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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Betreft: Bijeenkomst "Amsterdam-Kabouterstad". 

Op vrijdag 13 februari waren in een der zalen van "AKHNATON" 
plm. 200 mensen bijeen om te luisteren naar de woorden van 
Roel van DUIN (bek.) en zijn "ministers". Onder de aanwezigen 
bevond zich een aantal BBK-leden en een groot contingent (meer 
dan de helft) oudere arbeiders. De rest bestond uit studenten. 
Bij de aanvang werd medegedeeld, dat de "Oranje Vrijstaat" niet 
over een eigen ruimte beschikt, en dat de gastvrijheid die men 
nu nog in "AKHNATON" geniet, ten einde loopt. Om te weten waar , 
de eventuele (niet zeker was nog of die zou doorgaan) volgende 
bijeenkomst zal plaatsvinden, dient men de FJG te bellen. Het 
is namelijk mogelijk dat de FJG ruimte ter beschikking wil stel- 
len. 
In de loop van de avond kwamen de verschillende "ministers" van 
"Amsterdam-Kabouterstad" aan het woord. Zij gaven een overzicht 
van de aktiviteiten van hun eigen departementen: "landbouw" bijv. 
legt zich toe op het aan de markt brengen van onbespoten groenten 
en fruit. De "minister van sabotage" vertelde dat zijn departement 
gastvrijheid geniet bij de Bond van Dienstweigeraars. 

Een stemming onder alle aanwezigen wees uit, dat men geporteerd 
was voor het deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen onder de 
naam:" Amsterdam-Kabouterstad". Op de kandidatenlijst van deze 
Partij zal Roel van DUIN bovenaan staan. Het werd nl. van belang 
geacht dat Ván DUIN - die thans reeds in de Raad zitting heeft -
zijn rol voortzet van "spion voor de alternatieve staat". In de 
Amsterdamse Gemeenteraad hoort Van DUIN dingen die zgn. "geheim" 
zijn en die hij meent naar buiten te moeten brengen. 

Als één van de doeleinden van "Amsterdam-Kabouterstad" werd ge-
noemd het weren van alle verkeer uit de binnenstad. Men wilde dit 
doen zo gauw het mooi weer is. Men denkt de aktie een dag te kun- 
nen volhouden. 

200 A. 03 
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Datum: 	t 7 APR. 1970 

P 
Onderwerp: "KABOUTER-ACTIE" tegen milieu-verontreiniging uitgaande 

van de "ORANJE VRIJSTAAT" en een demonstratie tegen de 
sluiting van het Jeugd-opvangcentrum "UTOPIA" te J'ilver-
SUM. 

Op zaterdag, 11 april 1970, te omstreeks 15 uur vond in 
de Kerkstraat te Hilversum een z.g. "KABOUTER-ACTIE" plaats tegen 
de milieu-verontreiniging. 
Een 40 tot 50 jongelui, variërend in de leeftijd van 14 tot 25 jaar 
hebben met bezems etc. de Kerkstraat te Hilversum schoongeveegd. 
Deze actie verliep rustig. 

Aamnsluitend op deze actie vond er een demonstratie plaat 
van een 100 tal jongelui tegen de sluiting van "UTOPIA" aan de naven 
straat te Hilversum. Tijdens deze demonstratie kwamen in de haven-
straat enige ongeregeldheden voor, die echter door tussenkomst van 
betrokken jeugdleiders konden worden beeindigd. 

In de avonduren van zaterdag, 11 april 1970 werd te 11.50 
uur kennisgegeven dat jongelui in "ONS GEBOUW", waarin "UTOPIA" is 
gevestigd, vernielingen hadden aangericht. De jongeluiLwaren door 
verbreking van een toegangsdeur het gebouw ingegaan en hadden daar 
o.a. de telefoonaansluiting onklaar gemaakt. Bij het verlaten van 
het gebouw hadden zij de kraan van de gootsteen opengedraaid zodat 
het water over de vloer stroomde;- 
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Bijgaand het verslag in "De Gooi en Eemlander" van maandag, 13 april 1977 
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Gooi-Eemland-Vechtstreek 

Met harde hand poogde de politie aan- te verwijderen. Twee politiemannen in het nauw.,. -Edit.„(Iii0».;' 
cankelijk do demonstrerende jongeren kwamen daardoor in de Havenstraat 	moest selfil , hiii onder 

Oranje Vrijstaat herdoopte Kerkbrink in 
Goudappelplein 

Kabouters en Uto ian 
demonstreerden in ce 

Politie voorkwam rel 
door te verdwijnen 

• HILVMSUIK — Bezemende kabouters en protesterende Utopianen 
beheersten zaterdagmiddag het beeld van winkelend Hilversum. Het 
kaboutervolkje veegde eerst de gehele Kerkstraat schoon om te wijzen 
op de milieuvervuiling. „Les vijf minuten minder uw Telegraaf en 
veeg dan uw stoep", was een van de kreten. Het winkelend publiek 
sloeg hun actie glimlachend gade. Op de Kerkbrink gearriveerd plant-
ten ze onder luid gegalm vin ,td*uil zat in de olmen", de vrijheids-
boom. Hilversum•was bij de Oranje ingelijfd en de Kerkbrink 
heette voortaan Gondappelplein. 

Een deel van de puntmutsen sloot 
zich na deze officiële daad aan bij 
de van ongeduld trappelende Utopia-
nen. In een gestoten kordon trok het 

ante gezelschap. met, t3pandbeklbn :cap 

Met de 
tie vrij baan veer.4ii 
achter de ittinr 
bij het gesloten .00a 
den busjes met 
den een kortten` 
Utopia. De omntaf  
W. A. Schmlte vin 
Jongerenfaciliteltew 
middelen: Jullie. 
succes gehad 
tie. Hilversunt' . 

 gen. Maar vmokinst 
moeilijkheden'td: 
je. 

De j ongelui t 
tie eerst 	- 
Wat een p .11 	 •• 

vallen: „Wie. 
4 
 1%.: 

baas!" 
De onderli 

Sghmitz h 

vensgevaarlijke manoeuvres van som-
mige geïrriteerde automobilisten, die 
op de demonstranten inreden, leidde. 
Tijdens deze demonstraties hielden 
getIngetyneprgeoagebj,g0~4114k* . 	. 	. 	. 
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veeg' dun uw itnnin was een .van de . krete14 -,  Hek 
."'..$10efg hun getingliOdachét igede.-Op. rfe "Letkbotor 

..ten' ze onder luid 'gegalm ;zat lik•-411.-Míneil. 
bberni:illgv~1■14. hij AID-   

voOrktetiin rel 
r: te verf

•  

kaboutnrir en protenteMnde UtOpianen 
beboternfingiegigiogigkonig het beeld van Winkelend lililversunn. Het 
knbaa~Magoljninggit.de gehele Kerkatraat nehoiM om te wijzen 
ep ds. vip minuten - Minder uilt, Telegraaf isn. 

eiend publiek 
veerd plant-
de • 

:di ~Uk 

utrxeg • van som- 
,.die 

"1 ,rtt.t 

de tertigtoeht 'naar ,de..Hgven-
L.: 

t 
c 
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i1-  De Ui = t,' discobar „De H 
c sociételt. „Z■e, Niamnbur, 

s- dat Utopia weer 
Over de oude ruim 

J. een nieuw gebouw ' 

Met de gummilat maakte de poli-
tie vrij baan voor de lange file, die 
achter de stoet aansukkelde. Terug 
bij het gesloten Ons Gebouw stroom-
den busjes met agenten leeg en vorm-
den een kordon voor de toegang van 
Utopia. De onrust steeg. De beer G. 
W. A. Schmitz van de Open Stichting 
Jongerenfaciliteiten trachtte te be-
middelen: Jullie hebben tot nu toe 
succes gehad met jullie demonstra-
tie. Hilversum kent jullie ongenoe-
gen. Maar verknal het nu niet door 
rnoeiliffitheden te maken en verspreid 
je. 

De jongelui meenden, dat de poli-
tie eerst maar moest verdwijnen. 
Wat een pdlitiefunetionaris deed ont-
vallen: „Wie is hier eigenlijk de 
baas!" 

De onderhandelingen van de - heer 
Schmitz hadden tenslotte succes. De 
politiemacht verdween en enkele-sur 
veillanten bleven over, die laconiek 
reageerden op de groepen die zich dir 
cussiërend rond hen verdrongen. Het 
begon tegen etenstijd te lopen en ge-
stadig werd de groep demonstranten 
kleiner, totdat ze zich geheel oploste. 

- Nardine Igkardent:-' ' ub 
- henge Laren,',:..litudió 
1 bouterstad Butstarti, !Alle 
.i. den ett vertegenwoordiger. 

Verklaard, dat zij het . er ,ii 
a eens zijb, dat TROM uft,j,, 
n ,, bouw" 'is geget en neet';11e 
li ' waarop dit gebeurd ' itt Zij 

Nadat de politie zich had teruggetrok- 
ken (slechts enige surveillanten ble- 
ven achterg sprak de heer G, Schmitz, 
voorzitter van de open stichting jon- - 

 feréft-feitigféitëif—dir ketnonstranteiv. 
toe. De stemming was toen al aan-. 
merkelijk bekoeld en op aandrang van 
de heer Schmitz verdween de jeugd 
al spoedig, toen ook de politie zich 

terugtrok. 
(Foto F. Mosterdman) 

itii 
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16 april 1970. 

Onderwerp: Aktiviteiten van de "Kabouters en Dolle Mina's". 

Hierbij wordt het volgende medegedeeld: 
Op 15 april 1970 te omstreeks 12.00 uur, 

werden er op het Binnenhof te 's—Gravenhage l ongeveer 
40 "Kabouters en Dolle Mina's" aangetroffen bij een 
aldaar geplaatst bord met het opschrift: "800.000 
handtekeningen voor kleinere klassen uit de prullemand 
op tafel". 

Een deputatie van hen werd in het gebouw 
van de Tweede Kamer toegelaten, doch kreeg het gevraag-
de uiteraard niet mee. 

Uit protest kalkte 

op de muur van het gebouw van de Tweede Kamer twee 
vraagtekens. 

i 

LINDE.i 
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No. ID 1325-70 

P 
Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veilighei 
te 
's-GRAVENRAGE.  

Betreft: oprichting "Oranje Vrijstaat. 
========================== 	 ======================= 

Medegedeeld werd, dat op zondag 26 april 1970 in Arnhem door een 

aantal jongelui besloten is tot de oprichting te komen van een 

afdeling van de groepering "Oranje Vrijstaat" en/of "Kabouters". 

De officiële oprichtingsbijeenkomst zou worden gehouden te Arnhem 

in perceel Oeverstraat 38. 

Een veertigtal jongelui was aanwezig en verwacht wordt dat de 

oprichtingsbijeenkomst op 26 april 1970 door 80 belangstellenden 

zal worden bijgewoond. 

Einde. 

-L27 april 1970 
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GEMEENTEPOLITIE HEERLEN 
HOOFDBUREAU : 1813 - LAAN 1, TEL 0 4440 -1 251 1 

No. 	146 . 

BUL. 

HEERLEN. 12 mei 1970. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

President Kennedylaan 25 
te 

's—GRAVENHAGE.  

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een rapport 
c.a.betreffende hier door de "Zwarte Kabouters" ontplooide activiteiten. 

De Commissaris van Gemeentepolitie, 



Oemeante Politia Zeealen 	 ~len, 12 mei 1704, 

Vretaidelinann • Inliebtingsedienet. 

~St 
nktiviteitan 1uisEsbeatimia.* 

ilardLNEM 
In de naakt van 21 op 30 *pril lno werd de in de Olinaalanetreetp alhier 
staand* kees*  wil» 33 me seladas weed ~ent tor 411141 van Int Manlijk 
Is. koningin "lino na prime 3~41, arm» geverfd. ast as des* beaat 
steende bek wed sa oranje ~th 

OP dele eelt de wilden de ~te Esbeatuara divan* ektivitattea ~ar. 
namen tijdens het aanteken win bet leverwerk• Egartee hee angsveer 30 
~e ~tams bij album 
teridovolge wea bet regeneaukttge weer Op dia dag, ging bet ~ken van dil 

vuowoolt Mot doe" 
San en andar bad let omleg dat de ~gs allirti1 geknotatim eist te, 

enige *kits konden komen, net ulteendering van bet afsteken ven enigs wel 
ereodes 	wernp 11~ IIIMI bet nog umasaasigs pabliak raegimede• 

Op dm dag VIM een vijftigtal Zwarte ~tors en 13.4. tour praamt *p di 
Promonadep alhier. Oma* 11~40 Waijk let "slgenene wijplek voor ier 

esproddamourd *n aumgadsapt in "Pas~. in dit vrije gebied sec 1~ 

lader kamig kannen mijn en stek kouden sen etje eigen gedrags~* 
Hipt *p de Promenade staand* bowlt van sen 	isewee werd vorelard mat 

enge ydapas• 
Olijken* een geien* proklanstis aal da Prellialadik in bet ~volg startpunt 

sijs van alla nog deer le Wan% Zakenters te endennamm akilaub 
In Int begin van de aktie bad kot arbakel~ ~link neg enig* belongautoli 
ling voor het giabox" Dit was sekte, nueatig afgelopen. 
Zo Zwart* ~aten ~den stek onledig set het ilarbffilt van bun velkOliuudi 
"4• all ast in da olmen% bet blaam op opoelapetteeters, tilácertje *polo 

*Jo 
Omstreeks 170- nar was dit "ludieke Mot" les einde en ging telen OOM 

waag& 
Tijdens de artes» werd aan de deelnemend Zwarts lkbeastwe deer *en TIM 

ben de modedoling Maant dat de Ommunistiseb* Partij dieselide swami in 
het Panaratinobnis aan do Kokeletrast d* le mei sou vieren. 



? e.lsmssb.i* isn hot k4e b, i$iapISM* toi *4.s ds 411r d* 

áieliinai ttiz14 St. Sibasilaa eis set QiYUtt*I5'i% 4p? 

nfasse4, aeiIM eis tnt*gtal $4 LN ia^ttsrt deeleis. Dolvr 

daae taittez'i4i * eis eptraltt >tll ►t 4e1114 shm. 

áei Isi 1n dd bedwiin was de 1 arts bomti'. aas dorre toikt mrt doft 

dss t. uit• 
Dear e ár'niesesids a^ptttari j w1Id 44e) dot mes endar 1i tilea 

waarde Sa►  teedMn, et da warti rabistsis as iuo. . 	t met 

dof 	deed. Dit beIasmss walt eviatmeil tMt ga14 Yara4indoe+ 

meiden. 
i AgNms !at met de leidsel aa á $Nrf^ti DebSUt?* 1istabt 	ipnamss,drar 

ti Aslab*tin Visa,  dat i mi1ii, s4*n iadm intatas lndias de Doe te 
t's ai* teak bij de epteeht der ao ttarijis eidre r tib*1tw. 

Ren isvd aadagaditl*. dat e adI*ttIr$ tegiS 4ee1w ren 4 dwrosN 

Er►bauteolra aas di eptot min in dat sij daas' di aa t r*,'e in iedrr 

.t51 uit 6 sptooht gveie 	'mexdls Is banterliidsr leus 1 

dat door bM 4se3are ei di a ' ts mi11 ) dis konden oei ►  i M 

paar duels as mn vosten is aas M epti^t deel te omas st+ 

ZIJ vazss val asnmesIg sas taree oaaw bij da eptoabt >orarrr ^aMre 

•5' 	. 
DL onm* 45 minuten tt bebbeut tøsg*s wa*li*tis  *13 Is *14k Ri%tess 

mei do 	t +aren d* armst Irnt3in plamie isi1 n tr Ri ^Fin i r  h 

plak" Moa de P*asu*de, alwaar n13 stok tot onparr !SSP 16.» aa: 

lires 
Yerra111en4r1 dw ie Isbstair nun deel aas d* 	*ee4snkini. ZIJ ast 

biokim stak hierbiJ sn iedere aktil. 

de 1L. 	uieas de 	w Esb'te>s aswals in bit amesnt^kI*, alDoo 

tr^Mr diaar án lurgiusisti? tee ge1*JSI6ei4 men het 25 3arti 	jd1ngr» 

haat 'in riiap weet -  
Dir harte Iabmntii* abn tas vultalie* en des$der aan de enmes4i a 

arssJe g aard* limbi uit. Den e 	►  > en s43LJk waeIo.. 

gsleginbeid men de lsndeli4ke "bslwarsdli 	mak dr laste 1^AilrerM 

ta ra jn Res!3.en akttir 

Zij meden aw 15,. trrmr bij aspoet (, ág.bouw) 

£meisi 	On 	r 60 Vnb *twQM. 
Per ri jwiel werd een tsabt gassen lsn ëiri +r^aw 	 ►  dle 



as lastige ~te sr ~plakt• Op de hinnonplaste van genoemd klooster 

raai bes volkslied gasespen ismes Ma verder trok. 

ren en ~er vond plaste eet tessiesetinit van de Moder Overste aan get***d 

1~telk 

va~olibloof Zen *P kot liolospleias waar sen door de rsheatere er d* 

tom van do Penersibmikeek ~kt bood art do loom *si, tal ns 101• 

ddiels sis verwijderd• 

Set pand bak libm4e Yeassestrest kisteenherestiest ~ás WilbilMig it 

darebsok ore tproestiptle Op dit pond vert de lease esnoihreekt 8 Meet dat 

nes 411~ 41-or ut pald** 

In de etetleeetisat mor voorheen het ~el de ~tol ma peveitipt 

de louw °Mart* labo eteree es "Wie *sst kier de ruiten• esegehisekt• 

Inirrele~ ~WI nog voor oom sorbblieske h000ttIng in eseirokirip kot rood 

ven de esdp. Oes dagelijks brood eis de lisrellebropte aan de genammtg~ 

bat voormalig. 4matii Sehittsre en pond Akeretroat no. 31 roer ~dos *nis» 

breekt de leases "Dit huls ra ~oen! ~ie en "'ik lat dit  stoot al irre 

te lang lof." 

X* ese ~rijs in het ohm* as do MI sse de ~mat, ~oe de 

tshosters gesamonlijk mar het Ambo* veer slá -slok verder verseskbee Is 

le dur asmildi sijods sposliside. 
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►TESTEERT TIJDENS 

BURGS BEVRIJDINGSFEEST 
MAASTRICHT — Onder één 
stralende zon v erde Limburg 
voor de 25e maal het beer». 
dingsfeest met kinderoptoch-
ten. officiële recepties en feest-
concerten. Aan het feest was 
maandagavond in tal van plaat-
sen een stijlvolle dodenherden-
king voorafgegaan, Prof. dr. J. 
de Quay onthulde tijdens de 

• In Brunssum werd 
dinsdagavond fel gevoch-
ten • 

herdenkingsbijeenkontst In Re- 
ven" een gerestaureerd oor- 
logsmonument. In een toe- 
spraak dankte hij namens de 
vele honderden onderduikers, 
die in Sevenum een veilig 
adres hadden gevonden, de Se- 
venumse gemeenschap voor het 

verzetswerk dat tijdens 
prof. dr. J. de Quay heeft In 

Pamfletten 
tegen WMC 

KERKRADE — In 
Kerkrade zijn gisteren 
pamfletten" verspreid te-
gen de organisatoren "van 
hel Wereld Muziek • Con-
cours, die — aldus:: de 
pafletten — „Zich sehtildig 
maken aan het heffen van 
woeker-entreeprijzen,;aan 
veramerikaniséring 'aan 
het maken van het -WMC 
tot een preatigekwestle".  

' de bezetting werd gedaan. Ook 
Sevenum ondergedoken gege-
ten. 
• In slechts enkele Limburgse 
plaatsen ; is „bevrijdingsdag" 
minder ,rustig gevierd. In 
Brunssum - (rie ook pag. 1) 
was het optreden van de Engel-
se militaire muziekkapel „The 
Eland of the second battailon 
of te Royal Green Jacquets" 
aanleiding voor een demonstra-
tie die aanvankelijk een rustig 
karakter had. 

Denions tra Lies 
Een dertigtal jongens en 

meisjes gingen achter het rond 
de muziektent op. het Linden-
plein geschaarde publiek op de 
grond zitten. De groep was 
voorzien van toeters en blikken 
trommels, maar maakte daar 
geen gebruik van. Na ongeveer 
tien minuten werd de zitde-
monstratie opgeheven en wan-
delde de groep. gevolgd door 
een twintigtal agenten van do 
Brunssemse gemeentepolitie, 
naar het genieentehuis. Vink 
hij het gemeentehuis ontstond 
een woordenwisseling tussen 
een demonstrant en een politie-
agent. Er werd geduwd en ge-
trokken en een jongen viel op 
de grond. Een meisje gilde en 
dat was genoeg voor een mas-
saal politie-optreden. Er wer-
den rake klappen uitgedeeld 
en enige arrestaties verricht. 
Ook de DNL-fotograaf moest 
op last van korpschef Sterk 
mee naar het bureau. De „ar-
restatie" van de fotograaf was 
echter maar .van. korte duur. 
want toen hij de gelegenheid 
had gekregen zich te legitime-
ren, •kon hij zijn werk hervat-
ten. • . 

Al tijdens de kinderoptocht, 
die dinsdagmorgen -door Bruns-
sum. trok, protesteerden de 
groep jongeren. De Engelse mi-
litaire band liep ook in de kin-
deroptocht mee, volledig Inge-
kapseld door Brunseumse, poli-
tie-agenten. Op vijfentwintig 
meter volgde de groep. die en-
kele borden en spandoeken 
meevoerden. Enkele teksten; 
.,Hee, daar lopen nog bezetters 
mee". Al is de Afcent nog zo 
Snel. de vrede achterhaalt haar 
wel" en „Afrent speelt met 
kinderen en dcanonneir.,; 

In HEERLEN maakte een 
groep van ongeveer 60 Zwar-
te Kabouters in de middaguren 
een ludieke tocht door de stad 
per oranje fiets, Enkele leeg-
staande panden werden met 
opwekkende leuzen versierd 
om er de aandacht op te vesti-
gen dat „krakersdag" ook In 
Heerlen werd gevierd. De kra-
kers bezochten ook de Cármili-
tessen, waar een theologisch 
geschoolde een kort referaat 
over de H. Theresia hield. Tot 
grote voldoening van de zusters 
overigens. Zeer vele Heerlense 
Zwarte Kabouters waren naar 
het gemeentehuis gekomen om 
deel te nemen aan de bevrij-
dingsreceptie. Enkele dapperen 
boden vlak voordat de rij der 
handjesgevers in beweging 
kwam, burgemeester en me-
vrouw Gijzels een beker on-
versneden fel gekleurde ranja 
aan, hetgeen in glimlachende 
dank werd aanvaard. 

Burgemeester drs. P. .f. w. 
Gijzels van Heerlen hield een 
korte herdenkingstoespraak 
met een duidelijke knipoogje in 
de richting van de talrijke 
Zwarte Kabouters. Voor hun 
akties kon de burgemeester 
„voor een deel" begrip opbren-
gen, want ook hij vond dat er 
tra-de bevrijding wel wat pro-
blemen onopgelost zijn blijven 
liggen.. 

• 
De Zwarte Kabouters van 

SITTARD hebben hun Oranje 
Vrijstaat op de Kollenberg uit 
moeten roepen. Maandag was 
aangekondigd, dat de uitroe-
ping van de alternatieve slaat 
in een leegstaand herenhuis 
aan de Paardenstraat zou ge-
beuren Enkele Zwarte Kabou-
ters slaagden er inderdaad in 
Via de achteringang het huis 
binnen te komen. De Sittardse 
politie verscheen echter snel en 
adviseerde de Zwarte Kabou-
ters maar naar de Kollenberg 
te gaan De argumenten waren 
zo zwaarwegend, dat het advies 
werd opgevolgd. 

Ook in SPEKHOLZERHEI. 
DE demonstreerden jongeren. 
Zij vestigden de aandacht op 
Vietnam. De politie hoefde 
maar. even in te grijpen toen 
de jongeren een openbare vlag 
tot half-stek streken. Een CPN- 
delegatie. heeft , bij .burgemees-, 

ter Quint van Brunssum fel ge-
protesteerd tegen het feit, dat 
in deze gemeente'zowel de do-
denherdenking als de bevrij-
dingsfeesten mede werden ge-
organiseerd door Afcent. Uit 
protest heeft de CPN niet deel-
genomen aan beide evenemen-
ten. 

• Zingend nemen de In Oran-
je gedoste rivárte Heerlense 
Kabouters bezit van het ex-
terieur • van het bede O.D.B.- 

• 1• 
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Ludieke manifestatie bij blondeer Jacques ,  

Stad Heerlen in alternatief daglicht gesteld 

romenadeproklamatie 

warte Kabouters 
de burger werd door dé kabouters met 
oranje, rood en groen papier en slingers 
versierd. De vreedzame (er was, geen 
politie op de been) kabouteractie trok 
veel publieke belangstelling. Een kabou-
ter deelde aan het honderdkoppige, win-
kelende Promeadepubllek mee, dat de 
Promenade In de toekomst vrij zal zijn 
van elke vorm van autoriteit, ook de 
politie-autoriteit. De Promenade zal de-
ze zomer, zo bleek uit de kabouterwoor-
den, het startpunt zijn van alle toekom-
stige acties en allerhande proklamaties, 
die nog moeten komen. De kabouter-
woordvoerder: .,Op deze plek kan ieder -

een na deze proklamatie doen en laten 
wat hij wil." 
En daarin probeerden de Zwarte Rk-
bouten een voorbeeld te geven. Er 
werd ludiek rondgepeddeld op met 
oranje linten versierde fietsen. Er werd 
met springballetjes gespeeld. Er werd 
naar hartelust geblazen op speelgoed-
fluitjes. Er werden oranje parderanip-
pers rondgestrooid en De Dil zat in de 
Olmen, -het akelige volkeked van de 
alternatieve maatschappij Oranje Vrij-
staat, weerklonk diverse malen. Een 
tweede het woord nemende kabouter 
verkondigde, dat het in. het Heerlense 
stadscentrum nu ook eindelijk maar 
eens afgelopen snoet rijn mirt het auto-
-verkeer. 

kwartje de Zwarte Kabouterkrant, ge- • 
meentebiad van Oranje Vrijstaat Heer-
len, kopen waarin de Heerlense kabou-
terideologie staat afgedrukt. Hierin 
wordt ook melding gemaakt van de 
adressen van de diverse departementen, 
die In navolging van de Amsterdamse 
departementen, zijn Ingesteld. Hij de 
lindeboom in de 011emolenstraat, daar 
geplant ter gelegenheid van het huwe-
lijk van de koningin destijds, vond ook 
nog een alternatief plechtigheidje plaats. 

enk! 	Zwarte Kabouters, 
Zwarte IKabdoterinnekes en Zwarte Ka-

" -bouterayanpathlaanten hebben vrijdag-
middag op de Heerlense Promenade, 
ander het genot van een warme lente-

- wn. de gemeente Heerlen le een alter-
natief daglicht gesteld. De Promenade, 
voer deze ludieke gelegenheid via bord-

' jee omgedoopt tot „palaestra" werd tot 
algemene vrijplek voer Heerlen genre-

. Ishimeerd. 

De ongeveer vijftig.- voor een deel ge-
mutste, kabouters zaten in kleermakers-

- en in een (Indianen-)kringeije plech-
tig rond het •beeld van Monsieur Jac-
ques geschaard. Het door prof. Oswald 
Wenckebach vervaardigde symbool van 

Open brief 
Na deze boodschap werd een open brief 
voorgelezen aan de „welgestelde verte- 
genwoordiging van 'die wel zeer oude 
maatschappij". Uit de brief: „Orante 
Vrijstaat Is een feit. De magische kracht 
van de kabouter Is zelfs binnen de 
meert afgestompte breinen geslopen. De 
tijd van een nieuwe jaartelling Is aange-
broken. Mentakteltaverandedng en 
koerswijziging behoren niet meer tot het 
rijk der fabelen. ELI Zwarte Kabouter, 
Heerlen heeft de niiingangen verlaten 
na eeuwenlang het grijsbeicapte ventje 
te zijn geweest zonder wil en persoon-
lijkheid. Het houweel hing allang aan de 
kapstok en de afbouwhamer had plaats 
gemaakt voor de mechanische pijler. 
Het aardmannetje bleet echter een hard 
werker en goed rooms getooid met een 
nederige slavenhouding." 
En verder In de brief: „En voor de 
herhadustrIaliserIng heb je In jouw be-
woordingen geen deugdelijke oplossing 
na de konstatering. dat het bate Is 
gesteld met de mijnstreek. Het is van-
g:afsprekend. Een rottende maatschappij 
mag dan nog wel vruchtbare sappen 
bevatten, vergaan zal zij toch. Aan on-
begrip. neurosen, trollerimentalateit 
srulwagenspolitiek en zaken die nog 
erger zijn. Die jullie verkleed hebben 
met woorden en begrippen abt orde, 
vrijheid, rechtschapenheid. tucht, goede 
zeden, heldenmoed, gelijkheid etre" 

Leefbaarheid . 
Volgens de kabouterbrief is Heerlen een 
stad, die In niet mindere mate dan 
elders lijdt aan een voelbaar gemis van 
echte leefbaarheid en vrijheid. Daarom 
ook hebben de kabouters, zo schrijven 
zij, een nieuw Heerlen goproklameerd, 
los van alle vloeken en peet" die 
..jullie met God en zwaard In stand 
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Hierbij wordt U aangeboden een rapport (+ bijlagen) 
betreffende de activiteiten van de Oranje Vrijstaat 
te Amersfoort. 
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GEMEENTE POLITIE AMERSFOORT. 

No. 	I.D '70 

Bertrefts Aotivitelten Oranje Vrijstaat 
Amersfoort.  

Rapport. 

Raar aanleiding van een mededeling van 

1 zr 

in zijn functie van voorzitter van de Oranjevereni

-ging Amersfoort. omtrent mogelijk te verwachten hinder 
bij de uitvoering van activiteiten van deze vereniging 
ter gelegenheid van de viering Koninginnedag 1970, welke 

hibder wordt verwacht van de zogenaamde "Oranje Vrijstaal 
waaromtrent publikaties zijn gedaan in de Amersfoortse 

Coutant van 24 en 25 april 1 70(4hierbijgaande, heb ik: 

een onderzoek ingesteld en heb ik U Hoog-

edelgestrenge te rapporteren. 	  
In het pand Utrechtseweg 125 te Amersfoort 

is o.m. gevestigd het Centrum Meerwegen, zijnde v een vort= 

Wingsáentrum voor jonge volwassenen. 

Het centrum stelt zich ten doel het laten 

functioneren van alle in de maatschappij bestaande groe-

pen. Het verschaft daartoe gelegenheid tot het houden 

van samenkomsten en het samenbrengen van groepen van 
verschillende aard en het zo mogelijk bijsturen van be-

paalde groepen of personen. 

Door het open karaoter van dit centrum heb. 

ben niet alleen "Katholieke werkende jeugd" in dit oen - 
tram huieveetigg gevonden, maar ook andere, met name 

links politiek gerichte jeugd, al of niet georganiseerd. 

Aan de Heer 

Commissaris van Politie 

teAmerefo or t. 



Als gevolg daarvan is, - in navolging 
van in grotere gemeenten bestaande en vermoedelijk 
op instignatie van leiders daarvan - ontstaan de zo-
genaamde "Oranje Vrijstaat" afd. Amersfoort. - - - - 

Deze groepering presenteert zich als een 
alternatieve maatschappij als tegenhanger van de be-
staande maatschappij. Als "braine" achtdr Oranje Vrij 
staat Amersfoort is te beschouwen:  
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Kabouters zijn niet verbeten 
nel evenmin strijdvaardig 

AMSTERDAM — Kabouters be-
staan niet, althans niet in Oranje 
Vrijstaat Ex-provo Hans Tuyman 
noemt het een hardnekkig misver-
stand dat de 105 full-time werken-
de ten van de drie maanden 
relt....In uitgeroepen alternatieve 
maatschappij als kabouters wor-
men aangemerkt. Voor zover er 
cabouters bestaan, verrichten zij 
hun daden heimelijk, in de nacht. 
Hans Tuyman zegt: „Kabouters 
rijn schepsels waar wij naar wij-
ten, zij zijn het goede voorbeeld 
van ons werk". Maar de vertede-

rende figuur uit onze kinderdro-
men heeft het Nederlandse volk 
Inmiddels zo week gemaakt dat 
dijn Imago groeit naarmate meer 
steden het voorbeeld van Amster-
am volgen. 

Kabouterland doet het beter 
aan, Vrijstaat, waarvoor 
e ehoudzuchtigen een niet ge-

ringe vrees koesteren, zeker nu 
zij zich als partij voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen in 
Amsterdam heeft aangediend. 

Enkele jaren geleden schreef ex-
provo Roel van Duyn: „Helaas 
rijn we niet meer in staat een 
re tie uit te voeren. Daarvoor 
heb— het anarchisme te veel aan-
hang verloren. Wat kunnen we , 
nog doen? Provoceren, omdat we 

weten dat we deze wereld niet 
meer veroveren kunnen? Klappen 
uitdelen zolang het nog kan: dat 
is de actualiteit van het anarchis-
me". De opperkabouter had er 
destijds veel succes mee, want 
het clubje medestanders dat hij 
om zich heen verzamelde groeide 
uit tot een beweging die de hele 
wereldpers naar Amsterdam deed 
snellen. Sinds het provotariaat is 
opgeheven toont Roel van Duyn 
ons een ander gezicht. Hij is de 
vriendelijke man geworden, die 
ons begrijpend, met uitgestoken 
handen tegemoet treedt en zijn 
volgelingen inprent in het offen-
sief tegen de wat hij noemt „ou-
de" maatschappij mededogen te 
[betrachten en het gewapend con- 

drukwekkend. De wanhopige 
zwerfgezinnen die in navolging 
van Engelse jongeren leegstaande 
panden betrokken, kregen de be-
langstelling en de morele steun 
van honderdduizenden woningzoe-
kenden in ons land. Maar iet 
alleen van hen. Ook de autoritei-
ten fronsten hun wenkbrauwen, 
want over het aantal leegstaande 
woningen kregen zij cijfers voor-
geschoteld die er niet om logen. 
Utrecht en Den Haag reageerden 
positief op de iedere avond terug-
kerende lijdensweg van de kra-
kers, eerder dus nog dan in Am-
sterdam, waar burgemeester 
Samkalden voor een voldongen 
feit is geplaatst. Tien panden 
vraagt het volksdepartement voor 

Kabouters op het Leidseplein: on-
ze pleinen zijn geen opslagplaat-
sen van blik. 

ten aarzelen. Het paste niet in 
hun denkraam zij hielden zich op 
de achtergrond. Slechts een enke-
le kabouter helde over naar het 
kamp van CPN (Ton Regtien), 
maar kreeg geen navolgers'. 

De stellingen van het drieman-
schap Roel van Duyn, Hans Tuyn-
men en Frans van Bommel, de 
braintrust van Oranje Vrijstaat 
mogen toch wat doctrinair in de 
oren klinken, het dagelijks leefpa-
troon van de kabouters voltrekt 
zich soepel, wisselt steeds van ka-
rakter naarmate de omstandighe-
den veranderen, onderscheidt zich 
door een verrassende oorspronke-
lijkheid, waarbij fantasie en Intel-

--ligentie hand In hand gaan. 

In tegenstelling tot de provo's 
zijn de kabouters niet verbeten 
en evenmin strijdvaardig. Wat zij 
laten zien, is het alternatief van 
een Truznigte. vastgeroeste zaken. 

'_loze werking van kunstrne 
en insecticiden, waarmee de Me 
sen worden vergiftigd. 

Sinds kort is onze alternatie, 
 kledingindustrie op gang gek 

men. Meisjes, die niet meer 
een atelier wilden werken, mak< 
nu goedkopere kleding voor iade 
een. Een projent van de geestel 
ke volksgezondheid is dat wij 1 
voorlichting over ons werk ga 
geven aan de politie. Vanuit de 
structuur moeten wij komen t 
een herstructuering van de ma 
schappij. De autoriteit, de sta 
is in zichzelf verdeeld. Wij moet 
opvechten tegen de werkelijke 1 
langenkliek die het niet kan zin 
Ik noem hen de economiesiavn 
Wij willen dat de goede kracht 
aan bod komen. Vanuit onsz 
moet naar een retifi...- alternat 
worden gestreefd". 

Oranje Vrijstaat of Kabout 
land is een niet meer weg 
cijferen toestand. Dertig prooi 
studenten, twintig .procent 
kende jongere». en tien prooi 
werkentie_MnielMrt den 	os 

Oranje Vrijstaat niet 
gebouwd op ideologie 
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slechts betrekking heeft op de 
praktische beïnvloeding van het 
menselijk verkeer, laat daarover 
geen twijfel bestaan. „Betrek de 
politie in acties, waarin die politie 
correct moet blijven". 

Reeds geruime tijd sprak een 
aantal oud-provo's over de oprich-
Ung van een volksuniversiteit 
voor sabotage van macht en ge-
weld. Tijdens de derde bijeen-
komst — half januari — trad 
Ruud Vermeer naar voren, die de 
oprichting van een eigen staat als 
de meest effectieve t orm bepleit-
te. Roel van Duyn 'schreef daaráp 
zijn staatscourant, een eigentijd-
se filosofie, die door zijn aanhan-
gers met respect en geestdrift 
wordt gehanteerd. 

In zijn proclamatie stelt hij: 
„Hoe ontstaat uit de oude maat-
schappij een nieuwe maatschap-
pij? Als een paddestoel op een 
rottende boomstronk. Uit de sub-
cultuur van de bestaande orde 
groeit een alternatieve samenle-
ving. De ondergrondse maatschap-
pij van de opstandige jongeren 
komt boven de grond en gaat, 
onafhankelijk van de nog heersen-
r" autoriteiten, zichzelf sturen. 
. 

 
e revolutie voltrekt zich nu. 

Dit is het einde van de under-
ground, van het protest, van het 
demonstreren. Van nu af geven 
wij onze energie aan de opbouw 
van een anti-autoritaire maat-
schappij" 

„Van de oude maatschappij is
nog wel wat te gebruiken. 
socialistische idealen en het best; 
van de liberale tradities. De pad-
destoel van de nieuwe maatschap-
pij voedt zich met de sappen van 
de rottende boomstronk tot zij 
vergaan is. „De oude maatschap-
pij", zo zegt hij, „zal voor onze 
ogen verslijten, wij zullen haar 
opgebrtdken. Links en rechts zul-
len de paddestoelen van de nieu-
we maatschappij zich uitzaaien. 
Heksenkringen van kabouterste-
den zullen zich federeren tot een 
wereldomspannend net: de Oran-
je Vrijstaat". 

Amsterdam werd uitgeroepen 
eerste kabouterstad. Op 5 fe-

bruari werd tot een aantal maat-
regelen besloten ter bevordering 
van een zelfsturende, onafhanke-
lijke maatschapij. In de kortst 
mogelijke , tijd werden twaalf 
volksdepartementen uit de grond 
gestampt en stuurgroepen van 
vrijwillige, onbezoldigde ambtena-
ren geformeerd. Deze ambtenaren 
dienden Serantwoording af te leg- 
gen aan de wekelijkse volksverga- 
deringen op donderdag, waar ie-
dereen zijn kritiek kan spuien. De 
Oranje Vrijstaat betrok verder 
een stadhuis, benoemde Roel van 
Duyn tot ambassadeur en liet een 
kabouterblad verschijnen dat bin-
nenkort wekelijks minder luxueus 
zal worden uitgevoerd dan het 
huidige maandblad. 

Het departement voor volks-
huisvesting, gesocialeerd vanuit 
Buro de Kraker manifesteerde 
zich aanvankelijk het meest in- 

;.., 

mei niet is gerealiseerd, zal die 
dag tot grote kraakdag worden 
uitgeroepen. 

Sympathie van een vorige gene-
ratje hadden de provo's nooit ver-
worven. De nieuwe signatuur 
Oranje Vrijstaat deed de ouderen 
ontvlammen. Heel Nederland grin-
nikte om de 'reeks seelse akties 
waarmee ook de leden van andere 
volksdepartementen in het stads-
beeld verschenen. De nog altijd 
nerveus opererende Amsterdamse 
politie wist en weet er nog niet 
goed :raad mee, want ook de vol-
gelingén van Roel van Duyn heb-
ben zich het etiket van vredelie-
vendheid en goede communicatie 
met de autoriteiten opgeplakt. 

De auto-eliminatiedienst stuur-
de zestig bakfietsen de straat op 
om daarmee te bewijzen dat Am-
sterdam gebukt gaat onder een 
waanzinnige verkeerschaos. Het 
departement van onderwijs op 
voeding en oppositie stelde een 
klikspaan aan, die tot taak kreeg 
te grote klassen te signaleren. Er 
was de actie van de spelende kin-
deren op het Leidsepleht, nadat 
kabouterauto's een parkeerterrein 
hadden geblokkeerd, er werden 
dynamisch-biologische winkeltjes 
ingericht voor de verkoop van on-
gespoten fruit en groente, er 
groeide een wandelende tak in de 
hoofdstad. 

Voor het aanduiden van situa-
ties en begrippen werden namen 
gekozen uit het vocabulaire van 
de establishment met het oog-
merk dat vocabulaire op het hak 
te nemen, te ontdoen van zijn 
officiële klankleur. Om die reden 
werd het weinig oorspronkelijke 
liedeke De uil zat in de olmen 
tot volkslied verheven. Daarom 
noemden de jeugdige sprekers die 
overal lezingen gaven in het land 
zich hagheprekers. 

De alternatieve maatschappij 
van Roel van Duyn sloeg in de 
harten van vele jongeren als een 
levensideaal, dat zijn kracht niet 
putte uit een ideologie, maar uit 
een rottende boomstronk. De 
vriendelijk getinte subversiviteit 
der kabouter deed de communis- 

NieuWa" ' .-- . 'Ovier be 
zorg, kindercrèches en openbaar 
vervoer. De eerste officiële witkar 
wordt binnenkort in roulatie ge-
bracht. De meeste departementen 
werken als aarte units, creëren 
eigen ideeën, hetgeen bijzonder 
lastig is voor de politie, die nau-
welijks preventieve maatregelen 
kan treffen. 

Hans Tuyman zegt: "Wij heb-
ben een wereld te verliezen. Tot 
die wereld behoort ook Vlaardin-
gen, waar de mensen op een bom 
leven. Wij moeten voorkomen dat 
straks een miljoen mensen naar 
de Veluwe worden geëvacueerd, 
omdat het havengebied van Rot-
terdam onleefbaar is geworden. 
Je hebt gehoord van dat Belgi-
sche rapport waarin duidelijk te 
lezen staat dat zwemmen in de 
Noordzee gevaarlijk is voor de 
gezondheid. Maar Wie doet er wat 
om dat zwemmen tegen te gaan? 
Is het dan niet onze taak het hele 
strand te bezaaien met glasscher-
ven en kopspijkers? 

"Wij zijd duidelijk verontrust 
over de milieuverontreiniging, de 

oiU e maatschappij is het r 
tast van tweeduizend jaar di 
ren. Een rigoureuze omwend 
valt dus nog niet te veewad 
maar tientallen symphatiser 
autoriteiten en ambtenaren or 
houden een intensief contact 
de Kabouters. Want hun alt( 
tiet verdient meer dan het ge 
fel van de toeschouwer. 



Ter Wolbeek: „Er kunnen ongelukken van komen" 

Oranjevereniging vreest 
actie van kabouters 

AMERSFOORT — Het Amers-
foortse Oranje Comité van Ka-
bouterstad Amersfoort (Utrecht-
seweg 125) heeft een open brief 
aan „lieve heer Ter Wolbeek" van 
de Amersfoortse Oranje Vereni-
ging en een eigen programma 
voor de viering van de Miste april 
(gratis hand-aan-hand-verspreid in 
een oplage van 500 exemplaren) 
het licht doen zien. In de open 
brief zegt kabouter Otto Ranje 
„te hopen op een vreedzame 
coëxistentie tussen beide staten 
en op een goede samenwerking in 
het bijzonder op de internationale 
feestdag 30 april". 

De beer W. J. C. H. ter Wolbeek 
van de Oranjevereniging deelde 
"-sgevraagd mee dat hij geen 

apathie kan opbrengen voor 
net kabouterpro en dat 
hij vreest, dat oor onbezonnen 
daden van de kabouters, zich on-
gelukkige voorvallen zullen voor-
doen. 

Kabouter Ranje zegt in zijn 
brief aan de heer Ter Wolbêek: 
„Een groot deel van Amersfoorts 
jeugd, dat nogal ontevreden is 
over uw nogal traditionele pro-
gramma (hetgeen anderen onge-
twijfeld weer zal boeien) zal wel-
licht de voor hun passende ont-
apanningsmogelijkheid vinden in 
ons programma". 

Het programma van de kabou-
ters vermeldt voor dinsdag 28 
april (de dag waarop de Oranje 
Vereniging een bromfietsrit 
houdt) een Oranjerit voor fiet-
sers en, als tegenhanger van de 

Oranjepuzzelrit voor automobilis-
ten, komen de kabouters op 30 
april met een puzzelrit voor 
speelgoedautomobilisten. (De ka-
bouters zijn niet voor ritten met 
bromfietsen en auto's omdat deze 
de luchtverontreiniging in de 
hand werken). 

Ook de kabouters knmen met 
een vuurwerk. Niet om 22.30 uur 
op het ijsbaanterrein Rubens-
straat, maar om 21430 nabij de 
Utrechtseweg 125. Door het vuur-
werk vroeger te doen plaats heb-
ben komen, aldus redeneren de 
kabouters, ook de kleintjes — die 
anders al in bed liggen — aan 
hun trekken. 

De kabouters hebben hun feest-
programma (waarin voorts o.m. 
opgenomen een • oranje-wandel-
tocht, een volksfeest met knikke-
ren, boomklimmen, zaklopen e.d. 
en samenzang) mede opgesteld 
ter gelegenheid van het feit dat 
op 'koninginnedag elf Edith en ka-
bouter Hans in het huwelijk tre-
den. Voor die trouwerij wordt 
iedereen uitgenodigd (op konin-
ginnedag om twee uur bij het 
stadhuis). 

Voorts wekken de kabouters 
een ieder op om op 30 april 's 
morgens tussen 7.30 en 8.15 uur 
op het stadhuis te komen ontbij-
ten. 

• 
De open brief aan de heer Ter 

Wolbeek bevat ten slotte nog de 
volgende passage: „Er zijn enkele 
belangrijke wijzigingen, maar 
toch vertoont het programma van 
u een grote gelijkenis met dat 
van ons. Daarom willen wij u 
vragen, of het niet mogelijk is, 
één groot gezamenlijk, internatio- 
naal, feest te vieren, Nederland en 
Oranje Vrijstaat samen dus". 

De secretaris van de Amers-
foortse Oranjevereniging, de heer 
Ter. Wolbeek reageert op de open 
brief met de mededeling, dat hij 
de activiteiten van de kabouters 
op en rond koninginnedag „klink- 
klare onzin" vindt. Hij zegt: „Wat 
de kabouters willen slaat nergens 
op. Ik vrees dat alles zuiver be-
doeld is om op koninginnedag de 
boel in het honderd te laten lo-
Pen"- • 

Het kabouter-idee van de alter-
natieve koninginnedag-viering is 
de heer Ter Wolbeek al een dag 
of tien: bekend. De heer Ter Wol-
beek: „Ik heb de kabouters ver- 

schillende malen aan de deur ge-
had en steeds heb ik er bij hen 
op aangedrongen het feest niet in 
de war te sturen. Nou werd me 
gisteravond toch de open brief 
van de Oranje Vrijstaat per koe-
rier aan huis bezorgd". 

De heer Ter Wolbeek, die overi-
gens wel sympathie kan opbren-
gen voor de wijze waarop de ka-
bouters hun programma op 
schrift gesteld hebben, zegt dat 
hij zich nog met zijn bestuur zal 
beraden over de vraag of het al• 
dan niet wenselijk is de medewer-
king van de politie in te roepen 
bij de pogingen de kabouters van 
hun actie te weerhouden. 

De heer Ter Wolbeek: „Ik wil 
niet beweren, dat de kabouters de 
opzet hebben bonje te maken, 
maar ik kan me wel voorstellen ' 
dat via de acties van de kabou-
ters zich ongelukkige voorvallen 
kunnen voordoen. Stel, dat ze een, 
stuk vuurwerk afsteken temidden 
van spelende kinderen. Voor der-
gelijke daden ben ik een beetje 
bang. 

4 
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enoldtten,Va'n de Itterpjaats oirschot zul-
011 Mogenkert wel van dit volksdeparke-
ment , nteer horen, in deze legerPha 
begonneedetenten.hnn bejacheliike toe-
„stand in ie.sien enhaaiden de voorpagi 
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se militairen door middel van stensels 
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tairen (thans oogenomen'in het volksde: 
partemenl.) naar ainléidiw vare 	qe 
arrestatie van de redaktir, - 1,,n 
waarbij de generaal het wetsartikel per-
vrijheid negeerde als re.rtegenw9•T , 1 gc.r .  
van het leger wat onze 
handhaven. 



onderwerp: 
Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat  

3 juni 1970 

Op donderdag 28 mei 1970 heeft er een"volksvergadering" plaats 
gevonden van de ORANJE VRIJSTAAT, voorheen de "Volksuniversi-
teit voor sabotage en pseudo-erotield Deze laatste benaming 
komt de laatste maanden in geen enkel stuk meer naar voren, 
doch wordt algemeen aangeduid met Oranje Vrijstaat, of afge- 
kort OVS. 
De vergadering werd geopend in het gebouw van de B.B.K., 
Nieuwe Herengracht 29 te Amsterdam, door: 

Er waren ongeveer 125 personen aanwezig. Buiten de in eerder 
gemaakte rapporten genoemde meest bekende kabouters", was ook 
aanwezig: ._ 
Niet aanwezig waren o.a.:aran DUIJN Roelof H. G.,20-1-1943' 
en 

Bij de qpening, te omstreeks 20.00 uur, deelde 	 de 
aanwezigen mede dat de gemeente Amsterdam de kabouters een 
pand ter beschikking had gesteld. Van DUIJN had hedenmiddag 
te 14.00 uur de sleutels van dit pand in ontvangst genomen. 
Wij zullen daar nu naar toe gaan en het pand in gebruik nemen. 

Er was niet bekend gemaakt welk pand het hier betrof, doch men 
verzocht de aanwezigen gezamenlijk in de richting van de Dam 
te lopen. 
Te omstreeks 20.45 uur arriveerden de "kabouters" voor het 
voormalige gebouw van de Nederlandse Bank in de Damstraat. 
Alhier werden zij opgewacht door een vrij grote groep personen 
waaronder vertegenwoordigers van de schrijvende en visuele 
persorganen. Tevens was aldaar aanwezig 	 

, die duidelijk waarneembaar één van de lei- 
ders was van deze aktie. 
Vervolgens las 	een perscommuniqué voor waarin werd 
bekendgemaakt dat dit gebouw (voormalig in gebruik van de 
Nederlandse'Bank) door de gemeente ter beschikking was gesteld 
van de kabouters. De gemeente had hiertoe besloten naar aan-
leiding van een door de TV uitgezonden interview met pre-mier 
de Jong, waarin deze had gezegd achter de kraakakties te staan. 

De aanwezigen werden gedurende de gehele avond in de waan ge-
laten dat het gebouw inderdaad op legale wijze was verkregen. 
De kamers in het gebouw werden verdeeld onder de diverse 
departementen van OVS. 
In de loop van de avond werd besloten dat vanuit dit gebouw, 
op zaterdagmiddag 30 mei a.s. een demonstratie zal worden ge-
houden, gericht tegen de woningnood. 
De gehele avond had een rommelig verloop en eerst om 01.00 uur 
begaven de meesten zich huiswaarts. Enkele personen, die te ken-
nen hadden gegeven geen onderdak te hebben, bleven in het 
gebouw overnachten. EINDE. 
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GWRRNTEPOLITIE-HILVERSUM 	 29 mei 1970 

1 0 JUNI 1970 

Onderwerp: Kabouteractie op het Brinkje in de Kerkstraat. 

v. •_ 

Ze 

Op zaterdag. 16 mei 1970, te omstreeks 14 uur werd 
op het brinkje van de Kerkstraat voor C.en A. een demonstratie 
gehouden door leden(kabouters) van de Oranje Vrijstaat afd. 
Hilversum. De demonstratie had ten doel te ageren tegen het 
gebruik van giftige stoffen bij het bespuiten van fruit en an-
dere voedingsmiddelen. Deze actie was enkele dagen van te vo-
ren aangekondigd door middel van zelggemaakypamfletten die 
op diverse plaatsen in de gemeente waren aangeplakt. 
De tekst hierop luidde: 

ORANJE VRIJSTAAT HOUDT A.S. ZATERDAG OM 2 UUR EEN OPENBARE 

MUZIEK-EN FRUITPIKNIK OP HET BRINKJE VOOR C.en A. 

FRUIT EN MUZIEKINSTRUMENTEN MEENEMEN. 
P.S. WAS HET FRUIT GOED HET IS BESPOTEN!!! 

Om en nabij 14.20 uur hadden zich op het Bridde een 40 á 50 
tal jongelui verzameld vanwie er een 8-tal voorzien was van 
een muziekinstrument. Zittend op een aantal aldaar aanwezige 
rioolbuizen werd gemuOlmerd en gezongen, terwijl anderen 
folders uitdeelden en weer anderen de z.g. "Kabouterkrant" 
a f.1.-- aan de man trachtten te brengen. 

Te omstreeks 14.30 uur verscheen er een gele Renault R.10 
waarvan de bestuurder een aantal dozen met appels bracht. Deze 
appels werden onder de jongelui verdeeld. 

Van deze jongilui werd herkend: 

Hij was in het 
bezit van een saxofoon en deed reeds eerder mee aan de nahou• 
teractie" op 4 april 1970, tergelegenheid waarvan een 50-tal 
jongelui de Kerkstraat te Hilversum hebben schoongeveegd en 
een deaneboom in het plantsoe:iop de Kerkbrink werd geplant. 
De demonstratie verliep rusti EINDE 

Afd. Inl.Dienst 
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Dietr.: 
	 i7e) a- _2k/59 Bijlage» 

BO: "oe,  y‘.0 
Datum rapport 

29-5-1970 
Betreft: Kabouters te Amsterdam. 

De activiteiten, passend in het kader van de te houden Gemeen-
teraadsverkiezingen d.d. 3-6-1970, van de Kaboutergroepering 
yte Amsterdam, werden op de film vastgelegd 

Zeer waarschijnlijk werden opnamen gemaakt voor een niet nader 
bekend geworden zuil te Hilversum. 
Zowel het filmapparaat als de geluidsopname - apparatuur waren 
van professionele kwaliteit. Opmerkelijk was, dat richtlijnen 
van deze filmer voetstoots en zonder enig kommentaar werden 
uitgevoerd. 



onderwerp: 
Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat. 

ACD/ I . 0 f 1. 8?  

Dupl. 

Datum: 1 5 JUNI $70 

mikt 

10 juni 1970 

Op donderdag 4 juni 1970 heeft in de avonduren een volksverga-
dering van de ORANJE VRIJSTAAT plaatsgevonden. Deze vergadering 
werd niet, zoals gebruikelijk, in het gebouw van de B.B.K. ge-
houden, doch in de tuin van het theehuis gevestigd in het 
Vondelpark. 
De vergadering werd geopend door: 

De vergadering werd bijgewoond door ongeveer 250 belangstellen- 
den. Buiten de bekende "kabouters" waren aanwezig: 

had de geluidsinstallatie verzorgd. Eerder in deze week 
had hij zich ook regelmatig ingezet voor de Oranje Vrijstaat. 

Niet aanwezig waren op deze vergadering: 

'Het meest besproken onderwerp van deze avond was de uitslag 
van de gehouden verkiezingen van de Gemeenteraad, waarbij de 
kabouters 5 zetels in de Amsterdamse gemeenteraad hadden ver-
kregen. Op deze avond bleek duidelijk dat niemand deze uitslag 
had verwacht. Men was ook niet unaniem gelukkig met de 5 kabou-
ter zetels. Velen hadden het wenselijker geacht indien zij 1 
of hooguit 2 zetels in de raad hadden verworven. 

'Van DUIJN , Roelof H. G. 20-1-1943, 	verklaarde wel 
'verheugd te zijn met het resultaat en stelde zich beschikbaar 
als wethouder van "welzijn: Deze suggestie gaf meer dan voldoen 
stof tot discussie. 
Eén niet geidentificeerde woordvoerder, die werd aangekondigd 
als zijnde een vertegenwoordiger van de woonbuurt de "Pijp", 
deelde mede dat een actiegroep uit de "Pijp" B & W een ulti-
matum van 14 dagen had gesteld voor het opruimen van de auto-
wrakken uit deze buurt. Indien binnen de gestelde termijn de 
schrootauto'd niet zijn verwijderd, zullen zij vanwege de aktie. 
groep op de kruisingen van de Ferd. Bolstraat worden geplaatst. 
De woordvoerder wees alle hulp van de kabouters af en stelde 
dat zij zelf kunnen beschikken over een ploeg van 300 buurtbe- 
woners. 
Onder leiding van 	 werden 
door enkele kabouters Caverse tegels onder de aldaar geplaatste

weggenomeno kinder-klimrekken,! Deze tegels werden ceremonigel in een vijver 
in het vondelpark te water gelaten. 
Te omstreeks 23.00 uur werd de vergadering gesloten en verlie-
ten de belangstellenden het Vondelpark. 



onderwerp:  

Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat 
18 juni 1970 

Op donderdag 18 juni 1970 heeft een volksvergadering plaatsgevon-
den. Deze vergadering werd, zoals de laatste weken gebruikelijk 
is, gehouden in het Vondelpark. De kinderspeelplaats ter hoogte 
van het Kattenlaantje heeft deze avond als vergadercentrum dienst-
gedaan. Opvallend is dat het aantal belangstellenden iedere week 
afneemt. Deze avond woonden ongeveer 22 personen de bijeenkomst 
bij, Onder hen werden de meest bekende kabouters gesignaleerd. 
Niet aanwezig waren: 

Het belangrijkste discussiepunt van de gehele avond was het op 
zaterdag en zondag 20 en 21 juni te houden kaboutercongres in 
Amersfoort. 

-1, opende als eerste spreker de 
vergadering. Hij hield een gloedvol betoog tegen het te houden 
congres. Hierna voerde Van DUIJN (Roelof H. G.) het woord. Hij 
noemde 	 een demagoog en prees zijn oratorische kwalitei- 
ten, doch was het volstrekt niet met hem eens. Vervolgens ontston-
den heftige twistgesprekken tussen deze woordvoerders en tussen 
de toehoorders onderling. De meningen liepen dermate uiteen dat 
men het nimmer met elkaarLzal worden, hetgeen kennelijk ook niet 
de opzet was. Later op de avond uitte 

heftige kritiek opugoel van DUIJN naar aanleiding 
van het artikel in de Haagse Pos -rover de Oranje Vrijstaat. Deze 
woordvoerder hekelde het op de voorgrond treden van Roel van 
DUIJN. 
In de loop van de avond kondigde' 

de aktie "Jordaan blijf staan" aan, voor zaterdag 20 juni 
1970. De belangstellenden werden voor informatie verwezen naar 
het adres Rozenstraat 16 te Amsterdam. 
Zoals gebruikelijk had ook deze volksvergsdering een bijzonder 
rommelig verloop. Enkele "top"kabouters hebben een commissie ge-
vormd teneinde tot een betere organisatie van de volksvergade-
ringen te komen. 



10 1 410 

1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

	 ) dtu.—:: 3 0 JUNI 1270 
Disc.: .1 YV4 "is 	- 	F4 _ 	 i gijlage(n) ,  	-7-14  

Afsar.: 	 B0 3 

Betreft: 
Oranje Vrijstaat - Amsterdam. 

Op 20-6-1970 werd te Amsterdam in het hoofdkwartier van 
Oranje Vrijstaat (Atheneum Boekhandel) een eerstedagenve-
loppe van Oranje Vrijstaat verkocht á f 1,75• 
De hierop voorkomende postzegels worden uitgegeven door de 
"STADSPOST" van Oranje Vrijstaat te Amsterdam. Zij worden 
uitgegeven in de waarde van 10 cent (oranje), 15 cent (rood), 
25 cent (groen) en 50 cent (blauw). 
Losse zegelverkoop werd niet geconstateerd. 

200 A 03 
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onderwerp: 
Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat 
2 juli 1970 

De laatstgehouden volksvergadering van de O.V.S. heeft plaatsge-
had op donderdag 2 juli 100 in het gebouw van de B.B.K. 
De vergadering werd te omstreeks 20.00 uur geopend door: 

De avond werd bijgewoond 
door ongéveer 50 personen,waar onder: 

Opvallend was dat ondanks uitgeoefende scherpe kritiek vele 
belangrijke kabouters on het appèl ontbraken. 
Gedurende het eerste halfuur van de vergadering verliep het ge-
heel vrij ordelijk en georganiseerd, doch bij het ter sprake 
komen van "de algemene toestand in de Oranje Vrijstaat" werd het, 
zoals gewoonlijk, een wanordelijke bende. 

In de loop van de avond werd bekendgemaakt dat de. Alternatieve 
P.T.T. van de O.V.S. (onder leiding van 	 ) gedu- 
rende de afgelopen week 500 brieven had verwerkt. Deze dienst 
zoekt vaste werkkrachten voor de bezorging, tegen een vergoeding 
van 10 cent per brief. 
Voorts werd medegedeeld dat in het Atheneum Nieuws-centrum op het 
Spui permanent enkele kabouters aanwezig zijn. Men werd verzocht 
om aldaar (ie eventueel geplande akties op te geven, teneinde tot 
een redelijke coërdinatie te kunnen komen. 

Uit de heftig gevoerde discussies kwam duidelijk naar voren dat 
er in kabouterkringen ernstig verschil van mening bestaat over 
belangrijke principiële punten. Er werd zelfs voorgesteld de 
gekozen gemeenteraadsleden van de O.V.S. geheel voor zichzelf 
te laten optreden en een nieuwe beweging op te richten zonder 
deze figuren. Dit voorstel haalde applaus en was tevens tekenend 
voor deze avond. Ylen nraatte over diverse soorten van akties, 
doch vanwege de grote verdeeldheid kwamen hieruit geen defini-
tieve plannen naar voren. 

Omstreeks 21.30 uur vertrokken een dertigtal kabouters Met de 
tram lijn 9 naar de Dam. Vandaar ging men hotel Polen, gevestigd 
op het Rokin, bihnen. Na aldaar, aanvankelijk onder protest van 
de direktie, iets te hebben gedronken trokken de kabouters 
per tram via L'Eurone naar het Doelenhotel. 	 • 
Zij maakten gebruik vande z.g. automatentram zonder te betalen. 



• 

Tijdens deze rit werden de afstempelautonaten onbruikbaar ge-
maakt. Zij propten de openingen van deze automaten vol met papier 
en karton. Bij aankomst Op het Muntplein trokken enkele kabouters 
aan de noodrem. De kabouters noemden deze aktiviteiten een 
aktie "voor gratis openbaar vervoer: 
Gedurende het resterende deel van de avond liep het aantal deel-
nemers langzaam terug. 
Omstreeks 0.30 uur bleef de alleen overgebleven 	zitten 
net niet betaalde rekeningen tot een bedrag van rond de honderd 
gulden. • 	 EINDE. 



Departement voor Vckkshuisvesting 
Oranje Vrijstaat - Aksie 70 
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Bestemd voor ieder die zich in een onmogelijke 
woonsituatie bevindt 

•Lees dit stencil goed door het is van belang voor 
en anderen 

• Bet is al enige tijd geleden dat het nieuwe 
opgericht werd. 	 • . 	 • 
Via dit NieuweC.B.H. hebben. w ij je adres »nt-, , nge 
ligt uiteraard in onze bedoeling daar iets mee te do 

Immers ons uiteindelijke streven is voor ieder een mens-
waardige bewoning te vinden of te cregren. 
Sinds de oprichting van h ot Nieuwe C.B.H.zijn wij erin.ge- 
slaagd tientallen van een woning te Neerzien. 	• 
Maar... vinden, wij het gaat te langzaam. gezien het grote • 
aantal woningzoekenden in Amsterdam.Want. er staan nog altijd 
zoveel•woningen ,panden en .;gebouwen leeg ,dat wij gemakkelijk 
15000 menseneen redelijke woning zonden. kunnen bieden. 	• 

Natuurlijk staan aldie_panden niet.zonder reden leeg. 
De oorzaak hiervan is o.m. het. gemeentebeleid..(iets van deze 
politiek is t9.vindenop het bijgeveegde.stencil.) 
Nu is het vpor_de kabouters niet:gemakkelijk gebleken om deze 
politiek te doorbreken.De botte ontvolking van de binnenstad 
gaat rustig . ,verder..Grote hotelbedrijven vestigen zich in 
de grachten gordel achter oud-uitziende geveltjes. 
In feite zit daarachter een gloednieuwe flat. 
1)e woonhuizen worden achter de gevels afgebroken nadat de 
bewoners deer intimidatie van . de gemeente zijn verdreven. 
Andere woonhuizen veranderen na maanden leegstaan in luxe 
kantoorgebouwen.  ,terwij1 weer andere zich ontpoppen in dood-
ordinaire opslagPlaatsen voor bedrijven. 

De. geffieente geeft aan eigenaars van leegstaande kantoor= 
panden S1.1áidie en de verdreven stadsbewoners komen of in veel 
te dure flats in'BijiMermeer ,of opa straat terecht. • 
De vele onderhuurders bijv. genieten helemaal gé -gn bescherming. 
Evenals alle -  jongeren' tot 27 jaar. 	. 
En dit is een belangrijk percentage Van -het totaal aantal 
woningzoekenden. 
Maar voor de gemeente en C.B.H. beStaan:dezergroepen blijkbaar 
niet, want ze worden onverbiddelijk :op straat. gezet. 
Ook - hebben wij gemerkt . dat Samkalder; het bevel heeft gegeven 
aan de politie stregei'"bp te treden tegen deze mensen als .ze 
het lef hebben om égenmachtig - een leeg pand te betrekken. 
Zo gooit Samkalden cr nog een schepje bovenop met het bespotten 
val, mensen die in schrijnende woningnood'verkeren.i 



Wat moet er gebeuren? 

Het antwooi.d'is eenvoudig. 
Wij gaan onze "burgervader" duidelijk maken dat wij zijn 
bdtte handelwijze niet langer verdragen. 
Zijn ontvolkingspolitiek - is immers in feite niets anders 
dan een brute deportatie politiek. En. de bewoners hebben 

. niets te-vertellen hierin-": .• 
Of wel? , • 	.. 	• 

De kaboutertjes hebben een•.plannetje gesmeed. Als het lukt 
is het. effectief. Want zelfsSamkalden en de grote slopers-
bazen kunnen niet blijven , drijven als de bevolking hun. 
politiek giet meer tolereert. 
Als.... de 1:3e - :.V o lkinghunpolitiek niet meer tolereert. 
Wij hebben het al gezegd ',zonder dip bevolking;(zij die in 
nood verkeren) is` het plannetje' waardeloos. 
En die bevolking daar hoor jij. bij. 
Jij bent een meis dat in nood omstandigheden, verkeert, 
(wat in 1970 nietmmeér mag bestgan.),anders was je. immers 
niet bij.ons gekomen ? 
Jij bent een mens die naast. kleding en voedsel een woning 
nodig heeft.. 

'Nu het plan. 
Volgens ons is er maar een dag waarop je tijd kunt 

maken ,en dat is op . een zaterdag. 
Het is . de bedoeling datje zaterdagmiddag ,II juli a.s. 
om . 2 uur precies met je spullen in die bewuste straat . 
aankomt. AlS je niet komt lopen al die-andere mensen de_ 
zeer grote 'kans op een mislukking van het-plan ,dus ze krij-
gen in dat geval geen woning.Hetis van het allergrootste • 
belang dat je komt. 

Bij de verhuizing heb' je nodig.: een tafel ,stoel 
platen om aan de muur te hangen...ieen .  bed_of een. matras 
(luchtmatras) kookgerei ,voedsel ,kortom - datgene•wat_nodig : 

 is•em eenhuis bewoonbaar''te maken.. .  
Als .het enigzins.kan :zorg dan zelf-voer vervoer ,maar_alS je 
echt geen kans ziet om_datte realiseren ,(Met bakfietá even-
tueel.)moet je:dat even zeggen tegen de kabouter. die iiij'je 
langs komt ;of stel, je in .verbinding .  met ons (Aksie 70 Prin- 

	

sengracht 462. Tel. .22§.010)' 	 • 
In dat geval zullen wij ar het mogelijke doen om je te helpen 

Je hoort nog van ons welke straat het is want je snapt 
wel dat we dat geheimpje nog niet willen verklappen. 
Niet om jou persoonlijk maar omdat het dan misschien uit-
lekt. Tevens hoor je dan op wolk nummer en/of op welke etage 
je komt te wonen. 

Is er gevaar of enig risico ? 

Wij stellen nadrukkelijk dat van enig lijfsgevaar 
of gevaar voor zoekraken van eigendommen beslist geen sprake 
zal zijn.Elke angst hiervoor is ongegrond. 
Maar zorg ervoor dat je als dat nodig is terug kunt keren naar 
de plaats waar je nu zit. Dus houd je woning in reserve. 
Je betaalt in de nieuwe woning geen huur zolang wij er niet 
100% zeker van zijn dat je kunt blijven. 



Tijdens de verhuizing wordt voor de kinderen gezorgd. 
E;r is een krbche in de straat aanwezig. 
A.iij rekenen op je ;wij van oze kant doen alles om je te 
helpen. Laat ons niet in de steek ,onder geen enkele 
voorwaarde. Alleen dhn kun je je lotgenoten en jezelf 

helpen. 
Het Nieuwe C.B.H. 

P.S. Zaterdagochtend vroeg II juli ( De bewuste 

dag.) ligt er een briefje in de bus in welke straat 

je aanwezig moet zijn en welke etage / woning 

je kunt betrekken. 

• 
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7r,ORiTTE LIJ ST 	:II:GZORNWDEN.  

- ADRES (eventueel postadres) 

- Tel.: ( 
	

11 
	

bedrijfstel.) 

- r:IMIMUM ..ANTAL J.C:',.ERS +OPPERVLAKTE IN M2 
 (keuken en toilet niet meegerekend;die zijn 

vanzelfsprekend) 

- LArTAL 

- AAI 	KINDEREN (+leeftijden): 

EIGEN VERVOER VOOR VEREUIZIUG: 	JA/NEEN 

- EIGEN FIUJ„.1:CIELE MIDDELEri: 
(niet meer dan f300,- 

• 1:17gt aan de toestand van het pand) 

- HEEFT U KnNICJU,DIE 111211: 	HELP OVNNAP 2EN: 
(h ,:.ndig in elekticiteit,water-,en timl.lerworkzaamheden) 

- HMFT U EEN URGEi:TIE 1TL2KL.M.ING: 
ZO Jl., WILT VOGR SEN: 
(ze dienen alleen om in een eventueel 
kort geding nog sterker te staan) 

- KEEPT U Ei VOORKEURBUURT: CENTRUM;O-ZUID; Nv'-ZUID; BUITENVELMRT; 
(minstens drie omlijnen) 	...,MSMLVEEN; NIijNERBUURT; JORD'AN;BE EIL=EN; 

0-EST; Nw-WEST; 112PERBUURT; JAVABUURT; 
7,WGR,'FSMEER; OMG.,d..:3TEL:iTATIOr;O:W.MUILT,RP. 

- HEGFT U EEN VOORKEUR VOOR EEN VERDIEPING: 
(m.b.t.de 'ouderdom) 

- IS nar).•GIIIG POODZI..KELIJNEZIO 

GEBRUIK itdcen VN EEN CRICHE 

- NEUT U WbG -ANDERE NREPEERGEVALLEN,' 	•.. . 
• : DIE NIET DOOR HET OUDE C.B.N.GEHOU'AN• WORDEN:'.' 

(adressen + namen + verdere gegevens doorgeven) 

WILT U DIT. FORD1ULIER VOOR ONS AUER BELANG, INGEVULD:, ZO SELAMGELIJK 
OPSTUREN HA.,:a BOV2C2NOEMD -DRS. 
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AKTIE'70 	AKTIE 

Hiere_lder volgt deijst van lee,;st:Laue _Jonden, zoals deze er 
per 090370 uitziet. Hiertussen zitten zowel gemeente,'sanerings-
maar c.oki particuliere panden. E6n.hebben alle echter gelijk, nml. 
dat ze allen leeg staan en als zodanig rotte plek -Ken in de Amster-damse binnenstad vormen, want »deze lijst heeft alleen nog maar betrekking cp- Amsterdams binnestad, maar maak U .geen illusies, ook de rest komt er aan, misschien duurt het wat ladger, tenslotte zijn dat er zoveel, dat 

daar wel enig werk inzit, maar komen zal hij. 
Waarom kan de gemeente de páriculiere panden niet huren, en d.m.v. de vier komma &6n miljoen die daarvoor. aanwezig zijn deze panden tót woonruimte om te bouwen, welke onderdak kunnen•bieden aan beaarden studenten, vrijgezellen, kunstenaars e.d. 	

j 	, 
 

leegstaande panden: Keizersgracht 182. 	Prinsengracht 255 
147 	 166 
162 	 - 1 Spuistra i t . 6 . 	s yll. isis 	: n  
127 	

399 

138 	Turf 	
35 

markt enige 345 
panden!! . 

