden zij m~de dat ze, 

' • t., het suonsor - geld niet aan- u 

i 
.,i:•.-1&1 ook nog even langs en vond ~1-, -Il 'namen~ .,_ Il\\ ~~ )( fo.. lftt- - .., 

~ alles best zola.'1.; . het ::iaar aan t · l • ~ Een -.,eek later 6.regen ~e ·. ~ 
] · , . , . . . ,. j een i:rief dat Je organisatie 

/ ue overkant was . ,lel zei niJ in · van het festival namens 'Jl ·j het Grw-..ns dat we toe:\ ecnt die a !t IMcD S Je orit;inele te",;:st . . . , 1 opeiste en ó.at er een aan-
oude fiet3en uit het zicnt rnoes.;en klacht dreigde en dat " "" A ~ 
zetten , want dat 1-1as ::ien niet i;;e - • ·JAH ROOTS net s;ionsor - geld .:f\., JI, 

~ 
. . . van het festival terug 1 / 

, . -.,end in Faterswolue . - ~ il ~ ~t-·i ·moesten betalen. ' . i;;,, i. i! 
fl !fa aandring en onze!' zijde :leeft~ ·_I · v 4 De tekst ~S niet. afge~even . 
.J · ,> jver è.ere ,utslag is no~èJf... ' 

j ::~:;~~~::::::.::::·::::::::~~ •• À _1_·~1·ij-. i -.f 1l' 
J [ toch nog leegstan1 constateren. Jl. Jl~ Jf?J. 1 L Jl~1l 1\.. 

3e vertelJ~n ons ook nog dat :::e J}.., , Q , ,.__ ~ i 1 
f het wel ;>rL'Da vonden en reden 1.t y /,..-
• vrolijk lachend wee~ ·.-,eg . ( ?) ' ' da 

1 1-ielaas bleek in je loop von dJ"' , · 
:11 dag wel dat er sloop- en il / '( l 

bouwplannen zijn voor het pand.· 

Volgens de eigenaar die ook Jkh~ A 
l nog even lan.çs kwam, zou de ,a~ t.( y 
· Jisco over 6 •,-,eken €;esloopt war- , ··_ 

n den. ' " .t l • Ji * 11 · ~~:--:-, J1 ::a:i.r 6elukkig zijn er nog geen"f 
sloo µ- en bou-..vergunningen af- .......__.,,.._•!.1114
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ONTRUIMING VAN 
DE SNOR 16 
Op waarsch1Inlljk donderdag 29 1u11 Is het 
kraakpmdje tn De Snor ontruimd door de 
eigenaren en hun vriendjes. Hierbij is de halve 
inboedel incl. voor-deur meegeiat Behalve 
waardevolle dingen ziIn ook alle persoonhJke 
spullen en papieren meegenomen. Het 
gebeurde toen er niemand thuis was. De 
eigenaar ontkent, dat hij het gedam hee~ 
Pech voor hem, dat emg navragen in de buurt 
een ge1UIge opleverde, de gezien heeft, dat de 
eigenaren het kraakpandje leeggehaald 
hebben. 
Omdat er nog noort een stukIe Ol/er De Snor In 
de Chaos heelt gestaan, hier maar eens het 
hele verhaal: 

Afgelopen wnter op 27 nov. is een klein 
vervallen arbe1derstershulsje In De Snor (klein 
donker steege) gekraakt Het stond al een 
airital jaar leeg. Er was zo'n 1 S-20 ja.r niks 
airi onderhoud gedaan. De kozijnen waren zo 
verrot, dat je er plan~es In kon zetten, bij elke 
spijker. die getimmerd vverd, viel het cement 
v/d muur naar beneden, het dak lek1e 
behoorlijk en bij een hevige storm In de winter 
lagen er ineens bakstenen In de 
tuin .... ??? .. -.. bil het balkon was de buitenste 
muur ingestort ..... Verder was het een erg lier 
klein huisje. 

vastgoed-jongens 
uit Nederland 

O,• t.ll(Jl'ri.1r1r WM PH v.,n Woll'IP, i>1gem1;v van 
D, mst r k.1n1oonnst.vlatu.•s, e"fl zeer 
onsympolhl k op getd belust m.anneqe. Hij 
heelt ooit op d hoek van het D.vnsterdiep en 
De Snor t n wnkel In kantoorartikelen gehad. 
Op I hulsje na was hij eigenaar van alle hu1sIes 
In De Snor De Snor w<1s ooit een steegie met 
leuke klein hulSl(''J, nu Is het een donkere 
steeg met 3 hUISl!'S, de rest Is door van Wolde 
omgebOuwel tot maga21jnrulmte. Als het aan 
van Wolde had grleg n waren de laatste 3 
huisjes platgegooid en had hij er een loods 
neergezet. (StoosvPrrnellng In het klem.) Hij 
kon de enige paruculiere hulsIesbewoner er 
echter niet toe be•.vegen 21In huisIe te 
verkopen, dus dat plannetje ging met door en 
toen Is hij maar naar het industrieterrein 
verhuisd 
1 Maand nadat Oe Snor 16 gekraakt Is heelt hij 
het hulsje en hot huIs1e ernaast (De Snor 14, 
werd als woonruimte verhuurdt) verkocht, 
samen voor 11 0. 000,- (sloopwaarde) 
De meuvve eigenaren waren Jan de Jonge en 
L N. Geuken, 2 onfnsse figuren, die naast hun 
eigen beàtj~es h.rd werken om huIs1esmelker 
te zijn. Ze kopen vervallen panden en bOoqes 
op, bOuwen daar zoveel mogelijk kamers in en 
verhuren die voor minstens 1450,- in de maand. 
AJ snel kregen bewonersters va, De Snor 1 4 
en 16 bezoek van ene Wlm HammIng, die 21ch 
voordeed als de eigenaar. Hij kwam met het 
verhaal, dat hij 2 zoons had, die in de huisjes 
moesten gaan wonen. Hij zou 21jn best gam 
doen om voor ons vervangende woonruimte te 
zoeken. De bewoner van De Snor 14 wide hier 
wel op ingaan. Ze -..Alden het huisje ook wel 
verkopen, voor 130.000,-.... 125.000, snel 
verdiend in een paar dagen .... 
Dat deze 3 liguren niet zo ne~es zijn als ze 
zich voordeden was te ver-wachten. Een paar 
jaar geleden is een kraakpand op het 
Schurtendiep gekocht door ene Geuken, familie 
van L N. Geuken. Dat kraakpand Is op 
dezelfde manier on1rulmd als De Snort 6. Wim 
Hanmmg Is bekend bij de rechter en wilde het 
kraakpandje niet via de rechter laten 
ontruimen. Hij regelde dat liever 
netjes .... Ja,ja ... Hoe ne~es dat Is blijkt maar 
weer als je niet uit je leuke huisje In een kamer 
van 1450,- p/mnd van een hu1sIesmelker wilt. 
Uiteindelijk werd de bewoner van Oe Snor 1 4 
aan een ander hu1sIe geholpen. Toen hII 
vert1uIst was werd er meteen met bouwen 
begonnen (er Is een bOuwver -gunning) 

Op een goede dag kwam de bewoonster van 
De Snor 1 6 thuis en zag al haar spullen ne~es 
ingepakt btj de achterdeur stam. Of de 
eigenaar dat gedaan had? Nee, natuurlijk niet, 
er was vast lngebroken .... inbrekers pakken a1 
Ie spullen In en zetten die bij de 
achterdeur ... Een week later 21jn ze weer binnen 
gevveest Toch de achterdeuren maar eens 
beter dichtmaken ... Weer een week later was 
de voordeur weg en op de kachel, wat 
gereedschap en rotzo01 na, was het hele huis 
leeggehaald. Wie zou dat nou geoaan nebben? 
De eige-naw met, want zo ZJJn ze niet.. maar, 
Jan cte Jonge: "we hebben je al 3X 
vervirigende woonruimte aangeboden en daar 
wide 1e niet op Ingaan· .... ctus mogen wij Iou op 
straat zetten en Je hele huis leegialen, dacht hij 
daar waarschIInlljk .w:hteraan. 
Nette, harcmerkende burgermannetjes, áe, als 
het erom gaat geld te verdie-nen, je op straat 
schoppen en alles wat Ie hebt 
meenemen ....... Eigendoms-recht bOven 
alles ....... 
M1ssch1en gaan ze binnenkort inzien, dat een 
huIsIe op zo'n manier ontruimen helemaal niet 
w goecl<ooo en makkelijk Is. 



WNC: VAN REL TOT 
AFFAIR~j ~Jle (1 . 
Onderzoeksobjecten onderz~k..i' ';-Q \ ... 
Justllleonderzoekall} . !•· lli _ ~ 

uc: volgende keer meer info, we zullen er no • ia 
1 

Beloftes. beloMes, altijd maar beloMes in de~ 1 
over schnjven ... De doorge'l't'lnterde lezeres Il 1 1 .;;:___t 
denkt er het hare van. In de uc·s vM 7•11 •92 Het mimstene vM 1ustJ1Je, de opctachtgeefster, 
en 6-7.93 werd de belofte gedaM_ ~dacht t~, _ , begeeft zich met àt onderzoek burten eigen~ 
besteden aan het onderzoek wat 1ustitle heeft terrein. Niet alleen de wetshmdhaving staat ter 
gedam naar de WNC-rellen. Bi. deze dan... diskussie, ook het politieoptreden en het werk 

JULLIE RECHT 

AJsot het WNC nog niet genoeg is onderzoch~ 
nam het parl<et van de procureur-9eneraal In 
Leeuwarden (D. W. Steenhuis) het lnrtla11ef voor 
een onderzoek naar "'de beslultvorm1ng In de 
WNC~ase·. Waren eerst al die enge krakers In 
het hoger beroep tussen hun grijpgrage 
handjes doorgeglip~ nu waren de justitiegoden 
met hen. Het ministerie van justitie kwam met 
geld over de brug, de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en On1'Ml<keling (CDWO) 
van hetzelfde ministerie stelde een 
begeleidlngskommissie in. Het eigenlijke 
onderzoek werd • hoe modem - uitbesteed aan 
het bedri~sleven: het Utrechtse buro 
BeieidsOnderzoek en AcMezen (BOA). Eind 
1982 begon men te onderzoeken. In juni 1993 
was daar het eindresultaat een lraal boekje 
met de pakkende titel "Uw rechtsorde is de 
onze niet?!". 

"GROEPSGEWELD" 

Het is de opctachtgevers niet om een 
sociologische beschoU'Mng van het 
verschijnsel kral<en en rellen te doen. Niet de 
verhoudingen tussen 
kraaksters-e1genaar-gemeente-staqers-media 
1NOrden aan een onderzoek onderworpen, het 
gaat erom wat de ordehandha11ers. de 
bestuurders, de beleidsmakers gedaéll hebben. 
Dit onderzoek is geen terugblik, maar Is 
bedoeld als basis voor toekomstig beleid 
Kernvraag Is hoe in de toekomst de cteiglng 
van · maatschappelijke conHlcten die tot 
groepsgeweld kunnen leiden" beter tegemoet 
te treden. Het 1/1/NC wordt onderzocht omdat 
hel één van de fouten 1s waa-van geleerd moet 

worden. 

van gemeenteraadsleden en- 1 
gemeenteernbtenaren. Dit past wel 1n de 
ontv.ikkelingen van de afgelopen 1aren: justrti 

1 
eigent 21ch steeds meer macht over de politie 
toe. Door de polrtlereorganisa11e knjgt jus1rt1e 1n 
elk regopohbekorps een stev,ge vinger 1n de 
pap. Samen met de korpsbeheerder neemt de 
hoofdofficier van 1ustl1Je alle belangnjke 
beslissingen over de regiopolitie. 

OP DE KOFFIE BIJ DE DRIEHOEK 

Om aan informatie te komen hebben de 
onderzoekers met aller1et mensen gepraa~ 
voomamelllk van politie, 1usti11e en de 
gemeente Groningen. De kré'lkersters wilden 
niet meewerken aan hun eigen ondergang. In 
navolging van Jaap Slem ons (smerissocloloog) 
heelt men bil gebrek aan beter zijn toevlucht 
genomen tot Peter Plantenga, •één van de 
voormalige leiders van de pragmatische 
kraakbeweging In Groningen··. 
Op het leeslijstje van de onderzoeksgroep 
literatuur CNer kraken en "g-oepsgeweld", de 
scriptie Véll Jaap Slem ons over het WNC 
ontbreekt niet Voor deze onderzoekers zijn 
deuren opengegaan cle voor de meesten van 
ons gesloten blijven: men heeft kunnen neuzen 
in politiedossiers over de voorbereiding en 
uitvoering vm de ontruiming, werkdoss1ers van 
de gemeente en de notulen van het 
driehoeksover1eg vm 1980 tot 1991 . 

