


l]a, bij deze dan eindelijk de ,_. LCT F . IN .c HA os 
nieuwe Chaos. Dat krijg je er van, P o .s t b lJ s 7 5 2 eerstvolgend 
als je niet aan vakan11eplannlng 9 7 0 0 AT e is op 29 
doet De sekundalre . oktober 
arbeidsvoorwaarden bil de Chaos G R O ~ 1 N G 1:: N met 
zijn niet om naar huis te schrijven. ___ Soeda-iees eten en 
Toch maar eens over een CAO Soed«iese m-uziek. 
voor het literair aktiewezen . in dit P«id 11gii ook het, 
denken ... Alhoewel, dan moeten fiaaverslág van Humanttas 
we ook een werkgever zoeken. Opvang Asieiioekers en het 
Maar exkuses, de gehele 27-kopplge redaktle tijdscnrift dat door o. a 
voelde min of meer tegelijkertijd verre oorden een :aantal 
trekken. Ach Ja, stress en zo. En dan kom je . · \>1uchtelingën,wordt" 
uitgerust terug, loopt het komplete gemaakt, de VLAM, voor oelangstellënden 
abbo-bestand sm je kop te zeuren om meer · .klaar. Mocht Je verder een schaak- of andere 
chaos. Een methadonbus is er nie1s bij. J spelletjesfreak zijn, iedere eerste vnld~ van de 
Om het meewerken aan het blaadje nog maand wordt het een en ander voor Jou aldaer 
gemakkelijker te maken voeren wij bij deze een georganiseerd Dat begnt om 19. oo 
deadline in. De doodslijn voor het volgende Goed nlel.M/9 van het bladenfront, de Vrije 
nummer is 31 oktober 1993. Stukjes, liefst Soclalst(el) Is weer opger1cht Info en abbo: 
gelayout en met mooie plaa1jes, kun je SWP, Postbus 713, 1 000 AS Amsterdam. 
opsturen naar ons postadres, zie boven, or in Minder goed, et nog steeds geen, nieuws: 
de lnfov.4nkei In de Steen11Istraat afgeven ~e · , Lieve, lieve, lieve mensjes van de Springstof.-
hebben tegenwoorclg een postvakje daar!). wi) willen een ruilabbo, jullie y.,1fen een ruiloobo, 
Voor nog meer struktuur In de Chaos hebben waarom horen we dan maar steeds nle1s van 
v,.,e voor on9zelf afgesproken wanneer het Jullie, geen adres, geen Springstof, niets. Snif. 
volgende nummer uitkomt: oehoudens ernstige Gelukkig waren wij toen wij hoorden dat er een 
a zeer belangrijke evenementen, 2 november. antl.fascls11ese meidljn Is opgericht (zie elders 
Heb je de Chaos d111 nog niet, let op, er Is Iets in deze Chaos). OnciJldelljk is wie deze 
belangrijks gebeurd! (Of Ptt en/of bezorging antifa-aktlvltelten nou onderneemt De brief 
maken er een puinhoop van, Iets wat het , · voor de Chaos was ondertekent met AFO, In 
vorige nummer door uitzendkrachten en ~ deze Chaos staat ook een pamffe~e waarin 
.JWG'ers weer eens gelukt Is.) Mocht Je. bij ,dezelfde melclijn wordt aangekondgd wat Is 
toeval a de Chaos op de bank bil je beste I ondertekend met Antlfa Is dit hetzelfde, Is hier 
vriendin, er achter komen dat Je een nummer . een splltslng, een splnter{Toeperlng, een 
gemist heb~ meld dit clan even. Helaas hebben nieuw perspektlef? Laat het ons weten 

we nog geen klantenservice met . " , e R k p ..., 
klachtentelefoon en -rax (proe1. nëe, geIukkI9 v · O O P- ~ ,~ t E n 
niet) , dus ook clt moet per papier. . ·IN~ow- 1 • 
Als laa1ste strukturerende 'Wereldw':::S~ t:'~"'6&15-tebJti\n'rAaé 38 Gro,J1"9e-N. 
maatregel gaM we met ingang van WeRS.O~KeJ .\stE..,.Rol~~~fSTRMr 30 · 

' deze Chaos een lijstje publiceren I/A6el,cwo. WieJA.IOreitTAA~r 2 ~ 1 ~s-~ . · 
\ met notoi"e wanbetalers. (Ha, voel PhoeNiX. 2\v.A,ANS/iiLS .2,y.:; ~ - . 
ie je~ aangesproken?) Rooie. R.At. . Oude. &racJ,t; 6s mrècJ..I: : 
Moor, nu nog even wat data Er AhieNAeuM. Spui ll(-l6 A'd M 
NOrden weer interkul1urele îo~T. v. SjAKoo. JodeN B~S':,_ddt A, d 
avonden georganiseerd In het ? .:.H 1~M- 6AN2ëH~AA'T 2 i;- l,.i l:x-0:.1,è.._u, aM • 

;.,and van Humanit'lS op 'A 5 ATA . N ü Më6aJ 
Eenctachtskade n.z. 19. De 

··~-. --, ·-- -· 
-.,. .. -!,. - • • 
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Op 21 s e p tembe r i s de A-,·1eg 46 a ge k raakt 
.doo r een a a n t a l mensen. Oi t pa ndje s tond 
ru im 3 ~ 4 jaar l e eg . To en er leegs t a nd 
gecons ta t e e r d werd duurde he t e v en voor
dat de sme r is kwa m. Maar op een g e geven 
momen t sto nd e r een y up v oor de deur, 
i n pak , compleet met stropdaa en arie l- ~ 
ultra wit ov e r hemS, die bewee rde dat h i j 
de ni e uwe k r aakcoordinator was . Z ijn naam 
was Engbe rt s . Dus we rd hij binnenge lat e n. "':,,~.,,. 
Na wat ha ndj e ssch udden( \'Iel vieze) e n een -r, :<'rt~~,..· 
i nt e r esante r ond l eiding begon hij t e zeur e n P-';A;"li}i -.vo4" 
over het f eit da t he t pand wel eens o n l:ie - a>,;6' 1 ~~ 
woo nba a r ve r k l aa r d kon worden. En dat hij /~ %..., 1<i>... 
b i h l "'·''"""-· ··~ ...,, o uw- e n wo n ng t oezic t we even l angs ·,qJ~1, °Tl 
zo u stu r e n. Oe buurma n ha d name lijk gezegd S,i,~ ~o',,1: "•"-
dat het pa nd o nbewoonbaar was ve r klaa r d P?;1 "r~~, ~ •-_... 
doo r de geme e nt e na de brand. 4(_.0.f.~%,,, 1 'llrlct/1. 
De volgende dag is a fg e sp r o ken da t b en w-toez i oht tl;ó'.f/ ~ ' 
om 10 u ur s • och tends l angs z o u komen. Js 
Om 10 uur kwamen die dus ook . Maa r r·,be rt s 
( nu i n unifor m, we l zo makke lijk v o , 
d u idelijkh e i d) en eigena a r Ni.jhuis , ~n 
ook na ar binne n. Di t wilden wij nie t, d us 
naa r wat heen e n wee r gepraa t te hebben 
kwa men a lleen de 2 l ui t jes van b en w b i nne n. 4 ~ 
Deze hebben het pa nd va n o nde r t o t boven r. o 
beke ke n e n ve r kl aa r de n dat het pand iJ, , ,,."'á ·•« 

d l k " "'°o, "'á.. o..._ r e e ij e s taa t was . Ni ks a f gek.-urd dws, :i>4, , .. ~ 'P/.., 
d k k k d l -,,,, <>,.~""" ... o. e r a e rt jes un ne n e r us voor op ig r.1; -~ ~ '...: ~+. 
blij ven z it t e n. ~ 1- "'1i,. "4,~"~~ 'C)~ 
De eige naa r i s Nij h uis , een a annemer d i e "'1>~4o,.~"-1•1l?,· -~" .... 
he t p a nd bezit + de daa r na as t ge l e g e n pak- , 1! -~ 
h uizen . Be t pand wil hij s l open e n de pak- 'tbA "".., vq;, .,.,. 
huizen wil h i j r e nover e n. He t is de bedoeling ., .Po,a 
da t daa r a ppa r temente n, kan t oren en s tudio ' s ~- w.,_ 
ko me n • q,~ . .,,.1. 
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Kleine Leliestraat 8 

Hallo, er is weer een vrouwenpa ndj! in Groningen! Op donderdag 9 sept. 

zijn we de Kleine Leliestraat binnengewandeld. ttt,t was niet de bedoeling 

om de smeris te bellen en leegstand te laten constaterelm. Toen we 

echter vrolijk bezig waren kwam de buuv tlruis, ze werd een beetje boos 

en wilde meteen de coppers waarschuwen. Echt in de smaak vallen deed 

dat idee niet bij ons, maar een half uur tegen haar aanpraten wilde 

wel helpen. Misschien is het toch, niet zo erg om kraaks ters naast 

je te hebben wonen. Ket de buurman ging het allemaal een stuk relaxter, 

we kregen meteen een stapel dakpannen van hem om dat enorme gat in 

het da k te repareren. Nadat we klaar waren vond hij het er zelfs zeer 

professioneel uitzien. Dat dit ook zo gedaan io blijkt wel; al e en 

paar regen buien verder en het heeft nog steeds niet gelekt! ONze 

andere buren zijn kraakwachten. E~n aantal . v~nden het verschijnsel 

kraken wel boeiend en komen praatjes maken. Sinds een va,n ons een 

van onze buren naar buiten heeft helpen dragen toen ze compleet voor 

pampu.s in VERA lag, kunnen we geen kwaad meer doen. 

' \ 
• 

c::r:tl ' 
1 

~ \ 
,ir{ 

' -
j 

U[ 
\ 

Ons pandje dateert van begin 1600. Het is tn,er• •d voor de zogeheten 
17de eeuwse stadsuitleg buiten de muren. Het dak bestaat voor een 

deel nog uit balken van die tijd. En dat wil" en ze gaan s lopen! 

Hiervoor i n de plaat s moet de· nieuwe rechtb k komen. (Het hele 

blok willen ze slopen, op de Kleine Leliestraat 2 t/m 6 na) . OMdat 

er op die plek niet hoger dan 4 bou~l; gen mag wor1en gebouwd , gaan ze 

om dit probleem te omzeilen op de binnenplaats 5 kantoortorens bouwen 

met daaromheen gebouwen di e wel voldoen aan de hoogte beperking, goor 

spel dus! Deze nieuwe rechtbank op deze plaats hebben we te danken 

aan een oud bekende van ons, Ypke Gietema . Diezelfde Gietema zit ook 

in de welstandscommissie die bepaald in hoeverre panden genoeg cultuur

historische waarde bezitten om gemeente monument te worden. Ai, ai, 

hoe objectief allemaal , Dat Gietema het er letterlijk door heeft 

gedrukt blijkt wel uit het feit dat de gerechtelijke organisaties zelf 

liever op de Rabenhauptlocatie wilden zitten. Gieter.ia wilde de recht

bank echter liever in het centrum houden, Gie temaá wil is wet? Dat 

moeten we nog zien want er zijn verschillende mensen bezig bezwaren 

in te dienen tegen deze s tads vernieling. Ook wij zijn niet van plan 

ons er zomaar uit te laten zetten! Groetjes, 

de Lelie Vandaalt j es 
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L.,,,,u3·r.ë. ONT,IIJ,IÇ:éLIJ;G.O., ......... UI::.. f,a .. ,11 .... -,-u .• 
Na een t LJd van (opvallende) stilte Dinsdag 5 oktobe r staat er opeens info 
van de kan t van de geiaQente beslote • e. op de kabelk rant : : let bestemmingsplan 
t11ee bewone r s even langs Ruimtel!fke n ligt ter 1nzage bij RO . Ook is er .~aan 
Ordening te gaan om het nieuwe (mo- dag l J Ok t ober een info r ma tie en inspr 
gelijke) iJestemmingsplan op te vragen aakavond in he t c;JMV-gebouw aan de 
Aldaa r kregen deze personeo te horen · 3pilsluizJ n 9 . Aanvang 20.00 uur 

•· .Deze c,ass1.eve noge doos wordt 
door Ro gerecn tvaardigd omdat 
net de functie va n " de ranke 
kerktoren vervangt omdat 
er dan toch ·een ; tedebouwkundig ~ 
referent ie" is voo r de ke r k. Oit 
nilde d e buurt volgens RO . G~LUL, 
da buurt wi l maximaal maa r Snooy! dat ove r ? , a. de desterkerk, pastorie Iemand dus donde r dag noar RO om de 

,Groene X. gebouw.l;!n de~.;lkweg huisjes plannen in te lqjken:OJ t kon niet . ,,et 
geen informatie ve r s trek t ko n warde be ricntj e was te vroeg de deur uitge
Na enig navraag bleek dit op advie n . gaan . VrUdag zou er pas ingesnuffeld 
van desmeris te z ijn . Deze hebben e:n mogen worden (damn burokratenl). vr~ -
lJSt iaet enge, dubieuze gevaa r lijke dog moch t die persoon geen kopie heb- In he

t 
bestemmingsblaplon staat 

gezellig e(of ~a t voor r~den dan 
00
,) ben . Na aandrang kreeg hU töch nog :ok n aarom de Westerkerk niet op 

pande.n opgesteld(check dusook snel kontakt me.t Jc1ne o eben. e rij ksmonur.,!!ntenlijst knam:het 
JOU\/ lluisl) . Uiteindelük was aa een ~ gebouw .:ou te nieul'I z ijn , dus gi.n,. 
gesprek met Jans Oeben {projektleid net naar he.tNonumen t en 3elektie • 
van,RO)he t enige ,·,at nog lukte (e.ener " Project (1-iSP) en dat Zijn ... ... .. 
beetje opdringerig zun wil soms wer- :t _ jal'lel • nog meer gemeenteambte-ken) . • - • . ~ . narren• Resultaa,t :..d e. -kerk komt 

LJe 1t1::rk heeft, doordat deze teruggeroo1d 1s, een aparte plek aan de Kraneweg. niet op de monuiaen·tenlilst. ' 

De bijbehorende pastorie vormt samen met de tegenover gelegen bebouwing een poortacbtige ....c 
entree tot de wijk en de stad, waardoor het einde van de Kraneweg een verbijzondering krijgt, · . dat de raad 

die de kruising met de Melkweg~jerken) benadrukt. ~ 'îÖt slot, 'i'.8t P:t~i~:ns suckl~:~g 

~ ~ 
A Sw ~ \., . scomaiis!.e( .o~n of tot sloop ver-

r--i ,..-.._. 1t li • \ . moet besl~!~k i;1oet . ,·,orden o •• 

h 
/ ~u-u.. ·,w k.. d e ~,ester 1 . r _.____ of niet· 

Elaar kreeg hU een dik ;:,ak stencils ;;;i B U ~ L. ~ _ . gegaan -...,;... __ _ 
m~t dezelf de vage plannen als begin Een ag later stonden beide per enen 
dit j 1 1 l I l~L- opeens in Jans Oeben!l. ka ntoortje (k 

aa r maar nu iJl'I 20 x zoveel tekst 318) Daar h d d a-
VMG gelul ove r het algemeen . :é r I ' 1 IS Il • l"r en ze a_t de pro-

l 1 _µ . 1·1 l1 ; 
,·,ordt iaat geen woord gerept ,Jva r het 
fe.i.t dat het hele gebied bevioond en 
volledig in gebruik is, Oa hoogte en 
massievitei t is .nog net "net z oals 
eers t, toch schünt het nu een zege(n) 
voo r de Kranel'leg ~ Schildu rsbuur t te 
zun. Echter, i1et is nu 12. hoog op he~ 
hoogste punt i.p . v . de eerdere 9 (1) 
lagen bouwdoos. Dit oia "de naderende 
binnenstad aan te kond igen·. He t be.
looft nog wat te worden met die binne 
nstad 1 

f 
.--.J.,J-.. ,--) 
-·" .. i- -•~· 
~ ... , , ..... 

jak tontwikkelaar · a,.,L is en het boul'l
(/sloop-)bedrij f eneriA.301-L (hé, .. • •. • 
hS"d die ook niet iets met het 111,~ te 
maken-Z, •• ) . Va n onze kant ging·· een 
b r isf iaat onze eisen naai- RO . \ïa.. ve r
wachten bi.nnenkor:t een beleefd b.riefje 
terug . 

Enfi~. kom vooral alle.maal gaa r 
de i nspraakavond en trek je mu1l 
open (of niet) . Het is op: .\-
1-iAANDAG 18 UK fUt3ER in net 
wt-iV-Gë:8CJU11 c1ande P 
~PIL.3LUilEN 9 (vanaf de grote 
markt over de Ebbingebrug en dan 
meteeri ~inks, remmen, afstappen , 
fiets op slo t en dan sta je er
voo r ) .5ee you alL therel l l 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN "KRANEWEG" 



" r sverklaring 
vri jcfag 10 sept . , 

RECn>rvm2 

maan d a .,.. (6 sept . ) werd er ein d elijk weer ee r!! 
Afp;elopen " 

ge kraakt in Rotterdam. Het was een herkraak van 
groot" pand 
Recidiven aan de Jufferstraat 12 (ontruimd nov . 1991 ). 

d Voor kraak, portofoons die niet werkt en , Na wat problemen met e 
auto die stuk was, slot en grendels ver~eten, waren we· da~ toch 
binnen. Maandaiz;inorgen kwamen er nog wat mens en en de smeris kwam 

ook lan~s. ze hoefden ~een leegstand te constateren, want ze 
wisten dat het ~eeg was . Dinsd ag kwam de wijka~ent, socio-cop 

Ook langs. HiJ. had het adres van de e i p;enaar, want 
Cornelisse 

Ston· d · èen andere ei~enaar ingeschreven . bij het kadaster 
De ':_igE:naar is: ----------------, 
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Omdat de eigenaar waarschijnlijk een klootzak 

is, hopen we dat we kun~en bliJ"ven, k 00. 
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beter is . Nee , e r staan 
alleen maar kantoren en ' s avonds is het uitgestorven . Cverdag 

hebben we wat zwa4i- contact met kantoorlui a~n de overkant, die 
de kortebroek mountainbike-smeris met pothe lm bellen, als er wat• 

oo de gevel wordt ~ekalkt . ~aar ze v indèn he t wel leuk , hebben ze 
hun echt~enoot ook eens wat te vertellen. 