1 
90 

 5 5' 	 85 	
1 	Kerk 3e detering 411 17 	 , 87 	 darstraat. 	• 435 188 	w 	s 25 	 282 - 40 	 162 	

485 25c': 45 	 487 237 64 	 485 228 66 	 314 234 68 	 25 200 70 	 547 289 71 	 585 290 
607 Singel 	143 	 267 
609 95 	 264 615 80 	 365 

40 	 408 	
617 

 
833 157 	 374 .„-... 	 492 37 	 313 
490 38 	 102 	 516 Sarphatistraat 	3 	 99 	 514 

	

5 	 88 
86 	Herengracht 	14q Raadhuisstr. 	42 	 73 	 135 Rokin 	 44 	 48 	 89 Spuistraat 	64 	 45 	 38 Nw.Zijds 	147 	 65 	 22 

	

• 

Herengracht 	149 	 438 	 . 51 

	

135 	 442 	 12 

51 
12 	 Leliegracht 	23 

82 	 405 .  
38 	 Brcuwersgracht 	97 

4 22 	 48  
50 



1.015"a  
Oranje Vrijstaat, 9 juli. 1970 

2Degi_fsc)lf in de binnenstad 

'AUTO-CHEMIES VOEDSEL VERGIFTIGT  DE AMSTERDAMSE BEVOLKING 

RADIAAIWEGEN het GEVAARLIJKKSTIII 

In de nauwe straten van de binnenstad vormen zich tijdens 

het spitsuur_ 7..clus vlak voordat le gaat eten voortdurend . 

lange files auto's. De stationair draaiende motoren spuwen 

2 tot 3x zoveel koolmonoxyde en.andere gifgassen uit als 

eenunormaalurijdende auto. Zelfs de schoonste motor met de 

schoonste.benzine •verandert daar niets aan. De verkeers-

lichten stimuleren deze opstopping nog eens ekstra. 

Stoppen - optrekken 

stoppen - stationair 

stoppen - optrekken! 

Het lage arbeidsvermogen'van de automobilist in de eerste 

twee uren dat hij op zijn werk is, is geheel en al te wijten 

aan het inademen van koolmonoxyde. 

Wat de auto's achterlaten voor de bevolking is een spoor 

van door uitla7tgassen vergiftigd voedsel. Het kool-

monoxyde dringt overal in door, verzadigt ons voedsel en 

breekt de vitaminen af. De automobilisten in de winkele.,.. 4 

 straten kunnen er niet onderuit dat ze vergif aan elkaar . . 

en aan . het voedsel toedienen, terwijl ze met hun draaiende 

motor stilstaan. Zij worden door de anti-gif-aktie gewózen 

op hun gifgasproduktieL 

Van de winkels en restaurants , die de Amsterdamse bevolking 

Koolm.onoxyde-vrij voedsel• 

willen leveren, verwachten wij , dat ze de 

Ar70-0HEMIES VOEDSEL- stroken 3 dagen op hun ruiten zullen 

Zaten zitten. Het lijkt natuurlijk dat deze ra.arschuwing 

tégen  hun omzet is gericht" naar het is van belang"dat ook 

de winkeliers inzien dat deze aktie nodig is on de autovergif- 



• f• 

tiging te stoppen. 

De -  gehele Amsterdamse  bevolkii dient aktie te voeren  

om hun le3fmilieu te redden. 

Elke. dag is een aktiedag voor ORANJE VRIJSTA.é,T! 

Je meer van onzeakties wil weten -, -  berd-an: 

. Hans dp Ilijke: 338239 

of: 

• Herman Vals: 736765. 



kaboutervergadering! te Dieren 
op vrijdag 12 juni 1970. 

Met betrekkpig tot de vergadering, die vrijdagavond j.l. door 
aanhangers van het "Oranje Vrijetaat*.idee werd gehouden in de jeugd-
koffiebar "Jojo Sacint" aan de Kruisstraat te Dieren, bericht ik Ij dat 

.desa bijeenkomst hebben bij- 
gewoond. 	 . Zij rapporteerden ten aanzien 
van het verloop van deze bijeenkomst als hieronder verkort weergegeven. 

bezoekers: Zet aantal 1:peoekere wordt geschat op O, is leeftijd 
variërend van 15 tot 35 jaar; in Met begitINOtAde-avond 
waren er vrij, veel scholieren eanustlireUg•van Neteesten 
tegen 9 uur verdwenen. 	 - 	: . 

inleiding: Zen "kabouter" uit Amsterdam leidfflirtne*Cde ka eet Mat be. 
schouwing over de ideologie van de "Oranje Yrljetaat".14,110 
waarbij hij enige voorbeelden aanhaalde van het eptredgul~ 
kabouters te Amsterdam. 
De volgende spreker was eveneens losle,beeditstelellSite 
"kabouterleider", die uiteenseSeMA Zien wil trachten de 
maatsohappij door evolutie te Wehateren door van onder af 
in naaste omgeving te beginnen dikt initiatieven en acties 
die de bugerij aanspreken en de sympathie van de bevolking 
hebben.  
Er volgde een dlifuesie ten aansierran de traag of de leer 
van Marx of die van Lente werd gevolgd, doch de meningen 
daarover waren nogal onduidelijk en verdeeld, 

pro, ramma voor Dieren: 

De plaatselijke "kabouterafdeling" had voor Dieren een 
programma opgesteld en legde de plannen ter tafel, t.w. 

a. 

Men vil set gemeentelijke autoriteiten en met personeel 
van het zwembad bespreken of het bed bij warm weer niet 
langer zou kunnen worden opengesteld. 

AgD1 	/5-•  
Duo  

Datum ; 2 2 JULI 1970 
b]  

p 

.3 
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b. bossen. 

Een vraagt zich af waarom de bossen 's nachts niet voor het 
publi k zijn opengesteld. Daarover zal men met de beheerders con- 

tact opnemen. 

c. Orid.... 41- . E4 • 
Ten aanzien van het kleuteronderwijs stelt men dat de "peuter een 

- 

speelelaatsen" het meest bezet zijn door 
kle

ool moesten zitten. 
uters, kinderen van 

jaar of vier die eigenlijk op een kleutersch  
Fe' -:ehuwde vrouw had daarover al eens contact gehad van stede 

de chef 

afdeling onderwijs ter secretarie, die had gezegd 	
ni 	te  

Gezegd werd dat er voor een kleuterschool 
een wachtlijst was 

ring. 
waarop al 80 namen stonden vermeld. Men zag daarin graag verande  

er werd staande de vergadering een " departement onderwijs" 

ins steld d&é 
zich in deze problemen zal gaan verdieeen. 

Tot de anweziee sceálieren werd een oproep gericht zich op 

weabouterwij 
aze" te verzetten tegen eventuele vreemde toestanden 

op school. 

d. verdovende widdelen. 

hen zou een voorlichtingecentrum wi:len heen voor het middelen; 
verstrekken van informatie over het gebruik van verdovende  
verslaafden zouden daar raad en bijstand moeten kunnen krie

.gen. 

e- 2=1.41.22112211=2.1.  

Aan " de eemeente " zal worden eevraagd of mogelijk lozen 
een
een slaap- 

opvangcentrum een worden gecregard weer jeugdige  

eelegenheid kunnen vinden. 

f. adviezen aan iontreren. 

Er wordt behoefte gevoeld aan een 
"raad" of "commissie", waarin 

een arts of een psycholoog zitting heeft, die aan jeugdigen advies 

kan geven over problemen des levens. 

g. huiree 

Volgens de kaste danse kabouters was het "Huizenkraken" in de 
hoofdstad een beetje uit d han; gelopen. In Dieren had men reeds 

de eigenaren van enige lee

e
gstaande woningen benaderd en eevraagd 

eaarom die huizen lee stonden. Meestal was het antwoord dat de 
neeeen zouden woeden gesloopt. Ilen had daardoor d in 

	eekreeen 

eo 
dat de helft van " oud Dieren" voor afbraak

d  
b strand

e 
 was

drek  

be eerscentrum. 
ren wil een kabouter-perscentrum in Dieren oprichten. 

Een 

aanwezige stelde zich terst•ld besceikbaar, 

i. rastarbeiders. 
er za naar gestreefd worden de gastarbeider te leren begrijpen 

l en hen de nederlandse taal wat bij te brengen opdat ze beter kunnen 
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 

j.
Aan het gemeentebestuur zal ta stemmine wo-den 

: evraagd om in 

Dieren een " muurkrant" in te voeren, doee nid:el waarvan men zijn 
blZeji 
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n1 -1 	pubiitgk k-nbaar kan maken. 

1 -..:,chtte tenslotte enige "departementen" samen te stellen, 
doch 	rvo, r was 5ij, de aanweslien weini, animo. De meesten hadden 
inmiddels 1.e s'Lal, waar het door nitt, en rook slecht ;.o: ven was, 
verlaLen. 

j)e, indruk bestaat dat de belanr:stellenden voor het over ,rote 
deel vaste bezoekers vin "Jojo ;ag um" zijn. li.ag • 

20 juli 1970. 



Verontrust door het uitblijven van 
enig kabnu•ernieuws spoedden wij 

naar de Spoorstraat :34. waar 
men sinds woensdag 1 juli i.l.. dage-
leks tussen negen uur s morgens 
en half ei! •s avonds. kabouters kan 
aantreffen in Scene-a-goo-goo, de 
wairmalige synagoev. Sinds dr sub-
sidie win vierduizend gulden, via 
_Ons Clubhuis". kan een ieder daar 
til 15 augustus dagelijks kreatief be-
Al g zijn met vers•hiilende materia-
len. er kan naar muziek geluisterd 
worden en er kan gepraat worden, al 
dan niet in de spaokers corner. Des 
kabouters hebben de boel aardig op1 

 go, kn;ij,t. !luwt blovdrodg• verft valt 

onmidd. - llijk na hel passeren van de 
i.terkidkairen op In' het gebouw drie. 
voor wie het nog interesseert. lang-
harigen. Ze zijn kreatief bezig: één 
laSste•t naar , naziel:. dc ander maakt 

ont.alidelijks mei klei aan zo'n 
draaigeval en de derde 

vangt binnenl«mwrs O. Hij hevfl• 

het er niet druk mee. deze snikhete 
dag. Gemiddeld komen zo'n vijftien 
kinderen naar het gebouw. in de 

, .efti• d van acht tot vijftien jaar. 
Oudere jonger, , n Wijven overdag 
weg. maar komen .› avonds wel op-
dagen. vertelt opvangerenderwijzer 
eit Dierei.i. .1. van Doorn. 

Weinig tijd 
Van Doorn is een potentiële kabou-
ter. zegt hij. Ilet verschil tussen een 
„echte -  en een petentiëte kabouter 
wijkt eer: 13 ,.vestie van tijd te zijn. 
Van Ihme te weinig vrije lijd 
Jen ven 	t.31mottlyr to' zijn. 

11o•1 lijkt 	_dat zijn jirobleem 

Voor FRUITMANDEN en 
FRUITSCHALEN 
onze specialiteit I 

Fa. 1. 1. L. Kuster, Hoofdstr. 133. 
Veip (G.). tel. 3562 
40 jaar in Velp 

el /‘",‘"t-e• £e-e-rt , " 

\ 1:111)1( 	11) Ji l l 	19- 0 

DIERENSE KABOUTERS WILLEN NU 
WEL EENS „LASTIG" GAAN WORDEN 
„Die kabouters zijn vriendelijke jongens", zo zegt men in Dieren, „je merkt er niets van dal ze er 

zijn". 

die op die vrijdagavond in Jojo Saggum werd gehouden? Wanneer wordt 
En inderdaad, wie heeft sinds 12 juni j.l. iog iets van ze gehoord, na. de 

eigenlijk met versehillende departementen die toen gevormd werden? 
niet „de totale mentaliteitsverandering", zoals op die avond zo fel werd eerste volksvergadering bepleit? En hoe zit het 

er een begin gemaakt 

wensen. Barry V.: .,Maar een autori- Lastig 	 tair toontje hou jr natuurlijk toch. 
Dat vriendelijk, speelse (..ludicke") 	

alleen overloodige autoriteit willen van de kabouters zit een beetje 
we voorkomen " dwars. Barry Vos: „Er zijn wat weke 
De gemeenteraadsvergaderingen zul-akties gevoerd tot nu toe (het graven 
len straks ook door de kabouters be-van een alternatieve kaboutertunnel 
zocht worden. Het wordt een zoge-b.v.). maar de mensen moeten zo 
naamde gemeenternadseontróle. Na-langzamerhand wat van ons gaan 
gegaan wordt of de partijprogram-merken. We moeten lastig zijn". 	
ma's ook worden uitgevoerd. De groep in Dieren verkeert nog in 
Voorts worden voor Dieren de moge-de opbouwende fase. Ze kunnen 
lijkheden onderzocht om 's avonds te straks twee richtingen uit, namelijk 
kunnen zwemmen. De Bevers mogen lelie van Roel van Duyn, als voort- 

 's avonds zwemmen. de werkende 
zetting van provo, min of meer aan-  

jongeren kunnen niet in het zwem-gepast aan de maatschappij. of die 
bad terecht. Daar willen de kabou-kan Roel Burgier, die een anarchts-  
ters wat aan doen. Want de grond is 

tische 	heeft. Men 
van iedereen. vinden de kabouters. is het er in Amsterdam nog niet 
•ergens is die altijd een keertje ge-over eens of de kabouters volgend 
stolen". Maar er staan nog meer za-jaar wel moeten meedoen aan de 
ken op het programma. Binnenkort Kamerverkiezingen. Barry Vos: _Het 
zal hij de borden „D:eren. gemeente zou je reinste waanzin zijn om er 
Rheden". het bord _Dieren. kabou-aan mee te doen. We moeten ons niet 
terdorp" geplaatst •orden_ in een politieke richting laten du- 	

Ziekenwagen wen. Persoonlijk hen ik het met 
Dieren heeft geen eigen ziekenwa-Roel Burgier eens." 
gen. De kabouters willen ook daar 
wat aan gaan doen. Ze hebben uit-

gevonden dut in Apeldoorn zo'n wa-
gen te koop is en dat willen ze dan 
ook gaan doen. 
De mensen die van die ziekenauto in 
de toekomst gebruik zullen maken 
worden door de kabouters met hun 
neus op de feiten gedrukt: Waarom 
moei u van deze ziekenauto gebruik 
maken. van dit vervangende trans-
port? Waarom is dat Met anders ge-
regeld' 
Naar hot voorbeeld van Voorburg 
denkt men ook aan de aktie 

	

dro!land 	Uitwerpselen van 
' honden (hoe vaak stap je niet in het 

..geluk"?) worden dan voorzien van 
een vlaggetje. een flinke hoeveelheid 
wordt in een grote kruiwagen ge-
gooid. die men vervolgens bij een 
winkelcentrum neerzet. 
Op de vraag of Dieren al kabouter-
rijp is, komt het volgende antwoord: 
Bij persoonlijke benadering zijn de 
reakties gunstig. Als groep worden 

we beschouwd als „langharig tuig - . 
De kabouters zullen zich daarom 
gaan konsentreren op akties. die de 
tib.ris benaderen in zijn privéleven. 
Wijkraden en laelrijfsraden moeten 
de ,.schijndemokralie uiteindelijk 
gaan vervangen. 
We zullen. gelijk de kabnuters zeg-
gen. wel zien hoe het gaat lopen! 

• ." 	• 	A. •C. - Lagany. 

door vele Dierense keirnuittin gedeeld 
Js wordt. liebrilcle Amsterdamse ka- 

bouter Barry Vos: „Nou, dit hele 
geho coca biai is WI) vig•nlijk (1010' 

ColigIVol. MCI is wel niet - 
onder die naam eepresenteerd. maar 
dat was in verband met die sub-
sidie. dat was reen moeilijk. maar 
wij dachter. dat er wei begrip voor 
was, men vond het goed. Dit Is dus 

e.ewoon één van dc projekten waar 

Praat-college 
In ,.De visie van het anarchisme" 
lezen wij o.m.: ,.Het parlement is een 
praatcollege. waarin partijen voor 
hun belangen opkomen. Op basis 
van partijpolitiek word: een schim-
menspel opgevoerd tezamen met de 
regering, die ook door het spel van 
de partijen is ontstaan. Het parle-
ment vormt daarom geen enkele 
waarborg dat de heersers +ten wat 
het volk wil en biedt ook geen be-
scherming van de vrijheid van de 

burger!" 
Automatisch komt de vraag op of 
het dan niet wat inkonsektvent is 
ewo•st dat, als de meerderheid van 
e Dierense kabouters achter de 
deeën van Burgier blijkt te staan. 
ie subsidie van vierduizend gulden 

van de .,overheid" wel is aange-

pakt. 
Ook Barry Vos blijkt dat als een kon-
troversteel punt te beschouwen. 
De handentheorie van Roel van 
Duyn wordt aangevoerd: links d' 
nieuwe maatschappij. rechts de 1w-
staande maatschappij, waar men een 
alternatief voor probeert te bereil ..i.n. 

Een schone kretentheoric, maar ‘val 
moet. Dieren ermee? 
Barry V.: „Het hangt allemaal af 
van degene die het het best weet te 

brengen. Het is geen kwestie van 
wel of' niet_We'ten hoe *é het hier 
gaan doen, het moet vanzelf gaan 
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17 juli 1970. 

Onderwerp: Lijst van kandidaten van de "Oranje Vrijstaat" (Kabouters) voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen voor 's-Gravenhage, welke op 3 juni 
1970 hebben plaats gevonden. 



17 juli 1970. 

Onderwerp: Lijst van ondertekenaars van de kandiaatenlijst van de "Oranje 
Vrijstaat" (Kabouters) voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 
"s-Gravenhage, welke op 3 juni 1970 hebben plaatsgevonden. 



Onderwerp: 
Volksvergadering van de 
Oranje Vrijstaat op -
23 juli 1970. 

De Volksvergadering.van de Oranje Vrij-
staat, gehouden op donderdag 23 juli 1970, heeft plaats 
gevonden in het gebouw van de B.B.K., gevestigd Nieuwe Heren-
gracht 19 te Amsterdam. Te omstreeks 20.30 uur, waren onge-
veer 50 personen aanwezig,waaronder: 

De vergadering werd geopend door een onbe- 
kende spreker, die mededeelde dat van 24 augustus 1970 tot 
29 augustus 1970 een boot in Amsterdam komt. Op deze boot is 
een tentoonstelling ingericht over de milieuverontreiniging. 
Gevraagd werd of de kabouters een aktie wilden voeren om het 
publiek attent te maken op deze tentoonstelling. Hierop werd 
gereageerd met:"Wij zijn geen reclamebureau" en"Kabouters zijn 
niet tehuur voor te voeren akties die anderen geld opbrengt", 
waarna deze aktie werd afgewezen. 
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en 	 vervolgden de 
vergadering met een emotionele discussie contra 	- 
e n 
over de financiële kwestie de Oranje Vrijstaat betreffende. 
Deze discubsie liep al snel uit op het elkaar beschuldigen 
van gemaakte fouten. Hierna volgde een enorme scheldpartij 
waarbij zij elkaar uit maakten voor dieven en-oplichters. 
Reden voor deze discussie was het op de Interdepartemántale 
vergadering uitgegeven pamflet van het VOLKSDEPARTEMENT VAN 
FINANCIËN EN HULPVERLENING. 	 Naar aanlei- 
ding van dit pamflet, uitgegeven op 20 juli 1970, zegde 

toe op de Volksvergadering van 23 juli 1970 een 
verantwoording van kasgelden over te leggen. Dit is door 

uitgewerkt in een stencil 
Op het moment dat dit stencil in de Volksvergadering werd 
behandeld begon weer een zeer heftige discussie tussen groep-
jes kabouters waardoor een grote wanorde ontstond. De Volks-
vergadering devalueerde tot een 'complete chaos. 

Op deze Volksvergadering is door het DEPAR-
TEMENT VAN FINANCIËN EN HULPVERLENING nog een"speciaal ramp-
nummer" uitgegeven. Dit is tevens het pamflet dat is door-
gespeeld naar de pers waarna in diverse dagbladen publikaties 
volgden. Bijgevoegd 



I ot LbeS3 VOLKSDEPARTEMENT VAN FINANCIEN EN HULPVERLENING 

speciaal rampnummor' 

Do moeilijkheden over de financien van de Kabouterkrant bestaan al ge- 
ruime tijd. Tot nog toe was het onmogelijk een formule te vinden die 
zowel goed loopt wat betreft distributie en inning van do opbrengsten 
van do kabouterkranten als de afdracht van die gelden aan de staatskas. 
Do kabouterkranten nr. 1 en 2 slaagden er bv. naar net in de produktie-
kosten te dekken. Op een gegeven ogenblik vond er bij . de kaboutorkrant 

een machtsgreep plaats. Do personen die in het begin voor verschijning, 
distributie en inning zorgden, werden - zonder voorkanis van de volks-
vergadering of do interdepartementale raad - vervangen door E.v.a..% en 
R.B. (en een paar lakeien). Vanaf hot ogenblik waarop zij de nacht in 
handen genomen hebben, is het onduidelijk geweest wie waarvoor verant- 

woordelijk was. 
De kabouterkrant staakte de samenwerking met do staatskas (was daarvoor 
de grootste bron van inkomsten van de staatskas) en ging op eigen houtje 
(en dus onkontroleerbaar) bepalen welke akties gevoerd moesten worden en 
hoeveel geld daarin gestoken zou worden. Door deze handelwijze is het 
mogelijk geworden dat de schulden van do O.V.S. niet moer door de staats-
kas betaald konden worden. Dit leidde tot het afsluiten van telefoons, • 
gedonder met deurwaarders en stagnatie in do bevoorrading van depots 
(wegens "wanbetaling"). 
Personen die kritiek op het financiële "beleid" van de kabouterkrant 
uitoefenden, werden afgeblaft not kreten als: Jij hebt niets in to 
brengen: jij hebt ... gulden achterovergedrukt. Hans Tuynman kroeg door 
dergelijke uitlatingen van E.v.d.H. de schim moó duizend(en) guldens 
gestolen te hebben. Deze insinuatie hooft E.v.d.H. niet waar kunnen 

maken. 
De opbrengst van 3 en 4 (totale oplage 25.000 had maximaal fl. 18.750,- 
kunnen zijn. In de Staatskas kwam ± 2000 gulderi. Hugo Miens vroeg 
waar de rest van het gold gebleven was en kroeg to horen dat het in ak-
ties was omgezet. Ook deze bewering kon niet door de heren van de kab. 
krant waargemaakt worden. 
Om een einde to maken aan de chantagepraktijken van E.v.d.H, en R.B., 

werd tot twee maal toe door de interdepartementale raad aan hen gevraagd 
een lijst te produceren waarop de namen en do verschuldigde bedragen 
vermeld waren, zodat die lijst verspreid kon worden en iedereen op het-
zelfde ogenblik voor schut zou komen te staan i.p.v. op het ogenblik 
(en voor het bedrag) dat het de heren van de kabouterkrant behaagde. 
Ondertussen gingen E.v.d.H. en R.B. wol door met het verspillen van 
geld. De kabouterboodschap van F.L. werd bv. op papier van do 0.V.S. ge- 
drukt (12000 vel f. 390,-) hoewel de financiële kommissio daar geen 
geld voor beschikbaar wou stellen omdat het de-kabouterzondag zou onder-
mijnen en schade zou berokkenen aan de bij de aktie betrokken personen. 
Voor de verkiezingscampagne werden posters gedrukt die + fl. 1800 kost-
ten terwijl ze voor maximaal 300 gulden in een vergelijkbare kwaliteit 
offset hadden kunnen worden gedrukt. De financiële kommissie kwam dit 
te weten toen het drukken al aan de gang was en heeft de machines laten 
stoppen toen er al 1200 gedrukt waren, i.p.v. 2000. 
Vanaf dat ogenblik dateert de bewuste tegenwerking van E.v.d.H. t.o.v. 

de kommissie. 
Om aan deze onhoudbare situatie een einde to maken vroeg de kommissie 
aan de interdop. raad een beslissing over de vraag of het bij do kabou-
terkrant binnengekomen gold al dan niet direkt in de . Staatskas gestort 
zou moeten worden, zodat de kommissie ook datgene kan doen waarvoor zo 
is opgericht: het beheren van do financiën. Er werd besloten dat dat 
zou gebeuren, maar ook deze beslissing werd door E.v.d.H. en R.B. ge- 

negeerd. 



Op dat ogenblik wist de kommissie niet beter dan dat E.v.d.H. te goe-
der trouw was. Omdat uit zijn verhalen afgeleid kon werden dat .een 
groot gedeelte van de oplage niet afgenomen werd en dat door de on-
betrouwbaarheid van•de wederverkopers van do rest nog een gedeelte 
verloren ging, werd besloten de verkoop van de kranten voor boekhandels 
en grossiers nog aantrekkelijker te maken. Op basis van deze regeling 
werden 1800 kranten besteld door boekhandels dio tot dan toe niets 
hadden afgenomen en was een grossier bereid tien maal zoveel kranten 
af te nemen. Om mysterieuze redenen - was E.v.d.H. het net de nieuwe 
regeling niet eens. Hij stapte naar de drukker en liet de vermelding 
van de nieuwe regeling uit "zijn" kab.krant schrappen. 
Op dat punt aangekomen geloofde de kommissie niet meer in de onschuld 
van E.v.d.H. en R.B. en alarmeerde zij de interdepartementale raad. 
Deze besloot een onderzoek naar het door do red./distr. gevoerde 
financiële beleid te laten uitvoeren door de fin. kommissie en ver-
langde hiervan een verslag ter beoordeling op de volksverggdering en 
op de interdepartementale raad. 
De redaktie produceerde na 24 uur de "boeken". Bij doorbladering hier-
van bleeks 
op veel kassabonnen geen specifikaties over wat gekocht was te staan; 
op bonnen soms geen vermelding van het bedrijf dat ze uitgegeven heeft 

te staan; 
zelfgeschreven bonnen in het systeem voor te komen. 
Verder kon niet duidelijk gemaakt worden wat er met de 8000 gulden 
voor het Oranje Boekje gebeurd was en weigerden E.v.d.H. on R.B. dé 
boeken mee to geven zodat kontrole van do bonnen bij de bedrijven die 
ze uitgegeven hadden onmogelijk was. Erg belangrijk is dit niet omdat 
een groot gedeelte niet na te gaan is door ontbreking van de naam van 
het bedrijf. Veelzeggend is het wel wat betreft de eerlijkheid van de 
redidistr. 
Verder bleken er twee bonnen aanwezig te zijn voor de stickers van de 
verkiezingen. Hierover ontstond verwarring omdat Hugo ervan overtuigd 
was dat hij die rekeningen betaald had. 
Van tevoren was een afvaardiging van de fin. kommissie (H.w. en P.H.) 
naar de drukker geweest om alvast wat gegevens te halen. Het bleek dat 
wij beter geïnformeerd waren dan E.v.d.H. Deze naakte een rekensommetje 
over het aanwezige papier en stelde dat de kabouterboodschap van P.D. 
6000 vel gekost had. De drukker zei 12.000. Toch komen ze uit op do-
zelfde voorraad. Ra, ra hoe kan dat. 
Tijdens het gesprek op dinsdagmiddeag deelde E.v.d.H. nee dat hij de 
kabouterkrant in eigen beheer zou uitgeven als de komma. zo lastig 
bleef en R.B. stelde dat hij zijn administratie liever verbranden zou 
dan hen aan de kommissie mee te geven. 
Verbluft door dit felle en emotionele optreden van deze "kabouters" 
en overtuigd van fraude/diefstal/verduistering van hun kant, kwam de 
kommissie tot de slotsom dat het beter was als E.v.d.H. en R.B. 24 uur 
de tijd kregen om af to koelen en hun verklaringen kracht bij te 
zetten aan de hand van rekeningen etc. die wel acceptabel waren 
Woensdagavond kwam E.v.d.H. vergezeld door een paar lakeien. Hij was 
niet tot rust gekomen. Integendeel: hij deelde aan een kommissielid 
(Jos IJland) mee dat hij besloten had do samenstelling van de koemissie 
te wijzigen en dat hij (hij en zijn lakeien waren op dat moment nume-
riek in de Meerderheid) tot lid zou benoemen: E.v.d.H., H.W.,F.W.1 
B.E. en T.M. De overige vijf leden van do huidige kommissie varen 
niet kapabel omdat ze of emotioneel, of autoritair waren. Eon leuke 
kwalifikatie van mensen die vragen waar fl. 18.250,- gebleven is. 
"Helaas kwamen er meer mensen op de vergadering en durfde E.v.d.H. het 
niet aan zijn beslissing als voorstel in to dienen. Do gelegenheid om 
de O.V.S. helemaal in handen van E.v.d.H. te brengen ging onbenut 
voorbij (toch een leuk staaltje van manipulatie en volksverlakkerij). 
Tijdens de vergadering stelde hij dat de kab.krant autonoom was en 
niets met de staatskas te maken had, de fin. kommissie niet "bevoegd" 



Onze konklusies/stellingen zijn: 

1. hot beeld dat buitenstaanders van de o.v.s. hebben wordt bepaald 
door de kabouterkrant. Deze is in handen van de kliek E.v.d.H. 

2. de te voeren akties (het beleid) worden bepaald door het aanwezige 
geld. Dat moet voornamelijk uit de kabouterkrant komen. Deze is 
in handen van de kliek E t v.d.H. 

3. de boekhouding van de kabouterkrant is op een onzindelijke manier 
gevoerd. Deze is in handen van de kliek E.v.d.H. 

4. De kliek E.v.d.H. wil niet op een normale manier (zonder emotionele 
uitspattingen en chantage) praten met de fin. koormissie. 

5. Er zijn bonnen vervalst. 
6. Er is een groot bedrag zoek. 
7. E.v.d,H. verschuilt zich achter een (op dat ogenblik afwezige) 

ander (R.B.) door in strijd net de waarheid te verklaren dat hij 
niets not do distributie en inning te maken heeft (zijn handtekening 
kont voor op bonnen en kwitanties). Daardoor meldt hij zichzelf aan 
als verdachte no. 1. 

8. De gehele redaktie (inkt. R.B.) is niet kapabel en onbetrouwbaar op 
financieel gebied. 

Er staat boven dit lijstje konklusies/stellingen opdat de koormissie 
niet het door E.v.d.H. geëiste "wettig en overtuigend bewijs" kan -
leveren omdat E.v.d.H. en R.B. het de konn. onmogelijk naken hun be-
weringen te kontroleren. 

De financiële koormissie stolt voor: 

1) do huidige redaktie en distributeur van dó kabaóterkrant te vervangen 
door een nieuwe waar niet in voorkomen: E.v.d.H. en R.B. 

2) hot financiële gedeelte van de kabouterkrant (exploitatie) in han:- 
den te geven van een stichting. De boeken van die stichting moeten 
elk jaar of halfjaar door een accountant onderzocht worden. Bij 
diefstal van bedragen in de orde van grootte van die gepleegd door 
E.v.d.H. en R.B. kunnen dan tenminste wettelijke sankties volgen. 
Vaste medewerkers krijgen of kunnen krijgen een vergoeding voor 
hun werk. 

3) wederverkopers betalen kontant en vooruit 
4) de afzet via de handel wordt gestimuleerd op do door de kom. maan 

dag voorgestelde wijze 
5) de financiële koormissie is totdat de stichting werkt verantwoorde-

lijk voor distributie en inning van kab.krant no. 5. 
6) de leden van de financiële koormissie krijgen voor hun werk voor 5 

GEEN ENKELE VERGOEDING. 

• 

Financieel Overzicht Fraude Gepleegd Door E.v.d.H. en R.B. 

Kab.kr. 3 oplage 10.000 ex. ' 	• 
zogenaamde watorschade aan 2.700 ex. (opgave Ewout) 
zgn. niet golndA.505 ex: • 	 (opgave Ewout) 

fl. 
•• 

zgn. verkocht 5.382 ex. = 5.382 x f1.0,15= 4.036 ,50 

Kab.kr. 4 oplage 15.000 ex. 
zogenaamd gestolen 2.000 ex. 
zogenaamd niet geïnd 1.895 ex 
zogenaamd aanwezig 696 ex. 
geïnd 10.409 ex. = 10.409 x f1.0175= 

daar komt bij: 
lening Oranje Boekje (ged. papier, rest ?) 
lening Staatskas (voor extra nummer) 

fl. 7.8o6,75 

fl. 11.843,25 

fl. 8.000,-- 
fl. 500,-- 

(opgave Ew.) 
(opgave Ew. 
(opgave Ew, 

" 

totaal 



aan de staatskas werd afgedragen 	 fl. 2.256,- 
op bonnen staat volgens Ewout gedekt 	 fl. 1.2.555,80 

fl; 14.811,P0 
er had gedekt moeten zijn 	 fl, 21.116,20 

de fraude is tenminste 	 fl. 6.304,40 
er zijn echter bonnen vervalst en andere oplichters .craktijken gebruikt 
bovendien heeft Ewout de administratie geiroerd over de kabouterbood-
schap die werd gedrukt op papier van de o.v.s. de opbrengst daarvan 
(fl. 1500) kan bij het minimum bedrag opgeteld worden. 



10 maart 19701 

Onderaerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc. 

Op donderdag 5 maart 1970 heeft een bijeenkomst -
plaats gevonden van de "Volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-
erotiek", in het jebouw van de B.B.K. aan de rieuwe Heren vacht 
29 te Amsterdam. 

Aanwezig waren ongeveer 100 personen, :;:aronder: 

Van DUIN , Roelof Hugo Gerrit, geb. te Den Haag, 20-1-1943 

De bijeenkomst stond hoofdzakelijk 'in het teken 
van de komende verkiezingen door de Gemeenteraad en het samenstel- 
len van een kandidatenlijst daarvoor. Tijdens de gesprekken biervoye 
kwam het tot een heftig debat tussen 	 en Van DUIJN. 

schold Van DUIJX  uit voor fascist en 
betichtte hem er van dat hij zijn anarchistische idealen toch wel 
te grabbel gooide door zitting te nemen in de gemeenteraad en zijn 
wijze van werken met Oranje Vrijstaat. Hij vergeleek hierbij het 
oude Provo, waar 	 altijd achter had gestaan met het 
kinderachtige gedoe van nu. 
	 ifaakte Van DUIJN  uit voor alles wat 

mooi en lelijk was en verweet ?hem aa7,--E:'_j de arbeiders gebrr.:kte 
voor zijn verki3zinr,'scapDagne. Tevens riep 	 Van DUIJN  
toe: "Je hebt f. 5006.- van 	 gehad, das je ken wel zienwat 
voor vujle praktijken je er op na houdt". 



bl. 2 

Let deze f. 5000.•- wordt waarschijnlijk bedoeld het bedrag 
dat volgens persberichten door een "omroep" -  hikk is ge-
steld van "Oranje Vrijstaat". 

De ruzie tu2. sen 	  en Van DUIJI:  resulteerde tenslotte 
in een handgemeen waarbij zij door aanwezigen gescheiden moesten wor-
den. 

Van 	, minister van financiën van Oranje Vrijstaat, 
werd vernomen dat de toegezegde f, 5000.- nog niet was ontvangen en 
dat dit bedrag ;•as toegezejd door de "Omroep 2000". "Omroep 2000" is 
een door studenten te Ilijmegen gestichte alternatieve omroep, gericht 
tegen de bestaande zuilen. 

Uitvoerig werd nog besproken de situatie in de landbouwsector. 
Aangekondigd werden twee nieuwe vestigingen ter verkrijging van bio-
lojisch-dynamisch voedsel. Eén op het adres Nieuwe Leliestraat 105, 
genaamd "De knetterwinkel" en één in de Binnen Oranjestraat 24, te 
Amsterdam. 

Door 	 werd nog een bakfietstocht aangekondigd te houddn 
op vrijdag 6 maart 1970, vertrek 7.50 uur vanaf Van Ostadestraat 299, 
te Amsterdam. Einde. 

c/v 



IYFJ1-23-TIEBULLETIN 

'-fgelopen week heeft ,- een briefwisseling plaátsgeVonden tussen ambte- naren 'van Oranjevrijstaat en radicalen uit de partij van het Gerrfor-meerd politiek verbond. 

Deze briefwisseling zal vanavond 'bekend worden gemaakt. . • 
Doe van de briefwisseling is te keten tot een coalitie tussen het 
G.P.V. en de Oranje Vrijstaat inzake landbouwpolitiek. 

AAN ALLE V ■HiRSDEP.ARTIENTEN1111.11. 
KOPIJ VOOR HET GEMEENTEBLID 

Dient .nbergschreven in machienoschrift 
te worden ingeleverd bij: 

Paul OliVierïtel.no 51274iderdh Osterpartkstr. no.216,'hg. 
- - 	- MIgrElc  tussen kritiek en ongenuanceerd net;a.tivisme 

ner,waárdoor reële .kritiek 	 wordt.In het kader hiervan 
AL• zal hijn bijnen namens de 0 ranjevrijstaa.tradicalen een kritisch 

1. fl 	 zeven over de afelopen vier weken. 
Al.bevredigingh. 	• 	 • 

1.BejaardandienS t,waarovervanavond een en andel4  bekend zal worden. 2.Er word -tgewerkt aan een autonoom gedesentralisoerde breodproduk-tiegemeenschap. • • 

3.Middeles een via offerte verkregen babyoff-setpers zra een alter-.. 
. 	. 

natieve drukkerij warden opgericht. 
• 

Financien 	 ???? 9 ') 9 99999 ,)?9,111, es f elf e et 

Van iemand die. anonipm.wenst te blijven heeft dé - onranje vrijstaat 
. 

fl. 5000 gekreen.Vanavond zal de boekhou 716r een verantwoording af- -leggen. 
. VOLKSDELikr,TEMLNT VOJR DE LANDBOUW. • • 
Een nieuwe winkel van, b iologisch-dyhamische_preducten is geopend in 

• 

de binnen OranjeStraat .24.Geepend zaterdag van 13-16 uur. Een volgende winkel "zal :  worden geopend op de nwe. Ieli -dátMv4, 
(de knetterwinkeL van kim en evá•open vu dinsdag t.e.m. zaterdag. 
na  12 uur. 
rSOTAGE. GIss
abotage is .het enige.volksdépartement dat zich ,niet stoort aan de 

eis van openbaarheid; Er is dus niets over té vertellen.- 
Subkultuur en kreatiyiteit.. 

)0ET 	
G.MSNAA.'7"9"99-`1""99""9"979"9""""  Dolle mina's 	 • 

T)e beeldhor er Miletic gaat een ko.lassaal beeld maken 
H 	 v;.In. twee.pa- 

. 	 - 

rende mensen. Iet zal volgende week op de ddr aan de dolle ini,nats worden aangeboden. •  
AUTOELMTF.A.TIEDIENST 

rosters .vari deze dienst zullen Volgende week in de hanied kfeEmn 
om deaksiekes te spekken. 
VOLKSDEI"ARTEMENT VAN GGESTELIJKE VOLKSG1710NDHEID 
gaat zich werpen op drugprobleem (als• dat bestaat) :Zitkar 

Binnenkort wordt er een witkar L;ebouwa goor 	schirmael;:c nnink voor le schone distributie •v, .n het voeasel 
KABJUTERKRANT 

De eerste voor amsterm komt morgen uit en zal voorlo;A b  Een gul-den• gaan kosten. 

kaboutersgevrangdliewillenheli,eninethetmakenvandeor^Lnjekoer:ier - 	 



WIJ GAAN MET flE BAKFIETS :':ALR ONS WERK! •  
0 mdat we 	knetá-e'r gek zi.jn7 

''iet gekker d..n iemand die met zi .ji auto naar zijn werk gaat. 
ret de bakfiets nemen we net zoveel plaats in uls een kleine . 

 auto, maar wij verspreiden geen gifgassen, wij toelerdl niet, 
wij rijden geen kinderen van de sokken en 	knetteren er niet . 
op los. 

Wie 'is er nu knettergek? 

Als het doodgewoon is, dat 	n'pe/4t'oon in een auto naar zijn 
werk gaat , die verder.helemaal leeg is, dan mogen. ..wij daarvoor • • net'zo goed een lege'bakfiets.gebráiken. 

Ieder spitsuur is de stad weer verstopt met autoos. 
Dag aan dag veidkingen mensen elkaar,werken zij met hun ellebogen, 
bezorgen de mensen elkaar last: 
In d'e ALTTO D  in de Tram, in de busen ot het troittair. 

De ware sehuIdige:De  Overkeid,die maatrgelen•neemrt,di:e alleen 
maar de hele zaak verder vast laat lopen  

De gemeente legt steeds meer autowegen aan 2  
De gemeentd wil temlijnen opheffen(rapport lijnen} van morgen), 
De 'gemeente maakt TROTTOIRS SMALLER., 
'De gemeente schept een situatie tyaaroiedereen vpor de voeten 
loopt én.óp.detenen.trapt. • 

Wij,simpatisanten van de lastige adsterdammer hébben'al ons best 
gedaan om de gemeentediensten tot andere gedaehi,e4 te brengen. 

- Er is eenverkeersnota van de ladtigr. amsterdammer in dé Raad 
• gébaehtl van . dese.hnt zijn konstruktieve :suggesties .  gedaan 

om de stad voor iedereen leefbaar- temaken. 
• - Tot nog toe heeft de gemeente miet eens willen luisteren en ze 
heeftxx alle plannen ongezien van de tafel geveegd, 
OVER INSPRAAK GESPROKEN1111!!!!. 

Daarom laten wij rui eens zien wat voor waanzin dit allemaal is.  

:Daarom gebruiken wij nu eens een volUombn zinloos venyo&rmiddel)  
om Van huis naar het werk te gaan.  

1 -  
'NAMENS: 

B.13:K. 	• 
YONGO,werkgroep vail biologische studenten. 

Een groep mediseho studenten 	• 
JORDAAT 

De lastige 'Amsterdammer, 

ORANJEVRIJSTAAT• 
Amsterdamkabouterstad! 
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uupi. • 

Bijl.:, 

21 juli 1970 

Onderwerp: 
Volksvergadering van de 
Oranje Vrijstaat met 
akties op 16 juli 1970. 

De Volksvergadering van de Oranje Vrijstaat, gehou-
den op donderdag 16 juli 1970, heeft plaats gevonden in het 
gebouw van de B.B.K., gevestigd Nieuwe Herengracht 19 te Am-
sterdam. Te omstreeks 20.30 uur, waren ongeveer 30 personen 
aanwezig waaronder: 

De vergadering werd geopend door een voorzitter 
wiens naam niet bekend is geworden. 
De besprekingen begonnen met de op die avond te voeren akties. 
Voordat deze akties begonnen vonden nog besprekingen plaats 
over de"aktie koopavond". Er is contact opgenomen met de Am-
sterdamsche Middenstandsbond. Tevens is de vraag gerezen of 
kabouteronderhandelaars (raadsleden) de koopavond niet alsnog 
ongedaan kunnen maken bij besprekingen in de Gemeenteraad. 
Indien de eerste koopavond toch door mocht gaan willen de 
kabouters diverse akties gaan voeren. Onder andere zijn 	• 
plannen naar voren gekomen om op deze koopavond een "plunder-
aktie" te houden. Dit behelst dat groepjes jongeren grote 
winkélpanden ingaan, genoemd werd de Bijenkorf, en diverse 
voorwerpen zonder betaling wegnemen. Ook op straat wil men 
akties gaan voeren in de geest van de rellen die hebben plaats-
gevonden bij het "Eens in de eeuw feest" van de Bijenkorf. 

Tijdens deze Volksvergadering werd de indruk geves-
tigd dat er binnenkort een aktie tegen de "Telegraaf" zal 
plaatsvinden. Dit in verband met de huidige hetze tegen de 
kabouters. 

Verder stond de avond geheel in het teken van de te 
houden akties. Te ongeveer 21.30 uur, begaven de aanwezigen 
zich van de B.B.K. naar de Sarphatistraat. Op de percelen in 
de Sarphatistraat, die enige maanden geleden door de kabou-
ters werden gekraakt, werd gekalkt. De te kalken leuze was -
reeds dun met krijt op de muur van het perceel aangebracht. 
De volgende leuze werd gekalkt:"Samkalden sloopt sneller dan 
Schut kan bouwen". 



Na deze aktie begaven zij zich naar het gebouw van de 
B.B.K., alwaar nog een half uurtje werd gediscusdeerd. Ver-
volgens ging een klein groepje kabouters naar de Herengracht 
waar nabij de Vijzelstraat,onder een deken, een vooraf in 
elkaar getimmerd schot stond. Op dit schot was een hart ge-
schilderd en in dit hart stond de leuze:"Geen hart voor Am-
sterdam. De sloper uit Rotterdam". 
Dit schot werd door een zestal kabouters naar de ambtswoning 
van de Burgemeester (Herengracht 502) gedragen. Het schot, 
reeds voorzien van spijkers, werd tegen het kozijn van de 
toegangsdeur van de ambtswoning vast gespijkerd. 
Bij de op deze avond gevoerde akties waren veel mensen van 
de televisie en de pers aanwezig. Te ongeveer 23.00 uur, 
werd door een vooraanstaande kabouter de politie telefonisch 
ingelicht over de aktie bij de ambtswoning van de Burgemees- 
ter. Kort hierna verscheen de politie die het schot verwijder- , 
de. Ook hiervan zijn T.V. opnamen gemaakt. 



Ei ACW 1 .  01 _  D  80  
Dupt. 

Datum : 	5 RUG. 1970 

Bijl.: 

Bbc, BFA Bijlage(n): 
1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

BO: 
	

8 1.207 
Afachr.: 

Betreft: 
Kabouteractiviteiten in Sneek. 

Bekend werd, dat zich in Sneek een groepje heeft gevormd, dat 
zich bezig houdt met "kabouteractiviteiten" en zeer waarschijn- 
lijk als zodanig ook wel contacten heeft met gelijkgerichte groep- 
jes in Friesland. 

BS/Bl., 5-8-1970. 
200 A 03 



Bijl: 5. 

Onderwerp: 'Kabouter-acties' , .  

De 'Kabouters' in Groningen deden voor het eerst van zich spreken 
op dinsdag 16 juni 1970, op welke datum door de Groninger politie 
een actie werd ondernomen tegen druggebruikers in het jongeren-
café 'De Kroeg' aan de Reitemakersrijge. 
Op het tijstip van de 'inval' door de politie in 'De Kroeg* waren 
de 'Kabouters' bijeen in het jeugdcentrum 'Chappaqua' in de Zput-
straat te Groningen, waar zij een 'volksvergadering' hielden. 
Toen zij van de 'inval' hoorden, werden allen in het bezit ge-
steld van pseudo-drugs in de vorm van 'konijnenkeuteltjes', gin-
gen daarna de straat op en probeerden tot 'De Kroeg' door te 
dringen. Het laatste werd door de politie verhinderd. 
Nadat een aantal van 'De Kroeg'-bezoekers was overgebracht naar 
het hoofdbureau van politie en zich daar al enige tijd bevonden, 
gingen de 'Kabouters' dit gebouw 'bestormen'. Slechts enkelen 
gelukte het binnen te komen. Zij werden er echter snel weer uit- 
gewerkt. 
Het bleef daarna enige tijd onrustig in de nabijheid van het 
politiebureau op de Grote Markt en omgeving te Groningen. 
Een door de politie uitgevoerde charge maakte hieraan een einde. 
Tegen enkele jongeren werd proces-verbaal opgemaakt terzake van 
openlijke geweldpleging, terwijl 

, werd geverbaliseerd terzake van overtreding van 
art. 137/a Wetboek van Strafrecht, belediging van het openbaar 
gezag. Hij ging tijdens de factie* op korte afstand voor de 
Hoofdcommissaris van Politie staan en riep dairbij 'vuile fas-

cisten!' Tevens bracht hij de 'Hitlergroet'. 
Op eerdergenoemde 'volksvergadering' werd op voorstel van 

gesproken over de plannen, 
welke er bij de 'Groninger Kabouters' bestaan, om tijdens het 
zomergebeuren op de Grote Markt het verkeer op het 'circuit' er 
om heen stil te leggen. 

Op zaterdag 20 juni 1970 kwamen de 'Kabouters *  weer in actie op 

de Grote Markt te Groningen. 
Ditmaal werd bij de Herestraat de weg afgezet met aan elkaar 
gebonden oude fietsen en een aarden wal. 
De actie ging gepaard met het uitreiken van een pamflet, waarin 
werd geageerd op de 'inval' van de politie in 'De Kroeg' op 
16 juni 1970. 
Het pamflet was ondertekend door: P.S.P.-Groningen, Groninger 
Studentenraad, Provadja?-Groningen en Kabouters. (zie bijlage I) 
Ook werd er een extra editie van de 'Kabouter Kommunikaatsie 
Krant' uitgegeven. (zie bijlage II). 
De demonstrerende jongeren werden door de politie uit elkaar ge-
dreven. Na ongeveer een uur was de rust op de Grote Markt her- 
steld. 
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Naar aanleiding van het politie-optreden tijdens tid-dreas- de 
'actie' van de 'Kabouters' op 20-6-70 op de Grote Markt te Gro-
ningen, werd door een aantal jongeren geprotesteerd in een 'open 
brief aan de Groninger politie'. (zie bijlage III). 

Op dinsdag 23 juni 1970 hielden de 'Kabouters' weer een 'volks-
vergadering' (deze vergaderingen zullen elke dinsdag plaatsvinden 

in lehappaqua l . 
Tijdens deze bijeenkomst werd besloten op zaterdag 27 juni 1970 
geen acties in het centrum van Groningen te ondernemen. Reden: 
Een te groot aantal van hen zal op die dag het 'Popfestival' in 

Rotterdam bezoeken. 
Tijdens de 'volksvergadering' van de 'Kabouters' op dinsdag 30 

juni 1970 in lehappaqau l  werd het plan geopperd om op zaterdag 
4 juli 1970 met behulp van witkalk lijnen te trekken op de Grote 
Markt te Groningen, als alternatieve zebrapaden. 
Verder het verspreiden van pamfletten met de motivatie: 'De bin- 

nenstad 44n zebrapad!' 
Besloten werd hierover op vrijdag 3 juli 1970 nader te vergaderex 
Op deze datum kwamen ongeveer 40 jongeren in lehappaqua l  in ver«-

gallering bijeen en werden de plannen voor zaterdag 4 juli 1970 

verder besproken. 
Door een drietal personen werd het woord gevoerd, w.o. 

‘in van de 

leiders van de 'Groninger Kabouters'. 
Besloten werd de plannen ten uitvoer te brengen en wel tussen 
14.30 u. en 18.00 u., waarschijnlijk om plm. 14.30 uur. 
Minimaal aantal deelnemers 15 i 20 personen. 
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Op zaterdagmiddag 4 juli 1970 tegen drie uur heeft een vijftien-
tal 'Groninger Kabouters' het asfalt van de Grote Markt tussen 
de Rerestraat en Gelkingestraat tijdens een 'bliksemactie' tot 

44n groot zebrapad gemaakt. 
Op hetzelfde ogenblik, dat een aantal 'Kabouters' plastic zak- 
jes met witkalk op de straat kapot smeet, of door auto's en 
bussen kapot liet rijden, kalkten anderen op de Grote Markt voor 
het stadhuis de kreet op de keien: 'Binnenstad zebrapad'. 
Ook werd er een pamflet verspreid. (zie bijlage IV). 
Tot degenen die voor het stadhuis aan het kalken waren behoorden: 

De politie trad tijdens deze 'bliksemactie', waarbij het autover-
keer amper werd gehinderd, maar die wel enorm veel belangstelling 

trok, niet op. 
Het bleef allemaal rustig en om kwart over drie was er geen 
'Kabouter' meer in de binnenstad aanwezig. 
Ein van de initiatiefnemers achter de deze actie was de 'Kabouter 

Op de 'volksvergadering' van de 'Kabouters' op dinsdag 7 juli 

1970 in 'Chappaqua' werd door 	
gezegd, dat de houding 

die de politie had aangenomen tijdens de 'actie' op zaterdag 4 
juli 1970 op de Grote Markt geheel in overeenstemming was met de 
verwachtingen. Dit was geen teleurstelling voor hem. 
Wel vond hij dat deze 'actie' niet volledig was geslaagd, hetgeen 
hij toeschreef aan onvoldoende voorbereiding. 
Tijdens deze vergadering werd vervolgens het plan geopperd om op 
zaterdag 11 juli 1970 hotel 'Frascati' aan de Emmasingel te Gro-

ningen, waarin een aantal hippies zijn gehuisvest, te gaan rei- 

nigen. 
Het enthousiasme hiervoor was niet groot. Men was over het alge- 
meen van mening, dat de hippies zelf de rotzooi die ze hadden 
gemaakt maar moesten opruimen. Tot een 'actie' is het dan ook 

niet gekomen. 
De 'volksvergadering' van de 'Kabouters' op dinsdag 14 juli 1970 

in 'Chappaqua' begon met een vruchteloos gediscussieer over de 
niet doorgegane 'actie Frascati'. 
Hierna werd besloten om iedere potentiële 'Kabouter' te activerei 

en eerst in kleinere groepen, zgn. werkgroepen, te discussiëren. 
Nadat dit had plaatsgevonden, waren alle aanwezigen het er over 
eens dat dit een betere methodiek was om eigen ideeën uit te 

dragen aan anderen. 
Enkele ideeën uit de werkgroepen: 
1. Actie verkeerslichten-op de Grote Markt. 

Opzet: Op alle verkeerslichten papier plakken met opschrift 
'sabotage'. Voor het rijdend verkeer slechts 'rood' zichtbaar 
laten, voor de voetgangers alleen 'groen'. 

2. Actie onbespoten fruit. 
Opzet: Aan het publiek onbespoten fruit te koop aanbieden of 
uitdelen, met een bijbehorend stencil over vergiften. 

3. Actie woningbureau. 
Opzet: Een alternatief woningbureau oprichten voor 'Kabouters 



Het onder 1 genoemde idee werd zonder meer afgewezen. Deze actie 
vond men agressie-opwekkend. 
Vooral 	 was geen voorstander van agressieve actie- 

methodiek. 
Het onder 2 genoemde idee werd overgenomen. Enkele 'Kabouters' 
zullen informaties gaan inwinnen omtrent actievoering. 
Het onder 3 genoemde idee werd eveneens overgenomen. Er zal hier-
over contact worden opgenomen met de stichting 'Release', geves-
tigd in 'Het Pakhuis', Visserstraat 74 te Groningen. 
Voorts werd gedacht aan een inleiding over de verkeerssituatie 
binnenstad Groningen, te houden door een architect die heeft mee-
gewerkt aan het plan 'Groningen 2000'. 
Verder stelde men voor contact op te nemen met de VIA (Vrijwillige 
Internationale Aktie), om eventueel assistentie aan te bieden bij 
hulp voor bejaarden. 
Deze ideeën zullen nader worden uitgewerkt en t.z.t. weer naar 
voren worden gebracht, als realisatie tot de mogelijkheden be- 

hoort. 
Besloten werd voorlopig geen directe acties meer te gaan voeren, 
doch de zaken eerst goed te gaan voorbereiden, zodat bij de uit-
voering minder fouten worden gemaakt. 
ileze vergadering werd door plm. 40 personen bezocht. 

De 'volksvergadering' van de 'Kabouters' welke op dinsdag 21 juli 
1970 in 'Chappaqua' werd gehouden, werd door 	 geopend 

met de mededeling, dat na een vergadering met het stichtingsbe-
stuur 'PRO' werd overwogen 'Chappaqua' gedurende 3 weken te slui-
ten, zulks in verband met een hoog noodzakelijke schoonmaakbeurt 

van het gebouw. 
Voorts zei hij, dat hij zelf ook hard aan vakantie toe was. 

is beheerder van 'Chappaqua' in dienst van de stich- 

ting 'PRO'. 
Vervolgens stelde hij voor de 'volksvergaderingen' van de 'Oranje 

Vrijstaat *  tijdens deze weken op iedere dinsdagavond te laten 
doorgaan en wel in 'Het Pakhuis', Visserstraat 74. 
Alle aanwezigen waren het er over eens dat 'Chappaqua' aan een 
grote schoonmaakbeurt toe was en besloten werd dit jeugdcentrum 
gedurende 3 weken te sluiten. 
Verder werd besloten, dat in dOrisserstraat tevens het alterna- 
tief woningbureau zal worden gevestigd. 

, 
beheerder van 'Het Pakhuis', 

eveneens in dienst van de stichting 'PRO', kon zich hiermee 
accoord verklaren en zegde assistentie toe van de 'Release'- 

medewerkers. 
Een aantal 'Kabouters' zal zich met de organisatie en uitwerking 
van het woningbureau gaan bezighouden. 
Besloten werd de eerste bijeenkomst betreffende het woningbureau 
te houden op woensdag 22 juli 1970 in 'Het Pakhuis'. 
Na verder nog enkele andere zaken te hebben behandeld, werd als 
laatste onderwerp op deze vergadering gesproken over de onbespgo- 
ten fruit actie-. 
Besloten werd medio augustus - afhankelijk van de rijpheid van he 
fruit - met deze 'actie' te beginnen. 
Getracht zal worden daarvoor contact te krijgen met een zekere 

, die een onbespxoten fruitboomgaard weet, welke niet ir 
gebruik is en waar men het fruit laat wegrotten. 
Men zou bereid zijn om het fruit gratis aan de 'Kabouters' af te 
staan, die het dan zelf moeten plukken. 
Ook deze vergadering werd door plm. 40 personen bezocht. 



Overhandigd werd een exemplaar van de 'Kommunikaatsiekrant 
voor Oranjevrijstaat en ommelanden juli '70'. (gaat als bijlage 

V hierbij). 

4-8-70. 



Bijlage: I. 	 to 17.1 

P 

	

DIT IS HET BEGIN. 	 

Toen enkele maanden geleden de nieuwe hoofdkommissaris 
van politie HEYINK gevraagd werd naar het toekomstige 
beleid wat betreft verdovende middelen, verklaarde hij dat 
daarin geen veranderingen te verwachten vielen. Nadien is 
men echter overgegaan tot fouilleringsakties op straat. 
Degenen die hieraan niet mee wilden werken werden mee-
genomen naar het buro, waar ze, geintinideerd, werden 
gefouilleerd. Het gebruik van hasjies en marihuana - daar 
zijn vrijwell alle deskundigen - het over eens - is zeker 
niet schadelijker dan alkoholgebruik. Op grond van deze 
kennis wordt dan ook in Nederland de verouderde opium-
wetgeving vrij soepel gehanteerd. 
Toch heeft de politie in Groningen dinsdagavond j.l. (16/6) 
een grootscheepse razzia gehouden in de Kroeg, waarbij alle 
daar aanwezigen meegenomen werden- De reden hiervoor was: 
"omdat er bepaalde aanwijzingen waren, dat in de Kroeg 
verdovende middelen zouden kunnen worden gevonden". 
(aldus Heyink in het Nieuwsblad van het Noorden van woensdag). 
Nu weet iedereen, en zeker de politie, dat dit al jaren voor 
de Kroeg opgaat en tegenwoordig bovendien voor nog wel 
meer gelegenheden. Er kan dus. volledig willekeurig in elk 
kafee binnengevallen worden, men kan straten afzetten en 
weerloze mensen opbrengen. 
In het verslag in het N.v,h.N. over deze overval en de 
daarop volgende reakties van gealarmeerde kabouters wordt van 
de toenendnde fouilleringsterreur geen gewag gemaakt en 
wordt het optreden van Heyink e.d. als normaal voorgesteld. 
Deze politieterreur* past goed in een samenleving die behoefte 
heeft aan een bij voorkeur nachtloze groep die tot "het 
kwade" zelf wordt gemaakt. Uitlatingen van rechercheurs, 
dat;"langharigen net zo vies en erg zijn als papoea's" 
(vul zelf maar verder in: joden, homofielen enz.) zijn de 
opvattingen die dit begeleiden. 
Het:ootreden van de politie staat niet alleen, maar past 
bija' houding van de autoriteiten en de burgelijke pers, 
die elk verzet tegen de bestaande machtsstruktuur proberen 
te isoleren door hergagatief stempel op te drukken, zoals 
ook blijkt uit hun optreden bij stakingen en bedrijfs-
bezettingen. 
(* eventueelieffektief optreden van de politie tegen 

handelaren in opium zou geen kwade zaak zijn, 
maar daar was deze stunt niet op gericht). 

P.S.P. - Groningen. 
Groninger Studentenraad. 
Provadja?-Groningen. 
kabouters. 



Bijlage: II. I(91  7 1  

KABOUTER KOMMUNIKAATSIE KRANT 	zaterdag, 20 juni 1970 
ekstra editie 

Autoos verpesten de stad. 
Op de Vismarkt moeten 
bloemen, gras en bomen 
komen. 

P 

• 

Kinderen en ouden van dagen vooral, maar de andere 
voetgangers ook, worden door hot verkeer bedreigd. 
Hun belangen zijn niet vertegenwoordigd in de 
praktijk van de dagelijkse gifportie. 
Voordat men deze dagelijkse dwang kan tegengaan 
noot men weten dat zoiets kan. Dat was wat we 
wilden laten zien. 

Groningen/kabouterstad. 



tjeerd engelsman 
E.Taverne 
P. Bakker 
M. Agter 

?zie Gezinsbode en N v.h.N 

Bijlage: III.. 	 10‘r5 

OPEN BRIEF AAN DE GRONINGER POLITIE 

UIT EIGENER BEWEGING,ZONDER OFFICIELE ORDER heeft de Groningse 
politie afgelopen zaterdag op de kabodters en omstanders ingeslagen 
Deze heldendaad vond plaats op de Grote Markt die voor het verkeer 
was afgesloten als protest tegen het verzieken van de binnenstad met 
bankgebouwen en snelverkeer en de razzia onlangs gehouden tegen de 
nieuwe zondebokken,het moderne jodendom,dat met het langdradige su-
per klisjee als langharig werkschuw tuig wordt aangeduid. 
Had nog geen week geleden een RECHERCheim zich de historiese woorden 
"Dat Vuile Tuig is nog erger dan Papoua's ik Schijt er op" laten ont-
vallen nu kon men dan de volgende "Het Gaat weer lekker hé'? uit de modd 
van een verlekkerd knuppelende agent opvangen(Wij maken bij dit alles 
een uitzondering voor een stuk of twee agenten die zich aag_de.groepshát-
e7:ié wisten te ontrekken)En dit alles terwijl een groot gedeelte v.h. 
publiek 	automobilisten achter de aksie bleek te staan of haar 
op zijn minst niet-afkeurde. 
Een dergelijk optreden heeft in.:,Grbningen sinds•.ang niet plaats gehad 
Dé kreet dat de taak der ploitie zo moeilijk is wordt evenals de 
klacht dat de politie zo impopulair is met de dag belachelijker. 

Dat de zaak niet ontaardde in een algemene knokpartij is ALLEEN te danken 
aan het sussen van de oververhitte gemoederen door de afgeroste aksie-
voerders onderling.Ook de charges met de motorfiets waren een knap 
staaltje provokaatsie. 

Het is niet rechtvaardig de schuld van dit alles op één man :de nieuwe 
hoofdcommisaris te werpen maar het lijktoras . wel zaak dat deze Gezags-
drager TENMINSTE de schijn niet op zich laat als zou een schrikbewind 
t.o.v. een bepaalde groep v.d. bevolking in aantocht zijn. 

WIJ PROTESTEREN ,WANT OP DEZE MANIER ESKALEERT DE TOESTAND IN GRONINGEN 

ZIENDEROGEN 

rob engelsman 	gerard boon 
J.I. vd Burgh 	A.P.Buunk 
Juul Moormann 	A.Horsman 
Pieter Stein 	W. van Beren 

en iedereen die verder nog intekent of zijn instemming betuigd per 
briefje of kaart op Boterdiep 14 - 9 of hieronder zijn handtekening zet. 
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VRIENDEN, 
De binn::;, -astd wordt 013 1 	 "It.L: tv; 

	 UO3 y 

in Groten G etalc: net hun verp ,Jstende tlitlaatgaEsen de algehele Volka-

gezondheid,en het dc li oetgar.p;ers nrrelijk ribk:)n 7 -1:ch vrij door de 

sittio te begeven zonder ,;evaar t;c: 12pon w.4:1 d ao:Lken .gemaaid te 
worden door het Blikken r_c»cr. 

',at zou het toch lapel ifl n V7rii rt .aci -te ..;)::len 	een prachtigL 

groene uitlaatgasvrije binnei.J3tad 1.15)t terrassen, slieelgelegenheden, 
lusthoven en .pittorS3 plekjes. 
Helaas, het is nog altijd zo da 

'J rninf:,:Lenbare massaas autoos de binneil- 

stadterrorisorefl en zo de G e irI 	soleren. veer dc voetgangers. 

Nu leggen wij voor u sribolioE.4 nGroot zebrapad aan als voorbode 

van de blijde toekomst, s::oaln heioven ol -.3vchreven.• 

LEVE Di VRIJE BINUEN2TAD ,  



Bijlage: V. 

voor e ranje vr j" oci en 

ommelanden 
0 	1/4):  

Sa 0 
(Henk Kut zegt: 'Je moet het ook eens van do andere kant bekijken') 

KOPIJ GRAAG NAAR DE GEMEIIITES2ERETARIB, POTTIMAKKERSRIJGE 16, TEL. 
30773 

OVER ORANJOIRIJSTAAT 
of: 'wat is dat nou voor onzin net die relletjesschoppers, die ka-
bouters, zal ik maar zoggen' 

Oranje Vrijstaat is het logies° vervolg op Provo. 
Provo bloeide echter in '65-66 en nu zitten we in 1970 (en hoe!) 
In die vier jaar is er wel wat veranderd en dus zijn er ook grote 
verschillen tussen Oranje Vrijstaat en Provo. Een van de voornaam-
sbe dingen, waarin de kabouters zich van de Provoos onderscheiden, 
is het mentaliteitsverschil. Wilde Provo in hoofdzaak vechten voor 

— idealen, waarvan in feite niet vaststond of deze nu wel haalbaar 
••-aren, bij de Kabouterbeweging spelen overwegingen als 'haalbaarheid' 
n 'image bij de burgerij' 	klootjesvolk!) een grotere rol. Kabou- 

-Jers vechten voor minderheidsgroeperingen: bejaarden, kinderen, voet- 
Gan,_ rs, mensen - tipiese slachtoffers van de technoiraties-kapita- 
listiese maatschappij. De wijze, waarop de kabouters zich prezente-
ren, is dus heel anders. Zij zijn toleranter, strijden voor 'goede 
loeien', doen zich minder 'negatief' voor. Daardoor is het verklaar-
Jaar, dat de kabouterpartij vijf zetels in de amsterdamse gemeente-
raad behaalde, wadr Provo slechts 66n zetel had. Terwijl toch de 
rylblisiteit rond Provo bepaald niet minder is geweest dan nu rond 
:le kabouters. 
In feite moet Oranje Vrijstaat beschouwd worden als een strukturering 
van vage en ongerichte onlustgevoelens, die al jarenlang bij velen 
sluimerden. Roel van Duyn, prominente oks-provo, student filozofie, 
kont de eer toe richtinggever, katalizator en motivator van deze gro- 
e groep ontevredenen te zijn geweest. Hij richtte op 5 februari 
jongstleden een brief aan minister 13eernink, waarin hij zijn Oranje 
Vrijstaat (OVS) offisjeol introduseerde. In daze brief geeft hij in 
;rote lijnen de bedoelingen van OVS weer. 
Do OVG moet con geminimalizeerd sentraal gezag hebben. OVS keert zich 
heel duidelijk tegen sentralizaatsie. Sentralizaatsie heeft namelijk 
konformisme tot gevolg. En konformisme leidt tot vergroving van do 
dLnokratsio. 
('VS ziet drie faktoren waartegen zij moet strijden: 
1. de autoritaire persoonlijkheid 
2. de kompetitieve, op het maken van winst gerichte neo-kapitalistie•

se maatschappij 
3. de door garnallhoofden uitgedachte en uitgevoerde verstoringen 

vnn natuurlijke evenwichten 
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VO..R 	 &OMMELANDEN (vervolg) 

alternatieve werkverschaffing 

Een bepaalde kategorie werkzoekenden, met name langharige ekstravag.- 
ten, vindt moeilijk werk. Bij de uitzendburoos wordt geselekteerd naar 
uiterlijkheden. 
Het alternatief uitzendburo is een nog niet gerealizeerd idee, maar 
het heeft de steun van stichting Pro. Aanmelding van nu nog anonieme 
figuren, die tig en energie in dit projekt willen steken, kan geschie-
den in Chappaqua, het Prokantoor en tijdens-alle Volksvergaderingen. 

. 	Fred Hansna/Eddy Determeyer 

(hier gaat  het-Verhaal over Oranje Vrijstaat door) 
Deze zaken 'kunnentillen' gewijzigd worden -  wanneerer een mentaliteits-
verandering kom*n volgens Roel heeft deze mentaliteitsverandering 
de .hoogste prioriteit. 	 . 
Enige doelstellingen van OVS: 
- verkeer uit de binnenstad 	 • • 
- in plaats Van het blik aldaar neer groen 
- de bejaarden uit hun izolenent 	

. 

- cffektief optreden tegen miljeuverontreiniging .CICST fabrieken en 
het blik . 

- zorgen dat er weer natuurlijk voedsel op de markt komt (onbespote 
fruit; geen chemiese snaak- of kleurmiddelen toevoegen enz.) 

- woningnood oplossen (te veel huizen staan te lange tijd leeg) 
-.het onderwijs moet 

minder autoritair worden 
minder op de konnersie gericht zijn 
niet gobazeerd zijn op verouderde normen en p.c: 
sipes 

- Ons Leger moet bestreden worden (het leger is welbeschouwd overbe- 
dig) 	 • 

Al deze doelstellingen zijn pas dan to verwezenlijken, wanneer er .c.11 
werkelijke mentaliteitsverandering heeft plaatsgevonden. Omtot deze 
mentaliteitsverandering te konen is heel wat overredingskracht nodig. 
Pas wanneer er een 'overreder', een soort vriendelijke demagoog, in 
slaagt, door de algemene versuffing heen te breken, zal Oranje Vrij- 

-staat haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. 

(hee, hoe zit dat net die volksvergaderingen op de dinsdagavond in 
Chappaqua? waarom doet er niemand zijn/haar bek open, behalve dan al, 
vijf of zes kabouter-hoplieden? moet er een andere, meer effektieve 
vorm gevonden werden?) 



Onderwerp: 
Volksvergadering van de 
Oranje Vrijstaat op 
30 juli 1970. 

De VolksvergadeJE 
Vrijstaat, gehouden.op donderdag 30 juli 1970, heeft plaats 
gevonden in het gebouw van de B.B.K., gevestigd Nieuwe 
Herengracht 19 te Amsterdam. Te ongeveer 20.30 uur, waren 
ongeveer 35 personen aanwezig, waaronder: 
DUIJN, Roelof Hugo Gerrit, van 	20.1.43 

Van Duijn, pas terug van vacantie, was 
sindsvele weken weer aanwezig op de Volksvergadering. 

, voor het eerst op deze Volks-
vergadering, deelde mede dat hij bereikbaar was op het tele-
foonnummer 	. Dit nummer kan gebeld worden door per- 
sonen die in Frankrijk in moeilijkheden komen met de politie 
indien zij betrapt worden met verdovende middelen. Hij ver-
klaarde een hoge Franse ondersdBiding te bezitten en goede 
connecties te hebben met Franse autoriteiten en zelfs met de 
President van Frankrijk. 	was zeer netjes gekleed en 
ongeveer 45 jaar oud. 

Door een onbekende jongeman werd bij-
gevoegd pamflet bij de ingang van het B.B.K. gebouw uitge-
reikt. De bedoeling .  is de inhoud van het pamflet te bestu-
deren zodat er later in de Volksvergadering over gestemd kan 
worden. 



Te omstreeks 21.00 uur, kwam van DUIJN  op 
de Volksvergadering. Direct vormden zich rond hem een groep 
waarna zij begonnen te discussiëren over diverse onderwer-
pen. Voor deze Volksvergadering was geen voorzitter aange-
wezen. Over enige aktie werd in het geheel niet gesproken. 
D vergadering had een zeer slap karakter en liep snel af. Te Te omstreeks 22.00 uur, waren nog tien kabouters in het ge- 
bouw van de B.B.K. aanwezig. 



Oranjevrijstaat 30.jli 1970: ' 

HET MINISTERIE VAN OFFEgSIE van Oranjevrijstaat vraagt de goed-
keuring van de Amsterdamse volksvergadering voor het deelnemen 

aan de landelijke verkiezingen onder de naam Oranjevrijstaat met 

het uitdrukkelijke voorbehoUd dat alleen dan gebruik gemaakt 

wordt van het verkiezingsresultaat als: 

1. Oranjevrijstaat regeringspartij wordt 

2.
Oranjevrijstaat in die bevoegdheid het ministerie van defensie, 

onder haarbeheer krijgt 

3. De regering het door het Ministerie van" Offensie uitgewerkte 

WARNING: Ter voorkoming van enig misverstand wordt nu al gesteld 
dat de behaalde Zetels in de Tweede Kamer onbezet blijven 
als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. 

Program: 

MINSTERIE VAN OFFENSIE: 
In antwoord. op de oproep van de secretaris der Verenigde Naties 

Oe Thant.  om een vredesIeOr voor internationale milieuregulering 

en daarbij overwegend zijn recente waarschuWing dat ook - kleine 

landen zich in de bewapenings-sehisophrenie hebben laten meesle-
pen stelt de Oranjevrijstaat zich ten doel het leger ter beschik-

king te stellen .van de-Verenigde Naties en een actieve rol te 

spelen in de omschakeling van het . 
leger op genoemde.. vredestaak. 

Dit leger dient te Werden opgezet op vrijwilligheidsbasis. Een 

deel van dit leger zal ee n rol•in Nederland en aangrenzende landen 
kunnen vervullen in zijn óffensieve taak tegen de milieuvervuiling‘ 

Het ministerie zal dan worden omgedoopt in Ministerie van 

Offensie. 

beleid zonder verminkingen of restricties zal aanvaarden. 

Kabouterbeweging 

ORANJE VRIJSTAAT 

P 



De .  miljarden de vrijgespeeld worden door het leger over te 
dragen aan de Verenigde Naties komen in ons land ter beschik-
::ing van dringende ontwikkelingsprogramma's vooral op het. 
gebied van 1) huisvesting. en milieu47 2) o.nderw.ijs. 