DE WNC-CASE VOLGENS BOA 

In het onderzoek wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de oorspronkelt1ke krakers, 
de het vooral om de bestrijding van de 
V110ningnood te doen was. en de autonome 
krakers . Dit zijn kraaksters die krnken uit 

• 
protest tegen c;1ll~le1 m,s:;tanden ,n de v,mmtwooraehjkhe1d op ~lkaar ar. De 
maalschappi1. Voor hen ,s kraken een manier gemeente !ag net WNC ,n eerste 1nstanne élls 
van leven en vanwege hun anarch1st1ese een probleem tussen de krakers en de 
opvattingen hebben ze geen beh<>t!lte aan eigenaar. De PGGM vond het een probleem 
kont~t met de overheid. De 'autonome van de politiek en was nauwelijks tot enige 
kraakbeweging• ontstond volgens de akt1V1te1t te bewegen. De pollne wou alleen 
onderzoekers begin 1aren ·ao; ook 1n maar optreden naar aante1d1ng van problemen 
Groningen duiken de ·autonomen· rond de Uid rond het WNC als de gemeente het hele 
op: eerst in het gekraakte Oude POlrtie Buro, 'kraakprobleem• aanpah1e. Ten tweede hadden 
later 1n het WNC. gemeente en po11ue een alles-of-niets 
Volgens de onderzoekers 21jn de ·autonome benadenng. Zij zagen ats enige oplossing een 
kral<ers· een probleem omdat ze over1ast. ontru1m1ng, en dan •.-.-el een ontru1m1ng op de 
vertoedenng en knminalite1t met zich mee traditionele manier : via een kort gecing. Er was 
zouden brengen. De WNC-l<raker*s 211n voor echter lange t11d geen bestemming voor het 
hen dan ook 1n de eerste plaats "autonome paci,d dus hel wou niet zo vlotten met die 
krakers·. De onderzoekers VefWlften de verlossende on1r1J1m1ng. 
g-on1ngse (en andere) bestuurders dat~ dit Door het gebrek aan kontakt tussen overheid 
probleem niet herkend hebben, sterker nog, en krakersters ontstond bovendien een s1tuaue 
dat zij het alleen maar erger gemaakt hebben. dle steeds minder mogelijkheden bood om 

DRUGS EN 
deze blindstaardenge, machteloze 
incidentenpolitiek te veranderen. De 

PUNK~ONSERTEN 
kommun1kane met de WNC-ers verliep a1 QaU\Y 

uitsluitend via pamnetten en stukken In het 
Nieuwsblad van het Noorden. In de krant werd 

De ellende begon er al mee dat er 1n ~ het gebrek aM overheidsoptreden 
Groningen nooit een echt kraakbele1d geweest :i: ruimschoots gekompenseerd door gespierde 
1s. In de 1aren '70 liet de gemeente Zich leiden ~ en weinig genuanceerde taal. Hierdoor vverd 
door de sterke kraakbeweging. De akt1v1terten E het WNC voor kraker*s en g-oningse overhead 
van de krakersters l<Wamen hen vaak wet goed .:: een zaak van polltJek prestige. Wat subtieler 
uit (bestrijdng hu1s1esmejken, jongeren ~ overheidsoptreden zoals ·verdeel en heers" 

onderdak). In de 1aren '80 werd het beleid : [:erd onn;129elijk.ff iiillff 
omgego01d: Groningen aantrekkelijk voor het : 1 ilif Il ill• 
bedrijfsleven, kMtoren, <1Jre huizen. De :JJii lJI Il 
kraaksters waren niet meer nodig en de _: • j - · 
autonomen onder hen hadden, op hun beu~ i · . a_ . 
ook geen behoefte meer aan de gemeente. g' 
Ondanks waarschlM1ngen van de politie liet de ~ -
gemeente het, toch al incidentele, kontakt met ; ~ 
de krakers versloffen totdat er niets meer vM 11111~ 1161••.. 

1 

over was. .!! 
u 

Volgens de onderzoekers is door dit gebrek -;: 
aan beletd en kommunikane de basis gelegd ,; 
· -oor de problemen rond het WNC. Voor :i !Pas toen de ontruiming voor de deur stond 
gemeente en politJe was het WNC een reeks e' vroeg men zich al hoe die krakers het pand uit 
vervelende incidenten waamp het etikeqe WNC : te krijgen, veel te laat volgens de 
vverd geplakt, 1n plaats van het toch veel ~ onderzoekers. Po!}ngen om de krakersters het 
handigere etike~e ·autonome krakers•. Door át ~ pand uit te praten mislukten omdat 21j niet met 
gebrek aan 1n2lcht 1n de aard van de :; de gemeente wilden ondemandelen en omdat 
probfemanek konden gemeente en politie geen :IE de gemeente geen duidelijk aanbod had. 
goed beleid voeren tav. het WNC. Daardoor Bovenden beschikte de gemeente over te 
l<Wam er meestal niet veel vm komgerend wetmg 1nlormane om mensen die 1n het WNC 
overheidsop1reden. Voor deze machteloosheid woonden of werkten tegen elkaar uit te kunnen 
van de overheid voeren de onderzoekers nog spelen. 
twee andere redenen aan. Ten eerste schoven In de voorbere1dng van de ontru1m1ng wreekte 
poline, gemeente en eigenaar (PGGM) de ZJCh het gebrek aan ervanng van politie en 

s 



1ust11Je met ·goepsgeweld". Daarnaast was er 
nauwelijks informatie over de 'NNC-ers om een 
strategie op te baseren. 
De polittevoorberetdlng was door deze twee 
oorzaken wel gedegen, maar niet flex1bel. Het 
áaaiboek ging urt van slechts eén sce~ano: 
ontruimen op 29 mei, zoals de rechter in kort 
geding had bepaald De politieplannen ~en 
ingesteld op de mogelijkheden van de eigen 
organisatie, niet op wat de kraker•s ~u~n 
kunnen doen. De politie staagde er _niet in om 
informatie ver1<regen door observatie van het 
WNC bij de planning te gebruiken. De ME werd 
naar bed gestuurd terwijl gote groepen 
bepakte en bezak~ krakersters het WNC 
binnengingen. 

en OM en met ~n 11.011ei..·ueve beslissing van 
alle betrokkenen, zoals nu het geval was 
("group think·). De massa-arrestatie zorgde 
voor veel problemen. Door de slechte 

olltle-lnformatle zat men met so mensen meer 
~an verwacht in hun maag. Politie en OM zaten 
voortdurend in angst dat de rechter de mensen 
zoo vrijlaten voor het proces. Onder druk van 
die angst werd er in ijltempo gewerkt aan het 
onderzoek en het proces, drt was natuurt11k niet 
bevordetijk voor de kWalite1t va, h_et _wen<. Het 
OM moest halverwege art 1 40 (krim1nele 
vereniging) nog ergens tussen 21en te proppen. 
Door de ge1mprovtseerde huisvesting van d~ 
arrestanten zaten mensen vaak in groepen in 
de bak, Zij konden elkaar ondersteunen in hun 
ZV'lijg7Jlamheid zodat de verhoren meestal niet 
verder kwamen als · de verdachte •ive1gert een 

verklaring êl t':._~eggen·. • 

~~'-ë __ :;~::-ç: ~ÈiewielertJ e 
-- - - - ~ . ~~-- __ ..;. .. , 

• HM ~;;,;;,,,ot1ef dat het 950,,ans bestaatt van Cn,111nzn ~nt~~t~o'!~~·d IEJII, 
h"'" s•ft"'" . _...,, .- .- ·-:-.:>-:::,--e: . -~. De onder20ekers betreuren het dat door deze 

Het groningse Openbaar Mnisterie ~ onder cruk genomen beslissing er geen 
(OM.officieren van justitie en aanhmg) ste1de aandacht was voor a1terna1Jeve manieren om 
zich tradtioneel passief op. Pas op? mei kreeg de krakersters te vervolgen zoals de ·Gelderse 
de voorbereldingsgroep van de politie kontakt methode": het vervolgen va, mensen op 
met het OM Ondanks bezorgdieid van de art 1 40 naar aanleidng van de rellen rond de 
politie hadden ze geen Idee wat te doen met ontruiming van de Mmënburcht In Nijmegen. 
groepen mensen die niet lndMdueet De onderzoekers kunnen hu_n enthousl~sme 
hen<enbaar waren ("groepsgeweld'). voor deze gelderse benadenng nauweli1ks 
Door deze slechte uitgangsposttle van politle onderdrukken. Lekker op je gemakje de zaak 
en OM verliep de ontruiming van het WNC nle~ in kaart brengen, een aantal zorgvuldig 
echt naar wens. Mensen konden rellen trappe geselecteerde mensen oppakken (de leiders 
zonder dat ze daarvoor veroordeeld werden· uiteraard), die geïsoleerd opsluiten in . 
De onderzoekers vinden dat het OM nogal een politiecellen en verhoren onder de kUnd1ge 
waagstuk heeft uitgehaald door m~nsen te begeleidng van de rechercheschool. ... Het 
vervolgen met een kollekttef gebruik van wordt allemaal nog mooier doordat de toen 
art.141 (openlijke geweldpleging). Voor deze gebruikte a-t 140 konstruktte inmiddels door de 
je was er bil, dus je bent erbi(:"ett,ode Is Hoge Raad Is goedgekeurd 
namelijk geen jurisprudentie (uitspraken van de 
Hoge Raad over soortgelijke zaken). Volgens 
de onderzoekers had justitie het beter kunnen 
proberen met medeplichtlg,eid aan art 141 . Ze 
vinden het jammer dat deze mogelijkheid om 
·groepsgeweld" te bestrijden niet eens Is 
uitgeprobeerd 

'draaihoekfoutje' 
Daarnaast 1s het volgens de onderzoeksgroep 
een slechte zaak dat men onder áuk van de 
publieke opinie alle WNC~rs heeft opgepakt. 
Zij vinden dat de beslissing om mensen al dan 
,ipt oo te oakken een zaak moet zijn van politie , 

BESTUURLIJKE PREVENTIE 

De onderzoeksgroep vindt dat er s1n.lktureel 
wat gedaan moet worden aan het probleem 
van de "autonome krakers·. De 
voedingsbodem van het probleem moet 
worden weggenomen door een 
leegstandsbeleid waardoor kraken voor1<omen 
wordt Ook moet de overheid zich met pas met 
de krakersters beZlg gaan houden als de 
ontruiming voor de deur staat De 
onderzoekers willen het openbare ordebeleId 

niet meer a1Ieen overlaten aan pobue en 1usoue. N1llen al lëV'en toegepast op wat alledaagsere 
Bestuur, polrtle en 1us11t1e moeten sérnen ongewenste versch1Inseten zoals inbraken en 
1ngnjpen 1n een "proces van venoedenng, fietsendielstaJ. Ook mengt de 
toename van overlast en radcalisenng van onderzoeksgroep 21ch In de aktUele ciscuss1e 
maatschappelijke goepen·. Te denken valt aan over de aanpak van "groepsgeweld' (Zie uc 
optreden tegen kraa<kroegen zonder 30-1 -93). Het onderzoek gaat In lerte over de 
horecavergunning, stroom fatten etc. Dit heet bestnjding van ·groepsgeweld", de 
bestuur111ke eventie. _i _'Jr onderzochte WNC~ase 1s een voorbeeld van 

}f. hoe het niet moet De onderzoekers Zijn ooi< 
' 'f:· bepaald niet de enigen die vinden dat er beter 
w· gebruik gemaakt moet worden van de 

,i;· ., bestaande middelen. 
-Door drt optreden worden du10 11 e grenzen Je zou je in slaap kunnen laten sussen doordat 
getrokken zodat de krakersters weten wie de 1o tiet onderzoek met wordt geplert voor de 
baas is en de burgers niet bang hoeven te Zijn harde aanpak die tegenwoordig zo in de mode 
dat de overheid de zaak met in de hand heeft is. Het gaat de onderzoekers echter om 
De onderzoekers pleiten tevens voor•-,-• efficientie, en hard optreden Is met a11Jjd de 
verbreding onder overhe1dsbegele1ding: meest efficIeme methode. Zij verdelen 
·investeren in informele en formele netwen<en • krakersters In goede" en "slechte· krakers 
<ie de betreffende probleemgroepen omnngen 1,,. (oorspronkelr1ke en ··autonome• krakers), deze 
en indien mogelifk deels omvatten•. ~ verdeling Is op zich heel ouderwets. Dat de 
Voor al cit lange termijn beleid is enige O ·autonome Krakers· onbeschaamd als een 
eensgezmdie1d binnen het overheidsapparaat- probleem worden bestempeld Is weer helemaal 
noodzakel1Jk. De onderzoekers vinden dat het ~ van deze tijd. Je kan hopen dat door het 
crreh0eksover1eg de zaak btjelkaar moet "'C gepropageerde beleid van selektleve repressie 
houden, het overleg moet een sterkere rol (alleen de ·slechten· pakken) de ·goeden· met 
knIgen op het gebied van openba--e orde en Q. rust gelaten worden. De komblna11e van 
veiligheid Q selektleve repressie en verrechtsing laat VM dit 
Als de ba'Tlcades toch op straat liggen moeten vluchtwegge~e wemig heet. Geen enkele 
politie en justitie nexlbeter omspringen met C ka'rtèrebeWJste politicus zal geassocieerd 
"groepsgeweld". Ze moeten leren van ~ ~Jen wor~n _met krakers ol ze nou 
soortgelijke zaken In het ver1eden, Informatie .._"' autonoom zl1n ot niet 
beter gebruI1<en en een áaaiboek met ~ Het idee om alleen de raäkale elementen van 
meerdere scenario's is ook niet weg. 01) een beweging te bestnjden Is ouwe koek. Het 
Bovendien moet de band tussen politie en OM:= Is wet nieuw van cit bestrijden (en beheersen) 
wat worden aangehaald. Het OM moet haéY structureel beleid te maken en de uitvoenng 
passieve houdng laten varen, strafrecht en ril déléWVan niet alleen aan politie en fustrtie over te 
politieoptreden moeten niet meer los va, 0 laten. De EGO-ambtenaar; de stadsplanner het 
elkaar gezien worden. e': geme:nte_~adslid, ze moeten allemaal hun 
De onderzoekers doen geen uitspraken over ..C steenqe _biJdrag:n. Dit steen~e ~an wel eens 
tekort schietende wetten en bevoegdheden. Ze c:.) een strurkelblolqe worden als diverse 
'Mfzen erop dat er in het geval van het WNC "betrokkenen· met zo betrokken blijken te zijn 
veel bete.- gebruik had kunnen worden C en weigeren zich te laten dicteren dOor het 

gemaakt va, de bestaande mogelijkheden. ~ driehoeksoverleg. . -•• -. ,· -

DE GOEDEN EN DE SLECHTEN 

Het Ziet er nret naar uit dat dit rapport ergens in 5s ::!:• ie net rBPP0ft zeot WIi lezen kun 1• one OJngen 
een la beland en dat we er verder niks meer C a • 11 de lntowinkel G-oningen ligt "n inloik- en ><cp .. , 
van horen. Dit onderzoek IS bedoeld om Q exemplaar (Staen11lstra11t 39. G-o-11nget1 wo e/za 14•17 
toekomsllg beleid op te baseren; de uur, 
voorstellen voor dat belerd passen wel erg ~ · V--:"egwoneno..-. HLinnen een kop,e knJgen door F5,BJ 

mooi binnen aller1et ontwikkelingen op polllle- '- OYer ·• makan op c;:ro 3446236 Vlll'I AMOK~'loord ,n 
en Ius1Jt1egebted. ~ G-on,ngen o.vv ·eoA· 

.. ~ -Je klln n1uuut1111< ook zelf een l'Xemplaar ::iu2 llen bli 
Zo wordt de bestuunI1ke preventie waarmee de Buro Be1e.dsOnoerzoe1< en Aa,,,ezen (<X»J284.49) 01 08 
onderzoekers de ·autonome krakers· te 1111 cowo (070-:?7C7324) 

t 



d is een stuk dat is geschreven 
Beste lezertjes .. Het ~ufvo~g:nlebrochure, over het wel e n wee 
om i n de landelJ. jke J.n owi.n e rden Ook vinden we het 
van infowinkels, gepublic:erd t~e w~reng~n van onze geschie
belangri jk jullie op de oo~te hoo de nodige • feed back', 
denis en de stand van zakend J.n -!!eän pof kritiek te krijgen. 
in de vorm van insp~reren e / en om op zaterdag 11 september 
verder willen we jullie uitnod g 5 jarig verjaarspar-

6 1 te komen voor ons -
van half 2 tot an9sf ink l dan een nieuw verfje te hebben 
tijtje. we h<:>pen de l.n ow 1 ~eken in de ramsh en de biblio
gegeven' gooi.en een aan ta en wordt uitgebreid. Er za 1 
t heek krijgt een betere plaa:s zijn en jullie mogen allen 
koffie, thee met een verras~~gjving ~er ondersteuning van de 
een automatische giro-oversc 
winkel tekenen. 