Oja, de buurman was niet zo blij met ons . Omda t de mensen van 
t w~e jaar terug wat uitschoten met de brandblusser met verf, 
is hij al een paar keer zieli~ naar ons toe ~ekomen met het 

verhaaltje: "Als er één druppel verf op mi jn gevel komt , dan ..... . " 

'..'ij zouden niet durven!!! 
~roet van Recidiven tot de tweede macht. J 

~ , 



PROCES 
PAALZITTERS~~~= 
LAUWERSMEER · 
Op 14 oktober 1992 heeft het Aktiekomité Laat 
het Lauwersmeer Niet Schieten (LLNS) aktie 
gevoerd in de onveilige schietzone in de 
Waddenzee. De aktie was gericht tegen het 
tegens.-ijdig overheidsbeleid, namelijk 
enerzijds bescherming van de Waddenzee en 
anderzijds het toestaan van verwHing va, de 
Waddenzee door Derensie. 
Da«bij werden 2 aktievoerders, Jan 
Oosterveld en Joop Boer, doa de 
Msrechl!USsee gearresteerd en voorgelei 
de hulpoff lcler van justitie. Op 1 2 oktober 
moeten zij vanwege deze aktie voor de rech 
komen. De volgende aanklacht wordt bij át 
proces voorgelezen, 

WIJ KLAGEN AAN 
Met de paal:zttakUe In de onvelllge zone In de 
Waddenzee op 14 okt 9:2, u~oerd door het 
aktiekomlté UNS, Mden we de aandacht 
vestigen op de milieuschade de Delensie in 
Lauwersmeer en de Waddenzee 8Br'lr1cht De 
aktle was onze wijm van inspraak op de 
nieuwe ontwerp-PKB Waddenzee, waarin 
Delensie onveranderd zijn gang ka, Q8éll. 
Aan industrie, visserij en rekrea•e In en rond de 
Waddenzee worden daarentegen terecht wel 
srengere milleueisen gesteld. 
ANeen Delensle schijnt onder en boven de wet 
Ie staan. 
Dat is in een demokratisch land een 
onacceptabele toestand. 
Onze AANKJ.XHT Is dat Delensle met haar 
militaire aktMtehen In de Waddenzee op gate 
schaal leMlinste drie wetten overtreedt de 
Wet Bodembescherming, de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren en de 
Stil1everordening, terwl~ ze dat weet <:l 
redelijkerwjze had kunnen weten. _ 
Niet wj, maar Delensie zou terecht moelen 
staai, en wel voor veel ernstiger overt'edngen 
dan waa-vai wij worden verdacht 
De overtredng W81!1VM wij worden verdacht Is 
een bizonder geringe overtreding en is begaan 
om overtredingen die vele malen ernstiger :zijn 
aan de kaak te stellen. De bel«19en de wj met 
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onze aktie beogen te beschermen, nl. nawr 
en milieu in de Waddenzee, alom erkend als 
een algemeen belang, :zijn veel goter dan het 
venneende door ons geschade belang, nl het 
op 14/10/9'2 ged.lrende 50 min. stilleggen van 
schie1oefeningen. 
Delensie OVERTREEDT met deze 
schle1oeleningen V't1llens en wetens liefst DRIE 
WETTEN: 1. de Wet Bodembescherming 2 de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 3. de 
S1iltewrordening. 
Dit zal Ik in het kort onderbouwen en 
toelic h1en. 
Deze overredngen vinden niet alleen plaats op 
gronden de eigendom zijn van Defensie, nl. op 
het oefenterrein de Mamewaard, maar ook In 
gebieden die staatseigendom :zijn, nl: 
a In de onveillge zone van ca 1400 ha, die 
eigendom is van het Ministerie van Financien, 
AJd. Dienst der Domeinen, dus van ons allen. 
b. in een nog veel gotier gebied met een straal 
van ca 40 km, eveneens nationaal bezit en 
beschennd nawrgebied, dat zich uitstrekt tot 
voort>lj Schiermonnikoog en zelfs tot BOf1<um. 
c. in de overige militeire oefenterreinen in de 
Wadden;me, die 30 procent van de to1ale 
Wadden22e in besl~ nemen. 
In geval a. gaat het om overl"edng van de Wet 
Bodembescherming en de wet Verontreiniging 
Oppervlaktewater, notabene in een 
lntem~ona.al erkend uniek beschermd 
natuurgebied, de Waddenzee, door vervuiling 
van bodem en water met grote hoeveelheden 
-rMYe metalen, die schadelijk zijn voor plant, 
mens en dier. En dat nog wel in gebieden de 
geen eigendom zijn van Defensie, maar die 
staatseigendom :zijn. Daardoor wordt door 
Defensie op grote schaal de wet overschreden 

en het algemeen bel1r1g geschaad. Dit 
geschiedt door het met voorkemis in het mllleu 
brengen van schadeijke st<:lfen, mals oa de 
zware me1alen lood, koper, 21nk, mangaan, 
aluminium en chroom. Op jaarbasis gaat het 
om een hoeveelheid meta.al va, ca 7.000 kg. 
Door akkumulde van Mare metalen in de 
voedselketen, kunnen konsumenten \/la 
konsumptie van aldaw gevangen vis en 
garnalen vergftigd worden. Bovendien 
bevinden zich in de onveilige zone regelmatg 
beschermde dieren, nl. ;mehonden, die niet 
aneen door kogels getroff eo kunnen worden, 
maar de ook door het schieten verontrust 
w:>rden. Uit het 'Quality Sta1us Report 
Noordzee" blijkt d8l de sterftekans van jonge 
zeehonden door verstoringen zeer sterk 
toeneemt 
In geval b, gaat het om een overtreding van de 
Stilteverordening de ook en met name voor de 
Waddenzee geldt 
Nu zou Defensie kunnen 1egenwerpen dat er 
bij de schietbaan een uitzonderingsgebied is 
vastgesteld, waar ontheffing geldt voor de 
stiheverordenlng. Dat Is waar, echter die 
ultzondef1ng is slechts tot op 7,5 km Val de 
schietbaan van kracht De S111teverordenlng 
w:>rdt echter tot ver buiten het 
uitzonderingsgebied, nl. tot op 
Schiermonnikoog en Borkum, overtreden Zie 
hierover oa de publlkatle 'Gaten In de Stilte'. 
Deze sltJatie Is de overheid bekend. Nochtans 
w:>rdt Defensie niets In de weg gelegd. Wet Is 
dan nog de waarde van het Instellen van een 
ctflcieel stiltegebied.' 
Wettelijk gezien is Defensie evengoed als 
burgers verplicht :zich aan de wet te houden, 
zo menen \Mj. 1 n art 15 van de Wet· 
Bodembeschennlng Is sprake van een 
'zorgplicht, nl va,: 'het nemen van alle 
maatregelen teneinde cte·verontrelnigngen <:l 
aaitastlngen 1e voorkomen en na 
veronrelnlging de gevolgen daarvan zoveel 
mogeUjk te be rken en ongedaan te. maken'. 

' 
Uit het voornemen van Defensie om de uitstoot 
van zware metalen in de Waddenzee 
tengevolge van haar aktMteilen met 50 procent 
terug te brengen, moge cüdelijk blijken dat 
Defensie wel degeliJ( op de hoogte Is van het 
feit dat doa haw de Waddenzee veMJild wordt 
Alleen was Defensie er bij het begn van haar 
schietoefeningen in de Mamewaard door 
nalatigheid, nl door het onl>reken van 
onderzoek, niet van op de hoogte van de 
hoeveelheid -zvver.e metalen wamnee z1f de 
Waddenzee opzadelt. Natuurlijk had Delensle 
zlc~ va, te voren, nl. vóá het In gebruik 
nemen van het schietterrein Mamewaard in 
1989, op de hoogte moeten stellen van aard en 
omvang van die verwiling. Tot nu toe heelt 211 
dat niet gedaan. Dat is opzettelijke nalatig1eid. 
Hoe kan een reduktie van de verwHing met 50 
procent gerealiseerd worden zonder op de 
hoogte te zijn van de uitgangs silJalie? 
Onze AANKLACHT is dat Delensie door 
milttaire aktivilelten in de Waddenzee op grote 
schaal tenminste DRIE WETTEN 
OVERTREEDT, tf.!fWijl ze dat 'Neet <:l 
redelijkerwize had kunnen 'Neten. 
Onze BS is dat Defensie ONMIDOEUK STOPT 
met deze wetsoverredngen en in het vervolg 
een zo uniek natuurgebied als de Waddenzee 
vrijwaart van haer vervuilende en verstorende 
aktMtelten. 

• Daarmee worden wij AANKLAGERS In plaats 
van BEKLAAGDEN. 
Op gond daarvan vragen wij u om ontslag v1r1 
rechtsvervolging voor een gering delict voor 
onszelf en vragen wj u om over Ie gaan tot 
rechtsvervolging van Defensie vanwege vele 
malen ernstiger, massaler en langduriger 
overtredl n. 

Meer lnlo blj: 
Aktiekomltee LLNS 
p/a Zwerteweg 1 8 
971 7 HR Groningen 
050-715302/126174 
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Informatie-avond 
12 oktober 
aro~lngen 

UITNODIGING 
~ nodgenw\ hetAntknl1at1slsch 
OnderzoekskoDektef AM:>K-Noord Ls.m. 
Openbare Blbllotheek de Trelkoe~ledereen uit 
an op dnsdag 12 oktober e.a. naar on2l9 
lnlonnatle-«YOOd OV9f Turks en Irakees 
Koen:lstal te komen. One ..-ond Is twens 
opefW'lQ van een lcm1entoonstelllng <Ner 

Irakees Koerdstan die venet 12 oktober twee 
W$ken In de Trelkoel '9 be2idrtlgen Is. De 
llYOnd vindt plaata In d• Trefko.~ Zonne laan 
30, In Groningen. Aanvang 19.30 uu, 

prograa11a: 
• lm-o<lJcte van de aYOOd door AMOK-Noord 
• ll'Mldng door Robert Soeterl< (MERA -
Middle East Rese«-ch Assodaton) die In kort 
bestek Ingaat op de ~chledenls en huidige 
81\Jaöe van Koerdl81an en daema ~eider 
Yertett CN« de sll.latle In Tu1<s Koerdstan. Op 
12 oktober Is h' net terug van e«t reis naar 
Koerdl$tm en kM hij Informeren <Ner de meest 
receme orrtv.O<kellngen. 
• Korte pa., ze. 
• 1n1eldng door JoostJongerden (socloloog en 
Id ven de Koerc:lstal ln111a11etgoep In 
Wageningen) <N« de huidige 81\Jaöe In Irakees 

Koerdistan 'NIMII' h' deze zomer vertlleef. 
• Korte pa.,ze 
• Faun ~et Robert Soe1letl(, Joost 
Jongerden en Ju<lth Sdleltema - de maakster 
van de tentoonges1elde lob'eportage), 
waaraen wagen k\.lYleO worden ges1eld die 
tj<iens de hleldlngen ~ gerezen 
• Mlllllng ( 22 IA.I) 

HET WESTEN VERRAADT DE KOERDEN 

Op 1 J«,u«i 1889 maakten Kees ~ en Co 
wn MeOe op de~ Woensdrecht een 
w« het Tlrtse regme bestemde NF~ 
bommenwe(J)« met behu~ van bljlen 
on~ b vreesden dat deze bommen
werpen gebrukt w.>den ~den b' de 
~~ de Turkse Koerden 
Ondertussen heeft de NederiandM ov~d 

de vlegllJgen aan 1\J'1* geleYerd en 2'n a 
Ingezet tegen de Koerden. Dat 'ona' OYefheld 
zich niet laat lelden door In VN-wtdnlgen 
v~Wde men1«1rechlM\ maar vo« ahs 
door .cooomlsche en po111eke OYefW8glngen. 
bl)kt nu opnieuw lit de door het Westen 
aangenomen houding tegenoYer de sttuaUe In 
Tunes en Irakees Koercls1ln. Wat Is er aan de 
hand? 

K~rdletan 

Het 3 mD)oen mensen 1elende Koerdsche 
volk leert In Koerdstan, een bergachtig gebied 
met een opp«'Mkte van ca.~ km2 (de 
grootte van Fnwcrijl<). Dit gebied Is verdeeld 
OYer Turk•e, Syr16, llllk, Iran en Arm~ Het 
owrgrote deel van de mensen Is lsleml1bch en 
men epreekt een eigen tu, het Ko«<lsdl. Het 
Koerdsche vak Is het groots1e volk ter W&reld 
wainan het recht op zelbestUlr wordt 
onthouden Kolonlahtsche machten, Vooral 
het 1\xkse en Irakese regime, zetten zich erg In 
om do polltleko, soclale, economische en 
cut\Jrele ontWkkelng vm dit volk te vemn
defen. Zo voerde Irak In 1968 een systema
tische ultroelngscamp~ onder de Irakese 
Koerden, ~ t 80.000 mensen werden 

• gedood en 4500 dotpen platgeb(4dozerd 
Zonder wesllne toestemming en med&
wef1<1ng zou dem onderdr\llddngs- en 
vemletlglngspolltlek riet mogeDjk 2$\, 

lrakeea Koerdlltan 

Na het einden t 891 wn de Goroor1og, een 
door de VN toegestane massamoord door 
aupennacht VS en hanc:langer West-E~ op 
het van '8Yot'en kansloze Irakese legec; n,lde 
de VN een 'vellg8 haYen' n ~rak n wa
de Koerden. De dJbbeainnlgheld VM cft 
schljrbaar hLmene ~ blljkt lit de sttua11e 
waam clt \ff Koerdls1an momenteel verkeert 
De econanllche 81\Jatle Is cab!S1rofaal door 
gelQgebrek wn de VN en door afnemende 
be!Mgstellhg van de oonori«lden. 
Be~ oonaken 2'n ~hier de 
economische sanclos wn 1wee luwlten: de 
doorSaddsn Hoeueln toegepa.s19 ~ 
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van 'Vr1 Koerdstan' àn het hMdelsembargo 
van de VN t&gen Irak. ~ wnoeken aan de 
VN en aan het Wenw1 om de enc:lave :zeis 
maar gedeeltelijk~ te stelen va, de VN
~ tegen lrdc. 2l)n tot oo toe zonder 
resultaat geb&ewn. Ook de politlek-rnlltai'e 
61\Jatle VM 'Vr1 Ko«dls1an' verstech1ert door 
de voortclueode door 1111k georganiseerde 
1emX1stlsche aansûlgen en alnd9 enige ttd ook 
door de aerwalen wn lra,, Als het Wes118n 
verder weigert polltleke en ~lsche hulp 
1B gevel\ zal 'Vr1 Koerdstan' niet overleven, · 
al<i.Js een vertbgenwoordger van de Irakese 
Koerden. 

Tur1ca Koerdlatan 

Uit de regertngsdscus~ over po1111eke 
hervonnngen deze :zomer In ~e bleek 
opnieuw det er da« geeo pol!Uek draagitek 
bettaat W<lf" eeo ~~ddadlg& aa-,pak 
van het 'Koerden--.nt.ags1Uk'. Het leger Is 
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lrvnlddels een 'totale en delinlUew operatie' 
gestart In Oost- en Zuldoost--n.idje. President 
Demlrel ,ten dat eerst de 'Koerclsche mrreur' 
moet woroon uitgeroeid voordat er over wat 
dan ook gepraat kan ~den. Hij gaat daalmee 
voort:)ij aan het feit dat de opstzlnd In het 
oosten en zuldoos1en wor een belangrijk deel 
z'n oorsprong wldt In het gebrek aai rechten 
en ~ van de Koerdische bevolking. De 
wegen de Tur1<1je kiest om het Koerdsche 
naUonalsme In het land te vernietigen zijn 
vooral het bestrijden vm de Ko«dsche 
Arbeiders~ (PK}() met mllltalr geweld; het 
vetbleden van de HEP, de Koefdsche part!J die 
In het Tl.rtse parlement Ie vertegeowoordlgd, 
en het vecvolgen van de Koercb:he atge
va.erdlgden; en het l<µderen van lo1Useh 
lnge81elde lnwonera van lln:te, wa«onde.
jotmals1en, middels ingeN.Jlroe d oods
eskaders. Op 29 mei werd In Boon een 
massademonslnl1e gehouden waeraan zo'n 
60.000 mensen deelnamen. Doel van de 

demonsnte was de EG 19 t>ew&gen dnA<.op 
Turiclfe ut te oefenef\ zodat het de pollleke en 
culturele rechten wn de Koerden eerbledgt 
Nederland ondemoodtbt nu toe '\,fiend

schappefffke betrekldngen' met~ en 
onders1eunt het regime met wapenlevetl!lf111es 
(Over de Wapenhendel met Tur1<1e door 
Ned«tand en anderen Is onlang, een 
AM:>K-boek verschenen met de ttlel 'Oe 
Tur1<1Je<oonectle". Het Is vefk'1gbaar op de 
Informatieavond op 12 ~ -

Tegelijk met de Infoavond wordt ook een 
fototentoonstelHng <:Ner koerdstan geopend 
Deze fO(otentoonstelling Is ook In de bieb In de 
Trelkoel (Paddepoel). De tentoonstelling Is te 
2ien als de bieb open Is (wanneer dan 
AM:>K?!) tot 23 oktober 1993. 

• 

A1ok-Noord, Postbus 7007, 9701 JA Groningen, 
giro: 3446236, t el. 050 - 133247 



Via deze weg willen we jullie laten weten dat er sinds kort 
een telefoonnummer is waar informatie die voor ons werk van belang kan zijn, 
zoals: meldingen over racistische en sexistische akties of voorvallen, de gehele 
handel en wandel van extreem-rechts, -desgewenst anoniem-, ingesproken kunnen 
worden op een antwoordapparaat. · :· 

We zijn er ons van bewust dat er in Groningen al een meldlijn is (van het Anti
Discriminatie Buro), maar denken dat het toch belangrijk is dat er een aparte Anti
Fascisme meldlijn bijkomt Twee redenen willen we noemen: - Het zal hopelijk 
mogelijk zijn om adekwaat en sneller te reageren op meldingen en • Er is weer een 
'aanspreekpunt' ontstaan, naast onze postbus (1027, 9701 BA) en het spreekuur in 
de Wereldwinkel op woensdagmiddag van 14.00uur tot 15.00uur (Gelklngestr.,-!). 

AL ENIGE TIJD BESTAAT ER EEN ANTI-FASCISME SPREEKUUR IN DE WERELDWINKEL OP WOENSOAGMIOOAO 
VAN 14.00 UUR TOT '5.00 UUR. HIER KUNNEN MELDINGEN VAN RACISTISCHE, SEXISTISCHE EN FASCISTISCIO 
GEBEURTENISSEN EN/OF ANDERE UITINGSVORMEN GEIIRACHT WORDEN. TEVENS BESTAAT ER OE MOQEUJP\ 
HEID OM INFORMATIE OP TE VRAGEN. . 
VIA DEZE WEQ WllJ.EN WIJ VRAGEN AAN MENSEN DIE GEA80NNEERD 2lJN OP KRANTEN/TIJOSCHRIF
TENJIILJ.ADJES, OF ER.OP EEN ANDERE MANIER AAN KUNNEN KOMEN (BUREN, FAMILIE), DrT EENMAAL 1H Dl 
MAAND IN WIUEN LEVEREN. DrT KAN OP HET SPREEKUUR IN DE WERELDWINKEL HET GAAT OM DE 
VOLGENDE RIJ: 

• REGIONALE KRANTEN (UIT ASSEN, LEEUWARDEN ENZ.) 
• WEEKBLADEN (ELSEVIER, VRIJ NEDERLAND, DE GROENE AMSTERDAMMER ENZ) 
• ANDERE BLADEN (STA VAST, CENTRUMNIEUWS ENZ) 
• KERKELIJKE BLADEN/BOOES/KJIANTEN (GEREF.KERKBODE) 
• EN AL HET ANDERE WAT INTERESSANT VOOR ONS ARCHIEF KAN ZIJN 

BINNENKORT KOMT ER EEN ANTI-FASCISME MELDLIJN • EEN TELEFOONNUMMER WAAR MELDINGEN OP U N 
NATWOOROAPPARAAT INGESPROKEN KUNNEN WORDEN. VERDER IS HET POSTBUSNUMMER VAN HET A.I' 0 
NOG STEEDS IN GEBRUIK ALS ANTIFA,POSTBUS: PB 1027, 9701 BA GRONINGEN. 