VOLKSIRPARTETAENT VAN HUISVESTING EN MILIEU. 
Om de impasse te doorbreken waarin de volkshuisvesting is ge-
raakt, zijn gedachten ontwikkeld en in een program vervat met 
de volgende drie hoofdpunten. 
Volkshuisvesting: 

I: Sloopverbod, en.vordering moonruimte. 
In vele . 

gemeenten met urgente woningnood blijven zeer veel .mgelijk ..- 
heden - tot het verschaffen Van woonruimte onbenut: Een program voor 
collectieve bewoning van de grotere leegstaande ruimten kan 
onmiddellijk worden uitgevoerd. Sloop wordt aan een vergunning- 
stelsel gebonden, dat - volgens landelijke richtlijfien dient te 
junctioneren. .Alle gebouwen die zich voor bewoning lenen kunnen 
"werden betrokken onder het• vorderingsbeleid. Cnmiddellijke op- 
lossing van de woningnood ter hand te nemen met eenzelfde 
urgentie als destijds de waternood. 
2, Bouwstop. Analoog aan de situatie na de oorlog toen de woning 

 als nood - werd behandeld dient een bouwstop voor bedrijven, 
winkelverfraaiingen,.instituten, overheidsgebouwen etc. te worden 
ingevoerd; waarbij een vergunningstelsel als hierboven aangeduid 
de bouw in deze sectoren reguleert. Tunnelbquw, openbare werken 
en andere bouwwerken, die onontbeerlijke werkkrachten aan woning- 
en stedebouw onttrekt., vallen eveneens onder de.landelijke 
richtlijnen voor "Probleemgebieden. 
,3e _Woongebieden en woonsteden als geintegreerdee - woon- en werk- 
.gemeenschappen, 	plaats van de huidige uitwoekering van bestaande. 
steden nn dorpen. 	 . . 
Verwezen wordt naar reeds:nin_of neer geslaagde experimenten 
in Engeland zoals de stad Cumbernauld. 

Milieu: (inclusief ruimtelijke ordening) 
T. -Ariti-kunátmestprogran en anti-vergifprogram 
2. program voor ruimtelijke ordening i.v.m. vestiging .van bedrijven, 

aanleg van wegen, situering nieuwe woonsteden, recreatiegebie- 
den etc. 
anti-vervuilingsProgram m.b.t. lucht, water, grond, lawaai, 

e.:Landschapsschoon;. net ontwikkelingsprogram 
iJot omvorming.van.de  huidige versteende steden tot groene 
-)arksteden.' 



"TCLKSDEPARTEMENT VAN ONDERWIJS 
1. Verstarringsonderwijs vervangen door bewegingsonderwijs 

op basis van de cybernetica (wetenschap van Communicatie 
en besturing). 

2., Invoering van zelfregulering met optimale informatie, 
communicatie en eoUrdinatie. 
Gezamelijk bezit van alle hulpmiddelen (zeer in het bijzonder - • 
ook de electronische hulpmiddelen en informatie reservoirs; .demo-. 
cratische richtlijnen voor informatie-verzameling en 
verwerking). 

De punten in dit verkiezingsprogram, pardon: regeringsprogram : 
 zijn voorlopig en allerminst volledig. 

De nadere uitwerking en eventuele wijziging krijgt vorm in 
.7crdere landelijke en•regionale contacten. 

Deze aanmeldingt voor deelnane aan de verkiezing geldt uiteraard 
• alle kiesdistricten 

MINISTERIE VAN OPPENSIE 
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 
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Bijlage(n) ,  

BO: 	IV. 2 ..r.r 
Afachr.: 

Betreft: Kabouters - Amsterdam.  (Uitzending "VPRO-vrijdag" dd. 24-7-1970) 

maakte melding van financi'ile onregelmatigheden in de 
Amsterdamse kabouterorganisatie. De volksvergadering van donderdag 
23-7-1970 was op een chaotische wijze verlopen._Een paar leden 
van de financiéle commissie hebben protest aangetekend tegen het 
beheer van de pecunia. Het geconstateerde tekort zou ongeveer 
f 7000,- bedragen. Een aantal wederverkopers had van de opbrengst 
van het aantal kranten die zij aan de man hadden gebracht voedsel 
gekocht om in leven te blijven. Een aantal wederverkopers kende 
men uitsluitend van gezicht en niet van naam. Blijkbaar waren deze 
laatsten zich dat ook bewust zodat zij na verkoop van de kabouter- 
krant geen behoefte gevoelden nog iets af te dragen. Tenslotte werd 
opgemerkt dat diegenen die zich met de sedert donderdag j.l. geble-
ken malafide bodhouding, bezigiderden,ehfemistisch gesproken geen 
snars verstand hadden van debet en credit en nog minder van een 
batig saldo. 

200 A 03 
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datum bericht: 11 augustus 1970. 
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De koo•dinatiodit jeft alleen alemene 	 nver ce 0.V.S. 

en de -;roepon .;:aar-1,.t die bestaat. De informatiediennt verstuurt 

"nuileldno naar rje::Jnen die inlichtinen hebben A - vrlagd over de 

ak1Av:titon kabouters. 

nr 	 versnhijnon die ieder een deel 	de a'ktivitei- 

tel van 	deartm ,:nte!1 of aktiogroepen beschrijven. 

Op verzoek :runen 1 ,.711etinn werden samengesteld 	een of "do- 

rp on ,lor -Jorp diepjand behandelen. 

In vrincipe kan inl'orm'Ltie over detailpunten uitsluitend 7i:t de 

derustomenten vcrkre.:cn :;orden. In elk ::ni'ormatiebillietin:wordt 

het kont-,,ktadres voor .,Jt butroffende terictLt 

Verder 	 At2lun..cum 	 1-11" de orn.•tiAdenst 

f;cvestid 	 :"k:Trij 	c c, r: 	;:ord,n L 	toe- 

7.1011 c.u:n j,. ,;.;.s 



• INFORMATIWILLEM nr. 1: WAT IS DE OPANJE VRIJS?AAT? 	 -2- 

De Oranjc Vrijstraat is op 5 februari 1970 opgericht door hot laatste 

gemeenteradslirl,  v. orProvo 1- cel van Duyn. Tot de kabouters . behoort 

een gedeelte v•n (2.,) w•cejere Provo-aanhang aangevuld met een groep 

- die de meerl van allo kabouters omvat - mensen die niets met 

Provo te maken 

Provo stelde ziel: alleen op tegen het autoritairisme en tiras ermee 

tevreden aan te tonen dat het verwerpelijk was. De Oranje Vrijstaat 

gaat verder. Hirin vindt ,.yen ook het streven nanr sociale gorechtig-

heid (inkomensvrdejing, woningnood), politieke idealen (allo macht 

aan het volk). :et. belawsrijkste is echter dat we er ons niet toe 

beperken om aan te : ;even wat er mis iss - ffict deze maatschappij (met 

deze kultuur), maar ook beginnen met het oplossen van die problemen. 

Togen do woningnood trad Aknic '70 op. Hierdoor word aangetoond dat 

con groot gedeelte van het woningtekort kunstmatig in stand werd ge-

ho•den door woonrlimto onbenut to laten. De huisbazen laten gewoon 

panden (soms zijn dat zelfn straten) leeg staan, zodat hun andere 

hYlisen 	 (1 . . kennen blijve; 	zo:lfs in huurprijs kunnon 

stijjen. Ann sleutel id (het geld 	. 1.o • eet feta ten aan. de huis-- 

eigenaar om in het :nein te moon ko.,n; wordt een aardig sommetje 

verdiend . Wij hebben niet 	 d.m.v. Aksie '70 de woningnood 

op te k-Innen hotter:. Ons en::::e dool is du b,volkin ,:.: wakker te 

sobudden, zodat 	 :_e t.; te;_;. en die woningnood g:lat doen. 

loon hot on1J d - kideli:111 werd boe solvmdalig de beja::rden in Amsterdam,  

ver,-arloosd woren, 	 Dienstencentrum voor Bejaarden van 

Oranje Vrijstaat ol..,;e 
	Dit dionstencentrum is een toevluchtn- 

oord voor vele 	. len geworden. ]let zorgt voor kabouters die 

•boodschrpen 
	 21, opruimen, gezellig op de thee komen, voor 

mensen cm on 1r7•jid: ln zijn wagentje rond te rijden, voor het • 

gswillen we althans het ergste go-

:rtitheffon. Ons voornaamste dool 

blijft echter het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering 

bij het Nede•landse volk, zoals dat wordt aangekondigd in do Staats- 

courant. Hieronder staat de tekst dar:rvan. 

PROKLAMATIE vAn DE ORAITJE VRIJSTAAT 
Hoe ontstaat uit de oude maatschappij con nieuwe mnatschappir Als 

con paddestoel op con rottende boomstronk. vit de sub-kuituur van 
de bestaande orde ;;roeit con niternatievesainenievin,x. Do onder- 

ondso na•:tschappLj van do opstandige, jongeren komt boven do grond 

en gaat, onafhankelijk van de nog heersende catoriteiten, zichzelf 
besturen. Deze revolutie voltrekt zich nu. Dit is het einde van de 

onderhouden van de tni:. 	enz. , 

Door niddel van d -jl., soort hk. 

deelte van de nci!•n in Ami 
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urylnr.' .71-3 -And 	 r 	f() 	vn ;let de.menstre.n.m; van nu af oven 

wij nny,e onerjie 	nphr, .r.1 van een r.nti-auterit -tire ma.?.tsehr.ppij. 

vrm 	 ts-.khnppi j kunnen p:ebruikan 	 j nemen: 

ec,ri 	.;" 	 en en hot beste v.n do 	e trad 4., 

• .7.;e 	 nieuwe m:tsrhr.prij 	n:en • 	de 

• i.00mntronk tot zi.;± 	 .3. 7 e •-• - ide mant- 

( ;en verrdijten; 	nuil. n nanr 	.:,- ! - rui'ken.. 
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t 	 ln 

" 	• 	.e_!• 	e.1.1 

•••• n 	t en VT. 

•, t 	 7 200- 

t. Tet. 	latte 1 -nd, L. 

•:• 	• t 	 toordc- 

' 

	 tin 	n -re:7orin. -' en 

-ic • 	c- 	• 	 w..1.1 een nier.k.we :;z•.trIl. --, e 1.1:7ppl 

,.-..dolijkheid heeft er. zijl: 	lot 1.er..7.- 

len 	 • 	• 	 en vrije `•ijd te beëindi..;on, de 
.‘ • 	 a 

tl!'. •  • 	 , •11 r..rr.neie te 

	

n het : • •.". ' 	• . 	 I ot vo.•.komon 

tunsen 	te 	• 	 .c n 	het o'.1:; 

ri 	 ur:.njo 	jstn.:It zra, bestaan lilt volks- 

de2artomenter 	 7roen onbezoldigde ::mhtenaren van dct Oranje 

Vrijstaat (e:fte 	"!) 	•*: :-.nbtenanr) die zleh met spe-tinle onder- 

werpen be'erle;heuen. :•e 	"t0 is bv. het volksdepartement voer 

huisvostir.?"; r•;. e -,-;orden La verg.i.dorin?;en van die ambtenaren zijn 

openbaar, dat wil zo..;T,er. dr.t ook niet-kabouters (of mensen die 

• - 	 . 
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nog niet van zleLzelf 	dnt ze knbout:r zijn) zo'n vergadering 

kunnen Lij -tonen =1: twt ve-:1-, t hebben om mee to beslissen wat er mat 

gebeuren. De ::01-. 4 : 1  c 0 ,  -::at do departementen doen of ;aan doen vindt 

pl nats op drie v or-t,cinjen: 

r.) do ver... , :e-ng van  het departement zelf 

annwe7,1;7 zi:,n de leden van dat departement en eventuele 
enden 

b) de  in1.errk: rtementale ronds -vergaderingen 

een -./r ;;a-:erin , : van alle departementen die moet voorkomen dat 
de depnrtcnten langs elkaar heen of teg'en elkaar in -zerken 

annwez 1: . ja de vertegenwoordigers (kontaktnersonen) van die 

'partenenten, kabouters die geen kontáktrersoon zijn en do 

dvt. 1e1  

e) (:e voll:zve - ering 

alleen hier kunnen definitieve besluiten genoMen werden. Ieder-7 

een kar. een onderwerp arm de orde stellen. De departementen 
zijn verplicht desgewenst te ontvoerden. 
aanwezi:: 

 

z 	!Alle kabouters 1 -loop ik) en alweer die evt. 

belonjstellenden 

Voor al de:;e verjafie , en geldt dat 	,...nnboar zijn en elke .v:eek ge- 

houden moeten werrlen. Pok jij bent 	 Flaats en tijd kan 

ieder deLartement :je vertellen. 

koren v'-. - t 	r•o det . tementen zelf. Het gvbourt niet dat er . 	. 	. 

er_lead worit: 	d!.•.:::rten;: X mo&, dat en dat ,zacm 
doen. 

De oe het cp.::‘21k 	 7nlksdopartementen zijn: 

'TnYSDITLfl 

Kont..y.ktnersonn.: 1. :•:o 
-(1 III 

Gironummers van de 0 -rnje 
Gemeentegiro 15 20 
Postgiro 57 52 79 'n.v. 

Onderdelen van het depnxteme 

Vrijstaat zijn: 

tijm 

1 

Edel, PeterEárnorts, hans
Tunman,No Willems, Jos 
IJind, Frans Hoffman 	' 

de 
	 komnissie: Bart 

I • 

monetair stelsel (do-stelsel»:Uanv.d.'Watrden, 4r:st- 
huioloicjil3teeg 12, 23 45,74 

VOLKSDEPARYMEET voor. VOLKSHUISVESTING 
, 

Aksi 1 70 - kontaktndres: PrinsOngracht.';46 2.n,I.O.; 22 80 10 of 

Eerste Kabouteikt.Sijelno- - 	,  
Singel 5 2 ;. -!tol.' 2 3,:g 2  F39 

! 

• 



vervel,: huisvestin 

Ter.Lnihe Tjer..31 	BOA (P.ond wal Oranjd Vrijstaat Architekten) 

kont-i.ktprsonc:, : 	Mersema 
r :-nkkenberg, beiden: Kerkstr , tat 

tel.: 2':  17 (v), 

voLK-.2 _,- E.:- .A7 1"-E:72.:: `i 	LEED130M7 

kon':;akt),ersno/.: 	! Dronkers 
33'', tel.: 23.32 53 

vc.A.selete: 	iinetterwinkel, Nwe. Leliestrant 105. 23 

ro , heater, Keizersracht 717, 6 54 1 7 

:ijes,.Ouderkerkoriaan 5, 45 2B 28 

b•ctellinrren: 	-.1"-.11U5110 de Baat 
:.orte Anstelstrant 12 II, 22 37 t4. (alleen 'ornvejnds) 

30r;IALE zAKEr 

Knrsus beekhe - .de:: dinsdagavond 20 uur Akhnaton 0.Z.Voorburewb12.68 

Kursus aiterwl.tie-re ekonomie: vrijdagavond 10 uur op dezelfde plants .  

Koutakt;Aresron !Yrsl.i.sen: Frans Vecr',t..ven 
Lijnbaan'• 	!.35, '3 ml 

'Ledc 	kamor 1'46, 0 OB 

diens 4;enr 

J*.- 	i'n-.1] v.d. :rat .:6n 
Com.ndstrnat :J f III 

. 24 18 20 

•kledingindnstr:.J, 

 krl .ktadres: 
'09, 34- 

.n do ,.o .flor Van Par:1014i, 

Alternatief -:ior;:b , lre 

kont'lktadrus: JAC 
Amstel 50, 24 29 

Staatstheater, Koizersgracht 717, 6 54,1i f° 
, 

Alternatieve PV.2 

• kontaktadres: Jos Mand:;.- 
Keizorsgraetit 

MILIEUHYGIENE 



E.xperinenteL , , 

• 
vel vol'•:; rai lir.2:11:::17,- 

Auto-clininr-ttelt 

3:ont:„1- 1.•ror.,1 Ilartrten 7jansGn 
,leril=t=at 20 11:, ï5 

kentdrer.: 	,Jr j ':11:1,1ar 
46, 71 13 86 

n , -G-tldres: Frank Lwifer, Boetiek 
Prinsengrasht 454 

W:tte riY 	n 7:;. _1enstpliehtijen voorheen ... vtn lienstwein'eranrs) 
Iorls '01. 

0111DER7IJS. OPV0EDIr=  EN o:Porim: 

dres: _cie Lansen 
Koter Lastmank^.de ;2 1, 	64 74 

en onder- ;ijsbege]eidin f :: 
Sinen de Jon,: 
Pr. Hendriklmde 24 V, 24 	‘‘c; 

("franje 
ko -:*_ktz..'ires: Rein de (',raaf 

1P 	08 
René Mende'j 

10 'O 

-en 
• 2 	 01 .17,-12: 

2 	34 

7:: » 	1311, Pieter 

• 1: 

H-11-3e,;;; 
"•1. 	T. 1I-; 67 

Enser 
Jleys v ►n Treslongatrgat 17 II: 1 

Inte:zruje 

iélz, kamer 647, 5 71 
Dilpverieninj 	interkt • 	élMen 	sekslgac nocililkhodons 

7,erpnt en john 

	

ra.:; 	T1',ril$:30, :::....)i2OrngraCht t.°..753 .  
Boharpleling 

	

	 ni-tn drugs: 
kont2,;:taelres: 1. 7-Lr ti án !,indt 

Leh tergracht 

KABO”YERKRANT 

Podaktie: Pr. Hendrikkade 24 III, 24' B5. 

Administratie: Rene Beelaers, Singel-52' 2 

Abonnementen door storting van 1 guld&W 
girorekeningen vd. 0.V.2. (vermeldene 

• 
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onderwerp: 
Volksvergadering van de 
Oranje Vrijstaat op 
13 augustus 1970. 

Op donderdag 13 augustus 1970 heeft een volksvergadering 
van de Oranje Vrijstaat in het gebouw van de B.B.K. plaatsge-
had. Deze avond werd bijgewoond door ongeveer 50 belangstellen 
den, waaronder vele van de bekende kabouters. 
De vergadering werd omstreeks 20.30 uur geopend door de voor-
zitter, genaamd:. 	  
Hierna voerdg4Roel van DUIJN (R.H.G..-20-1-1943) het woord. 
Hij slingerd ,diverse discussiepunten de zaal in, over onder-
werpen als; te voeren beleid in de gemeenteraad en deelnemen 
aan de 2e kamerverkiezingen. Verder kondigde hij aan dat 

te jeugdig voor de gemeente- 
raad, tijdens de zittingen plaats zal nemen op de publieke 
tribune in de raadszaal, teneinde vanaf deze plaats zijn stem 
te kunnen laten horen. Indien 	vanwege de gevestigde 
orde uit de raadszaal zal worden verwijderd neemt 

zijn plaats in de kabouterfractie in. 

Ten aanzien van de 2e kamerverkiezingen lopen de meningen 
sterk uiteen. Er werd uitvoerig gediscussieerd over: deelnemen 
en zitting nemen, deelnemen en geen zitting nemen,:deelnemen 
en slechts zitting nemen als men aan de kaboutereisen wil 
voldoen etc. etc. Het enige punt waar men het voorlopig over 
eens werd vas, dat bij deelneming aan de verkiezingen, op de 
kandidatenlijst alleen mogen worden opgevoerd, kabouters die 
nog nimmer opeen kandidatenlijst hebben gestaan. 

Voorts hield 	 een propagan- 
distisch betoog over een vredesleger. Hij wilde zijn plannen 
realiseren d.m.v. het MINISTERIE VAN OFFENSIE. Hij propageerde 
het opheffen van het huidige Nederlandse leger en het oprich-
ten van een vredesleger dat ingezet kan worden,.bij rampen 
en dergelijke, over de gehe ✓ wereld. Hij verklaarde zich bezig 
te willen gaan houden met sabotage tegen het huidige leger. 



DISTiSSIESTUK-  OVER r -DE -TWEEDE KAAIER-VERKIEZIii Ga! 

vaneen lid van het Min,: v.. Offetisie 

Er zijn twee belangrijke bezwaren om. aan de. 2-de_kamer.vmrkie-- 
zincen me, te do.:._. 	

• • , 

1. Het zich.: opwerpen als'nationale_autoritsit e die•gekoerumneemd . 
kan worden door degmcentraliseerde macht e.rae de parlementaire 
schijn-demokratie. 	 . . 
2 . De aandacht wordt. afgeleid van de fundamentele basis aktims. 
voor - do-domokratisering in de bedrijvan,scholen _en bleerten. 

DaartegenOver staat•dat de Kabouters -door da waarde van hun' 
entieautoritaire boodschap een rol kunnen spelen in het parle-
ment die .de huidige onderdrukking aanzienlijk van karakter kan 
laten ve anderen en .bevrijdende mogelijkhedenkan openen. • . 
Bovendien zijn er - taktiese overwegingen die pleie-eneveor deeli 
name aan de Tweede Kemer-verkiezingane. 
1. Akties van kabouter-parlementariérs kunnen de 7euiteneparle-

-- 	mentaire aktiviteiten stimuleren,00k in tijden van revolutio- 
naire slapte,zoals - o.a. sebleken is uit het werk van de . A'dame 
se provo-gemeen teraadsleden. 

2. Kabouter-parlementariërs -  kunnen d- beweging een sterkere 
mate van kontinuIteit geven doordat zij dagelijks op netionale 
schaal -via de media propaganda voor het.anti-autoeita:lee sociae 
lisme kwenen maken. . 

• 	. 	. 	 • 
Wat mij bet

,
teft wegen: . de voordelen meer dan op teeen de bezwa-

ren,te neer p:dat deelname. aan deze nationale verkiezingen een 
nationale diskussie en.bezinning onder de Kabouter-gel deren 

, 
kan en moet verwekken' 
diskessio. is dringend 
binnen een niet al, te 
nale diskussie 	ui 
een nationaal verkiezi worpan. 

Oppositie of regering?  

1. We kunnen alleen dan regeringspartner worden as...s we onszelf 
aanvaardbaar maken voor de meerderheid van de aeeiere Bartijen, 
d.w.z. als we Onze eigen principes varráden.We Yeever immews 
niet te rekenen op een stemmenpercentage hoger-C:en 	%. 

2. Parlementaire oppositie is dus de aangewezen -eg. Door - 
de eewoneen zetels uit protest op te geven wordt eeen - effek-
tiee oppositie mot perspektieven gevoerd. Het enige eesultaat 
zou zijn dat de linkse partijen een klap worden teegeeracht. 

D.w.z. dat de onderdrukkin edoor ons; toedrom -zou :oen - ee 
v. ainemen. 	 e .e e e 

Programma, een paar ideeën  . voor Aederland Oranjeveejstee.t 

De maatschappijmoet_zichzelf van onder op orgeeeesere .e,zonder 
enige vorm vae politieke onderdrukking. De-verburokratiseerde 
staat,die een macht over de mees geworden is,moet afsterven.- 

Autonome arbeidersraden moeten het prive-kapitalisme verniett e- en. 

z.o.z. 

over de realisatie van onze idee.een..Zo'n 
noodzakelijk,willen wij onze revelutie 
lang tijdsbestek realiseren. D, :e natio-
tmonden in een nationale be:eeW- - eist waar 
ngsprogracnna aanvaard moet -:orde.1 of ver- 

i .p. 



Feduraties van arbeidersraden zorgen bedrijftaksgewijs voor natio 
nale coordinatie en planning 

Departement  voor beho,ftebevrediging' cO8rdineert,plant en slib 
sidiUert de nationale produktie en konsumptie in o verleg met de 
arbeidersraden en in opdracht van alle Oranjevrijstaat-konsumenteo 
en produCenten die het Departement dirékt gekozen hebben uit ver.- 

-tegenwoordigers - van ideeUngroepen of partijen. 

ks:ationalisatie van grote konserns,banken er. verzekeringen. Dit 
leidt echter niet tot burokratisering omdat het de arbeidersraden 
zijn die in opdracht van de gemeenschap deze instanties zelf be- 
h,ren. 

De andere departementen (totaal 12,zie de Proklanatie Oranjevrij- 

stnat) worden ook direkt gekozen.  'Dat betekent'dus dat als de 
Dep'rtementen eens in de vier jaar Werden gekozen er in nederland 
Oranjevrijstaat elke vier maanden de verkiezing van een Departemb 
aan dé orde is. Dit- betekent een veel intensievere gedachte-wisse- 
•ling over het werk van elk Departement afzonderlijk dan nu met 
de parin mentaire verkiezingen het geval is. • - 

Int ,:;r'c•epartementale  Raad- voor nederland Oranjevrijstaat ver-
bindt de Departementen. Deze bestaat uit door de-Departementen 
•in onderling overleg benoedide deskundige vert.,L:enweerdigers. Een 
voorzitter wordt jaarlijks uit hun ridder gekozen. -  

Het'afsterven 	staat wordt bevorderd door de buitenlandse 
politiek' die de-oprichting van internationale confederatieve 
Or anjevrijstaat nastreeft. Sabotage van alle legers van .1 	of 

Warschaupakt wordt betracht. Ontwikkelingssamenwerking met pro-
gteSsieve landen van de Derde Wereld. Steun aan revolutionair-

socialistiese bewegingen in alle onderdrukte staten. 

Het 'rfederlandse leger zou in dienst gesteld kunnen worden van de 
VN. in de strijd tegen d- miljeu-verwoesting. Deze gedachte. moet 
nader uitgewerkt worden,want ik zie niet precies hoe dit leger 
te werk zou moeten gaan. Oprichting van een alternatief,geweld -7_ 

loos sabotage-leger in de zin van de sabotage-nota. 

Dit zijn maar een paar gedachtepa, die nader uitgewerkt.moeten 

werden door massale - diskussies van kabouters. 
 oor elk vaa de • 

14 ceparte- 

m aten zou een uitgewerkt 'programma moeten komen. Laten de 
kabouters zich vooral konsentreren op dat departement,waarin ze 
in kleiner verband nu al ia de huidige OraAjevrijstaat -werken 

.Zoals de Staat l sterftook het Departement van Offensia af zodra 
het verkiezingsnrógram gerealiseerd wordt. 

• 
	

Roel van Duyn 

3. augustus 1970,Amsterdam Kabouterstad 



BECLUIT VAN HET MINESTERIE VAN OFFEnSIE VAN DE O.V.S. 

De nieuwe samenlevingstruktuur van de O.V.S. dient gebaseerd 
e zijn op een optimale insnraak VAN ONDERAF. 

In deze struktuur is geen plaats voor een higrarchies centraal 
bewind uit Den Haag. 
Het Volk zal middels radenvertegenwoerdingen in voortdurend: 
kontakt staan met de gemeenteraden.  
De Centrale regering zal zich slechts bezig houden met ke .jr-
dinatieprojekten die de diverse gemeentenraden haar opdragen 
en met het verschaffen van informatie. 

Deze droom kan alleen dan werkelijkheid worden,als het volk 
zich inderdaad kan organizeren in wijkraden. 

Gemeenteraadsleden die hun werk zonder funktionerende wijk-
raden willen uitvoeren,verlagen zich tot wezenlose parle-
mentaire marionetten.Offensie heeft derhalve besloten dat de 
voornaamste taak van gemeenteraadsleden HET ORGANISEREN 
VAN DEZE WIJKRADEN IS. 
Zij moeten al hun tijd en energie hieraan geven en plegen 
verraad aan een betere toekomst als zij zich laten ver-
leiden tot andere bezie.mheden. 

Het minesterie acht het daarom onaanvaardbaar dat gemeente-
raadsleden tevens leden zijn van het minesterie van Offensie. 

Verkiezjiw,911.112ril'71. 

Toename van de politieke verdwazing. 
Hoewel het eigenlijk nog te vroeg is voor gemeentepolitiek 
(ontbreken van wiekraden)zijn er toch stemmen opgegaan voor 
deelname van een O.V.S. oppositiefraktie in de tweede kamer. 
Om dit te voorkomen is het minesterie van Offensie opgericht. 

Het nederlandse volk heeft zijn afschuw van dit parlementaire 

_ 
stelsel duidelijk uitgedrukt in het grote aantal nietsteen-- 
mers.Het minesterie v. off. richt zich . 	tot 	deze groep 
en heeft hiervoor het programma verleden week aangeboden. 
In afwachting van de stemming van de Volksvergadering is 
het minesterie op laugustus 1970 in Den Haag begonnen met 
haar verkiezingskampagne. 

Kies een Kabouter als Kolonel!!!! 

Amsterdam 5 augustus 1971. 
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Amsterdam in.... 

1 	

7 
Kornwerd .  bijeen: 

Vijfentwintig Kabouter% leden. Iran 1 
•I 

t 	
het volksdepartement van wedertills en 

. 	
eggásitie van Amiterdam-liCabonter-1  

I 	
stad, gijn dit .weeketide oe een beer- i 
derij in Koritwerd bijeen gewamd.] 
Tijdens altsamenzijn werden de egaal 

; 	
en de komende acties van bet velkede- 
~wed ter eiwake gebiltobt, alsinede 

to 
.1 -- 	

de allerstaileve oelteeladvieedlemitt, die 

i• 	
Amoterdeasse gemeenteraad een alter-' 
bij mande Mia Roel van Duik' aan di 1 : 

i 	

naden nota heeft aangeboden. Wijn- 
kelder Zoets van ~eed* beert de 

I 	
gaineentaraad destijds een nota o 

se 	
er 

ma hodadviesdienst . voorgelegd: de 
Kabouters nu alk van wirdeel dat han 

•J 	 nota in de nieuwe saMenstelllag van de 
gemeenteraad, waarin dan vet Kabent-• 
Iers sen vertegentreerdiga, moet me- 
den behandeld. 

liet merendeel van de eanWeiddee 
wilde een meer gecotirdineerde aanpak 
van bet rollasdePertemeat. terwijl eo 
kabouters meer voelden voor wontane 
en voor 'eigen veranhvoordelijkiteid te 

meende, dat het publrercervreat 
houden acties. De 

neerde acties een beter begrip zou 
kregen. - Tenslotte heeft de minder- . 
helaas:raap riek afgescheiden om zich 
weer — zoals ze meedeelde — met de 
eartgeookelijke kaboutergedachte te 
gaan bezig houden. 

In dit weekend werd tevens een 
lfriendenkring Noodlijdend Amsterdam 
opgericht, die. zich in het najaar met de 
verschillende noodtoestanden op Dit- 
derwijagebied zal gaan bezig houden. 
In het vervolg zal door deze groep een 
nieuwbrief worden gepubliceerd. Het 
departement zal tevens een vaste be- 
huizing in Amsterdam. luijgen. 

De in Koruwerd aanwezige Kabou- 
ters waren merendeeLs maatschappelijk 
werker:. psyc-aologen, studenten en 
„kritiese" leraren. 1..;én van de hoofd- 

mannen v.as dr. Siebe de  Jong, zoon 
van de _hr:»`' . 11,.:131:1 -a_k_gogi, _a 
ri.rirá"lni>;: •;" ..z•n ... boizilV;11d5 Nieuwsblad. 
De .  ii7:1 :I IS . ..f-./ .1 .  :,iiifidliVat-" nir men-  
i)oci •;,- • ,; ..,..•r. i. !:, e!- S. lionsonides te 

. • ‘,... 	..loarcin" van deze 
1-. 	::. • 	- •. hij zelf alleen maar 
: 	,: - • • •.• ; •,...- gebruikt. al  sedert 
..•,•• .. 	:,...,,:. 	. 	.- 

 
er. oan studenten ver- 

h z.i ,...,! .  in  ,,,,...., b•xrdertj is indertijd 
o.3k i.,et Ma.4;deilhltisplan geboren. 

, 	uters tn't.. 
leat;i•  -77O 

I • 
; 	• 



men. — 

Dank u wei. 
stichting (me 
waar het te 
han ve 
klimt 

de /D. Iltdiertus-
oet bet Maar balen 

valt) 'kreeg 01)" ." 
te Mak-

ta Wit- 

Ope ueht. 1- )e radio meldde •et van- . 
gen reeds: de openluchtm 

je 	PoPPe 
even in d 

p zondag d 
Wow die stad 
d_ e Eineiterstraat 
kwam met. de 

rne, die van- 
.. 

was de riselhei 
zodat echeala zich voo 
tot het materiai »perkte• 

Kalientens iiwi 	• 	afgelopen 
weekend uur ~werd om daar In 
een leeipiiiiaielkOmo te Wrak- 
keren. Het watijiájér een 25. leden 
van het „YolkidisPerternetrt voor on-
derwijs en ..Opposttie 'veel -Amster-

- dakkt kabouterstad" 

Doet was wat aa te praten over de 
gehouden acties Mi nieuwe pionnen 
te beramen. voorai de strategie er-
van. -- 

De MAO, de Alteraidlave School-
Idolen plengt speelde ,een grote rol 
hierbij. D. kabouters monden het 

I wat tellitirateilimd, dat , eet deer tien 

opgestelde alternatieve onderwijano-
ta nog deze zomer in de „oude" 
raad van Amsterdam zal worden 
behandeld en niet in de nieuwe, 
waarin zij 5 zetels hebben. — 

Oneens was men het over de aan-
pak. De meerderheid wikte een ge-
coördineerd optreden; een minder-
heid voelde meer voor spontane ac-
ties. Er werden verhitte debatten 
gevoerd daar in het vredige Cora-
werd. Tenslotte scheidde de mies ' 

held zich af. Zij gaan op zoek naar 
de oorspronkelijke kaboutergedaCh-
te. -- 

van 
n va-

al. naar 
zozeer 

	

maar 	organiiiii- 

	

ns onder 	loep te ne- 

leoeitieve resultaten van de bespre-
kingen waren het besluit tot het op-
richten van een definitieve velde be-
huizing, het periodiek uitgeven van 
een nieuwsbrief en het stichten van -

een vereniging van vrienden van 't 
noodlijdend onderwijs. — 

*Dagje uit. De vroede v 
onseradeel tja, ditmaal 

n ) waren een dagje 
het rand te Lemmer. 
om 
tievorm 



ACD/ Ity.22.723 
Dupl. 
Datum: 	1 8 SEP 1970 

I.... Bijl.:  

F 

Betreft: Kabouters te Rotterdam. 

1 1 SEP. 270 
Hiermede bericht ik U het volgende. 
Op zaterdag 29-8-1970, omstreeks 14.00 uur, is 

door Kabouters van de Oranjevrijstaat Rotterdam, gepro 
beerd het "Ilariniersmonument" op het Oostplein te Rot-
terdam, met witte werf te bekladden. 

Op deze wijze wilde men het monument "ontsmette: 
r waren ongeveer 60 personen bij betrokken. 

Tijdens de ongeregeldheden op- en in de omgevin 
van hel; monument werden de volgende personen aangehou- 
den: 

Nadat de arrestaties hadden plaats gevonden is 
het monument alsmede de onmiddellijke omgeving ont-
ruimd, waarna naar schatting 40 personen in optocht 
naar het Hoofdbureau van Politie trokken om daar te. 
protesteren teren de arrestaties van genoemde kabouter: 

rfa geprobeerd te hebben het politiebureau binne: 
te komen is men vóór de injang van genoemd bureau han-
denklappend cr_ de grond gaan zitten. 

Omstreeks 16.00 uur is de groep uiteengegaan en 
keerde de rust weer. =FIS. 

-A B.V.D. 



F to219 
LIEVE  ROTTERDAMMERS 

Al sedert lange tijd zijn wij er van overtuigd, dat het leger een ver-

dorflijke instelling is, die op zo kort mogelijke termijn dient te ver-

dwijnen. 
Al kunnen wij toestanden zoals die de laatste tijd in Amsterdam bestaan 

nebben ook niet op prijs stellen, het optreden van de MARMERS zeer 
zeker niet. 

Het feit wil nu dat Rotterdam in het gelukkige bezit is van 
een beeld, geplaatst als.herinnering aan het dappere gedrag van de 

Mariniers in oorlogstijd. Zo treft men naast de periode 2e Wereldoor-
log, er ook de naam ATJEH op aan. 

De toestand in Atjeh destijds kon wel eens worden vergeleken 
- net die van de toestand in Amsterdam van heden, hetgeen het beeld nog 

Onreiner maakt. 

Zuiveren is daarom het enige wat ons Kabouters nog te doen 
staat. Vele Kabouterwitmakers en zuiveraars zullen hierop ludieke wijze 

bijdragen. 

"Iet beeld vE,n de Marinier dat zich bevindt op het Oostplein in Rotter-
dam - Kralingen zal hedenmiddag om 2 uur deze handeling ondergaan. 

De departementen van Sabotage, Macht en Geweld, Dept. van 
Sus; cultuur en Kreativiteit en het Tept. van Milieuhygiëne proberen 
de aktie te doen welslagen. 

De kleurencombinaties worden om 2 uur aan het publiek ge- 
toond. 

Om verkeersopstoppingen tc voorkomen ( die de Politie ongetwijfeld als 
excuus zal gebruiken om de omgeving te ontruimen - wij kunnen niet an-
ders verwachten dan dat zij achter onze zuivering staan ) zal het dept. 
van verkeer voor de nodige verkeersomleidingen zorg dragen. 

De Kabouters van Oranje Vrijstaat Rotterdam. 



No. 1201/70. 

Bijl.: 1. 

Onderwerp: 'Kabout r activiteiten' 

Op dinsdag 4-8-70 kwamen de 'kabouters' 	voor een 'volksverga 

Bering bijeen in 'Het Pakhuis'. 
Deze bijeenkomst werd door 11 personen bezocht. 
Het hoofdthema waarover werd gesproken was opnieuw de onbesptoten 

fruit-actie. 
Voorts werd het idee geopperd om op woensdag 19-8-70, wanneer in 
Groningen het 'spel zonder grenzen' zal plaatsvinden, een alter- 
natief 'spel zonder grenzen' te gaan organiseren-. 
Men dacht te beginnen met een optocht van onderdrukte groeperinge 
negers, homo's, Vietnamezen, Zuid-Amerikanen, Grieken, etc.. 
Daarna zou een voorstelling straattoneel gegeven kunnen worden, 
waarbij de bindingen kleine landen tegenover grote mogendheden 
tot uitdrukking kan worden gebracht. 
,Besloten werd dat één van de 'kabouters' 

contact zal opnemen met 
van de amateurtoneelgroep 'Hoi', om deze te 

verzoeken medewerking te verlenen. 

Op dinsdag 11-8-70 kwamen de 'kabouters' opnieuw voor een 'volks-
vergadering' bijeen in 'Het Pakhuis'. 
Aanwezig waren 11 personen. 
Door afwezigheid van bepaalde personen kwam de onbespoten fruit- 
actie ditmaal niet ter sprake. 
Besloten werd van het organiseren van een alternatief 'spel zon- 
der grenzen' op 19-8-70 af te zien. Men vond de tijd van voorbe-

reiding te kort. 



-2- 

Tijdens de vergadering werd wel een nieuw plan te berde gebracht. 
Enkele aanwezigen kwamen met het voorstel om op vrijdag 28-8-70 
in Groningen een 'groen-actie' te houden. 
Dit voorstel werd voorlopig aangenomen. 
Op de eerstvolgende vergadering zal het plan nader worden bespro-
ken. 

Op dinsdag 18-8-70 werd de 'volksvergadering' van de 'kabouters' 
weer gehouden in 'Chappaqua'. 
Aanwezig waren ongeveer 25 personen, 

Tijdens deze bijeenkomst werd hoofdzakelijk gesproken over de op 
28-8-70 te houden 'groen-actie'. 
Voor het doen slagen van deze actie werden verschillende sugges-
ties gedaan. 
Besloten werd de plannen nader uit te werken op een werkvergade-
ring, te honden op vrijdag 21-8-70 in 'Het Pakhuis'. 

Aan de lijst van eventueel 'kraakbare' panden werd de leegstaande 
woning, behorende bij het Noorderstation van de N.S. te Gronin-
gen toegevoegd. 

Op dinsdag 25-8-70 kwamen de 'kabouters' weer bijeen in 'Chappa-
qua'. 
Tijdens deze 'volksvergadering' werd bekend-gemaakt, dat de 
'groen-actie' op 28-8-70 o.m. zal bestaan uit: 



-3- 

a/ Het plaatsen van boompjes op de Grote Markt, mogelijk aange-
vuld met graszoden. 

b/ Het aanbrengen van leuzen als 'Frisse lucht in de binnenstad' 
enz. op ANWB-bóden, welke zijn geplaatst aan de invalswegen 
van Groningen, met een verwijzing naar de Grote Markt. 

c/ Het uitreiken van pamfletten, waarvan de inhoud betrekking zal 
hebben op de luchtverontreiniging. 

d/ Het opvoeren van straattoneel. 
Het 'groen' wordt tevoren van elders gehaald en naar 'Chappaqua' 
gebracht. 
De pamfletten worden gestencild op de KEI-markt van de studenten, 
waar de 'kabouters' met een standje gaan staan. 
De actie zal plaatsvinden tussen 13.30 en 15.00 uur. 
Deze vergadering werd door ongeveer 35 personen bezocht. 

Op vrijdag 28-8-70 nam een 20-tal'kabouters' deel aan de 'groen-
actie' op de Grote Markt. 
Deze actie bestond uit het plaatsen van enkele kistjes met denne-
boompjes op de 'ster' van de Markt en het verspreiden van een 
pamflet (zie bijlage). 
Het opvoeren van straattoneel kon geen doorgang vinden doordat de 
bakfiets welke daarvoor moest worden gebruikt op slot stond en 
een onbekende 'kabouter' met de sleutel ervan op zak liep. 
De 'actie', welke tussen 14.00 en 15.00 uur plaats vond, is zeer 
rustig verlopen. 
Door de 'kabouters' werd bovengenoemde actie een fiasco genoemd. 

21-12-70. 
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Kabouters Middelburg. 
4 juni 

Op ~I 1970 gestart. 

Activisten : 

Tijdens de oprichtingsvergadering in "Provadya-Middelburg" op 4-6- 
1970 werden vijf de- partementen ingesteld en wel : 

1. Departement van constructieve sabotage. 

2. Departement van Buitenlandse Zaken. 

3. Departement van Binnenlandse Zaken. 

4. Departement van opvoeding en ontwikkeling: 

5. Departement van welzijn (cultuur, recreatie en milieuhygiène). 



les 2,3060 

. . . . 	• O• - • 

.UDELIE:B.G 
Ook Middelburg heeft nu zijn KABOUTERS, op 4 juni werd 
in het vrijotijdsoentrun " Open do beuk ( voormalig 
" Provadya? ) tijdens een druk bezochte vergadering 
O.V.S. uitgeroepen. De burgers hiervan willen door lu-
dieke akties hetzelfde bereiken wat provo destijds, en 
andere groeperingen •nu nog net wat hardere akties wil-
len. Do Middelburgse KABOUTERS gaan uit van een plan 
onder de naam: "ZEELAND KABOUTERTUIN". 
Dit plan is gebaseerd op de natuurlijko mogelijkheden 
von dit gebied. En een oplossing geeft voor do nu heer• 
sende problemen t.a.v. de landbouw, werkgelegenheid en 
nilieuverontreiniging. Een plan dat een oplossing geeft 
zonder dat ka grote industrie vestigingen als Peohineij 
( Al. fabriek) en Total (olieraffinaderij) nodig zijn. 
Waarbij het verder niet nodig is .dat bomen ,  gerobid wor-
den, naar de fruittelers op een andere manier uit de 
moeilijkheden helpt. Ook - de bespUitingen zijn dan niet 
neer nodig. Een probleem .waar wel _meet kabouteroiroe- • 
pen nee bekend zullen - zijn is de, binnenstad., De nid 
delburgse binnenstad, die zeer oud is, en totaal niet 
gebouwd is voor de. Verkeersgaos •V -tin nu., ---geeft de bé- 
kende problemen van parkeerrniute,„ lawaai, stank en drukte. 
Tevens kan men ook in Middelburg de gevolgen bewonderen 
van de ingebruiknene" van" aárdga"gi. boten zijn - of .  gaan kapot 
aan het gas dat door de slechte,leidingen' - in .de- grend . kont. - 

 Al deze zaken, en nog talloze andere onderwerpen hebben de • 
aandacht van de kabOutergroep en..zullen te zijner tijd op 
Verschillende tjan.i.eren :ondér.de:publieke -i'helangátelling wor. 
•den gebracht. •Het'vereist :echter .bijzonderi.goede .  en degelijke 
voorberimieiding - om ieder onderwerp op de juiste manier aan te 
pakken, - weardoefr: een .  bislákking .dij bij " een • eerste actie fa- 
taal zou hunnen .zijn. Na . deserste.s -aVond besloot meen dat ciek O. isbucht 
slechts enkele problemen in. to gaan, terwijl 'een kerngroep 
werd. gevormd die in vele avonden; daardanvolgènd. -  werst de 
duidelijke acht 	Motivaties: besprak waardoor 
net een goede steun'an'aé'rUg aan he6 voorbereiden van de 
eerste .akties kon - wOrden begonnen. 

0.V.S. MIDDELBURG 

iedeare 	dinsdairvonci 	vQ1-9e.d.el-ir+9 	 M'12‘... 
r: ket. tì tt 	irOpitYr-, é.f‘ 	Egtékils". 

"II 



Ie) 	0i,g, 
Op 15 juni 1970 werd in de burgerzaal van het gemeette-
huis te Vlissingen een receptie gehouden ter gelegen-
heid van het 25-jarig ambtsjubileum van de heer 

commissaris van politie te Vlinsinf;en. 
Bij die gelegenheid werd door twee Vlissiners namen:: de 
kabouters van ~oe Zeeland een "alternatief wapen",een 
waterpistool, overhandigd. Dit wapen zou 7./1 goedge-
keurd door de Departement van welzijn" van de "Oranje 
Vrijstaat". 
►anbieders waren : 

Kabouters Vlissingen 

Op 24-7-1970 werd door de volgende personen te Vlissin-
gen per post het blad "Aloha" ontvangen. Dit was de 
"Oranje Vrijstaat Staatskoerant, nr. 33(24-7 tot 7-8-70) 

k._ 



Kabouters Terneuzen 	 10230 40 
! 'In mei 1970 werd deze groep gevormd. Men had toen al vlug 60 leden. .-.. _--) 
Ontmoetingspunten jeugdsoos "Tiffent" (vh "Molen") en jeugdsos "Imaff 
club" (vh 't Kotje"). 
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Afschr.: 

4. ;of V02,52.2.0 
L)upl. 

Datum : 	1 OKT. 1970 

Bijl.: 
1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Dlstr.: 	k..Bili:;/210)? 

Datum rapport 

24..9..1970 

Betreft: Centraal Bureau Huisvesting (C.B.H,). 

Op het adres Prinsengracht 462 te Amsterdam is een nieuw Centraal 
Bureau Huisvesting in het leven geroepen. De lezers van het aan-
plakbiljet waarop e.e.a. stond vermeld werden opgeroepen iedere 
lege woning door te geven welke bekend zou worden. Opgave hiervan 
kon men telefonisch doen onder nummer 020-228010. 



Te Uwer orign 

een pamflet (foto—copie) 

op 2 oktober 1970 in de 

nagenoeg huis aan huis — 

Op vrijdag 2 

H.M.de Koningin o.a. een 

de gemeente Barendrecht, 

vond in de nacht 

Nr.2533 ID/RP 

Onderwerp: — 
Toezending pamflet van 
Oranje Vrijstaat. 

Bijlagen  :— twee 

plaats 

6 oktober 1970. 

■•■••■•••••■ 

tatie zend ik U hierbij 

,dat in de nacht van 1 

gemeente Barendrecht — 

is verspreid. 

oktober 1970 werd door 

werkbezoek gebracht aan 

zodat deze verspreiding 

voor genoems). werkbezoek. 

A 5: 	 elft 

Datum: 	7 OKT. 1970-  

Bijl.: 

AAN:— 
Het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
President Kennedylaan nr.25 
te 
's—G R A V E N H A G E  



3:ERS1W4DJUNIKEE KABOUTERSTAD 
UTRECHT -vrijdag 25 sept '70 

VERSCHILLENDE AKTIEGROEPEN IN UTRECHT 
( KA3OUTERS F.J.G. er, misschien R.J.J.U) 

, 3- 
GAAN A.S. WOENSDAG 30 SEPTEMBER AKTIES VOEREN OP HET 
VREEBURG EN OFF.IEVING IN VERBAND MET DE GE4EENTE- 
RAADMRGADERDTG V, I I OKTOBER M.ARIN DEFINITIEF(?) 

BESLIST WOR!)T 0711-a 'OE BESTEMMING' VLN HET VRED3URG. 
/Lin 2„. 	e 	át. dr4I —Vr" 

HET VOLGEN .2E GA; i:2 GEBEUREN: 

A) HET DODE  BOMENPLIIN 

SYSTEMATIES LPrifiRVEN 0.1; 	VREE3URC- ( );M NIET 

ALLE-2;N 	) DE LAATUT BOO.EN 	)IE  11.1■7 ALCROO- 

DUKTEN V OTOO S ZOUDEN KUNNEN 	ER TIEN TOT 

Z UIVETiE Z UT W."00-2 	CO 24- + - : - 02 ) . 

HET IS EEN TEK.2.1 ..1.AN 	 VOOR MENS 	DIER EN 

HET VER15.IN DERT TEVENS DE Iá 	:F-11N: I 	UIT DAAR 

B) HET VREEBURG LEEPPLAN 

HET 0 TOP 11...F1K " VREE.3URG "- TOONT 7t::.:R BLIK DfIT 

GROEN- EN BEHOORT TOT MA, HART VUT DE • BINNENSY 1,D; 

HET ZOU GET:ITOON EEN ONTMOET ING 5 SENT itUM MOETEN ZIJN 

VOOR IE QERE UTRECHTENAAR 

PAIRB I J .)ENKEN' WIJ AAN EEN ST.:_DS2.1'..U. EN REN NIET 

AS TE GEWI CHTIG  MUZ IEKS .'RUM/ OM OPEN SENTRUM 

C) HET B IRIEN S 	'.V.LNDELPL AN .  

OTORIT:CUT VUN DE OTO VIERT NOG STEEDS. HOOGTIJ 

IN j:1E J3 INNAbTS T AD , PEN KOSTE Va DE, KV.1E 

VOI:TG.i.`.W. ER; 

IE IMEEN DIE WIL KOMEN B0?5 br MUZ IEK H,A.,KEN ET C . 

	

WIPT GEVR.,'..;;GD . S -MENS 	OM TUSSEN EEN EN 

TWEE NA.:12 IIET VREE BURG TB KOMEN-- 

po 0.9' 

XX grote voorkeur verdient het plmn H2RTZ 1 3312GER 

lat door do r.leeste,uiteenlopende rtktiegroepen 

wordt g2.9 -Gmind - kollectief nktiecomite9MTNENSUD" 

DE GEIJE2M52.M.1:jD HEEFT DE PLICHT BESIISSINCEN TE 

NITIEN TEN ,l GEVE UN DE TOEKOMSTIGE LIWTBL.,RHEID- 

doel vrn -keie: :Lentnliteitsverruining vD.n i!e 
gemeenturrtnds-loden , virtt hrtrd 
noodz-,kulijk is 

voor moordore infortiJ zie biálge. 

k:Lboll.torgroct v- nn knJiout,.x 
snufir:c1 

        

        



• 
"OPEN BRIEF" 

blndzijde één 	vrijdag 25 september'70 
utrecht kabouterstad 

AAN GENEENTEAnTENAREN y AKSTRKOMITEES 

EN INMNERS VAN UTRECHT 

MET DE Kom we GIWEENTERAADSVERGAJDERIiiGEN VAN MOL ERDAG y  

1 OKTOBER IN HET VOORUITZICHT — bieden de kabouters 

een áksieplan aan 
datum aksie:woenadag 30 septegaber 

. plaats: vreeburg — één uur 

inhoudende: a) liet dode bomenPlan 
b) het vreeburg leefplan 

c) het binnenstad wandelplan( met hardere richtlijnen) 

MOTIVMIN( rooDE  BOII;ATIJAN : 
de kabouters zijn. zeer verontrust over de grote: sterfte 

onder het bomenvolk —.—.— kijk bijv's eens op het vreeburg; 

hiervoor zijn verantwoordelijk: 

a) verschillende afbrelakprodukten van brandstoffen van 

otomobielen 

b) de slechte aanleg 

c) de onvoldoende zuiverings/ en reinigingsinstallatie van 

de industrie 

d) de radio aktieve neerslag , met als gevolg een 
verstoring vall het biologies evenwicht en 

mutaties van virussen 

e) de wetenschr,.poelijke en technologiese opleiding die 

bewust de ekonomio als uitganspunt nemen waardoor 

zij ffleewerken pan de miljeuverwoesting 

verkcersdeskundigen ,weg en w3terbouwers , 

bouwkundigen ete.) 

DE G2WOLGEN 

A) DE ZMJIPS'203PT .. 1 );)UKTIE VEI MINDLRD 

B) DE l'ILT;;T.IIJNE ri.:RKING VAN SCHAORLIJKE STOPEN NEEMT AF 4 

C) EEN BED;U .C1 ( 1TAN DE GEESTELIJKE C-CZON -OHEID. 

A) DE NATUI:2LI -J; .AAINERING (bponswerking)vernindert. 

watardoor 	ievaar toeneemt voor verzW:kingen vfln 

verzakkingen van weggedeelten etc: 



OVER DE LUCE2V:21-1.J,72FLEINICING 	VOIGE: 	) JDE  

Door do p;ro .I;e hoeveelheden koolzuurgas en waterdamp die vrij 

kerien hij het op erote schni vorbrnden van fossible brand-
stof2en (steenkool “lardolie en aardgas ) wordt de atmosfeer in 
sterke Ilifite belnvloedt 

Eet 00,) gehalte ie de laatste jaren aanzienl5jk gestegen .7. 

de lucht7=VEREND7werking van bladgroen in toenemende mate ver-

minderd .  
FOSSIEL brr.ndstoffen aet uitzondering van z‘ardgas ., bevatten 

vogr•s con hoe,?: ge11,71e 2.2;ti zwavel ; 	bij verbranding van SO 2  

- en bij onvolledie;e ofbraak 	N2S (rottily;slucht) in de 

atmosfeer kont 

Beide etn .Cfen bevorde:.?em oandoeningen von luchtwegen bij mens 

en di-Jr 	CJY. hoor [..;ohnito von deze stoffen in de lucht is uit 

een oogpunt; -v- n de volks;,ezondbeid ondAnvlardbaar(Daird) 

;; door bijv. : 'iogero 2cheorstenen vindt wel verdunning pla.,ts 2 

? 'i ;-: !r eek verdere verspreidim; v--n de zwavelverbindingen 

r;:i.rzestio arn het .emeentebestuur en 

schpf 7 ID 	 ge 	betrouwbare meetregistraticapparatuur 
er e el OD 	 nivoo harde eisen t.a:v: de verplichting 
cl - ralseha£ vztil 2.-inigings- en zuiveringeinst:alaties 

3 

707c1 i t gaaeentebestuur zo spoedig mogelijk - dat dit 

overlid!vooritom C.;:t de burgers dit eisen- 

n .;..lbten7=_ 	(7.3e;-_;.olijkp. art .lich,:g4plij'h-.s-t gpzondl:kei.d: 

717; GROENVOO G is een myehologies bolan(::ri.jke faktor 
ij ,gij7en 	gmeentoa, iitenaren erop dot k er geen rekening wordt 

glei e,u ,3.en 	de ;.)ekol ,Isti 	.2•.)on-,ioor•iening op het vreeburp: 

U ook n`- ; to( .. 	ot j. -7,.t een pnrKeerpltrJ •anr gehondhofe. blijft 
-bestengerninn ) bent U 	een 	 vcrntwoordelijk voor 

te(Jn7,ne vnn he - i; 	ziektec;evalen coor de luchtverontreiniging 
veroorkt 	 Loi•vc,e.J.LIn v; 

v•n 	luchtec,- (m: o,a; 	en bronchitis 

df)or irritflties 

h 7rt en . 	 ek. "t; 

.211 'Art 1. ,.. Jerendeci dGr psychw;oriese ziekten 

(d-2r:t 	tnerie 	het rs,antf:ti vork,)ersslehtofi'ers) 

voor het ontston 	verereren van deze 

dc, huidige betonnen doosjesbouw 

wnterverontreiniing 

g;;11,1hinder 
etopark 7 ols 

vp:n hot 

k 
rin! 	.;t"17.•(_:k-- 



bladzijde 3 (ander typtoestel) 

OrSCL::RIJVIDG VRLErijRG LE7,F-J,AN 

:-jet vreeburgotoEatr. biedt e ,  n gruwelijke aanblik. 

Z'n Gelerige eeetraal gele;;er. r'xil!te, die zeer geschikt 

zou zijn voor een ontneetinGepark (re.mblas) 	- wordt nu 

ton onreclete bezet door een leger blik vervoersiniddel. 

z'n allen kunnen wij aantonen wat het alles gaal zou 

kunnen worden - 

spelende :zinderen - bijv. mens erger je niet 

ouderen , die zich ontspannen in een zee van groen 

en bloes yen 

nuoicerendo jongeren en ouderen 

de nabouters zullen in ea. enwerl:ing net 
een idder die daar voor 

voelt let vreeburg bezetten . 
nee:. de attributen mee zoals: ruziekinotru.:enten , ecnaak en 

dareborclen pkinderwageno,bakfietsen, 
gee_uokers,witte jaseen ,ballonnen. 

bloeilenkoopetande ,die zaterdag altijd op nut vrceburg staan zijn 

van harte welkore 

richtlijnen -deponeer een kwartje in eeneearkeere.etur en de:lonstreer 

tegeliertijd dat voor een zo vanzelfenrekende 

4 	 behoefte con kwartje betalen overbodig rioct zijn 

pl-nologics stukje van '__bouter tor) 
TIEN JAAR LANG Wlis,ST --ZUCTIE WIT DE .731_1[1.5M4STAÏ) TIER:f.T ZEER 

FRUSTI:.22END , 7:)0_1AL BETR:;FT DE :-)UDE-,:tE3 2•f JONGEREN 

JAARL:IJS kapt de overheid bonbn , bouwt dagelijks 

woonkazernes • pleinen en lanen veranderen langsma n in 

narkeervelden on otosnel•fogen , en betonnen flatconnlexen 

rlensen wort_ell gedwongen nee te doen aan do consuelptie- 

naatechappij -binneneleuic , went bui un wonen ie 
er nu al 

kor...1 
nou -- work daar 'aan mee en verknoei hot helemaal -- 

abouters kunnen IJ suggesties geven in Ju trant van 

plaetic groen °- 

gas .ee: .:urs voor buiten ;r:endulen- etc. 

en U gr-at er nog op in 00k -zo conuersjeel en onna- 

C_jnkend,zijn er nog te veel lie:neen 

zij 1_ebben in -1"eite er bcnoon rcneeg 	- zij 

boueen wer,zelijk eae> et n nieuue 	 , 

t,:ml-iinsts. nog 
kunt ademhalen en uzllf eunt zijn. 

niet 

er  bij 

t 1 



wat is 

-.11r2 IS AET RE0Y!. -7 EN DE 	
VA0 DE GEMEENTERAAD 011 EEN 

bladzijde vier 

de funktie van de goneenteraad :nut betrekking tot .het vreeburgplan? 

poon DE RAAD.VASTGSTELD 
	

i.DAT BLIJ-ET NIET 

ER TE 	 UT:100ËZDEN LAN 
DE NIEUWE ID:-SEN T.A.V. DE 

LEEFBAAREEID VAN DE BINITEUSTAD, -JAAR GlIOTE 1351,ANGEN 

TOSKOliSTIGE INJONERS VAN DE STAD 13E GEri0EID 

TE 

D & W -2.EDFT EKKEL _M• UITVOERENDE TAAK !!!!! 

O.I. IS.1-7.3T OP ER VOCR :Lil 
T 1:A.Y.AOEI!TaUr 	

ARCEITEKT 

ENIW, ONVIERP 	
APAIVAARDBAAR IS EN WELKE 

DEAIITJG "_IDT AAN DE TOE_COYST1G1. .1SEN VAN DE LEFBALRHEID. 

SUG_SpTIES: probleLlen ontrent een parkeorsentruLl op het 
vre,eurg b .staan volgens do kc..bouters niet: 

zij adviseren ongevraagd - 	
garages tc 

bouwed , liefst ondergronds - bijv. het gedeelte van de 

, iriat nu godept wordt. 

Over ti-fl jaar rijden er botsotootjes , r..tinibusjes en 

goederen:ragentjos zonder stank in hot wandelgebiod. 

EEN 
OTOWEG çort C,an door het toch oninteressante gebied 

van hoog catl.arijne n.1. c' bestannde croesulaan achter 

st:vtion ( ir. goudappel e
.a. zijn bier voorstanders van). 

het  
SrITWW-WI IS DAIT 

COK WGELOST-.. 

tenzij de geeenschap het toestaat dat or nu bewoonbare buizen 

verwrloosd worden , sto.epun worden vurs,lald ton behoeve van 

snelv.rkeor en geen eisen stelt t•a.v. spreic'Sing van werktijden, 

aanvangstijden en sluitingstijden van winkels en scl,olen 

-JORDT 1T0G ST7;EJS NIET 0- NLTIONAAL EN INTERUATIGNAAL 

GEDAWT Al.1 	3ETERING 
Vkr: 

DE BELASTING VAY !JET J:GEN-JET- en 

laux c..2 
drukte tij-lens de spitsuren te voorkoe' 

burg,rs en ge.eenteradsioden- 3TJ.JU1 
n,,JT 	

3INSTAD , 

voorkov 	
1-.arde aksies voer 

.
oeten worden in het b ,Anng 

V0011 DE 

..• 

: dopteer. 
	boe -. 

woenrig blijk geven 

een gezonde en gezellige 

op :Aet 	eburg 
Lfl 

bewogenU,id tot ::let streven .van 

binnen:Aa. 

en plrInt 

k.7.boutergrooten  
tijCelijk orl..rker-1:.rn in :.L'aGADOR 

oud, gracht 63 utrecht 
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orenje'vrijetaat barendrecht 

departement volkskritiek" 
& samenwerking 

••■•• ••• ••■ 	• 

ion, d« 

14.7..T.' • -"."•^1.1111.... 5"' 

• 

B arendrecht ,30 september 1970.• i 

Visvrouw, 
Omdat U niet altijd geheel op de hoogte kunt zijn van alle dingen die er ta ons land gebeuren,en van alle gedachten,die onder de diverse 

olm ven de bevolking leven,willen wij U rechtsstre.eks op de hoogte bren- gen van het een en ander. 

t! 
W dicht kan dit een weerspiegeling zijn van de mening van een groot aan- 

H t inadtal nOt:n;: sh2g. sinds de Vader desVaderlands altijd zeer .  veel v er het Nederlandse volk betekend.eil dit in. de toekomst zo blijven,dan zal betere kommunikatie tussen volk en vorstenhuis noodzakelijk zijn. Ir iet In -Nederland gelukkig grote vrijheid van meningsuiting.Dearom dure. ven wij U vragen:Verdient het geen aanbeveling,uw koers in het algemeen • . meer op vereenvoudiging der dingen te richten.Voor statie pracht. en' praal i.v.m. bijvoorbeeld ee, vorstelijk huwelijk en het openen dier State t. 4.0neraal o kunnen wij begrip opbrengen,maar zie een werkbezoek Werkelijk'it. 
dé Zit! Van een ÏERKBEZ0Ek.Want wij menen de .  gedachten van een groot deel dar BareMareohtae jongeren te vertolken ,wanneer wij zeggen dat wij een .  1:::g vele f 45.000,-- voor een werkbezoek van drie kwartier lerspilling &kar zijd hier in Barendrecht zo veel. zaken waar al 'aren ar ge- straft,en waar nooit.financidin ycor beschikbaar wbren,en mate nu maidu 	.

ptigv 	- . stillen grádhp zijn eekiter wei genoeg aesnsen die er - stzedz voor op*Wieme steteet.iteneètedie in jaren niet of sleents gedeeltelijk die doingdbibereiken die in:de huidige samenleving  toch echt geen overbo- dige luxe dijn.: 
Veer c.en jeugdhuis bij*Oor 	 . 	_. beeld is door een deel van de jonlenla enige asranden moeizaam werken een 	 g 
van wat 	

.bedrag van f 4.500 	bijeengebqg ht:, dl. -  t sij als eigen inbreng nod hebb 	, 	deel van 
het 	

aan U. werkbezoek-zal worden besteed. • 
,-- 

lw werkbezoek strekt zich uit tot nog vier gemeenten.Uit de speciale kas vo r dit soort bezoeken zal gemakkeljk het zeer 1.oge bedrag geput worden 

t 

da nodig isomeer hoeveel, vreugd zou op langere termijn gebracht. kunnen wo ~e gde er dringender zaken mee verwezenlijkt -euden worden. 
He hoeft aan wekelijke spontaniteit bij Uw be.11,ek tu.ch niet te ontbreken: 

 
De i jeugd kan zingen,er kan gevlagd worden,en er itan muziek gemaakt won- 

to leven-brengt. t 

de .Laat het een blijk zijn van wat er echt. onder de bevolking leeft,an- de a atet U toch slechts wat de - Schaticist voor dit soort manifestaties 
i 

*Mg' illi144,ppen.iiiekef per stencil aan alle Barendreehbers bekend 
't 10W44.4yensdatAkt:bezoek'in eerste instantie eeritéztek ie eilkft 

- *Olktng t en 404t.: 
Of Oij . sloh100* 	*wende middelen kan verenigen: . '  .,,,..  

met eerbiedige groeten; 

oranje "vrijstaat barén4reoht.- 

om iedereen het recht heeft 9 Sr over Oe 



411, IS =X gingOME lux culion VRWSTA ►T BAttENIMECHT AAN ALLE BURGERS 

TERWILLE VAN le INDIVIDUELE M. 	VOrMING 

ei de oranje vrijstaat niet voor niets is opgericht,en zijn recht op- 
latentie wil behouden r meeten wij,de barendrechtse kabouters,ter gele-

genheid van het bezoek der koningin aan deze gemeente terwille van onze 
p*incipes (eerlijkheid,openheid en gedecentraliseerde besluitvorming) 
onze kritische stem verheffen. 

1- 
w 	~ 	

.. 
W willen geenszins tegen het bezoek op zich ageren! want wij begrijpen 

b
4  t voor vele Nederlandse burgers de koningin en het koningshuis sym- 
'ol van a. de volharding en hoop in moeilijke tijden en 

. b. de eenheid van het Nederlandse volk zijn. 

ZO VRAGEN WIJ ONSNU AF, WAT IS .IJAARVAN-IN HET KADER VAN ut ORKBE-
VAN 2 OKT A.S..-NOG WERKELWK WAAR? 	. 

• rdt de koningin bij haar bezoek enigs-zins objektief met groepen,ver-
~togen en problemen die in deze tijd in deze gemeente een rol spelen 

b--i.- 	eind gemaakt OP krijgt zij slechts een sterk dénzijdige(én te mooie) Bi- 

et 	'tic te alen? 
t, 	twoordaij +gordt in het drie kwartier durende Werkbezoek geeonfroá- 

t erd -met .  door de schatkist voorgetoverae schouwspelen die de realiteit - 
et weergeven . 

- Wipecteal hiervoor .in het leven geroep$n commissie ziet in het werk-_ 
ofte eenaanleiding om een feest te geven..t)aar is niets op tegen.aaar 

,. t et voor een FEEST ONTZETTEND VEEL GELD UI•GLTROKKEN ~DENizoals nu 
f'-• 	béurd ia neei 2211 feest een ook met r.einige middelen en veel spon- 

i ul»Sekiffff-verlepah en -1).1 alle butro ► Kenen een gevoel van re-
i 	 ~na Mehtitlaten.De commissie ie..arentegen is er ronder meer 

• t . 	.eat.men de-burgerij niet meer in staat acht spontaniteit-Qat . Uit" t.. de koningin met zeer veel materiële praal ontvangen 

id veert te brengen,en daarmee aan de eisen van een feeev te vol"
ltdd.ar aait toe. 

3. 

. 	.- 
rechter ,IS LAT MEN DEZE ZwAKTE MET FABELACHTIGE GELDSOM:h:We 

ulteindelijk.Van cie zelfde burgerijskomen -wIL COMPENSEREN. 
wordt er b.v. voor bloemen,wearmte men het gemeente huis en-plein 
raaitallidn 	al, 

 een bedrag van + f20.000,-- uitgegeven.het merendeel 
go n deze loomenpracht" aal na gebruik (van één dag) woruen weggegooid. 

e wordt dit niet geringe bedrag aan betere besteding in de samen-
ving onttrokken. 

hierbij blijft- het niet:iM totaal is met het bezoek van de koniUdin 
bedrieg van omstreeks f 45.000,-- gemoeid.Geld ,dat voor het aller- 

Ed
vetste gedeelte besteed wordt aan uiterlijke verfraaiingen t die weinig 
doem hebben met de alledaagse werkelijkheid en weaerzijdee eerlijkheid. 
koningin speelt in dit geheel zo'n belangrijke rol, dat wij het redelijk 

fitten alsox direkt van onze mening in kennis te stellen. 
le :oranje vrijstaat heeft niets tegen een feestelijke ontvangst die 
"Ot* middelen wordt "ingekleed".  

~Simt wil sioh_evidgein obstinaat tonen tegenover reële gevoe .. 
1110.0 ))14T4e,1,  mok ge lentebestuurders. Wij willen ons wet dit 

niiirKon verzetten,tegen de VALSE SCHIJN en tegende'1112011=0. 
in 

.. 	.   
931 mij d" 	 i v. dim „informatie iedereen de kans even eveneens 

pi  

el

Iligar g erover 	te denhinw ( 	blijft 	in dè plaatoWlijim .  
.441. te overOgen o .slán persoonlijke gevoelens in deze neer 

#141 opeet oprecht we 	iegeld wordend 
Die kabouters van Oranje Vrijitgat-BarmOrechtd ...,  

• 



AAK. 
17X Af 67.2 	NOM B.V.D. 

Eo. 09.446. a ~tilt 13 Oktober 1970. 

Refertes Omm Ar. 89446. 1 	 12.10-1970. 

~bericht 

Bram 
s 12.10-1970. 

t sawa waarmee/ss, 

ACW 10007ye 
CksiA. 	..-------- 

Datum : 	1 4 OKT. 1970 

Bijl.. 	,---------- 

Onderwerp* Actie Oranje vrijstr.st te Yen% 
bijlagen s oen% 

Lier .walm iding van de motie %rake kor van de • 
Venlose kabouters op zaterdag 10.10.1970 zij het 
volgende gemeld. 

Op gemeende datum • omstreeks 15.00 mar baddea sidh 
voor de eetla in de augsvlINt  von bot ~ril te 
Venlo t 100 jengeren eet bleempetjes verzameld. Verre. - 
wieg de ~tem hunner warme scholieren ~het Thema. 

-psllegs te renla. Als bun leider tred op: 

Vanaf het Jblianapark vertrokken deze jongeren em• 
etreeks 15.10 uur per fiets e.g. bromfiets la de richtte. 
van de Grote Reide, waar eieb onder andere de schietbs. 
magAggelvangere bevinden• 

:vimmen was personeel esa de Koninklijke leareekeusam 
en Gebseentepolitie te Vaal. ep het schietterrein wamt. 
veerd teneinde eventueel te verhinderen dat tot werkelij-
ke afgraving ma de kagelvamgere deer de kabemtara werd-
overgegaan. 

Tot dit la%tste is het *dikter niet gekemma waardoer 
de gehele actie een vredig verloop heeft gehad. 

Mat aAxle uit de onmiddellijke omgeving van kegel. 
vangers hebben zij de in hen bezit :lijnde bloempotjes 
gevuld, waarin een crews. hoi of graa werd gezet. gen 
aantal potjes werd boven op de kegelvengers geplaatst. 

Later ep de middag voeden de overige potjes eek weg 
ia de binnenstad waar dans sysiboliseb op diverse rentes 
warden neergezet. 

ST. 



blatiljdo 2 • 

eastreeks 1640 nar ms de actie op do Ante 
~de tea *daal• 

Er hebbea aalai essa bijimidalbedm vooridasa. 



ff--\ 	(2) G 1;"' 	‘t, 

gkiC 

ST. AAN: 
HOOFD B.V.D. 

No. 89.446, 1 	 DATUK: 12 oktober 1970. 

Datum bericht 	 : 8-10-1970. 

Bron 	 eigen waarneming. 

F leD 101.AISIL  
Dupl. 

Datum : 1 *3 OKT. 1970 

Onderwerp t Actie Oranje Vrijstaat te Venlo. 

Mgodob: dgn 

"'gaand ■ego ik V aanbieden oen rete-spie van een 

door do *Greetje Vrijstaat Venlo* verspreid eximplaar set 
als onderwerp "akela Grote MOP. 

Naar de inbond hiervan moge kortheidshalve woeden ver 

De foto-eopie is o.t.b. ais bijlage hier bijgeveegd. 



tern4t.T7,1r. 

Ohclerweier 

" 	f;;; t-.01"? gut 

oranje' 
vijstaat 	.- 
venio 	oygto 
pestbus 357 . 

k 0 vj,ti 6%°2. 

D.0 	 Ve.ot , 3 

ta Prt 

• .• 

Zcrnii ij ellen wee;.; on -derer.j.af  t de kleine kt: outer alles 
wat nnieefbonr;ankend en mrtensoli cg-  is. IT 	.• 

	

bfindt 	7...i c}. ni. VeLlo e 	mooi stu'r natuur "de grote hei" genaal. 	; ebiel wrdt, wals tlij allen eveneenl.,z 	Q::: var: 	 manren te mnken;.- kort geze;:d 
(ver een 	 he .;; 	 dut testemming ver- 1ent on", 	 ", 	 oefellterreir, .,et de 

i. 

meoi 
Jij .:.;eller, 	 j,-_ , rlje (1'-i speler,! dneen 

( 	ui t even, . 	 web- 	dri koliwn er •innneJ 	
Van 	Jereente (meneri. die - (Jj.. e ;... 	 vn de bevo.1np er, niet die van.' r 	- , 	-- 	 Grote .6aan no7J.:en 	 : •;. 	- 

In Ven 1.7 	
Jaja, oen 

•echte stad :-[-1-•• 	 "; 	: • -t7.n. 	 moet nog 	re- er 	 :Ie, 	,.int er ne» 	men- en 	(J 	. 	 • 	 -' 	, • 	 1.:Amaa') en nor 	n 
••• 	 i 	( • .. 	 de crote hrld. 	 vea.;• .1 e ■ . 	 :: - :77.-T:.#.:.ente) aan te 1,1e,?.@:'- 	 r :•. -.reftceled. 	- 

DUS OF:1 	 .• 	• 
ec? -lenterre2: -f-_, -;‹„;:t  *;',24111:1." 