GRONINGEN 
689 

Het nu volgende verhaal 
zal je een overzicht geven 
van zo'n 5 jaar infowin.kel
ervaring in Groningen en 
werpt tevens een blik op de 
toekomst. wo hebben het stuk 

ebrui.lct voor een -evaluatie , 
~ar die is niet afgerond en 
het stuk is daarom bedoeld als 
een puntsgewijs aanstippen . 
van belangrijke momenten , ervari.ngen 
en voornemens . Mocht je vragen, 
opmerK.ingen of anderszins hebben 
neem dan even kontakt met ons op. 

. n het gekraakte Wolters 
, 689, gehuisvest 1. 1 . er 

(WNC) Ret was nogal hoogdrempe i.g,_ 
sienbiaden maar amper boeken of niet si.en-

In '87 werd 
Noordhoff Complex 
werden vooral veel 
gerichte spullen verkocht· 699 was in eerste 

k • or het oprichten van i h 
De •noodzaa vo •informatiegat• dat Slagerz c t 

instantie het opvullen van het ehele inventaris naar Amster~am 
achterliet. Deze was met haar l09 kon mede hierom voornamelijk 
verhuisd. De samenhang bi~ne~ idueel efreak waarbij er lande
bestaan uit goedbedoeld, ~ndJ.voede ko~takten lage n . Na verloop 
lijk en internationaal vri. j g_ kussie in de groep bepaal? door 
van tijd werden de sfeer en ddi.s ep niet adequaat op wi.st te 
een aantal konflikten waar e gro 
reageren. 

1
.j indertijd tamelijk onbediskus-

De ideologische 1. n was . nti-ka ital istisch, anti-
sieerd maar wel vanzelf_spr_ekend. e: wel ln die volgorde! ) . 
racistisch en anti-seks1-st1.sch (t dat de enige vrouw binnen 
Kortom vrijblijvend. Op het f~omendoor een sexistisch voorval' 
de groep ( van 4) werd getro en d a solidair tot niet of 
bleken de 3 mannen er zeer ~eroe;1= ' bleek niet zo vanzelf-

! . jk te gaan Ant1.-sex1.sme d. t rd moei l. mee om i. jk om samen door te gaan en l. we 
sprekend, het wa~ ?nmoge 1. 

0 
te heffen. 

daarmee de aanle1.d1.ng om 689 P k. af te ronden met een 
d b 1 ten om de samenwer 1.ng Er wer es o . . .bl. jvende samenwerkingsver-

diskussie over se~1.sme ~innden v~l. J ~e wilden onze pijnlijke 
banden en kolle kt1.even in e si.en. 
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ervaring en de diskussie erna ten goede laten komen aan andere 
groepen in de stad die we voor een gesprek hadden uitgenodigd. 
Helaas was de opkomst laag. Het enige landelijke blad dat het 
verslag hiervan publiceerde (zie bijlage 1) was • 't Info•, 
naar later bleek een smerisblad . 

KRUISLINKS 

Wolters werd ontruimd, de Kruisstraat gekraakt en een 
relatief grote groep mensen wilde begin '91 wel wat met info
verspreiding, diskussies en organisatie. Naas-t een in verhou
ding met 689 duidelijker intentie om meer naar buiten te 
treden was er de behoefte om dit alles degelijker aan te 
pakken en beter te bekijken wat we· wilden. Door de diskussies 
wilden we onszelf ideologisch ontwikkelen, en deze kennis, 
samen met informatie toegespitst op konkrete gebeurtenissen 
(b.v. in de vorm van aktieverslagen) verspreiden. Er werd 
gediskusieerd over ideeën die fundamenteel zijn voor een 
linkse strijd. 

De groep bestond uit ongeveer 12 mensen en was vrij gevari
eerd, van jong tot •oud', van anarchist tot anti-imp. 

De thema's die we wilden bespreken liepen zeer uiteen, van 
gewapend verzet tot aan bevolkingspolitiek. En omdat het moei
lijk was om er struktuur in aan te brengen waren de diskussies 
voor enkelen zo oeverloos en ver van hen afstaand dat ze er na 
verloop van tijd uit stapten. 

Ook bleek uit de diskussies dat er verschillen lagen in wat 
mensen voor belangrijk hielden. Sommigen wilden zich richten 
op direkte (re) aktie, terwijl anderen het met name over een 
politieke ondergrond voor links wilden hebben. Dit sloot 
elkaar voor de meesten niet uit maar wel splitsten we op in 
een winkelgroep en een diskussiegroep waarbij er ook mensen in 
beide groepen zaten en zitten. In november • 91 werd ook de 
Kruisstraat ontruimd. 

INPOWINKEL GRON 

Ten tijde van de ontruiming van de Kruisstraat was inmid
del s ook een andere ruimte gekraakt. Infowinkel Gron was een 
gekraakte winkelruimte midden in het centrum, een plek die wat 
de verbreding van het publiek betreft maar perspektieven leek 
te bieden. Oe winkelruimte en de etalage waren strak en we 
ko nden het nodige aanbieden omdat we de helft van de bladen en 
boeken van het inmiddels ter ziele gaqane Slagerzicht hadden 
overgenomen. 2 weken na de opening werden we echter ontruimd. 

INPOWINKEL GRONINGEN 

November '91 verhuisden we naar het Vredes Informatie 
Ce ntrum (V.I. C. ) waar we de winkelruimte van AMOK-noord over 
konden nemen en met ons eigen assor~iment konden aanvullen. De 
betrekkelijke zekerheid van een gebruikerskontrakt kwam ons 
goed uit hoewel we wel even over ons krakende hart moesten 
strijken. We hebben een redelijk mooie winkelruimte, maar 
worden tot op de dag van vandaag vrij we inig door klanten 
bezocht wat ook met de lokatie te maken heef~. 

In de periode rondom de ontruiming van infowinkel gron en 
enige tijd daarna zag de winkelgroep het als een belangrijke 



taak om te komen tot een samenwerking met een aantal alterna
tieve groepen in de stad . De beperkte pogingen leverden echter 
ook maar weinig respons op. Langs informele kanalen en door ad 
hoc samenwerkingsverbanden zijn er in de loop der tijd echter 
wel een aantal kontakten tot stand gekomen met o.a. de studen
tenbond, de wereldwinkel, rebel, Cuba sl en de Stichting voor 
Surinamers in Groningen . 

Juni • 9 2 werd er een beginselverklaring gepubliceerd ( zie 
bijlage 2) in het eerste klantenstencil dat werd rondgestuurd 
naar verschillende groepen en gepubliceerd in de Leef in 
Chaos . Hoewel het bedoeld was om regulier te verschijnen was 
het geen lang leven beschoren. Ook werd in die tijd de cyclus 
'bajusstrijd en solidariteit' georganiseerd. 

Binnen de ten tijde van Kruislinks onstane diskussiegroep, 
werkgroep 902, werd er o.a. gepraat over gewapende strijd, de 
verbindingen tussen sexisme, racisme en kapitalisme en over 
een revolutionair anti-racisme. Hieruit voortvoeiende is er 
het initiatief genomen en meegeholpen aan de organisatie van 
een aantal redelijk goedbezochte anti-racistische diskussiea
vonden. De infowinkel zelf heeft deel• binnen die groep en 
deels parallel hieraan eigen diskussiea gevoerd, is lid van 
Groningen Bekent Kleur en heeft o.a. een anti-fascistische 
avond georganiseerd . 

Wat een probleem is is dat de onderlinge samenwerking nog 
steeds teveel afhankelijk blijkt van individuele inzet. Hier
door wordt inefficient en niet doelbewust gewerkt. Maar ook 
het gebrek aan menskracht om de winkel e n aktiviteiten draai
ende te houden, waardoor een aantal (te)veel hooi op de vork 
te dragen krijgen en nemen, is een probleem. We krijgen het 
voor elkaar om 2 dagen per week open te zijn, maar zijn alleen 
in staat om op ad hoc basis met andere groepen samen te wer
ken. Landelijk en internationaal lukt daarom amper. 

EN HOE NU VERDBR? 

Bovenstaande is een weerslag van ons verleden. Maar 
hoewel hier individueel een aantal lessen uit zijn getrokken 
moeten die als groep nog grotendeels verwerkt worden. Al met 
al nog veel onafs, zelfs ons logo is dat nog niet helemaal. 

Ook het afgelopen jaar zijn we o.a . tegen een aantal prak
tische problemen opgelopen zoals: hoe verbreden we het pu
bliek, hoe vergroten we de financieële mogelijkheden en de 
menskracht? 

Als we meer mensen willen bereiken gaan we ons dan met name 
richten op (het verbeteren van het aanbod en het uiterlijk 
van) de winkel, of zouden we niet beter een kraam kunnen 
inrichten en daarmee op de markt gaan staan, of, nog beter, 
ons richten op lezingen en/of diskussie-avonden van 'alterna
tieve' groepen? Wie moet dat betalen bovendien, en hoeveel 
tijd en energie hebben we daarvoor? 

Maar ook ligt er nog steeds het punt van het formuleren van 
een solidere basis waarin vragen worden beantwoord als: wie 
willen we bereiken en waarom en welke politieke lijn willen we 
uitdragen? 

Of de vraag: als we ons willen richten op •verbreding', hoe 
doen we dat dan? Met welke groepen willen we een same nwerking, 
op wat voor basis, en wat stellen we ons daarbij voor ? Wat is 
o nze ve rho uding t ot 'alte rnatieve' groepen e n wat is onze ver-
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houding tot 'de sien'? 

voe::~stva~ez!is~:;:in;satie-diskussie betekent het ook 
k k s over o.a anti fa . het ra en. Of, meer algemeen d · - , patriarchaat en 
geschiedenis van onderdrukk" oorgaan met de bestudering van de 
duidelijker gestalte te ge ing en verzet o m de eigen ideologie 

We h ven. 
open op niet al te lan e 

met antwoorden op de bove t g d termijn met een stuk te komen 
als basis om op samen te ns aan e vragen dat evt. kan dienen 
diskussie te gaan. werken en dat uitnodigt om met ons in 

Het mag duidelijk zijn dat 1 d 1 
samenwerking eerst nog op een 1 an e ijke e_n internationale 
we dit in principe net zo ed 1ag pitje komt te staan hoewel 

Het bovenstaande zal i; tuu \ ~ noodzakelijk zien. 
hebben voor ons groepsproces Wr l. j_~

1 
ook konseguen ties moeten 

manier met elkaar same · e wi en op een toffe, zorgzame 
politieke daarin betre~~:~ken' zorrt het persoonlijke als het 
kliek worden, maar wel st' we w e n gee n vriend ( Innet l jes
zin. reven naar kollektiviteit, in deze 

Wij zijn te bereiken 
op woensdag van 1:30 tot 
en zaterdag van 1 : 30 tot 
Infowinkel Groningen. 
Steentilstr. 38 
te Groningen 
tel: 050-133247 

6 : 00 u 
5:00 u 

Post naar: I n fowinkel 
Groningen Postbus 2107 9704 CC Groningen 

Noot: wat we nog ter verdu ' d 1 · ·~ - . 
infowinkel uit 3 11 2 l. e l.J"lng WJ.llen zeggen is dat 'wij' als 

h mensen beataan maar dat dit · ' 
c ro~ologie heeft kunnen blijken iet lt'jd . , zoals uit de 
ons 1s er van het be in af ' n . a 1 zo is geweest. Een van 
gedurende de periode: van ~~~ bf J ~~rokk1;n geweest, de anderen 
o nderbrekingen. ot infowinkel groningen' , met 

* eoek§n 
*UN ' .. 

··sf 
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BIJLAGE 1 

van 11 689 11 Groningen, l9·0l·90 

Hallo 
. . . ons laten horen. Er zijn on 

WiJ hebben nogal lange t1.Jd n1.ets van d I de groep die "689" 
. . . trubbelingen ontstaan waar oo 

overkomel1.Jke 1.nte~ne s aan als samenwerkingsverband. 
draaiende hield, u1.telkaar moebslt g s een diskussie die gevoerd moest 

1 ' d ' ng voor de pro emen wa .. b' . Aan e1. l. . i h v orval voorgedaan, waarbl.J l.Jna 
worden. Er had zich een sex1.sc se oo diskussie liep niet omdat niet alle 
iedereen van de groep b7trokkenz:~~~el~ wilden betrekken, terwijl enkel!n 
mannen het probleem sex1.smeiophet konkrete geval dat de enigste vrouw die 
zeer de mist zijn ingegaan n w• t van een sexistische aanval. Het was 
bij "689" werkte het slachtoffer rd . stantie bij Hier d.oor heen 

da bleef het in de eeute 1.n · · . . k 
haar probleem . en ar ' d . eit ontwikkelen bleek een onmogeliJke zaa . 
te breken en 1.ets van sol1.dar1.~ vrouw de gebeten hond we:d omdat ze 
oe zaak escaleerde . zo 7~g at e 
allerlij dingen du1.del1.Jk stelde.de vrouw wilden wel verder diskussiêren en 

Een deel van de mannen en n Dit met de inzet om met deze 
. op papier gaan zette · . d d dingen mbt sexcisme b' . dere poli~ieke groepen in e sta : 

stukken diskussie los te breken l.J 1~jke verhalen aan diverse groepen in de 
Wij hebben een aantal persoon d1.skussiemiddag. Dit om de, op 

d Ul.. tgenodigd voor een . d an stad gescuur '. en · s over de mechanisme's u1.t te ragen a 
pijnlijke man1.er'. verworven k7nn7 d hoop dat hun dan ook zouden gaan 
aktieve groepen in de stad. Dl.t 7n . esche mechanisme' s in politieke groepen"• 

d rwerpen als "Sex1.s c1. · f d' k · e praten over on e . . . " n het belang van een perspekc1.e l.S uss1. 
het begrip "Kol~ekc1.v1.t~it ' e fha k liJk van de soort groep. Dus een 
voordat je aan iet~ begint. Ona nneander soort van politiek 
politieke tiJdschrifteru:iandel ~Îee:roepen spelen deze dingen. Willen we 
samenwerkingsverb~nd, binnen a . ' ek. een reele mogelijkheid tot 
werkelijk een radikaal ~ndere pdolit~llen we ook aan zelfkritiek moeten doen, 

d k l ' J' ke veranderingen, an z daa wer e i n "68900 vandaar dus ... 
naar de mening van rest~n~~nnv~og een ~telling die als volgt ging: 
wij hadden naast deze s u · e 

Kollektiviteit is de oplossing voor sexisme 

. . formuleerd omdat wij dachten dat 
wi j hadden deze stell7ng zodanig ge evoerd zou worden . Niet omdat 

dan de diskussie over allebei de beg~1.p~e~sgwac vooral een mannenprobleem 
wi j denken dat hij waar is: Sexisme l.S iestantie aan hun zelf moeten werken, 
is. Mannen zullen dan ook i.n .. ~el~=~~~=v~?, verantwoording in hebben. De vrouw 
zonder dat vrouwen daar een o . h k altijd met vrouwen willen organise· 
die bij " 689 " gewerkt heeft. zal zie 00 

ren, naast gemengde kollektieven. 
di heden, laag. Wel zeiden de mensen 

De opkomst was'. mede do~r omstanda~ ze over de genoemde begrippen 
uit de div. groepen die aanwezig waren 
gepraat hadden, of dat nog wilden doen. v r het bestaansrecht van "689", 

Ten eerste miste men een gedeelte o e was om de dingen intern te 
men was eigenlijk van mening dat er nu een moment 
veranderen en door te gaan. 