• 
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GEEN VLUCHTELINGEN IN DE BAJES ~ 
IP~ 

\\ 
'5, 

\ 
Sinds enige t i jd worden in het Huis van Bewarlng in Leeuwarden asielzoekers opgesloten i 
Het gaa t hier om a sielzoekers wiens asielverzoek is afgewezen, maar die om de één of ~ . 
andere r eden (nog) niet op het vliegtuig naar huis gezet kunnen woráen . Wij vinden het · 
onaanvaard.baar dat i n Nederland mensen die honger , ellende en vervolging i n hun 
geboorteland ontvlucht zijn in de gevangenis opgeslot en worden. 

WAAROM VLUCHTEN MENSEN ? 

Mensen vluchten niet zo maar . Niemand verlaat zonder reden haar/zijn land, familie en 
vrienden om i n een ver , vreemd land een onzeker e toekoms t tegemoet te gaan. Dat doet ie
mand pas wanneer e r geen werk, geen eten, geen toekomst meer is. Dit zijn dan ook de re
denen waarom de mensen die in Leeuwarden in de gevangenis zitte n hun land ontvlucht zijn. 
Dertig jaar geleden kon Afrika nog in ha.ar eigen voedselbehoefte voorzien. Nu lijden 
miljoenen mensen er honger. Niet vanwege natuurrampen of een bevolkingsexplosie, maar 
Ollldat de land.bouw in Afrika vernietigd is. 

- Boeren en boerinnen worden van hun land verdreven opdat europese en amerikaanse mul ti
nationa l s die gebi eden kunnen gebruiken om er grondst offen te winnen, of om op die grond 
koffie e n rijst te kunnen verbouwen. Koffie die de van hun grond verdreven boeren/boerin
nen niet te drinken krijgen e n rijst die zij niet t e eten krijgen. 

- Op l ast van wester se regeringen worden de subsidies op basisvoedselprodukten 
a.fgescha ft en wor dt er bezui nigd op onderwijs e n gezondheidszorg. 

waarom? Omdat ' onze ' r egering en de regeringen van andere westerse landen vinden dat de 
landen in de Derde wereld hun gel d moeten gebruiken om hun schul den aan westerse banken 
te betalen. Die banken zijn in hun ogen belangrijker dan voedsel, gezondheidszorg en 
onden.ijs voor de mensen in de Derde Wereld . 
Ten.ijl de wi nsten van westerse multinationals en banken t o t astronOCllische hoogten stij
gen hebben mi ljoenen m.ensen in de Derde Wereld de keuze de hongerdood te sterven of huis 
en haard t e ontvluchten . Van de miljoenen vluchtelingen bereikt maar S\ het rijke 
westen. Bier aangekomen worden ze geir.inacht, gewantrouwd e n in de gevangenis gegooid. 
Eeuwenlang hebben neder landse bedri jven en de nederlandse staat geroofd, geplunderd en 
gemoor d i n Afrika, Indonesiê en in alle andere wingewesten. Nog steeds roven en plunderen 
nederlandse bedrijven over de hele werel d . eet is dé leugen die media en politiek ons 
proberen te l a ten geloven, dat die plundering - die ze sieren met de naam kapitalisme 
het 11100iste is dat de mensheid ooit is overkomen. 

WIJ EISEN: 

o«HIDDELIJKE VRIJI..ATING VAN DE IN LEEUWARDEN EN OP ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND OPGESLOTEN 
VLUCHTELINGEN: 

GOEDE OPVANG VOOR VLUCHTELINGEN (IN PLAATS VAN ' CELSTRAF'): 

VOLLEDIGE OPENHEID OVER DE OPSLUITING VAN VLUCHTELINGEN IN LEEUWARDEN! 

DE GRENS OPEN VOOR VLUCHTELINGEN: VRIJE TOEGANG VOOR VLUCHTELINGEN: 

Anti fa-Leeuwarden 
postbus 224 8901 BA Leeuwarde ~ 

.....~~-:,-,-zl::-:. ~ --,~~ IL_/ :! 
• ~\,al:"' 1. -; ·": - · 1' .... ..i-,,_'t~)t,~f ~1..·' 

• 1"!:" .. • ~ ; '?1' r"'i,:'111;• -~· Q;~ t • l •' ;.· _ _ ..... -- - :J::..'-r , ,_ .. '*.M i ·~ 

In tegenstelling tot de direc1eur reageerden de ~.. · 
bewakers wel gefokt op de blokkade. Aan de, ~½".,:.:., 
achterkant werd de verveling verdreven door f-' ~· ·,:: f 1 . 
een bewaker d e op het terrein woonde en die 
zonodlg boodschappen moest gaan doen. 
Uttelndelllk moest hij op advies van de pol111e 
ziln 6 pekles shag vla een aan de bajes 
vastgebouvod huis naar binnen loodsen. 
Aan de voorkant w st één Iemand zich door de 
blokkade heen te werkeri, verder bleer het da 
w el rustig. De bewakers gngen toch niet z~ ..: 
de boel ·schoonvegen• zoals ze van plan .... .,.,,. ... ,. 

waren. .i.li.1ch1r• 
Er w erden toespraken gehouden door menseri 

-= 

van het AI.Jtonoom Ceritrum in Amsterdam, het 
OndersteunlngsKomltee Illegale Arbeiders, de 
Antl.f'asclstlese Ak1le en de pas opgerichte 

1 
Steungroep Vluchtellngen Leeuwarden. De . ~ 
blokk~de werd atgeslo1en door de dichteres ~- . . , ~~~~~~ 
Hainah Sennhem. Hoewel zlf alles In het df1~~-~~·-:~~ .. ~-=-~~~~~ .'")()"'r-,..t: --5 4 - ... ,# ,. .,_ - Ç}~ ~ 
deed w st ze de aandacht van ledereeri vast te, , ·~r:l;.l";::p-0~.DE:1%_"'-'.i~ . - · · ·-__ 
houden. ~ ,_ .:· .-- .¾ :' .. -=-~~~-
Helaas geen afsluitende demo door de . '-.~~'":ili~~ ·· ~ ' 
binnenstad, veel mensen wEW"en ook al eerder u ; An11f&-Leèuwarden gaat door met haar~ 
w eggegaan. Kennelijk was tot 17 uur blokkeren aktlvitelten, we zullen er nog wel vm horen ot 
toch wel wat 1mg. lezen In de Chaos cl de Funest Boveriden Is ~ 
De hele zaak is hiermee nog niet afgelopen. De er ook een Steung-oep Vluchtellngen opgericht 
dependance is terislotte nog niet gesloten, er om de geva-igen vluchtelingen te 
zijn zelfs plannen om nog meer vluchtelingen ondersteunen. Deze steungroep is naast de 
gevangenissen zoals In Leeuwarder\ te gevangenis gevestigd, dus dat km nog leuk 
bouwen, justitie denkt aa-i Rotterdam voor een worden In de oude verzetstradities 
derde v1uchtelingenbajes. gevangenen bellTijden net als in 1 944 heeft 

tenslotte ook wel wat 

: tl 



, 1 naae & pamtlet van de b'teungoep 
Vluchtefingen Leeuwarden: in Leeuwarden, 

grensgevangenis 
oepenctance 

' 

In april _1992 werd in Amsterdam Zuid-Oost het "Grenshos

pitium"1geopend, volgens Kosto zou hiermee een semi

hotelrunktiegeboden worden aan vluchtelingen die (nog) 

niet tot Nederland toegelaten waren. Wat veel mensen 

al verwachtten gebeurde, dit semi-hotel van Kosto blijkt 

niks anders dan een gevangenis waarin vluchtelingen 

(zowel volwassenen als kinderen) worden opgesloten . We 

zullen het verder dan ook over grensgevangenis hebben. 
In de grensgevangenis worden de mensen meer dan tien uur 

per dag ingesloten op hun eigen cel, het eten is slecht 

en te weinig en de medische diebst funktioneert in de 

meeste gevallen zeer slecht (denk maar aan mevrouw Mulu~ 

tal ~ "Bewoners" die hier iets van zeggen worden al snel 

aangewezen als onruststokers en worden stelselmatig 

gepest, geïntimideerd en in de isolatiecellen van bij

voorbeeld de Bijlmerbajes •geplaatst". 
Het is nu september 1993 en in oktober wordt er in het 

huls van bewaring in Leeuwarden een aparte vleugel in 

gebruik genomen waar vluchtelingen opges loten zullen 

worden. In Leeuwarden zullen waarschijnl ijk vooral de 

vluchtelingen opgesloten worden die volgens de direktte 

in Amsterdam de "beheersbaarheid e n de orde" in de 

grensgevangenis aldaar in gevaar brengen . Dit zijn dus 

de mensen die voor zichzelf en de andere opgesloten 

vlucntelingen opkomen. helpe n en 
~ Leeuwarden te =-- - in het hvb l steun-·---

om de vluchtelingen roep opgezet .• A s . 
1, e< een steun~,.. - ~ -

te ondersteunen ----~~ ~~3s'" ~i 
groep willen we o-~~1 ~ fü~~~ 

,,..:;a__... bezoek gaan. ! ~~~ 

.. -·, 

1 nodig waardoor om te beg i nnen ontwikkelingshulp niet , ·_; .... • 

!langer wor dt gezien als een investering d i e zo snel ·. 
1 

• . 
f! Q) 
'1 \0 
0 ... 

mogelijk terugverdiend moet worden of als middel om 

mach t danwel invloed te hebben, maar als een a anzet om 

materiële en immateriële welstand eerlijker te verdel e n. 

Wij zijn van mening dat het juist nu , in de tij d van 
de Schengen-akkoorden, het fort Europa, het opsluiten 

van vluchtelingen en de vêrgaande criminalisering van 

l vluchtelingen en i l legalen , belangr ijk i s om een tegen-
' lgeluid te laten hore n en met alternatievèn te komen . . . 1t 

- ~w 
Voor 

van leugens" van 
groe~ vluchteli~~_;_':__Van het Autonoom Centrum. ' ·-- ·;.a: -~ ··· . . ~ .... '! f .:·-.~~- . 

~ l, - -,::..;,.... . .. 
. c·1inoncfeu blok.kttrckn H ltrdacn1iddac dt inc1nt:tn tin hrt lfuis tan lle•~rinc OM .,onmiddellijk~ n ijlatinc tin aJJf- opcesfolt• t~htt hnctn 

ce riS<fl, ' u,r De Lee1.1W.M~-t>ER COUf..>HT 

3LOKKADE ACTIEGROEP RUSTIG VERLOPEN 

Vluchtelingen later in ·HvB 
LEEUWARDEN - Directeur moeten worden." De Leeuwarder Ingangen uit protest tegen de 

\ndrê Hiemstra verwacht dal de afdeling van hel grenshospitium prit~m.ming van een vleugel voor 
-e t asielzoekers pas per l zal aan to'n acht mensen werk bie· lastige as,eltoek~r5: .,Vluchtelln-

rs e . den. gen worden als criminelen behan-
anuari volgend Jaar naar het De personeelsleden die In de deld", zei Brenda Ottjesvan_An.ula 
..eeuwarder Huis van Bewaring vluchtelingenvleugel komen te b,J de start van de actie . .,W,1 e,sen 
,unnen worden overgebracht. werken, moeten aan andere eisen onmiddell i1ke vrijlating van alle 
\anvankell1k was gemeld dat de voldoen dan de gevangen bewaar· 1n Leeuwarden en andere plaatsen 
•erste 'lastige' vluchtelingen ders van de straTinrichting. In de in Nederland opgesloten vluchte
oalf oktober al in de voormalige dependance zal nameli1k een zoge- !Ingen." Verder pleitte OttJes voor 
rouwenvleugel van de gevan• naamd 7a-reg1me heersen, wal vriJe toegang voor alle a.s1elzoe-

. d d onderge inhoudt dat de bewoners meer kers. 
enis zou en wor en • vrijheden hebben dan gevang•· Er waren zeventig tot tachtig 
•rachL De v leugel word, nen. De werknemers moeten daar- demonstranten, waaronder 'spre• 
1omenteel verbouwd lol depen- om een speciale opleiding volgen. ke,rsters· • zoals dat in actlvisle~
ance van. het !'-msterda_mse Zij kunnen pas na hel arronden kringen heel . van het land_eh1k 
renshosp1uum. Hier verbh1ven van de cursus worden ingezet. pla1Corm Anti f'as t,st1es<" Actie en 
reemdelmgen in afwachting " Misschien dat ze ,n het hosp1t1um Auton~men Centrum Amsterdam. 
an hun verblijfspapieren. Bij in Amsterdam nog mensen over De acu~voerders hoelden niet de 
,e t Huis van Bewaring proles- hebben. Het 1s moeilijk te zeggen." armen m elkaar te haken ol hard· 
eerden leden van de groep Anti- F.ventuele versnellende maatrege- nekk,g eednl hek vast te klampedn 

d d len zouden de ingebruikname van uit gewei oos vertel, want e 
a-Leeuwar en zater ag legen de vleugel met een maand kunnen poht,e dacht niet aan ontruimen 
,et opsluiten van asielzoekers. vervroegen. veronderstelt lliem- en er wilde geen gast passertn. Het 

Volgens directeur Hiemstra is stra. H1J 3C'ht dal evenwel onwaar- ~luis , van Rcwaring was te,vorrn 
,all ol<1ober niet haalbaar. De ver- sçh1jnliJk. ingelicht over de blokkade. De 

1 d I t afävmen konden kalmp,es keu-,ouwing z., •n we aswaar vo • velen, een ballet;. lrap""n en van 
.>u1d UJn, maar de werving van Protest ,- r-
-ersoneel 15 nog nu~t begonnen dt 10n gtnieten, want het was 
Ik wacht eerst op 11oedl<euring De blokkade van het Huls van prachtig weer voor een ac11e. Ruim 
an het m1mscerie', :aldus de Bewarin~ 1s zaterdag rusug verlo· voor v1JC uur· het a(gesproken etn· 
~~1ec~~~ .. ~~.E~ d~!-~~~!'_?g ~e! e~n ren [)~ acUeflr~ p Anura. de · togen dt !"''J.l! demonstran-



LATEN WIJ ONZE 
LEGITIMATIE EVEN 
ZIEN ... 
Op 29 juni 1993 is door de Tweede K.amer de 
wet op de Identificatieplicht aangenomen. Men 
s~eett erna«" deze wet op 1 jlWIUsi-1994 in 
wer1dng Ie laten treden. We hoeven ons 
na\Jurlijk niet bezorgd 1e maken want het gaat 
om een ·beperkte idenlitikatieplicht". De wet is 
namelijk weer eens 20'n oerhollands 
kompromlssoepje: een slevlge lap <t~ak 
bestrooien met een pond fraudekorrels, 9 ja«" 
msineren In een mengsel van geHjke delen •a 
de bui1enlanders• en "al die kriminelen•. Dit 
overgieten met een flinke plens europese 
eenwording en op een zacht wur1je lmgzaam 
gaar laten stoven. Een haf uur voor het 
opdienen een gesnipperde iNegaa toevoegen, 
even roeren, garneren met diverse pasjes die 
je toch a elke dag bij Je hebt Deze schotel kan 
het best gekoppeld worden sm een 
geroosterd stuk persoonsregls1ra11e met een 
plakje SoA-nummec 

UuItsers" te aaiKen. l}venge noot1nanuse 
ambtenwen konden dank2ij de bezetting hun 
plannen uit de 30-er jaten voor een 
ldentifikeliepllcht uitvoeren. /IJs het aan hen 
had gelegen was het persoonsbev.,s niet 
algeschdt na de oorlog. .. 
Midden jaren '80 was de tijd er kenneHjk weer 
rijp voor. diverse CDA-«S maken reklame VOOf 

de ldentifikatlepllcht De ldentifik.atlepllcht 
verschijnt In het CDA-verkiezingsprogamma 
en wordt er ook weer uitgeschrapt vanwege 
forse kritiek. In jull 1986 komt de 
ldentWlkeliepllcht echter In het regeerakkoord 
ven de CDA-WD regering. 
Op verzoek van deze regering onderzoekt mr. 
G.J. Wiatda (oud-president van de Hoge Raad) 
of een ldentifikeliepllcht binnen de nallonal&- en 
lntema11onaJe rechtsregels past In juni 1 9fil 
brengt hij rapport uil Volgens hem stuit een 
algemene ldentifikstleplicht mischien op 
jurkjsche bezwaren, een beperkte 
idenifikatiepllcht zou volgens hem echter wel 
kunnen. Minister vm justi11e Korthals Mes trekt 
hieruit de konklusie dat invoering vm de 
iden1tlka11epUcht furidlsch mogelijk Is en hij 
belooft de Tweede Kamer de ldentifilu11leplk;ht 
In te voeren. 
In 1989 verschijnt een rapport van het 
ministerie ven justi11e over de voor- en nadelen 
van de idenlitikatieplicht: "Ik ui eens even 
vr~en naa- 2ijn naam·. Volgens ctt rapport 
heeft een identifikatleplicht weinig praktische 

I :..:· ~.".;,.,._ voordelen voor bltvoorbeeld de 
" krimlnaliteitsbeheerslng. Een lden1ifikatieplicht 
IF-t . ~ 1, zou vooral nuttig :zijn voor "het bevredigen van 
:;i · het rechtsgevoel vm de goedwUende en 
• · ~ hardwerkende burger". 

:,,,.'lllli--..,-
1

e--~ g,· ·.· 11.~'6·· Wakker Neder1and is tegenwoordg nogal In de 
.,_,~ :i,::-~ r mode en dus schaaft de PVDA haar standpunt 

1 
~ '-'" bij van "nee, nooit!" tot "ja, mits· . In het 

regeerakkoord van Lubbers 111 (PVDA-CDA) 
wordt een "beperkte legitimalleplicht op basis 
van bestaande documenten• aangekondigd. 
Op 4 april 1991 komt minister vm justitie 
Hlrsch-Ballln met een wetsvoorstel voor de 
invoemg van een "beperkte ldemfika11epllchf', 
op 1 3 jul 1 002 gaat het wetsvoorstel naar de 
Tweede Kaner, onlmgs is de:zie w et 
aangenomen. 

Nederlandse grÜndllchkeit 

De geschiedenis vm de identifikaliepllcht in 
Nederland Is neder1andser dan velen dUrven 
denken. Het gehate persoonsbewijs in de 
tweede wernldoor1og hebben we niet run "de 

2..} .. 

