


Allereers on~ excu~ voor et 
leesongemak wat wtfde kopieermachine _. LCT F . IN C HA OS 
sommloe chaoaJezersersvorlg nummer po _stbu s 7 5 2 natuurte 
hebben aangedaan. Door een noodlottig rmen·, 
toevaVkaptaliet les komplot werd 37,5 % 9 7 0 0 AT har In 
van onze Immense oplage verknoeid. Gelukkig G R Q N INGEN het 
bleYen de bladzljnummers gespaard, dus met enig , engel& 
zeelten viel er hopellJk wel uit te llomen. Als troost Is en dln&dag t 4 
dl nummer nog goedkoper als normaalilll december gaat het 
Na de taat!lte koleton werden we door Iemand van over (Ver) beelden van 
de Anti ka pi aangesproken. U -...eet 'M!~ dat blad voor man en vrouw met 
Anarchisme a Vernietiging waarin u op de hoogte "Your body IS a 
gehouden wordt van wie er nu weer dood moet. ~ battleground", bOdy 
Goed nlew.s voor degenen die dit blad al be;ionnen polltlcs: oender als 
te missen: een deel van de 27-kopplge redaktle van "71 .. ...,_ thema In 
het onderhevige periodiek heeft besloten op te gaan hedendaagse 
In de Chaos. Binnenkort dus ook In dl theater: beeldende kun&" en 
waarom Koos Posema dood moet. "Oe macnt van de 
Helaas korre de Funest deze maand niet ut, Jammer t. Interpretatie. -one rrew over the cuckoo·s nest" en de 
want er gebeurt zoveel In Leeuwarden de raacs:e tlJd, 1 beproevingen van de vrouwelijke toeschouwer", 
dat mogen wif nu allemaal publiceren, blader door en { geheel In het nedertands. De lezingen van 7 en 14 
lees alles over de voorlletde van trlese autonomen • december vinden plaats In de Offer na uszaal In net 
voor spaa nse peper11 en iookbOmmen. Toch maar AcademlegebOuw, broerstraat 6, de le:dng van Q 

fuseren? • december Is In de Geerrsemal:aal In headde 
oe doe-het-zer-bewaarbljlage In het vorige nummer I gebouw. Alles beg int om nar acht en kaarten à 2.ëO 
heeft In leder geval heel wat lezel8 wakker gesc:hud. ,\ zijn verkrijgbaar bij het buro studium Generale, Oude 
Sommigen vonden het onprakties anderen waren ~ Bc:Xerlngestraat 42, ma-do van 11-13 en 14-16. 
bang dat nazles deze kennis zouden gaan gebruiken .• ri'.-Tot slot: op 18 december organiseert het Zalrees Actie 
Na enig rondVragen bleek echter dat de meeste Komltee (weet niet wat het Is. dus ga eens kijken) een 
lezersers dit laatste argument niet vonden kloppen, dansavond In dlskotheek La Ca:,quette, oude 
nazls hebben wel hun eigen wegen om aan ebblngestraat 82 te Groningen. Het beg int om 21 uu~ 
explosieven e.d. te komen. Met het eerste argument , afgezien van dansen op Zal1ese muziek lll er ook een 
zlfn w1f het zelf ook wel eens. Je moec scheikunde op ~ exotles bUtfet. Oe entree Is 15 plek (F1 O,· in de 

· school gehad hebben om hel te kunnen begrijpen en : voorverkoop, bij La Caequeae en Humanttas 
het Is een heel gedoe. oesonda nks lijkt ons deze ~ Groningen). Meer Info: 
Informatie toch wel nuttig om te verspreiden b.v. voor 062:20-6ö327/060-267218/068-160612. 
~Is over r..,_ Jaar alsnog de nood aan de vrouw komt · -.; 
et om ge'NOOn wat re oe(enen voor later. Het tweede •--•·--.,.·------,_..,, __ 
deel (In dit nummer) Is trouwens wat minder het volgende nummer ko~t u.i t 
scheikundig. al.s wi j g eno eg :.iensen nebben 
Nu nogwatgronlngse om .et te c aken •••• 
aktlvteiten: Oe komende week 
zijn er drie lezingen van Studium 
Generale In het programma You 
Tarza n, Me Jane, over werkelijke 
en vermeende (ro~verschlllen 
tussen man en vrouw Op dinsdag 
7 december gaat het CNer "Oender 
In Prehtstory: New vl!llons ot the 
pasr en -Cha nglng Oedipus: 
P!lychc>-a na lySts, Femln lty and the 
New Reproduarve TechnologieS" 
(geheel In hel engels. tja .), op 
donderdag 9 december gaat het 
over Taa\ ras, macht en geslacht 
met lezingen "All thlngs belng 
equal? Oender d lrterences In 
spoken language• eo "1s cultuu r 
onontkoombaar? Gender, "tas'", 
etnlctel. culuur en het denken In 

• 

boodecha ppa ndoa nda axiauoer de rsta rs 

het ( Qrth Liberation front een rode 

pe pe r meegenomen zonde r t e beta len . 

in verbYnd met hnt feit dAt er 

peper vnn ongeveer 12 cent een 

mi l i euve rslindend e tike t gebruikt moe t 

worda n die nog grote r i s dan de pepe r 

ze l r en mner inkt bav~t dan er vr uch t-

hebbe n wij r-en dAad willen 

st~llen t ege n de ve rvuiling door daze 

consumptiemaatsch~ppiJ aengevoe rd doo r 

r ek e ning" 
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GEDONDE.R I .N GENT 

...... __________ _ 
e - Op 27 oktober 1993 werd In Gent (belglê) 

::, •... een poging gedaan om de anarchlstlese 
.. beweging aldaar de kop In te drukken. De 

Gentse gemeentepolitie, de rijkswacht en 
/t .A de BOB (bijzondere opsporingsbrigade) 
.,.11 deden huiszoekingen op 8 •anarchlstlese" 
~ . adressen, o.a. bij het kraakpand "het 
- · · Krakend Gewricht", w at ook meteen maar Q) , · ontruimd werd. 

~ 
a --~ .... 

, 1 
• ·----c 

Het excuus 

De reden voor deze Invallen was volgens de 
politie een aantal axies tegen het deen se 
consulaat In Gent in mei en juni (!) 1993. Er 

, werd 3 keer axie gevoerd bij het consulaat, de 
sloten werden dichtgelijmd, er werden leuzen 

. gespoten, de ramen werden ingegooid, er ging 
boterzuur naar binnen en één keer werd er een 
molotovcocktail tegen het pand gegooid 
(zonder succes) dit alles urt p rotest tegen het 
hypocriete tweede referendum over de _deense 

. goed<euring van het verdrag van Maastricht, 
het europa van de rijken en het schieten op 
anli-europa demonstranten in kopenhagen na 
het tweede referendum. 
Een half jaar na deze axies wist de politie het 
opeens zeker, het \'Yë\/'en de anarchisten die het 
gedaan hebben. Tenslotte was een 
persverklaring van één van de axfes atgectukt 
in het nederlandse blad NN, en dat is een 
anarchistenblad, dat weet iedereen. 

lypemachines 

Nogal onlogies natuurlijk om een half jaar na 
dato nog spoorzoef<ertje te gaan spelen, een ., . 
beetje aktrvlste -anarchist ot niet- heeft dan 
aJla-ig alle bonnetjes va-i de doe-het-zelf-zaak 
In de kachel gestopt Bij de invallen bleek dan 
ook al gauw waar het de politie werkelijk om te 
doen was: typemachines werden In beslag 

• genomen, men zocht naar een anarchisliese 
~ lnfolheek, was erg geinteresseerd in boeken, 
!!ondervroeg kafébazen over hun anarchistiese 1. 
:-klanten (er werden ooi< invallen gedaan in twee 
:·;'· katés)_. Uitein~lijk werden er na11Jurlijk geen 
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bel/-Ajzen voor een "aanslag· gevonden, maar 
de smeris kon weer eens lekker de komputer 
gaa-i voeren en het beeld van "de enge 
anarchisten" werd weer eens bevestigd tNaar 
rooi< is is vuur). 
Iets dergelijks is in Gent al eerder gebeurd. In 
1984 werden in Gent invallen gedaan bij zo'n 
30 anarchisten in het kader van een mmioet 
zoekal<1ie na.r CCC "terroristen•. Kennelijk 
moeten de archieven elke 1 o jaar bijgevuld 
WO<den. 

Kontainers 

Een ander "succes" van deze operaóe is 
naruurtljk dat heel wat polltiek aklleve mensen 
zich rot geschrokken zijn door het 
intimiderende polióeoptreden: mensen werden 
brutaal van hun bed gelicht, naakt geboeid, 
smerissen die in je persoonlijke spullen zitten te 
snuffelen ... 
Als klap op de vuurpijl werd ook nog "het 
Krakend Ge'Micht" onO"Uimd. Dit rillie huisjes In 
de slinkemolenstraat was a sinds mei 1 992 
gekraakt Dit is voor belgë nogal bijzonder, 
want kraken is daar dan \'\lel niet verboden, 
maar wel zo goed als onmogelijk door bot 
politieoptreden. De kraaksters 'Noonden niet 
alleen in de pandjes, maar waren er ook allerlei 
al<tiviteiten begonnen, zoals een volkskeuken, 
een Netsenl/l.'8rl<olaats en ve aderruimtes. In 

l·I~~~- -

' cegenstelling tot wat de meeste kranten 
schreven 11-Aslen VP.el buurtbewoonsters de 
kraaksters wel te waarderen. Al met al dus een 
doom in het oog van het gezag en terv.ijl de 
~ewoonsters door de politie werden verhoord 
werd het pand ontruimd van....,,ge de 
"onhoudbére hygiënische toestanden·. De 
spullen van de "anarchopunkers• werden voor 
het grootste deel in kontainers gekwakt en de 
huisjes werden dichtgemetsert, waar kennen 
WIÏ dit toch van?!?!?! 

Wat nu? · 

" De gentse anarchisten willen zich natuurlijk niet 
op de kop laten zitten, ze staan daarin niet 
alleen, want tamelijk onverwach1s blijken veel 
organisaóes achter hen te staan. 29 november 
wordt er een persconferentie gehouden rond 
de steunverklaringen. Op 23 november heeft 
de belgiese versie van groen links, Agalev de 
zaak aangekaart in een Interpellatiedebat in de 
gemeenteraad. Op 25 november zou er een 
lavvaaidemo gehouden worden In Gent, wie 
weet ergens in deze Chaos nog wel een 
ver~lage. ~ JA DUS"!\ -;>Zie VERr::fgJ)p 
Wil Je meer weten of de mensen in Gent 
steunen, schrijf dan naar de A-koepel (gentse 
anarchistiese organisatie) postbus 244, 9000 
Gent, België. Op de envelop alleen át adres 
vermelden, niet de naam van de A-koepel. 