	

:"j 1.; t.7 t 	(' 	' 	f.16.4* ... • . 
(Set nz) 

Ei. j 1-,rin 	.:3 ,:•• 	: n 	Vn": 	n sbj . e theuvel (1-1 2i 	Le'.:' 
de onerp-rzzy-ifi-: 	 ;plann en• 

Van de 	 • 

1 

r 
t .  

f 

oktober, 1970 

31Q7/4-/in, 6564 



Bent U het met nno eens? 
Kom dan n. s. 	te•dag om . 3 uur naar . liet Juliannpark 
(voor bejanr•te.fla -:; ik, erendonek) van Waaruit wij ge-
zamenlijk vei t .ckkon (liefst per fiets) om tot afgra-
ving over to j-n.n. 
Iclereen (;;,1 	 moet liefst één of meer noen- 
p- tjer:. mart:.- e ,. -:1, waarin wij dan, met.afgegraven 
z'Lnd, een k—,; - .1 . je doen. 
1Lierna 	 naar de stad, waar -dj dnn de 
pntje aan i; Pt vcikine* aanbieden. 
ALle(,r_ 	 nver tien jaar de hei wille ï zien 

ren wnr , mil-  nc,t overeenkomstige naeg : , rog-: Len 
eit 	w,  
Limre men:'- 	.-or hei: aan anderen lezen er! komen 

A. n ZA`s'E" _DAT i 1177: JULTANAPA7K (EEErENT~) 

kInEMPOTJ.Ir 	SCi!EPJES TIEIMEENGE-1!!! 



Be 	- ge, bi 
vf 3  ,fitr-i":1-  17 -4  

PP° 

82. AAI: 

Hoofd BVD 

110. 89.446, 0 DRUM; 28 oktober 1970 

Datum bericht 	 t 27 oktober 1970 

Bnba 	 PID-Den Helder F 
ACW iOtb5SZ 
Dupt 

Datum: 3 0 OKT, 1970 

Bijl.: i 

Poodlotion. Wiel de kabouters 
Ia Ika Radar. 

Op oatordai 24 oktober 1970,  orstrooks 23,0 mr, hooft 
de goommuatopolltio to Dos ~ar e  esa ~soek isaportold ia het 
kaboutorhuM e  ijanoti41 in hot paai Z0000troot ao. 40 to Dia aoldeto 

I)it oadereoeh wad lagottald, maioatoa or alognilaillam 
ware% dat oe dia ~ad in bat koboutertado, gebat& zoo oordeel 
go soold van 1,412401,111d* ■dddoloa• 

In hot kaboatozhais trof do poli«. ~aa ~am 
ra, waarna or toso &Ma agolashoudia lavarboad mot oviorbrodizag tras 
deoptoomt. 

Ia bot pand trof de politie pearlottoa aoa ast de 
wade inhoud 1 

aid01~0Laidaabilka 
rff ,  

waad de ladootdo sí ast plm!~ do ~oio oadordolos ~rouge% 
uitmoord op tbr aa oase kortom* ~oor sou a oa.wild do bom- 
pen~trlo la do hoort ~as 



pl» ~1 LUI Vi  
»se ar.rderen weten hierdoor gaan dembsit 	bagrijptinatgairlijk Dele 

 dat bet dan misschien wal MMS moeilijk aam kamen werden (voor 
uw ~deren ). 
V 

.
beeft ook niet altijd. pelitido We" 1111 stellen, maar mag 

bijvoorbeeld eeme aan een officier %sekt lav vrom ook bij da 
~te 4 " aas als uw officier dan eerlijk ja aagt vraag kam dan ot 
sijs vrom 'e winters voor haar *igen deur tilt het Omastotiu* 
stapt, inplaats van la *en anders straat. 
tl=12tieke vraag. la Cariekanlaal is aan dikt~. Door* 

dan in hot dareohan-peat ?. Ot boort Oriekenlveg in de 
ZOO t. Of ia dm ILVO kat sela* als bet Waredwas-pset 4•  

inn eeras *en moer niet politie» vaam. 
Waag oom aan de lierine Inlichtingen ~at (Marit) ot daas in. 
stelling wet dat door een liniesoxtraidatimake omdoolde een 
ondarseek is 11~ rom bet aantal ofttidereviolosen, dat met 
~aak* jurken op bet Assad% vereohijnt. 
Vaat da aran ook, dat uit dit *Marmot* is gebleken, dat om °feb- 
«Lam minetame 1000 looneverboging toekomt. 

Ia oma politieke vraag. 
laar» mogen in de ~Ina wan politie» dialasedoo kou Ir" 
is do 'duister van de Defensie dan se bang, dat kij door de awat 
valt. 
Dlt was dan voor Mae »er uw wamt, als uw made" amelliji» 
bedam hebben met bet beentwoordan van deze vragua, verdjet u as 
dan naar baan 

Dia been nel. oen *pedaal bom voor bet comeedi.len van vragen 

magaiwanaililia 

tot op beden is niet /03~4 dat de Valderee Inbratere dit 
~let hebben vereprelA. 

Onder de veertien pereonso, di* die swami in hit kaboutestada 
te Den Melder waden ~Dm, ~den ai^ gem adlitaireo. 



Richtlilnkin voor SABOTAGE. 

VERNIEL GEEN RIJKSEIGENDOMMEN 

Want de industrie zal met pleizier.de...dofecte onderdelen verv4nal, 
uiteraard op Uw en onze kosten. Hierdoor zou u ongewild de 
bewapeningsindustrie in de kaart spelen. 

STEL VRAGEN AAN WK MEERDEREN 

• 
Deze meerderen moeten hiordoor gaan denken en u begrijpt natuurlijk 
wel dat het dan mischien wel eens moeilijk zou kunnen worden (voor uw 
meerderen ) . 

U hoeft ook niet altijd politieke vragen te stellen,maar vraag bij-
voorbeeld eens aan een officier : "Werkt uw vrouw ook bij de Cern-to?" 
en als uw officier dan eerlijk ja zegt vraag hem dan of zijn vrouw 
è winters voor haar eigen deur uit het Cemstobusje stapt,inplaats van 
in een andere straat. 

Nu een politieke vraag. In Griekenland is een diktatuur.Hoort Grieken-
land dan in het Warschou-pact? Of hoort Griekenland in de NAVO? 
Of is de NAVO hot zelfde als het Warschou- pact? 	- 

Nu eens een weer niet politieke vraag. 
Vraag eens aan de Marine Inlichtingen Dienst(MARID) of deze instelling 
weet,dat door eeen links extremistische organisatie een onderzoek is 
ingesteld naar het aantal officiersvrouwen,dat met eigengemaakte 
jurken op het Assault verschijnt. 
Weet de MARID ook, dat U uit dit onderzoek is gebleken,dat uw offi-
cieren minstens 1000 % loonsverhoging toekomt. 

Nog een politieke vraag. 
Waarom mogen in do Marine geen politieke diskussies gehouden worden, 
is de minister van de Defensie dan zo bant dat hij door de mand valt. 

Dit wa&-.dan voor deze keer uw vrágen,als uw meerderen moeilijkheden 
hebben met het beantwoorden van deze vragen,verwijst u ze dan naar 
hun V.V.D. 	 • 

Dia aft n41. oen spesimal buroo voor het omzeilen van 
vragen. 

KABOUTERS VAN DEN HELDER. 

•• *r77 0":"'"Cw. 

4 	• 
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Kabouters  

In de Kabouter-beweging, zo meldt H.B, treden verschijnselen vn .ei • 
agressievere anarchistische opstelling aan de dag. Het zgn. DIrtsterie van 
Offensie .geeft een blad uit "De Kabouter-Kolonel" geheten, dat onder 1. -éidin staat van de meer agressief ingestelde 	en  



• 

Onderwerp: 
Bijeenkomst kabouters..  

Op donderdag 22 oktober 1970 heeft in het gebOuw van 
de B.B.K., Nieuwe Herengracht 29 te Amsterdam, de wekelijkse volks-
vergadering van da kabouters plaatsgevonden. Aanwezig waren onge-
veer 70 personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G.. geb. 20-1-1943 

De vergadering stond in het teken van de komende ver-
kiezingen. Van DUIJN deelde mede dat vorige week de gemeenteraadslea 
den 	, 	 , 9 	en hijzelf in vergadering bijeen waren , 
geweest met o.a. 	 en .9 	 r 

5  	 ., 

nog enkele ander-em. In deze verraderin- is gesproken over de komende 
verkiezingen. Dar is toen besproken dat indien zetels zouden wor-
den behaald bij de komende tweede kamer verkiezingen, deze zetels. 
bezet zouden moeten worden door 	 9 

5 	 1 	  

• en 	. In dit gezelschap moest 	 de 
zwijgende meerderheid uitbeelden. Van DUIJN deelde echter mede dat 
	■ zou komen te vervallen en dat dat 	 niets 

op heeft met mensen met lang haar. 	• 
Een groot gedeelte van de vergadering was tegen deelna-

me aan de verkiezingen aangezien bij de oprichting van "Oranje Vrij-
staat" uitdrukkelijk verklaard is dat het geen politieke partij 
zou worden, daar men in het geheel niets van het huidige staats-
bestel wilde weten. De tegenstanders van deelname aan de verkiezin-
gen verwonderden zich er nu over dat "Oranje Vrijstaat" nu plotse-
ling mee wil gaan doen aan verkiezingen uitgeschreven door een 
stelletje politieke manipulators die momenteel deel uit maken van 
de regering De Jong. 

deelde mede wel mee te willen doen aan de ver-
kiezingen en de kiezers duidelijk maken dat "Oranje Vrijstaat" al- 



bl. 2 

leen het departement van defensie wil besturen en indien dit niet zou 
lukken de verkregen zetels niet te bezetten. De kiezers moesten dit 
vooraf weten, aldus 	 anders zouden zij zich belazerd voelen 
en terecht zouden kunnen zeggen dat de kabouters net zo'n stelletje 
schorem is als de huidige machtshebbers. 

Hierna nam 	 'het woord en stelde dat Roel 
van DUIJN eveneens een politieke machthebber was, aangezien hij al-
tijd zijn eigen ideeën probeert door te drukken zonder dat een ander 
gelegenheid krijgt daar iets tegenover te stellen. Bovendien vond 

I:dat Van DUIJN  een andere taal spreekt dan de gemiddelde ar- 
beider zodat deze geen antwoord kan geven of vragen kan stellen. 
Voor de buitenwereld, aldus 	, heeft Van 'DUIJN  dan aan de 
vormen voldaan terwijl hij zelf weet dat hij niet eerlijk gehandeld 
heeft. Van DUIJN  ging hier teaen in en vertelde dat hij helemaal 
niet het middelpunt wilde zijn in "Oranje Vrijstaat". - ------ riep 
toen uit:"Dat wil je wel, wantje staat ook altijd in het midden van 
deze groep, zoals vanavond, en je snreekt de schare toe. Jij manipu-
leert net als de rest en je spreekt ook over macht te grijpen en door 
te geven aan het volk." 

Vervolgens nam   	, het woord en opperde 
het Plan om de P.S.P. de steun van de kabouters te geven omdat deze 
partij zo in verval was geraakt.  	 onderbrak 
en riep hem toe: "Wat ben je toch een .rat. Eerst wil je samen met 
	 een groep stichten om zelf aan de verkiezing deel te 

nemen omdat je de 	niet vertrouwde, maar omdat jullie nu in de 
gaten krijgen dat dit niet lukt, ga je vertellen <rat de P.S.P. zo 
nodig gered moet worden. Je bent en je blijft een publiciteitzoeker." 

riep ------ na deze uitlating even alleen en 
deelde hem mede dat hij hem niet begrepen had en zijn plannen wel 
even uiteen wilde zetten. - 	gaf 	' te kennen dat hij naar 
z'n ouwe moer kon lopen en maar bij Van DUIJN  moest gaan zitten daar 
hij ook een gespleten persoonlijkheid had. 

deelde mede dat de kabouters zich moesten gaan 
splitsen in tWee -groepen, één die de ideeën van Van DUIJN wilde vol-
gen en een andere groep die moest blijver handelen in de geest die 
zo was toen "De Oranje Vrijstaat" werd opgericht. 	 stelde 
zich ook op het standpunt dat de winst uit de opbrengst van "De ka- 

- 	bouterkolonel" niet moest worden afgedragen aan de huidige financiële 
commissie, daar zoals de zaken er nu voor staan het met deze commis-
sieeen zeer onduidelijke zaak is, zodat hij•let raadzamer vond deze 
gelden zelf maar te beheren. Er werd tegen dit plan wel geageerd 
doch tot een andere oplossing kon men niet komen. Op dit moment waren 
de verkiezingen belangrijker en over de financiële kant van"De kabou-
terkolonel" kon op een andere vergadering wel gepraat worden. Voor 
wat betreft de komende verkiezingen werden allerlei ideeën naar voren 
gebracht. De meeste le-amen er op neer ook de zetels niet te bezetten. 
als aan "Oranje Vrdjstaat" het departement van defensie werd toever-
trouwd. Roel  van DUIJN  geloofde ook niet dat aan "Oranje Vrijstaat" 
het departement van defensie zou worden toevertrouwd. 	 riep 
hierop:"Nou als je dat dan weet, waarom wil je dart nog meedoen aan 
de verkiezingen?" Het geheel kreeg een steeds mee rommelig karakt -er 
en te omstreeks 22.30 uur verlieten de meeste aan -rezigen de zaal. 
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Onderwerp: 
Bijeenkomst kabouters. 

Op donderdag 29 oktober 19'70 heeft in het gebouw van de 
B.B.K., Nieuwe Herengracht 29, te Amsterdam, de wekelijkse vergadering 
van de kabouters plaats gevonden. Aanwezig waren ongeveer 40 personen, 
waaronder: 

ACD/ 	1 02:1 42..46)  

Dupl. r..----- 

Datum : 5 NOV. 1970 

Bijl.: 

Verder waren nog aanwezig enkele leden van de P.S.P., die met 
' waren uitgenodigd om te praten over de komende tweede-kamer ver-

kiezing. 
	 deelde de kabouters mede dat, indien zij samen zouden 

gaan in de verkiezingsstrijd, er een kabouter op de eerste plaats van 
de lijst zou komen te staan en daarna de P.S.Pers. 

vroeg waarom de kabouters de P.S.P. uit het slop moesten 
halen. In de acht jaar dat zij nu deel uit maken van de tweede kamer 
heeft zij nu vrijwel al haar leden verloren en nu moeten de kabouters 
de P.S.P. maar even redden. 

In de hierop volgende discussie deelde 	2  mede dat er 
over een definitieve sa-enwerking nog niet besloten was. 	  
vroeg 	wat hij nu eigenlijk kwam doen als hij toch niets kon zeg- 
gen over een 'eventueel samengaan en als het er op aan kwam beslissingen 
te nemen dan moet eerst het partijbestuur worden geraadpleegd. - --- 
diende een motie in waarin drie punten naar voren werden gebracht: 
le deelnemen aan de verkiezing onder eigen naam,'" 
2e niet deel nemen aan de verkiezingen 
3e deelnemen aan de verkiezingen onder de naam van de P.S.P. 

Bij de stemming over deze punten bleek dat er veertien stemmen 
waren uitgebracht voor punt 1, één en twintig stemmen voor punt 2 en 
één stem, die van  	, voor punt 3. Na deze stemming werd 
echter gezegd dat het,Rezien het feit dat te weinig kabouters aanwezig 
waren, het geen officiele stemming wns'en dat er opnieuw gestemd moet 
_worden op een volgende volksvergadering. 

Te ongeveer 21.30 uur werd door 	 , opgeroepen om 
naar De RAI te gaan, waar een meeting gehouden werd over de komende 
volkstelling. 

In de RAI werden o.a. nog aangetroffen: 
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en 	 lieren in de RAI te venten met*de 
;kabouterkolonel. 

,De avond verliep rustig tot de bekende'   het woord 
kreeg. De aanwezigen in de zaal begonnen te joelen en door 	 
werd 	 voor een fascist uitgeraakt. Een oproep van de voorzitter, 
,een redactie-lid van Vrij Nederland, om 	rustig aan het woord te 
laten werd genegeerd. Door hardgeklap, voornamelijk van 
werd 	 het spreken vrijwel onmogelijk gemaakt. 

Als grootste bezwaar tegen de komende volkstelling werd 
naar voren gebracht dat zeker wel 100 vragen van persoonlijke aard 
waren waar de overheid niets mee te maken had. Te ongeveer 24.- uur 
was deze meeting c'egindig,:d. Einde. 



Datum: S NOV. IVO 

F4 Distr.: Bijlage(n): 	• 

Atschr.: BO: ek..1 
Datum rapport 

30-10-1970 

ACD/ /9523 
Dun{. 

1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Betreft : Oranje Vrijstaat. 

werd vernomen, dat in de Oranje Vrij-
staat een splitsing is opgetreden. 

staan een wat hardere koers voor en 
zijn, meer dangOM1 van DYYN, geneigd tot aktiea. Het blad "De 
Kabouterkolonel"/is een uitgave van deze "hardere" richting; 
inmiddels zijn ,Sr van dit blad twee nummers verschenen. 



Onderwerp: 
Bijeenkomst kabouters. 

Op donderdag 5 november 1970 heeft in het gebouw van de 
B.B.K., aan de Nieue Herengracht 29, te Amsterdam, de wekelijkse . 

 vergadering plaats gevonden. Aanwezig waren ongeveer 25 personen, 
waaronder:. 

De vergadering had meer het karakter van een gezel-
lige bijeenkomst. Er werd veel gesproken over vernieuwing van "De 
Oranje. Vrijstaat". Vooral 	klaagde over het niet aanwezig zijn 
van de gemeenteraadsleden. 

en : 	 vertrokken vroegtijdigci.v.m. 
uitreiking pamfletten aan de deelnemers aan het ASTA congres. 

Te ongeveer 22.30 uur werd de vergadering beëindigd. 
Einde. 



ST. 	 AAN: 

Hoofd BVD,- 

420 59. 329, o 2 	 DAT'Ulds 5 november 1970 
nerte ons Nr. 59;329, o 2 	dd. 204t70. 

[Acol  

Dupl. 

Datum: 	6 NOV. 1970 

Twee e t.w. 1 krantebericht nieuwsblad van het loorden" 9 30-10-70 
1 krantebericht "Nieuwsblad van het Zoorden",31-10-70. 

te Uwer informatie gelieve U hierbij 
aan te treffen twee kranteberichten uit het regio-
nale dagblad het " EITI3WSBItAD van het 1110ORDPIr o in-
sake activiteiten van kabouterleden van de kabouter-
fractie van de Amsterdamse gemeenteraad. 



boa y62 
11 NI7IWS9IAD van het noomn ",d.d. 30 oktober 1970. 

Kaboutepadslid 
uit hodfirstad 
spoorloos: werk 
benauwde hem 

De kabouterfractie in de Amster-
damse gemeenteraad zoekt naar een 
mogelijkheid in contact te komen met 
hun fractiegenoOt Joop Peters, die bij-
na drie weken geleden — op zondag 
11 oktober — de hoofdstad voor een 
„langdurig verblijf in het buitenland" 
zou hebben verlaten. Gedurende die 
lid willen de kabouters hem laten ver-

vangen door een ander, waarvoor tij 
zijn medewerking nodig hebben. Hij 
moet, aldus fractie-assistente Els van 
Bommel, schriftelijk verklaren, dat 
hij voorlopig geen zitting meer in de 
raad wenst te nemen. Volgens haar 
zijn er aanwijzingen dat Peters zich 
in Spanje bevindt. 

Zijn plotselinge vertrek kwam voor 

JOOP PETERS 
zijn omgeving als een verrassing. De 
kabouter heeft voor zijh vrouw een 
brief achtergelaten. •W4utruit- aldui Els 
van Bommel blijkt, 40..-Abit rsadswerk 
hem. boven het halo areelde. Hij zou 
van plan zijn een iels om de wereld 
te maken. 

In een oproepbericht, dat de kabou-
ters via de radio wilden laten ver-
spreiden, wordt gezegd, dat Peters 
zich „als sociaal en praktisch man ge-
plaatst zag in de onmondige positie 
van lid van een raad binnen een au-
toritaire structuur." en verder: „Als 
betrokken activist kon hij dit voor zijn 
geweten niet langer verantwoorden. 
Hij werd er doodziek van." 



ft NIMVS'3I,AD van het Nooinn", 31 oktober 1970. 

I olit git 

Onderzoek naar 
mishandeling 
door politie van 
Amsterdammer 

De ()Meier van Justitie heeft ambts-
halve een onderzoek door de rijksre-
•lierche doen instellen naar de ge-
beurtenissen die zich hebben afge-
speeld bij een aanhouding in verband 
met een vechtpa.rtij op de Herengracht 
in Amsterdam zaterdagnacht 19 sep-

tember. 
Dil anlc , . rdl 	Fgeincestr , 	Si;:a• 

kalden op schritteli)k 	.. •, , er 

de vragen dooi t h 	kabouierraad:a••• 

den Flans Vin) BOMenl`; en Woel 	,1•1 

Dolle. OP deze datum 

ratadsledcn, O:1 	ccn 	s,• evi-,1 pa! t ij 	de 

heer C. Wesiztrate aangehouden tr, 
duns een bemiddelingspoging 1 . 11 ni.oL -

nankiding van een poging inlbrmat:e 
ten van liet bureau Warnicte:ssIraat 
ten van het bureau Mnesstraat ov::r 
over de aanhouding '.an 'n onschuldi-
ge relatie van de heer Weststrate. Hij 
kreeg daarbij een slag van een dei 
agenten. waardoor hij een driedubbele 
kaakfractuur opliep. Toen hij in de 
overvalwagen om zijn bril vroeg werd 

hij door een der agenten bedreigd 
met de woorden: „Houd je smoel an-
der pak ik je nog een keer." De heer 
Weststrate kreeg in de cel op het bu-
reau Warinoesstra:n op zijn t:PrZt ge k 

OM een dokter — tier uur 's nachts —
geen gehoor. Na overbrenging naar 
het hoofdbureau kt eeg hij wederom 
geen gehoor op zijn herhaalde verzoek 
om een dokter. Ondanks het feit dat 
hij ernstig ziek was moest de heer 
Weststrate om acht uur van zijn bed 
opstaan en om twaalf uur werd hij 
weer verhoord. Na vrijwel de hele 
middag buiten kennis in de cel door- 
gebracht te. hebben werd hij pas om- 
streeks half acht door een dokter be• 

zocht en een uur later naar het Wilhel- 

mina Gasthuis vervoerd, begeleid 
door drie rechercheurs. 



Onderwerp:  
Interdepartementale verga« 
kabouters. 

ACD/ I tam C4i 1  
Dupl. 

Datum: 3 0 NOV. I1)70 
ring 

Air 

Op maandag 23 november 1970 heeft een zogenoemde inter-
departementale vergadering van de kabouters plaats gevonden. Aanwezig 
waren ongeveer 20 personen, waaronder: 

Gesproken is over de rechtzitting van a.s. donderdag, waar-
bij hetépmeenteraadslid, 	 , is gedagvaard i.v.m. het ge- 
bruik van "stuff" in een zitting van de gemeenteraad. Door 	  

zou staatssecretaris Kruisinga als getl:ige zijn gedagvaard. In-
dien deze niet zou verschijnen zal uitstel van de zitting worden ge-
vraagd. Aangenomen wordt dat dit uitstel niet zal worden verleend en 
in dat geval zal hoger beroep aangetekend worden. 

Vernomen werd dat 	 binnenkort met een 
"toneelnota" en een zogenoemde "drugnota" zijn aktiviteiten in de ge- • 
meenteraad wil etaleren. 

Voor wat betreft de kiosken in de stad is op voorstel van 
	 aangenomen dat eerst aan het gemeentebestuur zal worden ge- 
vrc.pgd of deze voor informatieve doeleinden kunnen worden gebruikt. 

Mocht dit geweigerd worden dan kunnen ze altijd nog worden 
"gekreakt" volgens de mening van de vergadering. 

In verband met de mogelijke huuropzegging van de gemeente 
aan de B.B.K. is het plan geopperd om in de toekomst te gaan vergade-
ren in het KAK of in Paradiso. Of er ruimte voor vergaderingen in het 
KAK vrijkomt werd betwijfeld daar er geruchten gaan dat "Akhnaton" een 
bovenverdieping van de KAK gaat huren. 

--  is van plan om in de stad te gaan "kalken". 
Hij wil drie kruizen onder elkaar gaan plaatsen (de gemeentekruizen) 
en daarnaast het woord "Marga". Als iedereen zich dan gaat afvragen wat 
dit te betekenen heeft zal openbaar worden gemaakt dat de kabouters 
Minister Marga Klompé, als Burgemeester van Aisterdam willen hebben. 
Einde. 
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Onderwerp:»  

Bijeenkomst kabouters. 

ACD/ l 0 3c4o5 
Duo. 

Datum:  3 0 NOV.1970 

Bijl. 

• 

Op donderdag 19 november 1970 vond wederom een 
vergadering van de kabouters plaats in het gebouw van de B.B.K. aan 
de Nieuwe Herengracht 29 te Amsterdam. Aanwezig waren ongeveer 40 
personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G. 	geb. 20-1-1943 

Na opening van de vergadering door 
	  nam 	 -  het woord. Hij deelde mede, dat 
hij als mede-samensteller van-d-é-Kábouterkrant, over te weinig infor-
matie beschikte van de verschillende departementen. Hierna vroeg hij 
of het mogelijk zou zijn, dat een ieder die kopij heeft voor de 
Kabouterkrant, deze kopij naar zijn adres te zenden. 

vroeg de aanwezigen of een 
ieder mee wilde werken aan de verkoop van de Kabouterkrant.. 

haakte hierop in, door te vertellen dat er door het vertrek 
van de buitenlandse jongeren uit Amsterdam er te weinig verkopers 
voor de Kabouterkrant waren overgebleven. 	 _ _ 

Hierna deelde 	 -  _ _ mede, 
dat de B.B.K. binnen 14 dagen het perceel aan de Nieuwe Herengracht 
moet verlaten. Indien de B.B.K. geen ander gebouw van de gemeente 
krijgt toegewezen, zal het gebouw van de B.B.K. over 14 dagen door 
B.B.K.-ers en Kabouters worden bezet. Indien het pand eenmaal bezet 
zou zijn, moesten er sterke mensen komen om de bezetters uit het 
gebouw te krijgen, aldus 	  Voorts verzocht hij de aanwezi-. 
gen om op donderdag 26 november 1970 naar de 5e kamer van het ge-
rechtsgebouw aan de Prinsengracht te komen omdat hij aldaar voor moet 
komen, wegens het roken van stuf in de gemeenteraad. Hij vroeg de ver-
gadering tijdens de zitting stuf te gaan roken op de publieke tribune. 

Als volgende punt op de agenda stond het in ge-
bruik nemen van de in Amsterdam leegstaande kiosken. 

Het is de bedoeling om deze kiosken overdag te 
gaan bezetten en ze in te richten als informatie-centra. Een van naam 
onbekende jongeman deelde mede, dat hij voor overalls zou zorgen.. 
Hierdoor zou niemand er erg in hebben, dat de kiosken door Kabouters 
worden bezet en geschilderd. 



	  verzocht een ieder mee te 
helpen aan het verwezelijken van deze aktie, door zoveel mogelijk 
adressen te noteren van plaatsen waar deze kiosken staan en deze 
gegevens a.s. maandag op de Interdepartementale vergadering be-
kend te maken. Hierdoor zou de aktie volgende week reeds van 
start kunnen gaan. Alleen de kiosken in of nabij de binnenstad 
zouden voor bezetting in aanmerking komen. 

Ook andere groeperingen zouden van deze kiosken 
gebruik mogen maken. 

einde. 

K. 



   

Onderwerp: 

  

Bijeenkomst Kabouters. 

 

Op donderdag 26 november 1970 vond wederom 
een volksvergadering van de Oranje Vrijstaat plaats in het gebouw 
van de B.B.K., aan de Nieuwe Herengracht te Amsterdam. 

Er waren ongeveer 40 personen aanwezig. 
In tegenstelling tot de vorige bijeenkomsten 

van de Oranje Vrijstaat werd deze vergadering niet op de le etage 
van genoemd gebouw gehouden, maar in een vergaderzaal op de begane 
grond. De zaal op de le etage was namelijk in gebruik van een pas 
opgerichte sex-filmclub. 

Voor zover werd waargenomen, bevonden zich 
alleen personen van het mannelijk geslacht bij deze filmvoorstelling 
Degenen, die de film bijwoonden waren allen in het bezit van een 
lidmaatschapkaart, alhoewel deze kaarten bij ge ingang van de film-
zaal niet werden gecontroleerd. 
	  zou deze filmvoorstelling ge- 

organiseerd hebben. Volgens zijn zeggen werden deze porne.grafische 
filmvoorstellingen binnenkort voor een ieder toegankelijk. 

Bij de Volksvergadering waren o.a. de volgende 
personen aanwezig: 

Van DUIJN Roelof H.G. 	 geb. 20-1-43 

Als eerste spreker kreeg een jongeman het 
woord, die anoniem wenste te blijven. Hij gaf een lezing over de 
Orde van Verdraagzamen, welke Orde iedere 4e woensdag van de maand 
een bijeenkomst organiseert in één van de zalen van Krasnopolsky. 
Deze bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en hebben tot doel de men-
sen de kunst bij te brengen om in de toekomst te kijken. Voorts 
deelde de jongeman mede, dat hij reeds verschillende malen door de 
politie was aangehouden en dat hij - en ieder kon uitleggen hoe men 
zich op een politiebureau moest gedragen bij arrestatie. Men was 
niet verplicht medewerking te verlenen bij het opmaken van een 
proces-verbaal. Men kon weigeren om foto's te laten maken en het 
was niet nodig je naam op te geven. 

Uit een gesprek met 	 over de 
2e Kamer verkiezingen, deelde zij mede, dat 
	  alles aan het regelen was met , de P.S.P. omtrent 
deze verkiezingen. 

Volgens haar waren er op het moment conflicten 
tussen Roelof Van . DUIJN eTr . 	 ' van de P.S.P. 	- be- 
schtldigt Van Duijn ervan akties van de P.S.P af te nemen en deze 
zelf als voorstel in de gemeenteraad te brengen. 

Hierna liet 	 : weten, dat de 
witkar klaar was voor gebruik. Binnenkort kon men het voertuig be-
zichtigen. 



Na deze mededeling gaf Roelof van DUIJN  een 
uiteenzetting over de structuur van de Oranje Vrijstaat. 

Als laatste spreker vroeg 	  
de aanwezigen of zij a.s. zaterdag te 24.00 uur naar de 

meestraat bij de Prinsengracht wilden komen, om te helpen bij 
een kalkaktie. Deze aktie zou worden gehouden omdat hij binnenkort 
(18-12-1970) voor moet komen, wegens het kraken van een pand in de 
Hartenstraat te Amsterdam, 	 Einde. 

S. 



Onderwerp: -  
Volksvergadexing kabouters. 

Op donderdag 3 december 1970 heeft in het gebouw van de 
B.B.K., aan de Nieuwe Herengracht 29, te Amsterdam, een volksvergade-
ring van de "Oranje Vrijstaat", plaatsgevonden. Aanwezig waren onge7- 
veer 50 personen, waaronder: 

 

Op de agenda stonden verschillende punk 6n, o.a. de split- 
sing in de kabouterpartij, De Witkar, en het financieel overzicht. 
	 trad als voorzitter op'en deelde mede dat als 

er teveel door elkaar gesproken zou worden, hjcij zou inri jpen. 
Voor wat het eerste punt van de agenda betreft - nam 
het woord. Hij beschuldigde -Va  DUIJN  en  .dat zij 

niet collegiaal waren en 	 en'hemzelf steeds in de steek lie- 
‘ten. Tevens stelde hij dat Van DUIJN verraad binnen de partij pleegde 
door in discussies zijn mede-raadsleden aan te vallen indien het zo 
uitkomt. _ 	- haalde ook nog het voorbeeld aan dat met z'n vie- 
ren was afgesproken dat er een sticky in de raadszaal zou worden ge- 
rookt en toen het er op aankwam waren alleen  	en hij de "si- 

gaar" en distantieerde Van DUIJN en 	- zich van-ren. Volgens zijn 

zeggen kreeg 	 toen door daTETTN mede-raadsleden niet te ver- 
trouwen waren. Aldese zaken hebben thans geresulteerd in het feit dat 
de kabouters nu met twee vleugels opereren binnen de gemeenteraad, 
waarbij  	en 	, de zijde van' 	

------ hebben gekozen. 

Indien de" rapje Vrijstaat" het hiertlede niet eens zou 
kunnen zijn moeten de plaatsen van 	 en 	maar door anderen 

worden ingenomen. Over de witkar is niet meer gesproken. het verdere gedeelt 
van de avond werd besteed aan het financieel overzicht, waarbij bleek 
dat er nogal luchtig met de binnen komende gelden werd gemanipuleerd. 

Er werden over en weer beschuldigingen geuit van het lenen 
van gelden en het niet terugbetalen daarvan. Dir 	 gaf 

tenslottecen stencil uit van de financiële commissii --- aar bet financi-
eel overzicht werd weer gegeven . Dit overzicht is hierbij gevoegd. 

Verder deelde ----- mede dat hij ook een financieel over 
zicht aan het A.N.P. had gez -astrein. Verschillende kabouters namen daar 
geen genoegen mee en verlangde van - dat hij het ging herroepen 
bij het A.N.P. Hij moest het volgens de meeste kabouters maar zien te 
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VOLKSDEPARTEMENT VAN FINANCIËN EN HULPVERLENING 

FINANCIELE COMMISSIE 

Besluitenlijst  van de vergadering der commissie op woensdág-
avond 25 november 1970 in Olofspoort 

1. Leningen. Kabouter-Kolonel  

Volgens besluit interdepartementale vergadering werd f 300,-
geleend aan Hans Tuynman. Hierop is tot nu toe afbetaald 
f 20,- voor twee abonnementen en f 37,50 uit verkoop door 
Athenaeum. 3 weken voor deze lening leende Hans Tuynman f 200,---
voor het wecken van groente (wat niet doorging), zodat ook dit 
bedrag in de Kabouter-Kolonel ging. 
Door de BBK is een lening verstrekt van Je 250,-, waarvoor het 
BBK-bestuurslid Frans van Bommel zich persoonlijk, tegenover de 
'BBK garant heeft gesteld. De penningmeester van de BBK heeft 
tegenover Hugo Willems verklaard, dat hij zich tot Hans Tuynmark 
zal richten voor afbetaling. De Fin. Comm. vindt het niet juist 
om op het verzoek van Frans van Bommel in te gaan om deze extra 
lening voor rekening van de staatskas te nemen. 

2. Inkomsten van Japanse T.V.  

Voor het filmen van de volksvergadering en andere Kabouter-acti-
viteiten heeft de Japanse televisieploeg f 300,- aan de Oranje 
Vrijstaat betaald. Volgens informatie heeft Bart EdeZ - toen er 
in de BD-winkel in de Assendelftstraat werd gefilmd - dit bedrag 
in ontvangst genomen. De Fin. Comm. verlangt dat dit bedrag ui-
terlijk 10 december aan Hugo Willems voor de staatskas wordt 
afgedragen. 

3. Waarborgsom voor huur 2 VW-busjes weekend Fr.Z.  

Op 12 november is aan Els van Bommel f 300,- overhandigd, om 
het transport van een aantal kabouters die in Friesland een be-
spreking wilden houden, mogelijk te maken. Hiervan was f 250,-
benodigd voor waarborgsom tegen eventuele schade.,Dit bedrag 
is door het autoverhuurbedrijf terugbetaald. De Fin. Comm. ver-
langt dat de ontvanger dit geld van de staatskas uiterlijk .10 
december aan Hugo Willems terugbetaald. 
De Fin. Commissie laat het aan het oordeel van de volksvergade-
ring over of de resterende f 50,- als een gift aan de weekend-
kabouters moet worden beschouwd. 

4. Opbrengst hagepreken, lezingen etc.  

Els van Bommel heeft op de interdepartementale van 16 november 
beloofd een overzicht samen te stellen van alle haar bekende 
preken en lezingen en de daarvoor ontvangen bedragen. Dit over-
zicht, bevattende data, plaatsen, groep waarvoor gesproken is, 
naam kabouter en ontvangen bedragen, is nog niet in het bezit 
van de Fin. Commissie. 
De Fin. Commissie vraagt dit uiterlijk 10 december via Hugo 
Willems te ontvangen. 
Bart Edel, die veel preekt en na de boekingen die hij via Els 
van Bommel heeft gekrégen ook rechtstreeks hagepreken tegen be-
taling is gaan houden, heeft van de opbrengst tot nu toe niets 
aan de staatskas afgedragen. 
In de interdepartementale van 16 november heeft hij toegegeven 
dat dit geld tot de opbrengst van de Oranje Vrijstaat moet wor- 



niet toereikend zijn. 
Bart EdeZ heeft gevraagd inspraak te hebben in de goede beste-
ding van het geld. Dit is hem toegezegd. 

5. Dupering Bejaardendienst door Kabouterkrant-
publikatie over LP  

Met instemming•van de Oranje Vrijstaat heeft de Bejaardendienst 
zonder geld van de staatskas te verlangen, een LP uitgebracht, 
om uit de opbrengst een welzijnscentrum voor bejaarden te kun-
nen stichten. 
De poging van de Kabouterkrant om deze aktie te doen mislukken, 
heeft in de kranten zeer slechte publiciteit voor de bejaarden-
dienst opgeleverd. De verkoop is ongetwijfeld in hoge mate door 
deze streek van de Kabouterkrant geschaad. De Fin. Commissie 
stelt voor om in overleg met de Bejaardendienst een rectifi-
catie op te stellen, die in het eerstvolgend nummer opvallend 
op de voorpagina moet worden geplaatst en zo vlug mogelijk 
apart aan de pers wordt verstrekt. 

6. Kabouterkrant blijft zich onttrekken aan finan-
ciële controle  

De volksvergadering en interdepartementale hebben de medewer-
kers aan de Kabouterkrant vaak genoeg op het besluit gewezen 
dat de Kabouterkrant eigendom is van de Oranje Vrijstaat als 
geheel, dat de krant geen departement is en dus niet autonoom 
is. 
Ondanks de vele moeilijkheden die voortdurend aan het daglicht 
komen, worden nog steeds geen deugdelijke exploitatie-gegevens 
verstrekt en wordt daardoor controle onmogelijk gemaakt. 

Het gaat bij de Kabouterkrant om grote bedragen! 

De totale oplage van de nummers 1 t/m '7 was 70.000. De oplage 
van het extra nummer 4A (verkoopprijs 25 cent) was 10.000. 
Er is afdoende vastgesteld dat de WINST per verkocht en afge-
rekend.exemplaar 50 cent bedraagt. De staatskas heeft in to- 

. ..taal f 4.993,95 ontvangen over de kranten van f 1,- verkoop- 

Dit staat  eeli sik met de verkoop van nog geen 10.000 kranten : 
 ult_sen_gednulte_aplage_van_211-00Q- 

De winèt op het extra nummer bedroeg 10 cent per exemplaar. De 
staatskas ontving f 142,50. Dat staat gelijk met de verkoop van 
1.425 stuks uit een gedrukte oplage van 10.000. 

Noot 1: 
	

bij telling- in de BD-winkel De Strohalm in de 
Assendelftstraat, waar de restanten en retour-
exemplaren opgeslagen zijn, bleken 1.280 extra 
nummers 4A aanwezig. 

Noot 2: 	Van nummer 6 (oplage 15.000 ex.) heeft het 
"Kabouterkollektief" geen cent afgedragen. De 
enige opbrengst voor de staatskas kwam uit de 
verkoop bij Athenaeum (die gelukkig rechtstreeks 
afrekent): f 483,75. 
Van nummer 7 (oplage 8.000 ex.) idem. Opbrengst 
voor de staatskas slechts f 324,-. 

Om tenminste over nummer 8 moeilijkheden te vermijden, verlangt 
de Fin. Comm. dat de financiële verrekening volledig over de 
staatskas loopt, waarbij de kontrole op de verkochte exempla-
ren gewaarborgd moet zijn. 

7. De lening van f 8.000,-  



Oranjeboekje. De Fin. Comm. verlangt onmiddellijke opening van 
boeken, opdat hierover een verantwoord verslag aan de volks-
vergadering kan worden afgelegd. 

de financiële commissie 

Samenstelling financiële commissie: 

Els van Hommer 
Henk van de Kleij 
Ria Hazelaar' 
Maarten Mansom•- 
Hans Tuynman 
Hugo Willems 
Jos Mand 

-o- 
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No. 1604/70. 

Bijl.: 5. 

  

Onderwerp: "Kabouter activiteiten". 

In aansluiting op de vorige hieromtrent uitgebrachte rapporten 
kan het volgende worden gerapporteerd& 

Op woensdag 9-9-70 kwamen de "kabouters" weer voor een "volks-
vergadering" bijeen in "Chappaqua". 
Aanwezig waren ongeveer 25 personen. 
Er werd hoofdzakelijk gesproken over een op zaterdag 19-9-70 
te houden onbespoten fruitactie. 
De voorbereiding van deze actie werd verwezen naar de "c4rdi-
natie-werkgroep". 

Op woensdag 16-9-70 kwamen de "kabouters" opnieuw voor een 
"volksvergadering" bijeen in "Chappaqua". 
Aanwezig waren 20 personen. 
Tijdens deze bijeenkomst werd mededeling gedaan van hetgeen door 
de "coUrdinatie-werkgroep" was besloten t.a.v. de onbespoten 
fruitactie. 

Op zaterdag 19-9-70 werd op een negental punten in Groningen 
door "kabouters" onbespoten fruit uitgedeeld aan voorbijgangers. 
Hierbij werd tevens een pamflet verspreid (zie bijl.: f). 
Het geheel had een zeer rustig en ordelijk verloop. 

Op woensdag 23-9-.70 kwamen de "kabouters" andermaal voor een 
"volksvergadering" bijeen in "Chappaqua". 
Aanwezig waren ongeveer 30 personen. 
Op deze vergadering werden uitsluitend eventueel te verwachten 
activiteiten besproken. 
Besloten werd dat in de "coördinatie-werkgroep" omstreeks Kerst-
mis de voorbereidingen zullen worden getroffen voor een macro-
biotische maaltijd op de Grote Markt of andere plaats. 
Verder werd het voorstel gedaan tot het vormen van een werkgroep 
landbouw, welke rechtstreeks zal moeten opereren onder leiding 
van de "coiirdinatie-werkgroep". 
Voorts kwam de "Week der Aarde" ter sprake, een actie opgezet 
door de werkgroepen "Strohalm" en "Milieuhygiëne". 

- Deze - 



-2-- 

Deze groepen verzochten de "Oranje Vrijstaat Groningen" deel 
te nemen aan hun acties en een deel daarvan te willen voorbe-
reiden. 

Tenslotte werd gesproken over samenwerking van de "kabouters" 
met de "witte BVD" en "P.S.P.", in verband met de actie "Krak'et 
van de P.S.P. 

Besloten werd dat de "kabouters" medewerking zullen verlenen aan 
eventuele acties en de voorbereiding daarvan. 

In verband met het vorenstaande werd door een aantal van de aan-
wezigen uitdrukkelijk gesteld, dat het deelnemen van de "kabou-
ters" aan gewelddadige acties niet kan worden geduld. 

In de eerste weken van oktober kwamen de "kabouters" verschillen. 
de malen in vergadering bijeen al dan niet samen met leden van 
de werkgroepen "Strohalm" en "Milieuhygiëne". 
Op deze bijeenkomsten werd enkel gesproken over te voeren acties 
in de "Week der Aarde". (zie ook bijl.: II). 
Van alle geplande acties kwam vrijwel niets terecht. 
De "kabouters" namen alleen deel aan de mars, welke ter afslui-
ting van de actie werd gehouden. 

Hierna begonnen de activiteiten van de "kabouters" te verlopen. 
De "volksvergaderingen" hadden nog weinig te betekenen. 

Op maandag 9-11-70 kwam de "coordinatie-werkgroep" van de "ka-
bouters" weer in vergadering bijeen. 
Deze bijeenkomst, welke door 15 personen werd bezocht, vond 
plaats in "Het Pakhuis". 
De leiding was in handen van een stafmedewerker van de stichting 
"PRO". 

Er werd gesteld dat de "Oranje Vrijstaat Groningen" niet draait 
zoals het behoort. 

gesloten werd voorlopig geen "volksvergadering" meer te houden. 
De "coordinatie-werkgroep" zal de zaak opnieuw gaan bekijken en 
nieuwe ideeën ontplooien, welke t.z.t. zullen worden voorgelegd 
aan een dan opnieuw te houden "volksvergadering". 
Voor een verder verslag van deze vergadering wordt verwezen naar 
"Staatskoerant no. 1 van Oranja. Vrijstaat" (zie bijl.: III). 

Tijdens deze vergadering werd een stencil uitgegeven, ondertekend 
door 	 , waarin een beschouwing wordt gege- ven over heden, verleden en toekomst van de "kabouters". 
(zie bijl.: IV). 

Op maandaq 16-11-70 kwam de "coordinatie-werkgroep" van de "kabous 
term" weer in vergadering bijeen in "Het Pakhuis". 
Aanwezig waren waren 10 personen, w.o.: 
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Er werd een discussiestuk ter tafel gebracht betreffende het 
"departement van landbouw", opgesteld door de 	 en (zie bijl.: V). 

Over dit stuk waren alle aanwezigen enthousiast, doch de daarop 
volgende discussie haalde niets uit. 
De samenstellers zullen deze zaak verder uitwerken. 

, die stage loopt bij de stichting "PRO", verteld< 
te studeren aan "De Horst" te Driebergen. Daar wordt een ver-
gaande democratie doorgevoerd, doch iedereen bleek daar niet ge-
schikt voor te zijn. Enkele leraren hadden al ontslag genomen en 
verschillende leerlingen hadden zich onder behandeling van een 
psychiater gesteld. Sommigen begonnen zo maar onder de les te 
huilen. Een groep van ongeveer 50 leerlingen zou erg actief zijn. 
Zij manipuleren daar alles. Eén dezer dagen zal er een congres 
worden gehouden. Iedereen, behalve bedoelde groep, ziet daar erg 
tegen op. De "groep" heeft een voorvergadering gehouden over het- 
geen ze gaan doen en zullen eisen. Een onhoudbare situatie, 
aldus 
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lekkere appeltje zonder laklaag van insekticiden is een gratis 
- .eIrschuwing! 
ïj komt uit een boomgaard waar de bijtjes nog zoenen, de mugjes ,rrolijk dans3n en gezonde vogeltjes frisse wornpjes eten. 

.11t  appeltje is naar een voorbeeld. 
hnclden ock verxifloos vlees of ijs of brood uit kunnen delen. 

s wat gemakkelijker en goedkoper. 
 eze blozende appel is het symbool voor het leven. 

Di.T IS GEEN ONZIN! 

e en BESPOTEN appel zit een helebooel rotzooi, vergif. ons 
onGev,Jer 20% daarvan afbreken, dat betekent, dat er van led ,  re -J die wij 'eten 80% in ons lichaam aohterbligt zich ophou -,  

.1],oevlheid tot de aanval overgaat in de vor:1 
ei:e.alking, kanker en meer van de akelige onzichtbare zlekter. 

er we eten niet alleen appels! ook brood, groenten, vlees,ijs, ;  , r1 deze etenswaren zit tegenwoordig een behoorlijke hoeveel- 

voorbeeld; 
iets, dat we iedere dag gebruiken. suiker behoort cinerel• J4 ,.:::orren te bevatten, die voor ons licha m van ontzettend (eo. J. 
zijn. 

-:0;,11 ze lu net uw suiker? 
.,rLItten net allerlei cheniese spulletjes, gooien het in baden  vreet:h 

t ';'r dan gebeurt? 
- jt!:n, zouten ensuiker-  worden - 	;5 , ic:13. - r0) maakt levenloze kunststof 
eeiker noemen! 

- r hebber wij nodig voor de opbouw 

:leeft ,alk nodig om in ons lijf opgenomen te worden. 
ir) er uj.`;gehaald! die moet dus ergens anders vandaan komen! 

voorkeur Alt onze tanden en als we die niet meer hebben 11U; 
:4;L ;;git en beenderen! 

Let was zoma:ec een voorbeeld. zo zouden wij ook veel kunnen zeggen 
vla s, rijst, tarwe, enz. dat is de bedoeling niet. wij willen dot u . )eseft wat ueet. dit ONbespoten appeltje smaakt heus liet anders den een bespoten appel, naar hij is wel gezonder. maar 

els het u niet zoveel kan scholen! je merkt toch pas op je veer- ;;iste of je vergiftigd.  voedsel je levenlang gegeten hebt. maar ent- J - kn kanker hebt, of een ernstige bloedziekt of een volledige nt- : lkinu, den we -t u waar het van komt. 

verschillende winkels hebben al onbespoten fruïte haal het alsje-
lieft daar aL.s je leven je lief is! 

u, dat een internationale konmissie tot de konklusie kwam, dat 
-;eigende stoffen kankerverwekkend zijn: 

. i'etieverpal:king in onmiddellijke aanraking net kaas, boter, worst, £ru.i en dergelijke; 
• -Lobben gebruikt voor het nesten van kalveren of Gevogelte; - - efine-coabing van verpakkingen voor melk of frisdranken; , , e eterk geroosterd brood. 

uit:::ave oranje vrijstaat groningen 

• 

er op die manier uitgehnre, 
ontstaat (saccharose ), die 

van ons lichaan. maar wat is 



Bijl.: II 

Aktie Strohalm 
Afdeling Groningen 
p/a Biologisch Centrum 
vleugel B, kamer 105 
tel. 050-(11)6503 

il)32297 

25 september 

WEEK VAN DE AARDE (19 t/m 24 oktober) 

Het doel van de week is een eerste massale mobilisatie van 
de publieke opinie omtrent een verantwoord milieubeheer. Bij 
de meeste mensen is de ernst van de zaak namelijk nog niet 
doorgedrongen. Het alarmeren op grote schaal lijkt ons, in 
het huidige systeem en stadium, belangrijker dan het analy-
seren van de diepere oorzaken van het milieubederf. 

Strohalm is een landelijke aktie, die op lokaal niveau door 
zelfstandige groepen georganiseerd wordt. In Groningen wordt 
de aktie gecoi5rdineerd door de studentenwerkgroep milieuhy-
giëne. br zijn een heleboel goede plannen naar voreneko- 
men, .laar Uk 	 g 

ze te verwezenlijken is mankracht nodig (en 
vrouwkracht natuurlijk). Daarom in de eerste plaats dit sten-
cil. Heb je wat tijd, werk dan mee aan één of meerdere der 
onderstaande programmapunten. Suggesties zijn natuurlijk al- 
tijd van.  harte welkom. 

Voorlopig programma, waar we naar streven 
- in samenwerking met de kabouters wordt een schilderaktiel 

 ondernomen rondom het stadhuis. Onderwerp, hoe de wereld 
er uit zou moeten zien en hJe ze er op het ogenblik uit-
ziet. Bij vergunning hopelijk ook straattekenen midden4p 
de Grote Markt. Iedereen kan zich creatief komen 

- onbespoten fruit uitdelen in de binnenstad. 
- aanbieden van schoon en vuil water aan de burgemeester van .  Groningen. 

-ipeac 	 Ffilme Verschillende emi- 
e sprekers zullen hier voor uitgenodigd worden. Voor-

al voor deze teach-in zijn nog mensen nodig om aan de 
uitwerking van het plan mee te helpen. 

- artikeltjes in het Nieuwsblad van het Noorden. 
- het creëren van een mesthoop op de ster van de Grote Markt 
met het vuil, wat vanuit de zijstraten door een duidelijk 
herkenbare groep daar naar toe geveegd moet worden. Iedereen 
die graag vrijdag of zaterdag wil vegen (We weten nog niet 
zeker of het 23 of 24 oktober gaat gebeuren) kan zich opge-
ven. Hoe meer mensen hoe beter. 

- het inrichten van standjes op diverse scholen. 
- het maken van een herkenningsteken, zoals een opgekalefater-

de bakfiets, waarmee de hele week door de stad gereden zot moeten worden. 
- het geheel wordt afgesloten met een mars. 

lest best, het opstellen van stenciltjes zoals deze en het 
maken van een ailiesje etc. 

Opgaven en inlichtingen bij bovenststaand adres. 

Het aktiecommittee. 



• 	11) 3 *IfIzi  

STAATSKOERAN'Ir 
van Oranje Vrijstaat. 

NO 1 	 9-11-1970. 

• 

Heden, maandag 9 november, heeft een vergadering van de KOORDINATIE-
GROEP ( 15 man sterk ) plaatsgevondern. Nieuwe ideegn zijn ontwik-

keld en een beetje uitgewerkt: 	 • 

op dit moment zijn er twee ministeries of departementen: 

1. landbouw 

2. milicuhygiae. 

ad 1 Koos de Jong, Esther Nathan en Coos Bot zullen volgende 

maandag oen diskussiestuk klaar hebben, wat inhoud oen uit-

gewerkt voorstel tot hot opzetten en organiseren van. het &!- 

partement, niet allenn prakties, maar ook ideologies.( wat 

willen we er eigenlijk mee ). 

ad 2: hier is nog niets over afgesproken. 

Als INSIDENTELE AKTIE is gekozen; het sabotoron.van de volkstelling. 

Er zullen kontakten gelegd worden mot de volgende groepen ( die zich 

er al mee bezig houden j: 

B V D : door Hans hofstee 

BOND VAN VRIJHEIDSRECHTEN : door Paul; Stolk 

P S P : Cor Rootlieb ' 

VREDESWEEK : door Koos de Jong. 

Deze groep spreekt onderling een datum af waafpp vergaderd wordt 

en waaraan Geert Munneke ook deel zal riemen. Hot is niet gezegd, 

dat de kontaktleggers ook in de uiteindelijk to•formeren aktiegroep 

zittong zouden nemen! 

Ter spekking van 's rijks kas zullen door een paar Groningse kun-

stenaars affiosjes ontworpen worden, gedrukt bij Kreatio F, be-

gin kapitaal van Pro, om per auto door hot gehele land verkocht 

te worden. Do organisatie hiervan is rond. Kontakt persoon: Coos 
ti 

Bot. 

Volksvorgadoringon gaan•voorlopig niet door. 

Volgende vergaderileKOORDINATIEGROEP: maandag 16 november 
• • 	 Pakhuis 

• 8 uur 

• • 	.groningen, nico halbertsma. 

• 



Bijl.: IV • 14n , 

Een korte beschouwing over heden, verle4fi'74gefi 
en toekomst. 

kern (= ko3rdinatiegroep; was ± 20 man, NU 6 man ) 
aktieve simpatisanten ( een man of 5 ) 
passieve simpatisanten ( 20 exemplaren ) 
toevallig aanwezigen ( van 1 tot vele ) 

Kommunikatie: VOLKSVERGADERING; in den beginne ruim twee maal 
de ko3rdinatiogroep ( hierna de KG te noemen ), 
later steeds meer, 

MAAR 
het werd ook steeds min- 

der Volksvergadering. Dingen aangaande / over Chappaqua werden 
en worden - meestal vooraf - door Eddy vermeld, verteld en som 
van kommentaar voorzien. GEVOLGEN: aij die voor de Volksvergn-er 
lering gekomen waren, voelen hun motivatie wegzakken en stom-
melen ofwel naar de bar, of hangen en praten een beetje ofwel 
denken ( en soms praten ) aktief mee over Chappaqua aangelegen- 
heden. 
De overgang van Chap-zaken naar Oranje Vrijstaat probleempjes 
geschiedt meestal vrij onduidelijk; mensen die er genoeg ven 
hebben klossen weg en de kaboutertjes plakken hier en daar ver-
spreid door de zaal tegen de kale naakte wanden en zien en ho-
ren nauwelijks wat er aan het andere eind gezegd wordt, omdat 
wat pilaren de licht- en geluidsgolven onderscheppen, terwijl 
de verlichting 'er niet toe bijdraagt de zaak duidelijk te zien. 
1s noodoplossing en voJr de gezelligheid gaan we dan uiteen 
la kleine groepjes, die of over iets anders dan bedoeld was 

Zr praten of er toch wel over praten of zich in onwennig 
stilzwijgen hullen. 

E' n E I D 0 0 I.  voor duidelijke scheiding Chap zaken en ka- 
bouterzaakjes. Dat houdt in: 

1. Niet op DEZELFDE avond over andere zaken dan die van Oran- 
7-Vrijstaat spreken. 

2. Een betere ruimte dan de huidige zoeken (b.v. Pakhuis) en 
wel om twee redenen: a. bereiken nu maar een zeer beperkt 

"publiek" ( eigenlijk alleen de vrij 
regelmatige Ceppaqua bezoekers ) 

b. rustiger en betere vergaderruimte 
zonder last van muziek, piepende (?-1n-
ren, geklos, etc. 

Dit was' de praktiesekant. 

lnlEETJE zijde is netzomin een blinkende zijde van de knbru-
-ent. Nu eens is de becitenaar een strohalm ( Week van de 

,;kr.le! ) dan weer een appeltje ( onbespoten! ) en op hot onLL- — 
'': cpn zielig eenzaam manneke, z'n mntnuts op z'n kniut' , . 

j ,  de rand staat: PRO ZIJ MET ONS. 

1 !e staan op dit moment voor een zeer belangrijke keuze, dacht 
ik: 1. KRIJGEN WIJ / SCHEPPEN WIJ ONS EEN EIGEN GEZICHT? 

2. WORDEN WIJ EbN MOBIEL J.KTIETEAM? 

ad 1. : onder een eigen gezicht versta ik het zoeken naar, 
misschien zelfs het scheppen van een doel en, afhanke-
kelijk van dat doel specialisatie op bepaalde gebie("en 
en daar zelfstandig / koord:? gerend 	initi35rend 
te zijn, aktie te voeren. 

ad 2. : mobiel nktic'Joan of wel prof revolutionaiten, die 1(:t 
rilifrini. bun zinnig toelijkende akties, een. holnePrle 

7.:=Ibouter.u. 

Struktuur: 



hand biedt ( tot op heden was dat vooral naar de 
praktiese kant ). Dat wil eigenlijk niets anders 
zeggen dan het vuile werk opknappen, want het zijn 
per slot van rekening vlijtige mannetjes en vrouw-
tjes! 

Een laatste vra9g: wat doet PRO hier(mee)? 

Mijn voorstel: 

Met de huidige kor3rdinatie zo spoedig mogelijk bij elkaar ko-
men en dan in de eerste plaats eens kijken wat een ieder nu 
van de kabouters gedacht /.verwacht had. 
Een taak van PRO zou hier kunnen zijn: het oppikken en onder 

woorden weten te bren-
gen van vage identieke 
(onlust)gevoelens, die 
er leven, misschien zelfs 
eigen ideeen te "pu-
shen". In ieder geval te 
helpen bij de keuze. 

Groningen, 4-11 1970. 

nico halbertsma. 



Bijl.: V. 

LANDBOUWFROJEKT. 

Dit projekt kan ondervedeeld worden in 4 fasen: 

1) produktie aEfiesjes, informatiebulletins. 
2) huren of kopen van land of boomgaard. 
3) het inschakelen van de werkgroep eksperimentele arbeidsbemiddeling 

het oprichten van een of meer winkels. 

1) Kreatie F zal de produktie van aEfiesjes verzorgen het begin-
kapitaal wordt verstrekt door stichting pro, 
van deze affiesjes worden 1000 ex. gedrukt, wat ongeveer een 
netto winst van 1200 gulden zal opleveren. 

De schilder/graficus Han Jansen maakt een ontwerp voor een 
zeefdruk met als thema de bodem verontreiniging, hier worden 
max. 400 van gedrukt met als netto winst f.500 1 - 

konklusie: beginkap. van sirka. (1700,- 

2) Met dit beginkap. kan een eenvoudig projekt al in eerste instantie 
gefinanciedd worden. 
( in wehe den hdorn staat de welbekende boomgaard van de 
heer Kleinhout deze is failliet verklaard en er zijn nog 
geen nadere plannen over de bestemming. dit lijkt me een 
ideaxle plaats, er is nml. in 5 jaar niet gespoten ) 

3) De werkgroep eksperimentele arbeidsbemiddeling, zou een gedeelte 
van haar toekomstige werknemers( ha,ha,) op het land of in de 
boomgaard laten vermaken. 
00k moet kontakt gezocht worden met N.J.N. en aanverwante 
verenigingen van natuurvriendjes. 

4) De werkgoep derde wereld is bezig met een verkooppunt opde 
grote markt ( caribe gebouw), dit zou in het begin ook als 
vèrkookpunt voor ons kunnen dienen, alhoewel het caribe gebouw 
het grote nadeel man drempelvrees heeft. 
Er moet gezocht worden naar een permanente winkel. 

koos de jong 
esther nathan • 
doos bot 

'1 



Onderwerp:  

Volksvergadering Kabouters. 

     

Op donderdag 10 december 1970 heeft in 
het gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe Herengracht 29, te Amster-
dam, een volksvergadering van de "Oranje Vrijstaat" plaatsgevonden. 
Er waren ongeveer 50 t.ersonen aanwezig, waaronder: 

Be vergadering werd geopend door 
Er werd de gehele avond gediscussieerd over het wel of niet meeoen 
van de"Oranje Vrijstaat" aan de 2e Kamer verkiezingen. Tenslotte 
werd er bij stemming besloten niet aan deze verkiezingen deel te ne-
men. 
	 , verklaarde het hiermede 

niet eens te zijn en deelde mede, aat i er wél meegedaan zou worden. 
Op het eind van de vergadering vroeg 

	  of er mensen wrren, die zin hadden om 
op 18 december 1970 een aktie te gaan voeren, i.v.b. met zijn recht—
zaak (Bezetting pand in de Hartenstraat). Hiervoor was echter geen 
animo. 

Einde. 

C/V/K 
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Onderwerp: 
Inderdepartementale vergadering 
kabouters. 

Op maandag 14 december 1970 heeft een zogenoemde inter-
departementale vergadering van de kabouters plaats gevonden. Aanwezig 
waren ongeveer 14 personen, waaronder: 

,Van 	Roelof H.G: 	 geb. 20-1-1943 

Er zijn verschillende akties besproken i.v.m. de rechts 
zaak tegen 	 , op vrijdag 18-12-1970. 		  moet 
die dag "voorkomen" i.v.m. het kraken van het pand van Van Veen in de 
Hartenstraat. O.a. is men van plan om op donderdag 17-12-1970 de ramen 
van het pand van Van Veen met kalk te besmeuren. Op donderdag 17/12 
is hierover nog een bespreking ook over de eventueel te voeren akties 
tijdens het proces. 

I.v.m. de komende volkstelling is besloten om met andere 
groeperingen kontakt op te nemen voor het voeren van een demonstratie, 
b.v. het gezamenlijk verbranden van de formulieren op de Dam. 

Roel van DUIJN is het afgelopen weekend in Kopenhagen ge-
vreest op uitnodiging van de Deense kabouters. 	 " ) 

CV- 

F ACW CW tcra 21511  

Datum 1  2 2 DEC. 1970 

Bijl.: 	■- 



tintte 

Datum: 	7 JAN. 1971 

1) Zo nada andere rubricering aangeven. 

_____25,,;051 	 Bijiage(n): • 

Afschr.: 	 BO: 	eij  3-4/z/0 

Betreft : 	 Kabouters steunen "Kraket"-actie (PSP). 

Vernomen werd dat de Amsterdamse kabouterfractie, 
hoewel zij niet aan de a.s. kamerverkiezingen zal deel-
nemen, het wel op prijs zou stellen als een van hun 
vooraanstaande figuren op de PSP-lijst geplaatst zou 
worden. 

De kabouters ondersteunen de PSP-"Kraket"-actie. 
Roel van DUIJN (20-1-1943) heeft zelf in een van de 
"Kraket"-studie-commissies zitting. De kabouters willen 

zich bezig houden met buitenparlementaire actie. 



ONDERWERP : Inlichtingen. 

Evaluatie : 

Roermond., 20 Januari 1971. 

F ACD/ 4.) 01‘.2 i / 

Dup!. 

Datum: g 7 JAN, 1971 

F  

In de gemeente BROEKHUIZEN (L), aan de adressen Veerweg num-
mer 8 en Looierstraat nummer 1 1  liggen twee panden 

Deze twee gebouwen zijn hoekpanden en liggen met de achter-
zijde tegen elkaar. Onderling zijn beide panden aan de achter-
zijde goed toegankelijk. Kennelijk vormen deze twee panden 
het hoofdkantoor van het Noord Limburgse BoerderijenZont en 
gelden deze twee panden tevens als correspondentieadres van 
de omroep "2000." 
In het blad "ALOHA" nummer 42 van 18 December 1970, is hier-
omtrent het volgende vermeld. 
" Hier even wat nieuws uit Noord Limburg. In Broekhuizen, 
Limburgs kleinste gemeente huist een magische scene bijelkaar 
in de pastorie van UNIVERSAL LIFE CHURCH, tegelijkertijd hoofd-
kantoor van het Noordlimburgs-boerderijenfront (kábouterorgar-
nisatie voor Nrd-Limburg) en correspondentieadres van omroep 
2000. Maar aangezien het op het platteland soms een beetje 
te rustig is naar onze smaak, willen wij voorstellen aan ver-
moeide kaboutertjes, ander langharig tuig, enz. om  ons in 
de stille!,  wintermaanden eens te komen opzoeken. Slaapgelegen-
heid is natuurlijk aanwezi# en om deze mensen verder aangenaam 
bezig te houden is er een draaibare pick-up (geen stereo) aan-
wezig met zo'n 50 langspeelapparaten. 0.a. Hendrim-Floyd-S.Rose-
E.Opera-A,Nova-Zodiao-Love4LM.Rounders-e.a. kosmische geluiden. 
Verder ligt 15 km verder wereldstad Venlo met het grote shithol 
Bonaparte. Vertier genoeg dus, zouden we zo zeggen. Aan even-
tueel geinteresseerden verzoeken we wel om het slaap zakje mee 
te nemen. Het adres is Veerweg 8, Broekhuizen, Limburg. Je neemt 
de trein naar Venlo op het station pak je de bus Venray-maas-
dorpen. Daarmee rijd je naar Broekhuizen dus. 
Zodat was het, de groeten van Bonny en Jaap en Boris de kat. 
P.S. Wij vragen ook nog voor de huishouding een lief meisje. 
Schrijf eerst even naar bovenstaand adres." 

Een fotocopie van dit artikel uit Aloha is hierbij gevoegd. 



II. 

Op de voordeur van het perceel Veerweg nummer 8 hangt een 
bordje met het opschrift : "Help Amerikaanse deserteurs V 

Uit publikaties in de landelijke pers blijkt dat 't kantoor 
van de "Omroep 2000" gevestigd is aan het adres : Prins Bern—
hardlaan nummer 5 te Berg en Dal bij Nijmegen. 
Het adres Veerweg nummer 8 te Broekhuizen wordt als correspon-
dentieadres van deze in feite niet bestaande omroep 2000 ge-
noemd. 

Par 

type : St. 
ooll : — 
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Onderwerp: 
Volksvergadering kabouters. 

■•• 

Op donderdag 21 januari 	ee in het gebouw van de 
B.B.K., de gebruikelijke volksvergadering van "Oranje Vrijstaat", plaat 
gevonden. Aanv:ezig waren ongeveer 30 personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G. 	 geb. 20-1-1943 

Voorzitter van de avond was     . Hij opende de 
vergadering met als eerste punt.de volkstelling. Aan -de aanwezigen deel-
de hij mede, dat er te weinig was geplakt en dat iedere aktie die gevoe: 
werd door te weinig mensen werd gesteund. 

	 deelde mede dat het comité "Waakzaamheid" nu besloten 
had de leiding van de verbrandsaktie zelf op zich te nemen. 

• • Hierna nam Van DUIJN het woord en deelde mede dat op zaterdag 
30 januari 1971 een Mie gevoerd zou worden tegen het wassen van auto'; 
aan de Sloterplas. Het was hem gebleken dat de mensen die daar hun auto 
wassen, afgewerkte. olie e.d. lozen in de Sloterplas. Dit werd fel bestr , 

 den door 	 , die zei dat Roel die praatjes maar voo: 
hem moest houden, aangezien mensen die olie moeten verversen, ait in ee2 
garage lieten doen. Verder zei   tegen Van Duijn dat als hij 
mensen wil oproepen voor een akte hij deze mensen niet moest misleiden 
met leugens. Ben je'soms bang dat er niemand komt kijken naar je aktie, 
'riep 	 van Duijn toe. Denk je dat jezelf wel komt of heb je som: 
weer een belangrijke afspraak, zodat je zogenaamd weer verhinderd bent, 
aldus 

Van DUIJN werd kwaad en riep tegen 	 dat hijzelf Bezie: 
had dat "autowassers" olie in de Sloterplas lieten lopen. 
	  stelde voor dat de kabouters lege vaten op de was- 

plaatsen neer moesten zetten en de mensen daar verzoeken hun afval in • 
te deponeren. Als de vaten vol zouden zijn zouden die door de kabouters 
geleegd dienmm te worden. Volgens 	  liet je dan tevens zien 
.dat waterverontreiniging bestreden diende te worden, andets had een der-
gelijke aktie geen zin. 

.kondigde verder aan dat de leiding van de alternatieve 
voorjaarsbeurs in handen zou zijn van 	 - ; en 

Er werd een begroting rondgedeeld (bijgevoegd) wat de organisa-
tie-ongeveer zou gaan kosten. Daar 	 niet aanwezig was moes- 
ten er een paar mensen garant staan voor ait be.drag. Voorlopig hadden 
zich garant gesteld • 	 Roel van DUIJN en 

Van DUIJN kondigde nog aan dat er vermoedelijk:op 5 februari 
1971 een openbare meeting gehouden zou worden tussen hemzelf en 



bl. 2 

Deze meeting zou gehouden wordén in "De Brakke Grond" of in"Kras-
napolskyY 

Door Roel van DUIJN  werd nog de proclamatie voorgelezen van het. 
"krokusoffensief" in verband met het génjarig bestaan van de "Oranje 

las hierna nog een rapport voor van de financiële commis-
sie, welk rapport behandeld was op de interdepartementale vergadering. 
Einde. 

C -V 

Vrijstaat". (Proclamatie bijgevoegd) 
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$ BEGROTING VOOR DE ALTERNATIEVE VOORJAARSBEURS 1971 $ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

TOTAAL f 500,-- TOTAAL f 500,-- 

VERDERE KOSTEN:. 

a) stencilkosten 	 f 20,-- 
b) porti en'teléfoon 	 f 50,-- 
c) affiesjes 	 é 	 f 300,-- 
d) schoonmaak van het gebouw(2x)• 	f 100,-- 

VERDERE KOSTEN:. 

a) stencilkosten 	 f 20,-- 
b) porti en'teléfoon 	 f 50,-- 
c) affiesjes 	 é 	 f 300,-- 
d) schoonmaak van het gebouw(2x)• 	f 100,-- 

TOTAAL f 470,-- TOTAAL f 470,-- 

Lf1 Lf1 

• • 



op de alternatieve voorjaarsbeurs, op 6 en 7 februari in de 
kosmos wordt een oranjevrijmarkt geopend. 

dat betekent datje daar spullen kunt weghalen die je nodig 
hebt als het er is natuurlijk - en anders kunnen we proberen 
ze te krijgen. aan de andere kant moèten de spullen ergens van- 
daan komen. we kunnen dus alleen draaien als jij de dingen die 

je niet gebruikt, maar die een ander misschien hard nodig heeft, 
ter beschikking stelt. 

kleine dingen kun je brengen naar de winkel: keizersgracht 717, 
voor grote spullen kun je beter even bellén naar 234758, in ver- 

of: 229254  band met eventueel vervoer, e.d. 	• 
Hiermee gaan we twee vliegen in een klap slaan: we bestrijden de 
milieuvervuiling, omdat zo de . weggooi-mentaliteit tot een minimum 
beperkt kan worden, en we hoeven niet meer afhankelijk te zijn 
van het dolgedraaide produktie-consumptie-systeem. 
er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat ons alternatieve 
handeltje koorpleet de mist in zal gaan - en die kans zit erin -
daarom stellen we dat alle goederen eigendom van de oranje-
vrijstaat blijven : ze mogen niet verhandeld worden. als je iets 
niet meer nodig hebt of gebruikt geef je het door aan een ander 
of het gaat terug naar de oranjevrijmarkt. 
we hebben een kleifi begin - help het aanvullen. 
als je om iets zit te springen - laat het ons dan weten ! 
als je niets hebt - kun je misschien iets doen 



• 

PROKLAMATIE VAN HET KROKUSOFFENSIEF VAN DE ORANJEVRIJSTAAT  

p 5 februari 1971 bestaat de Oranjevrijstaat één jaar. 
égn'felicitaties alsjeblieft! Want terwijl de rottende boomstronk van de oude 
aatschappij hoe langer hoe rotter wordt, zijn de paddestoelen van de nieuwe maat-
chappij nog te zwak en te gering in aantal om de dreigende " ondergang van de men-
elijke kultuur door biologiese en militaire rampen te, voorkomen. 
Toch hebben de kabouters in het eerste jaar van .  de opbouw van een alternatieve 
amenleving iets ongewoons bereikt. De fundamenten voor een uniek sociaal experi-
ent: een Vrijstaat in een Staat, zijn gelegd. Alternatieve ambtenaren dienen het 
olk. De meeste Departementen die in de Proklamatie van onze Vrijstaat zijn aánge-
ondigd funktioneren in Amsterdam op een invloedrijke manier. 
) Volksdepartement voor Sociale Zaken. Het Dienstencentrum voor bejaarden ver-
eent wekelijks honderden bejaarden hulp. Het streven tot het oprichten van Buurt-
aden is door de bevolking overgenomen. Zij blijken effektieve organen te zijn in 
en gedecentraliseerde strijd van de mensen zelf tegen de uitbuiting en verpesting 
an onze leefomgeving. 
) Volksdepartement voor huisvesting alias Aktie '71 heeft honderden gezinnen aan 
eegstaande woningen geholpen. Ook deze politiek is massaal overgenomen met als 
evolg dat nu duizenden Amsterdammers in gekraakte .panden wonen. B&W van Amsterdam 
ijn in zoverre omgeturnd dat zij zich bereid verklaard hebben de ideeën van Piet 

_over wonen tussen hemel en aarde in de Dapperbuurt te realiseren. 
) rL .(sdepartement voor Miljeuhygiëne heeft bewustmakende akties gevoerd tegen de 
erz. king van de natuur. Houdt zich nu vooral bezig met de strijd tegen waterver-
ntreiniging. 
) Volksdepartement voor de Landbouw heeft nu vijf biologies-dynamiese winkels in 
msterdam geopend. Daardoor is het denken over voedselproduktie zonder insektiCi-
en sterk gestimuleerd. 
) Volksdepartement voor behoeftebevrediging heeft o.m. een alternatieve kleding-
.ndustrie op poten gezet. Op 6 & 7 februari. 1971 organiseert dit departement een 
dternatieve Voorjaarsbeurs. 