Draagvlak 

Om legenstand uit de maatschappij Ie 
omzeilen heelt de minister van justitie afgezien 
van een "algemene ldemficatieplicht" 0e moet 
je overal en altijd kunnen legitimeren, want 

anders .. ). De wet op de ldenffieatleplicht 
bestaat utt een hoop 'Mj2iglngen van 
bestaande wetten, zoals de Vreemdelingenwet 
en het wetboek van s~afrecht DE 
lden11flca1epllcht bestaat uit meerdere 
atzonder1Ijke identlftkatiepllchten die maar op 
een beperkt aantal terreinen zouden gelden, 
2.0als werk, voet>al, openbaar VeM>er (zw«t 
rijden), bmken, uitkeringen, 
vreemdetingen1oe:ácht en bij de notaris. t,J 

deze beperkte terreinen bij efkaar bestrijken 
echter vrijwel het gehele openbare leven. 
Bovendien zijn sommige "bepertóe" 
ldentifikeliepllchten 2.0 ruim geformuleerd dat 
de ijverige politieambtenaar er ane kmlen mee 
op kan. 
Zo mogen opsporingsambtenaren straks bil 
gote voelbalwedstrljden iedereen naar 
2ijn/haél' legltimatle vragen. Dit "Voorzr.Ner ctt 
redelijkerwjs VO<X de verwlling van hun taak 
nodg is .... •. Niet afteen voetbalsupporters 
moeten zich dUs legtlmeren, maar leder~n die 
binnen de door de pofrtie vast te stenen 
genzenvall 
Ook op je werk moet je straks altijd een 
legltimàiebewjs bij Je hebben voor het geval er 
gekontroleerd wordt of Je ook een zwartwerker 
cl een illegaal bent 
Door de wijziging vin de Vreemdelingenwet 
worden de laatste gaten In de "beperkte" 
identiflkatlepllcht gedicht Iedere neder1ander 
moet straks met een leg111ma11ebewljs kumen 
aaitonen dat hij ook neder1ander is. Om te 
voorkomen dat er In Neder1and rellen ullbreken 
naar aanleiding van racistlese 
ldentiteltskontroles heeft justtie richtlijnen 
opgesteld voor het gebruik vin deze nieuwe 
politiebevoegdheden. Deze richtlijnen :zijn 
echter zo ruim gesteld (ordeverstoring, 
vreemdelingen die "min or meer" In aanrmdng 
met de politie komen) dat volgens de Raad van 
Sta1e de polllle gebruik kan maken van deze 
bevoegdheden bij alles wat ze doet behàve bij 
de hulpverleningstaak. 
In eerste Instantie was In de wet op de 
ldenfflca1epllcht nog een onderscheid 
gemaakt tussen ldentiteitskont'oles waar de 
nationaliteit wel en niet van belang was. In het 
laatste geval mocht Je je ook met een rijbewijs 
legltimeren. Om problemen met onv.1Hlge 
werknemers te voorkomen werd het rijbewjs 
ook toegestam als legitimatiebewjs op het 
werk. Vanwege de kontrole op Illegalen wordt 
In de toekomst op het rijbewijs nationaliteit en 
SoR-nummer vermeld. Hierdoor worden alle 
lden1111ka11epllchten alsnog 
. --·~ ---·=----··-----•, -
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Het gemak dient de smeris 

De overheid maakt het zich gemakkelijk as he1 
gaat om het s1ralfen vm weigerachtige 
burgers. De identifikatieplicht was tenslotte 
bedoeld om het werk van politie en jus11tle te 
verlichten. 
Justitie 'Ml niet bedolven worden onder 
rechtszaken tegen vergeetachtige of kwade 
mensen. Ze wlUen mensen zover krijgen dat ze 
altijd een pasje bij zich <ragen door te dreigen 
met de dwangnlddelen van de 
Vreemdelingenwet en de Wet Anonieme 
Verdachte. De laatste wet Is -hoe tak11es- net 
voor de ldentifikatiepHcht Ingevoerd: op 1 juni 
1993. 
Deze dwangnlddelen komen neer op eeo 
hoop pesterij door de politie: op s1raat 
rouilleren, lichaam en bagage onderzoeken, 
nr'\ICll1rton fn tn'o on ,fflnia.rolrtn,lA,on n.AftOlan 
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niet kan aantonen dat je nedertander bent of 
als je ergens ven verdacht WO(dt en je naam 
niet (goed) zegt Wordt je al ergens van 
verdacht ot gaat het om een 
vreemdefingenkontrole dan is weigeren niet 
nog eens apart strafbaar aesteld. 
Het voelbal Is een vernaai op zich: niet 
lden«iceren Is daar Juist wel strabaar, enkel en 
alleen om anonieme verdachten te kreeëren 
die voor hun gebrek aM medewerking gestraft 
worden met het missen van de wedstrijd. Vla 
een omweg wordt zo de preventieve hechtenis 
ingevoerd Voelbalsupporters (ot wat daar voor 
door moet gaan) worden gebruikt els 
proefkonijnen voor een dubieuze maatregel 
Het wachten Is op de politicus de de woorden 
'bij gelegenheid van een voetbalweds1rijd .. ' 
vervangt door "bij gelegenheid VM een 
ordeverstoring ... • ot wat op dat momeot maar 
tn de mode Is. 
Ook erg efficient is dat jus1itie door middel van 
vertfika1ieptichten werkgevers, sociale 
verzekeraar.,, banken, notaissen en 
uitkeringsinstanties opscheept met de kontrole. 
De mlnisler van jusUtle geeft werkgevers de 
handige lip om bij de becti~spoort te gaan 
kontroleren. 

Al in de jaren '30 wtl'en de ambtenaren :zich 
ervan bewust dat een identifikatie licht weini 
Zin heeft zonder een goede ~,,,. 
persoonsregistratie. Is het toevellig dat de 
Invoering vM de ldentifika11epllcht mln d me 
samenvalt met het tot stMd komen VM de 
Gemeentelijke BaslsAàninlstralle 
persoonsgegevens (GBA) ... 
In de GBA worden algemene 
persoonsgegevens opgeslagen zoals 
geboortedatum, naam, huwelijk, kinderen. 

a\JI c,:,, rlc: l J:, Ut: IJc,UUC:IIJ1Q Oc:ll dllet°ltll 

overheldsorganlsa1ies nuhlet meer zelf 
algemene persoonsgegevens gaal regstreren. 
Wat ze nog wel zei moeten doen Is gegevens 
bijhouden die alleen voor hen zelf van belang 
:zijn, zoals wMneer Iemand werkloos Is 
geworden. Om alle gegevens vM één persoon 
bij elkaar te houden maakt men gebruik vm 
het Acmlnlstratie-nummer (A-nummer). 
In elke gemeente staat een GBA-kompute,; el 
deze komputers zijn met elkaar verbonden. De 
gemeernen mogen zelf welen wat voor 
komputer ze nemen en wat voor progrélTlma's ) 
ze gaan gebruiken, als progranvna's en 
apparatuur maar voldoen aan de eisen van de 
wet GBA De voorganger van de GBA, de 
Centrale Personen Administratie (CPA) was 
nog een centrale komputer die •gevoed' zou 
moeten mrden v1r1uit de gemeenllen, dit is 
echter een enorme flop geworden, vandaar dat 
de GBA juist decentraal is opgezet 
Als je naw een andere gemeente verhuisd 
mrden je gegevens doorgegeven aan de GBA 
In de gemeente. Om te voorkomen dat 
mensen 'Zoekraken• doa- 81 die ven;chillende 
komputers maakt men gebruik V«l een 
"Verwijsketen· waMTiee iedereen vanaf haar 
geboorteplaats is op te sporen. 

De GBA's verslrekken gegevens aan hun 
afnemers meestal via het GBA-netwerk Dit 
netwerk kun Je het best vergeH]ken met 
elektronische post De afnemer kan ci.Js niet 
:zelf In de GBA-komputer snuffelen. Om de 

vreemdelingen In de gaten te kuMen houdeO 
wordt de GBA straks gekoppeld aan het V AS 
(Vreemdellngen Admlnlslratle Systeem). 
De dnemers van de GBA-gegevens zijn nl~ 
alleen binnen de overheid te \1nden, ook V 1 
pensioenfondsen, schuldeisers en orgMisatiesr 

als de ANWB kunnen er toe behoren. Welke 1 , 
gegevens aan wie op welke mMier verstrekt 1 
mogen worden, wordt geregeld door de wet 
GBA en de wet WPA (wet j 
persoonsregislraties). Hoe verder alnemer_s 
van de overheid alstaen, hoe minder ze k11gen 
(b.v. geen A-nummer) en hoe minder 1 
automatles de verstrekking worcl (niet -.;a het 

• 
SoFl-nummers (Sociaa-Rscaalnummer): op 
het rijbe'Mjs en op de nieuwe 
VNG-Identiteitskaart die tegelijk met de 
ldentlfikatlepllcht mrdt Ingevoerd Op venoek 
van de Tweede Kamer wordt het Sofi-nummer 
ook aan de basisgegevens in de GBA 
toegevoegd Men verwacht dat het 
SoFl-nummer het A-nummer na verloop vM tijd 
(na ~ totaal zal veràîngen. Zo komen we 
steeds dichter bij één persoonsnummer VOOf' 

iedereen. 

Massaal zitten 

GBA-netwerk). Ondanks deze , ft.11aatregelen,die enkele j~en geleden nog zo 
vool'20fgsmaalregelen maakt de wet GBA.he omstreden waren, dat Iedere politicus die 
mogelijk dat gemeenten zich op de lucratl~e ervoor was, werd weggehoond, worden 
adressenmarkt begeven. 1 inmiddels zonder problemen Ingevoerd. De 
Met het opzetten van de GBA is men In 1 enige 'IW\St van het steeds zwakker mrdende 
begonnen. Omdat het project zo komplex zou protest ts dat polltfcl zich nog steeds geroepen 
zijn Is de GBA al op poten gezet terw~ de wet voelen om de zaken mooier voor te stenen dan 
GBA nog niet d was. In mei '92waren al 60 ; :ze 21jn. zo U]kt het net ot het allemaal zo erg 
gemeenten aangesloten en er komen er steeds niet Is, maar wat Is nou het verschil l.lssen één 
meer bij (tussen de 30 en 40 gemeenten per. centrale computer (Big Bro1her) en tallo21l 
maand). De wet GBA is inmiddels, hoe kan het gekoppelde komputers, b.Jssen het 
anders, doa- de 'Tweede Kamer aanvawd. SoFl-nummer wat overal gebruikt mrdt en het 
Het succes van de GBA hangt natuurlijk al vari algemene Persoonsnummer voor iedereen, 
de kwaliteit van de persoonsgegevens. Die tussen een algemene ldentifikatlepllcht en een 
gegevens mrden betrokken van de burgers "beperkte ldentifikatieplicht" ~ Je alleen aan 
zelf (geboorteaangifte, huwelijk. .. ) en uit de ontkomt als je nooit meer een voet buiten de 
eigen admlnlstra11e (de oude persoonskaa-t , deur 21lt71 
voogdjregster enz). Als deze gegevens niet i,;;~11 Al die mensen die ooit gezegd hebben dat ze 
kloppen kan een mooi computersysteem da het niet zouden pikken als de identifika1ieplicht 
niets aan veranderen. · \Nordt ingevoerd kunnen nu dtl'I eindelijk hun 

8 

Fraude 

Fraudebestrijding was één van de beltl'lgijkste 
redenen voor Invoering van de 
idenlifikaUeplicht De nieuwe wet laat op dat 
vlak dan ook niets te 'Nensen ovec 
tdentifikatieplichten op het werk en bij sociale 
verzekeringsinstanties zijn bedoeld om de 
bestanden van de sociale verzekera.r.;, de 
banken, de belastingdenst etc. be1rouv.baar 
genoeg te maken om :ze aan elkaar te kunnen 
koppelen. 
o m ctt koppelen nog wat te vergemakkelljken 
wordt er overal kwistig gestrooid met 

woorden io daden omzetten. Als iedereen 
weigert zich te Identificeren zal het erg moeilijk 
zijn om deze wet te hanctlaven. Als weigeraar 
wordt je dan wel getrakteerd op een 
voorkeursbehandeling als anonieme verdachte 
ot onidentiflceerbll'e vreemdelng. Massaal 
weigeren wordt dus massaal zitten in één van 

~ n rap tompo gej"! y:~~ 
~ 

,-,~ ,...,, . 





' ~:~~:J~f,ó.~~~0. ~L!,~:~ ~~Bi~ ~I YJ~ 
tegen de Combat lê en de BNP . Dit o.a. naar aanleiding tias, 

~ van de zetelwinst van de British National Party en het fascis - ~ - .,~ 
.,, tische geweld. . 1 :-'1 . J ~ ' Tevéns zal die dag in Londen de Anarchistic Bookfare plaats -

vinden, een beurs waar allle rle i anarachistische groeperingen 
1 ~ • uit heal engeland vertegenwoordigt zullen . zijn. _ _ 1 ~ 

1n-';erste instant.ie z ou hierheen een bus gaan, wegens aiverse ~~@; 
redenen (o.a. organisatorische) gaat deze ni~t door. "::'J ~'!) 
w een nu op om met zijn allen met de trein te gaan. l-{.. 

e ro P 00 dit moment zijn er 40 slaapplaatsen geregeld in Londen , 
~~ i:v . m. de kleine hoeveelheid slaapplaatsen is het sli~ om je 
~~ toch even aan te melden bij de Infowinkel Arnhem, tel, 085 

rJ 420488 <di t/m za van 13 , 00 tot 18.00 uur>. 
I De bedoeling is dat we Donderdag 14 October met een groep 

dagboot va n vlissingen naar engeland nemen en in principe 
· ,maandag 18 october de daqboot weer terug nemen. 

i!We willen noq wel even vermelden dat de demonstratie een zeker 
, risico bevat (hoeft niet ) i . v.m. het feit dat het doel van de 

demonstratie het hoofdkwartier van de BNP is. . ~ 
: :!; -;;0 ·~ -;:,~· en hebben voor de maand Oi::tobec een ·~ 
· De Nederlandse Stpde tiein naar londen te gaan . <soe-:la;il v,,or , ._ 
' aanbiedinq om me .~ 
ons? ! ?) . t F2 l6 _ voor een persoon, een tweede persoo n kan dan 'J , 101 t kos , · , 

. gratis mee . (p.p . dus Fl08 , -l, - - --------· - . ~ ' \ -- d 1 - d- B ken gaat bi i de NS r 2is- l · 40ps tappen ka n overal in Ne er an , oe ~ . . . 1,,,,1 1 
'.lt buro ' s die o o elk groot statio n zich b evinden. 1 [Wp 

\~Meer Info kun je krijgen bij de NS , internatio naal reizen. 
0 

~ fJ 
,\:Ti 'di boeken is slim, de bedoeling is dat we oo 14 octob_c _om .· 
~12J uu~ vertrekken met de boot vanu it vlissingen naa r sheerne~. ~ 

1 ~Dit betekend dat iedereen o m uiterliik 11 uur daar moet ziin . ~ - . 

Vrijdag hebben we vrij en wordt de demo 

1) f S'avonds rond half tien (ned. tijd) arriver e n we in londen bi1 f~. ~ 
J de slaapplaatsen . - - .. - - - . · - - d;orq~spr Öken ·ën ' ~ ... ....-:r .. 
zaterdag's is de demo en de beurs. dat je zelf kan=.. ·~ 
De tic ket is 2 maanden geldig, dit betekend - ~ · R""~ 
bepalen waarneer je terug gaat' d b ken wo rden milêlC dat 'iiT J ':....._ 
Dit kan van te voren in Ne1er lan ~spro · -.....J.. 
kan je ook in engeland doen bij een reisburo. 18 october ~ 
tn ieder geval kunnen we afspr eken dat we maandag . 

t et de dagboot van 11 uur vanuit s heernes , enqr.lse ) 
erug gaan m ld 

tijd .Tot die dag ziin de slaapplaatsen ook rege · ....._ 
1 

s •avo n ds ziin we dan weer terug in nederland. . ••--'. 
· - - ·- - -- - t · geven dat 1e 11anu1~ Bij · het t icket reserveren moe Je aan . . · 

sheernes met de bus naar londen wil gaan (v1ctoria station>. t ~ 
Als je de 18e terug wilt moet je ook weer aangeven _dat 1e me 
de bus terug naar s heernes w_!!t_Y.!5na; ~.!.~to!J..~- -~ti!.!:..!2.fl·_ ;/. 

• v d el van d~ - trein is dat mensen een grotere terug re is ' : " oor e ~ bus is het zelfs iets :: vrijheid hebben en in prij~ i , v .t. een ~ 

~ goedkoper. l ~ .. , - . ... ,. '-::-f . ,;.. .. 
'--· -

Hopel 1 jk 
qenoeg getnfo rmeerd 

e n tot 1n vlls3t nqen . 

Wielakkerstraat20 • 6811 DB Arnhem 
tP IPff'Yln nR"' - .&?n AR• nmlriim ~?1.&97"' 

• 
4Verklar1ng van ae RAF-gevangene Heï.;;ut ;;,;:; 
~ '" •• L... •• 

Nu t s er misschien nog een keer een gelegenhe i d om wat over ons 
mee te delen. In ieder geva l wi llen w1J , een groot deel van de 
gevangenen uit de RAF, voor iedereen du1dell;khe1d verschaffen. 

Niemand van ons en ook niemand van de familieleden heeft de ets 
voor een kortstond ige s amenkomst , zoals deze nu in de 
o penbaarheid sterk naar voren 1s gekomen, geste l d, 

w
0

8 ~ i, 1 :;1ct ·~~---~--~"~.'JTen d~~e~1~s~~a"1",-'!!!o"'n,..,.,.,.,e.,.1s 1s 
als voorheen : vrijheid nu , samenvoeging tot vrijheldll!J!l!l.ill!!il:;11~ . 
werkelijkheid is geworden. Als ••e nu enkele maanden of weken~ 
samen zouden z1;n, dan zou ons gespreksonaerwj!rP ook niet de ._.,.;. 
" gewape n,de strijd" zijn, maar Ju i s t onze vrijheid. Me t andere.,-o,4J1" 
woorden: nlet de vrede met de s taat en niet een afslu1 tende ~ 
ui teenzetting van onze geschiedenis", na de laatste twee 'l1c::.;;...0111111"1!11,1 
catastrofale Jaren, maar hoe wij de krachten In de maatscha 
bereiken , die ons u1tel ndel1 Jk uit de gevangenissen zullen 
kr1;gen. Oit omdat z1J de s i tuatie begr1 ;pen, hun e1gen5-i 
s1 t uat1e , het perspectief en de betekenis daarvan begr ijpen, 
om de machtswellustlge klasse ae besch i kking over pol1t1eke, 
koersbepa lende pos1t1es te ontnemen. Het verhaal van nu Is 
er weer een uit de ser le van In scene gezette gebeurtenissen 
sinds het zogenaamde "K 1nkel-lnitiat1ef", waaraan niets echt 
te ontdekken va lt, behalve als je ze meteen opvat als mi ddel 
voor mlsle1d1ng en desorlèntering, en formuleringen als ~ ~ 
"op lossing" en "verzoening" ziet als synoniemen van het ~ } 
aoparaat voor eindeloze gevangenhouding 1n de gevangenissen v 
een spec1f1ek , daarvoor voorbes~hlkt Ceel van Ce gevangenen , 
Kon de campagne rondom het "Kl nkel-1n1t1attef" nog op enke le 
gevangenen steunen, die daarop ingegaan z 1;n en " buiten" deel . 
namen aan de "n ieuwe" RAF- pol I t1ek van ae "Ste1 nmetzse " eennel 
hebben ZI J het In het geheel niet meer nodig. Het 1s een puur 
eigen creatie van Verfass ungsschutz, med i a en pollt1c1. Ze 
nebben voor onze "eisen" helemaal niemand meer nodig , en z 
gezien is het de consequente, verdere ontwi kkeling van de 
overname door de staat van ons, ~l Jarenlang , lopende 
gevangenenpro Jek t door middel van het " K1nkel-1n1t1at1ef" en wat 
daar verder mee samenhangt. r .... ~.,-.~ --

'"'' .... " ... ~ ~ t.,~ llf ~ I -.• • '"' 
Nu noren we, een fe nomeen voor ons . da t dit kuns matige product 

<want deze "b1;eenkomst" zou er 1n werkel 1;k he1d toch noo i t 
komen> d1scuss1es heeft oogeroepen tot 1n maatschapoel1;k 
gevestigde kringen , die zich al sinds t1;den niet meer met de 
gevangenen nadoen bezig gehouden, omdat voor hen de hele zaak 
ons al lang zo goed als afaehandeld was . 