-·.:-...:;- -~~-;. . ., ·~ 

'-··, . .... ~·s· --...: i ~;1~.ii·. -~ 
,f ---Il ' ; .... -1- De-huisjes aan de-Gentse-Sllnkemolen · 

punkers uit een ongeloleliJke onh ·e s trahatwerderttoegeme1seld. Tevoren waren anarcno-
ygr n,sc e Janboel weggehaald. C> Fo1o: Aor-Acllon 



' r ks" . krimi~aliz~r~~~ van in . 
!~-"-·· .. - -

Om ineernaeionale solidariteit concreet aestalce ce aeven 
ziin wii een oaar da2en naar Gent (Belaië) 2eweesc. Dit omdat 
de Genese anarchisten een demo hadden 2eor2aniseerd n.a.v. de 
ontruimi na van de kraakoanden in de Slinkemolenscraat en 8 huis 
zoekinaen in oanden waar de smeris ana:-chistische svmoathieën 
vermoedde . 
Gene is een orachciae stad. veel oude oanden . kerken. en een 
kasteel . Bovendien staan er een oaar duizend oanden leea in 
alle soorten en mate n . 
Woensda2 was in Gent een ionaerendemo ceaen racisme en voor 
sociale solidariteit. De scholieren vert r okken om 9.00 uur 
' s ochtends om de studenten om 10 .00 ce treffen. De wandel
tocht duurde 2.5 uur (!) en verlieo zonder noemenswaardi2e in
cidenten. de sfeer was heel 2oed. Wel i rritant waren de orde
croeoen die kettinaen maakten om i e te beletten te looen waar 
ie wilde looen. maar daar trokken we ons niets van aan en we 
staocen vroliik voore . 
De vol2ende daa verzamelden 250 anarchisten zich bii de ooen
bare bieb . De smeris dacht dat we toe doel hadden deze bie~ in 
te nemen en zodoenae werd bii de in2ana en oo alle verdieoin2en 
me aeinsealleerd. Toen w11 dan ook de stad in marcheerden stonden 
ze noaal vreemd te kiiken . Het was een militante, seriidbare en 
vroli i ke demo. Veel erommels. oannen vuurwerk en lichtsooor 
munue1e . Eerst 21n2 hee richci&a ~eadhuis waar de me zich oo de 
craooen had ooaesceld. Hier en ook elders werden verklarin2en 
voo r aelezen . ( niet allemaal aoed verstaanbaar). Affiin het aina 
allemaal zo aoed dat ~e drie keer zo lana werd dan was afaeso r o
ken. Zo trokken we door de winkelstraat waar demo's nooit werden 
toeaestaan . Hier werd een steen door het raam van een bank ae
aooid en een vlaa van de Eurooese 2emeenschao buitaemaakt die 
later in de fik werd aezec. Oe demo werd uiceindeliik ontbonden 
voor de universiteit waar toen~~~- 100 mensen ootr.olcki:n 
richc1n2 fasch o-kroea De Roeland (veraaderolaa cs Vlaams Blok ) . 
Daar aanaekomen stond een me l inie ooaesceld ( nee zoals de oa a 
ervoor bii de i on2erendemo) Na wa t stenen en flessen aooien 
werd teruaaeaaan naar een kroea om een biertie ce drinken. 
\,.'e stonden no2 'Jat na te ora cen oo straat. voor de kroe2, toen 
ooeens de me achter ons cha raeerde waar we helemaal niet oo 
2erekend hadden. Iedereen vlooa de kroe2 in ( fli nk oroooen wa nt 
de kroe2 zat al helemaal vol) waarbi i de laats t e oersonen al half 
in de kroea s taande no2 kl aooen kreaen. Vervola ens werd de deur 
mee man, vrouw en macht dichtaehouden. Dat we wea waren was voor 
de me noa niet aenoea. vervolaens beaonnen ze met lanae latten 
de deur in ce slaan . Hee onderste raam van de deur werd stuk
aeslaaen zodat het alas ro ndvl ooa in het aezicht van de mensen 
die de deur dichthielden. Een tafel werd er olat teaen het Rat 
aanaezec zod at de óeur no2 een half uur dic h t bleef . Toen de 
deur zover kaoot was dat ie niet meer dicht te houden was, werd 
de smeris oo barkrukken , s t oelen, tafels, flessen en alazen ae
traktee:-d . 
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~;..,~ ½-;4i-r~· -· Ir. "" 1 afoon 
,.,.c,:.,,._;-:.::.-.d!- llinR Via de mell d naa 

tond een oatste . én en onaemasker 
Uiteindelijk ont~ n dat we één voor é steerd worden ) . 
me kreaen we te ore ( we zouden niet aearre ren werd aehoo r 
buiten moes t e n komen~ oascontröl es uit te v1:en na het buiten-
0 k aan onze eis aee 1 direkt versore 

o sten ons we k 
ae1teven. We moe C37f;.........-.~ -r~ ki lleweest-.teaeli i er 

komen . il •1 s eerder al een huis~oe w~~en er dan ook banR 
~ In deze kroea wa aat ontruiminll - We d t de•schade 1troo 

met de -Slinkemolenst:esloten zou worden en rauimd ·wa s ainll de 
· d e kro ea ~ b tie oo a e -1 voor dat ez k ' adat er een ee i f klein te zin. 
ziin- Geluk 1ll ~leek de schade relat e 

weer ooen en 
1toede trio, 
de mensen in 
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STOP. 
KRIMIHALISERING 

VAN LINKSE GROEPERINGEN 

K l l K ~ -STOP ELKE VORM 
~ · (( A ~! VAN STAATSREPRESSIE 

een / r( TEGEN HET VIZEm/ EN 
"( tRfWRist HET REGISTREREN VAN 

1 \_ \ \\/IJ ~ . l SOCIALE EN M ÏTiEN= 
- · . ~ 11 /vf/NCERHEDEN 

VOOR EEN . 
ZELFBEPAALD LEYEN 

EN EBI KLASSELOZE. 
Ivf MTSCHAPPÜ 

LEEGSTAND 6 MISD4AD 
WO!vEN EEN RECHT! 
KRA kEN GAAT DOOR.' 

DONDERDAG 25HOV 
, }f.LAWAAIDEM0*-

18uoo openbare bibliotheekgentt't zuid) 
VANAF STATJONr:ENTST.AE!EFó OFc:E.NrDA},(F(XJRT: 

BUS 70 -71 (elke 15 mnt.len) 

NEEM· POTTEN,PA NNEN ,TOETERS, ... MEEl 
Z.OZ-: 

.... ***ltlnl*ltlt/,,/,,/t1. 

Op 27 oktober sltldt in Gtnl dt rijks•ochl polilit tn 800 •m ttn prechlit sloolljc 
•on polilionclt n:prmie Ltnloon. In de loop •on die doe • t rdtn 6 
huino,kinetn/inbrekcn •michl bij •mchUltndt •oonrcm,,n,chappcn. individuen en 
u r, ,. Volten, hel apparaat •as dil : · noar oanleidine •on :) akUcs op hel O«noe 
con,uloal in mei/juni' . Jij blij,tn erbij dal etii aonlal Tin dez.c huin.otking,n illeeaal 
lijn ullgtTotnl. door enkele huinoekinesbcvclen niet op noem •on de bt•ontrh} 
• trden opees\cld. Volet ns ons i, die drofî'Cden enkel eanet•end om licht le krijgen op 
onorchisli,che ,tniklurtn en de kroek],onden in de Slinkcmolenslrul uiteindelijk lt 
onlnlim,n. Xortnm.rtn poeine lol inlimideUe ton mtnsen. die lirh olullen leeen de 
bc,Laonde moolschopptlijkt mochlsslrukturcn en kkz.cn voor ten z,Jrbepao\dr monitr 
,on semenlc•en. Sportn die lcidtn lol dt oklics lijn noluurlijk niel wonden. • cl 
• rrdrn pmoonlijke brir>tn.boekcn. foto, . liidschrifltn. ... in btsloe eenomcn. Op dt 
m oe or onorchislische tn/or link,c inkrcm minchi,n ,tnrboar is. kondtn dt cops 
"n di,nal niet onl•oorden. Ook door de medie • erd hel hebben ,nn links 
eedochleneoed etkriminoU,eerd en innarelnolisccnl ... 
O, onlnlimine •on de kroakpendtn dit op de huino,kineen •olede. •erd door dt pers 
al, een oppocl,bcur\ Yllorecal.tld. Onder hel • eahoom ooe •on volk,lemmcr 
lfrnnerman (burgemtcslcr} •crd he( hrlt htbben en houdtn •on de krokcrsler, in de 
op tn el rijdende ,uilnis•eetn, •ennolen. Zonder •ooraleaendt konloklen en 
eankondigine • trdcn d, •tnchillende ltel·. •oon· en •crkpenden. na onderhall joor 
eekroekl le zijn. ontruimd op grond ven onbc•oonbaorheid. (Dtu lruuk •ordi de 
loelsl, tijd • d mm loce,po,l om le •oorkómeri dol keesloondt huiz.cn eekra,kl 
•orden),.. · - • 

*** 1 
C) 

om Kl).SSDIJUsrim PIK}:Cll 11/ Nië:!1 l 
Kroken is ten oplos,ine. eten misdaod! t ij "men dt moeclijkhcid om in kollcklie•en 
som,n te lc•tn. •el door dt t~ hoge huurprijun tn de tiscn •on de • oekerende 
huisjrsmclhrs U> eoed els onmoeclijk • ordl eemookl. Oe eur~rtse bi1111rnsltdtn 
• orden omerlo•erd lol musco •oor de binnenslrom,ndt 1urp1eloerfalen. 
kopil•olkrochlie, ondtmcmcrs en olmochlig, burokrel,n. ümtiids •ordl , c•ochl lol 
de eron~prij1 sli~l en ondmijds lool mtn huiun mocd• illie •crkrolltn iodol u no 
ren l11cj,, • tl ·moeltn· eercnov«rd •orden en du, •tel duurdtr verhuurd tn verk~chl 
lrnnntn •orden. îtrrijl spelrnlalie ,n de doaruil •oleende leegstond • elie •oorllicrl. 
erodl hrl eanlol dekloun of •ordtn •clen syslrmolisch de slod bullen gepest en/of in 
socio!, prdèbehello, erdropl. 

CITIVORMING IS GHITTOYOR)l!NG! 
IDEEEN Oh1RUIM J& Wl~T. XRAXEN GUT DOOR! 

In een 'democrelischc mhls,lool els Beleii blijkt eten moerlijkhcid le bt,Loon om 
runrl•mtnlel-. kritiek te uillen op hel sloolsepperaol Dirckl •ordtn. vi• z.oetnoomdt 
lceolr • re. fl<'einetn gedoon d,u be•eginecn lt •trlommcn en monddood t, mektn 
Niet ollcrn in Brie,,. m,6r ook in de rc,l vnn l c,l -Europa •orrll (Rodikool) Linh 
gcvismd tn eckriminolimrd door dt omhcid tn pen. Hel rcchlcrliJk opperool hedl 
•eer «n! bc•eun d•t u (Redikooll Links kunnen oprollen en knm,nal,srrtn t~ndcr 
mo<il~. ••nni~r 2•an • ij mel njn •li<n d,l ,toppen ? 

···· ····~ ·· ·· ·· ······~···· ······· ··· 



Kristaln ach tdemo Gron'i -n gen 
NOOIT WEER ! ! ! 

Dat sto nd oo het ko osoandoek van de s tille tocht die oo 9 nov 
i .1. Reo r Ra niseerd werd door het A.f.0. Deze tocht herdacht de 
Kristall-nacht die i n duitsla nd voor de oorloR olaatsRevonden 
heeft . Er kwamen bij na lS0 mensen die door dehele stad lieoen 
om bii de Martini toren weer te ein<liP.eo . Er werd 2een afscheids/ 
slot woord Reho uden. En iederee n ~J.nR naar huis . Aan het be2in 
van de tocht we rd er een nocairP. neo nazi verjaa2d die de deel 
nemers in de Raten hield. 

Hee stencil 

Het stencil dat uitaedeeld werd tiidens de tocht was bedroevend 
slecht er zat aee n koe noR staart aan.het was Reheel aan elkaar 
Rekniot en Reolakc va n voriRe ve r klarinaen en teksten uit bur2eli 
li i ke aeschiedenis boekjes.Een voorbeeld als j e iecs wil wecen 
over fascisme moec 1e de milieudienst bellen. ( ...... ) verder 
waren er veel te weini2 van die stuk oaoier om uit te delen . 

. Ik hooo dac de oraanisato ren van deze tocht de vol2ende keer 
. 4het allemaal becer oo een riitie hebben wat ze willen 

1,.,:izodat het ~eheel wat meer kwaliteit kri 1ac zodat wii het svsceeo 
~'."J en _de nazies kunnen vernieci2e n. • . ', 
/ : ~~'~" O<;> rdeel zelf ! ---~-'\ . 

, 1 • ,· H1eron~er/naast/achter is het pamflet van de ~ - ';-\, 
d emo a rgedrukt. Van dit pamflet zijn tijdens ~~ . '(\ 

. de d emonstratie maar liefst een paar 100 I -·· { ; 
. ,i•i exemplaren ver spreid zodaç het geinteresseer-d ~~t- • \ 

-~~publiek zich het hoofd Icon blijven breken , : ~ f' '.1 j' l · . . · , ;ver •..-aar dat "nooit weer" nou op sloeg. . . ,...f ;:! ~ 1 

·+ --""""_,.~~- . 'f KRISTJ\LLNA_CHT HERDE!lKING 9 NOVEMBER • !f *°}. ' 
~ - . . . ·-. . stille talclceloptocht ,,· . _., _,· .. ... . - ... ; _,,. ~ 

';..i .. ,.; 
I ~ • I ,,,,,..-_-=· _:_ __ ._,,,,. 