Het bestaansrecht is er in het begin geweest omdat Slagerzicht naar 
A'dam was vertrokken. Later kwam het RAFKO. en nu is er geen echte noodzaak 
meer voor het bestaan van "689" . Koppel dat nog aan de slechte interne 
verhoudingen die ontstaan zijn, en je begrijpt waarom wij besloten hebben de 
boel op te heffen. 

Het tweede punt wat naar voren kwam was dat de begrippen kollektivi· 
teit en samenwerking vaak door elkaar gehaald worden. 

Kollektiviteit ( gemeenschappelijk politiek doel, gezamelijke 
ontwikkeling, gelijkwaardige basis, gezamelijke verantwoording en 
gezamelijke wil) is iets waar aan gewerkt moet wo rden , je naar toe moet 
groeien. Zowel persoonlijk als politiek e$n lijn zien te krijgen d.m.v. 
uitgebreide perspektief diskussie•s en de bereidheid tot het geven en nemen 
van onderlinge kritiek vanuit een gelijkwaardige basis. Dit is wel iets 
anders als gelijkwaardige posities (vrouwen · mannen) 

Hier stuit je meteen al op problemen; In die systeem zijn de meeste mannen 
en vrouwen individualistisch opgevoed, Rebben nooit geleerd kritiek te 
uiten/ontvangen, en is het gewoon moeilijk om eerlijk te zijn. M.a.w.; 
allerlei patriarchale mechanisme•s worden binnen alle politieke groepen 
gereproduceerd. 

Wil je hierin vooruit komen dan vereist dit een permanente strijd. 
Kritische beschouwingen over de onderl inge verhoudingen, de verhoudingen 
cussen mannen en vrouwen, en over de verschillende verwachtingspatronen zijn 
noodzakelijk. we zullen de mechanisme's moeten onderzoeken op hun oorsprong 
en hoe ze werken. 

Samenwerking is iets duidelijk anders, kan duidelijk minder zelf· 
bepaald zijn, vaak ook basis van iets van buiten de beweging, als reaktie 
o.i.d. 

Samenwerking is op z•n best alleen gelijkwaardige basis en gezamelijk 
dragen van verantwoordelijkheden. 

Binnen samenwerkingsverbanden zijn de persoonlijke gevolgen van b.v. 
sexisme, vrijblijvendheid en laksheid duidelijk anders omdat de persoonlijke 
verwachtingen minder zijn als binnen èen ~roep die streeft naar kollektivi· 
teit. 

Binnen samenwerkingsverbanden accepteer je soms bepaalde vormen van 
vrijblijvendheid, omdat je de mensen nodig hebt om praktisch door te kunnen 
gaan. Vrijblijvendheid staat voor het niet accepteren van verantwoordelijk· 
heden, welke je dan bij iemand anders op de schoot deponeert. Door daar niet 
over te diskussiêren ga je ook weer een bepaalde verantwoordelijkheid uit de 
weg. Je neemt de ander niet serieus, en dan ontstaat e r een ongelijkwaardige 
basis. Uit zo'n samenwerkingsverband kan nooit een kollektief groeien. Laat 
staan "vrije" omgangsvormen. 

J3 
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Konklusie's: 

-In de meeste groepen binnen de autonomenbeweging wordt , denken wij, 
meestal gepraat over waar we t119en ziJn. Over waar we voor ziJn, en 
de konkrete weg daar naar toe, bij na nooit. Het ontbr eken van een 
perspektief diskussie i s meestal normaal. Dit is een grote belem
me ring voor de vooruitgang van de beweging. Of je nu een revolutio 
naire cel bent , of de wa t bescheidenere taak van een boekhandel wilt 
uitvoeren , het doel dienen we zo konkr eet mogelijk voor ogen te 
hebben . De weg ernaar toe dient duidelijk te worden in een diskussie 
met de beweging en in de manier waarop we met begrippen als 
onderdrukking binnen ons zelt omgaan . 

·Sexistische rollenpatronen en patriarchale mechanisme•s dienen, 
intern en extern. volksvijand nwruner één te zij n willen we een echt 
alternatief kunnen bevechten . 

·Veel groepen werken met een tekort aan mensen. Vaak worden dan 
individuel e oplossingen gezocht. Je gaa t door , koste wat kost . Op die 

manier bedrijf je geen politi ek maar beoefen je tegenstr ijdigheden . 

Tot slot 

Wi J bestaan dus niet meer , maar als et groepen mochten zijn die het, 
net als wij. belangrijk vinden om ove r bovenstaande te praten/diskussieren 
dan willen wij dat ook graag . WiJ vinden, zoals al eerder gezegd, het voor 
de ontwikkeli ng van de links-militante beweging zeer belangrijk dat er over 
aeze dingen gepraat wordt . Wij zijn te bereiken op ons oude adres. 

Ten slotte nog de oproep om je informatie/ blad/ verklaring in het 
vervolg naar het RAFKO te sturen. 

Gegroet, enkele ex·"689"ns 

links en toch 
Jeesbaar. 

Jorry l•.!..:e r s te r s , aorry inîl)..i ink•sl. · . .;e, ens ,ll:.i:.i t~r:ebrëk r;een 

twee<le <> 1.Jlare b i j '1it stuk . Deze t weede bijlage i;:; .,en ~,tuk 

met le titel : " Infowi n.k~l iron inren , .,at i:; dat?". Je Lu!rki 1• 

i.;:; n t " tuk al "en:;i ~ertier in .Je ïi·to:; v<1r::ichenen , on,eve~r een 

J~ar Jeleden , dus Je rk J~ ~t~~ l ~or ·~n::; door ! 
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iet vo!.-c:1c.e _:t• .. c<.;t? -::~k~t i .. -?c.?r. ,r1·:.:· , ,,.~__j ~ .11(':i~=i- ~3:r;°;f!..,=. : 7 o · ; 
i . ~ ,..... , ~ -:o~~ _.,:,"'1!:",: O -d ~ 1.r: ·~=oni•1n 1..., ._.11 le ~~:.·o~- r-i:tl·tc'.:.~ . ,,,,,-~ =>;"~ta-~gït <ic:-g-: a.~c.•:r i. ~ tl 

... . . . ,-.Jll/1> 4~ er c.i ~ 2 ,r- "' -o g' ,, " :: ~ " Q. -Voot" :\.! ·.ncn1::1.1.t ~1:.. . Jt..r~•.::: .:1.~ -~ n aam •,an r,.,,. =,., ;. .... a..~ ;!!.~:, a.5 ;;,~ a-~ • ;;. 

l<: .t.:."::end~r t?!I ;n~·-?lt: ie t.!ll:, ~a.ar J.C~iterwet:e , J~;ia::32::r!;'°~g_ig;; i' ; · 
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Je _f .·:?!.o.en<" r1eb 1:: i:1 iJ·atsb.nd -estude~rd , Een toff;~ ~ "[~ ; 8~'[ -a '"~: - . ., r i ., :, :r 

t. 1.Jd , ::i::r,r ook veel '!lle!l:!e tu:c: nen al :iat rascis tische 
. ~"o:,o 

~ewelu . Go ,: :1ois no.ar e~n D.Dtifa--demo .ge:, eest in DlD ,1 §: :-öi-~ 
..- .~ ~ ;l,;;~:, o 

die ile_lemaal uit de 'land liep, .'f_ ~~ 'ä · _. : 1:'! 3 . 
- - '"" .. . - . ~o: ,. 8 

Awel , na ~ mae.nden was ik weer bliJ relr,xed in ie stad ~ : 
- c.. - = ronJ t e kunnen lopen zonder al te vies nagekeken te i~-~? ~ !; _ 

• ,=, ,.. ca. ~ 
worien. \-lant punk:i zijn niet geliefd in Duitsland ; ;-~-~ ~~;,} 

,, ;:I ~,, =- -
niet alleen bui tenlan:ier s worden daar n::igekeken , al to ' -;~ ~ ~ ~ 

9 ., " -
moe ten daar ook op l:un tellen passen . ,'%;::; ~; ·Ï:.'1- g l: .g 

--c:c:c:. .. ,dl "g-
A•-1el ik ben Jus weer lekker thui3 , er is, een vriend op 

_,,n? -,ezoek die Grunn :,el eens :-lil zien , incluis US Vera. 1 ~ r~; 
Dat begint l ekker , ~e :o::ien 3ite teg en die ziJn bodyguards 

- -:, • _, 0 
op On:! :i.fs-i;uuzt. . ;;om~ s w~et home. \ ~ ~.~~ 

Nou Ja , in Ver a ver'.irinken :,i j in punkmuziek en Leeuw

bier. i-:aa.r mijn vriend :-,il meer zien. Dus naar de f~~) 
Peperstraat en l a ter naar de Route óó in J e Foelestr aat , 

Noem miJ naïef dat ü niet wist dat jat een 

Je s tapt dus nietsvermoedend binnen en de 

zodra de barkeeper mijn boodschap op mi j n 

zen : nazi ' s raus. P.ij begint te schre~uwen "raus r aus" , 
lig, 

alltem 
u1<>mat11ch 

n. llt wilde n 
Onze beschonken sta.a t deed ons de situatie nog niet dat di - -lör.1 een J apa, 

"•indeli e "H h Overlejj !"J.În ver geheel op waarde scnstten , dus prober en "Ae bier te be- Is ;. voor oni hè.J>ela, 
en b' e1t1va denk . \ 'pn 

stellen. In plaato •,an bier begi.::lt de bruin ( 1) lang- ~, · "her lin . •t:~ 

harige hardrock-t.eiüel ons met ijsklontJes -;e beko~elen. · 'flS.f 
Dit s ein •~kt on, duidelijk dat wi j n,ot gewonst ,ijn , net, ;,,,i''"' • 
zoals WiJ niet langer wensen te bli j ven. Als we woggaan ,.~gt, • v r ••1o t• • 
brengt de barkeeper de =it ler-groet (waar iedereen bij f::~ 
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) 1 er t d II k •da en 
zit zonder te reEt~er en • \fat" ben ik bli j weer thuis te. da~ eri~ z!"11hteh r dit ••tiva1;..," , T ~ .. '"T4~ ... w~ v.,o oab O e eel w, m,110 ' K 

ZiJn ( ?) ~ 1~~"1,.u :!~ echte •tud;':geb,if te doen ia voor P d, 
• n _s.n houdt UJtera~r~\ e ~ houw.burg breng~ 

Wanneer zal de eerste steen r ichting Route 66 vlieg ~n ? • •Jn voor de ~de~;n••. maar dw 

D R t 66 i f onbetaalbaar Va d , . e ou e s ·J e oute weg naar gelijkheid , vrijheid en·~n,_at,ef• · n a11r ons 
, .. ,,. "'1Jeq .._" '""~,- •• ,/f.. .. rluJ broederschap. I> • .,.,., , "" .,,. .,J"v,,'-'• ""'l'~., 8_,1.,";,"1 ~. nem, r,,!011 PnJ~t een 
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Hallo allemaal. 

.:.,.. 

Ik wil Jullie iets vertellen over wat we meegemaakt hebben tiJdens de tour van 

Fleas and Lice + Hiatus in Polen, juni van dit jaar. ~~:;_..~·.,~ .... --~ \._a-1'--\ 
TiJdens het optreden i ~ 'ill/ 

neen club i 
n Gdansk werd d ~ 

qrote croep neo-nazi 's e club aangevallen door een 
, hooligans met k 

~ ~~ '\. ;up~ ~ 9•epistolen. 

. ~ - r ~ ~~.E: ~ • ~ \ 
~ - .. " zeten we va.at. Ce n&:1.' s vernielden , ..-...rt 

omdat de êlub van buitena: afgeslotenl~as , iten kapot en gooiden met stenen en :,_,· . -:X--Cs3.ïn a e'3~ ... \k,4~~~~ 
flessen. Twee mensen v d b d ~ IWl~~~W, 

an e an moesten naar het ziekenhuis gebracht worden . 

vanwege verwondingen aan het hoofd 
· Omdat het niet mogelijk was een tegen-aanval 

stuk en geld plus 

omdat het erg moeiliJk bleek nieuwe te kopen. Met hulp van Arthur uit Polen vonden 

we eindelijk een garage die ons aan een nieuwe voorruit kon helpen, maar het 
kostte ons veel geld. 

TiJdens het laatste concert in Polen, in Lodz, was er min of meer een herhaling 

van de situatie. De club werd aangevallen doo r neo-nazi's. De politie arriveerde, 

gelastte het concert af en sloegen hardhandig alle bezoekers van de club eruit. 

Door deze tour zijn we veel geld verlorene~ nu zoeken we mensen die ons willen 

helpen, door middel van het organiseren van l~n of meerdere benefiet-concerten. 