• • JfU"71ft ~ ~ ...... 

J u l l ie maken Jullla zorgen. over een mogeltJkerw1 ;s "n ieuw 
ontstaand geweld van links"? Maak ju lli e l1ev•r zorgen over 
Jullie staat . Het grote aeld verschaft !IJ zow , ezo nog maar 
steeds mi ndar mense n. '- -'IT > -· 1 

Er zal , s a men met ons, niet zoiets als 
net "K1nkel - 1n1t 1at1ef" komen , 1n we l ke va riant aan 
zoiets er t o ch, aan du1deli;k tegen ons ger i cht . 

W WI ~ ---.., 4 __. .._ • . ... 

In zover r e kan ik spreken vanuit een consensus met Brigitte , 
Cnr , stlan, Rolf <Heiss l er>, Eva, Heidi en Rolf <wagner >. Dat z 1 ;n 
1n geen geva! alle gevangenen die zo denke n , maa r WIJ zi jn dleS'j 
gevangenen u it de RAF, waarvoor als resultaat va n de ontw1 kke l1 ng 
s inds '92 de oplosslng , daar1n moet bestaan, dat we wegrotten 
e en einde l oos durende gevangenho•.Jding. •-:--: - ... . . · • - .,,.., .,..-:. ....... ----.-'-• • .. , . :.-"-

Over Ingrid en S iegl1nde wil ik 1n deze samenhang niet eens 
beg Innen. 1 1 • • • 
JullÏe zu ll en met wat bezinning makkelijk kunnen voorste llen dat 

we dit n i et zullen accepteren. En m1ssch1en za l het ook tot 
;ull1e doordringen dat we met deze s1tuat1e ver over de g~ens 

revolutionairen in 
l'f 

wes-ceurooa 
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heen z1Jn tot waar de staat ons nog werkeli j k Iets kan deren. 
temeer daar voor ieder van ons alles, wat ze kunnen doen. a l 
eens real iteit Is geweest. 

Ten aanzien van de t~ verwachten bekende litanie van argumenten 
van de hardliners herinner ik er nog eenmaal aan. dat w1J het 
waren, die sinds <lange) Jaren een heroverweging van de s i tuatie 
wilden. En omdat de fal sificaties en hetzeverhalen, die s teeds 
weer verzonnenworden , ons danig de keel uithangen . wil ik daar 
nu nog het volgende over zeggen. dat ook de stao tot he t s toooen 
met "doelbewuste dodel4Jke act ies tegen reoresent1eve 
ver tegenwoord19ers van de 6taat en het bedr1Jfsleven" door ons 
werd ge ï n1tleef'"d. Inderdaad was dit bi j na een heel Ja •,.. ee,-der 
een feit. voor da t deze werkelijk genomen we,-d, en we zlJn toen 
oo o nbegrip gestoten . Vervo lgens kwam Kinke l , en toen keerde de 
" heroverweging " van de s ituat ie zich tegen ons . 

W1; geva ngenen hebben oorsp,-onkelljk onze koef'"s , sinds het einde 
van de tachtiger ;aren gericht oo discussie en een 
" heroverweging" , blJte,-gellJkerti Jd een deesca l a t1e 1n onze 
uiteenzetting met de staat , is deze koers 1n geen geval 
voof'"tgekomen ui t een "opgave van de str1 Jd". We hebben deze koers 
Qekozen vanuit de overtu1g1ng, dat vanwe9e de resultaten van de 
kaoitallst1sche e~oansle ei genliJk ve len eerder dan voorheen 
hadden moeten =ien. dat er nu een situatie real1te1t wordt . van 
waaroo WIJ ant1c1oef'"end tw1nt1g Jaa ,.. gestreden hebben. o m deze 
s1tuat 1e te verh i nderen . Wij wil den dit als onze soec1f1eke 
gevangenen-bi j drage aan een verhelderend of'"oces voor een nieuwe 
o obouw van een omwentellngspolit1ek. die momenteel boven het 
linksradi ca le en voormalig linkse s oektrum ui t zou kunnen st i jgen . 
We wisten , dat we vo or de o verga ng naar een ingr1Joende 
omwenteling maar een kraope t1Jdsoanne zouden hebben. Dit omda t 
dan de gevo l 9en van de omwente11ng zich vo lledig zouden hebben 
gemanifesteerd , en dat dan maatschapoe l iJk en ooi 1t1ek, zoveel 
aan nieuwe str 1 Jd om het overleven . conf,-ontat1es 1n de 
Ineenstortende, soci ale samenhang en vern1et1g1ng 1n de algemene 
ool1t1eke werkel1 Jkhe 1d van het leven aan het daol i c ht treden. 
dat daarvan u it de oolltieke mogel1Jk he(d daa,-vo~r veroletter d 
wo rdt en het oo die manier ook voor een oo l oss 1ng van ons 
"gevangene norob l eem" t e laat 1s. Dit omdat de staa t. vanwege oe 
krls1s waarin ZIJ verkeert. ons eerder al s obJekt t e r 
demonstratie van het handhaven en doorzetten van de uitoefening 
va n mac ht en het aansoraak maken daaroo zal 0eb~u1ken. aan dat 
ZI J ons v r1 J te laten . 

Het was de oog1n0- oo een toch wel wezenl1 Jke olaats . 

u1 te 1noel 1Jk 1s de u1teenzett1ng RAF v e rsus de staa t meer dan 20 
Jaar la ng van maatschaooel1Jk belang geweest- van een in aanzet 
vastgelegde , elementaire benaderi ng van oollt1eke processen . 
Dit tegen het te voorziene meedogenlozer en onoverz1chte ll Jker 
worden v an, de uit m1kro- tot en met makro9eb1ed openbarstende . 
tegenste l l 1ngen . met de tendens naar "iedereen-tegen- i e dereen" , 
Die momenteel 1n total1te1t drie . v ier Jaar geleden n i et te 
voorzien zouden z1Jn geweest. De fasc i s tische ontwikke ling 1n de 
maatschaop1J n i et . het racisme n i et , de sociale ineenstorting 
n i et , niets , iedereen was zo gelukkig, toen de "nieuwe 
wereldorde" aanbrak. 

Do het moment komt men er e igenl1Jk niet omheen om deze poging 
a l s achterhaald te beschouwen . 

Als het nu zover 1s . de gedachtengang waar dit proJekt van de 
Staatsschutz ook uit voort zou kunnen komen ; de kortstondi ae 
b1Jeenk oms t van gevangenen , dat ~e geloven. dat ~ede oogst van 
de a,gelooen twee Jaar kunnen b i nnenhalen e n iedereen het pis t ool 
o o de bors t kunnen ~etten om dan te vragen naar i eders mening 
over de bewapende str1Jd . In dat geva l kan 1k hen dan ook meteen 
antwoorden : 1k ooe de pol1t1eke u1tsoraak, die ik de afgeloPen 

'1 "J 

' Jaren heb verkondigd, nu niet meer. De mo gel1Jkhe10, die 1n een 
" heroverweging" gezeten had , 1s waarsch1JnllJknu toch niet meer 
a anwezig. De gewapende actie en oe m1l1tantie zal simpelweg 
plaats gaan v inden 1n ve r schi llende pol1t1eke en maatschappeliJke 
konfrontat ies e n 1n alle mogel1 Jke vormen. Ongeacht, wat de 
gevangenen of de RAF beweren . En dat zal 1k 1n bepaalde zaken 
zeker goed kunnen terugherkennen . Da arom oenk 1k er ook niet aan 
om de " bewapende str1Jd" op te geven. 

Helmut Pohl 

OPROEP TOT DEMONSTRATIE 9 O(TOBER I N LUèEC(. 
voor de onaidde l ijke en onvoorvaardelijke vrijlating van Irmgard HÖll er l 

I rmgard MÖller,gevangene uit de RAF , zit sinds 1972 in de baj es.Ze heeft 
haa r politieke identiteit altijd behouden en zich nie t van de revolu
Lionaire s trijd gedistantieerd.Irmgara i a niet ge broken maar 21 jaar 
1e pressie_heeft haar gezo ndh eid sterk aangetast. 
lrmgard Holler heeft bijna baar halve leven in de bajes doorgebrac ht. 
Wij wi llen niet toelaten dat Irmgards gezondheids-toestand en de duur 
va n haar gevangenschap het perspectief voor de andere gevangenen uit de 
RAF wo rdt,die tot levenslang veroordeeld zijn. 
wij eisen de onaiddelijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Irmgard! 
Om de daarvoor . nodig zij~de politieke druk u!t t e oefenen,roepen wij tot 
een demonstratie op in Lubeck waar Irmaard Holler s inds 1980 vas t zit . 
l rmgard ~wam . zoals de mees te mensen in het begin va de RAF,uit de studen 
Lenbewegi ng van 6 7-68 .In 1971 sloot ze zich bij de RAF aan.In mei 1972 
voerde de RAF meerdere axies uit tegen de US-oor l ogs machine uit so lida
r1tei t me t de Vie tnamese bevrijdingsstrijd en tegen de BRD di e de vo lk
e renmoord in Vietnam ondersteunde. Twee maanden later werd Irmgard MÖller 
ln Offe nbac h gearresteerd.Nadat ze in het eerste proces tot 4½ jaar werd 
veroordeeld,werd ze i n ee n nieuwe aanklacht i n 1979 tot levenslang+ 15 
Jaa r vero~rdeeld op grond van een kroongetuige verklaring. 
Jrmga rd Holler heeft als enige van de 4 gevange ne n uit de RAF de nacht 
van 18-10- 1977 in de gevangenis S tuttgart-Stammheim overleefd.Ze was 
door meerde r e diepe steekwonden z waarg e wond en ve rklaarde een jaar later 
voor een onderzoekscomitédat de dood van Andreas Bader ,G udrun Enss lin en 
r n J an-Ca rl Ras pe onmogelijk zelfmoord is gewees t . Nog s teeds wo r dt je in 
de BRD s trafrechtelijk vervolgt al s Je van moord door de s taat spreekt. 
Duidelijk ia dat de staat baar vernietigings prak tijk tegen de gevangenen 
doorzet ! 
Nieuwe processen volgen op grond va n kroongetuigenverklaringen,zelfs 
tegen gevanaenen die al meermaals eet levens lang zijn veroordeeld .Het 
optreden van de staat in Bad-Kleinen heeft laten zien dat ze op verdere 
rska latie ui t is , de excecutie van Wolfgang Grams ! 
J I Jaar zi t Irmgard HÖlle r va s t.andere politieke gevangenen s ind s 18,15 
Q[ 6 Jaar ,voo r alle mensen zyn deze Jaren in de baj es te veel. 
Wij houden va s t aan de eis tot vr i jlating van de haftunfä hige gevange nen 
de samenvoeging van gevangenen i n groepen me t pers pectief op vr iJlating 
r n de onmiddelijke opheffing van de verscher pte i solatie van Birgit 
llogefeld 

vrijlating van Irmgard HÖller - out 

B~nnenkort in de info- winkel video over de vrouwengroep in 
Lubec k en aansluitend disc ussi e . Voor datum en tijd zi e volgend e 
Leef i n Chaos . 
Zowiezo voor meer info rmatie naar de i nfo -winke l! 

'7 " . ' 
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I " rmgard Moller moet vrij 

Op 9 oktober van dit jaa.I' vond 

er in Lubeck (duitsland) een demo 

plaats.In deze rustieke oude hanze 

stad vereammelde zich zo'n kleine 

duizend mensen om voor de vrij 

lating van Irmgard en alle andere 
politieke gevangen te demonstreren 

Het was volgens mij wel een kracht 

i ge demo en tijdens het lopen werd 

en er konstant leuzen geroepen 

c.q. gespoten Be smeris in grote 

getale in de stad aanwezig liet 

zich niet o! nauwelijks zien 

Zodoende konden wij ongesta°rd 

naar de ! raai gerestaureerde 

binnenstad lopen om aàdae.r een 

manifestatie bij te \vonen hier 

spraken vers hhil.lende mensen, ex 
=-A\. 

gevange ·IP X. 
_ Daarna 

ging een groot deel van de mensen 
3~~1 ~ t ,~...,;, 

naar de bajes waar Irmgard ppge . .,. __ ,___ ____ ... -. ·-
sloten zit doordat veel mensen 

niet met 

derwaarts . --:,.W ..... ___ _ 
~ontane demo richtine bajes 

weg spoten enkele 

leuzen e.~ .;:ooiden 

slecht djn(warenhuis in de steigers ) 

na een goed hal! uur l open a rriveerd~ 

we bij de bajes waar de cops de 

ingang hadden versierd met zes leuke 

honden en hun begleidersters. 

Hier werden weer toespraken gehouden 

en er speelde een band je.doordat 

wij zo af en toe s til wsren 118.dden 

de gevangenen de mogelijkheid te 

roepen danwel herrie te mak0 n zodoene. 

wisten wij dat ze ons binnen konden 

horen. fla geruime tijd vertrokken IYIJ 

weer ( terug lopen) o!D de volgende das 

hier in de stad naar de vier mijl t e 

·gaan 

• 

Proces in Berlijn t ege n d e nazies die Sil vio heb ben vermoo rd. 

IJ Se ptembe r was de eerste proces dag waarop de nazies terecht 
moes ten staa n. Het proces vond ach t e r gesloten deuren plaats , 
zodoende is e r nog nie t veel info over wat zit h daa r binnen 
heeft afgespeeld. 
Voo r het gerechtsgebouw kwame n plu-inus tweehonde rd mense n 
bijeen . Sprekers ters van verschillende groepen hielden korte 
toespraken. De sme r is was nogal gefokt en a l spoedig liepen 
me nsen bl oed ne uze n en zere scheenben e n op. Nadat de manifes
ta t i e was afgerond en de men sen die deel hadden genomen weg 
wilden gaan, begon de smeris weer . ver velend te doen en sloegen 
mensen in elkaar. Volgde de ingehaakte g r oep de metro in en 
vergezelde sommigen ook nog een st uk naa r huis (me-ers i n 
volledige uitrus t ing i n de metro 1). Het viel mij op dat d e 
sme ris, die met 15 blikken aanwez i g was, bijzo nde r gemotiv ee rd 
was om linksen te pakken. Ze luis terden niet meer naar hun 
meerderen , raakten hun busjes kw ij t en l iet en hu n ko llegaas 
achter op perrons bij het oversta ppen . (grappig 4 me-ers tussen 
tien tall en forensen) Pas t oen de aroep een warenhuis in ging 
werden ze n ie t meer gevolgd door de smeris. De bedrijfsleider 
had geen zi n i n me-ers o p de r oltrap . 
Omdat de minderjar ige fascisten bi e r hadden ged ronke n e n zich 
verveelden , kregen ze J jaa r , 2 jaar en tien maanden . (kan een 
maand meer of minder zij n ) , e n de mogelij kheid een vak te l e r e n. 
Fascistisc he motieven we r den doo r de rechtbank niet i n de zaak 
meegenomen . 

VERNIETIG DEZE ST AAT DIE BRU INE PEST VEROORZAAKT!! ! 

SAMEN HET FASCISME VERNIETIGEN ! 1 

HET KAPITALISTISC HE BEEST VERNIETIGEN ! ! 



' 
Dit stuk g? a t over vrouwen en fascisme, het is eer. vertaling van 
een stuk uit het berlijnse blad Interim. 

Fascisten zijn mannen!? 

"Fascisten zijn mannen" was een van de centrale leuzen op het 
affiche van de "Flammende Herzen" dat bij de laatste "Radika l " 
zat. De achtergrond van de leus bestaat uit plaatjes van de 
meest verschillende kotsbrokken: smerissen, militairen, Duitse 
nationaal-socialisten, nazi-skins of eenvoudigweg typische 
mannen in typ ische poses. 

Toen we de leus lazen was onze eerste reaktie: hoe zit 't met 
de vrouwen, hebben vrouwen met fascisme niets te maken? Kunnen 
we opgelucht achterover gaan leunen - of toch niet? 

Voorop zouden we willen stellen, dat het affiche door één van 
de weinige mannengroepen ge111aakt is die o.a. met praktische 
akties verwijst naar de n iet te scheiden verstrengeling van 
het patriarchaat met het fascisme en militarisme. 
In zoverre zijn "vrouwen en fascisme" niet in eerste instantie 
hun thema. 

Ook wij zijn van mening dat racisme en fascisme t 7~en de ac h
tergrond van patriarchale strukturen ontstaan z.1 Jn ( en nog 
steeds ontstaan) en hiermee nauw verweven zijn. Wij vinden het 
daarom ook belangrijk deze samenhang bloot te leggen. 
De strijd van mannen (helaas nog steeds van erg weinig maPnen) 
tegen het patriarchale klaarstomen van jongens en mannen is 
zeker als zeer belangrijk te beschouwen, niet alleen on de 
fascistische struktur en te bes-tri jden en hun verbreding te 
verhinderen, naar on iedere vorm van mannenheersc happij tegen 
te gaan. 
We vinden het affiche nuttig om mannen met het verband tussen 
fasc isme en mannenheerschappij te konfronteren en tot nadenken 
en handelen te motiveren en in zoverre vinden we het affiche 
e en belangrijke politieke bijdrage. We zouden het daarom ook 
erg jammer vinden wanneer onze bijdrage (een bijdrage van 
vrouwen) de enige aanvulling of reactie op d i t initiatief zou 
blijven. 

Toch ontlast de verklaring "fasc isten ziJn mannen" vrouwen o p 
ontoelaatbare wijze van de verdenking van daderschap in samen
hang met fascisme. De indruk ontstaat dat vrouwen niets met 
fascisme te maken h ebben en zich niet hoeven af te vragen of 
ze schuldig, medeschuldig en verantwoordelijk voor fascisti
sche, fascistoide of racistische strukturen en systemen zijn . 
Ook als dit mogelijkerwijze niet de bedoeling is kan de bood
schap " fasci sten zijn mannen" als omgekeerde konklusie zo 
begrepen worden. Het klopt dus niet. 