Kristallnacht werd de naam voor de pogrom, die de SA en NSDAP-
leden in de nacht van 9 op 10 november 19)8 hielden. Pogrom 
betekent gewelddadige u.itbarsting tegen nationale, religieuze 
of rassengroepen. In heel Duitsland werden in die nacht syna
gogen in brand gestoken, woningen en bedrijven van Joden 
verwoest en meer dan 20.000 Joder. gearresteerd. De naam kris
tallnacht is afkomstig van de met glasscherven bezaaide stra
ten 1n Berlijn. De aanleiding voor de actie, die in sommige 
steden tot lJ november duurde, was - zo beweerde de nazi
propaganda- de moord op een Duitse diplomaat in Parijs op 7 
november 1938. De jarenlange, systematische hetze van de nazi 
propaganda tegen de Joden had van talloze NSDAP-leden verbeten 
antisemieten, Jodenhaters gemaakt. 

De Kristallnacht herdenking is P.iet alleen een terugblik naar 
het verleden, maar o ok een signaal dat fascisme vandaag de dag 
nog s teeds een reële bedreiging vormt. 

In Duitsland zijn de afgelopen 2~ jaar ruim 5000 aanslagen 
gepleegd op buitenlanders waarbij er nu al 26 doden zijn 
gevallen. I n Nederland is het zover nog niet op personen 
( buitenlanders , anti-fascisten, zwervers). Er zijn wel slacht
offers gevalien, maar nog niet 0p de r gelijke schaal. Hier 
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,1..i, ,:;,..er. ·,:.'.! :-:::; ::-. -:' ':! '":1""': a;n. exl'r2em-!ecnts z.1cn ::.ce.e1.1::. ,uc:«L 
gaat organiseren en profiler en.(wndelijk worden tegen~emon
straties georgani seerd bij anti~racistische ma r:iifestaties ~n 
demonstraties, waarbij meerdere groningse fascisten aanwez ig 
zij n . Deze personen zijn ook in Gr oningen zelf actief . In be
paalde wijken zijn veel stickers met racistische leuzen ge
plakt en CP'86 leuzen geklad . 09 deze manier probeert extreem-
rechts aanhang te kweken . . 
De Centrum Democraten , maar ook het Alctiefront Nationale 
Socialisten, CP'B6 krijgen s t etès meer aanhang. De k ar:is is 
groot dat deze personen zich op den duur ook geweldd~diger 
gaan ma nifesteren . Nu al zijn er extreem-r~chtse acties ge-
weest waarbij mensen het slachtoffer zijn geworden. 

Daarnaast is het steeds gemakkelij ke r om rechtse ideeën te 
verkondigen via de media . Uitsp~aken door de politiek die 
enkele jaren geleden nog op veel weerstand stuitten, worden nu 
alom geaccepteerd. De gevestigd~ 90litieke partijen nemen 
steeds meer extreem-rechtse de~~beelden over, in de hoop gee 
stemmen te verliezen aan de rechtse partijen. De politiek 
kweekt hiermee een voedingsbodem voor racisme . 

BESTRIJD RACISME EN FASCISME ALTIJD EN OVERAL ! 

He< Anti Fascisme Overleg .,ttt\;/ 
Een effektieve anti-fascistische strategie kan niet ander~ •\.,_\:•:·\·>\~-:-:·.\ 
zij n dan een bevrijdende strategie. Als een fasc istische ··· · ·· ·.·: 
ontwikkeling er een is van verzuring en wro k, van toenemende 
afkeer van alles wat vreemd is, van groeiend racisme, vrouwen-
haat en homo-aversie , van een t o enemende neigi ng het land van 
vreemde smetten te reinigen en naar autoritaire bestuursvormen 
te verlangen, dan is een anti-fascistische ontwikkeling er een 
van toenemende vrolijkheid en afnemende afgunst , van een 
groei ende ruimte voor vari ëteiten en kleuren, voor kultuurver
menging, feminisering en flikkérigheid, van het opengooien van 
de grenzen en het demokraciseren van alle maatschappelijke 
terreinen. (Ries Maaswinkel en anderen) 

# ondersteun vluchtelingen, ook illegalen. 
# verwijder raci~tische stickers en gekl ad en meld dit bij de 
gemeente, Anti-Discriminatie Buro en Anti-fascisme Meldli j n 
# wees alert op fasc i sme, racisme en diskriminatie in de eigen 
omgeving ( buurt, school, werk. ) Doe er iets tegen; denk bij
voorbeeld aan al die leuke grapj~s. 
# info rmeer j e over extreem-rechts en hun organ isaties, 
werkelijk willen. Weten met wie j e te doen hebt. 

Anti Discriminatie Buro: telefoon 050-126212 
Anti fascisme Meldli j n: telefoon 050-734486 
Milieudienst: telefoon 050-672914 



A R R 0 N 0 I S S E M E N T S P A R K E T 

parketnummer : 
Leeuwarden . 8 November 199J 
slachtoffe rinëonnatie 
verdachte G. F. GERRITSMA 

Ce..ichte heer, 

'
L E E U W A R O E N 

Hle r bi j deel ik u mede. dat het ingestelde hoger beroep tegen het 
de rec hter d.d. IJ-05-9J in de straf zaak tege n de verdach te C: .F. 
met het bovenvenneldP. parketnummer i s ingetrokkP.n. 

vo nnis viin 
GERR ITSMA 

Het vunn1s is nu onherroepeli jk. Dit houdt in tla t a~, de s t rafzaAk en mijn 
ber1ch t ;ev1n~ aan u een einde gekomen . 

ttec pqrket is gevestigd 
Correspondentie- ad res 
Telefoon 

Tesse !schadestraat JJ. Leeuwanlen 
pos tbus 210)5. 8900 JA LeeuwardP.n 
058 - )J 28 29 
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7ijde ns de ge•eenteraadaverqadering van 8 novellber 1993 van de Leeuwarder gsmeente
raad hebben wij enkel e rookbommetJ•• ontatok en i n d a raadszaal . Dit hebbsn wij geda.r 
mat voldoende voorzorgen 0111 te voork001e1Ydat e~ 1chade ,an het monumentale gebouw 

~ 
ontat~an : --~"" c ~ ö =Ç 11 ;.0;;:;..::c ë ~ti:5 ~;;-.,.,.~ö,.Si'iii"ï ••,...:: -' · · 

• • U M • = •.,_ ., 41 C ~ - ,.. c·..O "' ~ t: &t u "fi U ;, ;J :Z: • 0 - ~ 19 ~ - = Q..:, :, tl °" = C"" 
E~ a.o! ~-=~ :( ~ ~:;jC 4.1 C 8-a...: 8.M~ ~H ~ a..t: Q&_ ~=;' a :,OQ 2::~ • .. :!_~~~(IJ I' , J!:2 ·c :-... ~ !:t~ .. >:E:.ü!'... 5: ,c c : ";-S: .. cc~g- 1~ > ii'"'<O.:JttCWJ 

,._o eza mansen wordan opgesloten in he t zogenaamde 
0

"gre;shÖspitiuin•1' 1;:;' iirn"'ete~dam::~ 
Mensen dia hi er tegen protesteren en voor zichze lr en andere opgesloten vluch t~-· 

fll' linge n opkomen werden tot voor kort voor periodes van minimaal een waak in isolatie 
,-collen i n raguliore gevangcnitsen opgesloten, Echte r, de rechter heert dit nu ver
,..boden , Maar de s t aat heert de oplossing al klaar . He t hu.!S' van bewaring in Leeuw
'- 'arden ( o,s. ) i s tot dependance van he t grenshospitium be noemd en nu zullen de~ · 

.,.,.mondige en dus voor d e staat lastige vluchtelingen hier worden opgeslo t e n •• • . ~ t:I 
'-En he t groots t e doel van de lae uwarder raad werkt op haa r e i 2,en " huma ne" mani o1'E; 

aan doze verni etiging van persoonlijkhede n mee. '; :f;-;,.~ ; -=~ ~C:: ~c...- ii ;" ~ i': 
inne nkort verkiezingen?~~ - c: u~..: ; c ~·:ï _ :, • : :s ,...=::, - _., 0

:,::, ' 
0 

- ' 

• ~~1:i~ë~~ .&:!:~~Ë~~~]:i]B~~~~~ ~~t-~:;~:g-~ fi :~!:-g.?~~g,2-n 
~ We hebben de raadsvergade ring op deze ma~ier verleve ndigd ui t p ro t est t egen oe~ 

ronduit racistiese s tel lingen die een groot deel van de l eeuwerde r gemeentera1d in
,..denkt te kunnen nemen me t betrekking to t het aa i elbeleld van de naderlandse st.~.~- : 
;-1n het a l gemeen sn met betrekk ing tot de leeuwarder situatie in he t bi j zonde~.; . : 

Q)i 
0 -g~~ËfiCÖ~äSio·,::;: -:; c.::'1i=t'~Ë;; ::,OQ""a~ il~- ~ -s·3~i;;;:_)lot~ :; ! f·' 
•• ,... ,, ,.. u U • •• ·: - c ,o ,,.. C 0. _ Q 1t; ~ 11 ~:, ,t _ := a,.,::..,.OQ ;- n 'f"' :, r, • 

Oe raad is van mening dat he t humaan i~ cm me nsen die hun land ontvluchten vanwege 
~ hun sexe, ras , ge loor , politieke ove r tuiging , etcetera hie r in Nederland me t een~ 1 

- '--op t e sluiten. ~: g~i.-- ~-;-~ ·:'· x_:::.;: ~f:r~a g .... , 
f.t :,:,;. ~ t.t~ ~~,; ;::-'!"! ~ ~S:S~Et:'~;:;; OQ7 nC'!, ~-,:. • - ~,.2"! . !.:3êi:~ 

Wij- l eggen· 0;,, h1er nie t bi j neer . Om me t wethouder Vlie tst ra te spr~k o_nJ ? f): n è 
,.. 1" l i "h bb n ~ g-c. ci."'i ::r;;i '-"' 
~ van ~ns_z~~l: n j~ll:e .. ~r:_~e_:_oe~o~~\~og veo P ~;:~.,~:,: • ~ 3 ~.l~t::il;'gg ~ 

; ~] j E ~ _ : ~ ~ ~ GO u : ; -~ !!. è: !it! " é ~ . · 
,1111 \ ~~>'E.., 1:iviooEö-~?iw e ~uë:111.c ·:: 
,....,,, ~ n g ~ ~ g 'O _ 8 g '"'> ~ - Ü • _ 1 GO"E ~ ..C ~ ~ 

·~•rot-de volgende keer.~~5~ E ~ Z 
ö~]c.t:V~ ~~öäS>-~5: ." a~û~~ 
2 Ç- U O ~ .,. Ü 3 -0 C..,. ~ ~:;.. 2 ~ ~ : C •• Me ,:o n 
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Vrije VogeJtY~~-&~" 
LEEUW ARDEN • De bom die '&111a vindt de cpv1ng meruon 

maandagavond tegen het efade waardig en cnioelaatbaar. D, 
van de gemeenieraadsvergade· 1cuegroep vond maandagavont 
ring de Leeuwarder raadiul vol slech~ PAL-GroenLinks volled,_. 
rook iette ,s afgestoken door een aan ZJJn ZIJde. 066 verklruirde z,cr. 

d. · teg•n de d• pendanc•. cmdat dt 
groep ie 11<:_~ he, aut0~oom paruj de1.01Cde crd•problemer. 
commando Vriie Vogels Vliegen verwacht als in Amsterdam. 
noemt. Omdat het vuurwerk . Vrij• Vo&els Vlle~•n legt tic~. 
afgestoken werd na de behande- niot nttr b•) een a(deling van he· 
ling van een antwoordbrief aan grensh05piuum in Leeuwarden 
Antifa best0nd aanvankelijk de "Om m~, wethouder V_lie1:5,~a ,~ 
indruk dat leden van deie anti· spreken. Van otu rullen Jullie m de 
Cascismebeweging ui t Leeuwar• toekomst nog veel 'pleiier' heb-
d d 1 'k ben", kondigt de groep aan. /\nuf., 

en verancwoor. e IJ waren pro~teerde behalve met een brie, 
voor de procestac:ue. aan de gemttnte ttrder ook al me, 

een vreedz..amc blokkade van 
enkele uren van het Huis van 
Bewanng. 

i\nt,fa v""'g het st.1dsbest~ur 
bnwaar aan te tekenen tegen ve,-
11g1ng van ttn dependance van het 
grcnshos0lt1um 1n Amsterdam m 
het ~eu'warder Huis van Bewa
ring. In de verbouwde vleugel van 
de K•vangems aan het Blokhu,s
ple,n komen vluchtelingen di• ,n 
opst.1nd ujn ~ekomen tegen hun 
cp,tu,ting m Amsterdom. 