Volksdepartement voor Verkeer voert akties tegen de kankerverwekkende, ruimte-
•erslindende, mensenvlees vretende auto's. Aan het witkar-projekt van Luud Schim-
mlpennink wordt gewerkt. s 

Volksdepartement voor Geestelijke Volksgezondheid werkt aan de opb .ouw van een 
.1ternatieve werkplaats voor levenskunst. 

 )'Volksdepartement voor Onderwijs organiseerde diskussies op scholen produceer-
[e nota's enz. 
.) Volksdepartement voor sabotage provoceerde het leger door zijn aktiviteiten tot 
liskussies over hoe de gehoorzame soldaat van vandaag te veranderen tot de verant-
Foordelijke saboteur van morgen. 
)ar 	.ast zijn werkzaam het 
)•.1 ,...ksdepartement voor posterijen en het 
:) Volksdepartement voor financien. 
regelmatig verschijnt in Amsterdam de Kabouterkrant. 
)oor de populariteit van de kabouters als dienaren van het volk kon de diplomatie-
:e staf in het Koninkrijk der Nederlanden bij de Gemeenteraadsverkiezingen ver-
:waalfvoudigd worden. De boodgChap van de kabouters inspireert in vele landen van 
let westen tot een konstruktieve vormgeving van de tegen-kultuur. 
:s de kultuurkabouter, de nieuwe mens,"nu een algemeen verschijnsel geworden? 
zeker niet. Zonder uitzondering worden we nog vergiftigd door de kwalijke sappen 
'an de rottende konkurrentie-maatschappij. Veel kabouters kunnen het niet opbreng-
en om onafgebroken en goedgemutst het gevecht met de oude maatschappij aan te 
;aan. Gebrek aan openheid tegenover anderen staat het socialisme van de gestreng-
1de vingers, van de vliegende vlinder nog altijd in de weg. Alternatieve verhou- 
lingen, gebaseerd op wederkerige hulp en liefde, worden zelfs onder kabouters niet 
lan moeizaam geboren. 
Laat je niet verleiden door de oude maatschappij! 

klleen als je je los maakt en je eigen sprookje probeert waar te maken is het mo-
lelijk dat je geluk zult hebben en dat je kunt bijdragen aan het ontstaan van een 
andere samenleving. Vlucht niet in konsumptie of dromen zonder die werkelijkheid 
:e willen maken. Want als de autoriteiten van de oude maatschappij hun zin krijger 
~den de kabouters de heiligen van de laatste afschuwelijke dagen in plaats van 
ie scheppers van wedergeboorte van de menselijke samenleving. 



De kabouters staan voor de absolute noodzaak verder in de aanval te gaan. 
Als ze dat niet doen zal de verschrikkelijke olifant van de autoritaire staten 
met vergiftiging, met oorlog, met ongekende hongersnoden en epidemiën het ver-
haal van de mensheid voorgoed uitblazen. 

De eerste bladzij van het sprookjesboek van de kultuurkabouters is in het 
eerste jaar van de Oranjevrijstaat geschreven. Het ging over de paddestoel op 
de rottende boomstronk. De tweede bladzij gaat over het opbloeien van witte kro-
kussen na de winter van de autoritaire, vuile ekonomie. De kabouters binnen en 
buiten de fabrieken zullen door akties de kapitalistiese ekonomie moeten dwin-
gen verdergaande vèrpesting van onze aarde stop te zetten. Daarom zullen de 
kabouters op de verjaardag van de Oranjevrijstaat krokussen planten op de Dam 
als symbool van de geboorte van een verantwoordelijke en schone ekonomie. Op 
de dagen daarna volgt de Alternatieve Voorjaarsbeurs in gebouw "De Kosmos", 
waar alleen bedrijven toegelaten worden die demokraties en dus schoon produseren. 

4 
De krokussen zijn het sein voor het KROKUS-OFFENSIEF. 

HO"-  werk van de departementen zal worden voortgezet en uitgebreid als basis voor 
d..., ternatieve maatschappij. De rechterhand van de Oranjevrijstaat zal toeslaan 
waa dat nodig is. Tégen de volkstelling, die bedoeld is om de administratieve 
greep van de autoriteiten op het volk nog gevaarlijker te maken. liggen de miljeu-
verontreiniging, die het gevolg is van systematiese roofbouw op de natuur en de 
mensen, zodat natuurrampen als in de Biesbosch dagelijks nieuws zijn. Tégen de 
walgelijke golf' van valse beloften die de politieke partijen tijdens hun ver-
kiezingskampanjes zullen doen en die zij niet zullen en kunnen inlossen zonder de 
macht van de kapitalistiese staat over te dragen aan het in raden georganiseerde 
volk. 

De kabouters zullen zich nog intensiever in alle sociale problemen storten. Een 
lezingen-kollektief zal voor volkshogescholen, instituten, verenigingen, scholen, 
kaderkursussen, naaikransen, vergaderingen en konsilies diskussies organiseren. 
Een studiegemeenschap voor kabouters zal de kabouters nader tot de kern van het 
bestaan voeren. Oranjevrijstaat, de enige staat ter wereld die zonder verontrei-
niging natuur en kultuur verenigt, zal het lidmaatschap van de Verenigde Naties 
aanvragen. 

Zullen de kabouters op de derde bladzij van het sprookjesboek van onze geschie-
de-, aangekomen zijn in het beloofde land van kristalhelder water en menselijk 
gL 	of zullen zij verzwolgen worden in het stinkende moeras van de oude maat- 
schappij? 

Niets minder dan dat hangt af van het slagen van het KROKUS-OFFENSIEFop 5 febru-
ari 1971. 

Amsterdam Kabouterstad 
januari 1971 



Onderwerp: 
Volksvergadering 
kabouters. 

ACW  ‘015)6i I 

Dupi. 

Datum: FEB. 1971 

Bijl.: __ 

Op donderdag 28 januari 1971 heeft in het gebouw van -
de B.B.K., Nieuwe Herengracht 29, te Amsterdam, een volksvergadering 
van "Oranj e Vrijstaat" plaatsgevonden. 

Aanwezig waren ongeveer 25 personen, waaronder: 
Van DUIJN, Roelof H.G. 	geb. 20-1-1943 

Als le agendapunt stond op het programma de komende 
voorjaarsbeurs. 	 deelde mede dat de organisatie goed verliep en 
dat er ongeveer twintig bedrijven en verenigingen aan de beurs zouden 

- deelnemen. 

	

De financiële kant was, volgens   , nagenoeg gere- 
geld. Er moesten zich alleen nog mensen opgeven om de beurs te leiden 
en toezicht te houden. 

Het volgende punt was de aktie van zaterdag 30 januari 
1971 aan de Sloterplas. Van DUIJN deelde hierover mede dat er op vrij-
dag 29 januari 1971 een vergadering was in de Nicolaas Maesstraat 91- 
III, te Amsterdam, waar een zekere 	 woont, die van beroep 
waterbioloog was en één van de leiders van de demonstratie. Van DUIJN 
deelde mede dat deze demonstratie om 15.- uur zou beginnen. Zelf kon 
hij niet aanwezig zijn in verband met een bijeenkomst in Utrecht, waar 
.in het jeugdhuis "XAN", gevestigd Stationsstraat 4, een landelijke 
bijeenkomst zou zijn van verschillende kabouterafdelingen in Nederland 
i.v.m. de komende verkiezingen. 

van de "Omroep 2000"zou deze vergadering in Utrecht georgani-
seerd hebben. 	  zou, volgens Van DUIJN, ook garant staan 
voor het bedrag dat gestort diende te worden voor deelname aan de ver-
kiezingen. Van DUIJN riep ieder op om of naar Utrecht of naar de Slo-
terplas te gaan. 

	 las een brief voor, die hij had ontvangen van een 
organisatie in Zuid-Laren, waar half mei 1971 een zogenoemde "Twenner 
week" gehouden zou worden. De kabouters werden uitgenodigd hieraan 
deel te nemen . Voor huisvesting zou gezorgd worden en een ieder kon-
er zo heengaan. 
	 haalde nog even de aktie bij de effectenbeurs 

aan. Hij deelde mede dat overal politie stond, hetgeen tot gevolg had 
gehad dat er één kabouter gearresteerd was. Volgens zijn zeggen moest 
iemand, die op de volksvergadering aanwezig was geweest, het aan de 
politie hebben doorgegeven. 

Hierna werd.  ?esproken over de uitzetting van 
• , uit het AMRO pand in de Leidsestraat. De kabouters waren van 



U -1. 2 

mening dat 	' bij zijn aktie gesteund moest worden. 	deele 
mede dat ; 	 over deze kwestie konzakt had opgenomen ?net wethouder 

, 1  zeer tot ongenoegen van Van DUIJN. Van DUIJN stelde dat 
vrijwel niet meer Op de vergadering kwan, zodat ook niets van 

zijn plannen bekend werd. Te ongeveer 22.15 uur was de verr ,, dering be-
eindigd. Einde. 

-V 



Onderwerp: 
Vergadering kabouters. 

Op donderdag 11 februari 1971 heeft in het gebouw van 
de B.B.K., Nieuwe Herengracht 29, te Amsterdam, een volksvergadering 
van kabouters plaatsgevonden. Aanwezig waren ongeveer 65 personen, 
waaronder: 
Van DUIJN, Roelof H.G. 	 geb. 20-1-1943 

	

:Als voorzitter trad op 	 . Aan der orde werd 
gesteld de door aiktie-groep 71 ontvreemde kaboutercouranten. De kranten 
zouden worden gedistribueerd en de gelden in de "Staatskas" worden ge-
stort. De vergadering was het met de gehele aktie niet eens en wilde 
weten wat er met de rest van de couranten was gebeurd. De vertegenwoor-
diger van Aktie-groep 71 wilde echter niet zeggen waar de couranten 
waren. Hierna werd de vergadering even geschorst om de partijen d.m.v. 
een compromis voorstel tot elkaar te krijgen. Uiteindelijk werd een voos 
stel ingediend om een nieuwe redactie te vormen voor de kabouterkrant. 

' Als redactieleden werden genoemd 	  
tbh: --. Op de eerstkomende interde- 

partementale vergadering zal deze kwestie nader worden besproken. Even- 
tuele beslissingen zullen de volksvergadering worden medegedeeld. 
	 stelde dat 	de nieuwe redactie niet de financi- 

ële verantwodFaing op zich kon nemen, indien aktie-groep 71 weigerde 
te zeggen waar de ontvreemde kranten waren. 

Ivond dat er te Weinig over politieke zaken 
gesproken wordt in de kabouterkrant. Hij wilde hierin verandering 

	

brengen. De volksvergadering noemde  	een oplichter, die 
aan alle kanten het vertrouwen had geschonden. 

In de zaal waren ook aanwezig twee cineasten van de 
MUnchener Hochschule fik Film und Fernsehen. Zij vroegen toestemming 
om op de volksvergadering van 18 februari 1971 enige filmopnamen te 
maken voor studiedoeleinden. Het z.g. "kraken" kwam volgens hun zeggen 
in Duitsland niet voor. Er werd hen toestemming gegeven. 

Er werd voor zaterdag 20 februari 1971 een demonstratie 
aangekondigd, gericht tegen de volkstelling en georganiseerd door het 
comité "Waakzaamheid". 
	  vroeg Roel van DUIJN om vragen in de Raad 

te stellen omtrent de luchtverontreiniging bij de N.D.S.M., die het 
gevolg zou zijn van de aan de overzijde van het IJ gelegen superfosfaat-
fabriek. Een lid van de orde van verdraagzamen (naam onbekend) wilde 
meer weten over infiltratie van politie, B.V.D. en C.P.N. figuren. Eind( 

C-V 



(KPB 11-2-1971, Amsterdam Kabouterstad) • 

Verklaring, opgesteld door enkele leden van het collectief Kabouterkrant  

Het kollektief "De Kabouterkrant" staat volledig achter de integere bedoelingen 
van het brandneteloffensief. Dat wil zeggen, ook het kollektief is tegen 
deelname van de Oranje Vrijstaat aan de kanerverkiezingen. Uit dit anti-
parlenentarisme is dan ook het idee geboren van de voorplaat van Kabouterkrant 
nummer 10. Het resultaat: een foto waarmee tendenzen als "korruptie door 
establishnent" . en "pérsoonbirdrheerlijking" gerelativeerd, zoniet belachelijk 
genaakt worden. Ook Roel hoeft uitsluitend onder deze voorwaarde voor de foto 
willen poseren, al was hij tot voor kort voorstander van deelname aan de 
kamerverkiezingen. Het is dan ook jammer dat sommige kabouters dit niet 
hebben begrepen, naar misschien was er een enkeling die dit niet heeft willen • 
begrijpen. Nu worden de integere bedoelingen van het brandneteloffensief door 
enkele zich "links" noemende kabouters misbruikt, om er zich net andere 
'bedoelingen achter te verschuilen. ('',ie zich als kabouter links noemt, 
geeft daarmee al blijk van een mentaliteit die we juist in de oude maatschappij 
vinden. Vanuit deze gedachte kan men de Oranje Vrijstaat slechts als een 
politieke partij zien, wat rechtstreeks in strijd is net de bedoelingen van het 
brandneteloffensief). 

rat is er nu eigenlijk gebeurd? 

. In de nacht van vrijdag op zaterdag, kort na de krokusplanting op de Dan, 
werden er bij het kollektieg ca. 2000 van de 10000 exemplaren van de 
kaboUterkrant nr. 10 ontvreemd door de kraakkabouters Ria Hazelaar, Nico 
Mulder en Irene Boersna die dit zelf maandagavond op de interdepartementale 
vergadering bevestigden. Kort voor de ontvreemding was de rode.luchtvervuiler 
'(perk: Jaguar) van André Schmidt enige malen in de buurt gesignaleerd, aan 
wiens vrouw het kollektief om zes uur al 500 exemplaren ter beschikking had 
gesteld voor straatverkoop door Aksie 71. 
• Zatérdagochtend werden er bij Atheneum. 	 200 verminkte exemplaren ter 
verkoop•aangeboden. Dr werd, tegen de gewoonte in, kontant betaald. 
• Zodra het kollektief hiervan op cid hoogte was gesteld, heeft het zich in ver- 
binding gesteld met Atheneum, die het kollektief beloofde de verkoop van de 
verninkte kranten stop te zetten on zich niet aan heling schuldig te naken. 
(Tegen de belofte in ging de verkoop gewoon door). Diezelfde zaterdag werd de 
levering van verminkte kranten bij de andere boek- én groothandels geblokkeerd. 
. In het weekend, in het holst van de nacht, werden nog eens 100 verminkte ex. 
eveneens tegen kontante betaling aan leverancier Hugo Uillens, voor verdere 
verkoop aangenomen. Atheneum Nieuwscentrum nam intussen, uit schuldgevoel, 
van het collectief 500 onverninkte exemplaren tegen contante betaling af. 
Overigens werden woensdag 200 nog niet verkochte, verminkte exemplaren bij 
Atheneum weggehaald, waarna deze "progressieve" boekhandel besloot de zijde 
van het Kabouterkrantkollektief te kiezen die (zoals de volksvergadering•bij. 
eerdere gelegenheden had vastgesteld) als enige de'genachtigde en verantwoorde 
lijke is voor produktie, distributie en betaling. 
. Vrijdagnacht verscheen er een"persbericht"dat bij de kranten werd afgeleverd, 
later nog gevolgd door een verminkte kabouterkrant net een inlegvel meldend 
"een gezadM'aking van Oranje Vrijstaat" en een "buiten werking gesteld redaktie 
van de kabouterkrant" (!). Maandag vernam het kollektief dat er een verklaring 
was uitgegeven door de zich "minister van financiën" noemende Hugo Willens. 
Deze verklaring bevatte de leugen als zou de verninkte uitgave de officiële 
uitgave van de Oranje Vrijstaat, en de oorspronkelijke versie "gestolen" zijn. 
Later werd de verminkte uitgave door Hugo Willens bestempeld als"afgedankte 
en afgekeurde" voorraad. 
. Ook kwam dinsdagochtend een brief van de hand van onze "minister" bij de boek-
en groothandels aan (sommige waren over het hoofd gezien of verkeerd geadres. , 	• 
seerd), waarin geëist werd het geld van vorige Kabouterkranten en ook nr. 10 
uitsluitend aan Hugo.hinself af te dragen. Hij dreigde daarin, zich verschuilend 
achter dure termen als "staatskas", "Volksdepartenent van financiën en 
hulpverlening van Oranje Vrijstaat", dat de boekhandels zich schuldig zouden 
naken aan "heling" indien ze de onveruinkte exemplaren zouden aannemen_. 
Intussen bracht het kollektief 7500 exemplaren bij de boekhandels en in de 
straatverkoop, en inde het geld van de oude nummers. 



• Oranje Vrijstaat zelf staat buiten dit geharrewar!  

Wat is de interpretatie van dd feiten? Volgens ons heeft Oranje 
Vrijstaat zèlf, die imaginaire staat zonder grenzen, net dit 
belachelijke en kinderachtige gedoe niets te naken. Er zitten • 
onder de zich sinds een jaar "kabouters" noemende mensen gewoon 
een aantal autoritaire,.geld- hetzij persbeluste figuren. Achter 
het gedoe van deze dagen zitten olechts 3 randfiguren van de Oranje 
Vrijstaat, te weten André Schmidt, Frans Hoffman en Hugo 

De rol van André Schmidt, Frans Hoffman, Hugo. Willens  

• De aard van de verminking kan alleen naar bestempeld worden als een • 
primitief-magische reaktie 4  voortkomend uit persoonlijke rancunes 
tegen Roel van Duyn en het (steeds van samenstelling veranderende) 
open kollektief van de Kabouterkrant. De over pagina 3 geplakte 
sticker (verschoningsrecht volkstelling, een .onbruikbaar weigekngs- 

. motief zoals bekend is geworden) wijst naar op één man, nl. 
ex-marketing Koning André Schnidt. 
Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat deze op publiciteit 
en nacht beluste maniak en provókateur een poging doet de Oranje 
Vrijstaat te gronde te richten en daarbij zelf op sluwe wijze buiten 
schot te blijven. (De interne conflicten binnen Aksie.71, de nis- - 
ltidende bezetting van het Leger des Heilspand•vlak voor -de verkie-
zingen, de voorgaande conflicten rond de kabouterkrant, de aktie 
"Sleep in sleep out" ne' het Danslaapverbod waarbij hij zijn steentje-
bijdroeg tot cle vier dagen durende Danrellen). De tijdens deze 
konflikten rond cle kabouterkrant gegroeide onlustgevoelens bij net 
name Hugo Willens, Frans Hofflan en Henk van der Kley wist hij op 
sluwe. wijze te benutten zonder zelf op de voorgrond te hoeven treden. 
Immers, deze drie figuren hadden zich bij vorige gelegenheden lelijk 
in de vingers gesneden door op eigen houtjei naar toch namens de 
"financiële commissie", beschuldigingen aan het adres van •het Icollek- 
tief publiekelijk te verspreiden. In opdracht van de volksvergadering 
noesten de beschuldigingen, na weerlegging, teruggenomen werden, en 
dat is een bescharende zoek. Geen wonder dat we'hen dan ook weer 
aantreffen cens hee - • gaat iets tegen het kollektief te ondernemen. 

. Hoewel op een interdepnrteuentale vergadering ras besloten dat Hugo 
zich niet neer zou bezighouden riet financieel beleid naar net een 
"landelijk financieel onderzoek" is ae grootheidswaan hen naar het 
hoofd gestegen. Als ''Ministen van financieën van Oranje Vrijstaat" 
ondertekent hij de bewuste en reeds genoemde brief aan de boek-
handels. De brief (missehlen mede opgesteld door André Schmidt?) staat 
bol van officiële gewichtieekenerij. Onder cle brief, getikt én 

. gestencild door Trans Hoffnan die in de Berenstraat een offsetdriikkerijtje 
heeft, prijkt na de handtekening van Hugo Willens die van Henk van 
der Kley (de eerste handtekening voor echt verklarend om het zo nog 
mooier en officiëler te laten lijken!). Het kleinburgerlijke Janes 
Bondgedoe van de randfiguren nadert daarmee de ontknoping. Want het 
offsetbedrijfje van Hoffman., dat aan werk wordt geholpen net het 
stencilhen van genoemde brieven, persberichten, berichten onder de 
naam Kabouterkolonel (gegapt van het door Davidson en Tuynnan opgezette 
en na twee nummers opgeheven humoristische.blad, deze vaan) - dit 
offsetbedrijfje wil uitbreiden. Hoffman probeert het slechtlopende 
nummer van Kabouterkolonel nummer 3 zonder suksee aan Bruna-Utrecht te 
slijten, loopt bij de direkteur van Van Gelderen binnen om het geld 
van vorige Kabouterkranten op te .eisen. Leveringsbonnetjes heeft hij 

niet! Nn wat de partikuliere boekhandels betreft! die betalen 
kontant, zodat de dreigbrief om naar Hugo te gireren juist weer niet 
helpt. De dreigbrieven liggen nu ter inzage bij het Kabouterkrantcollec- . 
tiet. Frans Hoffman, die zakelijke belangen heeft bij de verkoop van de 
door hem uitgetikte Kabouterkolonel "nr.. 3", ziet cle Kabouterkrant als 
concurrent. In wat voor maatschappij leeft hij eigenlijk? Hij verklaart, 
dat hij de verninkingsaktie maar niks vindt. "Ik had dle 2000 kranten • 
al lang in het water gegooid", zegt hij. Ach ja, wie•de drukkosten 

• betaalt zal hen een zorg zijn. Van zijn vriend Hugo Willens, beheerder' 
• 

. 	 • • . 	 •. 



van de "staatskas", die ook nog vergeefs 20 verknipte 
Kabouterkranten probeerde te slijten aan de boekLandel naast zijn 
woning aan de Rozengracht, hoeven we geen geld te verwachten. 
Na het betalen van papier voor de dreigbrieven en enige tientallen 
postzegels is de staatskas namelijk bankroet. Hugo heeft nog een 
paar dure advertenties gezet voor abonneeenten op de Kabouterkrant, 
naar aangezien niemand de staatskas vertrouwt kwamen er maar zes 
aanmeldingen. Aan deze abonnees heeft het kollektief enige 
"ongekuiste•" kabouterkranten toegezonden. 

2.2  en wat nu na deze onbeduidende dorpsrel?  

Reeds eerder, op de 42e volkdvergadering van 3 decenber . 1970, zegde 
het kollektief het vertrouwen op in Hugo Uilleus en Henk van der 
Kley als leden van de financiële commissie. Het kollektief verlangt 
nu van deze volksvergadering dat zij zich nadrukkelijk distancieert 
van de onder de naan van "Brandneteloffensief" gepleegde, voor de 
naan van Oranje Vrijstaat nadelige daden en de betrokkenen bestem-
pelt tot leden van de maatschappij die wij zeggen te bestrijden. 
Ook al bestaat er verschil van nening over de te kiezen middelen. 
Wil Oranje Vrijstaat, en claarnee bedoelen wij ook de integere 
kabouters van het Brandneteloffensief, nog enige geloofwaardigheid 
behouden, dan zal zij door niddel van de volksvergadering de 
getoonde oude-maatschappij mentaliteit moeten veroordelen. 
Misschien dat we dan in plaats van de opzichtige, schreeuwerige, 
naar binnen gerichte agressie van enkele figuren binnen Oranje 
Vrijstaat nog eens iets verken van een stille sabotage van de 
oude, rotte boonstronk van. de autoritaire, kapitalistiese 
maatschappij! 



No.85/71—E.5.  

Betr.: "Kabouter"—vergadering. 
Bijl.: Een krantenartikel. 

Hiermede moge ik IT doen toekomen een artikel uit het 
Noord Hollands Dagblad dd. maandag 22 februari 1971 waaruit blijkt, dat 
gedurende het weekend 20/21-2-71 te Heiloo een landelijke "Kabouter"—ter-
geldering heeft plaats gevonden en waaarbij besloten werd aan de a.s. Twee 
de Kamerverkiezingen deel te nemen. 

Nadere bijzonderheden omtrent deze vergadering zijn d.z.z. niet be 
kend. Einde. 

Alkmaar, 26.2.71. 



Periodiek: 	  

Datum: 	  

/CIRCULATIE 

Niet langer houden dan 
	 dagen  

TEMIST 15 MAART BEKENT:J 

Kabouters willen Fookin  
AAN 

dat. 

GEZIEN 

par. 

Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan Tweede Kamer „rouleren" 

P 6 B 

Aantekeningen: 

11E11,00 — Afgelopen weekend 
heeft ei in Bedoe een landeleke Ver-
gadeling plaatsgevonden van kali-
stakiren'fau de Oranje Weglaat.• Af-
gevaardigden uit Alkmaar, Amons-
toert, Amsterdam, Beverwijk, Drie - 

_„.1~DenJI~Skeg - 1neil~1% 
Eiker& :Utrecht en Zeist kebbeit de-
firdlief bedden aan do landelijke 
Verten foor de Twee& Kamer 
deel ~egt. Dit gast gebeuren on- 
der naam „Kabelden" . 

•groepering eventueel na de 
•ver 	zitting kan nemen in de 
Tw 	er, wil zij door bet vee- 

en- en buitenperlemen- 
• • een Kabouterstaat 
• mie ie omschreven in <e 

P • 	van de Oranje Vreetast 
van gr.f: 	: 1970. Tevens falai:sik 
de Kabouters met alle geoorloofde en 
ongeoorloofde middelen wantoestan- 
de , aan de kaak te stellen en daar- 

alternatieven aan te bieden. Ver- 
d zegen zij de regering de macht 
te willen ontfutselen, om die dan over 

ie dra gen aan geMeenterelSt:ell 
raden. Het motief Jem mee te doeg 
mit de verkiezingen 	:n  mogelijk- 

, held te hebben om op 
Eike *ij* parlement fl ~* . 
de neus, op de stinkende, bid 
riklee'-te-drobing dtMreir~ 
dteusb. Weevnènennim~van ces idkkedwidi"  è van de. bie bm-á  ter& 

De eventue14 kamtéselailseen 
de kabOutere gebruiken om oen om-. 
h~etiocentirum tetekcatit" Wiálk 
eentrán de schakel moet gaan vor-
men *geen actiegroepen en parleinent. 
Er zal géen lijsttrekker zijn; zijkoreeli 
15 maart met OM definitiefs ' Zgn. 
ronde, lijst uit, wat - inhoudt dat ieder- 
een die op die ronde lijst 'Iaat even 
ver vair pen karirerzetel verviederd ia. 
De kabouteris gaan ha alle idel~n 
mee doen. Die kabouters die: évimtu. 
eel ba de Kamer komen, zullen Mita-
ren volgens hetzelfde systeem-. ak. de 
gemeenteraadsleden, die monaeatteet' 
voer Kabouter In de gemeenteraden. 
zilt" 

taire 
ren, 

100 B 06 



No.- 251/71. 
orS1-- - 

Onderwerp: Een feestelijke avond, georganiseerd door 	. 
de "Kaboutergroep Groningen". 	 _ 

oc\ 

Op woensdag 17 februari 1971 werd door het "Dokumentair Aktu-

een Teater" van Amsterdam in het ontspanningscentrum "Chap-

paqua" te Groningen een toneeluitvoering gehouden, welke was 

georganiseerd door de"Kaboutergroep Groningen" (Zie bijlage no-

1.) 

Deze voorstelling begon te ongeveer 20.30 uur. 

De aanwezigen, ongeveer 50 in getal, ontvingen ieder een 

kaart (Zie bijlage no. II), waarop ze de aantekening moesten 

plaatsen of ze een bepaald fragment van het stuk goed, matig 

of fout vonden. 

Nadat de kaarten waren ingenomen werd opnieuw een fragment 

ten tonele gebracht, waarop de toeschouwers wederom dezelfde 

handeling moesten verrichten. 

Het toneelstuk geeft "het Nederlandse Volk" enkele"regele 

bruikbare methoden" aan de hand om de volkstelling te saboteren 

zonder de kans te lopen daarvoor te worden gestraft, b.v.door: 

1. Naambordje van de deuren te verwijderen; 

2. Niet opendoen als de teller belt; 

3. Van iedere vraag een uitgebreid probleem maken, zodat de 

teller er stapelgek van wordt en 

4. De teller hinderlijk volgen en treiteren. 

De voorstelling eindigde te 22.45 uur. 

26 februari 1971. 
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DOKUMDNTAIR AKTUEEL TEATER 

Doorlopende Volkstelling 

DE DRIE MINISTERS HETEN 
U 13ELKOM 

1 VOOR 1 VOOR 'IVOOR.. 

van alain teister, pieter van 

empelen en fons eickholt, vnl. 

door doze geschreven en met 

bijdragen van Jahkees Duvekot. 

uitgevoerd door: 

pieter van empelen - piano 

vervanger adje bakker . 

sipko melissen, eneueteur 

wiesje backer, mrs nalissen 

joop brussee, reporter 

fons eickholt, quiz-master 

jankees duvekot, poppenspel 

honk boesten 

marijke van de pavert 

tom rooduijn 

technische vormgeving; 

jan res (o.a. foto's) 

dirk hèuff 

tom rooduijn 

.dokumentair aktueel teater 

stadhouderskade 7-9 	 produktie en zakelijke leiding 

amsterdam 	 rolf de meijer 

020-184133 	 dirk heuff 



Door Fons en mij min of meer 
overeengekomen, dat we de volks-
telling afschuwelijk vinden, dat 
ons programma erop gericht zou 
moeten zijn omdat aan te tonen, 
doch dat niet alleen, maar ook 
om Het'Nederlandse Volk enkele 
reegl bruikbare methoden aan do 
hnnd te doen om deze zaak te sa-
boteren zonder de beloofde vijf-
honderd gulden boete of veertien 
dagen gevangenisstraf. 
Ook gezamenlijk het idee, dat de 
beste vorm hiervoor is het soort 
slapstick (mr Laurel nnd.mr Hardy) 
of het soort slapstick op de wijze 
van Helzapoppin. 
In hoeverre dat aangevuld kan of 
moet worden met ernstige informa-
tie is althans voor mij op dit 
moment een vraag die weliswaar 
redelijk is, maar misschien pas 
in de produktionele periode een 
oplossing vindt. 
Gedacht is aan een rollenspel 
(rechter, advokaat, etc. vanuit 
DAT die willekeurig bezoekers 
uit de zaal betrekken bij dé 
beschuldiging) in hoeverre men 
strafbaar is door het niet of 
onvolledig beantwoorden of hot 
geheel saboteren van de volks-
tellingsmethode. 

Als ik dat laatste dus voorlopig 
even aan de praktijk overlaat 
en uitV van de slapstick, denk 
ik aan een binding van het hele 
progrnmma zoals dat in Helzapoppin 
gebeurde (met de geweldige achter-
volging met de steeds groeiende 
plant, kortom het idee van de her-
haling, een in toester graag en 
met sukses toegepast procede. 
Als we daarvoor een ander herha-
lingsidee gebruiken (bv het tel-
lingssysteem van Fons) kan het 
onderstaande misschien in wat 
gewijzigde vorm tot sketch werden. 
verwerkt. 
(hierop volgde de tekst van een 
meldingsscene). 

Alain Teister 

Am in, 

De slapstick, die we als uitgangs-
. punt hadden, hebben we snel moeten 
verlaten, omdat wo niet over een 
Laurel en Hardy beschikken. 
In de gesprekken met Gerard en Pieter 
werd vooral duidelijk, dat het geen 
haalbare kaart was op zo korte ter-
mijn. Daar we niet de kranten-
beschouwlijke kant uitwilden, zijn 
we meer in de richting gekomen van 
de licht-ironische en toch kritische 
toon, mede bepaald toen we eenmaal 
met de grotere groep gingen werken. 
En hiermee is dan eigenlijk het 
eerste "wegwerp"programma een feit 
geworden. Do term "wegwerp programma" 
is nog meer van toepassing als je 
bedenkt, dat de allereerste kiem 
ervoor zat in Lidy's idee om in 
diverse buurten stencils met sugges-
ties in de brievenbus te gooien. 
Zoals je een stencil weggooit, zo 
wilden wij ook dit programmn 
Vanaf het moment dat wij optraden 
onder de naam DAT in 1967 - wij 

• startten toen mot een aktunliteiten-
programma over China - hebben wij 
steeds een wat speels 'achter hot 
nieuws' willen maken. 
Dat leverde steeds moeilijkheden op 
- of we kwamen te laat - of er was 
geen geld - of de mensen waren niet 
beschikbaar. het de volkstelling 
werd ons een kans geboden eindelijk 
eens v66r het nieuws te zijn en 
daarmee proberen wij dom tevens weer 
een oud idee nieuw loven in te blazen. 
Met een kleine groep direkt aan- 
sluiten op de huidige gebeurtenissen 	 
De 'verkiezingen komen er ook aan' 	 
ik bedoel war 	 
Wij blijven het gewoon proberen. 

Pons Eickholt 



Onderwerp: 
Vergadering Kabouters. 

Op donderdag 18 februari 1971, heeft te Amster-
dam in het gebouw van 'de B.B.K. aan de Nieuwe Herengracht 29, een 
volksvergadering van de kabouters plaats gevonden. Aanwezig waren on-
geveer 45 personen, waaronder: 

'Van DUYN, Roelof H.G. 	 geb. 20-1-1943 

Verder waren er van de Duitse T.V. twee perso-
nen aanwezig, die 's-middags een reportage maakten van da "badkuip-
aktie", die op de Dam plaatsvond. 	

_ 

en 	  
	  begaven'Yiich des middags gedeeltelijk ontkleed in een 
op de Dam staande badkuip, om zodoende blijk te geven van het ver-
schoningsrecht i.v.m. de komende volkstelling. 

Een onbekend gebleven afgevaardigde van de 
aktiegroep "Strohalm" opende de vergadering met de aankondiging van 
een aktie tegen de vuilverbranding aan de Diemerzeedijk. Men was van 
mening, dat er in de nachtelijke uren stoffen werden verbrand, welke 
een vergiftigende rook ontwikkelden, die schadelijk zou zijn voor de 
slijmvliezen. 

Woordvoerder deelde tevens mede, dat zij pnder-
handel& hadden met volkstuinders aan de Oosterringdijk, omdat hun 
volkstuintjes werden verplaatst i.v.m. uitbreidingsplannen van de ge-
meente. Tegen deze verhuizing hadden de tuinders echter geen bezwaar. 

Aan Roelof van DUYN verzocht eerder genoemd per-
soon een nota bij de gemeenteraad in te dienen, waarin het autorijden 
in zijn geheel werd. verboden. 

Dit voorstel werd door 	  bekritiseem 
daar volgens hem de publieke opinie zich tegen de kabouters zou keren 
bij het indienen van een dergelijke nota. 

Volgens 	 moest worden gezorgd voor een 
goed werkend en gratis openbaar vervoer. Dan pas zou een groot gedeel-
te van de bevolking de auto's thuis laten. 

Hierna deelde Roelof van DUYN mede, dat hij • 
met  	 i en  	 een be- 
zoek had gebracht aan Philips te Eindhoven, om te onderhandelen over 
de brandstofvrije motor, welke door Philips is ontwikkeld. Door functi 
onarissen van Philips was hun medegedeeld, dat deze motor in Zweden 
werd vervaardigd en dat er in 1972 op de Wereld Tentoonstelling een 
exemplaar, ingebouwd in een autobus, zou rijden. 



Volgens Van Duyn ligt het in de bedoeling, dat er 
omstreeks 1975 10 autobussen, voorzien van dergelijke motoren, in het 
verkeer zullen worden opgenomen. 

Het Amerikaanse leger had ook interesse getoond, i.vm. 
het vervaardigen van een geluidloze tank. Philips was hierop niet inge-
gaan. 

Van Duyn en de zijnen wilden nu een nota bij de ge-
meenteraad in dienen, die erop aandrong, dat in alle grote steden zo 
spoedig mogelijke dergelijke voertuigen voor het openbaar vervoer werder 
gebruikt, zodoende het voorbeeld te geven tegen de uitbreiding van de 
luchtverontreiniging. 

Tot slot deelde Van Duyn mede, dat er op zaterdag 
20 februari '71 een demonstratie zou plaats vinden bij de Sloterplas, 
tegen de verontreiniging van het water, door de autowassers ter plaatse. 

Namens  	 werden er stencils 
uitgedeeld, die opriepen tot het deelnemen aan een demonstratie tegen 
de a.s. Volkstelling.De demonstratie zou plaats vinden op zaterdag . 
20 februari '71 omstreeks 14.30 op de Dam. 

Einde. 

Nr. 13 	 C.V.K. - 5. 



Betreft: Kaboutervergadering te Utrecht.  
Fr; AcD/ t 

Dopl. 

1)atufn 	HAART 4971 

No.: 97/71 

Op 13-2-71 werd in het kraakpand Stationsstraat 4 te Utrecht een 
landelijke vergadering belegd door de kabouters van Oranje Vrij-
staat. 
Aan deze vergadering was reeds d.d. 30-1-71 een soortgelijke bij-
eenkomst voorafgegaan, eveneens gehouden in eerdervermeld kraak-
pand. (Berichten uit de nationale pers). 

In de vergaderruimte bevonden zich naar schatting 25 personen, 
waaronder kabouterafgevaardigden uit Amersfoort, den Haag, Utrech . 

 Nijmegen, Maastricht en Dordrecht. 



Aanvankelijk was de onder leiding van 	 staande verga- 
dering vrij serieus van opzet en er deden zich dan ook geen noemens-
waardige incidenten voor evenwel m.u.v. de regelrechte aanslagen 
welke kabouter 	op de gehoororganen van de aanwezigen meende 
te moeten plegen. Naar mate de vergadering vorderde brulde hij ech- 
ter steeds luider zijn onsamenhangende kreten in de kabouteroortjes. 
Enkele voorbeelden van orale prestaties: "Ik ben niet tegen de Joder 
(3x); Wie is er tegen de kolonels (waarmede hij waarschijnlijk het 
de harde lijn volgende Amsterdamse blad "De Kabouterkolonel" bedoel-
de) en "Wie moet ik voor zijn bek slaan" (6x) etc. 
Een redelijke discussie was door het optreden van 	dan ook vri; 
wel onmogelijk. 
Het verwonderde 	dan ook enigszins dat de vergadering pas te 
ongeveer 16.30 besloot 	via de ruiten van het pand te verwij- 
deren. De bijeenkomst liep echter door de daarmee gepaard gaande _ 
vechtpartij ( 	 rolde met 	om en om) volledig uit 
de hand, want nadat kunstenaar met veel moeite was verwijderd 
bleek dat veel kabouters eveneens uit de vergaderruimte waren ver-
dwenen en het resterende aantal er niets meer voor voelde de ver-
gadering voort te zetten. 
Toch zijn er tussen de scheldkanonades van 	door nog enige 
problemen besproken. 
Het grootste probleem betreft de financiën der kabouters. Wil men 
namelijk aan de landelijke verkiezingen deelnamen, dan dient er v661 
16 maart a.s. een bedrag van f.18000- op tafel te komen. 

deelde hieromtrent mede dat hij wel een lening wist te vin-
den terwijl schreeuwde een bedrag van f.5000- beschikbaar te 
willen stellen. (Schouderophalende aanwezigen). 
Verder heeft men het plan om behalve het openstellen van een "inter. 
nationale girorekening"grote concerns als SHELL e.d. aan te schrij-
ven met het verzoek om financiële steun. Mocht zo'n groot concern 
hier niet op ingaan dan zullen er dreigbrieven volgen over brand- . 

' stichting, de zaak opblazen etc. 



De afdeling Utrecht van Oranje Vrijstaat blijkt op dit moment f.550- 
in kas te hebben. 
Het grootste deel van de vergadering werd besteed aan het zoeken naar 
geschikte candidaten ver de op 28 april aanstaande te houden tweede 
kamer verkiezingen. 
Men moet 30 mensen voor deze lijst zien te vinden, maar het probleem is 
dat de meeste kabouters zich niet "capabel genoeg achten" voor deze 
taak. Naast de serieuze candidaten die boven aan de lijst komen te 
staan vult men de lijst verder aan met mensen die hopen nooit gekozen 
te worden. 
Roel van DUIN stelde voor de zoveelste keer niet in de tweede kamer te 
willen zitten. Andere kabouters brachten daar tegen in dat "Roel van 
DUIN" a.h.w. een synoniem is voor het begrip "kabouters" en uit dat 
oogpunt gezien dient zijn naam in ieder geval als symbolische trek-
pleister op de lijst te worden vermeld. 
In hoeverre deze opmerking door Roel zelf ie voorgekauwd is moeilijk te 
zeggen, maar een feit blijft dat Roel van DUIN zelf niet helemaal onge-
negen staat t.o.v. een eventuele 2e-kamerzetel. 

kwam met het idee om de mensen die zich voor de lijst beschik-
baar hebben gesteld een rondreis te laten maken langs alle kabouterste-
den in Nederland, teneinde betere contacten te leggen met plaatselijke 
kabouters en aldus een achterban te kweken. 
Tot de serieuze candidaten van de lijst kunnen worden gerekend: 

Voorts stelde het echtpaar 	,als alternatief voort  de verloren bij- 
eenkomst van die middag, hun woning beschikbaar voor een door kabouter-
lijsttrekkers te houden werkweekend op 20 en 21 februari aanstaande. 
De lijst met tweede kamercandidaten - zo werd besloten - wordt voorlo-
pig tot een week voor de verkiezingen geheim gehouden om enerzijds het 
verrassingseffect te vergroten en anderzijds om eventuele negatieve 
persberichten te voorkomen. 
Verder werd nog gesproken over de niet aanwezige 	 uit Limburg 
(ngo) en 	 1  die men op sociale gronden niet geschikt 
achtte voor enig vertegenwoordigend werk. 
Oranje Vrijstaat zoekt verder mensen die wonen in de agglomeratie van 
het Rijnmondgebied. 



1  
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Onderwerp: 
Vergadering kabouters. 

Op donderdag 25 februari 1971 heeft in het B.B.K., Nieuwe 
Herengracht 29, te Amsterdam, de gebruikelijke veigadering van de 
"Oranje Vrijstaat", plaatsgevonden. Aanwezig waren ongeveer 40 personen, 
waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G. 	 geb. 20-1-1943 

Als eerste punt op de agenda stond de demonstratie tegén 
de Volkstelling op vrijdag 27 februari 1971. Omdat er de laatste dagen 
nogal verschillende geruchten de ronde hadden gedaan over plats en 
tijdstip van de demonstratie, werd staande de ver,adering besloten om 
op vrijdag 27 februari 1971 te 20.30 uur bij elkaar te komen bij "De 
Dokwerker" en vandaar in groepen neer Krasnapolsky te gaan net medene-
ming van de ponskaarten. • 

Omstreeks 21.- uur kwam er een onbekende jongeman de ver-
gaderzaal binnen. Hij deelde aan 	 mede dat hij volksteller 
raas in de buurt van de Lomanstraat. Hij was bij ongeveer 80 mensen aan 
de deur geweest, waarvan er maar enkelen tbuis waren. Verschillende 
ponskaarten deelde hij uit aan o.a. 	 en 

. Hij haalde deze kaarten uit blauwe tas (een soort K.L.L. tas). 

Na eni ge ogenblikken verliet deze jongeman de zaal. 

Van DUIJN, Roelof H.G. vroeg of er geen akties ondernomen 
moesten worden tegen de verhoging van de tramtarieven. Uit de zaal werd 
geroepen: "Laten we een tram kapen  en daarnède door de stad gaan rijden" 

Iedereen in de zaal vond dit een goed plan. 	stelde voor 
niet te larzt met deze aktie te wachten.   was hë -thi6r niet mee 
eens en stelde voor dat als de aktie kans van slagen kon hebben eerst • 
de pers ingeschakeld moest worden, dat er tevens pamfletten verspreid 
moesten worden en dat de tram oranje geschilderd moest worden zodat het 



bl. 

publiek weet wat ,ae bedoeling van de aktie is. 

Aan verschillende aanwezigen werd gevraagd of zij een tram 
konden besturen. Hierbij bleek dat 	 . vroeger 
tramconducteur was geweest en zijn medewerking aan dit plan zou 
verlenen. Tevens werd ook besloten om een bus te kapen, welke achter 
de gekaapte trám moest rijden. Voorlopig werd de aktie gepland op 
6cmeart 1971, te 14.— uur. Op de komende volksvergadering zal verder 
-:;orden besproken hoe de aktie gevoerd zal worden. 	 zou voor 
de pamfletten en de verf zorgen. 

deelde nog mede dat de bewoners van de Nieuwmarkt en 
omgeving zich met hand en tand zouden verzetten tegen de ontruiming 
van hun woningen voor de bouw van de metro. 

Indien nodig zal tot harde akties worden overgegaan indien de 
slopers assistentie zouden krijgen van de politie. In verschillende 
huizen, aldus 	, zijn flessen met butaangas en puin naar boven 
gebracht waarmede de politie bekogeld zal worden bij een eventueel 
optreden. Volgens 	 was er al steun toegezegd uit andere buur r  
ten, zoals Oost en de Jordaan. 	 - 

Een op de sloop van een gedeelte van de omgeving van de Nieuw- 
markt betrekking hebbend pamflet is hierbij gevoegd. Einde. 



144(//  
3 maart a.s. neemt de gemeenteraad, die maar gekozen is 
door de helft van de Amsterdamse bevolking, het besluit 
of hetMETRO-TRACEdwars door de NIEUWMARKT, 
onze buurt, wordt gelegd. 

De uitvoering van dit plan betekent dat de rest van de stad 
ook omgeploegd zal worden tot een groot zakencentrum 
VOL BANKEN, KANTOREN, ONBETAALBARE FLATS EN DURE 
GERESTAUREERDE PANDJES. 

Voor de bewoners van onze buurt blijft geen andere mogelijkheid 
dan op te rotten naar een ANDER SANERINGSGEBIED, of iedere 
menselijkheid vreemde dure buitenwijk van BIJLMERMEER tot 
PURMEREND. 
Wij hebben ons tot nu toe verzet tegen de verwezenlijking 
van deze DEPORTATIE-PRAKTIJKEN. 
En ons verzet heeft zich niet alleen beperkt tot het 
richten van protest-brieven aande gemeenteraad. 
ALLE werkzaamheden ivm de METRO in onze buurt hebben we 
verhinderd of teniet gedaan. 
De gemeente heeft de zaak daarom SLEPEND gehouden. 
ONDERHOUD is er aan onze huizen jarenlang niet meer verricht. 
Door de gemeente veroorzaakte PUINHOPEN hebben wij zelf 
op moeten ruimen om RATTENPLAGEN en ZIEKTES te voorkomen. 

Desalniettemin willen wij hier blijven wonen, want de 
huizen waarin wij leven zijn door ons in de vorm van huur 
al meerdere malen opgebracht. 
Wij laten ons niet langer uitbuiten en manipuleren door 
niets ontziende burokraten, vakbonzen, politici & beleggers. 

Wij eisen een leefbare buurt, woning en stad , waarin wij 
allen uitmaken wat er wel en niet gebeurt, hoe er en waar er 
gebouwd wordt. 
In de door de gemeente aanvankelijk ontruimde panden wonen 
nu 200 mensen zonder water, gas en licht. 
Alle verzoeken om aansluiting zijn categorisch afgewezen. 
De Amsterdamse jongeren die hier wonen, worden door 
de autoriteiten afgedaan als PARIA'S, monsters zonder waarde . 

Vele van ons zijn er toe overgegaan om waar mogelijk water 
en stroom te leveren, ondanks de gemeentelijke dreiging om 
dit soort hulp te bestraffen met afsluiting of vervolging. 
Welke beslissing de gemeente ook zal nemen, wij zullen 
ons ••met alle middelen tegen de uitvoering ervan blijven 
verzetten, indien dit besluit niet in overeenstemming is 
met wat wij willen. 
DIT SOORT BESLISSINGEN GAAT NIET ALLEEN ONS AAN, MAAR OOK U 
EN DE HELE BEVOLKING VAN AMSTERDAM, DIE MET SOORT GELIJKE 
MANIPULATIES BEDREIGD WORDT. r 

1:Win/IP 
Gezamelijke aktiegroepen Nieuwmarkt e.o. 

Iedere vrijdagavond om 8 uur openbare buurtbijeenkomst in 
de S.M E.D E R IJ Lastageweg, bij de Binnen Bantammerstraat. 



Onderwerp.:  

Vergadering kabouters. 

P ''''"1.0_41 
Dupt. 

Datum: 1 1 WE 1971 

Pit  

  

Op donderdag 4 maart 1971, heeft in het B.B.K. 
Nieuwe Herengracht 29 te Amsterdam o .de gebruikelijke vergadering van 
de "Oranje Vrijstaat" plaats gevonden. Aanwezig waren ongeveer 45' 
personen. 

Tevens waren er ongeveer 8 personen van de pers 
aanwezig, waaronder 	 , van het Parool. Deze belangstelling 
stond i.v.m. de rel inde raadzaal op woensdag 3 maart 1971. _ 	_   

- 	  opende de vergadering en vroeg of 
er nog (personen aanwezig waren-, die over de rel in de gemeenteraad 
wilden spreken. 

nam hierna het woord en deelde me-
de, dat hij de aktie van erg goed vond, voorts stel-
de hij voor dat de nu nog aanwezige kabouters in de raad, deze moes-
ten gaan verlaten. 

deelde hierop med9, dat men dit niet 
zou doen, maar dat de-Traélié-Wel overeen gekomen was niet eerder in 
de raad terug te kerendaka ná de begrotingsdebatten. ra een kleine 
discussie ging men akkoord met het besluit van 	 

vroeg de vergadering 
om op vrijdag 5 naart 1971 te 20.00 uur aanwezig te zijn in buurthuis 
"De Smederij" aan de rastageweg, voor het bijwonen van een vergadering 
van de aktiegroep "Nieuwmarkt". 

Hierna werden er geen nieuwe onderwerpen meer 
aangeroerd en ging men over tot groepsdiscussie 

C/V/K/ 



Lijsttrekker Kabouters 	 rc 

Voor de. Alkmaarders is Han 
Schilperoord reeds enige tijd 
een bekende, die al enige jaar-
tjes in de Alkmaarse „scene" 
meedraait. Zo kwam hij regel-
matig in de publiciteit door zijn 
aandeel in de oprichting van de 
alternatieve jeugdvereniging 
„Provadya?", de jongerenhulp-
stichting Release en de oprich-
ting van de Oranje Vrijstaat in 

Alkmaar, die momenteel een ze-
tel in de gemeenteraad heeft. 

„In het begin zag ik het alle-
maal niet zo zitten, kabouters in 
de Tweede Kamer", gaat Han 
Schilperoord verder, „per slot 
van rekening ga je meefunctio-
neren in het pardementaire sy-
steem, waarvan kabouters een 
grote afkeer hebben. Maar ja, 
om iets te bereiken moet je je  

handen wel eens vuil maken. 
Reeds na enige tijd werd het 
mij duidelijk dat er met de ma-
nier, waarop wij het willen 
gaan doen, wel iets te bereiken 
valt. Je moet eigenlijk wel mee 
gaan, want ik heb gemerkt dat 
er veel mensen zijn die alleen 
maar Kabouter willen stemmen. 
Die mensen moeten de gelegen-
heid hebben dat te doen, anders 
worden ze gedwongen PSP te 
stemmen 

Actiecentrum 
Op welke manier gaan de ka-

bouters dan proberen iets te 
doen, waarin verschilt jullie 
manier van werken met die van 
andere partijen? 

,,We hebben gezocht naar een 
nieuwe vorm van functioneren 
in het bestaande systeem, we 
menen nu dat we die gevonden 
hebben. Het is de bedoeling dat 
we, als we een zetel krijgen, een 
zgn. Ombuds-actiecentrum gaan 
oprichten. In dit centrum gaan 
alle mensen van de lijst werken, 
terwijl er ook plaats is voor al-
lerlei deskundigen, zoals biolo-
gen e.d. De bedoeling van dit 
centrum is dat het op allerlei 
manieren acties gaat stimuleren 
en parlementair gaat begelei-
den, wat weer met zich mee-
brengt dat alle soorten actie-
leiders in het centrum gaan 
meewerken. 

„De buiten-parlementaire ac-
ties worden dan parlementaire 
acties. De mensen die op de lijst 
staan en iedereen die mee wil 
werken gaan die parlementaire 
acties voeren. De mensen op de 
lijst zullen bijna altijd in Den 
Haag zijn om kamerstukken te 
bestuderen en de acties te voe-
ren. 
Je zou het een „politieke com-
mune" kunnen noemen. Door 
het actieterrein van straat naar 
Kamer te verplaatsen door mid-
del van vragen, initiatief-voor-
stellen en interpellaties hopen 
we de deuren van de parlemen-
taire Tweede Kamer-burcht 
open te breken voor het volk. 
De mensen moeten het parle-
ment beter kunnen bereiken, 
zonder zich eerst door een bu-
reaucratische, formalistische 
ambtenarij te moeten worstelen. 
Ook door wijkraden en derge-
lijke willen we de democratie 
van onderop laten komen, in 
plaats van dat die van boven af 
gedelegeerd wordt. 

Voordelen 
Het „ICaboutercollectier zoals 

wij die „politieke commune" 
noemen biedt vele voordelen. 
Doordat alle lijsttrekkers erin 
zitten voorkom je dat proble- 

men uit het district van de 
man-in-de-kamer op de voor-
grond worden gedrukt. Alles 
krijgt evenveel mogelijkheden, 
de verantwoording voor wat er 
in de Kamer gebeurt berust bij 
het collectief, zodat alles die 
aandacht krijgt die het ver-
dient. Een ander pluspunt van 
het Kaboutercollectief is dat de 
kans van afsplitsing niet aan-
wezig le, we kunnen nu ook el 
uitstekend samenwerken, we 
liggen elkaar wel". 

Wat voor soort acties zal bet 
collectief gaan voeren? 

„Het accent zal waarschijnlijk 
wel vallen op de milieu-hygiëne 
en decentralisatie van de macht. 
Wat betreft de milieu-hygiëne 
zullen we ons aansluiten bij be-
staande acties, zoals bijvoor-
beeld in Noord-Holland die te-
gen de AMOCO, het Balgzand-
project, de Hoogovens (tegen de 
stinkende walmen die deze in-
dustrie produceert) en het be-
houd van de Waddenzee zoals 
die nu is. 

Ook zal ik mij verzetten tegen 
iedere vorm van annexatie door 
grote steden, zoals bijvoorbeeld 
met „Groot-Alk ►aar". Annexa-
tie is immers in strijd met onze 
decentrálisatie-gedachte? Het 
moet juist andersom, de macht 
moet in handen worden gelegd 
van wijkraden. Andere zaken 
die ik wel in de Kamer zou wil-
len brengen zijn gratis open-
baar vervoer, om het autover-
keer te beperken en gratis me-
dische verzorging. Het spreekt 
van zelf dat ook woningbouw 
ons na aan het hart ligt". 

Maar twee 
Waarom komt er nu nog een 

partij bij, terwijl er al zo'n gro- 

Han Schilperoord: 
handen vuil maken 

HEERHUGOWAARD — „We willen de sluimerende ka-
bouters wakker maken. Naast de actieve kabouters in de ver-
schillende kaboutersteden zijn er ook natuurlijk nog velen 
die volkomen achter onze ideologie staan, maar om de een 
of andere reden niet actief kunnen zijn. Juist deze groep wil-
len we nu in de gelegenheid stellen „Kabouter" te stemmen. 
„Dit is een van de uitspraken van Han Schilperoord 30 jr, ar-
beider, getrouwd en een zoon uit Heerhugowaard, die bij de 

mende Kamer verkiezingen als lijsttrekker zal fungeren 
,or „Kabouters" afdeling Nord-Holland. 
Han Schilperoord: „Dat lijsttrekkerschap stel trouwens 

niets voor. Wij komen namelijk uit met een zogenaamde 
„ronde lijst", dat wil zeggen dat er in ieder van de achtien 
kiesdistricten een andere naam boven aan de Kabouterlijst 
staat en dat iedereen even ver van een Kamerzetel af staat". 
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chilperoord: 
vuil maken 
— „We willen de sluimerende ka-

en. Naast de actieve kabouters in de ver-
teden zijn er ook natuurlijk nog velen 

onze ideologie staan, maar om de een 
actief kunnen zijn. Juist deze groep wil-

egenheid stellen „Kabouter" te stemmen. 
Ispraken van Han Schilperoord 30 jr, ar-
een zoon uit Heerhugowaard, die bij de 
kiezingen als lijsttrekker zal fungeren 

g Nord-Holland. 
„Dat lijsttrekkerschap stel trouwens 

en namelijk uit met een zogenaamde 
zeggen dat er in ieder van de achtien 

dere naam boven aan de Kabouterlijst 
even ver van een Kamerzetel af staat". 

is Han 
enige tijd 

*ge jaar- 
„scene” 

hij regel- 
t door zijn 

van de 
vereniging 
erenhulp- 

de oprich- 
rijstaat in 

Alkmaar, die momenteel een ze-
tel in de gemeenteraad heeft. 

„In het begin zag ik het alle-
maal niet zo zitten, kabouters in 
de Tweede Kamer", gaat Han 
Schilperoord verder, „per slot 
van rekening ga je meefunctio-
neren in het pardementaire sy-
steem, waarvan kabouters een 
grote afkeer hebben. Maar ja, 
om iets te bereiken moet je je 

Lijsttrekker Kabouters Noord-Holland: 
handen wel eens vuil maken. 
Reeds na enige tijd werd het 
mij duidelijk dat er met de ma-
nier, waarop wij het willen 
gaan doen, wel iets te bereiken 
valt. Je moet eigenlijk wel mee 
gaan, want ik heb gemerkt dat 
er veel mensen zijn die alleen 
maar Kabouter willen stemmen. 
Die mensen moeten de gelegen-
heid hebben dat te doen, anders 
worden ze gedwongen PSP te 
stemmen". 

Actiecentrum 

;,We moeten 
weer een 

kikkerlandje 
worden...:' 

Op welke manier gaan de ka-
bouters dan proberen lets te 
doen, waarin verschilt jullie 
manier van werken met die van 
andere partijen? 

„We hebben gezocht naar een 
nieuwe vorm van functioneren 
in het bestaande systeem, we 
menen nu dat we die gevonden 
hebben. Het is de bedoeling dat 
we, als we een zetel krijgen, een 
zgn. Ombuds-actiecentrum gaan 
oprichten. In dit centrum gaan 
alle mensen van de lijst werken, 
terwijl er ook plaats is voor al-
lerlei deskundigen, zoals biolo-
gen e.d. De bedoeling van dit 
centrum is dat het op allerlei 
manieren acties gaat stimuleren 
en parlementair gaat begelei-
den, wat weer met zich mee-
brengt dat alle soorten actie-
leiders in het centrum gaan 
meewerken. 

„De buiten-parlementaire ac-
ties worden dan parlementaire 
acties. De mensen die op de lijst 
staan en iedereen die mee wil 
werken gaan die parlementaire 
acties voeren. De mensen op de 
lijst zullen bijna altijd in Den 
Haag zijn om kamerstukken te 
bestuderen en de acties te voe-
ren. 
Je zou het een „politieke com-
mune" kunnen noemen. Door 
het actieterrein van straat naar 
Kamer te verplaatsen door mid-
del van vragen, initiatief-voor-
stellen en interpellaties hopen 
we de deuren van de parlemen-
taire Tweede Kamer-burcht 
open te breken voor het volk. 
De mensen moeten het parle-
ment beter kunnen bereiken, 
zonder zich eerst door een bu-
reaucratische, formalistische 
ambtenarij te moeten worstelen. 
Ook door wijkraden en derge-
lijke willen we de democratie 
van onderop laten komen, in 
plaats van dat die van boven af 
gedelegeerd wordt. 

Voordelen 
Het „Kaboutercollectief" zoals 

wij die „politieke commune" 
noemen biedt vele voordelen. 
Doordat alle lijsttrekkers erin 
zitten voorkom je dat proble- 

men uit het district van de 
man-in-de-kamer op de voor-
grond worden gedrukt. Alles 
krijgt evenveel mogelijkheden, 
de verantwoording voor wat er 
in de Kamer gebeurt berust bij 
het collectief, zodat alles die 
aandacht krijgt die het ver-
dient. Een ander pluspunt van 
het Kaboutercollectief is dat de 
kans van afsplitsing niet aan-
wezig is, we kunnen nu ook al 
uitstekend samenwerken, we 
liggen elkaar wel". 

Wat voor soort acties zal het 
collectief gaan voeren? 

,,Het accent zal waarschijnlijk 
wel vallen op de milieu-hygiëne 
en decentralisatie van de macht. 
Wat betreft de milieu-hygiëne 
zullen we ons aansluiten bij be-
staande acties, zoals bijvoor-
beeld in Noord-Holland die te-
gen de AMOCO, het Balgzand-
project, de Hoogovens (tegen de 
stinkende walmen die deze in-
dustrie produceert) en het be-
houd van de Waddenzee zoals 
die nu is. 

Ook zal ik mij verzetten tegen 
iedere vorm van annexatie door 
grote steden, zoals bijvoorbeeld 
met „Groot-Alkmaar". Annexa-
tie is immers in strijd met onze 
decentralisatie-gedachte? Het 
moet juist andersom, de macht 
moet in handen worden gelegd 
van wijkraden. Andere zaken 
die ik wel in de Kamer zou wil-
len brengen zijn gratis open-
baar vervoer, om het autover-
keer te beperken en gratis me-
dische verzorging. Het spreekt 
van zelf dat ook woningbouw 
ons na aan het hart ligt". 

Maar twee 
Waarom komt er nu nog een 

partij bij, terwijl er al zo'n gro- 

te versplintering aan de gang 
is? 

„Ik geloof dat het met die 
versplintering nog wel meevalt. 
Inmiddels is gebleken dat de 
Nederlandse bevolking kan kie-
zen tussen een progressieve en 
een conservatieve coalitie. In 
feite zijn er dus maar twee mo-
gelijkheden. Kabouter wil het 
ook mogelijk maken dat men 
kan kiezen tussen Nederland en 
het alternatief, de Oranje Vrij-
staat. Bovendien is bij de ge-
meenteraadsverkiezingen wel 
gebleken, dat er een heleboel 
verkapte Kabouters rondlopen, 
je hoeft alleen maar aan Am-
sterdam, Alkmaar, Den Haag en 
nog een tiental andere Kabou-
tersteden te denken, waar min-
stens één man in de gemeente-
raad is gekozen. 

Nederland moet weer leefbaar 
gemaakt worden, het moet weer 
een kikkerlandje worden, waar 
Je je geen zorgen behoeft te ma-
ken over de gedachte dat je 
over een paar jaar wel eens kon 
stikken in de dampen en gassen. 
Nee, het moet anders, de Neder-
landers moeten zich weer be-
trokken voelen bij hun eigen 
bestaan. Men moet niet denken 
dat men het alleen toch niet 
veranderen kan, dat het geen 
zin heeft te stemmen. Ik hoop 
dat we door ons Kabouter collec-
tief de democratie nieuw leven 
inblazen, zodat ook die beroem-
de dertig procent weer gaat 
functioneren", besluit Han 
Sehilperoord. „Kom ik ga weer 
naar huis, ik wilde vandaag nog 
wat doen in mijn biologisch-dy-
namisch tuintje, wat groenten 
en bloemen saaien". 

R. BAKKER 
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Onderwerp:  

Vergadering kabouters. 

   

Op donderdag - 11 maart 1971, vond in het gebouw 
van de B.B.K. aan de Nieuwe Herengracht 29 te Amsterdam, wederom 
een volksvergadering van de kabouters plaats. Aanwezig waren onge-
veer 25 personen, waaronder:, 
:Sran DUYN. Roelof Hugo Gerrit, 	 geb. 20-1-1943. 

Bij de opening van de vergadering werden er 
medewerkers gevraagd om copy voor de kabouterkrant te typen. Hier-
voor was echter weinig belangstelling. 
	 vroeg hierna vrijwilligers, om de ont- 

ruiming van perceel Amstel 25 tegen te gaan. Ook had hij mensen no-
dig voor een pand op de Noordermarkt, dat eveneens zou worden ont-
ruimd, Ongeveer 10 aanwezigen toonden belangstelling voor het ge-
vraagde van 	. Hij had uit "betrouwbare bron" vernomen, dat 
de ontruiming van perceel Amstel 25 op 12 maart 1971 zou plaats vin-
den en wel tussen 06.00 -08.00 uur. De ontruiming van het pand op 
de. Noordermarkt zou een dag later plaats vinden. 

R. van DUYN (32e_t_te.g uit jpegoslavig) vroeg 
hoe het met de raadzetels stond. Vanuit de vergadering --werd er aan 
Van DUYN medegedeeld, dat er verschillende voorstellen waren van 
o.a. 

Men was het erover eens, dat dit drietal, wan-
nedr ze in de raad zitting namen, eveneens harde akties moesten gaan 
voeren. 

Het ligt in de bedoeling,dat er op de volgende 
volksvergadering (18-3-71.) zal worden beslist, wie de lege stoelen 
van de kabouters in de raad gaan bezetten. 

deelde hierna mede, dat de nota over 
de brandstofvrije autjaig-thete-lucht motor) bij-de raad was inge- 
diend. 

iHierna gaf Van DUYN een kort verslag over zijn 
reis naar Joegoslavië. Hij was verwonderd over de grote persoonlijk-
heid van de bevolking aldaar. Er werden veel , blaadjes gedrukt en ver• 
spreid, gericht tegen het regiem in Joegoslavig. Verder vertelde Van 
DUYN, dat er veel studenten waren, die aan boeren en arbeiders pon= 
tieke scholing gaven om zodoende tot arbeiders- en fabrieksraden te 
komen. 

Op voorstel van 	, werd met algemene 
stemmen de wekelijkSe interdepartementale vergadering afgeschaft. 

De maandagavond zal nu worden gevuld met redactie-vergaderingen van e Kabouterkrant. 
nw, 07V7K7 



No 169/71 verk 

Betreft: Opgave van kandidaten en ondertekenaars van de kandidatenlijst 
der KABOUTERS voor de Tweede Kamerverkiezingen, ingediend in 
kieskring XIII (Utrecht) op 16 mrt.-71 

Kandidaten : 

Ondertekenaars 



Onderterp: 
VerF:aderinc: kabouters.  

Op donderdab 	 971 heeft in het gebouw van - 
de B.B.K., neuwe Herengracht 29, te Amsterdam, de wekelijkse vergade-
ring van de kabouters plaats gevonden. Lanwezig waren ongeveer 10 per-
sonen, waaronder: 

deelde de aanwezigen mede dat hij voorlopig 
niet uit de gemeenteraad zou gaan, daar hij wekelijks f. 150.- á 
f. 200.- met dit werk verdiende. Hij was trouwens van mening dat het 
niets uitmaakte wie er in de raad zitting had, daar men toch niets po-
sitiefs kon doen. Volwens 	hadden Van DUIJN  en   voor zich 
zelf die commissies uitgezocht, welke het meest moesten vergaderen, zo-
dat hun salaris ongeveer f. 250.- per week bedroeg. Verder deelde 
	 mede dat     hem soms wel tweemaal per week opbelde 
om te vragen wanneer hij nu eindelijk de raad zou verlaten. 	- - zou, 
volgens zijn zeggen, 	 •  hebben medegedeeld dat hij voorlopig de 
raad niet zou verlaten. : 	 was hierover zeer kwaad geworden en had 
hem gezegd dat de kabouters hem niet meer moesten en had hem tevens 
verzocht geen vergaderingen van kabouters meer te bezoeken. Indien dit 
wel zou gebeuren, zou hij uit de vergadering worden verwijderd. Dit 
verhaal van 	; schijnt wel op waarheid te berusten, daar 

volgens zijn zeggen, van 	 het verzoek had 
gekregen om 	. uit de zaal te verwijderen, zodra hij een vergade- , , ring zou bezoeken. 	 : vond echter dat 	rus- . 
tig kon blijven. 

Volgens berichtgever moet het niet uitgesloten worden 
geacht dat 	 bang is voor 	, aangezien 

Roel van DUIJC  ook al had bedreigd met een pak slaag. Van DUIJN 
zou schichtig door het Stadhuis lopen zodra hij 	daar ziet. Aan 
iedereen zou Van DUIJN  over 	vertellen dath-etgeen. werk is dat 
een kabouter geweld gebruikt.. - 	- zou hierop geantwoord hebben 
dat hij al lang geen kabouter meer was. - 	-3  deelde verder nog mede 
dat hij een tegenstander is van kabouter-deelnéming aan de tweede kamer 
verkiezing. Alle op de kabouterlijst staande kandidaten moesten volgenE 

een afstraffing hebben. 
. Van  	diende een motie in om "Oranje Vrij- . 

staat" bij deze op te heffen en de hele zaak als afgedaan te beschouwer 
Een ieder was het hiermede eens. Men was van plan om 

een persbericht hierover uit te geven. 
Toen de vraag rees hoe dan te handelen met de opvol-

ging van de raadsleden, deelde 	  mede dat de verkiezing onder 
de naam "Amsterdam Kabouterstad"was gehouden, zodat de leden ook onder 
die naam in de raad zitten. Einde. 



16 april 1971. 

Onderwerp: Demonstratie door de zogenaamde Kabouters tegen het innemen 
van groen door het verkeer. 

Op zaterdag 7 april 1971 omstreeks 14.30 uur 
hielden zich op het midden van het Malieveld te 's-Gra-
venhage een 30-tal zogenaamde kabouters op. De leiding 
over dit gezelschap berustte bij 

heze groep jongeren demonstreerde tegen het 
innemen van groen door het verkeer en wel het parkeren 
van auto's op het daarvoor speciaal verharde gedeelte 
van het Malieveld. 

Genoemde 	 legitimeerde zich 
tegenover een dienstdoende politieman als raadslid van 
de gemeente 's-Gravenhage. 

Op de voetpaden van het Malieveld werden door 
de jongelui met groene verf grassprieten geschilderd, 
terwijl zij bovendien een geldbakje hadden staan waarin 
men geld kon deponeren voor de aankoop van gras. 

De demonstratie duurde ruim een uur. 

INDE. 
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Dupl. 

Datum : 
2 2 APR, 1971 

Bijlage(n) 
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Betreft: Mededeling' 

dat in Utrecht de Kabouterpartij "ter ziele" is. 

1) Ze nodig andere rubeieering aangeven. 

Dist. 	f/9/k t)  



  

  

1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

  

   

   

 

BillagehO: 

   

Afschr.: 

 

BO: 	 cPcP. 7 9,  

   

Betreft: Kabouterfraktie te Leiden over naar de PSP.  

Op 22 april 1971 werd 
de gènmansfraktie van de Kabouters in de Gemeenteraad te Leiden, overge- 
lopen is naar de PSP. 
Ook de gehele Afdeling van de Kabouters te Leiden heeft zich aangesloten 

bij de PSP. 

meegedeeld, da 

200 A 03 



3 mei 1971. 

Onderwerp : Lijst van ondertekenaars van de kandidatenlijst van de 
" Kabouters" voorde verziezingen van de leden van de $ten-
Generaal, welke op 28 april 1971 hebben plaats gevonden. 



3 mei 1971. 

Onderwerp 	Lijst van kandidaten van de " Kabouters " voor de verkiezingen 
van de leden van de Staten-Generaal, welke op 28 april 1971 
hebben plaats gevonden. 
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No. 89. 446, v 
	

DATUM: 24 mei 1971. 

Datum bericht: 18 mei 1971. 

Onderwerp: KABOUTERKRANT. 

Bijlagen : 1. 

Als bijlage hierbij moge ik U aanbieden het exemplaar nr. 2 

van de sinds kort te Hasselt (B) uitgegeven "Kabouterkrant". 

Naar de inhoud van de bijlage moge worden verwezen. 

Speciaal moge aandacht worden gevraagd voor het artikel 

"De Russische revolutie en de Nederlandse Anarchisten", voor-

komende op de voorlaatste en laatste gedrukte pagina van de 

bijlage. 
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Wat willen we nueigenliak..? 

Vele mensen zullen zich na het lezen van ons eerste nummer wel 
afgevraagd hebben waar we eigenlijk heen willen, het geheel van 
ons eerste nummer was nogal verwarrend. 