We nemen aan dat de "Flammende He rzen" inhoudelijk wilden uit
drukken wilden dat mannen de handelende s ubjekte n van het 
fascisme zijn. 

We hebben het affiche als ka pstok genomen o m als vrouwen 
principieel stelling te ne men t en aanzien van een thema dat we 
al langer belangrijk vinden: daderschap e n verantwoordelijk
heid van vrouwen binnen patriarchale systemen. 

----------------~===----, 
I n het eerste deel van ons artikel beschrijven we verschillen
de vormen van vrouwelijk daderschap uit de tijd van de Duitse 
kolonieën, het nationaal-socialisme (en de tegenwoordige 
tijd). De vrouwen om wie het hierbij gaat zijn voor ons meer 
dan uitzonderingsvrouwen. We zien in de voorbeelden generali
seerbare manieren van optreden van vrouwen die proberen ten 
koste van andere vrouwen en mannen meer maatschappelijke macht 
te verkrijgen. 

In de laatste alinea houden we ons bezig met enkele gangbare 
theorieen van het vrijpleiten van vrouwelijke daders van de 
kant van de vrouwenbeweging en enkele linkse mannen. 

~ 

"· ... En we kwamen vrouwen tegen, die precies zo waren, als we 
altijd geloofd hadden, dat vrouwen nooit konden zijn. " (Ingrid 
Hilller-Munch) 

DUITSE VROUWEN BINNEN HET KOLONIALISME 
EEN KORTE EXCURSIE IN DE GESCHIEDENIS 

Duitsland had in vergelijking met Engeland, Frankrijk of 
Portugal (Nederland niet te vergeten! vertaler ) maar erg wei-
nig en pas heel laat koloniaal bezit. . 
Terwijl vrouwen uit de bovengenoemde l anden al honderden Jaren 
eerder als slavenhandelaarsters of mi nstens als s lavenbezit
sters op de voorgrond traden, was er in Duitsland nog geen 
centrale machtsstru.ktuur (Duitsland bestond nog niet als 
eenheidsstaat ) en daarmee o vereenstelJlmende economische ontwik 
keling, die voorwaarde was voor de vero vering va_n kolo!'lie~n. 
Al i n het midden van de 19de eeuw waren er Duitse m.1ssiepos
ten, bijvoorbeeld in Namibie, waar Duitse vrouwen en mannen 
zich ten doel stelden als "civilisatie" - en "kultuurdragers" 
de "primitieven" de "c hristelijke openbaring" en daarmee hun 
"verlossing" over te brengen . • De fe i telijke Duitse koloniale 
heersc happij ontstond pas in 1884 en duurde tot verdriet van 
de meeste Duitsers "slechts" 35 jaar tot de verloren eerste 
wereldoorlog i n -1919. Het koloniaal bezit strekte zich uit 
over de landen : Kameroen, Togo, Tanzan ia, Burundi, Rwanda, en 
Nami bi e in >.frika evenals over gebieden in de Stille Oceaan 
aan de Chi nese kust en op Helgoland. De eerste Duitsers, 
overwegend mannen, die naar de kolo nieën in _Afrika trok~en 
ware n "avonturiers", missionar issen , ambachtsl.1eden, k~oplie
den. Voor Keizer Wilhelm de tweede die vanaf 189~ . Duitsland 
regeerde vormden de kolonieën een onderde el van z.1 Jn ~treven 
naar wereld111acht. Hij en de patrioctisch• groepen, die hem 
ondersteunden wilden de kolonieën als wingewest en nederzet
tinge ngebied ~pbouwen. Daardoor kwam het in de tijd van 1889 
tot 1907 t;Ot oorlogen t egen de zich verzettende Afrikaanse 
volkeren, die regelrecht afgemaakt werden, De overlevenden 
werden systema tisch onteigend en va~ hun rec hten ~roofd. Er 
werden " i nboorlingenverordeningen" uitgevaardigd d.1e tot doel 
hadden de stamverbanden van de zwarten te o ntbinden , doo~ hen 
versch illende woongebieden toe te wijzen en hun landbe zit af 
te nemen. De zwarte n konden alleen als dwangarbeiderste:s _vo~r 
de koloniale heersersters o verleven. Nadat het verzet m.1l1ta.1r 
neergeslagen was, richtten de ve roveraars zich "huiselijk" in, 
de kolonieën ware n veilig gesteld, wat tot gevolg had dat meer 
e n meer Duitsers daarheen emigreerden. 



In de begintijd was er in de Duitse kolonieën een gemengde 
bevolking ontstaan, kinderen uit huwelijken van witte mannnen 
met zwarte vrouwen, evenals kinderen die door verkrachting van 
zwarte vrouwen verwekt waren. De kinderen uit gemengde huwe
lijken bezaten op z'n minst formeel alle staatsburgerrechten 
van de Duitsers, wat de koloniale lobby angst en schrik aan
joeg. Daarom werd in 1907 een zogenaamd "verbod op gemengde 
huwelijken" uitgevaardigd, om te waarborgen dat de Afrikaanse 
volk~r:-en op _den duur van de deelname aan macht, heerschappij 
en r:-ijkdom uitgesloten waren . 
Bijgevolg was er een gebrek aan Duitse vrouwen in de kolonieën 
die ber:-eid waren de Duitse mannen als hun vrouw bij te staan 
om de "geslachtsspecifieke" arbeid van de vrouw te verrichte~ 
en de seksuele r:-eproduktle van mannen te waar:-bor:-gen. De Duitse 
heer:-ser:-s zouden met Duitse vr:-ouwen moeten trouwen die Duitse 
kinder:-en (bij voorkeur jongens) zouden moeten bare~ en deze in 
de Duitse aard moeten opvoeden . Zo wer:-d op verschillende 
manieren in het thuisland voor de emigratie van Duitse vrouwen 
geworven en deze ook financieel ondersteund. Om de vrijgezel
l~n te verzorgen maakte de "Deutsche Kolonialgesellschaft" 
zich vanaf _1889 gereed voor de uitzending van ongetrouwde 
vrou~:n: huishoudsters, kokkinnen, boerinnen ... , die tegelij
kertiJd als potentiele bruiden in aanmerking kwamen. 

" De man sticht het huis, de vrouw bestiert het! Die zin geldt 
vandaag d e dag meer dan ooit ook voor onze kolonieen. zou het 
lukken om jullie, jullie Duitse vrouwen en meisjes voor ons 
jonge Duitsland overzee te winnen . Wat j ullie aan gebruikelij
ke genoegens des levens, aan g~zelligheid, aan plezier en pret 
van allerlei soort, hier i n vergelijking met je oude thuis 
ontberen zult, het zal meer dan goedgemaakt worden door het 
werk en _de plichtvervulling waarin jullie je aan de zijde van 
een geliefde echtgenoot ui tleven kunt . Waarlijk, het is een 
schoon lot in deze zegetoc ht van Duitse kultuur een plekje te 
mogen innemen!" ( Magdalene Pr ince-Massow 1902 gevonden in ( 1) 
blz.66) 

Vele vrouwen zagen kans om hun maatschappelijke karriere te 
benutten e n waren bereid om tot hun eigen voordeel aktief mee 
te werken aan het waarborgen van de Duitse heerschappij over 
de inheemse zwarte bevolking. Velen trouwden, maar het was ook 
mogelijk, om je als vrouw in de verschillendste beroepstakken 
onafhankelijk te maken en economisch volledig vrij te zijn van 
een witte man, in de kolonieën te leven en van de uitbuiting 
van zwarte mannen en vrouwen te profiteren(bv. als bezitsters 
van winkels of cafees, wasserijen enz.). 
Niet op de laatste plaats leidden vele getrouwde vrouwen na de 
dood van hun man de gemeenschappelijke boerderij verder; zij 
deden wat betreft de onderwerping en de gruwelijkheid in de 
behandeling van hun bedienden niet onder van hun mannen. 
Vrouwen lieten het er niet bij het personeel te pesten en als 
van nature dom, leugenac htig en bestiaal af te schilderen, 
maar grepen ook telkens opnieuw naar de zweep o m het "hun 
toekomende respect" af te dwingen. Als ze niet zelf mis handel
den dan hielpen ze hun mannen en o ntblootten bv . het bovenli
chaam van vrouwen, om daarna met voldoening de zweepslagen op 
van hun mannen op r:-uggen en borsten gade te slaan. (l)blz . 61 
Hoe bewust de Duitse vrouwen waren van een gegarandeerde 
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maatschappelijke karriere, die ze in hun vaderland op grond 
va n de klasse waar ze toe behoorden nooit bereikt zouden 
hebben, laat het volgende citaat zien waarin een "dame uit 
verheven kringen" de spot drijft met de "eenvoudige Duitse 
dienstmeisjes" en hun "raachtsallures": 
"Het bewustzijn, met vreugde begroet te worden in de toen nog 
zeer vrouwarme landen, deed het gevoel van persoonlijke waar
dering stijgen; de pretenties groeiden verrassend snel, de 
werklust verminderde en de verhoudingen in het land deden de 
rest om te bewerkstelligen dat eenvoudige boerenmeisjes de 
dame' probeerden te spelen, binnen korte ti-jd herhaaldelijk ~ls 
soldatenbruid in het huwelijk traden en op geen enkele manier 
meer beantwoordden aan het oor~ronkeli jk doel, namelijk een 
ijverige kracht in het huishouden te zijn. " 
(Clara Brockmann) (l)blz.71 
De Duitse vrouwen beantwoordden deze in vergelijking tot het 
vaderland betere sociale positie met een vurig nationalisme. 
Zonder nationalisme zouden kolonieën niet kunnen voortbestaan 
en anderzijds werd het nationalisme een garantie voo~ de 
gepriviligeerde situatie van de koloniale vrouwen. Daar, in de 
kolonieën, waren ze deelneemsters aan de macht. En zo kwam 
het, dat vrouwen bereid waren "hun" kolonieën met huid en haar 
te verdedigen. (l)blz.76 

vrouwen namen ook aktief deel aan het neerslaan van opstanden 
van zwarten en werden zo tot heldinnen van de kolonieën alsook 
van het vaderland. Ook degenen die niet zelf aan direkt geweld 
t egen zwarte vrouwen en mannen deelnamen, maar dit aan . de 
mannen overlieten, wisten wat het ze überhaupt waard was z~ch 
in deze landen te bevinden en ware n er allemaal van overtuigd 
als witte Duitsers de belangrijke re, van nature superieure 
mensen te zijn. 

VROUWEN IN HE"I: NATIONAAL SOCIALISME 

zoals bekend waren er ook in het na tionaal-socialisme vrouwen 
die op brute en raensverachtende wijze deel namen aan de op
richting en handhaving van het fascistische systeem. 
ook hier vormt de persoonlijke, reëele machtstoename van 
vrouwen een van de wezenlijke motivaties, waarom velen van hen 
fascistische strukturen meeontwikkelden en mede vorm gaven of 
minstens ondersteunden. 
vrouwen droegen er mede toe bij, g r oepen mensen vast te leggen 
die als "gevaarlijk voor het Duitse_ volkslic_h::iam_", " minder
waardig rae" .•. golden en die daarom 1n hun vriJheid van hande
lenbeperkt en bevoogdend behandeld zouden SIOeten worden. Ze 
hebben daarmee het pad geeffend waardoor deze vrouwen en 
mannen jaren later zonder noemenswaardig ~rotest vermoord 
konden worden. Vrouwen hielden zic h veel bezig met de. bep~r
king, bevoogding e n vervolg in~ v~n _vrouwen ( vrouwen ~1e niet 
voldeden aan de nationaal-socialistische normen en eisen van 
een "normale" vrouw) en we denke n dat het niec meer dan conse
quent is te be weren dat veel vrouwen een s tempel _gedrukt 
hebben op het nationaal-socialist ische vrouwbe eld en dit door
getrokken hebbe n, en dat het hun niet alle en door mannen, 
vanuit hun belang om vrouwen te gebruiken, opgedrongen werd. 

Nu volgen enige voorbeelden van vrouwen die juist macht kregen 



doordat ze andere vrouwen als minderwaardig inschaalden e n 
~aarmee bepaalden dat de "arische" vrouw niet alleen boven de 
Joodse en andere "niet-arische" vrouwen staat maar zich 
daarnaast onderscheiden moet door bepaalde deugd~n die haar 
haar waarde verlenen en die haar boven andere "minderwaardi ge" 
vrouwen plaatst. 
"Verdeel en heers" verwerd tot een doortrapt, uitgekiend 
systeem: 
HELENE WESSEL, sociaal werkster van de jeugdzorg en het voog
dijschap propageerde al jaren voor het nationaal-socialisme 
een zogenaa11de "bewaarwet" die tot doel had "sociaal zwak
k~ren"! "werkschuwe" jeugdigen en volwassenen, evenals vrouwen 
~ie. wi~selende partners hadden, . .. onmondig te maken en in 
1nr1cht1ngen te stoppen. Daar 111oesten ze onder kontrole tot 
werken gedwongen worden, zodat hun "verzorging" de staat niets 
zou ko_sten oftewel ze moes ten geld voor de staat verdienen. 
Bovendien moes ten deze "minderwaardige" vrouwen en mannen door 
sterilisatie verhinderd worden hun "onreine erfenis" aan 
anderen door te geven. In de Weimarrepubliek ontving het idee 
v~n ?e "b~~arin~" weliswaar positieve reakties, ze werd echter 
u1te1ndeliJk niet verwezenlijkt, omdat daartoe nog enkele 
wetsver~nderingen doorgevoerd moesten worden, het was bijvoor
b~eld niet helemaal duidelijk welke mensen d.m.v. welke defi
nitie on.der. de bewaarwet moesten vallen. Tijdens het natio
n~al-soc1al~sme stond de verwezenlijking van deze plannen 
n~ets me~r in d~ weg, omdat de bevoegdheid van de politie werd 
uitgebreid en zij arrestaties e n plaatsingen in inrichtingen 
zonder gerechtelijk oordeel konden uitvoeren. Er hoefde alleen 
nog maar iemand aangegeven te worden om aktie te o nderneme n. 
Vele vrouwen, juist vrouwen gáven 11ensen aan en verschaften 
zich daarmee het aanzien van echte "ariers". Het was voor hen 
gemakkelijk o m uit te vinden wat er in de buurt gebeurde er 
werkten bv. veel vrouwen in sociale beroepen die het 'hen 
mogelijk 111aakten inzicht in de gezinssituatie enz. van anderen 
te krijgen ( verderop hierover meer). Uiteindelijk werd 
datgene doorgevoerd wat Helene Wessel in talrijke politieke 
publikaties geeist had en er ontstonden kampen en internaten : 
'.'meisjesinternaat" Feuerbergstrasse in Hamburg, "verzorgings
internaat" Framsen, " jeugdbeschermingskamp" Uckermark .... Hele
ne Wessel kon ook _na het nationaal- socialisme ongehinderd 
verderwerken. Haar bijdrage aan de geschiedenis werd niet in 
samenhang met massamoord en fascisme gebracht en haar ideeën 
vonden nog stee~s weerklank. Men had er geen belang bij om uit 
te zoeken vanuit welke oorzaken het nationaal-socialisme was 
ontstaan, wat de fundamen tele ideeen en komponenten waren en 
waar en hoe deze verspreid werden resp. bleven bestaan. 
~elene Wessel zette haar karriere als sociaalpolitica voort: 
1n 1945 behoorde ze tot een van de oprichters van de "Deutsche 
Zentrumspartei", in 1949 werd ze in de Bundes tag gekozen en 
werkte ze mee aan de uitwerking van de landelijke sociale 
wetgeving!!! (2)blz.171 

KÁTHE PETERSEN is een ander voorbeeld van een vrouw die van 
het fascisme geprofiteerd heeft voor haar eigen karriere. Als 
gepromoveerd juriste werd ze een succesvolle bestuursfunktio
~aris b~j. welzijn .. Ze nam de zg. groepsverzorging van 313 
geest el 1 Jk gebrekkige" vrouwen op zich, die o nder curatele 

gesteld, o nder dwang gesteriliseerd e n voor een deel in in-
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richtingen gebracht werden. Zo bestreed Käthe Petersen haar 
klientele: vrouwen die onwettige kinderen of wisselende part
ners hadden , prostituees e n andere vrouwen die niet voldeden 
aan het vrouwbeeld van het nationaal-socialisme, welke zij 
door haar "selektie" meebepaalde resp . doorvoerde. In 1939 
werd Kathe Petersen bevorderd tot Hamburger senaatslid en 
leidster van de gezondheidszorg en hulpverlening aan behoefti
gen . 

Als derde en laatste voorbeeld in dit verçand noemen we de 
arts HERTA OBERHEUSER die in het vrouwenconcentratiekamp 
Ravensbruck u it eigen beweging en eigen onderzoeksinterresse 
meedeed aan medische proeven op 1o~ Poolse vrouwen. Proeven die 
dikwijls tot blijvende venainkingen en in enkele gevallen tot 
de dood leidden . H. Oberheuser meldde zich vrijwillig als 
kamparts van het vrouwenconcentratiekamp Ravensbruck. Haar 
motivatie was dat ze daar in de chirurgie kon werken, een 
werkterrein dat voor vrouwen bionen het nationaal-socialisme 
zo goed als onbereikbaar was. Ze was in zoverre bij de onder
zoeksproeven op de vrouwen betrokken, dat ze uit de gevangenen 
van het concentratiekamp de proefpersonen moest u itkiezen en 
daarna moest onderzoeken of ze vanuit medisch oogpunt een 
operatie zouden overleven . Daar kwam bij dat ze vanuit eigen 
interesse als anesthesiste bij de operaties assisteerde en de 
"nazorg" van de ver11inkte vrouwen overnam. Ze verrichtte 
zelfstandig observaties over de pijnbeleving van de geope
reerde vrouwen, daarom gaf ze hen in tegenstelling tot haar 
beide mannelijke collegaas geen pijnstillers. Vrouwen die de 
proeven overleefd hadden, verklaarden dat ze de pi jnverzach
tende medica111enten zelfs dan nog weigerde "als de overige 
mannelijke kampartsen de aanblik van deze kwelling psychisch 
niet meer uithielden" . 
DokUJDentatlon in (2)blz.253 

Deze voorbeelden laten drie vrouwen zien, die het nationaal
socialisme voor hun karriere en meer maatschappelijke macht 
gebr uiken konden. De meerderheid van de vrouwen die wij als 
daders willen betitelen, had natuurlijk niet een dusdanige 
vooraanstaande baan, resp. kon geen karriere naken. Maar 
uiteraard beleefde iedere Duitse vrouw die aan de kant van het 
nationaal-socialis111e stond en niet tot een van de vele ver
vo lgde groepen behoorde, een maatschappeli j ke opwaarderi ng. Ze 
waren vrouwen van het "Germaanse ras", "ariers" die "voorbe
stemd waren" alle andere rassen te overheersen resp. uit te 
roeien. Ze waren onderdeel van het "gezonde Duitse volksli
c haam" en verraadden anderen om zichzelf en hun idealen te 
verheffen. Ze lieten het niet alleen aan de 111annen over de 
mede door hen als minderwaardig gedefinieerd e mensen te verne
deren e n te doden maar stelden zich als vrouwe n ook actief op. 