WAKE BIJ HET'"""" 
GRENSHOSPITIUM 

' Dat had ik nog niet gezegd wat Kosto dus een 
hotel dur.t ,e noemen is een totaal omsloten 
gebouw met een hoog hek eromheen waar 
geen mens zomaar 1n of urt gaat 
Helemaal aan het eind van de aktie hebben 
een aantal mensen nog een mooie leus aan de 
achterkant geverfd.VLUCHTELINGEN VRIJ!!! 
Dit Jukte heel goed. Toen de leus er net goed 

Van 1 november tot 2 nOl/ember is er bij het en •Nel opstond k',,vam er een horde 
grenshospitium een wake gehouden. Deze I politiemensen in galop achter elkaar aan (dat 
begon om 5 uur 's-middags en duurde tot i .ken je wei urt de film de hoty graiQ. Het 21jn toch 

. zonsopgang. Het was op 1 nOl/ember r i et _ echt een stel robotten bij elkaar. Een oruk op 
alleme11igen en op 2 november aller:?lelen. Van~ de knop en ze voeren de opdracht die ze 
te voren WêS aan mensen gevraagd om een ~ • knjgen urt Er werden twee vr1enden van ons 

J foto of ie~-~~g~lijk~ v:1.; hun ~g_en h:ilige '!l!e: gearresteerd Ze moes~en en zouden In oe 
• te nemen . .:::_: _.:: -~ • _ ~ _ '.~ handboeien. Dil ging b11 de een wat laslig 
1veel mensen hadden dit gedaan. Van te voren omdat die een grote rugzak op had en 

hadden mensen 1e1S voorbereid om bij elke:;;..~~:_; daardoor 211n handen niet op de rug kon 
uur11.,.ende te doen. Dit kon een lied of een. krijgen. Naruurlijk bleef de politie het prooeren 
gedicht :zijn 'Atat voorgedragen werd of er want die opdracht hadden ze immers ook 
1Nerden de meest gruwelijke verhalen verteld~ gekregen. Er moest nog een verlengstuk 
over de mensen die in het grenshospttium* • · •5 tussen de boeien zodat het ze nog lukte ook. 
vastzitten. De arrestanten \'\'erden vnr.<Jel drect in een 
Een zo'n gruwelijk verhaal was dat een busje geladen en ze '.'\1lden hun van het terrein 
v1uchteling een kleine radiocassetereccrder in daéV' afrijden. Dit hebben 'Ne nog geprobeerd 
zijn cel had Daar dit verboden was ging hij te veminderen maar zelfs zonder te sommeren 
direct voer een 'Neek de isola11ecel in. Bij werden we direct weggesleept Even later wou 
terugkomst in het grensnosprtlum kwam hij de er een busje -.-vaar vier vtuctltelingen inzaten er 
bewaakster tegen cie er •1erantwooroelijk voor ook urt!<omen. ïoen we dit prooeerden te 
vvas dat hij in de isoteer terecht kWam. Zij vroeg vem1nderen werd er cirect iemand van ons op 
hem hoe hij het had ervaren. Hij ant'Noordde zij hoofd geslagen met zo'n leuke 
dat h ij haar liever niet 11\ilde spreken omdat hij gummiknuppel. Het waren lui vm de 
dan misschien wel 'A'eer in de isoleercel terecht bijzondere bijstand eenheid van het 
zou komen. Hij raadde ook zijn gevangeniswezen (ME van de bajes). 
kamaradQnn)en aan om niet meer met deze Een dag na de a!<1ie heeft iemand van ons nog 
vrouw te spreken. De zelfde avond zat hij overal achterna gebeld waarom die 
inderdaad weer in de 1solanecel. 0 1a, hij vluchtelingen weg werden gebracht en waar ze 
mocht een klacht indienen maar drt moet altijd heen werden gebracht Ze hadden een heel 
bennen een bepaalde ti1d Ort lukte hem dus niet vreemd vernaai. Het zouden Roemenen zi1n die 
omdat hij in de isoleer zat al in Porn.igaJ polttiek asiel hadden 
Er •.'Vëlfen meer van zulke gnM'elijke verhalen. _ aangevraagd. Ze waren op vakantie in 
Na elke uurwende gingen we een rondje om de..:-~ · Neder1a,d en heel peroogeluk 'Naren ze hier 
ba1es heenlopen. Aan de acnterkant kon je deiiÎä met de vreemdelingenpolitle 1n aanraking 
v1uchtelingen zien. Zij waren van te voren o~ gekomen en hadden ze hun handtekening 
hoogte gesteld waarom wij er waren. Ze - -=: onder een asielaanvraag gezet 
konden ons jammergenoeg niet horen 001dat .. : 1 Lulkoek ~ L .I r :! ~ 
er een glazen wand tussen oos en huu.Jn~t , 1' ~ . · - . .. - - · 
Het verliep allemaal vrij rustig. Bij het' · / -~ ..... _ . _ iJ. 
.:unbrolcon v.i.n dQ vclggndo dag hebben we · . ., ., 
het grenshospitium omgebouwd tot een 
gastVrije herberg. Er wêS een mooc bord 
gemaakt wat we onthuld hebben. Ook hebb n 
we een kist met sinaasappels aangeboden 
voor de vluchteling;m. Het hek ging zCNVaar 
nog open ook -Jb-

' 

' IJ-



vredesgroep 

GRONINGEN 

helpt 

ADA 

vredesgroepen in 
( ex ) Joegosla.-vië 

In voormalLg JoegoslavLe heerst oor· 
log . Een oorlog die het land ver
scheurt . Over deze oorlog horen wij 
genoeg . 
Maar ook ZLjn er vredesgroepen ak· 
tief die zich inzetten voor een wer 
kelijke duurzame oplossLng. 
Zij werken plaatselijk 1n alle ge
hLeden van voormalig Joegoslav1e 
Reg ionaal bestaan samenwerk1ngsver 
!>anden . Zij noemen zLchzelf "anet -
oor l ogs campagne" . 

".iat doen zLJ : 
demonscrattes en pcc1t1es 
ondersteunen van deserteurs. 
dLenscwe1geraars. vluchtelingen en 
slachtoffers van sexueel ge•Jeld 
bemiddelen blj etnLsche conflicten 
door geweldloze confllctoploss1ng 
verdwenen fami lieleden opsporen 
eigen nieuwsmedia uLtgeven 
1nformat Le utcwisselen mee andere 
gr oepen. 

Deze groepen vragen aan ons om be
kendhe id ce geven aan hun werk en om 
hen financieel en materieel ce on
~ers,eunen. Voor hun werk hebben zij 
nns nodig . 

v r edesgroepe n 
in N ecierla.ncl 

ltnd 199 2 werd ,n Nederland d e bewe
ging Lopend Vuur opgezet mee hec 
doel conc rete ondersteuning te leve
:en aan het vredeswerk in voormal1g 
Joegoslavte . Lopend Vuur is e en ne t 
we:k van plaatselijke groepen. Elke 
groep ondersteunt een vredesgroep 1n 
voormat q; J0egoslav1c 
Akc1es •Jorden 6ecoord1neerd me: an 
Cere o:-gan1sattes zoals ?~nes cv 
!ncerna ttonal. 'lrou~·en voor Vrede. 
?ax Chri sc1 en l nce rke rkelt jk Vre
d e sberaad en ae appelgroepen 1n 
\.'ugnt en '.iescerbork 

De~~ groepen geven voorlichting over 
he t vredeswerk 1n vml. Joegoslavle. 
voeren vreedzame akttes en :.amelen 
geld en goeoe ren 1n 

Vr e d esgroep 
Gron ingen 
h e lpt Acta. 

Ada 1s een dorp je 10 de Servische 
prov1ncLe Vojvodina . 
ln Ada ts een kleine vredesgroep 
aktief onder le id i ng van Vera \Iebel· 
ZLj ondersteunen Bosnische vluchce
l1ngen en nelpen deserteurs en 
dienstweigeraars bij een ee=ltJke 
procesgang . Hiertn boeken zt j hoop 
gevende resulca cen. al 1s Vera haar 
baan kw1;tgeraakt 
Voor hun ,..erk. met name voor de jU· 

rtdische blJscand , hebben ZLJ dnn· 
gend behoefte aan ge ld . 

Begin 1993 ls het Ln1t 1ac1et geno~en 
voo r c!e opn chu nP, van de 1J r e:ii:s · 
.. ~roep ..,ron:.r.~en :u ·;nen de d,<.:t· -J· 

pend .\;.ut' ZtJ ht:~l t g,~i-:.o:~r. . .... . 
sceun aan de vrec!esgroep in Aóa 
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Wat do=n . = 'W.1.j? 

De VreGesgroep Groningen werkt samen 
mee cle kerken en andere instanties 
aan aktics voor voorm~lig Joegosla
vië en met name voor de Ada,groep. 

Wij vragen aandacht voor het vredes
verk van deze groepen en proberen 
hen de middelen te verschaffen die 
zij nodig hebben. 

Ook willen wi j aan burgers voorlich
ting geven over het vredeswerk als 
alternatief en oplossing voor de 
oorlog. 

Inl : C.A. \/ester, tel. 050-417725 
Onneroaheerd 71, 9736 AR Groningen 
Postgi ro 1136018 
t.n.v. Vredesgroep Groningen 

Wat kunt u doen? 

-IS-

Sluit u aan bij de Vredesgroep Gro
ningen, als individu of vanuit uw 
eigen organisatie, groepering of be· 
drijf. 

Steun ons door voorlichting en op
roepen te verspreiden binnen uw or
ganisatie of regio. 

Doe mee aan vreedzame aktles . 

Ceèf uw financiêle bijdrage aan het 
vredesverk ln voor~alig Joegoslavlê. 
(postgiro 1136018) 

\/IJ HOEVEN NIET WERKELOOS TE Z(JN 
ZIJ HOEVEN NIET HULPELOOS TE ZIJN 



weerklonk er eindelijk een protest 

toekomstige lummelbrigade die zich i n Asse n gaat 
vestigen en daar op de Balloërhei en op een nog aan te 
leggen mili t air oefenplantsoen te Hooghalen oorl og j e 

gaat spelen. In de bitter e kou (h~t deed denken aan zo ' n 
mariniersoefening in Noorwegen) hadden zich :':. 2.0 wielrijders 

ve r zameld om onheilsboodscha,9en aan ta horen. 'Nat er zoal 
werd vind je in bijgaande verklaring. De PID en 
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Het argument dat de komst van de brigade wekgelogenheid 
oplevert slaat nergens op, er komen geen extra· banen bij, 
los van het feit dat militair werk volgens ons sowieso niet 
zinvol is worden andere prikkels voor werkgelegenheid nie·t 
uitgebuit . Bovendien zou door de Nederlandse defensieuit
gaven anders te besteden alle hedendaagse bezuinigingen 
o verbodig maken . 