Maar de vraag die die vele mensen zich stellen is deze van 
wat wij eigenlijk willen. Het zou helemaal verkeerd zijn als 
wij een helemaal uitgewerkt beeld van de nieuwe maatschappij 
zouden willen geven. Deze nieuwe maatschappij zal nog moeten 
verkend worden en aan deze verkenningstocht zal iedereen moe- 
ten meewerken. 

De nieuwe maatschappij zal niet geregeerd worden. Zij bestuurt 
zichzelf doordat iedereen betrokken wordt bij het vormen van be-
sluiten op alle gebieden 	natuurlijk bij het vormen van 
politieke besluitvormer omdat de politici zoals wij die nu ken-
nen zullen verdwijnen, want als iedereen bij de besluitvormer 
betrokken wordt zijn politici overbodig. 

De nieuwe maatschappij wordt dus een -chzelfbeaturende ,maatschap -
pij met een radendemocratie. In fabrieken, kantoren, universiteitel 
en scholen vormen zich raden van hen die daar werkzaam zijn. In • 
buurten, dorpen en steden vormen zitrh raden van hen die daar wonen, 
Alle raden komen in elkaar in koCdinerende raden die op nationaal 
en internationaal niveau problemen kunnen overzien en regelend 
kunnen optreden. Van brutale macht zullen deze raden nooit gebruik 
maken. Zij zullen dat ook niet moeten doen omdat zij onder voort-
durende kontrole staan van kiezers van wie zij strikte opdrachten 
ontvangen, deze raden worden ook voortdurend vernieuwd. 
. De nieuwe maatschappij is sácialistisch omdat zij het persoon-
lijk bezit van de productiemiddelen leeft afgeschaft. Maar dit 
socialisme heeft dan ook niets te maken mat het bureaucratisch 
en gecentraliseerd socialisme van vroeger. Het is gedecentra- 
liseerd en anti-autoritair. Het laat alle beslissingen over aan 
de mensen ter plaatse, in hun verschillende raden. 

Het is niet meer het socialisme van de gebalde vuist, 
maar wel dat van de gestrengelde vingers, van de vogel in 
de lucht. Het is anarchistisch! 

S.G. 
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EEN SCHOOL ??? NIET TE GELOVEN MAAR TOCH WAAR LII 

 

      

      

      

      

      

       

DE outlaw l . de rebel, de kabouter t  enzV...worden een frekwcnt ver- 
_ •ch:.jnsol. Ze vormen een groep die niet meedoet aan de "ik be -. het 
domst" race. Het onstaan van deze onaangepaste groep_heeft vele 
oorzaken: één daarvan is dc huidige onderwijsmethode. Het huidige 
onderwijs : - -e1) -t: r- een grondige zuivering en hervorming, 

In elke tak en op elk niveau in het onderwijs heersen er wan-
toestanden, hier in België is het onderwijs in de meeste scho-
len hopeloos verouderd, achtetlijk, a--democratisch, irreCel, 
gelzoleerd en .nog zo voel meer. 

Het onderwijs is verouderd  in zijn leermethoden. We hebben meestal 
to doen met conservatieve leerkrachten ( met één of andere polit5.e-
ke overtuiging) ie &q leerstof slechts meedelen (lesboer). Die 

- meedelen Wat we wel en wat we niet mogen doen. Er is een gebrek r
.in 

-kommunikatie tussen leraars en leerlingen. Dat is nog niet alles 
want het onderwijs is vooral verouderd in de leerstofzelf, 
het is dus IRREEL. Het houdt geen rekening met de huidige polit 

en sociale situaties. Van de wel gegeven'vakken is dan ook nog bij.: 
na de helft overbodig often dele verouderd en onpractisch geworden, 
Vakken als moderne psychologie 'of inleidinG tot de sociologie ont- 

breken totaal. 	
•jectonderwijs zou zeer nuttig zijn in ALLE TAKKEN 

van AUF ;:CHOLEN 
Door geen sociologie te geven, door geen Projectonderwijs Ia 
to voeren waar de leerlingen zelf bewust werden,. waar de leer-
lingen zelf werken, waar ze zelf problemen vinden 

cn door :éénzijdige j_nformatie. to gevel__ 
zondert hot mderwijs zich af van de reUele wereld-..gelzalm7d.

, 

 Het is ook, en vooral," a-democratisch-We konstateren autoritaie; 
haast diktatoriale verhoudingen tussen leerkrachten en leerline;::n 
tussen leerkrachten en overheid! De leerlingen hebben weinig of (:eg 

Imedezeggischap in de.zaken die hen aangaan. (lesrooster enzv.) 

Er is 	
ng een gebrek aan btitenscheolse activiteitent vb. interessan;;_ 

teach-ins, politieke en segmele voorlichtingsavonden enen ,.,  bedolven 
De 

leerlingen hebben geen (ofwel schijn-) vrijheid en werd  
onder coventies t  de godganse dag door: haardrachtopmerkingen, kie- 

ding l 'in dc ranG 
staan, zwijgen hier en zwijgen daar, laat ji), ras- 

tig uitkafferen door de leraar. wie gelijkheeft is van betrekkelij
1 

 ondergeschikt belang, en nog ze veel meer, 
Aldus smoort dc school heel voel ( om niet te zeggen practisch 
alles) van dc kreativiteit, (vb. belachelijke censuur op studen'

,..en - 

 bladen wegens politiek geJngageord zijn) 
Besluit: het onderwijs had tot nu toe ela 'ttaak" con leger 
automaten en productierobotten te vormen. Daartegenover staan 
enkelen die bewust zijn gebleven. (gebnisd vnl).  
gen ofwel "braaf" geworden onder allerlei in .oed) 

STUDENT TOT PROF: U BENT TE LAAT HOE KOMT DAT ??? 
E.P. 



ONE  MAN SHOW VRANCKX„. 

	 OFTE MAN SHOW VRANCKX... 	  
	  one man show vranckx... 	 

Dófiderdag avond 22 april kwam de ons allerbekonde (maar gelukkig niet 
• .beminde) Vranckx een lezing houden over drugs en porno. Er was zo-

veel Hasseltse jeugd bijeengekomen dat men deze one man show in o 
open lucht moest geven. 

Na een_ korte inleiding kwam onze be schermvader tiet podium op en 
begon op een zagende toon con lezingkje tc. houden. Onderscheid 
tussen soft en hard-drugs zag vadertje Vranckx niet, VOOR ONZE 
MINISTER ZIJN DUS EEN PIJPJE HASJ EN EEN SPUIT PALFIUM HETZEIFE. 
DE n? Op dergelijke stompzinnige opmcrkingen reageerde het 
publiek natuurlijk zeer spontaan.. Vele opmerkingen werden geroe-
pen doch de minister zette zijn speech schijnbaar ongestoord ver-
der. Hij zij te rekenen op de steun en medewerking van de jeugd. 
Deze steun bestaat dan uit medewerking aan de z.g.n. jeugdpoli-
tie. Gewoon BE AAIDE VERKLIKKERIJ dus, Ik hoop_dat je zelf inziet 

• dat dit regelrechte stappen zijn naar fascisme. 
Toen hij daarna nog eens begon te verklaren dat België' op gebied van 
censuur het mildste land is, schreuwde een woeste kabouter naar vo-
ren dat de gehele Belgische T.V. gecensureerd is, Op deze opmerking 
Ging Vranckx in en hij daagde de kabouter-uit 	-- ren 

te komen, 

dat dit ecn clichéopmerkIng was bleek zeer duidelijk want toen deze 
kabouter onmiddellijk daarna tot bij. het podium was gekomen (natuur-
lijk tegen de verwachtingen_van Vranc3= in, werd hij zon zijn  

rozicht laten zien en laten weten wat eens= isl• 
Het publiek bleef Gelukkig reageren ook.:,:orn Vranckx belachelijke 
vb. aanhaalde over pornografie met beest-0A. Toen- deze werkelijke 
domme en droevige uiteenzetting gedaan ':!as vroeg het; publiek kommen-
taar op din gen zoals get 

inbeslagname•vau het rode boekje voor 
scholieren, Vrij Nederland. Reflector nr?, Vanzelfsprekend ging 
Vranckx hier niet op in. Dá_T IS CENSUUR! 

Ook lazen we jammer genoeg de volgende dag de re actie van de 

•
burgerlijke pers. Het Belang van Limburg blonk weer uit, hippies 
en Dilitse drugsyndikaten werden er.bijgesleepd om de brave bur-
gers gerust te stellen. Maar wat men nog voor leugens gaat ver-
teller en hoe. nen dc dingen ook probeert te verdraaien de bal is 
aan het rollen! 

Er - is eenmentaliteitsverandering op k
om  die niet meer tegen te 

houdenis. Niet - door leugens, niet door repressie en nog niet door 

Blubber wil een extra stimulans zijnJee.mentaliteitsverande- dáizend Vranckxen!!! 

ring daarom: HASSELTSE JEUGD WORDT BEWUST -EN
z 
 SLUIT - JE AAN BIJ DE 

1U.BOUTERS. 

R.D. 

ZOEKERTJES:  
jonge man zoekt sexbom om noL, te experimenteren: 

zich wenden: ministerie van justitie. 



WAT MET DE KINDEREN ??? WAT MET DE KINDEREN ??? 
WAT MET DE KINDEREN ??? 	WAT MET DE KINDEREN ??? 

+++++++++++++++++++++++++++ 	+++++++++++++++++++++++++++++4i 
	 4.+++++++ 	 J 

cals U elke dag kunt vaststellen schept de toename van drukte 
• en verkeer in het stadscentrum nieuwe reele problemen. Waar kun-
nen de _kinderen zich echt en-ángestoord uitleven? Waar kan het 
stadskind nu nog ccht kind« zijn? Het probleem dat de kinderen on- 
. dervinden kan zelfs in verband gebracht worden met de toenemende 
luchtverontreiniging.Ult.statistieken is gebleken dat in Brussel? 
de lucht voor 90 verontreinigd is, 	Mik voor 15 % en in 
Gent voor 18 %. dus kinderen en niet alleen kinderen stikken in 
de stad. In hei stadscentrum Zorgen voorafje aoto's voor de 
verontreiniging van de lucht. Maar ze zorgen er ook voor dat op 
tijd en stond iemand omvergereden wordt. • 

Onze kinderen mogen niet prijsgegeven ..worden aan dc hopeloze 
blikkenjungle, die hen en ons omgeeft. De kinderen hebben niol 

. genoeg speelruimte, vooral niet in de stad. Ze kunnen alleen 
-maar tussen de geparkeerde welvaartsblikken kruipen, staan, 
ravotten, huilen- en nog zoveel meer op "Voorwaarde dat ze nog 
niet , platgewalst zijn .natuurlijk. Als we het goed spelen kun-
nen dc kinderen ván vandaag de ludieke mensen van morgen zijn, 
Maar zoals het er nu uitziet_krijgen weinig kinderen de kans 
cd zich zover te ontwikkelen. Ze - worden overgeleverd aan de 
blikken monsters of aan de kubussen, in onze samenleving 
"huizen" genoemd, waar,onze kletntjea zich niet kunnen uitle-
ven, waar ze beperkt zijn in hun kreativiteit. De consumptie- 

, , 	idioten cn de zakenmensen die het geld en de mogelijkheden 
tot oplossing in bezit hebben zijn veel te gespecialiseerd 
om belangstelling-op te brengen voor zaken die buiten hun ei- 

- 	gem" 	. -T 	>n. Dit wordt kunstma tig in stand gehouden 
doot reklame. slechte teevee programma's en dergelijke. 

We moeten onze 'Xinderen kans op Overleving geven doorn meer ruim-
te aan het leven van het kind te geven dan een paternalistisch 
gozinsVcrband, Het kind in een gemeenschap van kinderen te bren-
gen, en de moeder meer bewegingsvrijheid te geven door haar de 
mogelijkheid te bieden haar kind op vrije namiddagen ergens te 
laten spelen_ Het is niet een-nieuwe speeltuin die we nodig heb-
ben, althans reen gewone speeltuin zoals er.hier in Hasselt reeds 

-2 	 _een tamelijk.; E2ote bestaat, ladrbij denk ik aan het V.P. o Het 
autoritaire -organisatiesysteem la:Ut géeh ruimte vrij voor per-
sódnijku veranturpor4elijklind, medezeggingschap of zelfs crea-
tiviteit, Een kind dat niet #an spelen wordt een Onvolmaakt mans 
beweert - 	 Dierkx voor de kamera, bijgevolg zijn 
onvoltaaak., mensen aan het vormen. Wel, zelfs indien er overal 
voldoende speeltuinen waren zoals de huidige struktuur van de 
speeltuinen'dz; uit-ziet blijft deze bewering van prof. Dierkx 
waar. Het is 1-0,et de oprichting van' nieuwe "gewone" speeltuinen 
die we nodig hebben maar de oprichting van speeltuinen waar de 
kinderen totaal hun kind zijn kunnen uitleven zonder dat ze steed 
weer bevelen moeten opvolgen. Zonder dat hun creativiteit beknot 
wordt dodr opgelegde spelletjes. Natuurlijk dient er steeds en 
overal een beetje toezicht op de kleintjes gehouden te worden 
zeker wanneer ze zichzelf of anderen zouden kunnen kwetsen 

vervolg andere blz. 



Dus wat we eisen voor onae kinderen is een lokaal in een groene 
zone gelegen waar dc kinderen van nu de gelegenheid krijgen om 
dc ludieke mensen van morgen te worden door met leeftijdsgenoten 
te ravotten, niet onder leiding maar wel onder toezicht. Er mag 
geen enkele vorm vah autoriteit op de kinderen bestaan. Ze moe-
ten alle kansen krijgen om hun kreatieve zin uit te leven en hun 
spelletjes zouden ze zelf of met hulp van de ouders kunnen uit-
werken. 

We kunnen zelfs eens overwegen of het.: niet mogelijk is enke-
le straten af te sluiten en er állethande materiaal plaatsen 
naar voorbeeld van een succesvol Nederlands experiment in 
t‘4 gestart. Zo helpen we dan ook nog het_probleem van de 
luchtverontreiniging uit de weg to ruimen. We kunnen zelfs 
het stadscentrum voor alle verkeer afsluiten, zoals het reeds 
in vele steden is, en een soort paradijs voor voetgangers 
spelende kindereb kreftren. Het ligt in de mogelijkheid van 
ons allen om enkele straten af te sluiten voor het verkeer, 
dc handelaars kunnen overtuigd worden, mits hen te informe-
ren welke goede resultaten deze oplossing in andere steden 
heeft opgebracht. 

E.P. 

Uit deze tekst kunnen jullie duidelijk tien welke onze twee 
toekomstige akties zullen zijn: 

- wat met de kinderen in de stad ??? 
stinkzwammen uit de binnenstad II! 

(verder in dit nummer) 
Allen die ons_willen helpen tot de verwezenlijking van deze 
dingen neem A.U.B. contact met ons op, schrijf ons of kom naar 
een vergadering maar doe iets!!! 

SLUIT . JE AAN BIJ DE HASSEITSE KABOUTERS, ELKE ZATERDAG OM 

2h30 (half drie) AAN EET ETANDBEELD VAN VELDEKE SAMENKOMST 

VAN Y7TIEGROEP BLUBBER: 



1  •••■••••■■•■•■•~1~••11111.../. 

1 
De huidige morele voorsexifteh iiV,,c,sexualiteltsbeleving voor de jeugd 

_ zijn zodanig dat men voor onoverkomelijke Prdblèmen kokt te staan.Echt 
senueél verkeer'ts pas toegestaan ,in. bet hywegjksde vraag -  is" 
er gebeuren met de sexuele tehoeften-Vber hetTanweligeMPOI 4láál gespro- 

• .ken heeft men de (verkeerde). opvatting, -.51,at aè'aextialttdttefftwaakt rond 
- de dertien jaar.Het gaat hidi' echter, 111 0.een 'deér evgarlijk nieVerstand 
Zoals we later. zullenzien lertonen kinderth -  van fidefgeboorte'onmis- 
kenbare sexuele uitingenareud is de eerste geweest:dte - opidit- 
overigens door iedereen die wil zien conatateetbaAk- -verschijnsel de 

-aandacht vestigen en de gehele sexuele ,ontwikkeling .  in haar wetnatigheid 
bestudeerde. 	Wat er gébèurt rond dertien jaar io:de.sexualiteit --  

koppelt zie/1 aah'het verbogen tot(voortplanting.Sex- 
ualiteit en voortplanting Zijn helenaal et identiek. 
Alleen reeds de dijférs'spréken boekdelen41:bp 1000 
-coltussen hebben als geVolg het verwekken vie kind. 

Het .feit dat. men, reeds van ouderher trácht het verwekken vaneen kind bij 
de geslachtsdaad tegen tq ghan wijdt eróg dat ten de geslachtsdaad wenst, 

-/ te vervullen...net dndere bèdoelingen dan het:verwekken-vaneen kind2Inast 
. . deze feiten kan .Men ook - wiJzen op'ae ontwikkeling van de. sexualiteit: 

:  kinderen. ItUssen '2. en 5, laar Vertonen een zedr" - drukke - sexualiteit:erektiesi 
masturbatie zetrel bij bet'jdngetje.als bat =tipje:Deze sexuêle•activiteit 
gaat gepaard eet alle denrbijhdtende'emotiessetormachtige verliefdhëid, 

-. ?grenzeloze jaloersyleid•waarbrj die vak de' volwassene slechts een af-
schaduwing daavan lijkt (Preud).1% is er bij.deze kincleren zeker geen 
sprake-van voortplánting. 

. Voer hét huwelijk krijgen alleen kinderen in,zekere.mate - de kans hun; 
sexualiteit te'beleven:men denkt innera dat kinderen onschuldig 

,7  zijn en daardoor Merkt men over hetr.serdele leven van het kind 
weinig ep.Anders wordt hetedhter iff. dei puberteitlopeens schijnt men 
een gewéldige interesse te hebben in bet verhinderen van de sexuele 

de,huidige opvoeding kunnen we , de Periode tussen de 
„geslachtelijke rijpheid en hei -  huwelijk indeleff in, twee periodes: 	1 

eeneerste periode van maaturbatie (gepaard gaande- 'tiet hoofdzakelijke -
homofiele belangatelling)*en - daárha - op-een periode-vin vrijen die uit- t 
loopt op een verliefdheid, die 'wanneer ze-meriette.3e, tpt een huwelijk 
voert. De moraal omtrent deze twee perioden' ia over bet algemenft gespro-
ken vijandig gestemd tegen sexuele.ilitingen: ff.Aatnrbatid . kan-men hoogsten, 
tolereren, .meestal 17:3-  Jet men ze .f onder het not ván allerlei drogre&enenj 

De- voorhuwelijkse betrekkingeh dia `ren. grondige 'vrijage het sexueel , 
 -,kantakt) wordt in de leste géVallan oogluikend toegestaan, -  meestal

ecUtgr drastisch verbeden. Wij zullen traohtét aán -te 
sexueèé omgang normaal gesproken in het - leven -ei:Ju moeten lijn op-
genomen vanaf de geboorte tot de dbod: zoals men kleine kilideren 
tot "sexuele spelletjes" zou moeten aanzetten zou de jeugd, vanaf 
het moment dat de geslachtsorganen een belangrijke rol spelen, de 
gelegenheid voeten hebben haar persoonlijkheid ook op dat gebied 
volledig te onplooien. 

. 	B. JP. . 	• 	..... 	. 	. 	. 	..... 
=======================7WWWWW====~~~~=0"'"===== 

1 
overdag:' hoe neer zielen hoe neer vreugd, K enaohtss hoe neer vreugd hoe neer zielen, 

JEUGD EN SEXUALITEIT. 



°P.10EpAAN ALLE R:igyoLurJorm;np J(INGEREN !!! 

• Miiitantin,%Vmbatiianten,kabotitersprOvo's,kortom gezegdtrevolu-
tinnairénaller landen en zonder enig ondersch•id,verenigt u! 

" ' Wij' moeten aen front vormen tegen'Órtzegameendchappelijke vijand: 
het kapitalisme.Maridellkárkx;Leiiniketanderan hebben aangetoond 
dat di revolutie geen .utopie.ismaar,doer • confrontaties en alla 
anderehanderiiigen bedeeld 	oikan4d: .aan te Vallen t breken wij 
het front en verzwakken we-alkaals1De":OVrheid ziet dit ook in an 
laat ons rustig elkaartitMOord7.0n.Wé moeten dit inzien en zoveel 
respect voor onze strijdgenoten opbrengen ellat we leren elkaars 
ideologie te respecteren,DiscusSios-onder elkaar zijn nuttig,maar 
discussies bedoeld om.-elkaar aante:trallen zijn nutteloos om de 
ntrijd tegen de kapitalisterv-imperialisten aan to wakerens 
Discussies als aanval bedoeld dipnewaengegaan ta worden met alle 
rechtsen en contra-revolutionairan(aanhangers . Van het kapitalisme.) 
daar zij onze geme enschappelijke vijand zijgt. 	 • 

Wij moeten hen.ervan::overtuigen.dat de revolutie ntodzake- 
lijk is om.. -in een rechtvaardigs en }zetere wereld te leven. 
Maar we mogen niet-verdergotn zoals men :nu overal bezig ia: • 
verdeeldheid zaaien onder hetzelfde front! Onder de jnngeran 

methetz.elfde_ideae;ltdo revnlittie.A1 ia het niet dezelfde 
revolutie die alle revolutionairen wensende Man- en Trots- 
kisten wensen een reVolutid tet'een diktatuur van het 
proletariaat terwijl de kabouters en provo's oen revolutie 
tot een gesocialiseerde: en:Itrije maatschappij wensen,toch 
blijft onze vijand - gemeensehappelijkandien we geen algemeen 
front vormen, indien we verdergaan met elkaar aan te vallen 

; blijft:ons doel 	utopie.ffodver onze idealennok uitoen 
.lopen,toch komen we op en sainen.Latan-we dus samen strijdL.n 
voor een .betere maatschappij;laten Wi tièn front vormon,zo 
staan we veel -sterker tegenover'alli:daatregelen door de 
overheid genomen 	.bitis: - tittbffén,Znataan we ook veel 
sterker. tegenover hot - kapitdlisMe . en alle verdedigers van 
het kapitalisme4 	 - 

daarom vragen wijt 

revolutiodáiren Taller landen,VERENIGT u 1 ! ! ! ! 

da kabouters an alle revolution- •
airen dia hiermee ~oord gaan. 

• 

: "=".. 	• 	" 	_ 



PROKL\.MATIE/ STINKZWAMMEN UIT DE BINNENSTAD. 

We betreuren het feit :dat Blubber net iets te laat ontstaan is. 
Beter ware het geweest, wanneer we één of (misschien)- enkele afge-
vaardigden hadden in ons gemeentebestuur. Nu is het zá;dat goede 
sugesties -om ze te kunnen realiseren - volledig geruggesteund moe-
ten worden door de ganse.BLUBBER-beweging, daar waar we anders het 
uautoritaiteugezag als bondgenoot medkregen (vermits die dikwijls 
aan hot langste eind trekken). De trollen zijn altijd wel voor goed* 
ideeUn vatbaar, wanneer het. in hun eigen kraam past. Waarom zouden 
we dan eens niet af en toe tot een akkoord komen? Wanneer het in 
het autoritaire kraam past én in het onze, kan hèt een zekere ver-
broedering teweeg brengen (=gunstig voor beide partijen). Wij ho-
pen dat jullie het probleem net zo zien als wij het doen. 
Zo is het ook het geval met onze proklamatie. Dit is slechts te ver. 
wezenlijken - naar onze mening toch - in samenwe rking mot de trolle: 
Onze proklamat ie = STINKZWAMMEN UIT DE BINNENSTAD1!! 

Reeds vanaf het ontstaan opperen onze noorderburcn het idee van een 
autovrije binnenstad. Ze halen talrijke punten ter verdediging aan, 
waaronder ondermeer: -. de luchtvervuiling 

- het gevaar voor de voetgangers 
- verkeersmoeilijkheden 

Willen wij dat onze stad'zo wordt gelijk bijvoorbeeld New-York of 
Washington D.C.. ?? Neen'l We willen van onze stad geen stinkstofsto 
maken. De voornaamste reden_van deze stadsluchtbevuiling zijn de 
uitlaatgassen van de auto's. Deze gassen, voornamelijk stikstof, 
blijven tussen de"huizengevels hangen en vormen verbindingen met 
zuurstof en waterstof, Dag lucht...maat daar willen wij verandering 
in brengen!! Verban de stinkzwammen uit de binnenstad. 
Ons stadsbestuur wenst van Hasselt een belangrijk winkelcentrum te 
maken. Enfin, ze lopen toch al geruime tijd met dit idee rond. 
Stel je voor dat zo'n mevrouw met een zak appelsienen uit de winkel 
kotst. Ze heeft een goed koopje gedaan en is gelukkig. Plots snort 
een stadsduivel voorbij t _gehuld in een grote uitlaatwolk, duwt o p 
een denderende claxon-rD., :de mevrouw maakt een grote luchtsprongi 
en al haar lekkere appelsienen rollen over de stoep, in de goot, 
over de straat. De stinkzwammen maken de binnenstad onveilig!! 

We wensen jullie , geen theoretische vrachtwagen voor te schotelen. 
Het probleem moet ook van de practische kant bekeken worden. We wag 
ren van mening auto's toe te laten tot op dé-  binnenste boulevard ; 
(te voet is men op een kwartiertje van de enen kant tot de andere)i 
Het enige probleem is de parkeerplaats, maar dit zouden we willen 
overlaten aan deuvindingrijke"trollen. Het nodige vervoer voor de 
winkels zouden we kunnen toelaten van bijvoorbeeld acht tot tien t 

 uur; twee uur is tijd genoeg om op-en af te laden. En dinsdag en 1 
vrijdag zouden de wagens van de marktlui toegelaten worden van 
twaalf tot dertien uur. Het ziet er allemaal mooi, practisch en afi 
gerond uit, wij begrijpen gaarom niet waarom het bog niet ingevoerd 
is. Zijn de trollen te "kwabbig" om vierhonderd meter te voet te 
lopen? Dragen hoeven ze niet, ze kunnen toch van die handige win- ; 
kalkarretjes gebruik maken om de waren te vervoeren ( zie de dis- 

( vervolg zie volgende blz.) 
count in Kuringen I) 



meldt: 

Marlars, 

BIUB. 

Deze punten in ogenschouw genomen l _vinden we dat BLUBBER er hier 
in Hasselt ook iets voor moet doen. We stellen daarom voor hieraan 
een vergadering te wijden om een verzoekschrift op te stellen, waas
rin we ons voorstel met zoveel mogelijk concrete punten verdedigen. 
We zien hiervafi de•hbodzaak in, omdat we denken dat onze trollen- 
leiding nog geen rekening houdt met. dit blad. We verwachten vele 
reacties, 

E.C. TweelingsZw6.d: 

Deze proklamatie werd -Ohs toegestuurd door iemand die ons tot nu 
toe onbekend gebleven is. Wij vragen daarom ookaan•deze persoon 
van zich kenbaar te maken - en van 'op een vergadering aanwezig te zijl 
r -J,  dat we.dit - eens grondig kunnen 

We verwachten nog •veel.heer van_deze inzendingen van. jullie, want 
hgt is dat wat wij nodig hebben. De Sugesties moeten van overal 
-kOmen. 

P.S. Deze proklamatie is,reeds op een vergadering voorgelegd, maar 
we hebben besloten op de aanwezigheid van E.C. Tweelingszwam 
te wachten voor de verdere uitwerking litLh deze proklamatie. 

•EXAMENUITSI4GENi • • 
Het Vatikaans Instituut Voor• hogereinjbelstydies 

zijn gebuisd: -  
de genaamden Johannes, inkas t .Matthetis en 
omdat ze van elkaar:hebbeh afgeschreven. 

••■••■•■ ■•■••• 
••••••■ ••••■•■•■•••■••.... 
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De mode wordt bepaald door de Ursulinen. 

Wanneer men een kwaad wil verdelgen moet men niet de gevolgen maar 
de-.00rzaken aanpakken. Wanneer de directie van de gpsulinen haar Meer-
lingen wil verbieden om hot pants of langei proeken te dragen, dan 
moeten zij er voor zorgen dat deze niet meer verkocht worden. Maar 
'elk meisje dat 'in' wil zijn, koopt een hok pants of fluwelen broek. 
Dat is de mode en de jeugd wil die volgent anders ben je ouderwets. 
Even een tegenspraak: de consumptiemaatschtppij wil ons allerlei 
artikelen opdringen waarvan_de_mode een onderdeal is. Aan de andere 
kant verbiedt een andere Maatschappij (de geestelijke) bepaalde zaken 
van dit consumptieartikel????? 
Met welk recht verbiedt de directie van deze school deze kleding? 
Reeds in 1762 schreef Ditero dat nonnen het grootste leugenpak waren 
dat er onder:de hemel rondliep. Wat zij nog zijn bli#t blijkt uit een 
voorval in dé gevangenij ;bs; St.Andries waar de gedetineerde vrouwen 
na het bezOck door non Vincent bekneed en betast werden, tot zelfs in 
de . vagina.Ligt daar missthien de :Oden waarom onze dierbare nonnen 
deze verboden kleding niet •dulden:„Itellicht kunnen zij niet zo goed 
bij een-hot pants of lange •lpr'oeic 

1
atgene zien wat zij wel zien bij 

een rok. (Bv. wanneer.het bliksem 7: om het in meisjestermen uit te 
drUkken.) 	 , 	. ■ 
Enkele : voorvallen in 	fi 	o. zo zedige school gebeurd. 

Zánder •b .roek! 
Na een gebeurtenis waardoox4 mère tutgarde nogal slecht gezind was, 
had zij er behoefte 'aan o.

haar agressiviteit ergens op af te reageren.; 
Hoe? In een aas van vierde. j'aars leerlingen (meisjes van 16 jaar) 
verplichtte zij iedereen die in die klas een lange broek droeg, om 
deze te gaan uittrekken in de,gang Met als gevolg dat enkele ogenblik-
kén later een, twaalftal meisjes in Iran slipje zaten les te volgen. 
Geen hulp nodig!  

J. 

Iedereen herinnert zich nog wel dat verleden jaar twee leerlingen die 
een lange broek droegen :  deze moesten uittrekken op de speelplaats. 
Of dit alles nog niet genoeg was kwam mère Lutgarde nog een handje 
toesteken. 
Da's onfatsoenlijk!  
Een kind van 10-11 baar droeg een kleedje tot ongeveer 10 á 15 cm. bo- 
ven haar knie. Onze dierbare nonnen vonden dat onfatsoenlijk en het 
meisje werd ertoe aangemaand om haar kleedje te laten langer maken. 
Maar nu werd ook de moeder van dat kind verplicht om voor die onnozele 
nonnen ongeveer twintig kleedjes, die allemaal van dezelfde lengte 
waren, teverlengen. 

AKTIE! 

Wat zouden de leerlingen van deïe school...ervan denken om op een be-
paalde dag, bv. 28'plei allemaal 1:11, hot pants, lange broek of mini rok 
(maar dan heel mini) naar school te komen. Dit als protest tegen deze 
vuile represSie. Laat ons . xeenedets weten over de mogelijkheid van 
deze aktie en of je ten dergelijke aktie goed vindt. 

Ine.MoST 	 TAF. ei In n ++ el 0. 



HEEL WAARSCHIJNLIJK WEER. ZO.-EEN. BRUIRGROENT 
HOOGOPSCHIETEND NUTTELOOS DING. 
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".',;e_ halve eeuw•jelee'en leefden ei . j in . uro ....-)a in een liberale w 

wereld waerin 	sociale teestaid waar de arbeiders in leeden veel 
onguasti ,--er was dan nu,elae.r er;.eerste een veel Grotere :late van 
vrijnejd.o. flaase anarchist L.osseau ':•en van 191e a' o -2enbaar 

e)reoair:. ,  a .ea - en en eeel belaljriyee fadetie ia een revolutionaire 
va7ebewejinj ee::le:ien tot hij in 1 936 voor Ce 7:euze gesteld word 

alle 2Xolitice a:tiviteit te sta'-en of anders het land te verlaten 
In het liberale tijek)er'- beschouwde ie -'ere 1Tederlan -:er het ven. bij 

ons bekcae eolitie:.:e rechten en vrijheden J:es ..;eende tsarisiese 
...:usland als eee achterebleven land en zagen de onder mng van het 
tsaris.le net verlap .en teje.loct 11 de illusie jat daarna de eJolitje-
:z.e ree:eten e.1 vrijhejen :ie het _'ranse 	in Ce .  revolutie 	17 
voor Gehe21 j.-uropa :leeft veroverd zouden worden ge8erbiedigd. 

.'oen 	in'1917 ddoe. het J .treden, -niet v/e 	 -partij 
:naer van de arbeiders,boeren en soldaten die raden voreiCen,en de 
grom' ee debedrijver_ in “tinden nanen,een einde werd gesteld aen 
het tsaristies 	 werd dit in dederland door bijna iedereen toe- 
gejeicnt,ehalve door dc bezitters van staatspapieren en cffehten 
en door Ce anti-duitse jederlaneers die tengevolge van de desorggiam t.. 
nisrtie van het russies le,.;er een Alitaire versterldnG van Duit~ 
land vreesdoh.loor 	 0_euwenhuis in 1914 geschol:t door het 
vrijwel volledig achterblijven veen verzet der arbeij.ers tegen de 
ialocrialistiese oerlog,oet het zelfstandig optreden (revolutionair) 
twee jaar voor zij: dood,nccr dan een lichtstraal,moet het opgaan 
vae de revolutie *arre zon hebben 'Jetekend.:et hussiose volk deed 
wat hij zijn he:.e leven door hac". ge -ero -?agandeerd:het maakte een ein-
de aan de oorlog,het organiseerde zichzelf,vae onderen op,iz zij_ r 
raden et na:: bedeee en bedrijven in bezit. 

alje-:een werd gehoopt dat de russiese revolutie zou over-
sla .n naar -aitsiald,nar lest-;uropasin 1902 ha. Hieuwenhuis in 
zije. "Jesehiedenic vr :1 het seciaeisele" Ikusland een land :Ter toe:o:Ist 
jelloe;:d,ce Ce verwachtinj uitg:..$)ro'zen,d - t uit het Oosten nog iets 

and ers 	b•rbaars-eid westwaarts eou gaen.7ebruari e -e o7z -tober 1917 
schenen die verwachtiljen te verwezenliyzen en :Tien weeshuis stelde 
zich echter de :(uss±csJ: revolutie al bejree? hij:  wel dat het geen z 
zuiver anarcelisjese reveleetie zou zijn.::a hij niet :.:icermaals Ce 
mening uitjes -.2ro'e:ce da -t hot anarchistjes ideaal :liet door een enTee-
le revolutie zou verwczenlij7!:t worden,:aaar dat de Ï2aatschreooij nog 
ceel ree - es van revoluties zou hc ben door te ..a:en.iTieuwenhuis stond• 
achter c'..e rusciese reveletie.:•ldien echter in het 2ededeliblad 
ven de sociaal-histDriese studiekring van :lei jl. wordt gespro:e.en 
van zijet "toenadcrinc -t't het ::om:lunis,ee"(lees :larxisties :tomleu 

ele)"wen hot eind van zijn leven",dan getuigt dit va_: eee volslagen 
reisvatting. 

2e -e. scher,, ondcrsehcid 	 tuisen de ruse 

siese revolutie 	het bel'Sjewisme ■ --ie -`; volk heeft de revolutie 

doorgevoer,de ::eeunistiese eerti j heeft de staatsacht veroverd. 
n daartegen hee..: ,iouwenhujs van stonde af aan gewaarschuwd, 

daartegen hc ft hij oneliddelij:: zier duideliyz stel:ing genoelen. 
'rat het eindigen van de oorlog betrof stond hij naast Lenin, maar 
reedS ein-dc."frije ';oeialist" va. 17;noveMber 191,7 ,sohroOf. 'hiJ: 

"Zodra het. volk de. za -ele ulJtehanz'o:a:geeftee.wodo •-zaakete ].Jaten,drij- 
Vee. door arGevaardigden die . alles weleverdep-zuUe4,9pienappep,is • 
de zaai: verleren" .:::n ie hetzelfde blad van 12 decenber 1917 liet 



hij oro volon:" 	 oo : -ziet dat es-2 re,Tering (dip val 
"L,enin 	("rsy) 	 tot 	 -:letodc 

rojcIrin. 	 zij te2enstan7Tcrs nu evenoe 9 -)sluiten in 
do :et;•ils- c 	 vooruit 	:oet bo 
dan ,4c.te 	 in 	 gecn har_r be'Jer dan 

ere) aan .7c_1: 	alle rej:Cren7en
• dc foutzit -.1! 	rcjcron," 

. --,ht.ris ic tot zij dood de 7encc":11rente en overti,- 
de anarc.lis 	 1 -1j wa3.0o7-: zijn volgclin:en _.ebbe.. 
7rities,ja t v:Lja:c:ig c2.,;a a tccenover het -.)olsjewis.ne,al 'leert dit 
niet belet 	Ieuz 	 af va -1 	 :7rac.1Jig tc olsrstc..-.- 
ne:-1 toen dit laad c)) t77intig fronten door ,je rca:tic: va_l not iA7cr7  
ialistics 	 :aoudinj Wao vor.:oAen in ovore .n- 
ste=ing 	 stan --lunt 	e door Cc bolsjci Gearreste_rdc, 

anz.rc. 	 va 	 ,t1c 	 va--1 Je 
revolutLc. is 1.,eanjrij:er ci 	ons ten decl ccvaliel lot. 

het 	 :-a•t va .: (3 an 	 ccbleve -. a- 
word:,n 	 s -;and2r-tt was:'f,..J. dc revolutie 

van r, e arbeiersocrc17. en solaten,V.CP. dc door -nen jcvorA7.e 
arbeic:srr.:. 	".= .unistiese 

"han:-:en cT va.; • sl_nd",dit is hzzn•-. -.n 	 rusiese revolutie. 

"IjslanJ. 
it is niet 	volledige tels'J 

c"leze.1=ochnre. 

anarcilisties tijdschrift 
wileastraat.5b. 
rot' erdwa 11 .  

ro L!• 1 73C 

III het vorvoIj zull= 	 ga7-Ja rle ot). de .twee of drie 
laatste blz. i7.fori..:aAe t7. v:A.-strok - en over het anarehisri.e in 
Geschiodeïlis. 

Verantw. uitgever : J.W. Cabooter 
• 	 pYa. gaarveldstraat, 47 

3500 Hasselt 

enkele van onze mopjes en een artikel komen uit "eindelijk"thet 

blaadje van de Antwerpse (ex) provo's die over enkele jaren terug 

zeer fijn werk gepresteerd hebben. 



STA 
COURANT 

februari 

PROKLAI/JATIE VAN DE ORANJE - VRIJSTAAT 

Hoe onstaat uit de cude maatschappij een nieuwe maatschappij? Ais 
een paddestoel op een rottende boomstronk. 

Uit de sub-kultuur van de bestaande orde groeit een alterna- 
tieve samenleving. De ondergrondse maatschappij van de opstandige 
jongeren komt boven de grond en gaat,onafhankelijk van de nog 
heersende autoriteiten,zichzelf sturen. Deze revolutie voltrekt 
zich nu. Dit is het einde van de.underground,van het protestvan 
het demonstreren; van nu af geven wij onze energie aan de opbouw 
van een anti-autoritaire maatschappij. 

Wat wij van de oude maatschappij kunnen gebruiken zullen wij nemen: 
kennis,socialistiese idealen en het beste van de liberale tradi-
ties. De paddestoel van de nieuwe maatschappij voedt zich met de 
sappen van de rottende boomstronk tot zij vergaan is. De oude 
maatschappij zal voor onze ogen verslijten; wij zullen haar opge-
bruiken. Links en rechts zullen de paddestoelen van de nieuwe 
maatschappij zich uitzaaien. Heksenkringen van kaboutersteden 
zullen zich federeren tot een wereldomspannend net: de Oranje - 
Vrijstaat. 

Waarom vergaat de oude maatschappij? Omdat zij zichzelf niet kan 
redden uit haar eigen. konflikten. De politieke spanningen tussen 
de bestaande autoritaire regeringen kunnen elk moment in een 
militaire katastrofe uitbarsten. De agressie van de officiële 
technologie en industrie tegenover de natuur breken het biolo-
gies miljeu systematies af en zal binnen enkele jaren uitlopen 
op apokalyptiese rampen. Ongekende epidemign,voedselvergiftiging 
en hongersnood,massale sterfte onder dier en mens zijn onafwend-
baar wanneer niet de opkomst van een nieuwe kultuur dit voor- 
komt. Een nieuwe kultuur met een nieuwe mens: de kultuurkabouter, 
die de spanning tussen de natuur en de oude kultuur zal opheffen. 
Die de dieren verstaat en de mensen in liefde verenigt,die de 
eenheid tussen al wat leeft herstellen zal. 

De kultuurkabotter in de nieuwe samenleving zal de konflikten 
van de tot verdwijnen gedoemde,oude maatschappij tot een oplos-
sing moeten brengen. Zijn taak zal het zijn da spanning tussen 
stad en platteland weg te nemen door een huwelijk tussen stad 
en. platteland,de spanningen tussen "verantwoordelijke" koorman-
dant en onverantwoordelijke soldaat,tussen autoriteit en onder- 
daan,tussen regering en volk op te heffen door de schepping van 
een nieuwe maatschappij waarin iedereen verantwoordelijkheid 
heeft en zijn eigen lot bepalen kan,de spanning tussen arbeid 
en vrije tijd te beëindigen,de spanning tussen rijkdom en armoede 
te overwinnen door de kollektivisering van het bezit. De kul-
tuurkabouter zal het volkomen huwelijk tussen de tegenstrijdig-
heden van het oude systeem sluiten. 



-2- 

In de eerste kabouterstad,in de eerste Inmmune van de Orane-
Vrijstaat,treft het provotariaat 2 in vergaaering bijeen 01,  5 
februari bijeen in Akhnaton,db volgende maatregelen om tot 
een zelfsturende onafhankelijke maatschappij over te gaan: 

1.De oprichting van volksdepartementen,stuurgroepen van vrijwillige, 
onbezoldigde ambtenaren.Al hun dokumenten zullen openbaar zijn.Ver-
antwoording zijn zij verschuldigd aan wekelijkse vergaderingen 
waar iedereen kritiek kan uitoefenen. 
De volksdepartementen zijn twaalf in getal: 
a)Volksdepartement voor publieke werken. Zal zich voorlopig be-

zich houden met aanplant van nieuwe groenvoorzieningen en af-
braak van autowegen. 

b)Volksdepartement voor sociale zaken. Eerste taak:oprichten van 
arbeiders en buurtraden.Streven naar gelijktrekken van loon. 
c)Volksdepartement voor millieuhvgiïne.Herstellen van het biologies 
evenwicht. 
d)Buro De Kraker wordt gesocialiseerd tot volksdepartement voor 

volkshuisvesting. 
e)Volksdepartement voor verkeer en waterstaat.Opbouw van een snel 

en gratis openbaar vervoer. 
f)Volksdepartement voor behoeftebevrediging. Opbouw van een alterna+ 

tieve ekonomie die niet winst tot doel heeft,maar bevrediging 
van de menselijke behoeften. 

g.Volksdepartement voor de geestelilke volksgezondheid. Dit onderw 
zoekt en geneest de oorzaken van kriminaliteit en neemt dus 
de taak over van het oude Minesterie van Justitie. 

h)Volksdepartement voor de landbouw.De nieuwe landbouw is gebaseerd 
op biologies aanvaardbare metoden.Doorbreking van de vicieuse 
cirkel van overproduktie en produktievernietiging,die veroorzaakt 
wordt door het gebruik van insekticiden. 

i)Volksdepartement voor onderwiis.Oprichting van anti-autoritaire 
kresjes en lagere scholen.Stimulering.projektonderwijs.Bevor- 
dering van one-man-one-vote-principe in het hoger onderwijs d.m.v. 

school- en universiteitsraden. 
j)Volksdepartement voor sub-cultuur en kreativiteit.Neemt de taak 

van C.R.M. over. 
k)De volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-erotiek wordt gesoci-

aliseerd tot volksdepartement voor sabotage van macht en geweld  
i.p.v.I.Minesterie van defensie. 

1)Volksdepartement voor internationale kogrdintie.Streeft naar uit-
breiding van de nieuwe maatschappij en de oprichting van een 
internationale sabotage gemeenschap.(SaDeGe) 

2.Voorlopig is het stadhuis van de nieuwe maatschappij gezeteld in 
iet. pand Herengracht 358. 

3.Het stadhuis van de oude gemeenschap a.d. Oude Zijde Voorburgwal 
zal fungeren als Ambassade voor de betrekkingen met de oude maat- 
schappij.Het provo raadslidwordt benoemd tot ambassadeur. 

4.De uitgave van een Staatscourant van de Oranje-Vrijstaat en een 
Gemeenteblad, van de kabouterstad Amsterdam.Hierin worden nieuwe 
maatregelen bekendgemaakt. 

5.Planting van een nieuw Nationaal Monument op . de Dam: een Oranjeboom, 
symbool van de nieuwe samenleving.Dans rond de Oranjeboom onder het 
zingen van het nieuwe Volkslied:wDe uil zat in de olmen... „  

5 februari 1970,Amsterdam Kabouterstad. 
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STAATSCOURANT. 

Op de ..eerste "Tagin'atéTvan dit inforffiatdebuiletin étáat de "staatscourant" af-
gedriikt, die réeri alantai-ex.-proVo'sé twee.weken'géledén heeft uitgegeven. 
Een vraag didmisschi'enopkomt , isi wat.hetft de F.J.G. daarmee te schaften? 
Ik dacht toen wel het een .en ander. 
In de : eerste plaats geeft het ide?en weer (in een voor ons overigens ongebrui-
kelijke stijl), die duidelijk aansluiten bij die in de F.J.G. Men zet zich 
scherp af tegen de bestaande maatschappij. Deze wordt verweten, dat het tot 
allerlei gevaarlijke situaties heeft geleid en dat in de toekomst zal blijven. 
Het roer moet om. Evenals in het aktieontwerp van de F.J.G. komt de noodzaak 
van solidariteit in de maatschappij naar voren. Het meest interessante is 
misschien nog wel de laatste pagina: men laat het niet bij mooie woorden, 
maar kondigt ook een aantal konkrete akties aan om het omverwerpen van de oude 
maatschappij te bewerkstelligen. Deze akties zullen overigens nog nader worden 
uitgewerkt. De F.J.G.-Amsterdam is van plan erop in te springen en bepaalde 
taken op zich_12. nemen. Met name denkt men adri -Hetoprichten van een arbeids-
bureau voor langharig tuig. Ik geloof, dat men - ook elders in den lande kan 
inspelen op de oprichting van de Oranjevrijstaat. Plaatselijk kan men ambassa-
des van deze nieuwe maatschappij oprichten en door speelse akties hier bekend-
heid 

 
 aan geven. Ondertussen moet de ambassade ook iets konkreets gaan onder-

nemen, zoals het bevorderen van de demokratisering van het onderwijs en het 
oprichten van klachten- en hulpbureaus. De .  image van de F.J.G., dat het maar 
een praatclubje is, waar man piept zoals de ouden zongen, wordt doorbroken 
doorda't men in de eerste plaats zich naar buiten veel ongebondener presenteert 
en ten tweede, men werkelijk iets tot stand brengt. 
Ook als misschien over een tijd de Oranjevrijstaat weer opgedoekt wordt, kan 
men de konkrete akties voortzetten. 
Het adres van het Alternatieve Stadhuis is: Herengracht 358, Amsterdam-Kabou-
terstad, tel.: 020-229298. 

Bert Harmsen 

"AMERSFOORT AKTIESTAD". 

Een wat minder speels projekt als de Kabouterstad in Amsterdam is "Amersfoort 
Aktiestad". We kregen hiervan een stencil in handen, waarin ze hun opzet als 
volgt weergeven: 

Er vindt in Amersfoort een veelheid van aktiviteiten plaats op kultureel, 
maatschappelijk, sportief, rekreatief en politiek gebied. Al deze aktiviteiten 
worden verricht door organisaties en verenigingen met een min of meer vastom-
lijnde structuur van bestuur en leden en een doelgericht, beperkt werkterrein. 

Het is moeilijk voor deze organisaties, in te haken op aktueel gebeuren, wanneer 
dit niet in hun "stramien" past-Evenmin is er sprake van een regelmatige be- 
zinning over en konfrontatie van eigen inzichten met die van anderen. Er ontbreekt 
iets: een uitweg voor spontaan handelen in welke richting ook; een mogelijkheid 
voor die konfrontatie en meditatie. 

Amersfoort Aktiestad wil trachten in deze lakunes te voorzien, zonder zelf een 
vastomlijnde organisatie te worden met een specifieke signatuur. Zij wil niet 
meer zijn dan een platform voor gedachtenwisseling en een wegbereider voor 
spontane aktiviteiten. 
Dit alles is nu nog niet scherp te omlijnen. Veel van wat bij Amersfoort Aktie-
stad leeft, zal eerst in de praktijk gestalte krijgen. Wanneer toch een poging 
wordt gedaan tot het formuleren van een aantal uitgangspunten, dan zou het re-
sultaat hiervan als volgt kunnen zijn: 

-Coardinatie van wat er op allerlei gebied aan aktiviteiten in Amersfoort plaats 
vindt. 
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-Optreden als "gangmaker", als enkelen of velen menen, dat overheid, pers, 
of openbare mening kunnen/moeten worden geaktiveerd (voorbeelden: water- en 
luchtvervuiling, geluidshinder, verkeersontwikkeling, stadsuitbreiding, wijk-
voorzieningen, noodsituaties dichtbij of verweg, politieke beslissingen, die 
reakties oproepen enz.) 

-bijspringen als goede ideëen niet uitgevoerd kunnen worden. 
-gelegenheid scheppen voor akties of het houd3n van hearings. 
-belemmeringen wegnemen en kontakten bevorderen tussen organisaties en de ver-
schillende bevolkingsgroepen van onze stad. 

-de mogelijkheid bieden om te ventileren, te aktiveren, te luisteren en te 
stimuleren. 

Een minimum aan organisatie moet er zijn, zoals: 

-een adres waarop Amersfoort Aktiestad voor iedereen is te vinden 
-een kerngroep, die zorgt voor het goede verloop van de aktiviteiten, co8r-
dineerT, aktiveert, publiceert en recruteert. 
-de plenaire bijeenkomsten. Deze zijn het forum waarop werkgroepen over hun 
aktiviteiten spreken, waar plannen worden gemaakt, waar gemediteerd wordt 
en konfrontatle plaats vindt van ieders inzichten. De deelname is steeds 
wisselend. 
-de aktie- en werkgroepen, die ontstaan op initiatief van iedereen, die meent, 
dat er iets gedaan of besproken moet worden. 

Adres: "Okapi", Utrechtseweg 83, Amersfoort. Tel.: 03490-14006. 

FINANCIERINGS MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN: 

Samen met organisaties als Pax Christie, K.V.P.J.G., Arjos en jongeren van 
de PPR, heeft de F.J.G. een perskonferentie gegeven waar een gemeenschappelijke 
verklaring werd uitgegeven over de bezwaren tegen de ontwerpwet van de F.M.O. 
(financierings maatschappij voor ontwikkelingslanden). Naast deze gemeenschap-
pelijke verklaring, bracht de F.J.G. het volgende naar voren: (zie ook elders 
in dit blad het knipsel uit Het Vrije Volk). 

Uitgangspunten F.M.O.: 

Het doel van de ontwikkelingspolitiek t.a.v. het bedrijfsleven zal steeds 
-- moeten zijn: steun aan de opbouw van een eigen nationaal bedrijfsleven in de 

arme landen. De rol van het westerse bedrijfsleven in de Derde Wereld is een 
diskutabele zaak, die nog steeds onvoldoende is geëvolueerd, met name t.a.v. 
de sociale en politieke aspekten. Dikwijls bestaat er een feitelijk machts-
overwicht van de westerse bedrijven op de regeringen, waardoor de nadelen van 
de investeringen voor de ontwikkeling van het land groter zijn dan de voorde-
len. De F.J.G. heeft in principe de voorkeur voor: 
-autochtone bedrijven in de arme landen 
-gemeenschapsbedrijven. 
De penetratie van de westerse bedrijven in de ontwikkelingslanden-met extra 
ruggesteun van de regeringen van de thuislanden- kan deze priripes doorkrui-
zen of blokkeren. De overheidssteun zal daarom niet mogen dienen om de expan-
sie van het westerse bedrijfsleven te bevorderen. Een ac -Jeptabele overgangs-
fase lijkt ons steun aan z.g. "joint ventures", waarbij echter kontraktueel 
een overdracht in termijnen van het deel westers kapitaal en beschikkings-
macht aan het betreffende ontwikkelingsland wordt vastgesteld. De projekten 
zullen een substantiele bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van het 
arme land. 

Nader op te nemen in de wet F.M.O.: 

1. De F.M.O. zal slechts mogen dienen om een eigen nationaal bedrijfsleven 
in de arme landen op te bouwen. 



2. Zij zal niet mogen dienen om de expansie van het Nederlandse bedrijfsleven 
in de derde wereld mogelijk te maken of te bevorderen. 

3. In de wet F.M.O. zal de verplichting tot geleidelijke overdracht van de • 
westerse aandelen en zeggenschap aan het betreffende ontwikkelingsland 
moeten worden opgenomen. 

4. Bij de bedrijfsvestiging zal grote aandacht moeten worden geschonken aan de 
sociale begeleiding (veiligheidsvoorschriften, gezondheidszorg, huisvesting, 
onderwijs etc.) 

5. Er zal gestreefd moeten worden naar een maximaal gebruik van de inheemse 
grondstoffen, an zo veel mogelijk verwerken van de grondstoffen in de lan-
den zelf. 

6. De investeringen zullen gericht moeten zijn op de industriële ontwikkeling, 
waardoor een verandering in de produktiestruktuur van de arme landen moge-
lijk gemaakt wordt. De industrieën zullen hun eigen landbouwprodukten kunnen 
verwerken, waardoor een verbetering van de handelsbalans mogelijk wordt. 

7. De gemaakte winsten zullen voor een aanzienlijk deel geherinvesteerd moe-
ten worden in het betreffende ontwikkelingsland. 

MORATORIUM AKTIE: 

Woensdag 15_apri1 a.s. wordt in de Verenigde Staten weer een Moratorium aktie 
tegen de oorlog in Vietnam gehouden. Neem als F.J.G.-afdeling of als individu 
vroegtijdig kontakt op met andere organisaties, zodat op die dag overal in den 
lande goede akties tegen het optreden van de Amerikanen in Vietnam gehouden 
kunnen worden. 
Overigens heeft een aantal Vietnamese bewegingen 16 maart, de dag van het 
bloedbad in Songmy, uitgeroepen tot een -Uag van rffternationaal protest tegen 
het optreden van de Amerikanen in Vietnam. 
Er is dus keuze uit twee data. 

SLUITINGSDATUM: 

In verband met de hoge portikosten is de F.J.G. van plan het informatie-
bulletin en de Kapitalist zo veel mogelijk tezamen te gaan versturen. 
Dit betekent, dat zowel voor de Kapitalist, als voor het Informatiebulletin 
de kopy uiterlijk de eerste van de maand in het bezit van de redakties 
moet zijn-roeigen St.Pieterspoortsteeg 
Niet alleen voor het Informatiebulletin, maar ook om landelijk een over-
zicht te krijgen is het van belang, dat de afdelingen regelmatig informatie 
over de aktiviteiten van de afdeling of van organisaties, waarin veel F.J.G.- 
ers zitten, aan het landelijk sekretariaat doorgeven. 
Ook krantenknipsels uit plaatselijke bladen, waarin de F.J.G. genoemd wordt, 
zijn van harte welkom. 
Zoals je in dit en het vorige nummer gezien hebt, kunnen we deze in het 
Informatiebulletin opnemen. 
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HONGERKRANT. 

111 ML 

 Zoals ook al in het vorige 

aktief met de voorbereiding 
van dit voorkongres gaat 
bezighouden, vooral om een 

diging naar het uiteindelijke 
F.A.0.-kongres te krijgen. 
Deze kan dan eens flink aan- 

naar het Wereld Voedselkon- 

Het is van groot belang, dat 

lekker progressieve afvaar- 

gres gekozen. 

Hier wordt de afvaardiging 
van de Nederlandse jongeren 

een aantal F.J.G.-ers zich 

Voedselkongres (F.A.O.-kongres) 

een voorkongres van de Neder- 
landse jongeren gehouden. 

ding van het Tweede Wereld 
stond, wordt ter voorberei- 

in Den Haag, op 11 april a.s. 

informatiebulletin vermeld 

schoppen tegen de konserva- 
tieve F.A.O.. Dit lijkt een 
zeer goede methode om nu 
eens werkelijk iets voor de 
arme landen te doen. 
Mensen, die belangstelling 
hebben, kunnen even een 
briefje schrijven aan het 
sekretariaat of Boudijn 
trythof opbellen (tel.: 
020-62943). 

Een werkgroep, die zich al bezighoudt met de voorbereiding van het jongeren-
kongres, geeft een om de 14 dagen verschijnend blad uit: De HONGERKRANT. 
Hierin staat een heleboel informatie over ontwikkelingshulp. 
Eet blad kan men regelmatig gratis toegestuurd krijgen, als men even een 
kaartje stuurt aan "Hongerkrant", Postbus 2057 te Amsterdam. 

KRANT 
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F.J.G. BETREURT BEDANKEN VAN 
BURGEMEESTER WYTEMA NIET 

Kritiek op verklaring . 

van PvdA-jongeren 
e\c_ 2,1/(/1-0 

Wethouder: 
misselijke 

aanval 
• ALKMAAR — Het bestuur van de 

afdeling .Alkmani van de Federatie 
in de rvdA 

v 1si" liet (aftreden
4014 nipter 

:sart bilreenreestnr mr.
Itnerlit,koilt grien," dat 

De heer A. Vellinga, fractieleider 
van de PvdA in de gemeenteraad, 
zegt desgevraagd dat hij de verkla-
ring eerst in de fractie wil bespreken. 

Mr. J. M. P. de. Bier, raadslid voor 
de PvdA zegt:  

_ 
„Het „communiqué" van de Federa-

tie van Jongeren Groepen van de 
Partij van de Arbeid te Alkmaar over 
het bedanken van burgemeester Wy-
tema als lid van de PvdA heeft mijn 
geloof in de goede wil en het fatsoen 
van de FJG-Alkmaar ernstig ge-
schokt. De opmerkingen in da tcom-
muniqué, dat de FJG burgemeester 
Wytema's opzegging geenzins betreurt 
en de FJG het lid zijn van „regenten" 
als de heer Wytema altijd als nadelig 
voor het gezicht van de PvdA heeft 
ervaren, acht ik beneden peil. Dit 
geldt ook voor de opmerking, dat ,.de 
FJG zich erover verbaast, dat de 
heer Wytema 24 jaar nodig heeft ge-
had om tot het inzicht te komen dat 
hij in een democratisch-socialistische 
partij niet thuis hoort". 

Ik betreur het, dat een jongeren-
groep in de PvdA (met een gemiddel-
de leeftijd van misschien nog geen 25 
jaar) meent z6 te mogen spreken 
over een integer man, die bijna 25 
jaar lid is geweest van de PvdA en 
zeer verdienstelijk werk heeft ver-
richt. Over een man die kan terug-
zien op een staat van dienst die de 
leden van de FJG waarschijnlijk in 
300 jaar niet eens waar kunnen ma-
ken. 

Wat de FJG in haar communiqué 
bedrijft lijkt een beetje op de politiek 
van een op macht beluste minderheid 
die ik in de jaren 1940-1945 heb 
bestreden. 

Ik teken hierbij aan, dat burge-
meester Wytema de eerste burge-
meester was, die op 2 oktober 1942 in 
hechtenis werd genomen wegens zijn 
weigering mee te werken — de eerste 
weigering mij bekend — aan de 
maatregelen tegen de joden. Zie „On-
dergang" van dr. J. Presser, deel 1, 
pagina 304. 

Ik geloof niet dat het bestuur en de 
leden van de PvdA met de verklaring 
van de FJG instemmen. Zou dat wel 
zo zijn, dan ben ook ik een „regent" 
en hoor ik niet meer in de PvdA  

schandaal waarvoor hij geen woorden 
heeft. „Een misselijke aanval, waar-
voor ik me geneer," zegt hij. 

De heer Kirnensteljn meent dal het 
PvdA-bestutir zich duidelijk ven de 
verklaring moet diztanciltren. Hij zegt 
wel blij te zijn met de activiteiten 
van de FJG, maar dat ze dan wel hun 
fatsoen Moeten bewaren. ..Want nu 
zijn ze ernstig over de schreef ge-
gaan". 

ONDEIRSCHRLIVEN 
Wders "is ae menig: °van 

13vclA-illadslid-14. de Waal. lletegt 
de 17G-.Xerklitt:Ing,yokomen te hun- 
nen '.i>ndersc~en. regetkatig 
bezoeker via), iniitijveriaderingorzegt 
hij dat hij burgemeester Wilma 
daar slechts /eenmaal heeft ontmoet. 
„En dat was na een eclatante over, 
winning van de partij bij de .  Kanker-
verkiezingen, toen dr. Drees nog lijst-
aanvoerder was". 

De heer De Waal voorts: „Ik , ben 
het ermee eens dat burgemeester Wy-
tema geen enkele inbreng heeft ge-
had. Het zal de afdeling Alkmaar van 
de PvdA totaal onverschillig laten of 

FJG dringt 
aan op DDR- • 
'erkenning 

van 

'v
h

en 
e« e .  

men deze Aap ven de brargemiewder 
geenszins betreurt; 

Verrichilleáde PvdA-raadsleden -  die 
wij gisteravond voer het geven van 
commentaar konden bereiken. hebben 
felle kritiek op de wijze waarop het 
FJG-bestuur heeft gereageerd. 

De FJG-verklaring: 
,.De FJG heeft het lid zijn van de 

PvdA van regenten als de heer Wyte- 
ma altijd als nadelig voor het gezicht 
van die partij ervaren. Regenten mo- 
gen dan nog altijd van deze tijd zijn,
in een democratisch-socialistische par- 
tij horen zij niet thuis. De FJG ver- 
baast zich erover dat de heer Wytema 
vierentwintig jaar nodig heeft gehad 
om zelf ook tot dit inzicht te komen. 
Vooral omdat hij in de afgelopen 
jaren nooit blijk heeft gegeven van 
enige belangstelling voor het wel en 
wee van zijn partij. Ook niet veer de 
verkiezingsprogramma's, waar hij nu 
een ondergeschikt punt uit heeft ge-
licht als reden voor zijn opzegging 
(een punt overigens waar de FJG 
volkomen achter staat). 

Zou de heer Wytema zich soms 
gerealiseerd hebben, dat een verkie-
zing tot burgemeester van Alkmaar 
op voordracht van de plaatselijke 
PvdA-afdeling voor hem nagenoeg thuis: 
onmogelijk zou zijn? De FJG spreekt Ik heb mij voorgenomen bestuur en. 
de hoop uit dat vele — speciaal ledenvergadering van de PvdA schril- 
jongere 'Alt 
van de 'heer Wytenta - 21111e119t1~ klaring van de FJG te distancieren",1 

— 	luitittrders hipt verlies telijk te verzoeken zich van de ver- 

ken, door zich aan te melden ,áls lid aldus mr. De Bie. 
van de . PVdA, waarvoor' het FJG-, 
Secretariaat Roblientalaim S0 vietarne 	SCHANDAAL 
beschikbaar wordt gesteld." PvdA-wethouder K. Kirpensteijn 

GESCHOKT 	vindt de FJG-verklaring een groot 

(Van een onzer- Verslaggevers) .  
De Federatie van Jonger/omroe-
pen in de PvdA heeft sick tot bet 
partijbestuur en tot de ~talie-
dictie Tweede Kamerfractie ge-
wend met bet verzoek aigardadd 
besteden aan . de kwestie vair de 
volkenrechtelijke erkenning van 
de DDR. 
De FJG schrijft aan het partijbe-
stuur de kamerfractie te vragen 
de congresresolutie van maart 
1969 te volgen en per. motie de 
erkenning van de DDR aan de 
orde te stellen. Bovendien zegt de 
FJG te hebben vernomen dat er 
binnen de kamerfractie sterke 
druk wordt uitgeoefend op dege-
nen die voor erkenning van de 
DDR zijn. 
In een oproep rechtstreeks aan 
de fractie zegt de FJG dat de 
fractie baar beleid nog kan her- 
zien ,en alsnog de DDR-erkenning 
aan de qrde kan stellen. „Zelfs 
In de KVP-blauwdruk voor de 

Algemeen Handelsblad  jaren zeventig is dit punt (de er- 

dinsdag 10' februari. .1970B7u tenslotte. 
kenning) opgenomen", schrijft de 



burgemeester 
voor de 
Partij van de Arbeid 
bedankt... 

Omdat wij de burgemeesters 
door de bevolking, door U, 
willen laten kiezen. Gezag, 
macht, al dat soort dingen, 
worden te veel von bovenaf 
opgelegd en uitgeoefend. Ze 
onttrekken zich in feite aan del 
zeggenschap en de invloed van 
de gewone burgers. ErWordt 
van alles aan de top bedisseld, 
door ministers, burgemeesters, 
commissarissen van de 
koningin en andere soorten 
commissarissen. Dat hoort in 
een democratie niet thuis. 
Daarom is ons verkiezingsmotto: 
Wie beslist er nu eigenlijk? IJ l 
Er moeten nieuwe vormen 

komen, in stad, dorp, bedrijf en 
kantoor, waardoor de minsen 
echt iets te zeggen krijgen. 
Wij willen alle veranderingen 
die daarvoor nodig zij!. 
Daarom zijn wij ook voor een 
gekozen burgemeester. Als 
hierom een burgemeester voor 
onze partij bedankt, dan k er 
één troost 

.., wij krijgen er mondige 
mensen voor terug. 

'Mondige Wem zijn welkom bij 
de P.vd.A., 
Tesselschadesfraat 31, 
telefoon 310731. 
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Geen behoefte aan trap na te geren 

wegens bedanken als PrdA-lid 

FJG NIET BEWUST VAN 
PERSOONLIJKE AANVAL 
OP BURGEMEESTEREr heef 

Tenslotte: .  de FJG verwacht geens-
zins dat alle PvdA-leden het met haar 
eens zijn, maar zij ziet ook geen en-
kele reden waarom de PvdA zich van 
haar verklaring zou moeten distancië-
ren. Een FJG-verklaring komt enkel 
en alleen voor rekening van de FJG, 
aldus het bestuur. 

ALKMAAR — liet bestuur van de 
FJG heeft in een verklaring gerea- 
geerd op de kritiek die een eerdere 
verklaring over het bedanken voor 
het PvdA-lidmaatschap van burge- 
meester mr. H. J. Wytema heeft op- 
geroepen. De FJG zegt niet te begrijpen 
waarom degenen die geschokt zijn 
zich zo druk maken. De LIG is zich 
er niet van bewust een persoonlijke 
aanval op de beer Wytema te hebben 
gedaan. 

De verklaring: ..De FJG heeft er 
namelijk geen enkele behoeft2 aan 
iedereen die voor het PvdA-lidmaat-
schap bedankt heeft een trap na te 
geven 

Wanneer echter een gezaghebber 
als de heer Wytema het nodig vindt 
met grote ophef uit de partij te stap-
pen, wekt dat de indruk een groot 
verlies voor die partij te betekenen. 
Deze o.i. foutieve indruk meenden wij 
ongedaan te moeten maken door open-
lijk een aantal punten te constateren, 
die door velen zowel binnen als bui-
ten de PvdA precies zo gedacht en ge-
zegd werden. 

Wat dit met de jaren '40-4& te ma-
ken heeft, is ons totaal onduidelijk. 
Ook ons is bekend dat vele politiek 
conservatieven zich in de oorlog uit-
stekend hebben gedragen, maar dat 
wil nog niet zeggen dat zij daarom in 
een socialistische partij horen. 

WYTEMA: 

Het knipsel op deze en de vori-
ge pagina uit de Alkmaarse Cou-
rant geeft een goed beeld van de 
akties van de F.J.G. Alkmaar bij 
het verlaten van de partij van 
Wytema. 
Mede door de aktiviteiten van de-
ze F.J.G.-afdeling durfde de 
P.v.d.A. de hiernaast afgedrukte 
advertentie in de Volkskrant te 
plaatsen. 
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Aktiviteiten van de Afdelingen: 

Medisch Komité Vietnam: Zoals al in het vorige informatiebulletin vermeld stond, 
zamelt een komitr  dat hoofdzakelijk uit artsen, apothekers etc. bestaat, op 
het ogenblik geld in voor de slachtoffers van de oorlog in Vietnam. Via Parijs 
en Cambodja komen de voor het geld gekochte medicijnen bij het bevrijdings-
front terecht. Een aantal afdelingen, o.a. Utrecht, Alkmaar en Limburg heb-
ben al laten weten dat ze wel iets voor de slachtoffers willen doen. Zijn er 
meer mensen, die op dit gebied aktief willen worden? Bel dan even Bert Harmsen, 
(tel.: 020-57181-toestel 350). 
Utrecht:  De F.J.G. in Utrecht is zeer aktief aan let ijveren voor het tot 
stand komen van een PAK tussen P.v.d.A., P.P.R. en P.S.P. bij de komende ge- 
meenteraadsverkiezingen. Dit zowel om politieke (tegen sektarische P.S.P.-lijn; 
tegen verstarring in P.v.d.A.) als elektorale redenen (kans op restzetels; te-
gen het gevoel van de kiezers, dat er teveel partijen zijn). Verder is men in 
Utrecht van plan zich sterk bezig te gaan houden met het basisonderwijs. 
Kampen:  Al sinds enige tijd geeft de F.J.G. samen met de P.v.d.A. in Kampen 
een blaadje lult Rode Contact" uit. Hierin wordt zowel ingegaan op de plaatse-
lijke situatie als op meer landelijke of internationale toestanden. 
Dit lijkt een idee, dat navolging verdient. 
Het uitgeven van een beetje regelmatig verschijnend blaadje is een uitste-
kend middel voor zowel de P.v.d.A. als de F.J.G. om toch nog enig kontakt 
te houden met die leden, die niet naar vergaderingen komen en verder ook 
moeilijk tot aktiviteiten te krijgen zijn..  
OoststEllingwerf:  De F.J.G. Ooststellingwerf (Oost Friesland) organiseert 
zeer regelmatig openbare avonden. De laatste maanden hebben Hans Kombrink, 
Ben de Wolf (beide Amsterdam) en de Groningse stakingsleider Fré Meis er 
gediskussieerd. Ook werden films vertoond o.a. over het Palestijnse vluch-
telingenprobleem. Verder houden drie werkgroepen zich in Ooststellingwerf 
bezig met het onderwijs, ontwikkelingshulp en werkende jeugd. 
Zeeland: De F.J.G. in Zeeland draait op het ogenblik uitstekend; het leden-
tel lógpt zeer snel op en men is erg aktief. Zo heeft het Moratorium Komité, 
waarin de F.J.G. goed vertegenwoordigd is, een kollekte gehouden voor het 
Medisch Komité Vietnam. Verder heeft het bestuur o.a. gesprekken gevoerd met 
de K.W.J., de gemeenteraadsfraktie in Middelburg en de Zeeuwse kulturele raad. 
Tenslotte bestaan .plannen om zich aktief op te stellen tijdens de komende ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten. 

Aktiviteiten van de landelijke F.J.G.: 

-N.P.J.C.R.:  Twee leden van het dagelijks bestuur hebben een gesprek gehad 
met Maarten Lekkerkerker, betaald sekretaris van de N.P.J.C.R. (Nederlandse 
Politieke Jongeren ContactRaad). 
We wilden wel eens weten, wat de N.P.J.C.R. met onze f 200,-- en de 
f 45.000,-- van C.R.M. doet. Dat bleek niet veel te zijn. Veel verder dan het 
organiseren van jongerenparlementen (parlementje spelen, net als de oudjes), 
het geven van inlichtingen aan Volkshogescholen en het uitgeven van weinig 
interessante brochures komt men niet. 

-Drugs: Omdat in de Tweede Kamer de drugs ter sprake zouden komen, zond de.  
F.J.G. aan alle kamerleden een brief, waarin ons standpunt t.a.v. de drugs 
uiteen werd gezet. Dit op básis van de revolutie, die op ons laatste kongres 
is aangenomen. Speciaal met het P.v.d.A.-lid, mevrouw Padt-Jansen heeft hier-
over nog nader overleg plaats gevonden. De brief werd o.a. vermeld in de 
Volkskrant en het Algemeen Handelsblad (zie elders in dit nummer). Ook in het 
vrijdagprogramma van de V.P.R.O. kwam hij ter sprake. 



-Mijnstaking in België:  Aan de Jongsocialisten in België werd een brief ge-
schreven, waarin werd gevraagd onze solidariteit met de stakende mijnwerkers 
in de Kempen over te brengen. De Rijkswacht wordt verweten veel te hard op 
te treden tegen de stakers. De situatie werd in de brief vergeleken met het 
optreden van de marechaussee in Amsterdam en de staking van de strokarton-
arbeiders in Groningen. 
-De Kapitalist:  Op het P.v.d.A.-kongres werden 150 exemplaren van het janu-
arinummer van de Kapitalist verkocht. De Kapitalist was pas de nacht (van 
donderdag op vrijdag) voor het kongres van de persen in Nijmegen gerold. 
Hierdoor kon niet' worden voorkomen dat de meeste leden pas de maandag na 
het kongres de Kapitalist in hun bus vonden. 
-Sekretarissen:  Aan de sekretarissen werd o.a. het N.V.V.Jongerenprogram, 
een stuk over leeftijdsgrenzen en over reklassering toegestuurd. We ver-
wachten van hen, dat ze dit spul aan belangstellende F.J.G.-ers doorgeven. 
-Zuidelijk Afrika:  Samen met de Arjos, C.H.J.0. en de K.V.P.J.G. werd een 
brie? gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer. Hierin werd gevraagd tij-
dens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken aan drie dingen 
speciale aandacht te besteden: 
1. De financiële steun, die de regering aan het Mozambique Instituut moet 

gaan geven. Het Mozambique Instituut is nauw verbonden aan de bevrijdings-
bewegingen in Portugees Mozambique. 