Bijvoorbaat onze dank, 

Neem contact op met: tel. 050-130807 
050-777421 

Fleas And Lice 
Postbus 41008 
9700 CA Groningen 

' 
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Tippelaarsters 
benauwd voor 
verplaatsing 

erkterrein ~ 
GRONINGEN - De tippelaarsters in het noorden van de 

1t nd 2.ijn h e t beu telkens te worden opgejooJ?d door de 
verkeersmaatregelen die de gemeente afkondigt. De tlppelo11r
eters hebbe n oonge kondigd hun werktern,in op de Lage en 
Hoi:e der A te houde n tot e r een goede oplossing wordt 
gevo nde n. 

De cemeente wil dit nnjnor het 
begin von de Visserslront en de 
Vishoek afsluiten voor autover· 
keer. De Hoeks traot wordt een 
doodlopende s troaL Auto·s kun
nen hel gebied inrijden via de 
Oude Kijk in 't Jatstroot. Doel 
von de mnntregelen is om het 
s luipverkeer ,n te dommen en de 
s trnatproslllutie en de donrmre 
gepaard gaande verkeersoverlast 
U-gen te gaan. 

Door deu maatregelen lii:t hel 
volgens toppeloarsters voor de 
hnnd dot 11j hun werk~ebied nanr 
Jo1 Nnordcrhnvcn cri verderop in 
de1 Visserstroal verschu,ven. 
wöor de outo·s wel langs kunnen 
r11den. "'Maor donr wtllcn w& niel 
heen ook al u,t oni:s t voor de 
ttoktics van omwonenden. We 
lopen liever op het Lni:e en Hoge 
de r A. Daar zijn de bewoners a l 
oon on.s J:Cwend. • 

De t1ppelnarsu-rs willen het 
lierst dot er in de hoerenbuurt 
een zogenaamd tippelhotel komt 
waann zij een 'kast.' kunnen hu· 
ren. ordeelhouder Mnrt,n van 
CelTtn ze ::rnr c ruim c wel 
voor u- hebben Momenteel heeft 
hl) bij wijze VO'l proer een l1ppe• 
lnorsler voor hel rnnm zru.en. 
"Normaal gesproken wil ik geen 
junkies lUS9en de nndere meisjes 
hebben, maor deze kast stond 
tijdelijk leeg doordat een vnn de 
mc1i;11es op vaknntic ,~ ... 

Volgens Van CcrTen heen. hij 
een half jaar geleden b11 l>urJ!e· 
mee•ter Hans Ouwerkerk de 
komst vnn een onderkomen voor 
de t1ppelnorsters voorgesteld, 
mnnr die nom dat volgens V:in 
CefTen met serieus. '"Er 1s no~ 
een nnntal ponden in de buurt 
leeg. die pnma voor het doel 
ge,chikt 11j n: ze111- hij. "Doa 
kunnen zo'n 25 meH&J~S In " 

Voor de vestiging is een ver· 
gunnini; nodig. Volgens Vnn Gef
fen wil de gemeente die niet 
nrKeven omdat die bang i1 ver• 
kopt een vergunning voor een 
bordeel te verschorTen. "Terwijl 
daar toch pnmo in kon stopn dat 
e r nlleen tippelkastrn mogen ko
men.· De meisies voelen er wel 
voor. "Iedereen wil dit, het•• niet 
veilig meer op •trnoL Naar de 
Sontw~ zouden we bijvoorbeeld 
met eens Loe gnon: Bovendien 
willen ze graag in de hoerenbuurt 
blijven omdat door de auto·a van 
klunten loch al komen. , 

Als de gemeente niet voor een 
Lippclholel voclL wil Van Geffen, 
en in zijn kielzog waarschijnlijk 
ook de kleinere bordeelhouders, 
ook de buurt wel verloten. /\Is 
voorbeeld noemt hij het ge,aolcer· 
de gebied dat in Utrecht voor de 
prosutut,e beschik boor is iresteld. 
"Dol zou in Groningen don er
gens ann de rond vnn de s tad 
moeten komen. Als wij hier weg 
gaan, ,s het verkeer ook uit de 
buurt weg, en danrmee de tippel
prost1tut1c ... Over de kost.en van 
de verhu12ing hoeft de gemeente 
zich volgens hem geen zorgen la 
moken: "Desnoods betelen we dat 
zelf: 

Vol,rens A. Reijlink van de ge
meenteliJke bestuursdienst is 
binnen de ,remeenu- nooit serieus 
,:cprnat over de intecr3lc ver
plant.s,ni: van de hoerenbuurt. 
Ook i,ct het e r vol,rens hem met 
nn3r uit. dot er meuwe vergun
ningen voor de bouw van Kasten' 
worden verleend. omdat het non· 
tol kamers ,n de buurt niet meer 
mag worden uitgebreid. ===~ 

• 

/ ., /\KTieWc1NclELt cJChT , 
, Verslag van' la het hier oorlog? ' van 17 tot _::· .. 

23 ju ll 1993. • · ·, 

'Is het hier oorlog?' is een actie wandeltocht 
de elk jaar tegelijk met de Nijmeegse 
v,erdaagse plaats vindt De afgelopen jaren 
heeft · Is het hier oorlog? (IHHO?) steeds op 
verschillende plekken in Nederland gelopen 
maar dt jaar was er voor gekozen om na 4 1aar 
weer In Nijmegen te wandelen. 
De Nijmeegse vierdaagse Is een wandellestijn 
waar ongeveer 35 dJizend wandelaars aai 
meedoen maar waër" tevens ontzettend veel 
m1litatren van over de hele wereld aan mee 
doen, zers met wapens. Genoeg reden dJs 
om een tegenstem te laten horen. 
Het Is zelfs zo dat de mannen een gotere 
afstand moeten lopen dat vrouvven. Als ze 
minder kilometers lopen krijgen m geen 
medaille. Mannen moeten dus meer presteren 
dan vrouwen. 

1'-t.: . , 

~ 
. ,. 

".' \f ~ --~ ftit\!'s~")a 7 ·: ..... .·"~ .~YUN]tli 
~ ........ Pot~ ~ .. -: \ 

.:~\. 
C ,; ~tt' 

IHHO? begon op zaterda~ Er was nog niets 
echt voorbereid, alles was nog opengelaten, 
waardoor er keihard gewet1<1 moest worden 
maar wat wel toch gevolg had dat iedereen 
zich erg betrokken voelde bij alles en het niet 
op de schouders van een paar mensen terecht 
kwam. Er werden goepjes gevormd en 
keihard aêl"I een programma gewer1<t. De 
eerste actie die we hebben gedaan is met 
spandoeken bij Heumensoord te staan met "In 
Vredes Naam zonder geweer' en U could walk 
'Mth No g.m. Ook was er een spandoek met 
dat de m11ité'iren hun wapens daar In kunnen 

,re 

leveren. ATL-4 kwam nog langs om opnanes 
te maken. ·s-avonds zijn we nog even kort te 
21en geweest oJj het nieuws. 
Dinsdag ochtend is er een groepje mensen 
heel vroeg bij de Waalbrug gaan staan met 
spandoeken. Alle wandelaars komen CNer de 
Waalbrug . Later zijn we met de bus naar 
Dodewaard gegaan en vanaf daar weer terug 
gelopen naar Nijmegen. 

'In Dodewaard hebben we een stiltekring 
gehouden en dngen bedacht die beter op de 
plek zouden kunnen staan. Hier waren wel 
creatieve ideeën CNer. Verder hebben we nog 
een mooie tekst op de grond kunnen schriVen. 
Kwallen houdt in dat er een aantal mensen 
onder een groot s1Uk landbouw plasllc kru"en 
en een paër" mensen gaan verven. Dit kun je 
dan gewoon doen waar de smeris om heen 
staat. Zij zien toch niet wie er nu verft. 

Woensdag hebben we heerlijk in de natuur 
gewandeld. Geen acties gedaan. 
Donderdag hebben we tegen de stroom In va, 
de gewone 4-<laagse de rommel opgeruimd 
die de 4-<laagse loper•s hadden veroorzaakt 
onder het mom • met het anti militansme op 
weg naër" een leefbare wereld". 
'S-middags hebben we een grote vuilniszak 
aangeboden aan de organisatoren va, de 
4-<laagse. Deze mensen waren niet echt blij 
met onze komst maar hebben wel de troep in 
ontvangst genomen. 
Vrijdag hebben er een aantal mensen 
·s-ochtends heel vroeg met een spandoek aan 
de route gestaan. Op het spêl"ldoek waren 2 
mensen getekend de efkaw omhelsden met 
de tekst : • All the arms we need '. Een paar 
mensen hebben vrijdag de hele 4-<laagse route 
gelopen met het IHHO T-shirt aan en vená 
Cuyk heeft de hele groep de intocht gelopen. 
Er zitten dan ontzettend veel mensen awi de 
kant van de weg. We kregen veel applaus, 
zelfs van militairen.Onderweg kregen we 
natuur1ijk ook weer veel reac1ies als ga naar je 
werl< of naw Joegoslavië. 
Al met al was het een hele actieve week waê:Win 
we op verschillende manieren hebben laten 
weten dat we het leger In de 4-<laagse met zien 
ZJtten. Er gingen veel stemmen op om volgend 
jaar weer in Nijmegen te lopen. 
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middelen te gebruiken maar een ku:se én mono~a.oe relatie voor het levè:i 
aan te gaan. Zoals de aidse~1de:n1e geen ,re:,::en kent, kent de achter
lijkheid van de kerk zeker ,ee:i 6renzên~ 1s er nu roomser d3n de 
eaus als het om s eksueel ver~eer ~aaf.1_, / 

et standpunt van de er getuigd vtf: geen e~kel inzicht 1n , e 
van de aidsproblematiek en het :naa;scnappe~:;k leven anno 1993. 
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n feitelijkhe id ver vreemde gestelde moraal, maakt zij zich schuldig aan 
en moordpartij , die het aan;al slachtof!'ers van de inquis1 tie evenaard . 

.,..,.,...,_nplaats van dat de kerk het: voor·ouw neemt in de strtJd tegen de a i ds-
krises maakt de kerk zich schuld, • ,an de ve:-s, re1ding van aids , 
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wo l fgang Grar,,s is ve r moo r d doo r de GSG--9 
11l0r wat meer informatie o ve r deze el i te- eenheid , het stul.: :; 
,vPrgenomen uit het boekj e "Wie n iet weg is, is oezien " 

v,in de Rode Oo r tjes . Dit boekje is o nl a ng s ve r schenen 
•·n gaa t over het observer e n va n a n t i mil i taris t e s door de BSB-

GSG 9 

Na de a.inslag van het Palestijnse comm.ando,,'Zwarte September' op de leden 
v.in het lsr.iëlische Olympisch te.im in 1972 in München besloot de Duitse re
gering een speci.ile bndelijke eenheid op te zetten. De nieuwe eenheid, 
Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9), werd ondergebr.icht bij de Bundesgrenzschutz 
(BGS), een pu.i-militair onderdeel voor de grensbewaking. De GSG 9 wetd ge
vestigd op een ku.erneterrein v.in de BGS'in Sankt Augustin in de buurt vm 
Bonn. Ulrich Wegener, die eerst enige tijd trainde bij de lsr.iëlische panchutis
ten, wetd de eerste comm.indanL Tegenwoordig bestaat de GSG 9 uit 200 oun 
(anti-terreureenheden besta.in uitsluitend uit m.innen), onderverdeeld in een 
staf, een opleidings- en venorgingsonderdeel en de operationele eenheden: de 
SET's (Spezialeins.itztrupp). Een SET is een vaste en ondeelbare eenheid v.in 
vijf man. Opdrachten worden door een of meer v.in de 24 SET's uitgevoerd. Ze 
worden ingezet tegen tenoristische groepen (bestormingen bij gijzelingen 
etc.), zware geweldsdelicten, persoons- en objektbeveiliging en rellen en 
demonstr.ities. De GSG 9 kan wotden gezien als een optelsom v.in de Neder
landse BSB én BBE. De GSG 9 beschikt over al het denkbare materieel. Heli
kopters, gep.intserde w.igens en verscheidene automatische vuurwapens zoals 
de Heckler & Koch 33/SGl (scherpschutt.ersgeweer) en de PSG 1 (scherpschut
tersgeweer met infraroodzoeker). Op dit moment is de commandant Anselm 
Weygold. 

_J 
Eén van de bekendste opdrachten van de GSG 9 was de bestorming van de 
door een Palestijns commando gekaapte Lufthansa-boeing in 1977 in Mogadis
hu, Somalië. Alle passagiers kwamen er levend vanaf, dit in tegenstelling tot 
de kapers, die allen werden gedood. Duitsland heeft met de GSG 9 een voor
beeldfunctie voor veel landen en bedrijft dan ook een ware kennisexport. De 
GSG 9 hielp Som.alië, Saudi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrik.a en Nederl.ind bij 
het opzetten van soortgelijke e igen eenheden. Daarnaast zijn er regelmatig 
contacten met bijvoorbeeld de Engelse SAS, de Zwitserse Enzian, de Ameri
k.aanse SFD-Delta en de Oostenrijkse GEK. Een verhaal apart is de hulp die 
Turkije kreeg bij de oprichting van de 'Zwarte lnsekten'. De twee eerste 
teams van deze eenheid werden in Duitsbnd door de GSG 9 opgeleid. De 
Zwarte lnsekten bestaan uit ongeveer 1500 manschappen. Het is dan ook niet 
zozeer een anti-terreureenheid in Westeuropese zin, maar een gespecialiseerde 
commando~ enheid die ook deelneemt aan de binnenlandse oorlog tegen de 
PKK in Koerdisun. De 'Zwarte lnsekten' wordt daarnaast ingezet voor liquida
tie van vakbonds- en oppositieleiders. 