Het nieuwe toverwoord in de internationale politiek is: 
nieuwe wereldorde . Aangevoerd door landen als de Verenigde 
Staten en Duitsland moet de wereld één grote familie worden 
onder leiding van de rijke landen natuurlijk. Economische 
groei en ee n vrije markteconomie staan centraal in dit 
streven. Overal worden luchtmobiele brigades opgeri c ht~~ de 
nieuwe wereldorde af te dwingen. Wat dit in kan houden 
hebben we in Irak gezien, 200.000 doden en Saddam Hoessein 

steeds aan de macht. Toen de Koerden werden afge
keek de wereld toe, westerse economische belangen 

zijn belangrijker dan mensenrechten . Gezien andere erva
ringen in bijv. Joegoslavië en Somalië zijn interventie
machten het slechtste middel om roblemen op te lossen. 

.. 

nqong emmos;rcot 

- 1-3 -



In Nederland worden rondom Wereld AIDS Dag 1993 (1 december) tal van aclMtelten georga)lluerd onder 

hel m otto TIME TO ACT 

Een van deze actMtelten la de Tweede AIDS Fllmmanlfeatall•. Vor1g Jaar werd dit nog op beichelden 
schaal, ultslultend In Nlfmegen, georganl1eerd. Dit Jaar worden de Olm• vertoond In elf steden .. In Groningen 
11 een gedeelte van het programma te zien In Slmplon, USVA en de RKZ BIOS. 

Een gedHlte van de recelle komt ten goede aan stlchUng Ald• Fond• 

AIDS FONDS 
WAAR GAAT HET GELD NAARTOE? 

Het Aids Fonds krijgt geld uit doaaties, erfeoissen, lega
ten, acties co rente. Dit geld woedt besteed aa.n mensen 
die teo gevolge van bWl HIV-infectie in financiële pro
blemen zijo geculct, a.an psyçbosoc:iale hulp, a.aa voor
licbtiop- co preventieprojecten. wete0$Cbappelljk onder
zoek co sinds 1991 ook aan hulp in oncwüdcelingslanden. 

Sommige donateW$ geveo een eenmalige bijdrage, ande
ren geven wel vaker geld en weer anderen hebben zelfs 
een au10macische overschrijving. __ 

Niet iedereen boet\ persé te weten wat er met het geld 
gebeun, voor velen is het gewoon een goede daad zonder 
al te veel rompslomp. Maar er zijn ook donateurs die 
zeer gencht geld geven. Bij het Aids Fonds is het moge
lijk een voorkeur aan te geven voor de besteding van het 
geld. Er zijo vijf verschiUende gebieden waarbinnen het 
Aids Fonds veel verschillende projecten financiert: indi
viduele hulpverlening, psychosociale hulpvcrlc:rung, 
voorlichrings- co preventieprojecten, weteoschappelijk 
onderzoek c:o hulp in onrwiklcelingslandeo. 

CUNGFILM 
Reg{,: AnM 11,rw. GB /992 

16mm. 10 minuJCt. ' E.go. 

LES NÜITS FAUVES 
J 1/qi•: Cyri(Col/ard: Frankrlj/c /991 

JSmm. /]J m/11uun. ' F.no. 
LES NUTTS FAUVES was niet a.tleen een 
publielwucces, de film werd ook zeer 
gewaardeerd door coUega's co de critici; 
zo won de film maar liefst vier Césars (de 
Franse Oscar), onder andere voor de beste 
film. Volgens ingewijden bad dit oiets te 
maken met het feit dat de jonge JS-jarige 
regisseur/acteur Cyril Collard de avond 
voor de pnjsuitreiláng overleed tea gevol
ge van AIDS. Het had alles te maken met 
de buiteogewone lcwaliteiteo van de film. 
Hij baseetdc de film op zijo gel.ijknamiRC 
(senu)-autobiografiscbe roman uit 1988. In 
dit ooodlocsdruoa staat de biseksuele 
cameraman 1= ceno-aal. Wanneer de 
naicvc tiener Laura na. eeo scTeentest hope
loos verliefd op hem wordt, vormt dat het 
begin Vllll een s10rmachtige relatie. Die 
komt zwaar onder druk te staan. wanneer 
blijkt dat Jellll voor haar verborgen heet\ 
gehouden dat bij seropositief is. Aanvan
kelijk zweept het sinistere feit beo op tot 
grotere liefde eo passie, maar de omme-
keer komt wanneer Jean terugvalt op njn 
homovneoden. LES NUITS F AUVES 
zwgt je op en leidt je rond in de nachtelijke 
zelfkant VIIO P:irijs: bars met frivole traves
neten, ranzige homokwartiereo, een wereld 
vol gratWte seks. Opvallend is het ontbre
ken van morele uicspralcen over het doen 
en laten van de boofdpersoaages. Het is 
een woest, maar levenslustig liefdesverllaal 
over lijdé~. schuld en vergiffenis. 

CLINGFILM is ëéo van de eerste films, 
die het probleem vao de heteroseksuele 
overdracht van HIV en AIDS behandelt 
Censuur co onwetendheid versterken de 
ooodzakclijkhe1d van 'safe sex' CL!NG
FILM probeert ,ets te doen aan dit pro
bleem. Als 'safer sex collage' is de film 
een grappige en ironische catalogus van 
seksuele onanoetingen en mislukkingen. 
Op een oncspanoen en zclcer niet dramme
rige manier propageert CLINGFILM het 
cooscqucot gebrwk vao condooms. De 
film confrooceert met het probleem dat 
sommige scèoes (oog-steeds) bepaalde- • 
mensen kan shockeren ofbeledigeo. Deze, 
sc:énes zitten wel in het gewone leven van 
alledag, maar nnen niet ,n de Mainstream 
cinema. CL!NGFILM wil het gewoon 
laten zien. 

EROS EROSION 
R,gi.: Anna Tl,,w. GB /990 

16mm. 41 minuJcrr; · E.go.-

Een experimentele- film bestaaode uit abs
tracte en allegorische beelden. gecombi
neerd met persooolijkc en algemcoe- -
beschouwingen,ove,: de angsten en stilte 
rondom AIDS. Deze experimentele film 
bestaal uit verschilleodc stads- en platte
landsbeelden, afgewisseld met fngmentc:tr 
uit dagboeken en 'live' cooversalle over 
liefde en dood op feestjes en andere ont
moetingen. Resonerende geluiden vormco 
een onderstroom voor de gesproken tekst. 
Ook woeden passages van 8ocC3ccio's 
DECAMERONE gebruikt om de pest
plaag van 1348 te vergelijken met de :· -

AIDS-ei:idemievan o'!-::- 24- · 

.. 

TWEEDE AIDS FILMMANIFESTATIE 1993 
Twee jaar geleden vond op lnÎDatief van het Aids Overleg Nijmegen een eeme filmweek 
rondom AIDS plaatS. Deze filmmanifestarie was op bescheiden schaal georganiseerd en 
vond alleen plaacs m Nijmegen. Aanvankelijk werd dit initianef met enige scepsis ont· 
vangen. Naarmate de filmweek vorderde kwamen echter de waardering en het enthou
m.sme. De weg voor films met het thema AlDS leek hiermee dan ook geëffend. Voor oo.s 
een reden om au. wederom 10 samenwerking met het Aids Overleg Nijmegen het initia
tief te nemen deze unieke manifestatie te herhalen met een grotere opzet en een wtgebrei
Jer programma .. Het aantal vcnoningslocaties is deze keer sterk uitgebreid. In maar liefst 
elf steden in Nederland vindt de Tweede AIDS Filmmanifestatie plaats! 

In 1991 was het een beis lwwe1 om een evenwichtig filmprogramma samen te stellen. 
omdat er sunpelwcg nog weinig films met d11 thema waren gemaala. L~GTIME COM
PAN!ON was de enige relanef bekende en suksesvoUe Amerikaanse film. 
Deze werd o_vcngens wel buiten het gebruikelijke HoUywoodsysteem om geproduceerd. 
Je zou denkeo dat twee iaar later heel wat bakens verzet zouden zijn op filmgcb,ed in de 
•tnJd tegen AIDS. Echter niets 1s minder waar. Filmgrootheden als Elisabeth Taylor en 
\f1chacl Douglas zijn wel acne{ op het gebied van de 'fundramng' in de strijd tegen de 
t1ekte. Hun ac11V1te1ten zullen ongetwijfeld het AIDS-onderzoek srim~lcreo. On betelceat 
echter oog lang niet dat AIDS als regulier thema ook is doorgedrongen 101 bct telCV1S1c
of fümscherm. 
De filmindustne ZJI met te wachteo op impopulaire thema's. Met wtzondering van de 
• mise hit van dit Jaar LES NUITS FAUVES beeft het thema AIDS de publieksfilm nau
wehJks bereil.."t. Nog steeds hangt rondom AIDS een taboesfeer. 

Opmerkelijk is wel dat het aanbod aan ooalbankelijk geproduceerde films over AIDS de 
lu~•• twee jaar sterk 1s 1oegenomen. He, gaat dan met name om onder moe1J1Jke omstan
tl1a)lcden en met weinig rruddelen gemaakte, persoonlijke werlcsrukken. Deze produkties 
vinden helaas, met uitzondering van eenmalige venorungen op buitenlandse festivals, 
nauweltiks een afzetgebied. Een wezcolijke reden om deze Tweede AIDS lilmnwllfes
l.lUe te organiseren is dan ook het geven vao een eXtr.1 kans op venorung_van al deze 
l\lms 

1 llm kan een van de middelen zijn om het taboe rondom AIDS te doorbrekco co de ziekt~ 
rncer bespreekbaar te maken. Wij hopen dan ook dat deze filmmanifcstatie ec:o aanz.ct zal 
••ven tot meer discussie, bewustwording co reflectie. En verder, waar mogelijk. zal kun· 
nrn b1Jdrageo, hoe bescheiden ook. 101 het verwerken van verdriet en pijn. 

llu het totale aanbod van de films die AIDS als thema hebben, is een selelcne gemaakt op 
ballS van tnhoudelijke co amstieke kwali teit De geselecteerde films zijn nagenoeg alle
maal 1n de afgelopen twee Jaar gemaakt. Het progr:unma bevat zowel speelfilms. lcone 
nlms als documentaires. De meeste produktics zijn speaaal voor deze marufemne wt het 
b1111cnland geimponeerd en waren veelal wet eerder in Nederland te ZJeo. 
w, ZIJD o-ocs een nJk gevaneerd programma u, kunnen laten zien, dat bestaat wt aangnJ
f"'nde docurneota1res (zoals VOJCES FROM THE FROJ'IIT), expenmentelc filmes.says 
t .\US DER FERNE-THE MEMOBOOK), V1deo-cxpenmenteo (!08'ïlillSj, pcrsoon
ll1kt pamflenca en au1ob1ognfiscbe ponrenen van regisseurs die zelf met het HIV-Virus 
t,ramet ZIJD (AMAZING GRACE). Ze hebben bijna allen met elka:ir gemeen dat ze met 
,,n kJe10 budget geproduceerd ziJo. De enige twee films waarvoor dit nm geldt njn de 
1 ,-.ose spcelfilmprodukties LES NUITS FAUVES en MENSONGE. 
l )e,., rwee otels zijn ook de eruge films die direct of iodi.rect het probleem van beternsek-
11ahte1t en AIDS, co met name de rol van de vrouw hierin, beoadereo. De meeste andere 

111<11 ZIJD unplic,et of expliciet homofilrns en van Amenkaanse of Bncse oorsprong. 
L 0jllJCb omdat m deze westerse landen. waar het Vl1US oog steeds de meeste slaehtclfers 
1111 binnen de Gaywcreld, het medium film een belangrijk en toegankelijk cxpressiemid
ll•l is. 