2. Opnieuw bij de regering aan te dringen op het in de NATO aanhangig maken 
van het gebruik van NATO-wapens in de Portugese gebieden in Afrika. 

3. Tenslotte moet de regering humanitaire hulp gaan geven aan de vluch-
telingen in Tanzania. 

-Kontributie-inning:  Over een tijdje zullen alle leden een accept-girokaart 
toegezonden krijgen, waarmee men de kontributie van f 6,-- kan overmaken. 
Degenen, die hun kontributie betaald hebben, krijgen gratis de Kapitalist 
en het Informatiebulletin toegestuurd. 
Een aantal afdelingen, zoals Amsterdam, Zeeland, Alkmaar, Twente en Utrecht 
willen tegelijkertijd hun plaatselijke kontributie ophalen. De leden in de-
ze afdelingen krijgen daarom een accept-girokaart met een hoger bedrag toe-
gestuurd. 
-De Kapitalist II: We willen de Kapitalist ook weer via de boekhandel gaan 
slijten. De regionale kontaktmensen zullen exemplaren van het februari-
nummer toegestuurd krijgen, om deze aan boekhandels ter plaatse aan te bieden. 
Zijn er mensen die in hun plaats ook wel een geschikte boekhandel kennen; 
willen ze dat dan doorgeven aan het sekretariaat? 
-Dagelijks  bestuur naar het Noorden:  De trip van het dagelijks bestuur naar 
Jioriingen, Friesland en Drente is uitgesteld. Dit, omdat op de afgesproken 
data, 14 en 15 februari de wereldkampioenschappen schaatsen op de televisie 
bleken te zijn. De F.J.G.-ers in het Noorden van het land vreesden daarom 
een geringe opkomst. Op verzoek van de F.J.G. Groningen zal het dagelijks 
bestuur nu pas na de Provinciale Statenverkiezingen (18 maart) naar de 
noordelijke provincies gaan. 
-Dolle  Mina:  De aktiegroep Dolle Mina heeft een pamflet uitgegeven, waarin haar 
idééWn staan. Het zal de afdelingssekretarissen worden toegezonden. Het is 
voor een kwartje per stuk te bestellen bij het landelijk sekretariaat. 

Verslag van de Algemeenbestuursvergadering: 

Het Algemeen Bestuur is zaterdag, 7 februari j.l. in het politiek cafg"Pie-
terspoort" bijeen geweest. Hier werd het volgende besloten: 
-I.U.S.Y.: De I.U.S.Y. verkeert in grote moeilijkheden (zie het vorige in-
Mgárrèbulletin). Besloten werd eerst kontakt op te nemen met de Belgische 
jonge socialisten en daarna mogelijk gezamenlijk een gesprek aan te gaan met 
de jongeren van de S.P.D. Deze laatste groep neemt, vooral doordat ze over 
veel financiën kan beschikken, een sleutelpositie in de I.U.S.Y. in. Vooral 
de mogelijkheden tot het oprichten van een meer progressief alternatief voor 
de I.U.S.Y. moet worden onderzocht. 
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-F.D.J.: Het bestuur zal kontakt opnemen met de F.D.J. (Oost Duitse kommunis-
MEE; jeugd organisatie) over de mogelijkheden van een uitwisseling. (De 
F.D.J. is dusdanig kapitaalkrachtig, dat het grotendeels voor de kosten kan 
opdraaien) 
-E.E.G.: Hans Brosse en Daniel Dankaart gaan drie dagen naar Brussel naar 
een konferentie van de E.E.G. (Verslag in volgende informatiebulletin) 
-D.D.R.: In de Tweede Kamerfraktie van de P.v.d.A. scheen heftige druk te 
worden uitgeoefend op die leden, die in overeenstemming met het besluit van 
het partijkongres een motie wilden indienen tot erkenning van de D.D.R. In 
een brief verzocht de F.J.G. de fraktie in de Kamer de volkenrechtelijke 
erkenning van de D.D.R. alsnog voor te stellen (zie ook het krantenknipsel 
elders in het informatiebulletin). 
-Aktieontwerp: Op het aktieontwerp van het dagelijks bestuur kwam weinig 
£ommentaar. Alleen vond men het geheel in weinig leesbaar Nederlands ge-
steld. 

-.Evert Vermeer Stichting: Voorlopig zal de F.J.G. de nieuwe opzet van de 
Evert Vermeer Stichting afwachten en dan beslissen, of ze al dan niet haar 
twee plaatsen in het bestuur weer zal innemen. 
-Het Algemeen Bestuur: besloot het bestuur van de P.v.d.A. uit te nodigen 
om gezamenlijk tinnen niet al te lange termijn een konferentie te houden over 
de strategie van de partij. 
Als haar bijdrage aan deze diskussie zal de F.J.G. het stuk van Willem van d 
Zandschulp inbrengen. Daarom zal het landelijk sekretariaat proberen zo 
snel mogelijk deze diskussiebijdrage van Willem weer te vermenigvuldigen en 
onder de afdelingen verspreiden. Dit om van de leden zo het nodige kommen- 
taar los te krijgen. Mocht de P.v.d.A. niet bereid zijn aan een dergelijke 
konferentie over haar strategie mee te werken, dan zal de F.J.G. zelf een 
open bijeenkomst over het onderwerp organiseren. Het Algemeen Bestuur vond 
het weinig zinvol om op het verzoek uit de leiding van de P.v.d.A.,een 
lijstje op te stellen met punten voor de komende verkiezingen. Dit, omdat 
de F.J.G. van mening is, dat eerst meer duidelijkheid moet zijn over de 
strategie die de P.v.d.A. wenst te voeren. 

-Verhouding Nieuw Links.j.F.J.G.: Naar aanleiding van een uitlating van de 
voorzitter van de 	Boudijn Uythof in de Haagse Post, werd het da- 
gelijks bestuur gevraagd, hoe ze nu eigenlijk tegenover Nieuw Links staat. 
Het D.B. gaf als haar mening, dat de F.J.G. zich vooral moet afzetten tegen 
die Nieuw-Linksers, die zich teveel hebben laten inkapselen. Een kritiek 
punt op geheel Nieuw-Links is, dat de diskussie over de doelstellingen geheel 
verwaterd is. 
-Jonderenrogram: Het Dagelijks Bestuur werd verweten, dat ze het jongeren-
program een feetje had laten sloffen. ("Er loopt helemaal geen rode draad 
door"). Besloten werd een groepje F.J.G.-ers (Winne Sprey-Meyerink, Ad Boer-
winkel, Willem van der Zandschulp en Boudijn Uythof) binnen een maand een 
goed program in elkaar te laten draaien. 
-Partijbestuurnotulen: Aan de P.v.d.A. zal worden gevraagd, of de F.J.G. weer 
inzage kan krijgen in de notulen van het partijbestuur. 

WEEKEND IN NOORD-HOLLAND: 

De drie gewesten van de F.J.G. in Noord-Holland (Amsterdam, Noord-Holland-
Noord en-Zuid) zullen gezamenlijk een weekend houden op 14 en 15 maart in 
de Jeugdherberg: "De Assumburg" in Heemskerk. Men is van plan o.a. de Zweed-
se sociaal-demokratie en de provinciale verkiezingen in het programma op te 
nemen. De leden in Noord-Holland zal nog nadere informatie worden toege-
stuurd, maar laten ze in elk geval beide data in hun agenda vrijhouden. 
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JaVoilankreamtvan DINSDAG 10 FEBRUARI 1970 

„Minderheidsmotie" vóór erkenning 

PvdA VERDEELD 
OVER DDR 

Jongeren doen 
beroep op 
partijbestuur 

DEN HAAG, 10 febr. — In de 
Tweede-Kamerfractie van de 
Partij van de Arbeid heerst ver-
deeldheid over het standpunt dat 
de fractie vandaag bij de begro-
tingsbehandeling van Buiten-
landse Zaken zal innemen inzake 
de DDR. De heren Roethof, Van 
den Doel, Voogd, Lems en Laban 
zullen naar alle waarschijnlijk-
heid met een „minderheidsmotie" 
komen, waarin zij volkenrechte-
lijke erkenning van de DDR vra-
gen. De rest van de fractie staat 
niet achter deze motie, hoewel de 
vijf leden hopen dat nog enkele 
mensen zich achter de minder-
heidsmotie zullen stellen. 

Gisteren zag het er naar uit dat er 
nog twee moties over deze kwestie in-
gediend zonden worden. De heren 
Fransen en Wierenga hadden een 
motie opgesteld, waarin zijn aandrin-
gen op een „niet onvoorwaardelijke 
erkenning" van de DDR en op steun 
voor de politiek van premier Brandt 
van Weet-Duitsland. Een motie in de-
zelfde geest, maar nog iets gematig-
der, was opgesteld door fractieleider 
Den Uyl en de heer Van der Stoel. 

Binnen de groep van de heer Roet-
hof verwachtte men gisteren echter 
niet, dat deze beide moties ook inge-
diend zullen worden. Men achtte het 
waarschijnlijker dat beide moties sa-
mengevoegd zullen worden tot één 
meerderheidsmotie. 

Een andere mogelijkheid is dat de 
meerderheidsgroep wèl de motie van 

fractie gewend met een open brief, 
waarin zij zeggen dat ze het betreuren 
dat de houding van de Kamerfractie 

de heer Roethof en de zijnen zal ver-
werpen, maar niet met een eigen mo-
tie zal komen, om de verdeeldheid 
niet al te duidelijk te laten blijken. De 
minderheidsgroep verwacht de steun 
van de fracties van D'66, PPR en PSP. 

De federatie van Jongerengroepen 
in de PvdA (FJG) heeft er in een 
open brief aan het partijbestuur op 
aangedrongen dat het bestuur de Ka-
merfractie zal vragen zich in een mo-
tie uit te spreken vóór volkenrechte-
lijke erkenning van de DDR. De FJG 
vindt, evenals de heer Roethof en de 
zijnen, dat het congresbesluit uitge-
voerd moet worden. 

De jongeren hebben zich ook tot de 
aanleiding geeft tot dergelijke oproe-
pen. „Misschien kunt u alsnog tijdig 
in de Tweede Kamer volkenrechtelij-
ke erkenning van de DDR Voorstel-
len", aldus de brief, waarin de FJG 
erop wijst dat dit punt „zelfs in de 
KVP-blauwdruk voor de jaren zeven-
tig" is opgenomen. 

Jongeren 
Aan de vooravond van het debat 

over buitenlandse zaken en ontwikke-
lingshulp lagen er nog meer open 
brieven. Een gezamenlijke open brief 
van de jongerenorganisaties van de 
KVP, ARP, CHU en PvdA aan alle 
Tweede-Kamerleden, waarin zij vra-
gen bij het debat over buitenlandse 
zaken en ontwikkelingshulp drie pun-
ten aan de orde te stellen; onder an-
dere het verzoek tot financiële steun 
aan het Mozambique-instituut. Dit in-
stituut houdt zich bezig met sociale en 
medische hulp aan de bevrijdingsbe-
weging in Mozambique. Ook willen de 
vier jongerengroepen dat de Kamer er 
bij de regering op aandringt binnen 
de NATO een principieel debat aan-
hangig te maken over het gebruik van 
door de NATO geleverde wapens aan 
Portugal in de Afrikaanse koloniën. 

Deze wensen staan ook in een peti-
tie van 742 priesters en predikanten 
aan de Tweede Kamer. De geestelij-
ken zijn ongerust over het uitblijven 
van initiatieven van de regering inza-
ke zuidelijk Afrika, hoewel veel poli-
tieke partijen op deze initiatieven 
hebben aangedrongen. 

De vier jongerenorganisaties vragen 
de Kamerleden in hun open brief ten-
slotte. minister Luns (Buitenlandse 
Zaken) te bewegen het verzoek tot 
hulp aan de vluchtelingen in Tanzania 
opnieuw in overweging te nemen, nu 
dit door het ministerie is afgewezen. 

Open brief 
aan Tweede Kamer: 

FJG dringt aan 
op legalisering 
van liasjiesj 
en marihuana . 

(Van een onzer verslaggevers) 
AMSTERDAM, ~Mai Ilaudgesi 

en marihuana moeten uit de Munt-
wet van 1938 werden geschrapt. Dat 
schrijft het bestuur van de rui de 
federatie ven jongerengreesna vbia de 
Partij van de Arbeid — in een, oma 
brief aan de leden van de Tweede Ka-
mer. De P30 schrijft: 
• dat hasjiesj en marihuana geen 
onthoudingsverschijnaelen -veroor-
zaken en niet tot de verslavende mid-
delen gerekend mogen worden; • 
lkdat zij in vergelijkin met andere 
middelen zoals alcohol e

g
n tabak zelfs 

onschuldig genoemd mogen worden 
41, dat de huidige wetgeving het ge-
bruik van marihuana en huil« le de 
criminele hoek drukt, wat kan leiden 
tot ongewenste sociale gevolgen. 

De FJG meent dat — wanneer has-
jiesj en marihuana eenmaal uit de 
opiumwet zijn geschrapt — ongeweits:• 
ste situaties bij de handel in deze 
stoffen voorkomen moeten worden 
door de instelling van vaste verkoop-
punten waar prijs- en kwaliteltacen-
trole plaats kan hebben en dringt aan 
op „het verscherpen van het vervol-
gingsbeleid ten aanzien van bande= 
laren in de algemeen als hard drugs 
erkende middelen". Tenslotte bevelen 
de PvdA-jongeren de instelling aan 
van een staatscommissie die deze 
maatregelen uit zal kunnen werkeis. 

De brief van het FJG-bestuur is 
verzonden aan de vooravond van de 
behandeling van de begroting van so-
ciale zaken en volksgezondheid, vol-
gende week in de Tweede Kamer. 
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Betreft: Lijst met adressen van leegstaande woningen c.q. ruimten gelegen 
in het centrum van de gemeente Den Helder. 

Hierbij wordt 11 aangeboden een lijst met adressen van leegstaande 
woningen c.q. ruimten, welke gelegen zijn in het centrum van de 
gemeente Den Helder. Deze adressen worden door de "Helderse Kabou-
ters" verstrekt aan "jongelui", die in het "Helderse Kabouterhuis", 
perceel Hoogstraat nr.48 te Den Helder, niet aan nachtverblijf ge-
holpen kunnen worden. 
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Bijlage Rapport 
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121.lasstraat 2a 
122.Zeestraat 14. 
123.Jasstraat 18. 
124.lasstraat 20. 
123. Zeestraat 22. 
126.Jasstraat 24. 
127.aasstraat 26. 
128.lasstraat 28. 
129.Daaatraat 30. 
130.lasstraat 32. 
131.lasstraat 29. 
132.Zeestraat 34. 
133.Jasstraat 35. 
134.Zeestraat 37. 
135.lasstraat 38. 
136.lasstraat 42. 
137.Dasetraat 41. 
138.Jasstraat 43. 
139.»weetniet 45. 
140.Dasatraat 46. 
141.Jasstraat 51. 
142.Jasstraat 32. 
143.lasstraat 53. 
144.Jasstraat 58. 
145.Jasstraat 60. 
146.lasstraat 61. 
147.lasstraat 62. 
148.Magistraat 64. 
149.Jasstraat 72. 

P 

LUBT II.  Zen overzicht van adressen van leegstaande woningen a.q.ruimt•n. welke X? 
gelegen zijn in het centrum van de gemeente Dan Selder. 

pe morimkons  

87.0ravenstraat 71 
88.0ravenstraat 78 
89.Gravenstraat 82 
90.0ravenstraat 84 
91.8ravanstraat 88 
92.Gravenstraat 92 
93.0ravenstraat 94 

94.8ehagenstraat 46 
95.8chagenstrazt 48 
96.8ohyponstrast 50 
97.8ohagenstraat 52 
98.8chagenstraat 72 
99.8chagenstraat 74 

100.8ehagenstraat 83 
101.8ohagenstraat 84 
102.Sahagenstraat 85 
103.8ohagenstraa$ 86 
104.8chagenstraat 87 
105.8chagenetraat 88 
106.8ohagenstraat 89 
107.8ohagenstraat 90 
108.8ohagenstraat 91 
109.8ohagenstraat 92 
110.8ohagenistraa, 93 
111.6ohaionstraa8 94 
112.8ohagenstraat 96 
113.8ohagenstraat 98 
114.8chagenstraat100 
115.8chagenstraat102 
116.8ohagenstraat103 
117.8chagenstraat109 
118.8ohagenstraat113 
119.8chagenstraat115 
120.8chag•nstraat 68 

D.8.2 september 1971. 
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Bijlagje 	1 - 
Betreft : "Oranje Vrijstaat" 

Wellioht ten overvloede doe ik II hierbij ter 

informatie toekomen een artikel uit het Noordhollands 

Dagblad van Woensdag 1 December 1971, betreffende het ter 

ziele gaan van de "Oranje Vrijstaat". 

Het artikel kan door II worden behoudt, 

P 
Alkmaar, 6-12-197 

F 
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van de Kabouters (het agressief klinkende 
„klootjesvolk" van Provo werd vervangen door 
het goedmoedige begrip „tronen") en over het 
volkslied van de uil die in de olmen zat. Maar 
toen Oranje Vrijstaat meedeed aan de gemeen-
teraadsverkiezingen, schrokken ze zich mooi 
een aap. Alleen in Amsterdam nl kregen de 
Kabouters 40.000 stemmers achter zich aan, 
hetgeen in één klap vijf raadszetels opleverde. 
De gemeenteraden van Den Haag en Leeuwar- 

it/ /NOORDHOLLANDS DAGBLAD , 
In winter van 1970 waren Amsterdam en 

Nederland getuige van de geboorte van een 
nieuwe natie — het Kaboutervolk, ludiek ver- 
enigd onder de paddestoel van Oranje Vrij- 
staat. Ex-Provokopstuk Roel van Duyn werd 
zijn ambassadeur. De volwassen politici mee-
smuilden vrolijk over het naïeve taalgebruik 

4 

den werden elk' met twee Kabouters verrijkt. 
Leiden, Alkmaar en Arnhem kregen er ieder 
één. 

Het is nog geen twee jaar later. Opeens komt 
de volgende mededeling van ambassadeur Roel 
van Duyn de natie verrassen: „In de zomer van 
1971 is de Oranje Vrijstaat uiteengevallen. Ge-
brek aan spektakulaire successen en onderlinge 
meningsverschillen hebben ertoe geleid dat er 
aan de zuigkracht van de oude maatschappij 
onvoldoende weerstand kon worden geboden" 
Een snelle verificatie leert dat Roel de waar- 

WOENSDAG 1 DECEMBER 1971 

heid spreekt. Om ons tot de bakermat van het 
kabouterisme te beperken: in Amsterdam be-
staan nog zes kabouterwinkels waar onbespo-
ten voedsel wordt verkocht, en de bejaarden-
dienst mag bogen op 500 kabouters die ouden 
van dagen bijstand verlenen, maar de rest van 
Roels luchtkasteel ligt aan piepkleine scherfjes. 
Geen volksvergaderingen meer, geen alterna-
tieve kledingindustrie, geen alternatief wo-
ningbureau voor het georganiseerde kraken en 
geen do, het speciaal voor Oranje Vrijstaat ge-
munte geld. Zelfs de echo van de geheide mee-
zinger over de uil in de olmen is verklonken. 

Amsterdam kan weer over 
de dag. 

Maar Roel van Duyn hee 
goocheld afscheid genomen 
schepping. Hij keurt Oranje 
een jaar en acht maanden in 
van de hoofdstad vertegenwo 
40.000 kiezers die hem daar 
lijks nog een woord waardig. 
inmiddels bij Meulenhoff in 
„Panies dagboek" verschenen. 
eerste aflevering van een nie 
dat als naam „De Paniekzaa 
kregen. Voorts zagen arbeiders 
phar in Weesp zich dezer 
tenddonker op weg naar hun 
ringd door Kabouters met pa 
zij konden lezen: „Onze hoop 
op politici, op de leiders van d 
de wetenschap die het alleen 
laten komen en die ons dagelij 
ren te stellen. Onze hoop is ge 
individuen die hun eigen vera 
beseffen en die daar naar ha 
Vrijstaat mag, kortom, terzie 
Duyn gaat door met de strijd. 

ORANJE VRIJSTAAT IS DOOD: 
LEVE DE PANIEKZAAIERS! 

Roel van Duyn• 't was te amateuristisc 
• 	/ 	 • 

(Van een onzer verslaggevers) 
AMSTERDAM — Wij praten met Roel van Duyn 
en zijn geestverwant Bart Edel in een van de ka- 
bouterwinkels waar de gewassen des velcls er onbe- 
spoten maar vrij vreugdeloos bijliggen. Allereerst 
willen we weten waaraan de snelle afgang van 
Oranje Vrijstaat te wijten valt. Van Duyn begint 
mystiek te murmelen over het geringe aantal Ka- 
bouters dat in staat is geweest om met bloemen 
en dieren te praten. (Zelf blijkt hij in zijn „panies 
dagboek" zeer vruchtbare gesprekken be . vereren 
met onder meer een bruine beuk). Als hem duide- 

Oranje Vrijstaat is teveel image ge-
weest en te weinig werkelijkheid. Het 
was allemaal te amateuristisch. Ik geef 
toe dat wij zelf tekort zijn geschoten. 
We hadden onze verwachtingen te hoog 
gesteld,. Anderzijds zijn de  kiezers van 
het volk van Oranje Vrijstaat tegen- 
over ons ook tekort geschoten. Wij heb-
". •kibignelijk als een katalysator ge-  

lijk wordt dat dit antwoord een alledaagse verslag-
gever niet kan bevredigen, wil hij wel wat meer 
kwijt. „Oranje Vrijstaat", zegt hij in vereniging 
met Bart Edel, „was een poging om een massale 
tegencu.ltuur te vormen. De opzet was niet fout, 
maar onze acties konden niet de grote, concrete 
veranderingen bewerken waarop we hoopten. 
Daarom raakten veel Kabouters teleurgesteld. Kijk, 
veranderingen voltrekken zich in golven. Het is 
moeilijk om continu tegen de bierkaai te vechten. 
Als een belofte, niet meteen wordt Ingeloot, .knap• 
pen de mensen af. 

belangrijkste symptoom van het feit 
dat we leven in een zieke maatschappij. 

Het bejaardenprobleem, de derde we-
reld en het klasseverschil zijn ook der-
gelijke symptomen, maar lang niet zo 
acuut. Als het milieu het begeeft, staan 
we voor de absolute catastrofe. En er is 
een duidelijke samenhang tussen de 
structuur van de maatschappij en het 
milieu. Een maatschappij die gebaseerd 
is op de concurrentiegedachte, moet per 
definitie vernntreinieend werken. Wat 

Als milieu het 
begeeft, staan we 

voor absolute 
catastrofe .... 



(Van een onzer verslaggevers) 
AMSTERDAM — Wij praten met Roel van Duyn 
en zijn geestverwant Bart Edel in een van de ka- 
bouterwinkels waar de gewassen des velcls er onbe- 
spoten maar vrij vreugdeloos bijliggen. Allereerst 
willen we weten waaraan de snelle afgang van 
Oranje Vrijstaat te wijten valt. Van Duyn begint 
mystiek te murmelen over het geringe aantal Ka- 
bouters dat in staat is geweest om met bloemen 
en dieren te praten. (Zelf blijkt hij in zijn „panies 
dagboek" zeer vruchtbare gesprekken te voeren 
met onder meer een bruine beuk). Als hem duide- 

lijk wordt dat dit antwoord een alledaagse rslag-
gever niet kan bevredigen, wil hij wel wat meer 
kwijt. „Oranje Vrijstaat", zegt hij in vereniging 
met Bart Edel, , „was een poging om een massale 
tegencultuur te vormen. De opzet was niet fout, 
maar onze acties konden niet de grote, concrete 
veranderingen bewerken waarop we hoopten. 
Daarom raakten veel Kabouters teleurgesteld. Kijk, 
veranderingen voltrekken zich in golven. Het is 
moeilijk om continu tegen de bierkaai te vechten. 
Als een belofte niet meteen wordt ingelost, knap-
pen de mensen af. 
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i.uyn gaar aoor met de strijd. 

        

Oranje Vrijstaat is teveel image ge-
weest en te weinig werkelijkheid. Het 
was allemaal te amateuristisch. Ik geef 
toe dat wij zelf tekort zijn geschoten. 
We hadden onze verwachtingen te .hoog 
gesteld. Anderzijds zijn de kiezen van 
het volk van Oranje Vrijstaat tegen-
over ons ook tekort geschoten. Wij heb-
ben kennelijk als een katalysator ge-
werkt. 

We hebben het geweten van de men-
sen verlost. Wij hebben ze de kans ge-
geven om te redeneren: laat ons op de 
Kabouters stemmen, dan zijn we er zelf 
van af. De beweging is doodgegaan om-
dat ze dachten: we hebben nu vijf ver-
tegenwoordigers in de gemeenteraad —
het zit verder wel goed. Onze cultuur is 
ook niet geschikt voor een voortduren-
de strijd. Die past niet in de manier van 
leven van de mensen. Zelf verkeer ik in 
een bijzondere positie omdat ik kan le-
ven van mijn boeken. Maar in het alge-
meen is het moeilijk om een full-time 
revolutionair te zijn". 

Einde in zicht 
De vraag is: wat nu? Hij wordt zo ge-

steld op de voorpagina van het nieuwe 
maandblad „De Paniekzaaier" dat de 
Kaboutergedachte á raison van één gul-
den per exemplaar in een oplaag van 
15.000 nieuw leven moet inblazen. Roel 
van Duyn geeft er zelf het volgende 
antwoord op: „Zie, een zaaier ging uit 
om te zaaien (Mattheus 4). Nu is het de 
paniekzaaier die uitgaat om in de har-
ten van Kabouters, ex-Kabouters en an-
ti-Kabouters het zaad van de bevrijden-
de paniek te zaaien. Het einde van onze 
westerse kultuur is in zicht. Ons resten 
nog vijf, misschien nog tien jaar om, 
voor het te laat is, ingrijpende verande-
ringen in de aard van onze samenleving 
door te voeren. Zo niet, dan zullen mi-
lieuverontreiniging, honger, overbevol-
king, delfstoffentekorten en oorlog in 
een serie van katastrofes de wereld 

Als milieu het 
begeeft, staan we 

voor absolute 
catastrofe .... 

wegvagen. De Kabouters hebben er hun 
laatste hoop op gevestigd dat in deze 
jaren die de laatste van welvaart en be-
trekkelijke rust voor de rijke landen 
zullen zijn, een massale en tijdige pa-
niek de mensen zal doordringen Daar-
om is het zaad van een heilzame, witte 
paniek dat de Kabouters zaaien". 

Het is een doodernstige gedachte, 
maar niet bijster origineel. Zelfs alver-
man (is in kabouterjargon gelijk aan 
anti-kabouter) prins Claus heeft zich 
herhaaldelijk voor dg televisie en in re-
devoeringen aldus uitgelaten. Geen 
krant, geen uitzending van radio of tv, 
geen weekblad en zelfs geen familie- 
tijdschrift die zich niet breed heeft uit- 
gemten om zich  het milieubederf te 
bekommeren. „Maarr al dat gepraat en 
geschrijf helpt niet", zegt Roel van 
Duyn. , 
„Je moet van onder af aan beginnen, 
bij de basis. Je moet elk individu af-
zonderlijk ervan weten te overtuigen 
dat hij verantwoordelijk is voor het 
milieu. Je moet gaan praten met de ar-
beiders zoals wij Kabouters zijn gaan 
praten bij Philips Duphar — en we 
hebben een hele lijst van chemische be-
drijven in petto. 

Je moet ze duidelijk maken hoe 't an-
ders kan, hoe er andere produktieme-
thoden en produkten denkbaar zijn dan 
de huidige. Langs die weg moet je ze 
ervan doordingen dat er eigenlijk een 
verandering van de hele maatschappij 
nodig is. Kijk: het milieubederf is het 

belangrijkste symptoom van het feit 
dat we leven in een zieke maatschappij. 

Het bejaardenprobleem, de derde we-
reld en het klasseverschil zijn ook der-
gelijke symptomen, maar lang niet zo 
acuut. Als het milieu het begeeft, staan 
we voor de absolute catastrofe. En er is 
een duidelijke samenhang tussen de 
structuur van de maatschappij en het 
milieu. Een maatschappij die gebaseerd 
is op de concurrentiegedachte, moet per 
definitie verontreinigend werken. Wat 
we nodig hebben, is een totale revolutie 
in de richting van een samenwerkings-
maatschappij met een plan-economie 
die de produktiemethoden in de gaten 
houdt". 

Oranje Vrijstaat is niet meer. Bart 
Edel daarover: „We hebben geleerd dat 
je een tegencultuur niet met 500 men-
sen van de grond kunt krijgen. Dan ben 
je te optimistisch. Het is iets dat moet 

door piet snoeren 

groeien. Je moet beginnen met kleine 
groepjes. De mensen moeten de kans 
krijgen om elkaar te leren kennen en 
om met elkaar tot samenwerking te ko-
men. Zo moet de gedachte van de te-
genmaatschappij zich eilandsgewjjs 
verbreiden over groepjes mensen die 
bereid zijn een witte economie op te 
zetten, die verantwoord willen leven te-
genover de natuur en de medemens, die 
sober willen zijn zodat ze veel tijd 
overhouden voor maatséhappeltilee 
en akties. 

Persoonlijk streef ik ernaar - ' filet 
meer dan de helft van mijn tijd nodig 
te hebben voor het verdienen van mijn 
levensonderhoud. De rest van de tijd 
wil ik besteden aan het voeren van ak-
ties en praktische hulpverlening aan 
mensen die dat nodig hebben. Maar 
soms wordt het me allemaal teveel. 
Soms krijg ik enorme blackouts en 

jongen, aarom j a je meg; 
weer studeren?" 

Kunnén we van de Kabouters nog 
politieke aktiviteiten verwachten na het 
fiasco van Oranje Vrijstaat? Zullen ze 
de trollen onder de politici opnieuw de 
stuipen op het lijf jagen? In ons ge- 

oprek doet Roel va: 
lachende magier vs 
Het kan best zijn d: 
in de gemeenteraad 

Oranje Vrijste 
bezoek, geen bl 
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Roel van Duyn: „'t was te amateuristisch" 
rden elk' met twee Kabouters verrijkt. 
Alkmaar en Arnhem kregen er ieder 

s nog geen twee jaar later. Opeens komt 
ende mededeling van ambassadeur Roel 
yn de natie verrassen: „In de zomer van 
de Oranje Vrijstaat uiteengevallen. Ge-
n spektakulaire successen en onderlinge 
sverschillen hebben ertoe geleid dat er 
zuigkracht van de oude maatschappij 
ende weerstand kon worden geboden" 
alle verificatie leert dat Roel de waar- 

heid spreekt. Om ons tot de bakermat van het 
kabouterisme te beperken: in Amsterdam be-
staan nog zes kabouterwinkels waar onbespo-
ten voedsel wordt verkocht, en de bejaarden-
dienst mag bogen op 500 kabouters die ouden 
van dagen bijstand verlenen, maar de rest van 
Roels luchtkasteel ligt aan piepkleine scherfjes. 
Geen volksvergaderingen meer, geen alterna-
tieve kledingindustrie, geen alternatief wo-
ningbureau voor het georganiseerde kraken en 
geen do, het speciaal voor Oranje Vrijstaat ge-
munte geld. Zelfs de echo van de geheide mee-
zinger over de uil in de olmen is verklonken. 

Amsterdam kan weer overgaan tot de orde een 
de dag. 

Maar Roel van Duyn heeft allerminst ont-
goocheld afscheid genomen van zijn ludieke 
schepping. Hij keurt Oranje Vrijstaat die hij 
een jaar en acht maanden in de gemeenteraad 
van de hoofdstad vertegenwoordigd heeft en de 
40.000 kiezers die hem daar brachten, nauwe-
lijks nog een woord waardig. Van zijn hand is 
inmiddels bij Meulenhoff in Amsterdams een 
„Panes dagboek" verschenen. En nu is ook de 
eerste aflevering van een nieuw maandblad uit 
dat als naam „De Paniekzaaier" heeft meege-
kregen. Voorts zagen arbeiders van Philips Du-
phar in Weesp zich dezer dagen, in het och-
tenddonker op weg naar hun werk, opeens om-
ringd door Kabouters met pamfletten waarin 
zij konden lezen: „Onze hoop is niet gevestigd 
op politici, op de leiders van de industrie of op 
de wetenschap die het allemaal zo ver hebben 
laten komen en die ons dagelijks gerust probe-
ren te stellen. Onze hoop is gevestigd op u, op 
individuen die hun eigen verantwoordelijkheid 
beseffen en die daar naar handelen". Oranje 
Vrijstaat mag, kortom, terziele zijn — Van 
Duyn gaat door met de strijd. 

NHD 

Bart Edel (links) en kiel van 
Duyn in een der Kabouterwin-
kels. 

IJSTAAT IS DOOD: 
PANIEKZAAIERS! 
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belangrijkste symptoom van het feit 
dat we leven in een zieke maatschappij. 

Het bejaardenprobleem, de derde we-
reld en het klasseverschil zijn ook der-
gelijke symptomen, maar lang niet zo 
acuut. Als het milieu het begeeft, staan 
we voor de absolute catastrofe. En er is 
een duidelijke samenhang tussen de 
structuur van de maatschappij en het 
milieu. Een maatschappij die gebaseerd 
is op de concurrentiegedachte, moet per 
definitie verontreinigend werken. Wat 
we nodig hebben, is een totale revolutie 
in de richting van een samenwerkings-
maatschappij met een plan-economie 
die de produktiemethoden in de gaten 
houdt". 

Oranje Vrijstaat is niet meer. Bart 
Edel daarover: „We hebben geleerd dat 
je een tegencultuur niet met 500 men-
sen van de grond kunt krijgen. Dan ben 
je te optimistisch. Het is iets dat moet 

door piet snoeren 

groeien. Je moet beginnen met kleine 
groepjes. De mensen moeten de kans 
krijgen om elkaar te leren kennen en 
om met elkaar tot samenwerking te ko-
men. Zo moet de gedachte van de te-
genmaatschappij zich eilandsgewjjs 
verbreiden over groepjes mensen die 
bereid zijn een witte economie op te 
zetten, die verantwoord willen leven te-
genover de natuur en de medemens, die 
sober willen zijn zodat ze veel tijd 
overhouden voor maatschappelijke hulp 
en akties. 

Persoonlijk streef ik ernaar" giet 
meer dan de helft van mijn tijd nodig 
te hebben voor het verdienen van mijn 
levensonderhoud. De rest van de tijd 
wil ik besteden aan het voeren van ak-
ties en praktische hulpverlening aan 
mensen die dat nodig hebben. Maar 
soms wordt het me allemaal teveeL 
Soms krijg ik enorme blackouts en 

jongen, aarom ja Je rue 
weer studeren?" 

Kunnen we van de Kabouters nog 
politieke aktiviteiten verwachten na het 
fiasco van Oranje Vrijstaat? Zullen ze 
de treilen onder de politici opnieuw de 
stuipen op het lijf jagen? In ons ge- 

sprek doet Roel van Duyn op die glim-
lachende manier van hem erg onzeker. 
Eet kan best zijn dat hij nog tertigkeett 
in de gemeenteraad, zegt. hij. 

Oranje Vrijstaat is dood. Geen 
bezoek, geen bloemen. Maar het 

Kabouterdom leeft. Alleen is het 
volkslied over de uil in de olmen 
vervangen door „zou 't erg zijn, 
lieve opa, als de wind niet meer 
waait ...". 
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Op donderdag 12 maart 1970 heeft een bijeenkomst 
plaats gevonden van de "Volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-
erotiek", in het gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe Herengracht 
29 te Amsterdam. 

Aanwezig waren on geveer 125 personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof Hugo Gerrit, geb. te Den Haag, 20-1-1943 

Bij de opening van de vergadering werd 
	 vezocht een financieel overzicht te geven. Hij dee177717ede 
dat van de v an Omroep 2000 ontvangen f. 5000.-, f. 4700.- was uitge-
geven aan onkosten pelsdienSt, aankoop van een nieuwe pers, aanzui-
vering van tekorten en aanschaf van een witkar. Uit de zaal werd ge-
vraagd om een nadere specificatie. 	 stelde dat het economisch 
fundament van Oranje Vrijstaat eigenlijk 71- ,r) de bank gepikt was zo-
als later gebleken is. In zeven kwal-tier was het geld uitegeven aan 
bovengenoemde goederen. De witkar zal gebruikt worden bij de komende 
geeenteraadsverkiezinen. Er bleken vier financiële adviseurs te 
zijn benoemd, te weten, Roel van DUIJN, 

en 

Ter sprake kwam het feit dat door de B.B.I. 
f. 25.- per --.vond zaalhuur zou zijn gevraagd. Er kwam bij de be-
spreking hierover een alternatief voorstel om f. 1.- per jaar aan 
de B.B.K. te betalen, z jnde het bedra dat de B.B.K. ook aan de ge-
meente betaalt. 

Bekend. gemaakt werd dat een eigen Staatsdrukke-
rij zou worden gevestigd in de "Knetterwinkel", Nw. Leliestrat 105, 
te Amsterdam. Een off-set pers zou reeds gekocht zijn. 

Voor de sportliefhebbers werd een fietstocht 
aangek-ndigd op maandag 16 maart 1970. Start Frederiksplein. Eind-
doel Dam. 

Besproken werd de mogelijkheid om het "Sigma" 
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centrum aan de Kloverniersburgwal, te Amsterdam in gebruik te nemen 
als wekelijks vergaderlokaal. Besloten werd eerst om dit gebouw 
aan de ge: eente te vragen. 'dordt het niet g.eeven dan zal de zaak 
aan het ministerie voor volkshuisvesting worden ,,.eeven om plannen 
te maken voor bezetting. 

Medegedeeld werd dat de DO het wettig betaalmiddel in 
de Oranje Vrijstaat een tegenwaarde heeft van f. 3.— per 585/1000e 
gram. In vier winkels wordt de DO als wettig betaalmiddel geaccep-
teerd, te weten: Fifth Dimension,  Gasthuismolensteeg 12, Rarekiek, 

 Runstraat 31, De E877n Hekma Consoles,  Egelantiersstraat 224 en 
de firma. SCHOORL  op het Rokin, nummerriet bekend. 

Opgericht zal worden een alternatieve kledingindustrie 
waar gemakkelijke kleding vervaardigd en verkocht zal worden. 

Het departement voor sabotage tegen macht en geweld 
deed mededeling van de op woensdag 11 maart gehouden aktie in 
de Juliana van Stolbergkazerne te Amersfoort. Vermoed werd dat de 
zaak verraden was omdat het geheel zo mooi verliep en de marechaus-
see zo vriendelijk was. 

In verband met het verraad in de bakfietsenaffaire 
werd gevraagd of de BVDers in de zaal op wilden staat. In de gesprek 
ken hierover werd gesteld dat in feite spionage werd gepleegd ten-
opzichte van de Oranje Vrijstaat. 

hield nog een betoog 
over het wel of niet anarchist zijn van Van DUIJN. 

	 gaf een uiteenzetting over de 
Bleck Panthers en een vei.Eaaeling over het al of niet toelaten van 
	. Zij riep op tot steun aan de op zaterdag 14 maart 

1970 te houden demonstratie van "De Vrijheidsschool". 

Door het departement van milieuverontreiniging is 
een adhesie-telegram gestuurd naar Oe Thant i.v.m. het bijeenroepen 
van een congres over milieuverontreiniging in 1972 in Stockholm. 
Einde. 



"4: 

Onderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc. 

4( 
Op donderdag 19 maart 1970 heeft weder gen 

bijeenkomst plaatsgevonden van de "Volksuniversiteit vo sab age 
en pseudo-erotiek", in het gebouw van de B.B.K., aan d - ie 
Herengracht 29, te Amsterdam. 

Aanwezig waren ongeveer 90 personen. 

Besproken werd om op zaterdag 21 maart 1970 de 
aktie "Wandelende Tak; te organiseren. Het is de bedoeling dat 
iedere kabouter meehelpt om op verschillende punten in de stad 
bomen te planten. 	 zou zaterdagochtend met enkele jon- 
gens naar het natuurreservaat in Velp gaan om daar de te gebruiken 
bomen op te halen.  	deelde mede dat 	 haar busje 
terbeschikking zou stellen om de bomen te vervoeren. (uiteindelijk 
is van het busje van 	 niets terecht gekomen en heeft 
de VARA een auto terbeschikking gesteld om de bomen op te halen) 

Verder werd aangekondigd om op zaterdag 21 maart 
1970 een "spandoekaktie" te houden op de Dam.     van de 
"Aktiegroep"70"riep mensen op om in het "Stadhuis" in de Pieters-
poort condooms met gas te vullen, zodat de spandoeken de lucht in 
kunten. De condooms zijn terbeschikking gesteld4bor de NVSH. 

In hotel "De Rode Leeuw" zal op zaterdag 21 maart 
1970 des avonds om 20.- uur een vergadering worden gehouden. Be-
sproken zal worden de candidaatstelling voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. 

In verband met de capaci- 
teit van de zaal werd verzocht niet allemaal te komen. Uitnodigin-
gen voor deze vergadering zouden persoonlijk worden verzonden. Een 
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Een copy van een verzonden uitnodiging is bij dit verslag ge-
voegd. 

deelde nog mede dat er zaterdagavond in 
Amsterdam gratis openbaar vervoer is. Wat hij hiermede bedoelde 
is niet direct duidelijk geworden. Later zei 	dat hem was 
gebleken dat op zaterdagavond praktisch geen controleurs van de 
gemeentetram in dienst waren, zodat vrijwel in alle openbare ver-
voermiddelen gratis gereden kan worden. 

Omstreeks 22.- uur ging men in kleine groepjes naar de 
Dam, om daar de bekende biljetten van f. 2000.- te verbranden. Op 
de Dam hielden   en 	 een toe- 
spraak. De bedoeling van deze vooisstélling was om te laten zien 
dat het geld van de "oude" maatschappij werd vernietigd en de vernietigd 
"DO" werd ingevoerd. Op het moment dat  	_ een biljet 
van f. 2000.- wilde verbranden werd hij door de politie aange-
houden. Het bleef hierna nog een tijdje onrustig op de Dam. Op 
een gegeven moment stelde - 	 I voor naar het Hoofdbureau 
van Politie te gaan om te protesteren tegen de aanhouding van 
	 Voor het Hoofdbureau van Politie ging men over tot een 
sit-down aktie onder het roepen van "Hugo moet vrij". Te onge-
veer 24.- uur werd het weer rustig. 
Einde. 



Beste kabouters, 

Zaterdag 21 naart om S uur in de "Rood e Leeuw° op het Damrak 

nr. 93-94 wordt een bijeenkomst gehouden i.v.i . het opstellen van de 

kandidatenlijst "Amsterdam .kabouterstad" voor de komende gemeente-

raadsverktezinsen. 

Kom 	dan ook? 

Je.hebt je opgeL:even voor deze lijst,maar alp je jezelf niet bcht 

kandidal_t wilt stellen of jonger 'gunt dan 23 janr,kom dan niet,om 

verwarrinj in de vergad ring te voorkomen. 

i;e hele lijst zal later nog in de volksvergadering besproken worden, 

zod:4t je altijd nog in de ge1e2;e::heid bent om ko.z,lentaar te geven en 

alles dan nog veranderd kan worden. 

Wijze raad van een kabouterl: 

.Jedenk wel wat je bogint,daar er veel tijd r kennis en energie 

voor nodig is om e:n ja;:r of langer raadslid te zijn. 

vriendelijke 6roeten, 

Cora. 
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proeftijd gahlwee jaar. De twee ver• 
dachten hadden op 19 maart van dit 
jaar een aantal. namaidt-bankbfilottesi 
van 2009, Oden-- ter bese«eing 

deer Omroep 2000 — op de 
'Veil:rinst 

Hugo Willems 
doelel 

~ m
morgen 

was dat b o daar-
mee  symbolisch het geld_-systeem van 
<14)  - 	nege~Pti', te: vernieti- 
gen. 	ontkende dan ook de, na- 

-te hoblioh :v 	d, 
ten laste was gelegd. ~- 

toiárochter im.. ..7. 'van Schaik 
een OrnislOSWaardenge boete .op, (go- 

 gatlizeoaale be 
 

v een proeftijd 
des verstoft; actlinteiten vim de 

verdachten ie Oranje : Vrijstaat zou 
belemmeren. Hein; Willems en Fred 
Ituissenaar zullen beiden tegen het 
vóimis in beroep gaan.; 



DE AMSTERDAMSE kabouter- wordentingin da: get~rneerden 
maatschappij haat mistige ; Sch.: tot de ~Val oVer, grepéli Hugo 
eigen publiciteltedijOt opgericht; 	en voerden bont.» ruw& 
die van alle bell~uke 	.en: wijze af naar een klaarsta:mie 
gebeurtenissen verslag uitbitinda overvalwagen. De, kabouters, die in: 

, Over de aanhouding van Hugo Wil- spontane verontwastrdigin 
lems, waarover u .gisteren al kon deze daad van agressie ver 

(.»zen; hier het alternatieve geluid 'eisten. onmiddellijke vrijlating van 
.vanhet Kabouter Pers 'Hum: 	Hugo Willems. Doch hen werd 

middels een mechanische Stem  toe- • • 
'.,;4:: . ".De oude maatschappij is Overgej gebulderd dat ze moeuilldteden 
t:: gaan iet een schandelijke ,provoka- zondigt trijgen als ye zo doorgingen..., 

' 	, Or 	VAijstaat , door apve)tdien_ probeerden. niet.getint- 
rfvan redenen '.'keii2mearda';prcivoltliteutit - van dot 

zen van pen 
ontwerper van • 
muntstelsels "liet 
de .essebties ïvan . dit' 
genoemd. was in den 
ving der kabouters, gen grote troe- k onze ambten 	 t- 
penkonseatratie van geiiniformeer 	veerar nze am iassad eur; _ oel van 
de schaduweplitie.ven de bevriende DM zal om Opheldering vragen . 
overheid waar li temen. Toen de in d:_eerjagágaggg-~gsl en deze 

,eerste bankbiljegten uit de zakken d'a~ —agrle—schess erp verporde-
gehaald wette*, om verbrand te len." 

ë.iv-  • olic il-maatacha' 	-~ede 
en 	lOkken «gar. -enke- 

le kabouters Met- -de vuist te ..betreep 
.ken. Een grote groep kabouters -trok '• 

- .. k.„ later ep naar het: hootdbiircb_man de • 
 sc 	 ont~geis. de 

e.: nvii~Otelling van 
Van de,:::Hugá: te eisen. 

"den:,  gew 	e resultaat . ot - halt drie. 
biermee 	 werd Hugo..vastgebonden 

de - afscherft," van isst. 	geld 	voor verhoor. ~reeks. dat "O da»: 
Oranje Vrijstaat:-.40 	

. 	
zou hij. volgen& mededelingen:van 

gébranht. lyedsitilderis 	

• 

de schinluwpoijihk.aijn vrijgelaten. - hete' 
	de • Wij vragen ons at wat .het doel ie 

alternatieve van deze onvertilalde prcivoiratie je-
1, waarin gene Oranje Vrijstaat:1M~ wij 

el werden , dit Opvatten als, een :vering** oor-
omge  Waar 



Voorstel Roel won Duijn: 

re_ ii;!rnening over auto's 
umenstad " 

via enquête' 
(Van een onzer verslaggevers) 

4: 4.11fSTERDAM, dinsdag — Het 
Roel van Dun (500Y0) 12~ 

1. calegeineenterand voorgesteld te be-
onder de bewoners .  van de bin- 
van. veertien jog en alle ver- 

	

, 	date betrokkenen een Olga" te hou- 
die 	te. 	over de 

• ...P9011imb. 	 .mattes.in de 
Irolprielitilia 	over 	

• 
de 0~131:heden 

dit aantal te 	 , _ u. 	• Izmialliffi%L.: 

Rdè, vort 
m als  

fligntrd'ezé veritiggeuer> 
21 maart -,liet ee 

`
4)(~ 

eel. 	 van de • 
.verledert. 

Ilatildvertirinding 	
game/ als bij de 
de boa** 

1!ijn 	 refgetolien doiti4 
veeg de raadsleden 

(PreligLigt J. Statiger 
dettaidi vragen te 

:'..*ktpilest *aalt en W. 	' 
e °ik vragen' Van 14neL vans  Duijn

. - -trabbilk betrek Ging op de' 
van *Wo . Willems,rignate*:•:Van: 
~á en hulpverlening van 
V_riiataatv dicantenlagavontl, Hij Inlegt: 
',Kunnen B en W anittaineilijk zinken 
waarom ziek elke dernderdagavongb 
een grote politiemacht 'roet de DadF 
wenen!~ en waarom op.dondendag- 
afrond 10,-"milart is opgetreden tegen 
een grog! vreedzame kaboutees, 
OP de. Dant vals geld verbrandden 
~der:daarmee ook maar iemand last 
te bezongen?"  
" Verder: „Kunnen B n W verklaren 
waarom op geheel w• 	wijze 
Hugo Willems bij dezegelegenheid 
wend gearresteend?" En: „Zijn B en, W 
niet van mening' dat er regebintugh 
escalatie v donflicten tussen bt~s 
en politie< destildsfrond bet 	- 
UTJE 	~Os eend het Ui" 
verdjel, • 	moet worden 	; 
dat 'daar! 	Poli_tie er 'zeng" V9°i' 
moet dragen net- Can bik in dit 
verstaisfigerJwasaltr4als"cle PON- 
tie zich tip-de 	 gehouden 
had, zoals zij bij soortgel 'toe gelegen-

: heden, -donderdagnvond 5 en 12 . 
bruarilii7O; heeft gedaan?" 	.. 

Tensioine Vraagt Van Duijn of Hee 
W op zeer korte termijn kunnen meee l;. 
delen of zij bereid zijn de overbodige 
en iorovoceréride politigeoneentratiat 
op de Dam op donderdagavond atth-

•  terwege te laten en zo andimins 
lijk de. Dam als. speettinattc-'te I 
gebrogten, 	dt zonder hinder voor 
de bevolking gebeurd?' 

De;bieer Steiger steg: gd» vragen 
haar "fanitleldIng van ',ben' Ingezonden 
brief: in een.: dagblad.-Mitarin werdt 
verteld,  dat dè politie bint jenden die 
op.ge *Naai van diffifeekeirfrel sa 
de bus stand,te waebtelt -  een klap met 
dé wapenatek.gali ,  
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Oranievriistaatkaboutort bebee-gisternddeng 	Dam getnibeard ',;;I:.ochtraidante to rneme.: Do* midOel 
 en 

van opgeblazen.; condooms, .wilden. 	
pamfletten laten . opetibide me. da: tekst ,Atánk. leuter _ kabouter!' 

P7O-DeViclikt. kinnenstvd" Alleen mol «tik 'Peiler wol*. „AutOcriák of ki,ttdovorbéheir. Mij *fp« 

Daarna prolmerdewdo lágoticers. (er 'wei" .;1 er tien) am de oveigebleveelinije sOndeoken aap :Dg:Zopmgokmyk. 
te bevestigen, wat voirkoMen werd doiet,_„iie aanwezige politiemannen. 
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CHTRECLAME 
VAN KABOUTERS 

ING NIET OF. 



Onderwerp:  
Volksvergadering kaboute 

Op donderdag 14 janu ri 1971, heeft in het 
gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe Prinsengra ht 29 te Amsterdam 
een Volksvergadering van de kabouters plaats gevonden. Aanwezig waren 
ongeveer 20 personen. 

. riep de aanwezigen op 
om op 14 februari 1971 naar zijn woonadres 
te komen. Aldaar zal een vergadering worden belegd door de aktiegroep 
"Strohalm". Het onderwerp van de vergadering zal de waterverontreini-
ging zijn, speciaal het water van de Sloterplas. 

Een onbekend gebleven persoon vroeg de aan-
wezigen om in de stad op de radiaal-wegen pijlen te gaan schilderen en 
wel in tegenovergestelde richting. Eenzelfde aktie, had volgens spre-
ker ook in Rome plaats gevonden en met goed gevolg. De bedoeling van 
deze aktie is, dat het verkeer in de war wordt gestuurd (op de radiaal- 
wegen) en dat de binnenstad van autoverkeer zal worden ontlast. 

sprak over de komende Volkstelling, 
Hij wilde, dat de kabouters gingen samenwerken met de aktiegroep 
"Waakzaamheid". Er werden plannen geopperd om te gaan solliciteren 
als enqueteur, om zodoende in de gelegenheid te zijn om de formulieren 
te vervalsen. Tevens werd er besloten om in februari zoveel mogelijk 
formulieren op de Dam te Amsterdam te verbranden, tijdens de "National< 
Verbranddag." 

kondigde aan, dat er op woensdag 
20 januari 1971, om 10.45 uur een aktie zal worden gevoerd bij het 
Beursgebouw, tegen een door hem vermeende effectenzwendel, gepleegd 
door de A.M.R.O.-bank. 	 liet de aanwezigen weten, dat er bij 
haar in het pand 24 personen verplicht waren afgekickt, omdat recher-
cheurs de vorige week enkele opiumhandelaren hadden gearresteerd, zo-
dat er momenteel geen verdovende middelen meer werden geleverd. Zij 
wilde de kabouter-raadsleden achter deze zaak spannen, omdat zij vond, 
dat de gemeente in dit geval voor verdovende middelen moest zorgen. 
Tevens stelde 	 een niet in gebruik zijnde ruimte in haar perceel 
ter beschikking van de Oranje Vrijstaat. 

Tegen het einde van de vergadering werd mede. 
gedeeld, dat er die nacht geplakt zou worden door de aktiegroep '70, 
tegen de komende volkstelling. 	 Einde. 

V -K. 



Onderwerp:  
Volksvergadering kabouters. 

Op dohderdag 7 januari 1971, heeft in het 
gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe Prinsengracht 29 te Amsterdam  
een Volksvergadering van de kabouters plaats gevonden. Aanwezig wa-
ren ongeveer 25 personen, waaronder: 

Van DUYN, Roelof H.G. 	 geb. 20- 1-43. 

Door de voorzitter, 	 werd over 
de komende Volkstelling gesproken. Deze deelde mede, dat hij contact 
had met: 

é 

lid van de aktiegroep Waakzaamheid. Men wil 
in februari a.s. op de Dam te Amsterdam een Nationale Verbranddag 
houden van (namaak)- persoonskaarten. Verder werd er door : 
op aangedrongen de komende Volkstelling te saboteren, door persoons-
kaarten te beschadigen of te vernielen. Ook zal men tijdens de Volks-
telling trachten, ambtenaren hiermede belast, de tas met formulieren 
afhandig te maken, door op straat de tas uit de handen van de ambte-
naar te rukken. 

R. v. DUYN  deelde mede, dat door hem drie 
nota's waren opgemaakt ter indiening bij de gemeenteraad. De nota's 
hebbeh betrekking op de water- en luchtverontreiniging en op de ge-
boortebeperking. 

Onder supervisie van 	 
en Van DUYN,  werd een werkgroep, genaamd "Het Klagende Kikker-

tje", opgericht. Men wil weer levende kikkertjes zien in de sloten 
rondom de Sloterplas, die volgens de zegslieden door het G.V.B. (olie 
worden bevuild. 

Tegen het eind van de vergadering liet 
	  horen, dat hij naar Straatsburg wilde om bij de aldaar 
gezetelde Raad van Europa,te  protesteren, dat in Nederland de rechten 
van de mens werden misbruikt, i.11..tól. de Volkstelling. 

Einde. 

V -K. 



IN MEMORIAM 1971 - NIEUWJAARSREDE Roel van Duyn 

Agendapunt 10 b - Raadsvergadering 6 januari 1971, Amsterdam. 
Voordracht van Bur:emeester en Wethouders tot verhuring van een terrein 
aan de Corsicaweg aan de N.V. Container Terminal "Amsterdam". 	-/ 

-o- 

  

   

Ik zou geen behoefte gevoeld hebben om bij dit agendapunt het woord te ne-

men als niet een ambtenaar mij gewezen had opeen brief, die hij gevonden 

had in de map voor ingekomen stukken in de Leeskamer van het Stadhuis, die 

overigens niet op de Agenda onder de Ingekomen Stukken is vermeld. De 

brief is merkwaardig genoeg ondertekend door R. van Duyn; een naamgenoot, 
maar zeker geen tijdgenoot van mij, want de brief is gedateerd 1 januari 

1981. Alleen dankzij het bestaan van kabouterjaren is deze brief door de 

tijd tot ons kunnen reizen. Aangezien de brief betrekking heeft op onder-

havige voordracht, meen ik dat hij belangrijk genoeg is om hem in zijn ge- 

heel voor te lezen. 

1 jan. 1981 

Liefste, 

Ik zit hier op de vierde verdieping van een gekraakt pand, pr-ecies 

tegenover het stadhuis, voor het raam. Beneden me klinkt een woedend ge-
krijs van een menigte mensen die het stadhuis bestormt. "Water, water," 

gillen ze. Het is een onbeschrijfelijke chaos. De hysteriese massa heeft 
alle ruiten van het stadhuis met stenen kapot gesmeten. Uit deze gapende 

wonden steken de.lopen van geweren waarmee de politie-agenten in opdracht 

van burgemeester Van Thijn het Stadhuis verdedigen. Zoëven heeft Van Thijn 

geprobeerd met een megafoon vanuit een raam een toespraak tot de massa te 

k 'zien, maar ik kon juist zien, hoe hij door stenen getroffen terugdeinsde 

en zijn pogingen de mensen tot rede te brengen opgaf. 

0, daar zie ik een oude vrouw door een kogel getroffen worden en 

op straat vallen. Om haar heen schreeuwen de mensen om wraak en graven fu-

rieus de laatste stenen uit het plaveisel. 

Liefste, ik schrijf je deze brief in grote haast en als hij je ooit 

zal bereiken, herinner je dan dat het vandaag precies tien jaar geleden is, 
dat wij elkaar voor het eerst ontmoetten? Maar er is nu geen tijd voor een 
sentimentele terugblik. Vandaag schijnen al die gevaren, waar wij kabouters 
destijds al voor gewaarschuwd hebben, hun apokalyptiese hoogtepunt te be- 
reiken. 

Toen ik vanochtend de kraan open draaide, stroomde geel, schuimend 

water met een brakke stank in midn wasbak. Over de radi:n 1:4 nm frnh* 	nm- 



ticiden, aardolie-produkten, wasmiddelen enz. dodelijk vergiftigd zijn. 
Ook bij jullie, 1000 km. ver van hier, zijn dezelfde uitzichtsloze hongers- 
noden en epidemieën -  uitgebroken als overal elders ter wereld heb ik ge-
lezen. En overal is de oorzaak dezelfde: vergiftiging door gechloreerde 
koolwaterstoffen kwik, zware insekticiden, koolmonoxyde, benzyreen in het 
voedsel, de lucht en het water en een chronies gebrek aan zonneschijn op 
het aardoppervlak als gevolg van het zware wolkendek, dat nu 40 % dichter 
is dan toen wij elkaar tien jaar geleden op Nieuwjaarsdag een gelukkig 
nieuwjaar wensten. 

Liefste, deze Nieuwjaarsdag is het begin van het einde. Het is 
zeer de vraag of deze katastrofe sinds 1976, het jaar van de vergiftiging 
van de Noordzee en de middeleeuwse, door ratten verspreide pest-epidemie 
in Europa, nog wel afwendbaar was. Wel ben ik ervan overtuigd, dat dat 
mogelijk was geweest vanaf die eerste januari 1971, als we toen een heel 
andere weg met onze ekonomie en onze samenleving waren ingeslagen. Het ver- 
baast je misschien, dat ik me op dit moment kan koncentreren op de vraag 
wat we in 1971 hadden moeten doen om deze dag des oordeels te voorkomen. 
Toch heeft dat zin, want als kabouter kan ik proberen als tijdreiziger 
tien jaar terug te gaan om de mensen die toen Zeefden, te waarschuwen; een 
doorslag van deze brief zal ik naar het Stadhuis sturen. 

In 1971 was het nog niet te laat om een einde te maken aan de ver-
giftiging van de aarde en de verhongering van tientallen miljoenen mensen 
per jaar. Een radikale omschakeling van de landbouw op methoden die niet 
afhankelijk zijn van insekticiden was dan noodzakelijk geweest. Maar ik 
herinner me nog, hoe het Gemeentebestuur een bescheiden voorstel van mij 
om in het Stadhuis biologies-dynamiese produkten te gaan gebruiken, af- • 
scheepte met het valse argument dat dat veel duurder zou zijn, Een alge-
mene omschakeling van alle olie-verslindende motoren naar elektro- of 
hete Zucht motoren was dan nodig geweest. Maar ik herinner me nog hoe bij 
de behandeling van de N.V. Container Terminal Amsterdam wethouder Bootsma 
het transport d.m.v. Diesel-schepen en benzine-vrachtwagens enthousiast 
verdedigde. Het was nodig geweest, de kwaliteit van onze wateren met hand 
en tand te verdedigen. Maar ik herinner me, dat de bouw van de Mammoet-
olie-tankers in de Amsterdamse haven in 1971 "vooruitgang maakte" (zoals 
het toen heette), dat men tenslotte zwichtte voor de vestiging van een 
nieuwe petro-chemiese industrie in het westelijk havengebied en dat men 
het wassen van auto's aan de Sloterplas bleef tolereren. 

Het was nodig geweest ook als Gemeente de Derde Wereld duidelijk 
te gaan helpen. Maar ik herinner me nog dat een nota van ons over het 
inrichten van een permanent aktie-centrum m.b.t. de problemen van de 
Derde Wereld door de Gemeenteraad onuitvoerbaar wegens gebruik aan geld 
werd verklaard. Het was nodig geweest tot geboortebeperking over te gaan. 
Want terwijl het miljoenen jaren had geduurd voor de wereldbevolking in 
1930 twee miljard bedroeg, had dit aantal zich al in 1975 verdubbeld. 
Speciaal in rijke landen als Holland was geboortebeperking nodig, want 
daar gebruiken de mensen tientallen keren meer voedsel dan de mensen in 
vele onderontwikkelde landen. Maar ik herinner me hoe een bescheiden voor- 
stel van de Kabouterfraktie (die toen nog min of meer in het parlemen-
tairisme geloofde) om bij de huwelijksvoltrekking een brochure over ge-
boortebeperking van gemeentewege aan de pas getrouwden kado te doen, door 
de KVP bestempeld werd als "een grove poging tot inbreuk op het heilige 
recht van ouders zelf het aantal van hun kinderen te bepalen" en dat het 
door de Gemeenteraad werd afgewezen. 

Ik zie nu een stoet weeklagende kabouters als de heiligen van deze 
laatste dagen met zwarte mutsen over de Damstraat zich een weg banen door 
de menigte. 
Veel mensen nemen hun rouwende gehuil over, anderen brullen nog steeds om 
water. 

Als 1971 het jaar was geworden van een frontale strijd tegen de 
miljeuverontreiniging, de overbevolking en de honger hadden we nu een kans 
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ere-loper voor het politiebureau. 
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Op donderdag 26 maart 1970 heeft een bijeenkomst 
plaats gevonden van de "Volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-
erotiek", in het gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe Hgrengracht 29, 
te Amsterdam. 

Aanwezig waren ongeveer 90 personen,ikvaaronder: 

Yan DUIJN, Toelof H.G.  geb. te Den Haag, 20-1-1943 

Te ongeveer 20.30 uur werd de vergadering geopend 
40cd. Van DUIJN.  Hij deelde mede dat een voorlopige lijst van candi-
daten was opgemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, welke 
lijst er als volgt uitzag. I. Van DUIJN,  2 9 	 3. 

4. 	 ! 5, 
6. 	 . Op de komende vergadering op 2 april 1970 zal 
de definitieve lijst worden samengesteld. 

had zich candidaat gesteld i,p.v 
Van DUIJN. Van DUIJN  stelde dat 	 < niet de geschiktste tegen 
candidaat was omdat hij ten eerste lid van de P.v.d.A. was en ten 
tweede het algemeen gevoel als kabouter mist en niet de mentaliteit 
heeft voor "Oranje Vrijstaat". Op een vraag uit de zaal wat onder 
algemeen gevoel" wordt verstaan, werd niet ingegaan. 

verklaarde de tachtigjarige 
oorlog aan B&W van Amsterdam. Hij las een oorlogsverklaring voor, 
waaruit bleek dat "Oranje Vrijstaat" zich voortaan, als bezet gebied 
beschouwt. 



bl. 2 

Van DUIJN hield nog een verhandeling over de bezette panden 
in de Sarphatistraat. Duidelijk was volgens hem gebleken dat in deze 
kwestie een verbroedering tussen arbeiders, studenten en proletariaat 
had plaats gevonden. Bij het onderhoud dat "Aktiegroep '70" op het 
Stadhuis heeft gehad met Samkalden was volgens Van DUIJN duidelijk ge-
bleken dat eerst-genoemde in de hoek was gedreven. De burgemeester 
zegt wel dat het een schande is dat de mensen eigen rechter spelen 
maar wij vinden het een schande dat bewoonbare huizen worden afgebro-
ken om, zoals op Kattenburg is gebeurd, er een gebouw van "De Tele-
graaf" neer te zetten, aldus Van DUIJN. 

Wij zullen in de toekomst alle akties uitbuiten als dat kan 
leiden tot verbroedering tussen langharig tuig, arbeiders en studen-
ten, zo besloot Van DUIJN  zijn betoog. 

Om ongeveer 21.- uur deelde  	 de vergadering 
mede dat de politie zou overgaan tot ontruiming van het bezette pand 
Sarphatistraat 105, te Amsterdam. De vergadering werd verzocht tot 
aktie over te gaan en besloten werd naar het bezette pand te gaan. 

Daar was de politie inmiddels met ontruiming begonnen en beslo-
ten werd naar het huis van burgemeester Samkalden te gaan om te protes 
teren tegen deze maatregelen. Bij deze demonstratie voor het huis van 
burgemeester Samkalden werd 	 gearresteerd. Verdere 
incidenten deden zich niet voor. Na afloop begaven de meesten zich 
weer naar het gebouw van de B.B.K. 	 stelde daar voor om 
op zaterdag 28 maart 1970, te 14.- uur een demonstratie te houden te-
gen de woningnood en deze demonstratie te laten beginnen op de Dam. 
Einde. 
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Reporter: 
En dan hoorde Frank Gerards vanavond in Amsterdam iets over een 
stoel die is verdwenen. 

Frank Gerards: 
Als de Amsterdamse Loco-burgemeester Koets morgen de Raadszaal 
betreedt dan is de Burgemeesterlijke zetel daar verdwenen. Terwijl 
Samkalden naar Japan is hebben onbekenden zijn statige zitmeubel 
spoorloos laten verdwijnen. Op de lege plaats een mededeling dat, 
zo staat er "Amsterdam de stoel reserveert voor een goede Burge-
meester; en daarmee wordt, dat vernamen we vanavond ergens in 
de hoofdstad, vanzelfsprekend uitgehaald naar de heer Samkalden 
en niet in de eerste plaats naar zijn loco, die het voorrecht had 
vanmiddag via via een oorlogsverklaring van de Oranje Vrijstaat 
te.ontvangen, gericht tot de oude maatschappij. Men bezweert ons 
dat het hier geen voorbarige 1 april grap betreft, maar dat de 
Burgemeesterszetel met het stadswapen inderdaad is verdwenen, een 
foto lijkt deze bewering te bevestigen. Maar zittend of staande, 
de voorzitter van Amsterdams Gemeenteraad zal er morgen moeilijk 
onderuit kunnen een spoedadres te behandelen waarmee de vorig jaar 

\fr opgerichte stichting ijffil Vrij", zich vandaag tot de Raad heeft 
gewend. André Smidt is voorzitter van 1, 1 41i Vrij", een organisatie 
die de aktie '70 heeft helpen groeien. Vraag aan hem, wat willen 
jullie met dit spoedadres en hoeveel steun verwacht je van de 
politieke partijen? 
André Smidt: 
Ja, wij willen de aktie '70 ruggesteun geven. Wij hebben in 'het 
adres gemegd dat aktie '70 moet in de menselijke nood voorzien, di 
voor Amsterdam in het jaar 19Y0 een schande zonder weerga is. 
En we vragen de Amsterdamse Raad om te.komen'tot drie besluiten. 
In de eerste plaats overlegging en openbaar making van de op het -
kadaster beschikbare gegevens over de leegstaande panden, dat 
natuurlijk vermelden van de datum van ontruiming, vloeroppervlakte 
ectera, er is zeer veel leeg en wat er vandaag over'Burgemeester 
Samkalden, over zijn uitspraken in de pers is gepubliceerd, dat is 
naar onze mening pas het begin. De Burgemeester is door de kniën 
gegaan en hij geeft op het ogenblik dus toe dat er zeer veel ruimt 
beschikbaar is en dat er. voor, hij stelt dan prioriteiten, medisch 
indicaties beschikbaar moet komen. 

Frank Gerards: 
Maar wat betreft de steun van de politieke partijen, hoe staat het 
daarmee? 
André Smidt: 
Nou, konktakten met verschillende mensen uit politieke partijen, 
van de verschillende frakties hebben mij duidelijk gemaakt, dat 
zij eigenlijk erg gelukkig zijn met de aktie '70, omdat zijzelf 
doorlopend op de muur van B en til zijn gestuit. 

Frank Gerards: 
Zijn er op het ogenblik in het BBK-aktiecentrum nog mensen die 
geen onderdak hebben gevonden? 

André Smidt: 
Oh ja, hier zijn verschillende mensen die .nu uit het pand Sarphati 
straat zijn verdreven en die OD vloeren slapen en zijn zelfs mense 
die in een hokje van een paar bij paar meter. met de benen over 
elkaar slapen.... 



Frank Gerards: 
Ook vrouwen met kinderen? 

André - Smidt: 
Ook vrouwen met kinderen, één moeder heeft een dag met een kind 
met kinkhoest in de regen moeten lopen, dat is in het ziekenhuis 
opgenomen inmiddels en die moeder, ik geloof dat ze nu ergens 
anders weer illegaal op moet kruipen om onderdak te krijgen. 

Frank Gerards: 
Als die spoedadres niets uithaalt, wat gaat U dan doen? 

André Smidt: 
Nou, als dit spoedadres niets uithaalt, dan heeft de_aktie '70 
gesteld dat het dilemma van de Gemeenteraad zdl gaan provoceren 
door te moeten kraken om in de nood te'vporzien en ze vraagt in 
feite de Gemeenteraad om in ieder geval het wel te doen, aan die 
verantwoordelijkheid kan de Raad zich niet onttrekken en ze kan 
zich niet doorlopend beroepen op de Burgemeester en het moord aan 
hem laten, de Burgemeester is toch zeker geen dictator. De Raad 
is het hoogste bestuurlijke lichaam en ik heb grote verwachtingen 
van een juiste beslissing ditmaal van de Gemeenteraadsleden, 
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april 1970. 

Onderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotaggetc. 

Op donderdag 2 april 1970 heeft wede 
bijeenkomst plaats gevonden van de "Volksuniversiteit 
en pseudo-erotiek", in het gebouw van de B.B.K., aan de 
Herengracht 29, te Atsterdam. 

AanWezig waren ongeveer 200 personen, 

Van DUIJN, Roelof H.G. geb. te Den Haag, 20-1-1943 

een 
or. sabotage 
Nieuwe 

waaronder: 

Vrijwel de gehele avond werd gevuld met besprekin-
gen omtrent de candidaatstelling voor de komende gemeenteraadsver-
kiezing. Uiteindelijk is Van DUIJN, als lijsttrekker uit de bus ge-
komen, met op de tweede plaats 

en de vierde plaats werd toebedeeld aan 
Over de volgende plaatsen zal op de komende ver-

gadering van "Oranje Vrijstaat" worden beslist. 
Einde. 
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Onderwerp: 
Volksuniversiteit, voor ' 	P I'gr' 
sabotage etc. 

Op maandag 6 april 1970 heeft een besl 
gadering van de "Volksuniversiteit voor sabotage en ps 	 ek" 
plaats gevonden in het gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe ren-' 
gracht 29, te Amsterdam. 

Aanwezig waren ongeveer 25 personen. 