' 
Demonstratie in Wiesbaden op 10 juli na de moord o p Wolfgang Grams 

BIJDRAGE VAN EMIL CARLEBACH, WN (FRANKFURT) 

Het bondsbestuur van de W N/BdA (Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes/ Bund der Anti fascishtinnen ) heeft mi j opgedragen onze 
solidaire groeten over te brengen aan deze demonstratie en manifesta
tie. Ikzelf behoor tot de communistische verzetsgroep, wier leiding
gevende leden uit Wiesbaden - Annelies en Andre Höfe - zijn geëxecu
teerd. Paul Bloch werd vermoord, Hans Frey werd vermoord; ik kreeg 
"slechts " drie jaar gevangenis en acht jaar concentratiekamp . Daarom 
sta ik hier vandaag. 
En ik moet jullie zeggen: sinds wij onszelf in Buchenwald bevrijd 
hebben, sinds die april 1945 was ik nog nooit weer door zoveel 
geüniformeerde gewapende mensen omgeven als nu. En ik vind dat dat 
geen vanzelfsprekende zaak voor deze staat is en ook niet voor de 
politiefunktionarissen die daartoe het bevel hebben gekregen. 
Beste vrienden, als Wolfgang Grams met een hakmes in de ene hand en 
een knuppel in de andere naar Bad Kleinen was gekomen om zogenoemde 
asielzoekers in elkaar te slaan, dan zouden geen vijftig politieagen
ten met helikopters tegen hem worden ingezet. 
Als hij in beide handen een mollie had gehad om vrouwen en kinderen 
levend te verbranden. dan zou hij nu nog le~en - als een jonge man 
die er misschien wel toe verleid was. 
Maar nu werd hi j neergeknald, zoals anderen voor hem. 
In Sleeswijk-Holstein - dat staat vandaag in de krant - zijn er in 
de dertig dagen van de maand juni vijfenveertig gewelddaden door 
neonazi' s gepleegd. En ik vraag de hier aanwezige politiefunktiona
rissen: zou het niet beter zijn als jullie i n Sleeswi jk-Holstein 
waren ingezet, dan hier, beste vrienden? 
Jullie moeten dat zelf maar beoordelen. Er bestaat een organisatie 
"kritische politiemensen" - kijk maar eens wat zij, j ullie collega's, 
jullie zeggen, als je ons niet wilt geloven. 
En vrienden, nu treden de herën massaal af, om hun wel verdiende, 
karige pensioen te genieten .... maar, vrienden, ze treden heus niet 
af omdat Wolfgang Grams is doodgeschoten. Ze zijn niet afgetreden 
toen Phillip Mûller werd doodgeschoten. Ze zijn niet afgetreden bi j 
de zogenaamde zelfmoorden in Stammheim. Ze zijn niet afgetreden toen 
Benno Ohnesorg werd doodgeschoten. Ze treden af, omdat dat, wat ze 
van plan waren, is mislukt . Er moest hier kennelijk een groot 
schandaal worden georganiseerd, opdat meneer Kohl eindelijk het 
bewijs heeft dat de "linkse terreur" erger is dan de rechtse. Als 
gevolg daarvan, omdat het hem niet gelukt is, is meneer de minister 
van binnenlandse zaken gestrand, daarom is meneer de procureur
generaal gestrand, en er zullen nog wel een paar meer met pensioen 
gaan. Maar wat er daarna komt, vrienden , is erger dan dat wat we 
hadden. Alleen al de naam Kanther, in Hessen kennen we die immers 
goed, zegt voor ons genoeg. 
Beste vrienden, ik zal jullie niet langer dingen vertellen die jullie 
zelf weten en waarom jullie hierheen gekomen zijn. 
Ik wil jullie slechts één ding zeggen: laten we er ons, als we naar 
huis gaan, terdege van bewust zijn dat de situatie bittere ernst is. 
We leven in een s taat die met reuzenstappen op een nieuw soort 
fascisme afstevent. We leven in een staat die kanonnevlees wil maken 
van jonge mannen, om in Afrika of de Balkan of waar dan ook weer eens 
nieuwe veroveringen te doen. 
We leven in een staat die ons leven niet beschermt maar bedreigt. 
En als wij ons niet zelf verdedigen, zal niemand anders het doen. 
Daarom moeten wij allen , die zich links en anti-fascistisch voelen, 
als één blok optreden en alle andere problemen moeten daarvoor 
wijken. Zolang, tot het hoofdprobleem is opgelost: 
WEG HET HET FASCISME, WEG NET DE OORLOG. 

-ai; 

MANIFESTATIE IN BAD KLEINEN OP 11 JULI 

Wij hebben als plenaire vergadering voor de VN-mensenrechtenconferen
t i e in Hamburg een oproep gedaan voor de manifestatie in Bad Kleinen 
o p 11 juli. In tegenstelling tot veel _persber:ichten hadden de 
~poorwegen toestemming gegeven voor de manifestatie en het plaatsen 
van een gedenkplaat. Bad Kleinen zelf was door bundesgrensschutz en 
s meris afgesloten, er vonden voorcontr?les pl~ats en 4 mensen werden 
voor korte tijd vastgenomen. De manifestatie vona plaats op het 
perron en spoor waar Wolfgang geëxecuteerd werd. We stonden daar ~et 
ongeveer 200 mensen en spandoeken terwijl in de hal van het stat1~n 
nog eens zo veel toeschouwers en toehoorders stonden. In het beg~n 
s t ond de smeris met helmen, schilden en honden op het perron en in 
de tunnel, ze vertrokken pas nadat wij ze daartoe ~a~den opgeroepen. 
Er was een bijdrage uit de Hafenstrasse over d~ po:1~1e~e acht~rgrond 
van de executie van Wolfgang, één over de twint1gJar1ge logica van 
vernietiging van fundamentele oppositiè in dit lande~ over Birgits 
bajesomstandigheden. De brief van Birgit en de verklar1ng van.de RAF 
we rden voorgelezen, er was een bijdrage over de bajesom~t and1g~eden 
van de politieke gevangenen in de BRD, één over de ar~ikelen in de 
Hamburgse pers ( ... ), en een verhaal over ~e pogi~gen van de 
machthebbers de geschiedenis van het verzet uit te wissen, en de 
noodzaak dat wij ons onze geschiedenis eigen maken en bew~r~n. 
van het begin af aan waren er conflicten met de command?leid1ng over 
de controles en aanhoudingen. Na anderhalf uur dre1gdei:i ze ~et 
a tation te ontruimen en werd de manifestatie door de smer1s omsin
qeld hoewel de spoorwegdirecteur ons had verzekerd dat we~~ het 
apoo~ konden blijven. De smer is had blijkbaa~ _zove~l belang biJ een 
escalatie dat ze zich niets aantrokken van z1Jn huisrecht. 
Naas t onze unanieme, vastbesloten houding was he~ zeker ook <:Ie 
massale aanwezigheid van de pers(ong. 150 mensen) die een es?alatle 
ve rhinderde. Ondanks de toegespitste situatie heb_ben we de man1festa: 
tie voortgezet al wa• het niet met• de rust die we nodig hadden, 
daarna hebben w~ het gedenkplaat bij het spoor geplaatst. Veel mensen 
hadden kaarsen en bloemen meegenomen die we op het spoor en voor het 
bord legden. 

op 27 juni 1993 werd op bet station van Bad Kleinen onze vriend en 
kameraad Wolfgang GrllllS vermoord. 
Wolfgang streed voor een aenswaardig leven en tegen de aisdaden van 
hot imperialisae. 
Daarin zijn wij aet he• verbonde~. 
vrienden en vriendinnen, Bad Kleinen, 11 juli 1993 . 



' OPEN BRIEF AAN KLAUS s. 

Wij zien deze brief als de en · . . . 
verantwoordelijk om te ga v1.ge moge~1.Jk~e1.d om met deze situatie 
en in Bad Kleinen gedaan ~:bt :~r wonts _1s niet_ duidelijk wat jij voor 
Je hebt meerdere malen er a Je nu wilt gaan doen. 
bereiken, hoewel jij lie€eno~~;~ ~ns t~le~onisch en schrifteli jk te 
gevaar brengt. at Je Jezelf en ons daarmee in 
Op een treffen waar wij met d 
komen opdagen. een a vocaat gekomen zijn ben je niet 

Jtee kmoagmegne!en verdere pogingen doen om persoonli' J"k met ons in contact 
Je moet onmiddellijk naar d 
maken. een a vocaat gaan en je situatie duidelijk 
Je moet uitleggen wat er VOOR B d 
gebeurtenissen in Bad Kl . a Kleinen gebeurd is, of er voor de 
politie/ veiligheidsdienst.e1.nen coneact bestond tussen jou en de 
Je moet _ui~leggen wat IN Bad Kl i 
gebeurd is in Bad Kleinen e nen gebeurd is, wat er met JOU 
Je moet uitleggen wat er NÄ Bad 1 i 
gezet, en zoja, waardoor? Kenen gebeurd is, ben je onder druk 
Ben je op de een of andere deal 1n e 
jou ~; _ie~and anders zou kunnen helie~;an, waarvan je denkt dat het 
A~~ Jl.) niet meehelpt jouw rol in d · 
Wl.J ervan uitgaan dat de liquidati eze stront op t e helderen moeten 
Birgit ook met behulp van jou gebe v~n ~~lfgang en de arrestatie van 
~~t). ka!lllalle~n in de openbaarheid e~raa~s~~~den 

w1. en Je als vriend ni t 1 t · 
eerlijkheid en openheid basisv~orwa:r~:n vvao~~env'ri=~~!cht~ ;fjnt. dat 

Vriendinnen e i d " n vr e n innen uit Wiesbaden; 16 juli l99J 

• 

BRIEF VAN KLAUS S. UIT WIESBADEN 

"IK KON WEGKOMEN ... IK BEN GEEN SMERIS" 

Feit is - ik was in Bad Kleinen. Ik heb Birgit en Wolfgang ontmoet. 
fei t is ook dat ik niet gearresteerd werd maar kon ontsnappen. Voor 
mij leek het er niet op dat ze me hebben laten lopen maar was het 
eerder een produkt van pech van coordinatieproblemen bij de smeris. 
Voor het geval dat ze me bewust hebben laten lopen moet dat betekenen 
dat ze me ervoor wilden gebruiken door~verdere observatie meer mensen 
te pakken te krijgen; en ze kenden mijn identiteit dus hebben ze me 
in de periode voor het treffen in bad Kleinen herkend en zijn mij/ons 
gevolgd. 
Omdat Birgit en Wolfgang ook een tijd alleen op het station waren kan 
het ook zijn dat de smeris zich eer~t op hen stortte, en mij net als 
de andere reizigers uit de vuurlinie hield (de terugketsende kogels 
vlogen me om de oren). Het ondervragen van getuigen uit de kroeg vond 
pas later plaats, toen ik al weg was en ze merkten dat er iemand 
miste. 
Achteraf kan ik enkel bevestigen wat Birgit ook schreef, namelijk dat 
de smerissen totaal doorgedraaid waren, misschien vanwege hun dode 
s meris of de moord op Wolfgang, wat enkele mensen op het station wel 
gezien moeten hebben . 
Toen ik weg was ben ik ervan uitgegaan dat ze me zouden gaan zoeken, 
evetueel ook hopenlijk. Het valt niet uit te sluiten dat ze vingeraf
drukken van me gevonden hebben of andere aanwijzingen over mi j n 
identiteit . Misschien hebben ze me wel laten lopen om me later 
indirekt te gebruiken. 
Toen de media hoorden over de derde persoon i n de kroeg, kwam de 
verdenking op van liquidatie van Wo lfgang. Ik weet niet of de smeris 
in die situatie ook nog "opsP.()ringspech" had kunnen toegeven 
(misschien lieten ze me immers toèh 9pzetteli jk lopen) of dat ze de 
infiltrantgeruchten rondstrooiden. Voor de media moet dit echter een 
geloofwaardige verklaring zijn geweest want het verhaal over de 
"opsporingspech" hoorden we snel daarne niet meer. Ik dacht daarover: 
t wijfel zaaien in de scene, de guerrilla kan de smeris bij verder 
onderzoek helpen, nog helemaal afgezien van de politieke ramp voor 
ons. 
Iedereen die mij kent weet dat ik geen s meris ben, ik zou die 
moordenaarsvarkens nog geen recept geven, laat staan een kameraad aan 
hen uitleveren. Misschien hopen ze nu met zo'n smerige campagne mij 
bij mijn vrienden zodanig te brandmerken dat ik niet meer terug durf 
te gaan en vrijwillig kroongetuige word. Die vlieger zal niet opgaan. 
Ook nu ministerkoppen rollen zal de vernietiginggshouding van de 
staat tegenover revolutionaire processen niet veranderen. Net zoals 
ze in '77 i n Stammheim moordden en daarna de cellen onder het beton 
lieten bedelven, zullen ze ook nu weer verheimelijken en verzwijgen, 
liegen e n konstrukties bedenken. 

Ik vraag jullie allen niet de kop i n het zand te steken - ik denk, 
dat ik weet hoe groot de bedroefdheid, de pijn en de woede ook bij 
jullie is. Ook ik moet mijn kop steeds wee r uit het zand trekken en 
mijn reëele situatie onder ogen zien, zonder precies te overzien hoe 
he t voor mij verder zal gaan. 
Laat me niet in de steek 
Ik we ns j ullie allen veel s terkte . 

(TAZ 19-7-1993) 
'Informanten
project blijkt 
groot succes' 
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HET VERRAAD VAN KLAUS STEINHETZ 

S~ellingname via de verdediging van Birgit Hogefeld over de voorgesc
hiedenis van de arrestatie in Bad Kleinen. 