GRONINGEN 

Simplon, 801udiep 71 
iel. 050-184150 
1n1ru: / 6,00 

december 
2 

21.00 uur. LES NUITS fAUVES 

3 
21.00 uur: CLINGFlLM / 

EROS EROSION / 
WHY NOT LOVE? GET 
USED TO IT / RSVP 

USVA, Oude Boleringtslroor 49 
lel. 050 - 633669 / 634670 
enlm: / 6,00 

december 
4 

20.30 uur: THE DEAD BOYS CLUB , 
NO REGRETS / THE DANCE 

RKZ Bios, Verlengde Heraweg 92 
(ingong [mmostroor) 
lel. 050 - 257601 
enlree / 6,-

d e c e m be r 
6 

21.00 uur: VOJCES FROM THE FRONT 

7 
21.00uur: THEKJSS / MA VIE i 

CASTRO COWBOY / 
A KIND OF F AMlL Y 

Vond:ur dat er iammergenoeg over de Afri.kunse AIDS,, roblemauek nauwelijks pro-
1lult1es beschikbaar zijn. De met Nederlands geld geproduceerde en met een Gouden 8 
Kalfbckrooode kone documentllire ISING!RO HOSPITAL, over ~en ziekenhuis in 21.00 uur: THE LIVING END 
l an1.awa, is dan ook de euige m deze Filmmanifestatie. Bijzonder verheugd zijo we om 

,1, Nederlandse premiere te lcunnen venoaeo van SEX IS ... , een film die in Berlijn al 
111.andcnlang een groot sulcscs is. Deze documeruaire is een opetllwtige getu.igC!llS ,-ao 
11• ver.aderde boudmg van bomo·s tea aanzi~ van seksualiteit io _be(,AID~tijdperk. _ _ "2-5 -



THE OEAO BOYS CLUB 
Rlf(t Marle Cltrûtop/wr. CIS,( 199T 
/61M,,. Jj mûunot. •E.p .~ .. , ·.· .. •, 

De recïUeur moe( Dorocby's rode schoen-~ 
ges uit TIIE W1ZA.RD OF OZ voor ogen 
hebben aclwl, 1oen bij be< vemul van- -
deze ~ film venoo. Een jongen uit de · 
jaren '90, die net is uiqielcomcu voor zijn 
homosdaualib:it. wordt door middel van 
de scboeoeu van ceo UD AIDS overleden · 
man gem.nsformcerd naar de jate11 '70; 
de vrolijke en zoraelou tijd van de disco 
lDeO 'safe sex· oog helc:maal geen item 
was; doodeenvoudig omdat AIDS oog niet 
bestond. De film is ceo luchti~ en open
hanige meditatie over de gcoenticvcr
schillco die onataan zijn door de komst 
van AIDS. 
maandag e december 

NO.REGRETS 
~ i Mario,, Ria;,. USA /992 • 
vid-,. JO~ 0E.p · . , •• 

' Marlon Riggs is de maker van het spruit· 
maicalde TONGUES UNTIED dat met 
veel succes draaide op het Gay & Lcsbiaa 
Filmfestival vu 1991. In NO REGR.ETS 
spreicen vijf seropositieve zwartC homo's 
over hun pcnoonlijke ervaring met AIDS. 
Ze laten zien boe extra moeilijk het is 
zwarte mannen in Amerilc:a om, om te 

met de ziekte. Van paniek. betusting en 
stilzwijgen tot UD de ootdelcJciog boe heil 
zaam het is erover te prateU en zich te 
zien als seropositief. NO REGRETS laar 
zien hoe de 'schandelijke', onbespree 
bcsmeuing omgevormd lcan worden [Ot 

cm krachtig middel. Waarmee zowel per· 
soonlijke·lcracht als een macht binnen de 
samenleving ontwilckcJd kan worden. 

VOICES FROM THE FRONT RKZ-B10S 
regie: Robyn Huil, Sandra Etg,ar en David M1teran 
(THUng Th• Umlb) 
VS 1881, kleur, 80 minuten 
Engel• gHprokln, niet onder1lletd 

Een vertwtlf1ldt actMat confronleert de burgemeealer van New yor1c met het lot van zijn vrtend, die negen 
dagen doorbracht In de wachtkamer van een noodopvang. 48 uur na zl)n onlalag aUert hij. 
Het NewVor1c11 coUecttef Teadng The Umlb -rd opgertchl In 1987. Ze malcen alnda die djd documentaires 
over AIDS. Volcea from the front la hun eerste avondVUUende documentalr1, die een aangrtjpend beeld 
geen van het AIDS-actMame In de VS en de btJkom1nde emoaonet, ,n potltJ•ke effecten. , 
New York Tlmu: 'Votcet From The Front Is tmpallen~ ,nergeUc, lemflcany arttcutale. n la allo full of hope. 
Though trs subJect Is grfmm, the Olm demonstratet lhal tnformed, commtted cltlzens can tndeed make a 
dlfference. There'a no Um1 for teara when there'a a war to be won• 

The klss dinsdag 7 december 
regie: Ptilllp Kan Got.andL VS, 1992, zwart/wit. 13 minuten, 
Engela geaprobn, nlM onderUl1ld 

WIifred een saai• kantoon<Jerk wertd zlch dagelijks door bergen papier. TIiden, de lunchpauze ontdekken 
ziJn cotiegu een man die zlchlbaar alda pallen! Is. Ala de man un zijn cloel valt blllft Iedereen kijken ... 

Castro Cowboy 
regie: Nancy D. Catea. VS 1992,ltleur, e minuten 
Engel• gnproun. nt,t onder1Jteld 

lnUem portret van c hrtsUan Haren, voormalig model ala 'Marlboro Man', alnds 1985 aldspallenl Zijn werk 
ats 'AIDS 1ducalor', zijn gedachtan ov er zlek11, 11ksualltelt en dood. 

A kind of Family 
regie: Andr1w koat,r. Canada 1992, kleur, 51 minuten, 
Engel• gesproken, niet onder1Jteld 

Glenn, gemeenlerudalld, homoaelCIJeel, lijkt ZOV'lel mogelilk te wtuen leven In zo kort mogelijke ttjd. 
Aangenomen zoon Mlk• ts hetaro, komt van de straal en tuft aan de rand van de aamentevtng. Samen 

vormen ze een aoort lamllle. Ma Vie 
regie: D•nla L&ngtota, Canada 1982, 21 minuten. 
Fran• ge,proun. Engel• ondor1Jtetd 

Een schrttver op zoek naar lnsplralle vertelt het vernaai van Jeannol Over zlln hlppleJaren, zijn dlacojaron 
waarin hij liefde vindt en deze even anet weer verliest en de jaren negentig waarin zljn minnaar hem vene 

dal hll zlch heett talen testen. 

woe nsdag 8 december 

SEX IS ... 
regie: Marc Hueaui en Lawrenco Hetman 
USA 1993. teleur, 80 minuten 

sex la .•. onderzoekt de houding van een aantal homo's ten opzlchte van seka en sebualltell In het AIDS 
Uldperle. De mm beatail.l utt een untaJ zeer openhartige getulgenlu en, aoma emottoneel, vaak kw111sbaar, I'] /_ 
maar nooit veroordelend. Mannen van dlvene teeflljd, achtergrond, tevenahoudlng en sekauete akllvtten _. /..,!;) -
komën aan hel woord. Een humantaUache en lntetllgente blik op de aeksuaJttelt van deze ttjd . 

. · -•- · - -..11-L H .. .... ,...,. .it ... \., •• ""'"t,'\l ~,s" l...,._r, rllr~··· el'\~,.,.,,.,..,....,, 

LESBUS-TOUR 1994 
W IJ hebben In 1992 een succesvolle reis 
gemaakt dJOr 4 europese landen. Zomer 
1994 gaat de bus weer 2 maanden op Tour 
met een lesbisch kullureel programma. 

- l.~
De stichting Lesbians Unlimited is in juni 1 001 •• 
opgencht Zij v.11 een bijc:rage leveren aan de 
lee/situatie VéVl lesbische vrouwen in en buiten 
Nederland. Ook in het Europa zonder genzen· 
worde nlesbische vrouwen gediscrimineerd 
Niet iedereen kan een vrij lesbisch leven leiden. 
Met een bus zijn we door Denemarken, ? 
Durtsland, België en Engeland gereisd. Het 
mu21ekstuk "Behind the Dykes", speciaal voor 
lesbische vrouwen, het varieté-programma op 
:itraat en de beeldende kunst wat ter plekke 
gemaakt werd, waren een groot succes.! 
r en fot~xpositie <Ner de Tour is al In 
verschillende plaatsen in Nederland 
tPntoongesteld.lllllllllf " 
Voor de Tour van 1994 zijn vve •:veer sterk 
nlhankelijk van jouw bijdrage. Mocht je ons 
tlnanc1eel willen ondersteunen: elke bijdrage. 
klein maar zeker ooi< groot. is van harte 
welkom. ,__ 
( ,lro 2'28021 t n. v. slichting Lesbi ..--Voor de Lesbus-Tour 1994 zoeken we vro 
cito mee 'Aillen werken aan dit projekt van de 
làchtlng Lesbians Unllmited. De ! eis is van h 

ml'l tot half juli. - tal { 
D Lesbus speelt in zalen een .f 
ltteaterprogramma speciaal voor I s 
vrouwen. Op straat spelen we een 
v1vleté-programma waarin we laten zien 
lfl&~sch zijn kan, mag en nog leuk is ook. 

A 1 

Wil n vrouwen voor de volgende t 

ORGANISATIE: subsidie aanvragen,'-. 
publicrtert. vormgeving, kontakten met het 
buitenland ~eggen; 

KLUSSEN, TECl;tNIEK, DEKOA, KLEDING: 
zowel voor als tijdens de reis hebben we gote 
bell()ette aan handge vrouwen voor diverse 
klussen. 

Als Je nu de onbedwingbare kriebels voe 
om mee te werken aan de Lesbus Tour 1994 
schrijf dan een briefje met je motivatie en 
wat je kunt naar: _,.á--. 
Stichting Lesblans Unlim lted, Postbus 1186, 
9701 BO Groningen. Je krijgt dan zo sne19;·, 
mogelljk antwoord.} ~ ~ 
Voor verdere lnf0m1atie kun je ook bellen naar~ 
Lisa {050-772896), Glneke (050-137700), Annet • -

r , 21 9:YOS0-125139) ot Nely (050- 732498) 

f: r Y .! 
~ . ,.; ; 



OOST-TIMOR herdenK i 'ng 
Spr ingstof-ut"~rhts blaadje) 

i n de grond hebben gezet. Symbo
lisch 27 k ruizen me t 27 namen 
van voornamelijk jong eren , 
gekozen uit de lij st van de 
273 vermoorde Timo rezen . 
g r zijn bloemen gelegd en 
een verklaring en een gedicht 
voorgelezen, waarna 1 minuu t 
stilte was, om alle v ermoorde 
Oos t - Timorezen te herdenken. 
(dat zijn e r sinds d e anexatie 
door indonesië -1975- 200 . 000 
éénderde van de bevaolking) . 
Omdat we tijdens d e demo geen 
toestemming k r egen om naar een 
Shellpomp te gaan, waar we een 
spandoek wilden ophangen, heb
ben we na de ambassade her
verzameld en zi j n we a lsno ge-
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STEUN DE STRIJD VOOR POLITIEK ASIEL 

VOOR DE FAMILIE SISON 

Meer dan 1/10e van de wereldbevolking is op de vlucht. Armoede, onderdrukking en oorlogen 
dwingen grote groepen mensen e!ders een heenkomen te zoeken. Da.t zal pas stoppen. indien 
in die landen een eind wordt gemaakt aan de uitbuiting door multinationals en plaatselijke 
kapitalisten. Als in die landen algerekend wordt met de heerschappij van onderdrukkende, 
reactionaire regimes. 

STRIJDERS VOOR HET FILIPPIJNSE VOLK 

In ons land verblijven sinds 1988 José Maria Sison en zijn vrouw Julieta de Uma. Zij waren 
jarenlang in de Filippijnen aktief voor de alschaffing van uitbuiting en onderdrukking, voor de 
verbetering van de situatie van het Filippijnse volk. Zij steunden het Nationaal Demokratisch 

Front van de Filippijnen, een brede coalitie van demokrausche en anti-imperialis tische 
groeperingen. 

José Maria Sison moest zijn aktiviteiten bekopen met bijna 9 jaar gevangenis en maneling 
onder de vroegere diktator Marcos. Na de vàl van Marcos kwam hij vrij en ging weer aan het 
werk voor lundamentale hervormingen ten bate van het Filippijnse volk. Dat kwam hem op 
bedreigingen van de grote landeigenaren en kapitalisten te staan. Doods-eskaders zetten 
hem bovenaan hun lijst. Tijdens een buitenlandse reis werd zijn paspoon ingetrokken. Er 
werd een prijs van 1.5 miljoen pesos op zijn hoofd an dat van zijn vrouw gezet. 