Een van de in 1961 aangeklaagde verpleegsters, die e rvan 
beschuldigd werd in de oorlogs j aren in de psychiatrische 
kliniek Meseritz-Obrawalde meegewerkt te hebben aan het ver
moorden van 150 patienten, verklaarde tijdens haar verhoor 
uitdrukkeli jk dat ze door niemand gedwongen was aan het doden 
mee te werken. (2)blz240. 
Een van haar collega's die aangaf toch slechts haar plicht te 



hebben gedaan en de opdr ht 
hebben uitgevoerd antwoor~~e va~ de leidinggevende arts te 
justitie of ze ook op bevel zoiph ;b vraag van de officier van 
nee dat zou ze nooit edaa e en gestolen, zo ongeveer: 
verkeerd is(!!!) g n hebben, omdat ze wis t dat stelen 
Andere vrouwen ( 6 jonge ss · h 
de bevrijding op 28_ 4_ 1945 1~P~lc t ste:s> . v~rmoordden tot aan 
Ravensbruck "op eigen houtje"ethve~nietig1ngs kamp Uckermark
nadat de burokratie en daarmee on erdE;n gevangen vrouwen, 
gingsmachine al in de loop van fete le~dlng v.an de vernieti
de vrouwen dus geen officiele be ru:r1 1945 1ngestort was en 
d<;><iing kregen. (2)blz. 279 veen meer tot selektie en 
Niet alle vrouwelijke daders in het 
echter leverden hun bijdrage h nati.onaal-socialisme 
fascistische systeem O een niv aan et ~unk~1oneren van het 
kenmerkte door de bereldheid to~a~, td~t ~~ch l n zo sterke mate 
massamoord. Het dagelijkse le e we en van mensen e n tot 
andere manier daders werdenven van de vrouwen die op een of 
minder spektakulair hun dade wa:1 ;eestal onopvallender en 
in ~e h ier voor aangedragen vo~rb: 1~ aagser en "norma ler" dan 
Soc1aal werk is een van de t . ~ en· 
traditionele taken van dit be~p1sc (~ vrouw~nberoepen. Naast de 
amen, kontrole en staat . .~ep E:~ensmlddelenverdeling aan 
het bi jzonder die met :t~;fr1Jp)n kblJ "sociaal zwakkeren" in 
socialisme nog een bij. de b:;end _wam er in het nationaal
de, arische" familie ;n de re~~ ~rl~~ van de "erfe~ijk_ gezon
de "minderwaardigen" De . s 