Het_ f~it ?P zi~~ is inmiddels alom bekend: Klaus steinmetz is een 
politiespion'. hiJ heeft de geheime diensten op ons spoor gebracht en 
daarmee het inzetten van deze killereenheid in Bad Kleinen mogelijk 
ge~aakt: Zon~~r ~it ~~ioneren zou Wolfgang nu nog leven en we zouden 
beiden in vriJheid ZlJn. 
Aan de . bes~issing van de RAF, de gevangenen en delen van het 
rev~l~tionaire . verzet aan het eind van de jaren tachtig, een 
politieke opening te maken naar alle progressieve delen van de 
maatschappiJ was een gevaar verbonden waar we ons allen bewust van 
war~n. Ik kan me vele gesprekken in de meest uiteenlopende groepen 
herinneren, waar we erover gepraat hebben dat de nagestreefde nieuwe 
opbouw van een brede bewegi~g voor het omwentelen van de mensvijandi
g~ levensoms~~ndigheden hier en wereldwijd de tegenpartij geheel 
ni~uwe mog~liJkheden voor het inzetten van infiltranten of andere 
spio~nen biedt; en natuurlijk, je kunt niet aan de ene kant zeggen 
dat Je op een open manier de verschillendste mensen en groepen wilt 
benaderen 0111 uit te zoeken wat gezamenlijk mogelijk is voor de opbouw 
van een "tegenmacht van on~erop" en tegelijkertijd ieder mens met wie 
je_ voor het eerst _kennismaakt in eerste instantie wantrouwend 
beJeg~~en. Toch was 1n deze gesprekken de uitkomst altijd dezelfde, 
na111el1Jk dat het met ~enselijke betrokkenheid, intensiteit en 
nauwgezetheid in d~ relaties tussen diegenen die voor deze strijd bij 
elkaar komen mogelijk moet zijn, elkaar zo goed te leren kennen en 
a nderen _i_n hun hele complexiteit, dus ook in hun tegenstrijdigheden, 
te begriJpen dat men de anderen met absolute zekerehei d vertrouwen 
kan. 
En ondanks de werkelijk bittere ervaring met Klaus Steinmetz die tot 
de moord op Wolfgang en mijn ?rrestatie heeft geleid, ben i k ook de 
~aatste w~~en daar niet van teruggekomen: vertrouwen tussen mensen 
1s mogel1_Jk; het ~an overal groeien waar mensen dat voor hun 
gezamenliJk leven willen. 
Wat. is er ~ij het contact van ons in de illegaliteit met Klaus 
S~e1n111etz m1s g~~aan, waar liggen de onnauwkeurigheden en de fouten, 
die to~ de kwal1Jke verkeerde beoordeling van hem hebben geleid. 
De basis waarop het contact met Klaus Steinmetz tot stand kwam was 
~at kamer~dinnen (met ~ie ik me ook nu nog verbonden voel) voor he~ 
de kand 1n het vuur wilden steken". Ze waren er dus zeker van dat 

ze hem konden vertrouwen. 
Aan deze kameradinnen heb ik nu natuurlijk heel veel vragen de 
meeste zullen ze zich zeker ook zelf stellen. ' 
Ik ~ad do~derdag ( 2_4 juni) in de namiddag een treffen met Klaus 
Ste1nmetz in Bad Kleinen, we zijn daarna samen naar Wismar gegaan om 
een slaapplaats te zoeken. In de media kwam: Ik had de dagen daarvoor 
mee:dere malen met Klaus Steinmetz getelefoneerd, ik had hem ook 
thuis opgebeld om met hem over Wei terstadt te praten - dat is 
allemaal verzonnen onzin. Wij hadden in april Klaus Steinmetz ontmoet 
en to~n het treffen in Bad Kleinen afgesproken. Donderdag was de 
stemming ~ussen ons bi?na van het begin af aan tamelijk gespannen . 
Klaus Ste1n111etz was _ duidelijk voor de eerste keer in de voormalige 
DDR en had overal iets op aan te merken . Hij mat alles aan west
maatsstaven en zelfs de ~luizen op het station vond hij te gammel. 
Tegenover de mensen met wie we te maken hadden gedroeg hij zich nogal 
arroga~~- Ik vroeg hem waarom hij dat zo deed, alles met zo'n blik 
te bek1 Jken _en waarom het hem überhaupt niet interesseert wat hier 
aan de hand 1s en hoe de mensen zijn. Hij zei toen natuurlijk dat hem 
d~~ al~emaal wel interesseert. Ik begon hem toen te vertellen hoe ik 
b1Jv. 1n 1990-91 met iemand anders samen gewoon doelloos in het wilde 

we g heb rondgetrokken in de voormalige DDR, omdat dat in die tijd 
tJaar nog normaal was en een prima mogelijkheid o m met de meest 
verschillende mensen in gesprek te komen . Ik vond dat toen heel 
n pannend en interessant want de ~eeste mensen wa 7en t~genove7 anderen 
nog openhartig, praatten over zichzelf en hun s1tuat1e ~n w1lden .~an 
olles over het leven in het Westen weten. Nu tref Je dergel1Jke 
o penheid nog maar heel zelden, eigenlijk vooral nog bij tamelijk oude 
me nsen. Het gesprek met Klaus Steinmetz liep toen echter ni~t verde:, 
i k brak het af omdat ik merkte dat het hem totaal koud liet wat 1k 
vertelde en wat ik dacht. 

IK HAD EEN HEEL GERESERVEERD GEVOEL 

Bij de vorige ontmoeting met hem hadden ~e v~oral tegen het einde h~~ 
g e voel dat hij elke i nhoudelijke diskuss1e uit de weg gaat en dat hl) 
b lij is als de omstandigheden een pol~tie~ gesprek niet toelaten. Ik 
had hem vrijdags aangesproken op dl~ i ndruk :-an oi:is en o_p ~en 
gezamenlijke diskussie over de fouten van de KPD 1n de Jaren t~~nt~g, 
waar we totaal verschillend over dachten - beide zaken kon h1J zich 
zogenaamd niet meer herinneren. Ik voelde me ~og~l :ad~loos. 
Oberhaupt kwam die vrijdag elk gesprek alleen op miJn 1nit1at1ef op 
gang er kwam niets uit hemzelf en hij zei meerdere malen dat andere 
kame;adinnen inhoudelijke diskussies dwarsbomen die hijzelf dringe~d 
nodig vindt. Met mij is hi j zo'n diskussie i~ ieder geval nooit 
begonnen en hi j heeft ook nooit gedachten van mij weer opgepakt . 
Na anderhalve dag had ik een heel gereserveerd gevoel naar Klaus 
Steimetz toe en daar was nog een andere reden voor. . 
o p donderdag waren immers in veel Europese landend~ bezettingsacties 
van de Koerdische kameraden aan de gang om de geëscaleerde oorlog 
tegen hun volk te stoppen. De reakties van Klaus Steinmetz op deze 
I nitiatieven kwamen nogal exact overeen met de reakties van rechtse 
kranten en de kommentator van de Bayerischen Rundfunk i n de trant 
van: zinloze kamikaze, ze verspelen hun sympathie, nu worden ze 
na tuurlijk verboden en uitgewezen - · ik was woedend omdat zijn hele 
houding totaal afstandelijk en a-solidair was. Bovendien maakte het 
nog weer eens duidelijk dat hi j überhaupt geen benul h~d- "'.an . de 
politieke situatie waarin wij ons allen moeten bewegen en 1n1t1at1e
ven moeten bepalen. Hij heeft überhaupt niet begrepen dat _de 
Koerdische kameradinnen weinig a lternatieven voor deze bezetting 
hadden om hier een brede publiciteit e n politieke druk tegen _d~ze 
vo lkerenmoord tot stand te brengen. Ik vond het consequent en ?u1st 
dat ze daarbij tegen een militaire escalatie en voor deze beze~~1n~en 
gekozen hadden, zij allen hebben da~rvoor v~el gegeven, hun vr1Jhe1d. 
vrijdagavond had ik bedacht dat 1k zo niet verder kon met Kla1;1~ 
Steinmetz , steeds weer begon ik met hem te praten en steeds daarb1J 
dat gevoel dat het hem totaal niet interesseert en raakt. Het gevolg 
was dat we de hele zaterdag nauwelijks met elkaar gepraat hebben. 
tk heb nu natuurlijk de vraag aan de kameradinnen, met name uit 
Wiesbaden die hem lang kennen, of zij heel andere ervaringen met 
Klaus Steinmetz hebben dan die ik hier kort beschreven heb. . . 
zeker het treffen in Bad Kleinen was ook voor hem niet normaal, hl) 
heeft' immers die hele tijd geweten dat hij Wolfgang e n mij aan de 
moordenaars uitleverde, dus, hoe was dat voor jullie met hem? ~aarop 
berust jullie vertrouwen als jullie hem nog op 9.7.1993 in_ een 
Lnfowinkel-pamf let tegen zogenaamde openlijke veroordel_i!'g w1l~l:n 
beschermen? Klopt zijn geschiedenis eigenlijk? De boerder1J van z1Jn 
o uders in de Palts? De zelfmoord van zijn vader? Sinds wanneer 
s pioneert ie eigenlijk - is dat al in zijn peri??e i n ~aiserslautern 
begonnen? Was hij door de dreigende straf bJ. J de 1n~raak verder 
c:hanteerbaar geworden, zi j n spio nnen loon - de omzetting van_ het 
vonnis in voorwaarde l ijk ? Of was hi j in feite allee n op ge~d uit? 
rk v i nd da t het door s laggevend bi j j ullie ligt, de f oute n, d1e er wat 
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Klaus Steinmetz betreft zijn gemaakt , zodanig te verwerken en 
te maken dat het met de overige geheime dienstspionnen die in 
strukturen voe~ _va~t_en kunnen -ik ga er van uit dat ze er zijn 
tot nog meer piJnliJke ervaringen kan komen. 
Toen na d~e zondag in Bad Kleinen de eerste verdenking opkwam dat 
Klaus Steinmetz ons verraden had, is puur gevoelsmatig niets in me 
o~ g?komen wat voor mij verraad had uitgesloten. Bij andere mensen 
die ik ~en, en bij allen die ik beter ken gaat dat anders. Tegen de 
':'erdenking dat Klaus Steinmetz ons had verraden sprak in eerste 
instantie voor mij dat ik vanuit het oogpunt van politie-taktische 
overwegingen geen grond_ zag voor een ingreep op dit tijdstip en op 
deze plaa~~ - maar ~aarin heb ik ze gelukkig overschat. Het moet zo 
g~w~est _ziJn dat b1j het BKA (federale recherche), BAW (openbaar 
m1nister1e) etc. op donderdag grote teleurstelling heerste dat ik 
alleen naar het treffen gekomen was, dat was niet gebruikelijk Ik 
vermoed dat Klaus Steinmetz hen donderdag of vrijdag heeft geinfor
meerd da~ _Wol~gang ~~ zondag zou komen ; als mijn arrestatie op een 
eerder tiJdst1p (vriJdag/zaterdag) was gepland dan is dat om deze 
reden verschoven. 

HET VERLOOP VAN MIJN ARRESTATIE EN HET DOODSCHIETEN VAN WOLFGANG 

Het verl?OP op zondag voor Wolfgang werd doorgeschoten en voor mijn 
arrestatie was als _volgt: We zate~ met ons drieën in die stations
kr?eg (Wolfgang e_n ik en Klau.s _ Ste1nmetz) en we zijn tegen kwart over 
drie met ons dr1eén naar buiten gegaan en naast elkaar richting 
t~nnel en _trap gelopen. Ik liep helemaal links, wie in het midden 
liep en wie rechts weet ik niet meer. Toen we onder in de tunnel 
wa:en aangekomen en naar rechts, richting uitgang afsloegen sprong 
vrijwel meteen di_e smeris tegen me aan - dat 'heb ik immers al 
verteld. Klaus Steinmetz werd vrijwel tegeli j k (dus een paar sekonden 
late:) een ~aar meter verder "gearresteerd". Hij lag in dezelfde 
h?uding als ik plat op de grood. Achter hem stond een kerel met een 
pistool in aansla9 op Klaus Steinmetz gericht. Ik heb hem de hele 
ti]d, tot ze me die zwarte _m~ts over mi~n _hoofd trokken, gezien op 
zon 15 meter a~stand van miJ. Dat de veiligheidsdienst hem nu deze 
leugenconst:u~tie he~f_t laten schrijven om hem weer in zijn oude 
spionnenpositie te kriJgen, vond ik al boud. Haar ik ben echt ontdaan 
do?r de reaktie van de ~e~sen va~ het Wiesbadener komitee op deze 
b:~ef. Het mo~t wel zo ziJn dat Jullie het niet merken maar jullie 
zi 1n druk bezi~ dezelfde fouten die ertoe geleid hebben dat deze 
spion ons kon ui~leveren, te herhalen. Hoe kunnen jullie nu na alles 
wat er ge':'eurd is, de vraag of jullie Klaus Steinmetz de 'vriend en 
kameraad is of dat j~~lie hem zien als spion en handlanger van de 
m?ordenaars, afhankeli Jk maken van of hij "concreet verklaren kan hoe 
hij daar w~ggekomen is?" (zo heb ik dat althans in de krant gelezen). 
En als hiJ dat_ zou kunnen "verklaren" en als ik het tegendeel niet 
zou hebben gezien - wat dan? 
Het was te voorzie':' en het komt zeer intensief in de media: "Voor de 
eers te keer_ V-man in c ommandoniveau van de RAF", "V-man nam deel aan 
o pblazen Wei ~e:sta~tge':'angenis" en soortgelijks - dat dat niet klopt, 
wee~ de veiligheidsdienst precies. Het de bewering dat Klaus 
Steinmetz aan het opblazen van deze bajes zou hebben deelgeno men 
~oet voor de zoveels te keer de c riminalisering van kameradinnen di~ 
in legale verbande~ leven , voorbereid worden . Sinds jaren zi jn er 
steeds w~~r verklaringen tegen deze c rimi nalis eri ngs leugen waarin de 
RAF s c hriJ~t . hoe _ze georganis eerd is. Haar natuurli j k probeert het 
openbaar mi nisterie het steeds weer. 
Ik heb zelf lang_in de i~le~aliteit geleefd en kan zeggen dat iemand 
als de Klaus Ste inmetz die ik ontmoet he b, nooit in de leve ns struktu
ren d?ar k~n worden inges luisd. Het is me e r niet aan gelegen de 
relaties die ik gedurende die tijd heb meegemaakt e n heb leren 
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kennen, te idealiseren - veel relaties ziJn heel close en intensief, 
me t andere kameradinnen is die bijzondere betrokkenheid en warmte er 
nie t - het is net zo verschillend als veel mensen dat ook uit hun 
eigen leven zullen kennen. Maar er zijn toch steeds weer momenten 
waa rop je alles over iedereen weet , daarmee bedoel ik iemands 
f undamentele instelling ten opzichte van het leven, de dromen, 
a ngsten, verwachtingen . 
Daarenboven ontstaat onder deze bijzondere levensomstandigheden 
t ussen allen een speciale verbondenheid, die e,uit voort komt dat 
i edereen de beslissing heeft genomen de anderen onder alle omstandig
heden te beschermen, zelfs als dat met het eigen leven moet worden 
be taald. Daardoor bestaat er een gren~enloos wederzijds vertrouwen, 
je legt zonder ook maar een fractie van een seconde te aarzelen, je 
l even in handen van je kameradinnen en je bent er ieder moment zeker 
van dat het daar goed bewaard wordt. Dat te weten en te voelen was 
voor mi j s teeds heel waardevol. 