DREIGENDE UITWIJZING DOOR NEDERLANDSE REGERING 
De Sisons konden niet naar de F;lippijnen terug en vroegen in Nederland asiel aan. 

Maar voor de Nederlandse regenr.g bestaat er geen solidanle1t met vrijheidsstrijders en met 
de Filippijnse arbeiders en boeren. Voor de Nederlandse regering staan de belangen van 
de grote multinauonals op de eerste plaats. Shell. Unilever. Philips. AKZO. DSM; ze 
hebben grote vestigingen in de i=ilippijnen. Ze hebben in de Filippijnen prolijt van het 
onderdrukkende regime van de teçenwoordige diktaior Ramos. Voor hongerlonen worden de 
Filippijnse arbeiders uitgebuit. 80% van het Filippijnse volk !eelt onder de armoedegrens. En 

wie zich verzet. krijgt te maken met het leger en dooos-eskaders van de regering. Rapponen 
van organisaties als Amnesty lnterr.ational staan vol van de misdaden die tegen het Filippijnse 
volk worden begaan. 
De Nederlandse regering heelt oaar geen boodschao aan. De multinationals hebben voordeel 
van die situatie en alleen dat telt. 
In 1992 kregen de Sisons van staatssecrelaris Kosto te horen dat ze Nederland uit moesten. 

De Raad van State besliste toen cat de argumenten daarvoor ontoereikend en ondeugdelijk 
waren. Dar mocht niet baten: In 1993 kregen de Sisons opnieuw de aanzegging het land te 
verlaten. Omdat de Raad van State over deze tweede aanzegging nog een oordeel moer 
geven. zijn de Sisons momenteel nog in Nederland. Als het aan de Nederlandse regering 
had gelegen, waren ze inmiddels cp een presenreerolad aan hun beulen uitgeleverd . 

Wij roepen U op de Sisons te steunen. Verdedig het recht op politiek asiel voor vnjhe1dstrijders. 
die in hun gebooneland met de ccod bedreigd woroen. Wees solidalf met de stnjd van hel 
Filippijnse volk door solidante1t te tonen met degenen die in die stnjd vooraan staan. 

TEKEN DE PETITIE AAN DE NEDERLANDSE REGERING 

O NDERSTEUN DE ADVERTENTIEKAMPAGNE 

l(OMITEE TEGEN DE UITWIJZING VAN DE FAMILIE SISON 
l'ostbus 5 1140, 3007 GC Rotterdam 010-432.27.36 
•r,stbanknr: 6195243, t.n .v. A . Bechthold, Ro tterdam; o.v. v. 'S ison ' 29 
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vernietigen van een computer weer wel 
krachtiRe springstoffen . 
!)Oor de bank Renomen zijn alleen voetbalsupporters van de enthousiaste soort ge-

h• l bij springstoffen ui t buskruit of luciferskoppen . 
Voor r.en die zichzelf liever niet tot de vaak ingewikkelde bereidings-procedé's ge

nftpen voelen maar wel tot springstofsabotage zijn er wel wat mogelijk.heden om te ontsnap--
1•11 .i;u, de moeilijkheden.Zo zijn veel objek.ten niet alleen maar te vernietigen door ze met , 
••n overmaat aan kracht uitelkaar te laten vliegen,ook brand kan(vooral in gebouwen)een 

" r tf<>-;tr,'<ti~v!' uitverkinit hebben(denk maar eens aan de recento MAJ(RO- branden)._ _ 3/ 
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, ~ t )<opetl :. ···rn !•l a. .. ~1.: . . 1.t1•hH ... -= 11:i.ta in Je uiL·ck te Oi,t-

1 r .. ~ ,of de •:l:-•,l,:,:P. o,n1(e vi1:r: v., n 1l'Oht'ui k . Indien rle ,irr..:i" 
e,- not ir: Y-ou .: l:\.~•:r. i1 , 7.:1n.r. 1.c: H.chlcrhalc.:n \l:...at· ,t-! 

' "" 'I ,,:,r.r(;t"-v, :,,..,:'\.::t , 'l:ln 1,01: 7.til .Lri, 7.C w~::.:chi.irtlij!~ 
,, 1 1. 1 t:,L11i ,,:ml kum,en •tc:á.r i,i:~:11 r,mt:-c:nt de idrrntitcit 
1 1•, r.o-:?n~.·üip;e l:ope r;h'lt -.:-:?r,:oneel is dat a l lan.:r ver -
' tl , r,'!ln!!!!r 01aa r zij me!!otal i:ir,t oµ ,te nummers latten. 

\ aal voor de aans::haf vru1 de &rotcre r,asfles ,ien(25-
1 ,r) L ~ ti!! ,eJe 1 : • . 

•Ji t ,!:: b1.111rt \'ü[l ,;C! •.100111;laatu in een ha.a,iC! l in een 
,t<1re Rt,.,:J ,i.nnsch;i.ffen . 
l 1111 ttr.r. "en .iaai: onopv;i.l lend biware n voor ûat j e haar 

ult t. 
11ti,nt h1Halc11,nooit mP.~ P.t'?n bl'lef,j e vnn lOOOgl d , ,..;int 
~ ,,, ,I'! ·· ln~elier 1:ir:I: t(fli:~-ikk'll i,ik herinn,,r.on . 
,no-,,. nr:,olt weoc- mP.t. hntY.11l f.iP. uitcrlij~ or klr.,q,ng

lJ l Ln tlP !Juurt vr,n <!P. 'mt;·:'!ffP.11de hantl,il v.>rschij11en. 
r h,i.: 1,li•: rl:it als omhuls,,l va.u jA ho,n rnoet gna:• die-

f .. -... 
t , 

.. ' 
':;· 

O)tMRU, Pf 

"Eu·rRtJ; ~ 
~ RU l PRDl 
sa.~~ 
Zl~~r 
GlExAA ~ ~ ?. . :. c,.;1 : :;,;~, ;; :: ~~;; \D u.i,;i; 
Q 11 cxr nDf' L' ·Pfiii::l~ll ~o lo ti.~m t,.,11. o.iï11:r,.,.,;..,1;;l. 

r '-l_~ •.11 IJTU';lï:'tat: lD LI.E'1'~•1 \ 
1 tl t":,, n ,-......_ _ J.(UAC\IA(JOI O r,,c110 1<1':I ~ C'0CAO'Ot\ • 

:'et 1!!! ;;.a:.schaf ' t'lJI de gasflessen :noet ,ie heet voorzichtig zi,in . Elke ~a:ifles,u itgezom:~rè 
ëe ,1ll,?rklein~tc,1:.; voorzien va..'l een !jeri~numm&?r, 1.oda.t de ~erkornst in GC'HfJnst~ge ,,~val:en 
:1c.;r va:; u ;ris teld :.-an wo r nen al:.1 de fles al geëxpl.:,deerd 1s . ta.t komt omdat de ::es Ln g=c.1:e :: 
metaald e len u!teen:icheurt . ëij vele modelle:1 zit alt nummer ingeslagen op de gelaste ::ar.~ 
die /\i~ri t ;üs voetstuk voor de ~sfles; In derp;elijlce gevallen kan j e deze nur.ur.ers rr.et !'ij
ne mr.ta/\lhe·.1erkln;;:s,._pp;,.ratuur ·.1e-;z.1KCn , ,ijk echter uit ,nooit met <:nijbranders, l asapparatuu 
of an:!.,::-e ~,1ttebronnen aan gasfle,isen ·.1P.rken . Ech t noodzakelijk is het •,er-,,ijderen van i::
f.\'eSl'l/('ln nummcr:i niet o,nèat gencemde Y,11:;fle5:;en op een de ::gelijkC! eno:-::ie sc::aal :.r. de i:an
cel zi,\n, ,la: :iet me t eniRe vooi:zorgsmaatregelcn ,.,el te regelen i:; aa: :--.et numme::: ,.,einïg 
aa11kn<.'pin1,; ;punten biedt . 
w ;;;,.::hll': .;~s me: 'l\lllin.-en :usse:: 190 p;r en 20 lc,_. zijn op '-'er:<eli.1k ~-~usachu;:;e schaal :n 
tle h.,nt.!!!l . ~~ .1 '-'Ori!?n ne:>ruikt ·,oo:- ca.:nµi ng-branders ,r,asstellen,ga~lar.ipen e:1z.Ze ·.1or:!en 't! :a 

kocht _n ! r."O t e ·.1arer.hui-zP.n 1 ,;(especiali~eer~e cn.;npir.~handels 1 :;~0:-,;1,a!cer. :1- ::og e!r. ::eel sca
l;,. •1;,.:, ;,.r,d,ns~oortige ·-i.nkels . ,re doet e:- goe,l aan ze te kopen bi,j een ::o g-roo, ::iogelijke 
::aa_z, :i~ hU,11-:haar o -:i ,çote scnaal in dP.ri.e l ij'.(e ~.r.:ike len handelt .Clm ::u het risico van .:i:
s;,orir.p; 'lla het nall'.ir.er te vP.r.m1jden moet je .te f<a,Sfles liefs, j aren VGordat ,Je ::a;i.r ,;;e-3 

, ,out ,je ::iet al te rr.oel.lijl: doen . t::r. i:; a.lti,id wel wat 
ln,te:1 wa~ als dusdanig !::L 1 ,tit?nc11 bi,i allerlei afval. 
11itlcijke11 dat je op zo onopvallend mogelijke ~ijzC! 

1 J II bli}: :<o,nt en dat het ucn niet al te zeldzaam an 
11~•n1 model betreft • 
., • ..-;.,.~1::S:i,'11>.,. • l,.';;;;:1/;tl,ïl. ' 

J U:Cell.1111 :11 uitP.L'li,i'..~ \.:-•ntckencn op het blik lllocten ver,,i jderd worden. f,iefst zorg.?:. 
1t ~olc d-:? dP.lcael erbij hebt , .ûs het moRl!lijk is,moct je 'l.orgen dat j e hat blik nooit 
\ o t1 har.den aanraakt,ook zoL·Y,cn dat het blik zo weinig mogelijk in ko11takt komt :net 

,jou toebehorc:1(milcrosporen kunnen hawijs1natArialen wc,rden! )1.1a.t betr eft de 
nodi,{ he!lt o,n de gasfles ~eer snel ta kunnen verhittcn(waardoor de inter-

11 ~ toonr,e1nt t,Hdat. deze . t11nslottc d~ i'los doet exploderon 'l.ijn c:.- een aantal mogelijk-
1 w t rva.n we e1· 2 h1e1· willen beschrijven(de gcmalJcciijkste manieren dus) . 
illra t / Euir.ermengsol.1it l;i.ten we hier ,naar even -
11,orndat d!: werking v;u1 dit mengsel al eerder ia 

' ~;Il ••• t : . .·:, 

: t._ 
, _, 2.kerosine zaagmeel . Zaagmeel is zeer goedkoop en a.i.

gemeen te verkl'ijgen bij houtzag'!:rijen en houthandels , 
, . _ ~i som:i zelfs in grot:e warenhui-,,en.:i-erosine is ook niet 

:.~1:
1
"~:,;~~ echt duur(f.l.~O- f.4 , -per liter) t!! krijgen ~ij brand

:l . , , " stoffenhandela e .d.kommel'cieel ook in kleine hoeveel-
,. .,.,., ... 41: heden _ te kt'ijA-en voor allerlei 1nodclvlicgtui~n et.: . 

)~.;;,~,}~ i{ Keros.Lne kan oolc ver,1,3.11gen word.en door ~uperbeuz.!.ne 
,.'../ ·"..;.~"..'; ; o.f terpentine. 