1 
ra le en kategor1ser1ng van 

kontaktE;n met de " so~iaal :i~:::ren:erksters ge_bruikten hun 
en besp.1oneerden hun klientel " ' legden hu1sbezoeken af 
lijk zieken" of "moreel zw k _e ?111 rassenvree111den" en "erte
gen" op te s poren . a zinn1gen" of andere "111inderwaardi-
Het lag in het oordeel van d · 

~~~ra:: .. ch:anee;e hgeenve~ekendd peers~"o~ia:ts w:;;1~~:;:a:;dt:.~r~~e .. ;~ 
. en aarmee bv aan gedwong t · i t1e over te leveren (hetgeen d 1 1 en s eril sa-

of zogenaamde "werkschuwen " op ~e s~cpo~a werkisters bekend was l 
te laten plaatsen. en en n werkkampen over 
De selektie in het nationaal-soc· li 
overnemen van dit selektiewerk ~! sme lu~te weergaloos. Het 
door het sociaal werk was totaal s. ~en nleuw arbeidsterrein 
eis tot.eugenetisch gedwongen ster~~1sa~i=k~~~ulair, o mdat ~e 
toe al 1n de loop van d w . . aan euthanas1e 
cisme , zeer populair wa! e:

1111
:~~;;~~!lek,. ~ang voor het fas

s~ee:d en geaccepteerd werd ( tot in s~~~~\~k t ?re~d bediskus
nist1sche kringen toe) . De idee van 1~ l~c .e en kommu
ken' lesbiennes' ho mo, s "minderwaardide vern1et1g1ng van zie
enz . is in zoverre ' . . ge rassen", "a-socialen" 
idee, ook al werd ze p~:e"tij::isln~e! /at~onaal_-socialistisch 
zet. Daaruit laten zich ook d . e asc1sme in daden omge
werks t ers verklaren, dat hun e w~::s~~ak;n v~~ vroegere sociaal 
naal-social isme niet veranderd was ( M -: t~Jd va~ ~~t ~atio
blzlS) · 1 rovic, Em1l1 Ja 1n (2) 

Te: vergelij.king: in het fascistische I talie kon 
Duitse fascisme vergelijkbare, deportatie van geen, met het 
doorge':'oerd w~rde n. Nadat daar het bevel tot joodse mensen 
selekt1e van Joden en jodinnen uit ev . opsporing e n 
de 111edewerkersters van de b dg ~ard igd_ was, saboteerden 
o.a . het sociaa l werk) het e;oeqled1nstant1es (ver111oedelijk 

eve oor gelanterfant op het 

38 

1 

we rk, verslonzen van gegevens en akten of door openlijke en 
verdekte weigering mensen aan te geven. De nagestreefde depor
tatie van alle in Italie wonende joodse mensen kon niet door
gevoerd worden! (is ons helaas alleen door vertelling bekend, 
zodat we hiervoor geen bronnen kunnen vermelden. We zijn 
echter erg in aanwijzingen geinteresseerd, voor het geval 
iemand literatuur daarover weet) 

" IK VERZOEK OM SNELLE >JUSERING VAN DE WONING ... " 

Voorbeelden van een minder zichtbaar daderschap van vrouwen 
zi j n o.a. het veelvuldige aangeven van )oodse mensen, hun 
woningen en (later) schuilplaatsen en het zich verrijken met 
het door hen achtergelaten bezit ~a hun deportatie: 
Het bezit van joodse mensen werd door de "Vermögensverwer
tungsstelle" ( een door de belastingdienst opgerichtte instan
tie ter "verwerking van geliquideerd jodenvermogen") verbeurd 
verklaard en verkocht- vaak aan vrouwen uit de direkte omge
ving van de gedeporteerden, ora~at deze wisten, dat er uit het 
bezit van de joden/jodinnen wat te halen viel . In de daartoe 
vereiste correspondentie van de "koopsters" van het joodse 
eigendom kwam herhaaldeli j k tot uiting dat ze wisten, dat de 
j oodse mensen "opgehaald werden" of "weggekoraen zijn" en niet 
zullen "terugkeren". 

"Als men in aanmerking neemt dat tussen de dertig en honderd 
personen zich bezighielden met een enkele roofhandeling, dan 
loopt het aantal mensen in de burokratische organisatie dat 
aantoonbaar van de deportatie op de hoogte was en/ of taken 
uitvoerde, alleen al in Berlijn in de tien- zoniet honderddui
zenden. 
Uit hun aantal, evenals uit de inhoud en de vorm van de gedo
kumenteerde verklaringen valt te lezen: 
-hoe groot en verbreid de kennis over de deportatie was; 
-hoe groot de insteR111ing met. en hoe vaat de overtuiging van 
het definitieve van de gang van zaken waa i 
- hoeveel personen in de organisatie van de deportatie betrok
ken waren, voor wie deze gang van zaken ni ets anders betekende 
als nonnale sociale en zakelijke gebeur t enissen" (Brigitte 
Scheiger in (J)blz.181 
Enkelen namen het achtergebleven bezit (meestal armoedige 
woninginventarissen of wasgoed) rechtsstr~eks door inbraak tot 
zich en deelden dit de "Vermögensverwertungsstelle" mee, in de 
vaste overtuiging, dat het joodse eigendom hen toekwam en dat 
ze het door de inbraak "rechtmatig" verkregen hadden. Een 
a ndere vrouw en huisbezitster verzocht meteen om de deportatie 
van de rest van de joodse huurders ters : "Op 9 juni is uit mijn 
huis ( .. . ) de hoofdhuurder II etage van het voorhuis geevaku
eerd . Drl e gezinnen onderhuurders ( ... ) zijn in de woning 
gebleven. Moet ik nog een keer een joods e hoofdhuurder de 
woni ng geven? ( ... ) Ik verzoek om snelle arisering van de 
woning omdat ze door de vele joodse onderhuurders op abnormale 
manier wordt uitgewoond. Heil Hitler".(Brigi tte Scheiger in 
(J)blz .187 

OVER DE GESU.CHTSSPECIFIEKE ARBEIDSDELING 
EN DE MACHT VAN VROUWEN 

In het volgende deel willen we iets preciezer de werk- en 



invloedsgebieden bekijken waarvan wi j weten dat vrouwen 
s peci aal daar als fascistes op de voorgro nd traden: bezien we 
het wer~te rrein, dat i n deze maatschappij overwegend door 
v r ouwen ingenomen wordt , dan is het dui delijk, dat de arbeids
markt ~n ook de onbetaald verrichte a rbeid nog steeds geslach
t sspecifiek opgedeeld e n georganiseerd is (ook wanneer er 
vandaag de dag een groeiend aantal vrouwen is dat i n over
wege~d door mannen bezette arbeidst e rreinen naar voren gedron
gen is) · Ook voor het nationaal-socialisme gold dat bepaalde 
werkterreine~ voor vrouwen ontoegankelijk b leven, ook als dat 
door produktJ.e onder oorlogsomstandigheden e n het u itvallen 
van ma nnen door de oorlog verschoof. 
He~ is f n overeenstemming met deze geslachtsspecifieke ar
beJ.ds~elJ.ng dat vr~uwen op sociaal, verzorgend en opvoedend 
terreJ.n werkzaam ziJn. Ook moeten zij het naar de "privesfeer" 
verpl~atste, o nbet~alde huishouden, de 11ateriele, fysieke en 
psychJ.s~he verzorgJ.ng van haar gezin, evenals de seksuele 
verzorging van de mannen resp . vrienden op zich nemen. Verder 
behoort het tot de geslachtsspecifieke arbeidsdeling dat 
v rouwen syst e matisch ver van leidinggevende posities afgehou
den worde~ (ook als het enkelen wel lukt om naar t opposities 
op t e klll!llllen) . Dit gebeurt voor een deel doordat banen 
waar i n me nsen door hun we rkzaamhede n leidinggevende funktie~ 
belichamen, eenvoudigweg niet aan vrouwen worden toebedeeld 
( mannen verdelen deze machts posities onderling), voor een deei 
omdat het vro~w~~ door de dubbele werkdruk (huishouden/gezin
ber~ep ) be~oeiliJkt wordt carriere te make n , of o mdat ze tot 
de zekere . terugkeer in het "private" van he t huisvrouwenbe
staan besluJ.ten. 
De geslachtsspecifieke opdeling van leidinggevende posities en 
macht geldt , u_itzonderingen daargelaten , ook voor die werk
terreinen w?arin_ overwegend vrouwen werkzaam ziJn. vrouwen 
n~men bv. i n ziekenhuizen de verzorgende werkzaamheden op 
ZJ.C~ , om ~ver het koken en poetsen maar te zwijgen , duidelijk 
geringer is het Vl:'ouwenaandeel onder arts en; de "chef" in de 
V<?t11 va~ een afdelingsarts en zeker de direktteur van een 
z iekenhuJ.s za l ook nu vrijwel altijd een man zijn. 
Maar t~rug naar het feit dat sociale, verzorgende en opvoeden
de bezigheden in deze maatschappij overwegend vrouwenwerk is, 
en. dat als voorwé;'arde daartoe de socialisatie van vrouwen en 
meisjes erop gericht is he n vanzelfsprekend t o t het op zich 
nemen v~n deze werkterreinen te bewegen en te kwalificeren. 
Van kleins af aan worden meisjes ertoe opgevoed om o nbaatzuch
tig, soci~~l , "moederlijk", behulpzaan en zorgzaam voor ande
ren te ZJ.Jn, zichzelf en de eigen behoeft en opzij te zetten 
vo<:'r. anderen. Deze socialisatiedoelen waaraan vrouwen en 
meis Jes onderworpen worden en die als uiterste konsekwentie 
ook ;fe persoon! i jkheidsstruktuur van veel vrouwen en meisjes 
beslissend (mee-)vormen werden terecht door talrijke feminis
ten a~s een oorzaak van de patriarchale en seksistische o nder
drukkJ.ng van vrouwen aangevallen. 
Ongeacht dit gegeven, vertegenwoordigen delen van de vrouwen
beweging het biologistische vooroordeel dat deze sociale 
eigenschappe~ bij "?=?uwe n . geslachtsbepaald , dus aangeboren 
sterker o~tw1kkeld z~Jn. Dit is o.a. ook de argumentatie van 
mannen, d1e vrouwe n in ~e maatsc happeli jk weinig gewaardeerde 
e n s lec h~ of helemaal niet betaalde, afhankelijke reproduktie
sector willen houden. Onder a ndere dit vrouwbeeld leidde i n 

delen van de vrouwenbeweging tot de veronderstelling dat 
vrouwen n iet in s taat zouden zijn tot racistisch en fascis
tisch daderschap en al helemaal niet tot nensverachtende 
kwellingen en direkte geweldstoepassing . Dat deze veronder
stelling een verkeerde gevolgtr e kking is, wordt alleen al door 
de talrijke voorbeelden duidelijk (de lijst van de doo r vrou
wen begane, onvoorstelbare gruweldaden kan nog veel langer 
gemaakt worden) . Het klopt zeker dat het vele vrouwen zwaarder 
valt dan mannen, direkt, bruut geweld uit te oefenen, evenals 
het mannen z waarder valt dan vrouwen om als "vrouwelijk" 
gesocialiseerde eigenschappen aan te nefl.en. Echter, dit type
rende, door socialisatie bepaalde gedrag, mag in geen geval 
tot de 11isvatting leiden dat de vrouw minder fasciste is dan 
de man fascist. Veel vrouwen d i~ als racisten en fascisten op 
de voorgrond traden en treden , kennerken zich juist daa r door, 
dat ze de door hun socialisati e geleerde, sociale vaardigheden 
voor het fascis11e/racisme bruikbaar maken en bepaalde taken o p 
zich ne11en binnen f.ascistische/ racistische strukturen, waarin 
deze vaardigheden nodig zijn en gewaardeerd worden. We denken 
daarbij niet alleen aan die vrouwen, die fascistische/ racis
tische mannen fysiek, psychisch en sexueel ver zorgen en hen op 
deze manier voor verdere fascistische daden weer o plappen. 
Het betrekking tot de inzet van v rouwen i n het maatschappelijk 
werk ter bespionering en vervolging van andersdenkenden_ . e n 
sociaal zwakkeren in het algemeen, en dat gebeurde ten tl Jde 
van het nationaal-socialisme niet voor het eerst, geeft A.Eb
binghaus ter overdenking : "Het allenaagse sociaal werk was per 
geslacht georganiseerd. De manner· e rr~~htten binnen de_ wel 
zi jnsinstanties de binnendienst, drwiJl de vrouwen i n de 
buitendienst -ter plekke - ingezet werden. Hen vond de maat
schappelijk werkster, omdat ze een vrouw was, geschikter om 
het kontakt met e n de kontrole over de klientele tot stand te 
brengen( ... ). Het beroep van de hulpverleenster en de vrouwe
lijke politie zijn b .v. in de twintiger jaren ontstaan, omdat 
de mannelijke politie s lec hts beperkt in staat was om de 
prostituees te kontroleren." (A. Ebbinghaus (2)blz .8 ) 
ook de a l genoemde verpleegsters kwam hun "moederlijke zorg
zaamheid" bij het vermoorden van de voor euthanasie bestemde 
patiente n ten goede : Anna G., een van d~ voormalige verplee9~ 
ster s ui t Heser i tz-Obrawalde beschreef de gang van zaken bi J 
het doden bi j haar verhoor in 1961: 
" Ik heb de patienten van te voren verteld dat ze aan een korte 
kuur moesten meedoen ( ... ) Bij het innemen nam ik ze liefde~ol 
in de arm en streelde ze daarbij. Als ze bijv . de beker niet 
helemaal leegdronken o mdat het hen te bitter was, dan zei ik 
tegen ze dat ze nu al zoveel gedronken nadden en d_at ze de 
rest ook nog moesten drinken o mdat anders de kuur n1et afge
maakt kon worden." (2)blz . 2J9 
Vele vrouwen , ook fasc istische en racistische daders, en met 
name wanneer ze in sociale en verzor gende beroepen werken , 
houden zic hzelf het beeld voor van de he lpende, zor gzame 
vrouw . De geciteer de beschrijv ing van de ~oorden door de 
verpleegsters geven er een idee _van hoe vanzelfsprekend ze 
binnen hun werkzaamheden e uthanasie pleegden. Of ze een pa
tient " liefdevol in de arm" namen 011 haar het heilzame medika
ment te geven of om haar het dodelijke gif naar binnen te 
gieten schi j nt voor het helpende, verzorgende karakter van het 
werk van de verpleegster niets uit te maken . Van de 14 ver-



pleegsters uit Meseri tz-Obrawalde die in 1965 voor de recht
bank stonden s~onden hadden ze allemaal, op twee na, na 1945 
verdergewerkt in hun beroep in andere ziekenhuizen. 

FASCISTES VANDAAG 

Ook vanda~g. de dag zijn er natuurlijk vrouwen die in fasci s ti
sche pa_rti_Jen en groep~ringen georganiseerd zijn en/of zich 
h~t racistische en fascistische gedachtengoed in woord en daad 
eigen maken. Ze worden ook door de linkse buitenwereld minder 
opgemerkt ?~n fascfstische mannen, o.a. omdat de publieke 
aa,:idacht biJ het direkte racistische geweld ligt, dat sinds 
drie jaar eskalf;!ert en waardoor nieuw rechts (afgezien van 
en~ele uitzonderingen) pas in het bewustzijn van de openbaar
heid opdook. Zowel in de gedepolitiseerde diskussie over 
"geweld" alsook in de linkse discussie over de racistische 
terreur van r~chtse groeperingen en grote delen van de witte 
Duitse bevolking komen vrouwen niet voor. Het zijn onbetwist 
in meer~erheid . mannen, die 's nachts met brandbommen naar 
vluchtelingenhuizen trekken of buitenlanders in elkaar 
slaan. 
On~a':'ks dat vinden wij de konklusie, dat vrouwen niets of 
weinig met deze eskalatie van racistisch geweld te maken 
zouden hebben, te beperkt. Wij denken dat, zoals we al be
schreven, vele vro_uwen zich, in vergelijking, terughoudender 
opst~llen .t.o.v. d1rekt geweld en agressieve handelingen, wat 
op zich n_1.et voo; hen pleit, maar aan hun algemene socialisa
tie-erv~ri~gen ligt. Vrouwen kunnen andere manieren vinden om 
het racist1.sche gedachtengoed in daden om te zetten zonder de 
aan hen gestelde maatschappelijke norm van het vrouw-zijn 
geweld aan te doen. 
De motieven van fascistische vrouwen, die zich eerder op de 
achtergrond van het _gebeuren ophouden en als "helpsters" van 
de mannen optreden, 1.nterpreteren Christine Hol zkamp en Birgit 
Rommelspacher als volgt: 
"~rouwen projekteren eigen, niet zelf ervaren macht-, agres
sie-, gewe~~s behoeften op mannen: de echtgenoot , de vriend, de 
zoon. Ze l _a~en aa_npakken" en "laten vechten" en beleven 
daardoor sch~ Jne;varingen van bescherming en geborgenheid. Hun 
tege':'p~est~t1.e is de fysieke en psychische reproduktie en 
stabiliser1.ng van de echtgenoot, de vriend andere mannen " 
( 4)blz. )6 I ' 

Wij denken dat vrouwen niet alleen schijnbare bescherming en 
geborgenheid ervaren maar ook deelnemen aan de macht van "hun" 
mannen. Vele ~emini_s_tes _vinden het een onbegrijpelijk fenomeen 
dat vrouwen ~it vriJe wil voor een engagement in fascistische 
s~ruk~uren k1.ez_en, omdat ze den.ken dat vrouwen door het reak
tionaire, patriarc hale vrouwbeeld e n de vrouwenpolitiek van 
rechts afgeschri~t zouden moeten worden. ze zien het als 
tegenspraak. op zich, dat vrouwen rechtsextremistische, anti
emancipator1.sche en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwe n 
verachten~e ideeën en politiek vertegenwoordigen. want dat 
betekent ~~ers dat onze feministische ideeën en bedoelingen, 
waarmee WlJ denken, de situatie van de (dus alle) vrouwen te 
verbete7:en door vrouwen. ~elf bestreden worde n. Deze tegen
spraak is daarom gevaarl1Jk, o mdat het de illusie vernietigt, 
dat vro~wen al~ slachtoffers van het patriarchaat, allen , 
zonder u1tzonder1ng met geweld in hun maatschappelijke positie 
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worden vastgehouden. Het dikwijls ongereflekteerde gemeen
schapsgevoel onder vrouwen wordt daardoor aangova llon ( "wi j 
zijn vrouwen, wij zijn met velen .. . "). 
Claudia Koonz verwijst herhaaldeli jk naar de opmorkol i jke 
tegenspraak, "dat deze vrouwen ( hier worden NSDAP-vrouwen 
bedoeld) zelfbevestiging en zelfs een bepaalde politieke 
betekenis verkrijgen konden, doordat ze tegen de zelfstandig
heid en politieke activiteit van vrouwen ten strijde trok
ken .. "( Ingrid Strobl in Konkret 2/92) 

UNIEK VOLK VAN VERRADERS 
Wij weten dat de poging tot een emancipatorisch vrouwenleven , 
en de strijd tegen seksisme en patriarchaat ook vele onzeker
heden en offers met zich mee brengt. De maatschappelijk be
paalde positie als vrouw opgeven, betekent vaak ook, ar to 
zien van een, misschien ook alleen maar sch ijnbaar, beschermde 
plaats in de maatschappij, dit betekent op een bepaalde ma
nier, uitgesloten te zijn, "uit de rol te vallen" en daarvoor 
aangevallen te worden. Daar is veel moed voor nodig en do 
bereidheid, een "onzeker" leven te beginnen. Deze omstandighe
den worden binnen de vrouwenbeweging nauweli jks bekeken on 
daarom wordt ook niet begrepen waarom vrouwen besluiten tot de 
(schijnbare) bescherming en zekerheid, die ze binnen fascisti
sche organisaties en strukturen denken te vinden. Tevens kan 
de beoordeling van de " raszuivere" huisvrouw en moeder, als 
"bescherms ter van het leven, van het volle en de Duitse natie" 
door de fascistische ideologie en p • -ipaganda, tot de eigen 
verheffing en opwaardering, tot stijging van het gevoel van 
eigenwaarde van fascistische vrouwen bijdragen. Natuurl ijk 
betekent deze ideëele verheffing pas dan lconkrete macht voor 
deze vrouwen, als haar maatschappelijke positie ~ich daadwer
kelijk onderscheid van "niet-ariers" of "a-socialen" en om 
deze macht te vergroten zijn vrouwen ook heden ten dage op
nieuw bereid racistische en fàscistische strukturen te dragen. 
Tenslotte is er in Duitsland de ervaring dat onderdrukking van 
"niet-arische" en niet aangepaste vrouwen en raannen daadwerke
lijke macht en heerschappij van alle maatschappel_i jke ~agen 
met zich meegebracht heeft. Geen enkele emanc1pator1.sche 
beweging heeft in duitsland ooit een vergeli jkbaar grote 
betekenis verkregen. De wetenschap dat het op die manier "al 
een keer gelukt is" hebben zowel mannen.als vrouwen , en daarop 
wordt niet in de laatste plaats door nieuw rechts teruggegre
pen. 

GANGBARE THEORIEEN VAN HET VRIJPLEITEN VAN VROUWELIJKE DADERS 

Het fe i t dat mannen in patriarchale systemen de belangrijkste 
leidinggevende posities innemen en daadwerke lijk meer maat
schappelijke macht bezitten dan vro_uwen, klopt __ vandaag de dag 
net zo als ten tijde van het fascisme: _oaarblJ k_omt, ~at er 
nog steeds sprake is van geslac htsspec1 fieke arbe1~sdel~ng ~n 
dat vrouwen dagelijks aan seksueel geweld en opdr i ngerighe1d 
van mannen blootgesteld staan. 
op grond van deze onderdrukkingsverhoudingen en de ongelijke 
verdeling van maatschappelijke macht wordt door vele vrouwen 
en mannen de konklusie getrokken, d a t vrouwen in de raaatschap
peli jlce, sociale en politieke situatie en ontwikkelingen een 



,:iiet of 11inder verantwoordelijke rol spelen, respektieveli jk 
i n ~.e e~rste plaat_s sl_achtof fer z_i j n . Vrouwen zijn hoogstens 
de klE:ine radert Jes 1.n de 11ach1.ne", zonder beslissingsbe
voegdheid en daarmee zonder "werkeli j ke" verantwoordelijkheid 
voor datgene wat ze d oen. Al snel wor:-den v rouwen daarmee tot 
"11~<:=hteloze~" en daarmee sympathieker! geslacht ver:-kla ar:-d, dat 
bllJkbaar nie_t , me~ de smet v_an (politieke) besluitvorming en 
verantwoorde 11. J khei.d behept 1.s, wie geen korruptie machts
g!ilheid, 11achts11isbruik, willekeur, oorlog of massa~oor:-d uit 
winstbelang verweten worden kan. Dit beeld wilden we door onze 
voorbeelden en ui~eenzetti ngen onderuit halen. Afgezien daar
van, d a t vrouwen in het algemeen minder agressie f geweld t oe
passen dan mannen, bestaat er ook onder rec hts een aanz ienlijk 
aandeel vrouwen, dat hun socialisatie overwint en deelneemt e n 
deelgen<;>men. heeft aan de direkte racistische t erreur. Deze 
omstandigheid wordt door links/ feministes vaak genegeerd, 
omdat voor vrouwen geldt dat als ze dan toch de haar toebe
~~c~te ,,rol doorbreekt, ze het dan wel alsjeblieft voor de 
. Juiste zaak moe_t doen. Ver sluiert het geloof in "het goede" 
in_de vrouw het zicht op de we rkelijke verhoudingen? 
W!~ v ~~den de "kleine ~~der~jes blik" op vrouwen een bi jzonder 
piJnliJke vorm van vri.Jpleiten van vrouwelijke daders omdat 
ze ons aan de rechtvaardigingen van de vele, vele "klei ne" 
daders uit het na tionaal-socialisme herinne rt. Deze vele 
mac hteloze radertjes waarborgden de i nternering e n vernieti
g~ng van meerdere_ miljoenen mensen met een gigantisch repres
s1eapparaat. Precies deze vorm van ontheffing van schuld van 
v~le "voormalige"? fascistes wo rdt door links o ntmaskerd en 
n1et geaccepteerd. Waarom zou dezelfde argume ntatie voor 
vrouwe n met betrekking tot fascistische/ racistische syst emen 
als verontschuldiging erkend worde n? 

Door i mmigrantes , afro-dui tsers en joodse vrouwen werd het 
"slachtoffer"-begrip van de vr ouwenbeweging als volgt bekriti
seerd. 
"Het gangbare " slachtoffe r"-begrip, zo luidt de kritiek, houdt 
ten eerste de ontkenn ing van he t behore n tot verschillende 
klassen e n religies in, evenals de huidskleur en ten tweede 
veralgemeniseert het de situatie van de, de beweging dragende 
vrouwen -burgerlijke, intellectuele middenlaag- tot standaard 
voor de positie van alle vrouwen. Ten derde neigen vrouwen op 
g~ond_v~n dft "s lachtoffer"-begrip ertoe, (hun begr ip van) de 
diskri.minaties waaraan ze als vrouwen van de (witte toevoe
ging v_an ons) middenklasse blootgesteld wo rde n, op 'de meest 
versch1llende vrouwen in de wereld toe te passen - alsof dat 
ook hun belangrijkste problemen zouden zijn. Doordat de vrou
w~n v:an de fem~nist~sche beweging "kwa biologisch geslacht 
z~~h ~n de geschi.edeni~ als slachtoffer r a ngsch ikken , verlenen 
zi J z1chzel ~ grootmoed;1g a~solutie" voor alle onrechtvaardige 
struktur7n in de geschiedenis en tegenwoordige tijd. Verbonden 
daarmee i s h_e_t pr opager e n van de eigen klassespecifieke belan
gen als str l Jddo~l~n van alle vrouwen ( ook wel vergeli j kbaar 
met de veel bekritiseerde mannelijke definitiemacht i n dit 
geval dus een witte , middenstands definitie van de ~acht van 
vr~uwen tegenover _vrouwen van andere klassen, religies en 
huidskleur'. toevoeg~ng van ons) Ook kan een dergelijk slacht
offer-begrip versluieren, dat de draags ters van de vrouwenbe
weging i n tegenstelling tot bijvoorbeeld zwarte of asielzoe-
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kende vrouwen altijd een keuzemogelijkheid hebben, de keuze 
tussen solidariteit met de onderdrukte n e n gediskrimineerden 
i n deze samenleving enerzijds en anderzijds, het deelnemen aan 
de macht als partners van witte mannen." (S) blz.134 
vanui t het beeld van de "machteloze vro uw" gaan velen, vooral 
vrouwen, nog een stap ve rder naar de bewering, " vrouwen aan de 
macht" zou de problemen van deze wereld kunnen oplossen, want 
ze zouden op gro nd van hun geslacht, in alle l evenss feren, d us 
ook in mac htsposities, humaner, socialer, ecologischer, ster
ker met het welzijn van mens en natuur verbonde n zijn en zich 
meer verplicht voelen dan mannen. 
Dikwijls wordt over het hoofd gezien dat in de eerste plaats 
vrouwen op elk gebied niet "vrijwillig" (of omdat ze op zich 
"goed" zijn) er minder een zooit je "'Van maken, maar omdat ze op 
grond van de seksi s tisc he arbeidsdeling zeer weinig gelegen
heid daartoe hebben ( bv. zitten er in het topmanagement van de 
626 meest winstgevende ondernemingen van de BRD naast 2. 286 
mannelijke 12 vrouwelijke bestuursleden (de taz van 24. 5. 93 
blz . 7) Het is nog lang niet duidelijk hoe vrouwen zich zouden 
gedragen, wanneer ze meer en met mannen overeenkomende machts
posities zouden hebben . 
Bovendien z i j n de vele zogenaamde "kleine mensen" (waarvan de 
helft vrouwen) niet minder verantwoordelijk voor hun houding 
en hun "kleine" klotestreken, dan de "grote" lui voor de gro-
te .. .. 
Hier iien we parallellen met de aktuele diskussie (vri j pleiten 
van daders) van de kant van vele linksen/ autonomen, die racis
tische terreur e n pogrommen van de doodgewone witte bevolki,:ig 
i n Duitsland bagatelliseert in plaats daarvan "s taat e n kapi
taal" alle verantwoordelijkheid voor racistisch geweld t oe
schrijft. 
Ook als vrouwen ove rwegend uit leidinggevende posities gehou
den worden en ook als een groot deel van het door hen verzette 
en maatschappelijk noodzakelijke werk o nbetaald blijft en/ of 
niet als werk beschouwd wordt , • hebben bv. sociaal werksters, 
o pvoedsters, verpleegsters en m_oeder.1 macht en pe~~oonli jke 
speelruimte binnen hun werkterrein. Wij denken daarbiJ bv. aan 
de mac ht van moeders over hun kindere n (een vergaande en 
verH j nde vrouweli jke macht ) en de speelruimte die verpleeg
ster s in de omgang met afhankelijke patienten hebben, we 
denken aan de sociaal werksters van de s ociale dienst die over 
de verdeling van het geld waken en die mee r of minder rigide 
maatstaven en kontroles kunnen aanleggen. I n welke vorm vrou
wen de s peelruimtes van hun wer kterrein invullen r esp . hoe ze 
z ich gedragen in situaties waarin ze macht kunnen u itoefenen, 
daaraan meten wij af, of vrouwen tot o nde r steunsters e n (me
de-)draagsters worden van de ( heersende) s truktuur en staat 
waarin zij werken en leven. 

wa t de periode van het nationaal-sociali sme betreft vind~n . wij 
het bv . vreemd, wanneer feministes het als een positieve 
ontwikkeling aanmerke n , dat vrouwen als gevolg van de aai:i
passing van de economie aan de eisen van de oorlogsprodukt1e 
e n van de oorlog raeer en meer werkterreine n over genomen heb
ben die voorheen door mannen bezet werd en. Het was beter 
gew~est als de vrouwen deze van hun verlangde werkprestaties 
geweigerd hadden , in plaats van door hun werk de (oorlogs)pro
duktie e n het fascistische systeem op gang te houden. 



Verder bestaat er in de Westduitse feministische diskussie een 
stroming die de oorzaken van het anti-semitisme uitsluitend 
bij mannen zoekt. Margarete Mi tscherlich, een voorvechtster 
van deze theorie, publiceerde een artikel met de titel: "anti
semitisme- een mannenziekte". Naar haar idee bestaat er een 
"mannelijk" en een " vrouwelijk" anti-semitisme. 
"Het anti-semitisme van de vrouwen ontwikkelt zich eerder 
door aanpassing aan mannelijke vooroordelen dan dat het uit de 
geslachtsspecifieke ontwikkeling e n opvoeding voortkomt." 
(G) blz.160 
M.Mitscherlich bestrijdt daarbij de eigen belangen van vrou
wen en betuigt dat vrouwen alleen maar meegedaan hebben omdat 
ze zo zwak waren . ( 7)blz .65 
"Vrouwen zijn geneigd, zoals alle zwakken en onderdrukten in 
een samenleving, om zich met de agressor te identificeren. 
( .. . ) Deze neiging om zich aan te passen hangt weer samen met 
grote angst voor liefdesverlies ... "(6)blz.156 

De afgelopen jaren onderzochten enkele feministische onder
zoeksters de medeverantwoordelijkheid van vrouwen aan de 
heersende verhoudingen, maar net als voorheen zijn deze onder
zoeksters uitzonderingen. Bekend geworden is Christiana Thür
mer-Rohr 's these over het "mededaderschap" van vrouwen, ont
wikkeld in de tachtiger jaren, die ze als volgt definieert: 
"Mededaderschap betekent met-de-dader: loyaliteit met de man 
en zijn samenleving, instemming met zijn heerschappi j, ook nog 
in afgetakelde vormen , en in de vorm van de aanval op alles, 
wat daadwerkelijk of voorbijgaand onderworpen kan worden". 
"Aan elke bepaling van de daad van de man gaat ook de vraag 
naar de ondersteuning door de vrouw vooraf."(8) blz. 12 
Dit citaat gaat ervan uit, dat de vrouw weliswaar medeverant
woordeli jkheid draagt, maar dat haar handelen altijd georien
teerd is op de man, van wie ze afhankelijk is. Omgekeerd be
s luit de man tot zijn aktiviteiten, o nafhankelijk daarvan of 
de vrouw zijn doen en laten ondersteunt. We vinden dit uit
gangspunt niet ver genoeg gaan, omdat wij vrouwen ook totaal 
onafhankelijk van hun positie ten opzichte van mannen, als 
daders zien. Voorbeelden i n de geschiedenis , vnl. in de kolo
niale periode en in het fascisme bewijzen eenduidig, dat 
vrouwen als zelfverantwoordelijke daders in te dele n zijn, dat 
het hun er om ging, zo mogelijk veel macht naar zich toe te 
trekken, daarom waren ze bereid, andere vrouwen en mannen te 
verachten, mishandelen en doden. 
" Dat tot nu toe alles, de koloniale geschiedenis (wij zetten 
er bij: fascisme) bi jna uitsluitend als mannengesc hiedenis 
beschouwd is, berooft vrouwen van een deel van haar verleden 
en heeft op z'n minst een beperkende zo niet vervalsende 
analyse van het kolonialisme (fascisme) evenals zijn ui twer
kingen tot gevolg."(5) blz . 133 
Voorbeelden uit de koloniale periode bewijzen duidelijk de 
theorie, dat er geen s prake is van hoofdonderdrukkingsverhou
dingen, dat racisme, seksisme en klassenonderdrukking als 
o nderdrukkingsmechanismen naast elkaar bestaan, en geen beoor
deling in de zin van belangrijkere en minder belangrijke 
o nderdrukking toelaten, tenminste geen algemeen geldende . 
Naast elkaar bestaat er bv . de positie van de witte vr ouw die 
door witte mannen onderdrukt wordt en zelf tegelijkertijd 
onderdrukster van zwarte vrouwen en mannen is, dus een gelijk-

ti jdigheid van slachtoffer en_ dader. 
"Daaruit volgt verder als eis, dat vrouwen moeten leren hun 
geschiedenis als dadersgeschiedenis te aksepteren E:n de ver
antwoordelijkheid daarvoor op zie~ . te ne!1'en: _want_ in de ver
dringing van de eigen heerscha_pp1.Jg_es:ch1.eden1.s ligt het ge
vaar, het eigen racisme (en anti-semitisme) te ~~rloo~henen_en 
op deze manier te continueren . De maatschappel1.Jke uitwerkin
gen liggen voor de hand; de talrijk~_ra~istische aanvallen van 
de laatste tijd zijn alleen mogel1.Jk in een maatschappelijk 
klimaat, dat zulke aanvallen vergaand _toler~~rt en zelfs 
ondersteunt . En hiervoor dragen vrouwen 1.n gel 1. Jke mate ver
antwoordelijkheid als mannen." 
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Het verzamelpunt is de qrote zandkuil achter het parkeer 
terrein. 
Daar zullen enl<•l• s preker• het t hema-verwoorden. · 
De totale atst end van de te lopen tocht i s circa vier k1-
lon,eter . 
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