DE 0000 VAN HOLGER MEINS WAS EEN I NGRIJPENDE GEBEURTENIS 

Nu nog even kort over mijn eigen biografie: tot datgene wat mij heel 
l a ng geleden geschokt en getroffen heeft en mijn levensweg mede 
beïnvloed heeft behoren in ieder geval het verhaal van een Vietnamese 
gevangene in het gevangenenkamp Poulo Condor en de laatste notities 
van de stervende Siegfried Hausner (Siegfried was zwaar gewond naar 
St ammheim gebracht, hij wilde een advocaat spreken en ze moeten hem 
s t eeds opnieuw gedwongen hebben namen en adressen van advocaten op 
te s c hrijven. Hi j heeft dat meerdere kere n gedaan, z ijn handschrift 
werd steeds beveriger - vager - Siegfried moet kort daarna gestorven 
zijn.) 
He t was voor mij geruststellend te vernemen dat Wolfgang na het 
hoofdschot niet meer bi j bewustzi j n is geweest, zo konden ze hem geen 
pijn meer doen . 
I rmgard Möller zit nu al 22 j aar vast. Ali Janssen wordt ondanks 
zware astma niet vrijgelaten, de nleuwe golf van processen moet tegen 
veel kameradinnen levenslange gevangenschap consolideren, ik zelf zit 
i n t o tale isolatie. 
Ik heb in de onmenselijkheid en wreedheid van deze staat tegenover 
de politieke gevangenen altijd een bijzondere s cherpte gezien van de 
algemene vernedering e n verachting die zic h hier tegen de mensen 
keert, en daaraan kon ik de aard van dit systeem, zijn onvoorwaarde
lijk vernietigingsstreven jegens a llen die vijandig tegenover hem 
s taan, al vroeg begrijpen. 
De dood van Holger Heins - ik was toen 17 jaar - was een ingrijpende 
gebeurt enis in mijn leven en heeft mi j n levens weg medebepaald - netzo 
als nu de dood van Wolgang en de omstandigheden r ond zijn dood in het 
verde re leve n va n een aantal jongeren een r ol za l spelen. 

"Wij voeren in vele talen dezelfde harde, meedogenloze en onbaatzuch
tige s trijd, en deze s trijd is nog niet beeindigd. De vernietiging 
va n de nazi' s en hun wortels i s ons parool. De opbouw va n een nieuwe 
wereld van vrede en vrijheid is ons doel " 
zo l uidt het begin van de bel ofte va n de concentratie ka mpgevangenen 
i n Buc he nwald - in deze traditie he b i k mi j n bes lis sing hoe t e l e ve n 
e n onze s trijd alti j d gezie n. 



' 
BRIEF KOHITEE TOT OPHELDERING VAN DE DOOD VAN WOLFGANG GRAMS 

Naar aanleiding van de brief van Klaus S. het volgende: 
deze brief is handgeschreven, het schrift werd door mensen uit zi jn 
omgeving eenduidig als de zijne geidentificeerd, ook stijl en uit
drukkingswijze houden wij voor autenthiek 

Voor ons rijzen de volgende vragen: 
Eerst aan Klaus zelf: 
Het is, bij wat je schrijft, niet duidelijk hoe je daar bent wegge
komen, dus wat er concreet in de situatie in Bad Kleinen gebeurd is. 
Daarover moet je wat zeggen. 
Er bestaat een video waarop delen van de arrestatie te zien zouden 
z i jn, waarbi j volgens verklaringen van leden van de commissie van 
BiZa tegen de pers, t wee personen te zien zijn, op de bodem liggend 
en geboeid. 

Verder is er nog de verklaring van de kroegbaas die dit bevestigde 
e n verder zei dat na de arrestatie en de executie de "derde man" weer 
in de kroeg heeft gezeten, totaal kapot en huilend, samen met twee 
beambten in burger . Er z ijn echter ook de verklaringen van ooggetui
gen die zouden hebben gezien dat twee personen met mutsen over het 
hoofd in een auto werden vervoerd. 
We moeten in de huidige situatie ook rekening houden met de mogelijk
heid dat je een infiltrant bent/ voor de veiligheidsdienst werkt. 
Veel zal er vanaf hangen wat je zelf tot de opheldering bijdraagt. 

Verder ontstaan door de berichten tot nu toe, en de officiële ver
klaringen, de volgende vragen: 
We gaan ervan uit dat de naam Klaus S . als infiltrant door de veilig
heidsdienst in de pers werd gelanceerd. Daarop bevestigde de Min. van 
BiZa van Rheinland-Westphalen de i nzet van een i nfiltrant , echter 
niet dat het hierbij om Klaus s. gaat. Tot nu toe bestaat er ook van 
geen andere officiële instantie een bevestiging hiervan. Als het bij 
de infiltrant niet om Klaus S. gaat, dan volgt de vraag: wie was 
de "4de man". 

Waarom zegt Burkhard Hirsch van de FDP na de Panorama uitzending dat 
de schildering van de afloop "objectief fout" zou zijn? Volgens 
ooggetuigen-verklaringen, waarvan 2 dagen na Bad Kleinen werd 
bericht , werd er onmiddellijk na de aktie met helikopters en ook te 
voet gezocht naar een man. 
Indien Klaus s. geen infiltrant was, dan heeft hij uit Bad Kleinen 
weten te ontkomen , en wordt vanwege deze miskleun nu niet openlijk 
naar hem gezocht? 
Wordt door het gerichte rondstrooien van geruchten en halve waarheden 
tot aan speculaties toe, of de infiltrant betrokken was bij de 
aanslag in Weiterstadt een klopjacht georganiseerd om Klaus te 
vervreemden van zijn relaties en om hem als kroongetuige i n de armen 
te drijven van de veiligheidsdienders? 

Niemand kan op dit moment met zekerheid stellen of Klaus S. de 
infiltrant is, of niet. we moeten bij al onze overpeinzingen van 
beide mogeli j kheden uitgaan. 
Onafhankelijk daarvan wordt via de pers een criminalisering voorbe
reid, ze hebben het nu al over het "RAF-umfeld". 
Daarbij bedienen ze zich van de oude constructie van een directe 
samenwerking van de guerrilla en van in de legaliteit levende mensen. 

Dat vindt uitdrukking in het vermoeden dat de " 3de man" voor de RAF 
woningen bezorgde en mensen bespioneerde. Hij zou zelfs mogeli j k 
betrokken zi j n geweest bij de aanslag op de ba j es in Weiterstadt. 

Dat dit zo niet klopt werd al vaker door de RAF 7n ge~angenen . 
uit de RAF verklaard, omdat de gueri lla haar activite iten altiJd al 
a lleen organiseerde en uitvoerde. 
Dat betekent dat Klaus s., noch als kameraad, noch als infiltrant 
zulke functies heeft kunnen overnemen of bij Weiterstadt betrokken 
kan zi j n geweest. . .. 
I n het geval dat Klaus geen infiltrant 1s, wordt hlJ met _deze be
schuldiging voor de keuze gesteld om of v~or jaren de bak 1n 
t e draaien, of met justitie als kroongetuige samen te gaan werken. 

De constructie van het zogenaamde "Legale niveau van de RAF" dient 
e n diende er alleen maar toe, politiek actieve mensen te verv~lg7n 
en m.b . v. art. 129a als leden of ondersteuners•s van een "terror1st1-
s che vereniging" te veroordelen en jarenlang achter de tralies te 
zet t en . 

overduidelijk worden deze leugens wanneer nu word~ toegegeven . 
dat de arrestati e van Birgit , de eerste arrestatie van een ~F-l1d 
was sinds 7 jaar. In deze 7 jaar waren er echter 9 arrestaties en 
ver oordelingen van mensen uit het verzet, die legaa~. leefden. De 
veroordelingen volgden zonder enig spoor van bew1Js ~n waren 
gebaseerd op de constructie van een "legale RAF". Dat s prook Je willen 
ze nu nieuw leven in blazen. 

we zien daarin opnieuw een groot gevaar voor mensen uit het linkse 
verzet e n voor mensen die serieus geï nteresseerd zi j n in een 
discussie over de ontwikkeling van linkse politiek. 

De RAF verklaarde in april en i n augus tus 1992 dat de es7alatie van 
de s trijd tegen de staat voorlopig eenzi?dig ~ou wor~e~ 1ngetrok~en 
met als doel: herdefiniëring van emanc1pat~1re pal1t1ek. De zich 
daa rop ontwikkelende discussie over de geschiedenis van links, waar 
vers chillende maatschappelijke groepen aan meededen, wer_d van st~ats 
wege o.a. met de moord op Wolfgang Grams en de arrestatie van Birgit 
Hogefeld beantwoord. 

s inds haar arrestatie zit Birgit in totale isolatie , ze wordt 
aan die hechtenisomstandigheden blootgesteld waartegen nu al 
de strijd gevoerd wordt, hechtenisomstandigheden die door de 
s enrechtenorgani satie als f olte r werden gebrandme rkt. 

Bron: Komitee zur Aufkläring des Todes von Wolfgang Grams 
c/o Infoladen 
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' STELLINGNAME UIT WIESBADEN OVER DE EERSTE DRIE WEKEN NA BAD KLEINEN 
EN OVER INFILTRANT KLAUS STEINHETZ. 

Sinds 20 juli is definitief duidelijk dat Klaus Steinmetz (KS) een 
infiltrant is. Zijn verraad leidde tot de moord op Wolfgang e n de 
arrestatie van Birgit Hogefeld . 
We moeten ervan uitgaan dat hij meer dan 9 jaar met de veiligheids
dienst samenwerkte. 

Hoe het met ons gaat is nauwelijks in woorden uit t e drukken. Op de 
eerste plaats . is Wolfgang vermoord en Birgit gearresteerd, twee 
kameradinnen die velen hier nog van vroeger kennen. De slag tegen de 
RAF, de dood van Wolfgang is een schok, een groot verdriet ook voor 
velen die beiden niet kenden. En daarna werd duidelijk dat Wolfgang 
e~ Birgit door een spion waren verraden, een spion die jarenlang deel 
uitm~akte van onze strukturen. Diegenen onder ons, die in de loop 
d7r Jaren met KS te maken hebben gehad voelden zich, doordat hij zich 
h~er . zo lang hE;eft kunnen ophouden, mede verantwoorde! ijk voor 
B~~gits arrestatie en Wolfgangs dood. Iets ergers kan er nauwelijks 
ziJn. 
W~j willen deze verantwoordelijkheid dragen. Dat betekent dat we o ns 
n~ch aan de kritiek onttrekken, noch in zelfverwijten verzuipen . we 
willen er a~hterkomen hoe het gebeurd kan zijn dat hij niet ontdekt 
werd, we willen er achterkomen waar onze fouten lagen/liggen. We 
willen dat zodanig doen dat iedereen er van kan leren. We willen en 
moeten voor onze zelfkritiek de nodige tijd nemen. Wat jarenlang fout 
en onnauwkeurig ging kan niet binnen een paar weken opgehelderd op 
tafel liggen. We zijn bezig, een diepgaand onderzoek te doen en de 
ervari~gen van m~nsen die in versc hillende verbanden en gedurende 
verschillende perioden met hem samengewerkt hebben, uit te wisselen. 
Dit werk is nog niet afgesloten. Deze tekst is dan ook nog geen 
verwerking, maar enkel een eerste aanzet, met name over de eerste 
weken na Bad Kleinen. We zullen zo s nel mogelijk een nieuw stuk 
publiceren met de resultaten -van ons onderzoek, inschattingen over 
hoe hij zo'n lange tijd in de meest uiteenlopende strukturen bewegen 
kon en de fouten die daarbij door ons zijn gemaakt. 

OVER DE WIJZE WAAROP WIJ MET DE SPION-VERDENKING OMGING EN. 
Om de situatie bij ons beter te kunnen begrijpen, moet worden 
vooropgesteld dat wij hier van onze eigen s trukturen uit slechts in 
geringe mate op funktionerende groepsverbanden konden teruggrijpen. 
Vanuit die situatie organiseerden we binnen twee weken de demonstra
tie n.a.v. de dood van Wolfgang Grams. Tegelijkertijd bleven de 
vragen rond Klaus S. onopgelost. 

Rond de verdenking van spionage vonden er discussies plaats i n steeds 
wisselende groepn en verantwoordelijkheden werden niet eenduidig 
vastgelegd. Er was wat onzekerheid omtrent hoe we veilig met de 
informatie om konden gaan, wat tot gevolg had dat informatie die voor 
allen toegangelijk was niet werd doorgegeven. De kommunikatiestruktu
ren waren nogal gebrekkig. Weliswaar vonden er diskussies plaats, 
maar nooit een diskussie wa arin de verschillende meningen op tafel 
kwamen, wat ons misschien had kunnen helpen. Er moest met veilig
heidscriteria rekening worden gehouden, wat een discussie natuurli jk 
moe i lijker maakte en er ontstond onzekerheid over wat gevraagd of 
gezegd kon worden. Er was nooit iemand die werkelijk over alle -open 
of niet-open - informatie beschikte. We hebben niet de rust genomen 
e n ook niet de voorwaarden geschapen om gezamenli jk a lles te 
behandelen. De weigering een o ns vertrouwde kameraad te l a ten vallen 
kwam daar nog bij. We konden het ons amper voorstellen, resp. wilden 
het niet toegeven en we wilden tot de definitieve ophelde ring de 
verantwoordelijkheid d ie je t.o.v. een "kameraad" hebt, in acht nemen. 

• 
De verdenking dat het bij de derde man om een infiltrant ging werd 
in de pers van het begin af aan steeds genoemd . De staat e n delen van 
de media hadden een regelrechte desinformatiecampagne geatart rond 
de moord op Wolfgang en de arrestatie van Birgit. Daarom stonden we 
fundamenteel wantrouwend tegenover de informatie uit de pers. Daarbij 
kwam nog dat de persberichten over de infiltrant gedurende de eerste 
weken niet bevestigd werden van officiele zijde. Het wantro uwen 
tegenover de bro nnen die de verdenking rondstrooiden, feitelijke 
tegenspraken (hoe kon hij van Bad Kleinen wegkome n als Birgit ervan 
uitging dat hi j gearresteerd was en er zeker van was dat hij niet kon 
ontsnappen ) en de weigering een "kameraad" te laten vallen, bleven 
lange tijd naast elkaar staan . De kameradinnen konden zich gavoolsma
tig niet voorstellen dat KS de smeris bewust naar Birgit on Wolfgang 
gebracht had. 
We besloten weliswaar in beide rich~ingen na te denken, omdat w in 
de "ongeri j mdheden" aanwijzingen zagen die ervoor spraken dat h t. orn 
een infiltrant zou kunnen gaan, maar er waren ook - in onze ogon -
verklaringen als: de smeris had hem l aten lopen om verder te kunnen 
observeren, of dat hij daar was gearresteerd en pas vanaf dot. 
tijdstip met hen samenwerkte. 

Ondanks het besluit ook in aanmerking te nemen dat hij een verrader 
is, waren er geen gezamenlijke concrete over leggen over KS. 
We hebben ons ertegen verzet de simpelste e n meest logische verkla
ring als waarheid te acceteren. Dat tegen de achtergrond dat hi j 
jarenlang bi j en met ons leefde. 
Hi j had geen door de veiligheidsdienst samengesteld levensverhaal. 
Zijn verleden, zijn oude vrienden, zijn familie, levensloop en ook 
zijn politieke biografie zijn te volgen, zijn reëel geweest 
Hij was voor een deel langer in politieke verbanden a.ktief dan velen 
van ons. 

Onderzoeksgroep Wiesbaden 