---:=;.jj Voot' al. deze ~taffen o;9lde11 de -z-il '.'de a.a.nkooo:·egels 
als voor 5as flensen . r.-inl{ voord;i. t ,ie iets @illl doen in
~ en opsla..,n. 
Over het L5ola ti~band en de ~laatic zalc r.oeven we niet 
uit te wij.f"11.Ietleree11 \r.a.n v~or zichzelf hertenl-:e:-: hoe 

· je daaraan k'lmt,zonder d:,.t later :.og iets aa:,l{e:oond 
zou kunnen worder. . ,.c plastic -zak moet zo ;,Toot zijr. : 
dat ·~e het hlik i n haar ._eheel kan vullen . Van het ~so
latieband leun je afzien als je ovilr een :;terk :;talen 
or ijzerC!n blik beschilct . \fanneel' .;e een zwak conserven 
blikachti~ din1( hebt,heb .10 honderden r..e r,ers lcleef
ba.nd 11odiR' , f.angz;"1;.unaa,n zul je doo!' hebben hoe hH prin 
cipe werkt;in het blik wordt C!en plastic zak ,;;eplaatst 
waarin een vulling van brandstof komt,waa.rin de ~aa
fles ve,·pakt "or-.!t . :,ia. ontstekinP; gaat d~ br:i.ndstc!':ta5-

. . sa. ·.la.a:va ttcn en hitte 9roducC!ren, waard.oor de ga.;;fles 
·:-:;:-: sterk •rC!rhi t •,1or,it. !)oor verhi ttin,<t neemt de ,"1SO:'"Jk ir. 
': de fles 11nom toe , "'?.ardoor ze ui te ir..!elijk u.i. teer.::ar st 

(cx-plo.:leart).Or.1 ' " ht-an<lritof,n.'\3:i/\ 1;,. ontst"!-:en r-den ·.· 
we je ;i.an ee,1 clektt'ische ti,jrlont:;teicirx te F.ebn:iken . 
Ilo7.e wot'dt later noe bes chreven,is in de pra.:.:t!j~ ~e-.35' 
test ~n in ho.t'? •i:i~i!' "-C! t·rou•, hanr . :"o'-: -:-:er,::- ~ i;.·e'<t 0 " n 



Raak nooit met 
l.•Jerk altijd met ha.ndsch~en~n =~ok va.n de mate

blote handen welk onder ee 

riale,, aa.n. de brandstof;l vonk kan 
2 . ,<ijk ·üt met het malc~l:~cvolutiona.ire illusies. 

een einde maken aa.n - over een werkruimte 
3.als j e nie~ k~nt beschik~:nin verband ka.n worden 

die l ater moeilijk met j min C10gelijk sporen 
ht g da.n da.ter zo gebrac ,zor ht blijven. 

va.n je werkzaamheden a.c er reed~cb~-open nieuw 
4 koop ... 110 benodigdheden en( ~ het J ge~~edcchap)di-• 

• en "l;tat alle overschotten oo k a.amhoden sooor-
rekt na. het be~indigen va.n de wer z ---

•terdwi j nen. 

',.'e be,v.innen ir,et het zor.l(VUlêig rl!iniiter, van r!ç contalnP.r(u,wr1 de hinnt-n-als de c,:il ten
zi ,lde )'laacnn zo,·ge:i ve ~at de l('P.hl!le container r-ocd a.fi:edr::>01-td wordt en pla.ahl!n ,,,, el!n 
i:,lastikzak nan -ie binnen%ant van dr conta.iner • .llP. owu:!'tekende Ti\n,lr.n van .1,, zak vouw j& 
~olang over de ra.nd van rle conta.iner . .!:aa.rna ga.an we de benodi,rde hoeveelheid brandst~f 
.;:ereed rnakcn; in het iteva.l va.n chlora.a t/suiker kun .ie b11idA componenten :nengen met een 
houten lepel en op flink ,; tuk plastik zeil. Par. wP.l op dat j" nooit meer da.n ca.l litl!r 
van het mengsel tegelijk maakt.(dus hoogstens e~n halve liter chloraat met een halve· 
li ter suiker mengen per keer).Zaagmeel/benzine(kerosine)bra.ndstof vereist nauwelijk3 
ir,e et" fabrikagn m?el to . 11ren1f een j)ortie (hooKStens 1kg per keer )zaag,neel i n een aardewer
ken scha.al en overgiet het met benzine. , totda.t deze niet langer meer opgenomen wordt. 
door de za.agmeel ,Ciet eventuele overtollige benzine af en herhaal het procedé totdat je 
voldoende brandstof hebt.Giet niet te veel benzine over het zaa.gmeel;het hoeft slechts 
vet tig aa.n te voelen,doorveken veroorzaakt een moeilijk ha.ndelbare"modder" .aij het pt"o
duce ren va.n de brandstof mo-,t je extreem voorzichtig zijn.Tijdens het werken dien je 
ha.ndschoenen,een stofbril en/of een stofmasker te drage1l. Een zeer groot gevaar schuilt 
in brand of explosie.Om i-ampen te voorkomen mott je: 
NOOIT ROKE'tl I NOCH rnrc ANDER OPF:N VUlJR IN DP. RUIMTE! 
ALTIJD EEN 811ANDBLUSSER BIJ DE HAND HEBBF:N 
NOOIT ELEKTRISCHE SCl!AKF.LA.AJlS OF 5CHA.Kc:LAARS VAN Ef.EKTRISClfE APP~¾'._l'EN OMtE'I'TF-'N TIJDENS 
HET 11'ERKEN (VONKEN) 

NOOIT f;F;N BRANJ)f,T<)FMAS5A ONDER Dil.lil( Pf,AATSEN ********************************* CE"E:N METALEN CEREEDSGHAP GEBRUIKEN • · 
Beide vermelde brandatofmengeels zijn uiterst schok,vla.rn en vonkgevoelig. Di t betekent 
dat bij het minste geringste brand uitbreekt , waarbij explosie niet uitgesloten is. 

gevaar is bi j 
Bels . 
lladat we voldoende brandstof hebben ~produceerd wordt eerst een dunne la.ag van deze op 
de bodem van de in de container geplaatste pla.stik zak gebrach.t,daarna wordt de gasfles 
op dezo la.ag gezet zodat rondom de fles een zelfde a..fsta.nd tot de konta.lnerra.nd blijft. 
De resterende ruimte in het blik wordt nu opge·,uld met de rest van de bra.ndstof(het vul-
werk dient Clll•'::ii~gereeds~hap te gebeuren,let op, nooit met metaal). 
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n ertussen dien e oo je t ijdontsteking klaar 
te hebben . l)e herziene bouwaanwijzingen vind .je in 
een a.nder gedeelte van deze sab?tagehandlei~ing 
De ontsteking begraaf je in zijn geheel · onder de 
oppervlakte van de brandstof.Daarna s l uit je de 
plastik zak in welke het geheel zich bevindt af . 
Indien je over een kontainer met bijbehorend dek
sel beschikt kun je twee kanten op. Door de deksel 
wel te monteren ont staat i n de kontainer een a.fge 
sloten ruimte . Beide mogelijke brandstdff èn ·ged -
gen zich onder de a.fslui ting van lucht als sprln 
stoffen , zodat afsluiting van de kontainer de krach 
van de explosie aanmerkelijk doet toenemen.Nodig i 
het echter niet,eenvoudiger is het om met een stuk 
tape een vel ondoorzichtig plas t i k over de contain 
te spannen. Indien de wand van de container te zwak 
is(of gemakkelijk smelt)kun je deze versterken doo 
er 10 of meer lagen kleefband omheen te plakken. ( 
omdat dit werkje enorme hoeveelheden kleefband kon 
kan je mis3ctien toch beter uitkijken naar een ste 
kere dontainer ,dle niet onmiddellijk na · verbrandin 
uiteen scheurt. )Indien h~~de bedoeling is om met 

.,: l.~! ·, f. /1·. 'f . - ·-·-:··.: ,.,.~ 
een deksê'Îaf t e 'ïilÜi.ten ,moe t je sowieseo de sterkste container nemen die je maar vinden 

· kunt . Het sluiten van het deksel kan een levensgevaarlijk karwij zijn , dit omdat meta.al op 
meta.al vonken kan produceren. Dit gevaar is te elimineren door de randen van de container 
en deksel of een eventuele schroefdraad af te plakken met het superdUMe isolcertape dat 
voor gas-en '.Ja terleidingPn wordt gebruikt . Gezien het feit dat een tijdontsteking moet wor..: 
den ingesteld voordat ze in de bom wordt geplaatst is het dus op het laatste moment voor 
plaatsing mogelijk ha.ar in te plaatsen en de bom te sluiten .Nogmaals ,als je de werkzaam-
heden be~indigd hebt , laat je alle ~~terialen en zichbare sporen van je werk zo perfekt mo
gelijk voorgoed verdwijnen.Ook het gekochte gereedschap hoort te verdwijnen ! Zolang de bom 
niet "veilig"en wel op de plaats van bedoeling is gedepoceerd , moet je ze beschut houden 
van open vuur,vonken , voch~ige atmosfeer en sterke schokken om voortijdige detonatie te 
voorkomer, . zorg dat het ontstekingsmechanisme zo ingesteld "Ordt , dat je zelf al weer thuis 
zit 'Janncer de explosie plnatsvind . Nog een laatste tip;indien je zeer grote gasflessen 
wilt gcbruiken , verdient ho t aanbeveling om op het lang brandende aluminium/ijzeroxide over 
te stappen . '13ll deze br,.nds-toffen is veel m.ider volume nodig om do gasfles te laten knallen . 
Zo ,dat '.Jas het ·~i:vouG.lge verhaal van de gasfles- bom. F:indelijk iets voor de minder tech-·· 
nies iné,l?stelde saboteur . Veel sukses en vergeet niet dat direksie- mercedessen niet tegen 
dit soort bommen ·~esta."ld zi in L - - - - ~ 
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(Nood) 
schakelaar 

bo.cterij11ekke1 

.... , .. ,,.111,.1 . 

anaanstèkker 
t,. stekkerbus 



21-11- '92 - 21 -11- '9 3 
NIH VERGETEN, NIH VfRGEVEN ! 

21-11-' 92 
21-Il- '9 2 
22-11-' 92 
22 - 11- '92 
22 -11- ' 92 
06- 12- '92 
15-12-'92 
17 - 12- '92 
Jl-12- '92 
05- 01- '9] 
15- 01-'9] 
22-01- ' 9] 
2]-01-' 93 
23 -01-'93 
03 - 02 - '9] 
22-02- '9] 
26-02 - '93 
09 - 03-'93 
lJ - 04-'93 
14-04- '93 
25-04-' 93 
08- 05- '93 
20- 05-'93 
21-05- '93 
26- 05-'93 
29-05-' 93 

t 
SILVIO MEI ER ( 271 
MAN ( 53 ) 
BAHIDE ( 51 ) 
AYSE ( 14 1 
YELIZ ( 10 ) 
KROATISCHE MAN (5]) 
BRUNO KA.PPI ( 57 ) 

BERLIJN 
WUPPERTAL 

:1ÖLi..S 
MÖLLN 
HÓLLN 

JANSCHw.;LDE 

EGYPTENAAR BERLI~N 
MAN BERLIJN 
TURKSE MAN ( J 8 l BERLIJN 
KARL SIDON ( 45 ) ARNSTAO 
KERSTIN WINTER ( 24) :~EIBURG 
PUNK SC:--ILOTHEIM 
TWEE DAKLOZEN . .\RNST.;D 
OLAF ~E'f DENBLUTH THÜRINGEN 
VLUCHTELING FÜRSTEtfwALOE 
MIKE KERNA HOYERSWEROA 
MUSTAFA DEHI RAL ( 56 1 MÜLHEIM 
GHANEES (Jl) FRANKFURT 
DRIE TURKSE MENSEN MANNHEIM 
MATTHIAS LÜDERS OBHAUSEN 
RUSSISCHE MAN ( 23) SCHWERIN 
DUITSE HAN COBURG 
JONGEN (20) GÖTTINGEN 
DRIE KINDEREN HEPPENHEIM 
VIJF TURKSE VROUWEN SOLINGEN 

(4/ 9/ 13/18/27 ) 
10- 06-' 9] MOZAMBICAAN DiESDEN 
17 - 06 - '9] ABOI ATALAN DÜLHEN 

. 1,~,.~: 9J .. ~~~uw. 'JT°f+ .. ae~~IJ'. 

_~riw ~ 
/ ~ 

VERNIETIG F:c'l;E OVERAL! 
Z.R.F. Il 