Op deze avond werden verschillende akties be-
sproken o.a. een - plan van  	 om op dinsdag 7 april 
1970 de Leidsestraat te Amsterdam voor het verkeer af te sluiten. 

beweerde kontakt te hebben gehad met enke• 
le in de Leidsestraat werkzame straatmakers en hen gevraagd hun 
staketsels hiervoor ter beschikking te stellen. 
	 kwam met het plan om op vrijdag- 

avond vanaf 23.- uur, parkeerruimte te gaan innemen op het Leidse-
plein. De bedoeling is om op zaterdag 11 april 1970 d.a.v. deze 
parkeerruimte te benutten voor het plaatsen van een marktkraam van-
waar biologisch-dynamisch voedsel verkocht gaat worden. Deze demon-
stratie,g zou gericht zijn tegen het plaatsen van auto's op het 
Leidseplein. 	vroeg aan _ 	deze een apparaat 
kon maken waarmede gespoten kon worddn. 	wil namelijk de politie 
met oranje verf bespuiten als deze de marktkraam zou weghalen. 
	 deelde 	mede dat hij wel een soort spuitbus kon vervaar- 
digen met een draagwijdte van ongeveer 12 meter. 

stelde voor om op donderdag 
9 april 1970 te 10.- uur, de publieke tribune in de raadzaal te 
gaan bezetten. Daarna wilde hij tijdens de wekelijkè persconferen-
tie van de Burgemeester, de ontvreemde stoel aanbieden. Niet de 
echte, aldus 	 maar een stoel die er veel op lijkt. Later 
zou de "echte stoel" worden opgehaald en aan het volk worden aange-
boden. Een en ander zal nu wel niet doorgaan daat de stoel inmid- 
dels terecht is. 	 deelde ook nog mede dat zeer binnenkort 

- Burgemeester Samkalden geschaakt zal worden. Hij vertelde er niet 
bij wanneer en op welke wijze dit zou geschieden. 
Einde. 
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Ton contra it‘l, 
Ton . Regtien en Roei van 
Didjn, twee van de bekendste 
"activisten" • in .Amatirdani, 
denken verschillend over;•.de 
manier waarop de inaatsckap-
pil veranderd moet worden. 
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opsluiten All - 	elle0 t,r- derijtjea, in 'eau, •soortwal- 
den" van Frederik van ,W! 
dat was inderda4 oen,Iggao-
leerde commune. Maar'bnif.-1*-: 
jaardencentrum bijvoorbeeld. 
staat open voor alle, ook ,  de 
niet-Itaboutarbspiarden. tee 
ministerie van sabotage! te  
constant bezig het leger nan 
taatep: . 
ity;11~feet 
die Jig 
de" 

kaals  MI "je :gr.41#4'. 

Wis op. de Dam... het ;platte- 
land de stad in. Dat kan niet. 
En zou je al succeb krijgen, dan 
zouden de 'bestaande Prachik-
tieverhoudingen het meteen 
onmogelijk maken. Hoe kan 
een Hans Tuynme.n vior de 
radio zeggen:. „Ik kan leven 
van 80 gulden in de week"? Zo 
voed je het reactionaiiej ergo- 

.' ment van: -  al e eisen voor  
~Jorg is 2• 

RiDEL: Wij 	de mensen iatea  
de Waarde van 
zien. Jij stelt: at‘ 	ver- 
anderingen is het Oe. Wij 
1het accent: op inenten- 

Kenmerkend_2_ .cle: verschil- 
lende ultgangiiiiiinten van bei-
de „activisten'r ie de volgende 
dialoog: 
ROEL: Ik heb mijn hoop 
gesteld op de zachte krach-
ten... Sotas ben ik wel eens -
pessimistisch— Jij behoort- nu 
tot de harde krachten Ton en 
dat maakt mij bedroefd: 
TON: . Jij wekt mensen op 
maar maakt ze. kwetsbaar... 
Dat ia .geen verdienste... Ver-
hardkig le noodzaak! Winnen 
de zachte krachten in; Viet-
nam? 
Nog twee citaten: 
TON: Mats in staat de ironie 
van Provo te begrijpen? Dat is 
een .  cUlturele luxe, die sommi-
ge -teemsen. hebben kunnen  ont-
iaileleti. De arbeiders hebben 
beul - ook gevoel voor hUmor, 
Wade die ligt -Op een ander 
thig,.le minder .spiritugsd. Pro-
101-'0143 heeft nooit solidiiriteit 
met de arbeiders gehad, ter- 
wi 

e:iaL
agdenhuis sym- ga 

• en op beinvobjec-
ten kreeg:- 
R910.1. <Over fie autoritair ka- 

elliwpvooding von Ton, 
deze laatste e, inea te maken. heelt): 

-blijkt dan nu. Provo vind 
je '':-isen• kinderziekte. Oranje 
yrijetant e. Misschien 

-een nieuwe, 
,.'autoritaire ai- 

...w«taiecng voor jou. 
tnit:~.ka gevangen 

bij een'áitiveringsactie 

111411' van de hIPP• 
tontaatásd*". 	~e Ud 

tilliCtie: aan- 
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personen zochten uit de omgeving _  
Tijdens een onderzoek naar de mededaders, waarbij wij naar _ 	_ 	wij 

- PR() JUSTITIA 
(Politie te Amsterdam, n,; 	i e  -ze c J.e -rcne 
-5Recherdiedieffst;Qr -o-epin 

PROCES-VERBAAL 

   

. 	Bur. 	 Zi jz  ,aken  
In aansluiting oo de processen-verbaal, 

nr.'s. 1343 t/m 1343 c/70, betreffende vermoede-
lijke vrijheidsberoving, verklaren wij, - 

respectievelijk brigadier- en hoofdagent 
rechercheur van Gemeentepolitie te Amsterdam, 
dienstdoende aan de Centrale Recherche, Bureau 
Bijzondere Zaken, hot volgende: 

Nr.1343.. d 	 pg 70  
Onderwerp : 

Onderzoek inzake vermoe-
delijke overtreding •  van
art. 282 van het Zetboek 
van Strafrecht. 

Confrontatie 
in persoon ta 
:erehout: 

Onderzoek naar 
de mogelijke 
mededaders: 

rotocon-
fronta-
tie: 

-nadere 
verkla- 

. ring van 

Gezien de mogelijkheid - gelet op de leeftijd 	, dat deze 
vrouw tot het drietal behoort, dat Van Duijn had ontvoerd, hebben 
wij ven haar, in verband met een fotoconfrontatie, een foto van 
"een? pas :poort gereproduceerd. 

Sij hebben de foto's van 	 ge- 
toond aan de getuigen R.H.G. van Duijn 	 . Zij werden 
echter niet als de mededaders herkend. 

P 3 
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CD 28 wei 1970 spraken wij met getuige Van luijn. 7?ij 
vroesen hem of hij nog nadere gegevene over de zaak kon 
verschaffen, daarij tot nu toe 	of geen r;ositieve 
aenwijzinge.r_ had gegeven. Zijdeelde ons 1;.ede geen nadere 
inforraties te veten, doch deze, indien zij bekend zouden 
uorden, terstond door te geven. Zevens deelde hij mede, 
nadat hij door de politie uas benaderd, geen telefonische-
of schriftelijke berichten van "Groep 7" had ontvangen, 
noch oo andere wijze v,as lastigavallen. 

Het onderzoek wordt voortgezet. Bij positief resultaat 
wordt hiervan bij vervolg roces-verbaal kennis gegeven. 

1. 

Hiervan dOor ons op ambtseed dit proces-verbaal opge-
maakt te Amsterdam, 29 mei41970. 

/7/ v4441isanteri., 

Gezien: 

De Hoofdinspecteur van Politie, 

ar. 
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Politie te Amsterdam ....ecliencnie 
Recherchedienstarbe0 ,21 

7,?) 

PROCES-VERBAAL .00 

  

	Bun :.,7:i.jzondere  Zaken 

Nr. 13/)-3c p c, 70 

onderwerp: 
C -nderzoek inzake vermoede-
:jke overtreding van 

252 van het et-
eoek van Strafrecht. 

Vermoedelijke 
verdachte: 

Confrontatie 
tussen ge-
tuige Van 
Duijn en 

s auto: 

7n aansluiting op de p:eocessen-verbaal, 
nr.'s. l34- t/n 	b/70, betreffende vermoe- 
delijke vrijhe1_dsberovin-7, verklaren wij, 

respectievelijk brigadier- en hoofdagent 
rechercheur van ClemoenteioliGie te 21msterdem, 
dienstdoende aan de Centrale 2echarche, Bureau 
2ijzondere Zaen, het volgende: 

"In verband met de verklaring van getuige 
2.H.G. van Duijn, dat hij in één van de ont-
voerders, 

meende te herken-, 
nen, hebben wij een onderzoek ingesteld. 

To dien einde, toonden wij op 4 mei 1970 
enkele foto's aan getuige Van Duijn, waaronder 
een foto van een rijbewijs van de bedoelde: 

Dezelfde dag lieten wij Van Duijn de auto 
zien. Deze auto stond namelijk gepar-

keerd voor diens woning. 

Van Duijn verklaarde ons, dat de man, die, als bestuurder - van 
de auto, tot één ven de ontvoerders had behoord, gelijkt op 

Een positieve herkenning, aan de hand van de 
foto, kwam niet tot stand. 

Omtrent de auto 	- verklaarde Van Duijn, dat deze 
soortgelijk is aan de auto, waarmede hij werd ontvoerd. 	kon 
echter niet zegen, dat hot dezelfde auto.is. 

Verhoor 
vermoede- 

verdachte: 
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Confrontatie 
tussen getuige 
Van Duijn en 

alsmede 
een recontruc-
tie 
auto: 

Op I», nel 1570 nebben wij getuir7e Van Du -ljr en 
aan het hoofdbureau van nolitie te .,',nfz. te -rdal-2 ontboden, waarna wij _hen in persoon net' el-naar co•ronteerden. Daarna hebben wij 	in zijn auto, als bestuurder, 

laten Plaatsueen, terwijl wij net Van Duijn in het nidden 
op de achterbank van deze auto een zitplaats kozen. 

C:etuige Van Duijn verklaarde ons na de confrontatie en 
do reconstructie, als volgt: 

de confrontatie in persoon, lijkt mij hot gezicht 
van deze man iets r:rinder vol en. Zijn haardracht laser. 

In de situatie, die door TI werd asrecoastrueer, lijkt 
zowel de aan als de auto geheel op het beeld, dat ik daarvan 
tijdens Lijn ontvoering kreeg. Zijn nek, achtenhoofd en 
nostuur zijn absoluut gelijkend. Ik heb de bedoelde nan 
toentertijd van achteren en onzij gezien en zin, gezicht in 
de spiegel -van-de auto. 

:let i zeer waarschijnlijk de man, die tot é6n van de 
ontvoerders behoorde en achter hot stuurwiel van de auto - 
was gezeten". 

T-Terkenning: 

ITadere verkla-
ring von 

nadat het gesprek over de confrontatie 
tie net Van Duijn gedurende korte tijd was 
verklaarde hij: "Ik herken de mij setoonde 
zekerheid grenzende viaarschijnlijkheid". 

en de reconstruc-
voort2ezet, 
man niet een aan 

Signalement: 

7ectyloscopisch 
onderzoek van 
do bijlagen: 

Onderzoek naar 
":7J-roep 7 11: 

.7e.dere ver-
:klaring van 
7&n Duijn: 

In aansluiting o; zijn verklaring- , deelde getuige Van Dui jn ons op 1L Lei 	nede, dat mevrouW Eaank-neijer met 
wie hij na de ontvoering een telefoowesprek had gevoerd, 
toentertijd, in teenstelling tot -de wann'neid, had gezegd, 
dat haar man een baardje droeg. 

    

    



fllarlzijee 4. 

Op 	mei 1970 verhoorden wij in haar woning 
Zij af ons op te zijn gewamd: 

e X001' ge- 
i se, mevr. 



7ládzijde 5.  

Op 15 mei 1370 w-rhoorden rij 

7erhoor van. 
uie 

Onderzoek aan 

Onderzoek brief: 
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Nr. 1 34 7; 	 /19 70 

Onderwerp : 

7ermoedeiiákeovertreding 
van artikel 282 van het 
"et..eock - van Strafrecht. 

Opdracht tot 
onderzoek: 

respectievelijk brigadier- en 
hoofdagent- rechercheur van Gemeentepolitie te 
Amsterdam, dienstdoende aan de Centrale 
Recherche, Bureau Bijzondere Zaken, verklaren 
het volgende: 

"Op 2C april 1970 ontvingen wij de opdracht 
een onderzoek in te stellen naar de vormoede-
lijkè vrijheidsberoving, elke zou zijn ge-
pleegd tegen de ons bekende 

Roeiend Hugo Gerrit van Duijn, 

geboren te 's Gravenhage, 20 januari 1943, ge-
meenteraadslid, wonende rarthuizersstrrat 14 
huis te Amsterdam. 

Uit publicaties in de dagbladen uae geble-
ken, dat Van Duijn op vrijdag 17 april 1970, 
in de avonduren, toen hij bij zijn woning 
arriveerde, onder een vooruendsel, tier:k uitge-
nodigd naar een ter plaatse staande auto te 
komen. Hij was daarna met geweld in de auto 
e.eduwd en door de inzittenden, bestaand,e uit 
ten minste drie Personen, tegen zijn uil, naar 
het plaatsje Zundert, gelegen aan de ::ederlands-
Belgische grens vervoerd en daar achtergelaten. 

Op 20 april 1970, hebben wij tevergeefs 
	  Persoonlijk contact met Van Duijn gezocht, 
-eaarna wij aan zijn adres een briefje achterlieten, houdende het 
verzoek zich op 21 april 1970, te 9. uur met ons in verbinding 
te stellen. 	 • 

";ij uerden 0) vermeld tijdstip telefonisch door Van Duijn 
benaderd, die gelijk mededeelde geen aangifte te willen doen, 
als dit; zou leiden tot gevangenisstraf voor de betrokkenen. 

Op ons verzoek verklaarde hij zich bereid met ons hierover 
van gedachten te wisselen, hete/elk dezelfde dag, te 10. uur, in 
zijn woning plaats vond. 

rPijdens het gesprek Eet Ven Duijn in persoon, hadden wij hem 
drinsand aangeraden aangifte van het strafbare feit te doen of 
ten minste een uitgebreide verklaring af te leggen, in verband 
Eet een eventueel ambtshclve in te stellen vervolging door de 
Officier van Justitie. 

Hij verklaarde Eet nadruk, dat een dergelijk feit niet kan 
worden getolereerd, doch stelde de eis, wilde hij zijn iede-
werking verlenen, dat de daders niet tot vrijheidsstraf zullen 
worden veroordeeld. 

Vervolgens Wezen wij Van Duijn op mogelijke herhaling van 
een dergelijk feit, terwijl wij hem zeiden, dat wij de door hem 
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gevraagde bevestiging van zijn eis niet kunnen geven. 

Uiteindeliji: verklaarde hij zich bereid de zaak te-
overdenken en ons op 23 april 1970 zijn beslissing over het 
verstrekken ven de nodige gegevens, .lelke tot strafvervolging 
kunnen leiden, mede te delen. 

Op 24 april 1970 verklaarde hij zich telefonisch bereid, 
nadat hij daartoe op 23 april 1970 nogmaals ras aangespoord, 
aan het hoofdbureau van politie te komen voor het verstrekken 
ven inlichtingen. 

De verklaring van Van Duijn, uordt bij afzonderlijk 
Procesverbaal opgenomen. 

Hiervan door ons dit proces-verbaal OD ambtseed opgemaakt 
te Lmsterdam, 24 april 1970. 

De v0: i5  

Gezien: 

De Hoofdinspecteur van Politie, 



PROCES-VERBAAL 

In aansluiting OD bijgaand Proces-verbaal, 
nr. 1343, betreffende vermoedelijk vrijheids-
beroving, verklaren wij, 

respectie- 
velijk brigadier- en hoofdagent- rechercheur 
van Gemeentepolitie te Amsterdam, dienstdoende 
aan de Centrale Ilecherche, Bureau Bijzondere 
Zaken, het volgende: 

"OP 24 april 1970 verhoorden rij eerder 
genoemde Van Duijn, die aan het hoofdbureau van 
politie te Amsterdam was verschenen. Hij gaf 
ons op te zijn: 

PRO JUSTITIA 

g?).1-9!, , M (M.!ecritnii,che 
Recherchedierigneittpm 

Wrd: 	Bun 1.-5idz 
	re Zaken 

Nr. 1 .343  e  /19 70 

Onderwerp: 

Vermoedelijke overtreding 
van artikel 282 van het 
:•etboek van Strafrecht. 

Verklaring van 
getuige Van 
Duijn (slacht-
offer): 

toeland Hugo Gerrit van Duijn, 

geboren te 's Gravenhage, 20 januari 1943, ge-
meenteraadslid en te vonen rarthuizersstraat 
14 huis te Amsterdam. 

Van Duijn verklaarde ons als volgt: 
"Ik wens geen aangifte te doen, doch ik ben 

bereid een verklaring af te leggen. 
Sinds 5 februari 1970 ben ik ambassadeur 

en één van de medeoprichters van "Oranje Vrij-
staat". "Oranje Vrijstaat" beoogt zelf een 
alternatieve maatschappij te zijn. 

Op vrijdag 17 april 1970, tussen 18. en 
18.30 uur, 'werd ik thuis getelefoneerd door een 
mij onbekende vrouw. Deze vrouw zei mij, dat 
zij een collega was van juffrouw Van der Velde. 
Juffrouw Van der Velde zou een brief hebben 
geschreven aan alle gemeenteraadsleden, waarin 

zij haar huisvestingsmoeilijkheden toelichtte. Deze juffrouw is 
namelijk half verlamd. Zij woont ergens in _=sterdam noord op 
een tweede etage in een kamer, zonder keuken. Ik had hierop 
reeds op 15 april 1970 de aandacht van da gemeenteraad geves-
tigd. ter zitting van de gemeenteraad zei ik, dat Burgemeester 
en '.-vethouders voor dit geval moesten zorgen, daar wij anders 
zelf maatregelen zouden treffen om haar te helpen. Een hevige 
emotionele reactie van Kevrouu Baank- 11eijer was hiervan het 
gevolg. Zij riep: "Schande", "Scbande"! 

De juffrouw, die mij had getelefoneerd, wilde mij persoon-
lijk spreken. Ik maakte met haar een afspraak in mijn woning voor 
dezelfde dag, te 22.30 uur. De afspraak met de juffrouw noest 
echter iets worden verlaat, daar ik een televisieuitzending 
wilde zien. Ik bevestigde een briefje aan het raam van mijn 
woning, waarop ik schreef, da .t ik ongeveer te 22.45 uur zou 
thuiskomen. 

Op de genoemde datum, te 22.45 uur, liep ik naar mijn wo-
ning vanaf het Perceel rarthuizersstraat 11, alhier. Ik zag 
dat een man uit een auto kwam, die tegenover 'mijn woning 
;eparkeerd stond. Deze men stond tussen mij en de Ceur van mijn 
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woning. Ik meen dat hij op de stoep van mijn huis was 
gegaan. De man sprak mij aan en zei: "Liesje zit in de 
auto". Ik begreep hieruit, dat de man de juffrouw bedoelde, 
waarmede ik een afspraak had. De G:edachte werd bij mij 
gewekt, dat de juffrouw, die mij wilde srreken, eveneens 
verlamd zou zijn en dat zij daartoe in de auto ms blijven 
zitten. 

Ik liep niets vermoedend op de auto toe, waarna ik in 
de auto keek door het geopende rortier. In de auto op de 
achterbank aan de rechterzijde, zag ik een vrouw zitten. Op 
het moment, dat ik in gebukte houding voor het portier stond 
om naar binnen te kijken, kreeg ik,plotseling van de man, 
die mij had aangesproken een duw in mijn rug, waardoor ik 
geheel in de auto terechtkwam. Ik zat toen naast de vrouw, 
waarna de man links naast mij plaatsnam en ik tussen hen 
beklemd werd. 

Aan het stuur van de auto zag ik nog een man. Ik vroeg 
de inzittenden van de auto, bestaande uit drie personen, 
wat er aan de hand was. Ken gaf mij echter niet direct 
antwoord. De bestuurder startte de auto en reed weg, in de' 
richting van de le 3oondwarsstraat, alhier en daarna via 
de '::esterstraat naar de ITassaukade en vervolgens in de 
richting naar het Gooi. Toen de auto nog in de 1;arthuizers-
straat reed, gaf de man achter het'stuur van de auto mij 
antwoord. Hij zei: "Houdt U zich rustig; U bent een krijgs-
gevangene van groep 7". Op mijn vraag vat groep inhield, 
antwoordde hij mij: ";.i jasheer Van Duijn gedraagt U zich 
waardig als een raadslid; U krijgt het straks zwart op wit; 
wees ludiek". Ik zei de man, dat ik zeer benieuw was van 
hetgeen er straks op papier zou staan. Eij zei mij: "Wij 
zijn benieuwd hoe U zich straks zal gedragen". Tijdens het 
gesprek, die avond, sprak hij mij voortdurend aan met 
"nijnheer Van Duijn". 

Ik richtte mij tot de vrouw, die naast mij ras gezeten 
en ik vroeg haar of zij degene was met vie ik die avond een 
afspraak had gemaakt. Zij gaf mij geen antwoord. De man 
achter het stuur zei toen: " Zij zullen U niets zeggen, 
mijnheer Van Duijn". Ik had namelijk ook iets van dezelfde 
strekking aan de man gevraagd, die naast mij zat. 

radau wij enige straten vanaf mijn woning waren, zei de 
man achter het stuur: "Ontspant U zich; breidt U zich voor 
op een lange reis". Op mijn vraag hoelang de reis zou duren, 
zei hij kort afgemeten het woord "Uur". Ik gebruikte toen 
het voord "Jezus", waarop hij zei: "Wat heeft die er mede 
te maken". 

Op een gegeven moment stond de auto stil bij een stop-
licht, vermoedelijk in de buurt van de nbautstraat, alhier. 
Ik trachtte toen over de voorbank van de auto heen het 
rechtervoorportier van de auto te openen. De man, die naast 
mij zat, sloeg zijn rechterarm om mijn nek en drukte mijn 
hoofd achterover. Tezelfder tijd zei de bestuurder van de 
auto: "ir zal U niets geschieden" en drong er op aan, dat 
ik rustig zou blijven. 

Onderweg proeerde ik voortdurend gegevens van de 
inzittenden van de auto te verkrijgen. zij gaven mij echter 
geen antwoord. 

Ik zag, dat wij langs Utrecht reden en verder gingen, 
in de richting naar Breda. Tij reden door Rijsbergen en 
vervolgens naar Zundert. 
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Onderweg en in hoofdzaak aan het einde van de reis, 
maakten de mannen knippende bewegingen met hun vingers bij 
wijze van code. De man en de vrouw, die naast mij waren 
gezeten, hielden voortdurend een hand voor de mond en 
ontweken mijn - likken door naar buiten te kijken. 

Voorbij de plaats :;erehout, dichtbij de Belgische grens, 
maakte de men achter het stuur een kninbeveging met één 
van zijn handen, welke beweging door de andere man werd 
beantwoord. Nabij de Belgische grens, werd de auto ge- 
keerd en daarna in een parkeerhaven langs de weg gestopt. 
De bestuurder van de auto, kennelijk en zeer uitdrukkelijk 
de rol spelend van de leider, zei op dat moment: "Laat 
mijnheer Van Duijn er maar uit". De man, die naast mij was 
gezeten, opende het portier en stapte uit, waarna ik 
eveneens uitstapte. Deze man overhandigde mij daarna een 
brief in een gesloten. couvert. De enveloppe is niet be-
schreven. Ik nam de brief aan, waarna de mannen en de 
vrouw met de auto wegreden, in de richting naar Ereda. 

Ik verzuimde echter te kijken naar het kenteken van de 
auto. Het merk van de auto is mij niet bekend. De auto was 
groot net vier portieren en een donkere kleur, naar ik 
meen te hebben waargenomen. Omtrent de bekleding van de 
auto kan ik niets zeggen. Het voertuig raakte een dure 
indruk en was betrekkelijk nieuw., 

Op een afstand van ongeveer tweehonderd meter zag ik 
een benzinestation en een douanepost. Het bleek mij de 
Nederlandse douane te zijn. Ik sprak net een douaneambtenaar l 

 die in een klein lokaal mat veel glas verbleef. Aan deze 
ambtenaar vroeg ik 'Jaar ik was en waar ik de nacht kon 
doorbrengen. Ik ging lonend naar 7ernhout, dat op een 
afstand van ongeveer drie kilometer vanaf de grens ligt. In 
een hotel te 7ernhout heb ik de nacht doorgebracht. Ik nam 
het hotel, dat aan de linkerzijde van de weg ligt, gerekend 
vanaf de grens. In het hotel telefoneerde ik met mijn 
vrom:, die echter niet thuis bleek te zijn. 

Bij de douane en in het hotel, had ik niet gezegd 
hetgeen mij was overkomen. 

Ik heb de volgende morgen met mijn vrouw gesp roken, 
waarna ik net de trein naar huis ben gereisd. 

Toen ik uit de auto stapte, was het ongeveer 0.15 uur. 
De man en de vrouw, die naast mij in de auto zaten, 

had ilc voordien niet gezien. In de bestuurder van de auto 
meen ik een man te herkennen, die ik lang geleden had 
afgebeeld gezien in een krant, als de echtgenoot van me-
vrouw Baank-Leijer. 

Het signalement van de betrokkenen, is als volgt: 
"De man achter het stuur van de auto: "Leeftijd onge-

veer 35 jaar, lengte onbekend, middelmatig Postuur, 
enigszins rond gelaat, kleine snor en naar achteren gekamd 
donker haar, zonder scheiding". Hij droeg een hoornen 
bril ;  uaarvan de kleur van het montuur bij de glazen 
lichter is. Ik meen dat hij een bruine regenjas aanhad. 

Ben goed si gnalement van de man kan ik niet geven, omdat 
ik hem alleen van onzij en in de achteruitkijkspiegel ven 
de auto had gezien. 

De man, die mij op straat aansprak en naast mij was 
gezeten: "Leeftijd ongeveer 35 jaar, lengte 1.75 g 1.80 n, 



3ladzijde 4.  

Bijlage I: 

rond gelaat, fors postuur, enigszins gezet, •osig haar naar 
achteren gekan-I, zarder snor of baard". Hij droeg een 
costuum, vermoedelijk bruin van kleur. 

De vrouw, die naast mij in de auto was gezeten: "Leef-
tijd ongeveer 35 jaar, lengte onbekend, enigszins gezet, 
rond gelaat en middelblond tamelijk kort haar, gelaatskleur 
enigszins rood en een niet gave gelaatshuid". Zij droeg 
een bril net ovale grote glazen net grijs montuur. De 
vrouw vlas gekleed in een grijs mantelpak, zonder hoed. 

De mannen waren naar hun spraak te oordelen, kennelijk 
Amsterdammers. Omtrent de spraak van de vrouw kan ik niets 
zeggen. Zij heeft niet gesproken. 

In de brief, die de man mij overhandigde, staat, 
ander neer, getypt: "U bent verban=en op grond van Uv] 
oorlogsverklaring aan de gemeente Ansterdan. De door U ver-
oorzaakte vijandigheden, vormen een rechtstreeks bedrei-
ging voor de democratische gang van zaken in onze stad. Uw 
oorlogshandelingen zullen vanaf heden 01) Passende wijze 
worden beantwoord". De brief is gericht; als oorlogsverkla-
ring aan de zogel.aamde "Oranje Vrijstaat" te Amsterdam en_iá 
afgesloten met "Groep Zeven". 

Ik overhandig U hierbij de brief -rlt enveloppe, ten 
behoeve van het onderzoek. 

Men heeft mij niet mishandeld, noch aan kwellingen 
blootgesteld. 

Men heeft mij tegen mijn wil mijn vrijheid benomen en 
zich derhalve aan vrijheidsberoving schuldig genaakt en een 
sfeer geschapen, waardoor ik mij bedreigd gevoel. 

Aan het begin van de rit in de auto voelde ik mij ernstig 
bedreigd. 

Ik heb mij op 18 april 1970 telefonisch in verbinding 
gesteld net de heer en mevrouw Baank. ik sprak net beiden. 
Zij ontkenden ook maar iets net deze zaak uitstaande te 
hebben. 

Ik kan de daders eventueel in persoon en misschien van 
een foto herkennen! 

_;adat U mij deze verklaring hebt voorgelezen, volhard 
ik daarbij en teken haar". 

(F.. G. van Duijn.) 

1.164Vd, 	r 

De door getuige Van Duijn genoe2de brief met enveloppe, 
waarvan de tekst gelijk is aan hetgeen getuige hierover. 
heeft verklaard, hebben vij van hem in ontvangst genomen. 

Deze bescheiden, ::orden door ons, als bijlage I, bij 
de stukken gevoegd.. 

Het onderzoek wordt voortgezet en bij vervolg proces-
verbaal ger-elateerd. 

lervan door ons op ambtseed di,t proces-verbaal opge-
maakt te ...J2sterdan, 24 april 1970, 

De ver,g41~nten, 
Gezien: 
De Hoofdinspecteur van Politie, 



BIJLAGE I 

GORLOGSVERKLARIN G. 
Aan de zogenaamde "ORArJE VRIJST i" te Amsterdam 

Amsterdam aoril 1970 

Geachte Heer, 

U bent verbannen, op grond van Uw oorlogsverklaring 
aan de gemeente AnsGerdam. 

De door U veroorzaakte vijandigheden vormen een recht-
streekse bedreiging voor de democratische gang van 
zalven in onze stad. 

Uw oorlogshandelingen zullen vanaf heden op passende 
wijze worden beantwoord. 

GROEP ZPVE N. 



PRO JUSTITIA. 

. Politie te Amsterdam 
Cen;rale --ecaerche 
Rectierchedrensiparosplm  

or,,dMrQ Zaken 

Nr. 131+:5.. h 	/19 70 

.4"4" 

Plit  	77,(2 rei 
PROCES-VERBAAL 

In aansluiting op de processen-verbaal, 
nr.'s. 1343 en 1343 a, betreffende vermoedelijke 
vrijheidsberoving, verklaren wij, 

en 	 , respectieve- 
lijk brigadier- en hoofdagent- rechercheur van 
Gemeentepolitie te Amsterdam, dienstdoende aan 
de Centrale Recherche, Bureau Bijzondere Zaken, 
het volgende: 

"Op 24 april 1970, hebben wij tevens van 
getuige R.H.G. van Duijn in ontvangst genomen 
een enveloppe, inhoudende een biljet, metende 
49 x 39.5 cm, waarop de volgende tekst is af-
gedrukt: 

"30 APRIL - 5 MEI 
Op 5 mei wordt herdacht het feit, dat vij -

25 jaar geleden van het nazidom werden verlost. 
Iedere actie, die deze feestdag verstoort 

of tracht om te buigen voor andere doeleinden, 
zal worden beschouwd als een sympathiebetuiging 
aan hen, die ons 5 jaar knechtten. 

;dij zullen N. de feestdagen neo=nazi's 
opsporen en bestraffen. 

GROEP 7 ". 
De enveloppe, waarop met een ballpoint, in 

blokletters, de naam en het adres van getuige 
Van Duijn is geschreven, draagt het poststempel 
Amsterdam, 24 april 1970. 

Getuige Ven Duijn verklaarde ons, dat de 
  enveloppe net de hiervoren omschreven inhoud, 
hem op 24 april 1970 per post was bezorgd. 

De van Van Duijn ontvangen enveloppe met biljet, wordt door 
ons, als bijlage II, bij de stukken gevoegd. 

Llsnog noemde getuige Van Duijn ons de namen en adressen van 
de volg'ende personen, die telefonisch door "Groep 7" zouden zijn 
benaderd: 

"P. Olivier, wonende 3e Oosterparkstraat 216/1 te Amsterdam; 
HaklJenberg ven Gaasbeek, wonende Kerkstraat 317 huis 

te Amsterdam en 
C. t.. lasman, wonende Prins Hendrikkade 137/111 te !Irsterdam". 

Op 25 april 1970, werd Van Duijn, in verband net de opsporing 
van de daders, de fotocollectie bij de herkenningsdienst aan het 
hoofdbureau van politie getoond, hetgeen echter een negatief 
resultaat had. 

Onderwerp: 

Onderzoek inzake vermoede-
lijke overtreding van 
artikel 232 van het -Jet-
boek van Strafrecht. 

Zen enveloppe 
net inhoud: 

P3 

Lijlage II: 

Getuigen: 

Het tonen 
van foto's: 



Bladzijde 2.  

.erhoor getuige 

erhoor getuige 



Bladzijde 3. 

Bijlage II:. 

Verhoor getuige 

c 

Bijlage II: 
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Informaties van 



Bladzijde. 5:  

Eet onderzoek rordt voortgezet en bij vervolg 
proces-verbaal weergegeven. 

Hiervan door ons op ambtseed dit, proces-verbaal opge-
maakt te Amsterdam, 28 april 1970. ' 

De YOzsDeJ149anten, 

Gezien: 

De Hoofï 	van Politie, 
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ROEL VAN DUYN YA 
ONTVOERING AAN ;, 

BELGISCHE -GRENSil i. 
UIT AUTO GEZET 

Van onze verslaggever NICO VAN HEES 

AMSTERDAM — Roel van Duyn, het Amsterdamse raads-
lid, is dit weekeinde op gewelddadige wijze ontvoerd. Na zijn 
terugkeer In Amsterdam heeft burgemeester Samkalden Roel 
opgebeld en hem aangeraden aangifte te doen bij de politie 
zoel heeft geantwoord: 'Ik wil liever geen aangifte doen om-. 
dat ik niet verwacht dat mensen beter worden als ze de 
gevangenis ingaan. ik concentreer me niet op individuen 
file slechts symptomen zijn van de misstanden in deze maat-
schappij.' 

Vrijdagavond verwachtte Roet 
iemand die om een onderhoud had 
verzocht. Roel kwam na een kort 
bezoek bij kennissen 's avonds om 
half elf bij zijn woning in de 
Karthuizersstraat en trof 'n man 
voor de deur die hem zei: „Liesje 
zit in de auto." 

Niets kwaads vermoedend ging 
Roel naar de geparkeerde auto. Het 
portier ging open. De man sprong 
op hem en werkte Roel naar bin-
nen. De chauffeur reed weg. Roel 
zat on de achterbank gekneld tus-
sen een vrouw en de man die hem 
overweldigd bad. In James Bond-
stil] snauwde de man Roel toe: .,U 
bent kriigsg.evangene van groep 7:' 

Af en toe knipten de man en de 
vrouw met de vingers als wlaselden 
zit in code gedachten uit. Toen de 
wagen bij een druk mint in de stad 
voor een rood stoplicht moest stop-
pen. probeerde Roel zich eruit te 
werken. Met geweld werd bil vast•
gehouden. 

„Ik dacht," zo vertelde Roel 
van Duyn, „in de chauffeur de 
man van het gemeenteraadslid me-
vrouw Baank-Meijer te herkennen . 

Ook op andere gronden meen ik de 
ontvoerders in die hoek te moeten 
zoeken. Een aantal van mijn vrien-
den " Is opgebeld, wier telefoon- 

nummers bij Baank terecht zijn 
gekomen. 

De ontvoerders waren mensen 
van omstreeks 35 laar. Ze vertoon-
den niet de kenmerken van studen-
tikoos gedrag. Integendeel. Alles 
was luguber ernstig. 

Om half een 's nachts hebben ze 
mij bij Zundert aan de Belgische 
grens uit de auto gegooid, nadat ze 
me een brief in de hand hadden 
gestopt. Daarin stond dat „groep 7 
Oranje Vrijstaat de oorlog ver-
klaarde." 

Roel van Duyn heeft in Werp-
hout bij de grens de nacht doorge-
bracht en is zaterdag naar Amster-
dam teruggekeerd. 

De ontvoerders hebben aan ver-
schillende kranten' telefonisch 
meegedeeld dat Roel doodsbang 
was; onderweg zijn Oranje Vrij-
staat verloochend heeft en dat ze 
Roel met hengel en rode kabouter-
puntmuts hadden opgesierd. 

Roel typeert deze beweringen ais 
org4nnig. 

De heer Baank erkende door Roel 
van Duyn zaterdag benaderd te 
zijn om nadere informaties. De 
heer Baank ontkent ten stelligste 
dat hij of zijn vrouw lets met ie 
ontvoering uitstaande hebben ze-
had. 



/-KABOUTER 
ROEL ÉÉN 
NACHT 
ONTVOERD 

Van een onzer 
verslaggevers 

AMSTERDAM, zaterdag 
Het Provo-raadslid en 

het huidige opperhoofd 
van d_ e „Kabouters" Roel 
van Duijn is gisteravond 
laat ontvoerd en vannacht 
bij de Nederlands-Belgische 
grens, onder Zetndert, uit 
de auto van zijn ontvoer-
ders gezet. 

Vanochtend belde Roel zijn 
kuis, waarin. hij aankondigde 
met de trein naar huis te ko-
men en geen letsel te hebben 
opgelopen. 

De ontvoerders gaven het ge-
meenteraadslid een brief met 
de volgende tekst: „II bent ver-
bannen op grond van uw oor-
logsverklaring aan de gemeen-
te Amsterdam. 

OORLOG 
De door u veroorzaakte vij-

andelijkheden vormen een ' 
rechtstreekse bedreiging voor 
de democratische gang van za-
ken in onze stad. Uw oorlogs-
handelingen zullen vanaf he-
den op passende wijze worden 
behandeld". 

De ontvoerders zijn lid van 
de Aktiegroep 7. Volgens hen 
werd het raadslid vrijdagavond 
omstreeks tien uur in een auto 
getrokken. 

Hij zou daarna tot tweemaal 
toe hebben geprobeerd uit de 
auto te springen en was, vol-
gens een lid van de Aktiegroep 
7 •  erg nerveus. 

GRAP 
Tijdens de rit van Amster-

dam naar de Belgische grens ... alles is een grap ..." 	zou het raadslid hebben gezegd 
	 , »dat het optreden tegen de Oude 
	 J Staat en de politie niet serieus 

genomen moest worden maar 
als grap moest worden gezien". 

Toen Roel van Duijn werd 
gedropt kreeg hij van zijn be-
lagers een rode kabouter-punt-
muts en een hengeltje aange-
boden. 

De leden van de Aktiegroep 7 
zouden voor het merendeel 
vrouwen zijn. Zij wilden zich 
niet bekendmaken. De ontvoer-
ders, die vannacht onze redactie 
belden, zelden: „Wij willen cor-
rect optreden maar als het 
noodzakelijk is zullen we ook 
klappen uitdelen. 

ROEL VAN DUIJN 



onderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc.  

Op donderdag 23 april 1970 heeft een volOgildáPing van 
de "Volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-erotiek" plagCsgevonden, 
in het gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe Herengracht 29, te Amster-
dam. Aanwezig waren ongeveer 200 personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G.  geb. 20-1-1943 

Aangekondigd werd dat op zaterdag 25-4-1970 eenzelfde 
aktie als voorheen op het Leidseplein zal worden gehouden. De"zigeu-
nerkoning" kondigde een demonstratie aan gericht tegen de discrimina-
tie van de zigeuners, eveneens te houden op 25-4-1970 op het Leidse-
plein of Museumplein. 

Teneinde het verkeer in de war te sturen vroeg 
automobilisten die zich beschikbaar willen stellen om onverwachts 
pech te krijgen in de stad. Een vertegenwoordiger van J.A.C. (Jongeren 
Advies Centrum) stelde een stencilmachine terbeschikking van de "Oran-
je Vrijstaat". 5 mei werd wederom als nationale kraakdag uitgeroepen 

Een solidariteitsbetuiging werd gezonden naar de studenten 
politicologie i.v.m. de bezetting van hun universiteitsgebouw. Aange- 



! Alternatieve postzegtvoor ho volkstelling 
•• 

De alternatieve PTT van Oranje 'Vrijstaat hoopt met 
de uitgave van deze zegel de discussie over de 
volkstelling gaande te houden irie-de Nederlandse 
bevolking tot actie te bewegen. bezegel, onder het 
motto. „boycot de volkstelling'1119steh tegenhanger 
van de officiële PTT-zegel, die listigme wil makt 
voor de aangekondigde telling - 

De zegel bestaat dit twee delen die in de vorm var 
— _ 

een computerkaart zijn geperforeerd en gedrukt De 
Iiikerkantetelt- de telling in Nederland voor, de. 
regkerkant-frel eindresultaat; ,,de bevolking van 

No-• derland genoteerd en opgeslagen in pbnsicaartaf: "O
'  en" aldus een persveridaring van het „Volks- - 

depbrternenttnn Posterijen", Door' belde delen loopt. ilibeeldOKOn een ponsband. De zegel is uitga- .  Might in eenieplage van tienduizend •met.2.500 spe-
date eerstedsg enveloppen. 



1_ Op weg naar de eenheid 
der kosmische kinderen 

MI1■111. 
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Nederland 
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„Hoe ontstaat uit de oude maatschappij een nieuwe maatschappij? Als een padde-
stoel op een' rottende boomstronk. De ondergrondse maatschappij van opstandige 
jongeren komt boven de grond en gaat, onafhankelijk van de nog heersende autori-
teiten, zichzelf sturen. De oude maatschappij zal voor onze ogen slijten ; wij zullen 
haar opgebruiken. Links en rechts zullen de paddestoelen zich uitzaaien. Heksenkrin-
gen van kaboutersteden zullen zich federen tot een wereld-omspannend net : de Oranje-
Vrijstaat." Dit zegt de Staatscourant van Oranje-Vrijstaat. Een Amsterdamse bewe-
ging (?) organisatie (?), staat (?), partij (?), waarin men de geest van Provo ruikt en het 
Utopia van Thomas More proeft. Flauwekul" roept de buitenwacht. Maar ondertussen 
wordt het spel met dodelijke ernst gespeeld. Zij aan zij strijden de kabouters van 
Oranje-Vrijstaat met alle mogelijke Amsterdamse actiecomités voor een betere wereld. 
Elsevier-redacteuren Jouke Mulder en Cees Labeur stelden een onderzoek in naar het 
wel en wee van ons ludieke en protesterende Amsterdam, waarvan het volgende verslag. 

Actief brooincest 
van ludieke acties Het meest aan de weg timmert Oran-

je-Vrijstaat, met name op papier. Er zijn 
twaalf volksdepartementen in het leven 
geroepen, waar voorlopig 84 onbezoldig-
de ambtenaren de lakens uitdelen. Als 
stadhuis fungeert een opkamertje van 
het pand van de FIG (Federatie van 
Jongerengroepen van de PvdA) in de Pie-
terspoortsteeg. Tot ambassadeur van de 
staat is benoemd : Roel van Duyn. Zijn 
arbeidsterrein: de gemeenteraad en hier 
komt direct al de politieke aap uit de 
mouw. Oranje-Vrijstaat doet mee aan de 
komende gemeente-
raadsverkiezingen met 
een kabouterlijst. Tot 
de leuzen behoort 
o.a. : „Stem louter 
kabouter" en „Am-
sterdam Kabouter-
-;tad". De grote ver- 
kiezingscampagne moet nog beginnen. 
Op de kandidatenlijst staan in ieder 
geval ex-provoraadslid Luud Schimmel-
pennink, het huidige provoraadslid Roel 
van Duyn, en Asva-voorzitter Johan 
Middendorp. 

Het draaien van tel. 240290 drukt 
Elsevier met de neus op de kabouterfei-
ten: ,,U spreekt met stadhuis Oran-
je-Vrijstaat. Komt u rustig even langs 
ja." De deur van het stadhuis vermeldt: 
„Ik ben in de. raadszaal, Roel". Boven-
aan staat : : „Kabouterstadhuis Oran-
je-Vrijstaat: Op de deur bonzen." De 
stoelen zijn oranje geverfd. Dit is het 
heilige der heiligen. Hier vliegen de al-
ternatieven voor volkshuisvesting, mi-
lieuhygiëne, landbouw en onderwijs als 
paddestoelen de grond uit. 

Paul van der Crabben (student filoso-
fie en bezig met HBS-B van het 
Dienstencentrurn Bejaarden, een onder-
deel van het Departement van Behoef-
tenbegrediging, roept : „Oranje-Vrijstaat 

ELSEVIER, 14 MAAKT 1970  

wil de grote nood onder de bejaarden 
lenigen. Bejaarden worden zowel 
maatschappelijk als individueel gediscri-
mineerd. Wat de verpleging betreft: het 
is gebleken dat bij de GGD een ontstel-
lend gebrek bestaat voor de interne af-
delingen. Anderen dan bejaarden gaan 
voor. Maar men mag uit medisch-
ethisch oogpunt deze keus niet maken." 
Paul kent een controle-arts van de GGD 
die bij thuisliggende bejaarden regelma- 

tig wordt geconfronteerd met „open lig-
wonden en amoniaklucht (afkomstig van 
urine)." Het Dienstencentrum wil onder 
andere drie • krepeergevallen adopteren 
en demonstratief verzorgen in de hoop 
„iets wakker te maken bij de gemeente." 

Paul beschikt over cijfers. Uit de be-
jaardennota 1969 blijkt dat Amsterdam 
114.000 bejaarden heeft, van wie 11.000 
behoefte hebben aan huisho::•!lijke ver-
zorging en een boodschappesui;enst. „Ze 
zijn vrij zelfstandig, maar op een of 
andere manier invalide." Verder bevin-
den zich in de dossierbakken van de 
GGD „I100 kreneergevallen die dreigen 
weg te sterven". Gebelgd zegt Paul: 
„We hebben deze welvaart op hun hon-
gerloon opgebouwd. Ze worden nu als 
gebruikte schoenen weggegooid. Ze zijn 
van geen economisch belang meer. Ze 
kosten alleen maar geld. Het is geen 
schande dat een organisatie als de GGD 
vastzit, maar wij willen laten blijken dat 
er voorzieningen nodig zijn." 

Op telefoon 161823 worden aanvra-
gen aangenomen, sinds 7 maart. Toen 
trad het Dienstencentrum inwerking. 
Daartoe werden 100 ballonnetjes one-
laten. Dit vooral om de sfeer van ruim-
te, blijheid, zon en lucht weer te neven. 
Een tamelijk kostbare geschiedenis. De 
ballonnetjes kost-ten namelijk een gulden 
per stuk „omdat ze met heliumgas ee-
vuld waren". Niettemin hoopt een leger 
van nu al 50 vrijwilligers (onder wie een 
masseuse, een pedicure, een gymnastiek-
leraar, een chauffeur-verpleger, een 
elektriciën, een huisirouw, een aantal 
verpleegsters en een leerling-maatschap-
pelijk werkster) de bejaarden met raad 
en daad bij te staan. Roel van Duyn zal 
zelf ook werk doen. Zijn gedachten 
gaan uit naar aardappels schillen en 
stofzuigen. 

Ook op het departement van land-
bouw weet men van wanten. Nadrukke-
lijk zet men zich in om ongespotea 
knolselderie, winterwortels, witlof, au-
gurken en wat dies meer zij („biolo-
gisch-dynarnisch voedsel") aan de man 
te breagem. Binnenkort hoopt men in 
de Binnen Oranjestraat een depot te op-J-
nen. Bestellingen worden met de Oranje 

VOLKSVERGADERING ORANJE-VRIJSTAAT 
...Schimm&pennink (1.) en Von Duyn... 
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TherDenclicoat-"_uarberryStyle 
Burberrys have a way of creating 

contemporary Raincoats —which is 
... well, just very Burberry. 	 ; :)' 

Take the 'Trenchcoat ' shown above, 
for instance. Changes have been made. 
Almost imporceptibly. Producing a 
selection of Trenchcoat styles, each 
differing slightly from the original, bilt 
keeping Burberrys always the important 
name in Raincoats. 

\, :".r,'" 

>: . 

(,-; 	 . 	..- 
Ask to see a Burberry Trenchcoat. 
Available only from leading shops 	'Burberry' and 'Burberrys' are 

and stores throughout the country. 	registered trade marks of Burberrys Ltd. 

Trade enquiries to: 
Messrs. E. Van Dinter, Teilingen 15, Amsterdam 11. 

Telephone : 020-440. 449 

NEDERLAND 

Bewoning binnenstad 
Telefoon 22 8010 

correspondentie adres: 

„staatsbakfiets" aan huis bezorgd. Tot 
nu toe heeft men zo'n zestig klanten 
mogen begroeten. 

Over de financiering van de verschil-
lende activiteiten zegt Hugo Willems 
(26, student psychologie : „Ik ben geen 
penningmeester, ik ben van het departe:- 
ment van financiën en hulpverlening"): 
„We hebben van een omroep die ano-
niem wenst te blijven f 5000 gekregen. 
Dat geld wordt gebruikt om de tekorten 
bij de departementen op te heffen." 
Verder richt dit departement een steun-
fonds op, dat bedoeld is voor de verkie-
zingscampagne in Amsterdam-Kabou-
terstad. De stad zal namelijk met leuzen 
van Oranje-Vrijstaat worden volgeklad 
en dat zal „de politie mogelijk niet leuk 
vinden". Het steunfonds is daarom van 
belang, omdat op die manier geld ge- 
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reserveerd is voor proceskosten en boe-
tes. Regeren is ten slotte vooruitzien. 

Over de inkomsten vertelt Hugo, dat 
men hoopt op een goede verkoop- van 
het gemeenteblad (de Kabouterkrant), 
dat voor drie kwartjes per stuk in een 
oplage van 3000 op de markt zal wor-
den geworpen. Aloha, het vroegere Hit-
week, is de staatscourant, waarin om de 
twee weken berichten uit Oran-
je-Vrijstaat zullen staan. Verder zal de 
verkoop c.q. bezorging van het biolo-
gisch-dynamisch fruit en groente geld in 
het laatje moeten brengen. Hugo is als 
opperrekenmeester bepaald tevreden 
met de resultaten van de publiciteits-
dienst die heeft weten te bewerkstelli-
gen dat Vara en VPRO per I april 
zendtijd ter beschikking hebben gesteld. 
Doel van de publiciteitsdienst is o.a. 

n informeren van de Nederlandse 
s...naduwpers; daar behoort u dus ook 
toe." 

De activiteiten van de andere departe-
menten zijn zelfs Hugo en Paul als on-
bezoldigde full-time insiders niet hele-
maal bekend. Veel verder dan het geven 
van adressen en namen komen ze niet, 
maar een kniesoor die daar aanstoot aan 
'zal nemen. Iedere beginnende natie 
heeft zo haar kinderziektes. Bovendien 
hebben de initiatiefnemers („we zijn 
geen leiders") een welhaast ontroerend 
vertrouwen in de zelfwerkzaamheid van 
de verschillende ambtenaren annex ka-
bouters. Terwijl ex-provo Hans Tuynman 
met een redelijk grote Afgaanse wind-
hond de trap van het stadhuis opstom-
melt, verlaat Elsevier het pand, daarmee 
aansluitend op de wandspreuk aan een 
van de muren: „Laten wij ons leeg-, 
los-, vrijmaken en ons terugwaarts bege-
ven ; naar onszelf, onze aarde, onze 
—:enden, zijnde plant en dier; naar de 

aheid der kosmische kinderen." 
Op zoek naar de onderscheiden de-

partementale activiteiten stuitte Elsevier 
op verschillende instanties. Sommigen 
zijn „gefuseerd" met Oranje-Vrijstaat. 

NEDERLAND 

anderen opereren zelfstandig doch met 
volle instemming van Oranje-Vrijstaat. 

* Actie '70: een actiegroep die al 
sinds vorig jaar bestaat, maar die pas 
begin van dit jaar vaste vorm kreeg. 
Initiatiefnemer Joop Peters (24) zegt : 
„We bepalen ons beleid zelf, maar we 
werken zeer nauw samen met Oran-
je-Vrijstaat." En hoe kan het ook an-
ders: Joop heeft zelf de leiding van het 
departement volkshuisvesting op zich 
genomen. De doelstellingen van Actie 
'70: „In de Amsterdamse binnenstad 
staat een aantal kantoorpanden leeg. Wij 
willen ervoor vechten die onrendabele 
woonruimten om te bouwen tot woon-
en gemeenschapsruimten als kin-
dercrèches, communes en ontmoe-
tingsplaatsen.' 

Ten einde de acties' fors kracht bij te 
zetten is Actie '70 onlangs gefuseerd 
met woningbureau De Kraker, een 
instantie die zich al geruime tijd bezig-
houdt met het openbreken van 

ACTIE-BAKFIETS 
.... Liever leven dan gas geven"... 

leegstaande panden voor woningzoeken-
den. De Kraker heeft een aantal vrijwil-
ligers in dienst dat bijzonder kundig met 
koevoeten en ander breekmateriaal kan 
omspringen. Tot de meer agressieve ac-
ties van De Kraker behoorde nog vorig 

J 	, 

GERARD VAN DEN BERG 
...bossen invluchten... 

jaar om op gezette tijden bij gevestigde 
makelaars een baksteen-met-pamflet 
door de vensters te werpen. Joop Pe-
ters : „Volgende week beginnen we met 
actie „Rotte Kies". Op leegstaande wo-
ningen plakken we pamfletten. De naam 
rotte kies is het symbool voor de rotte 
plek in het gemeentebeleid, waardoor 
een aantal huizen ongebruikt leeg staat. 
Verder gaan we foto's verspreiden van 
leegstaande panden, brieven aan het ge-
meentebestuur zenden, stencils versprei-
den en natuurlijk veel kraken hè..." 

Het lijkt waarschijnlijk dat vooral de 
„krakende" kabouters in aanmerking 
komen voor een opname in het 
„Rusthuis voor overwerkte kabouters". 
zoals een mededeling aan de muur in 
het stadhuis leerde. Na het draaien van 
03405 - 1218 hoort Elsevier van me-
vrouw Hans: „Een rusthuis, haha". 
Klopt dit dan niet? Mevrouw Hans: 
„Laten ze onze verbouwde boerderij echt 
voor een rusthuis doorgaan, haha, u 
moet weten, m'n man heeft een tijdje 
geleden in de rubriek gastvrijheid van 
Aloha laten opnemen, dat we een paar 
mensen wel eens onderdak willen geven. 
maar rusthuis... ik weet, dat er door 
iemand voor een meisje — Yvonne heet 
ze — gebeld is. En die mag best komen 
hoor, als ze tenminste maar niet heel 
ludiek Amsterdam meebrengt, want 
daar zijn we niet op berekend hoor." 

* Actiegroep Jordáád : een zelfstan-
dige club, die met volledige instemming 
van Oranje-Vrijstaat opereert en als zo-
danig gemakshalve tot het departement 
van volkshuisvesting wordt gerekend. 
Jordáád voert een verbeten strijd tegen 
de gemeentelijke saneringsplannen voor 
de Jordaan. In een adres aan de ge-
meenteraad vroeg men subsidie om zelf 
een alternatief plan te kunnen opstellen. 
Volgens Jordáád is de Jordaan geen 
„aperots" (term afkomstig van Publieke 
Werken), maar een mierennest met die 
verfijnde sociale, psychische gezonde 
structuur die de mieren eigen is. „Tot 
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er,D.k 5 mei wok'Ll 
Iet t , emt 	25 jaar geleden 
va-1n het rinzidorken vTerden. 
verlost. 

rederee actie, die deze feec.- -1-etag 
verstoort or-  tracht onn te 1hi- 
gen 	 (7":°'TI1117 9  

zal -wonden fac£scraiotiwc: afi• 
een sympathie5ett.nigin • aan 
hen, die ons 5 jaar knechtten. 

Wij zullen NA de feestdagen 
neo=nazi's opspoi-en en 
bestraffen. 



ROEL VAN DUYN 
ONTVOERING AAN k 

BELGISCHE GRENST 30 1 
UIT AUTO GEZET 

Van onze verslaggever NICO VAN HEES 

AMSTERDAM — Roel van Duyn, het Amsterdamse raads-
lid, is dit weekeinde op gewelddadige wijze ontvoerd. Na zijn 
terugkeer in Amsterdam heeft burgemeester Samkalden Roel 
opgebeld en hem aangeraden aangifte te doen bij de politie. 
rloel heeft geantwoord: 'Ik wil liever geen aangifte doen om-. 
dat ik niet verwacht dat mensen beter worden als ze de 
gevangenis ingaan. Ik concentreer me niet op individuen 
pie slechts symptomen zijn van de misstanden in deze maat-
schappij.' 

Vrijdagavond verwachtte Ron 
iemand die om een onderhoud had 
verzocht. Roel kwam na een kort 
bezoek bij kennissen 's avonds om 
half elf bij zijn woning in de 
Karthuizersstraat en trof 'n man 
voor de deur die hem zei: „Liesje 
zit in de auto." 

Niets kwaads vermoedend ging 
Roel naar de geparkeerde auto. Het 
portier ging open. De man sprong 
op hem en werkte Roel naar bin-
nen. De chauffeur reed weg Roei 
zat OD de achterbank gekneld tus-
sen een vrouw en de man die hem 
overweldigd bad. In James Bond-
stijl snauwde de man Roel toe: „U 
bent kriirregevangene van groep 7:' 

Af en toe knipten de man en de 
vrouw met de vingers als wisselden 
zij in code gedachten uit. Toen de 
weeen bij een druk ount in de stad 
voor een rood stonlicht moest stop-
pen. probeerde Roel zich eruit te 
werken. Met geweld werd hit vast•
gebonden. 

„Ik dacht," zo vertelde Roel 
van Duyn, „in de chauffeur de 
man van het gemeenteraadslid me-
vrouw Baank-Meijer te herkennen . 

Ook op andere gronden meen ik de 
ontvoerders in die hoek te moeten 
zoeken. Een aantal van mijn vrien-
den • is opgebeld, wier teletooe- 

nummers bij Baank terecht zijn 
gekomen. 

De ontvoerders waren mensen 
van omstreeks 35 jaar. Ze Vertoon-
den niet de kenmerken van studen-
tikoos gedrag. Integendeel. Alles 
was luguber ernstig. 

Om half een 's nachts hebben ze 
mij bij Zundert aan de Belgische 
grens uit de auto gegooid, nadat re 
me een brief in de hand hadden 
gestopt. Daarin stond dat „groep 7 
Oranje Vrijstaat de oorlog ver-
klaarde." 

Roel van Duyn heeft in Werp-
hout bij de grens de nacht doorge-
bracht en is zaterdag naar Amster-
dam teruggekeerd. 

De ontvoerders hebben aan ver-
schillende kranten -  telefonisch 
meegedeeld dat Roel doodsbang 
was; onderweg zijn Oranje Vrij-
staat verloochend heeft en dat ze 
Roel met hengel en rode kabouter-
puntmuts hadden opgesierd. 

Roel typeert deze beweringen als 
or -innig. 

De heer Baank erkende door Roel 
van Duyn zaterdag benaderd te 
zijn om nadere informaties. De 
heer Baank ontkent ten stelligqte 
dat hij of zijn vrouw iets met ie 
ontvoering uitstaande hebben ze-
had. 



/-KABOUTER 
ROEL ÉÉN 
NACHT 
ONTVOERD 

k 
Van een onzer 
verslaggevers 

AMSTERDAM, zaterdag 
Het Provo-raadslid en 

het huidige opperhoofd 
van de „Kabouters" Roel 
van Duijn is gisteravond 
laat ontvoerd en vannacht 
bij de Nederlands-Belgische 
grens, onder Zundert, uit 
de auto van zijn ontvoer-
ders gezet. 

Vanochtend belde Roel zijn 1 
 kuis, waarin hij aankondigde 

met de trein naar huis te ko-
men en geen letsel te hebben 
opgelopen. 

De ontvoerders gaven het ge-
meenteraadslid een brief met 
de volgende tekst: ,,U bent ver-
bannen op grond van uw oor-
logsverklaring aan de gemeen-
te Amsterdam. 

OORLOG 
De door u veroorzaakte vij-

andelijkheden vormen een 
rechtstreekse bedreiging voor 
de democratische gang van za-
ken in onze stad. Uw oorlogs-
handelingen zullen vanaf he-
den op passende wijze worden 
behandeld". 

De ontvoerders zijn lid van 
de Aktiegroep 7. Volgens tien 
werd het raadslid vrijdagavond 
omstreeks tien uur in een auto 
getrokken. 

Hij zou daarna tot tweemaal 
toe hebben geprobeerd uit de 
auto te springen en was, vol-
gens een lid van de Aktiegroep 
7, erg nerveus. 

GRAP 
Tijdens de rit van Amster-

dam naar de Belgische grens 
zou het raadslid hebben gezegd 

	  „dat het optreden tegen de Oude 
	 J Staat en de politie niet serieus 

genomen moest worden maar 
als grap moest worden gezien". 

Toen Roel van Duijn werd 
gedropt kreeg hij van zijn be-
lagers een rode kabouter-punt-
muts en een hengeltje aange-
boden. 

De leden van de Aktiegroep 7 
zouden voor het merendeel 
vrouwen zijn. Zij wilden zich 
niet bekendmaken. De ontvoer-
ders, die vannacht onze redactie 
belden, zeiden: „Wij willen cor-
rect optreden maar als het 
noodzakelijk 'is zullen we ook 
klappen uitdelen. 

ROEL VAN DUIJN 
... alles is een grap ..." 



Dnderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc.  

Op donderdag 23 april 1970 heeft een velOgadápoIng van 
de "Volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-erotiek" plaeCsgevonden, 
in het gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe Herengracht 29, te Amster-
dam. Aanwezig waren ongeveer 200 personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G.  geb. 20-1-1943 

Aangekondigd werd dat op zaterdag 25-4-1970 eenzelfde 
aktie als voorheen op het Leidseplein zal worden gehouden. De"zigeu-
nerkoning" kondigde een demonstratie aan gericht tegen de discrimina-
tie van de zigeuners, eveneens te houden op 25-4-1970 op het Leidse- 
plein of Museumplein. 

Teneinde het verkeer in de war te sturen vroeg 
automobilisten die zich beschikbaar willen stellen om onverwachts 
pech te krijgen in de stad. Een vertegenwoordiger van J.A.C. (Jongeren 
Advies Centrum) stelde een stencilmachine terbeschikking van de "Oran-
je Vrijstaat". 5 mei werd wederom als nationale kraakdag uitgeroepen 

Een solidariteitsbetuiging werd gezonden naar de studenten 
politicologie i.v.m. de bezetting van hun universiteitsgebouw. Aange- 



bl. 2 

kondigd werd een vergadering op maandag 27 april 1970 waar gespro-
ken zal worden over een nieuwe bezetting van het Sigmacentrum. 

	

Er ontstond een langdurige discussie tussen 	en Van 
DUIJN over het al of niet mengen van de politie in de zaak van 
Wwlitvoering" van Van DUIJN. Eerstgenoemde stelde dat Van DUIJN 
zonder meer deze zaáE-Li-Wraen van de politie moest geven. Van 
DUIJN voelde hier echter niet voor. Verder werd nog uitgebreid ge- 

	

discussieerd over de woningnood, in welke discussie 	een 
groot aandeel had. De gehele avond had een uiterst rumoerig verloop. 
Einde. 

C/V 



De alternatieve PTT van Oranje vrijstaat hoopt met 
de uitgave van deze zegel de discussie over de 
volkstelling gaande te houden ende  Nederlandse 
bevolking tot actie te bewegen. bezegel, onder het 
motto „boycot de volkstellingulkeeh tegenhanger « 
van de officiële PTT-zegel, dit' !ebbene wil mak, 
voor de aangekondigde telling. - 

De zegel bestaat Uit twee delen die in de vorm vei 

een computerkrt zijn geperforeerd en gedrukt. De linkerkant"- de telling in Nederland voer 
rechterkan 	 , de. 
derland genoteerd en opgeslagen

t hel eindresultaat 	bevolking van Ne- 
ge in plinskaadet: 

afrukken" aldus een persverktaring van het „Volks- depb_ rterniertven Posterijen". Door belde delen loopt cho kfbeeldOglen een ponsband. De
`zegel is uitga» Might in eni3 :oplage van tienduizend •met 2.500 spik cl" eerstrdag enveloppen. 



„Hoe ontstaat uit de oude maatschappij een nieuwe maatschappij? Als een padde-
stoel op een' rottende boomstronk. De ondergrondse maatschappij van opstandige 
jongeren komt boven de grond en gaat, onafhankelijk van de nog heersende autori-
teiten, zichzelf sturen. De oude maatschappij zal voor onze ogen slijten ; wij zullen 
haar opgebruiken. Links en rechts zullen de paddestoelen zich uitzaaien. Heksenkrin-
gen van ka'ooutersteden zullen zich federen tot een wereld-omspannend net : de Oranje—
Vrijstaat." Dit zegt de Staatscourant van Oranje-Vrijstaat. Een Amsterdamse be-we-
ging (?) organisatie (?), staat (?), partij (?), waarin men de geest ven Provo ruikt en het 
Utopia van Thomas More proeft. Flauwekul" roept de buitenwacht. Maar ondertussen 
wordt het spel met dodelijke ernst gespeeld. Zij aan zij strijden de kabouters van 
Oranje-Vrijstaat met alle mogelijke Amsterdamse actiecomités voor een betere wereld. 
Elsevier-redacteuren Jouke Mulder en Cees Labeur stelden een onderzoek in naar het 
wel en wee van ons ludieke en protesterende Amsterdam, waarvan het volgende verslag. 

/ F\ n 'f r) in 
- 1--- 2V ilk„s:), ii‘ 1 	llf \/1 A Actief broeinest 

van ludieke acties Het meest aan de weg timmert Oran-
je-Vrijstaat, met name op papier. Er zijn 
twaalf volksdepartementen in het leven 
geroepen, waar voorlopig 84 onbezoldig-
de ambtenaren de lakens uitdelen. Als 
stadhuis fungeert een opkamertje van 
het pand van de FJG (Federatie van 
Jongerengroepen van de PvdA) in de Pie-
terspoortsteeg. Tot ambassadeur van de 
staat is benoemd : Roel van Duyn. Zijn 
arbeidsterrein: de gemeenteraad en hier 
komt direct al de politieke aap uit de 
mouw. Oranje-Vrijstaat doet mee aan de 
komende gemeente-
raadsverkiezingen met 
een kabouterlijst. Tot 
de leuzen behoort 
o.a. : „Stem louter 
kabouter" en „Am-
sterdam Kabouter-
-:tad". De grote ver- 
kiezingscampagne moet nog beginnen. 
Op de kandidatenlijst staan in ieder 
geval ex-provoraadslid Luud Schimmel-
pennink, het huidige provoraadslid Roel 
van Duyn, en Asva-voorzitter Johan 
Middendorp. 

Het draaien van tel. 240290 drukt 
Elsevier met de neus op de •kabouterfei-
ten: ,,U spreekt met stadhuis Oran-
je-Vrijstaat. Komt u rustig even langs 
ja." De deur van het stadhuis vermeldt: 
„Ik ben in de-raadszaal, Roel". Boven-
aan staat : „Kabouterstadhuis Oran-
je-Vrijstaat: Op de deur bonzen." De 
stoelen zijn oranje geverfd. Dit is het 
heilige der heiligen. Hier vliezen de al-
ternatieven voor volkshuisvesting, mi-
lieuhygiëne, landbouw en onderwijs als 
paddestoelen de grond uit. 

Paul van der Crabben (student filoso-
fie en bezig met HBS-B van het 
Dienstencentrum Bejaarden, een onder-
deel van het Departement van Behoef-
tenbevrediging, roept : „Oranje-Vrijstaat 

ELSEVIER, 14 MAAKT 1970  

wil de grote nood onder de bejaarden 
lenigen. Bejaarden worden zowel 
maatschappelijk als individueel gediscri-
mineerd. Wat de verpleging betreft: het 
is gebleken dat bij de GGD een ontstel-
lend gebrek bestaat voor de interne af-
delingen. Anderen dan bejaarden gaan 
voor. Maar men mag uit medisch-
ethisch oogpunt deze keus niet maken." 
Paul kent een controle-arts van de GGD 
die bij thuisliggende bejaarden regelma- 

tig wordt geconfronteerd met „open lig-
wonden en amoniaklucht (afkomstig van 
urine)." Het Dienstencentrum wil onder 
andere drie • krepeergevallen adopteren 
en demonstratief verzorgen in de noop 
„iets wakker te maken bij de gemeente." 

Paul beschikt over cijfers. Uit de be-
jaardennota 1969 blijkt dat Amsterdam 
114.000 bejaarden heeft, van wie 11.000 
behoefte hebben aan huishoe - !elijke ver-
zorging en een boodschappend:enst. „Ze 
zijn vrij zelfstandig, maar op een of 
andere manier invalide." Verder bevin-
den zich in de dossierbakken van de 
GGD „I100 krepeergevallen die dreigen 
weg te sterven". Gebelgd zegt Paul: 
„We hebben deze welvaart op hun hon-
gerloon opgebouwd. Ze worden nu als 
gebruikte schoenen weggegooid. Ze zijn 
van geen econemisch belang meer. Ze 
kosten alleen maar geld. Het is geen 
schande dat een organisatie als de GGD 
vastzit, maar wij willen laten blijken dat 
er voorzieningen nodig zijn." 

Op telefoon 161823 worden aanvra-
gen aangenomen, sinds 7 maart. Toen 
trad het Dienstencentrum inwerking. 
Daartoe werden 100 ballonnetjes opse-
laten. Dit vooral om de sfeer van ruim-
te, blijheid, zon en lucht weer te :zeven. 
Een tamelijk kostbare geschiedenis. De 
ballonnetjes kostten namelijk een gulden 
per stuk „omdat ze met heliumgas ee-
vuld waren':. Niettemin hoopt een leger 
van nu al 50 vrijwilligers (onder wie een 
masseuse, een pedicure, een gymnastiek. 
leraar, een chauffeur-verpleger, ee n 
elektriciën, een huisVrouw, een aantal 
verpleegsters en een leerling-maatschap-
pelijk werkster) de bejaarden met raad 
en daad bij te staan. Roel van Duyn zal 
zelf ook werk doen. Zijn gedachten 
gaan uit naar aardappels schillen en 
stofzuigen. 

Ook op het departement van land-
bouw weet men van wanten. Nadrukke-
lijk zet men zich in' om ongespotea 
knolselderie, winterwortels, witlof, au-
gurken en wat dies meer zij („biolo-
gisch-dynarnisch voedsel") aan de man 
te brengem. Binnenkort hoopt men in 
de Binnen Oranjestraat een depot te ope-
nen. Bestellingen worden met de Oranje 

VOLKSVERGADERING ORANJE-VRIJSTAAT 
...Schinnne?pennink (t.) en Von Duyn... 
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Op weg naar de eenheid 
der kosmische kinderen 
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Bewoning binnenstad 
Telefoon 22 8010 

correspondentie adres: 

NEDERLAND 

Th2Trenchreat-T2urberryStyle 
Burberrys have a way of creating 

contemporary Raincoats —which is 
well, just very Burberry. 
Take the Trenchcoat ' shown above, 

for instance. Changes have been made. 
Almost imperceptibly. Producing a 

' selection of Trenchcoat styles, each 
differing slightly from the original, but 
keeping Burberrysalways the important 
name in Raincoats. 

Ask to see a Burberry Trenchcoat. 
Available only from leading shops 	'Burberry' and 'Burberrys' are 

and stores throughout the country. 	registered trade marks of Burberrys Ltd. 

Trade enquiries to: 
Messrs. E. Van Dinter, Tellingen 15, Amsterdam 11. 

Telephone : 020-440.449 

„staatsbakfiets" aan huis bezorgd. Tot 
nu toe heeft men zo'n zestig klanten 
mogen begroeten. 

Over de financiering van de verschil-
lende activiteiten zegt Hugo Willems 
(26, student psychologie : „Ik ben geen 
penningmeester, ik ben van het departe= 
ment van financiën en hulpverlening"): 
„We hebben van een omroep die ano-
niem wenst te blijven f 5000 gekregen. 
Dat geld wordt gebruikt om de tekorten 
bij de departementen op te heffen." 
Verder richt dit departement een steun-
fonds op, dat bedoeld is voor de verkie-
zingscampagne in Amsterdam-Kabou-
terstad. De stad zal namelijk met leuzen 
van Oranje-Vrijstaat worden volgeklad 
en dat zal „de politie mogelijk niet leuk 
vinden". Het steunfonds is daarom van 
belang, omdat op die manier geld ge- 

1 
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reserveerd is voor proceskosten en boe-
tes. Regeren is ten slotte vooruitzien. 

Over de inkomsten vertelt Hugo, dat 
men hoopt op een goede verkoop- van 
het gemeenteblad (de Kabouterkrant), 
dat voor drie kwartjes per stuk in een 
oplage van 3000 op dc markt zal wor-
den geworpen. Aloha, het vroegere Hit-
week, is de staatscourant, waarin om de 
twee weken berichten uit Oran-
je-Vrijstaat zullen staan. Verder zal de 
verkoop c.q. bezorging van het biolo-
gisch-dynamisch fruit en groente geld in 
het laatje moeten brengen. Hugo is als 
opperrekenmeester bepaald tevreden 
met de resultaten van de publiciteits-
dienst die heeft weten te bewerkstelli-
gen dat Vara en VPRO per t april 
zendtijd ter beschikking hebben gesteld. 
Doel van de publiciteitsdienst is o.a. 

n informeren van de Nederlandse 
b,naduwpers; daar behoort u dus ook 
toe." 

De activiteiten van de andere departe-
menten zijn zelfs Hugo en Paul als on-
bezoldigde full-time insiders niet hele-
maal bekend. Veel verder dan het geven 
van adressen en namen komen ze niet, 
maar een kniesoor die daar aanstoot aan 
•zal nemen. Iedere beginnende natie 
heeft zo haar kinderziektes. Bovendien 
hebben de initiatiefnemers („we zijn 
geen leiders") een welhaast ontroerend 
vertrouwen in de zelfwerkzaamheid van 
de verschillende ambtenaren annex ka- 
bouters. Terwijl ex-provo Hans Tuynman 
met een redelijk grote Afgaanse wind- 
hond de trap van het stadhuis opstom- 
melt, verlaat Elsevier het pand, daarmee 
aansluitend op de wandspreuk aan een 
van dc muren: „Laten wij ons leeg-, 
los-, vrijmaken en ons terugwaarts bege- 
ven ; naar onszelf, onze aarde, onze 
—.enden, zijnde plant en dier; naar de 

aheid der kosmische kinderen." 
Op zoek naar de onderscheiden de-

partementale activiteiten stuitte Elsevier 
op verschillende instanties. Sommigen 
zijn „gefuseerd" met Oranje-Vrijstaat. 
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anderen opereren zelfstandig doch met 
volle instemming van Oranje-Vrijstaat. 

* Actie '70: een actiegroep die al 
sinds vorig jaar bestaat, maar die pas 
begin van dit jaar vaste vorm kreeg. 
Initiatiefnemer Joop Peters (24) zegt : 
„We bepalen ons beleid zelf, maar we 
werken zeer nauw samen met Oran-
je-Vrijstaat." En hoe kan het ook an-
ders: Joop heeft zelf de leiding van het 
departement volkshuisvesting op zich 
genomen. De doelstellingen van Actie 
'70: „In de Amsterdamse binnenstad 
staat een aantal kantoorpanden leeg. Wij 
willen ervoor vechten die onrendabele 
woonruimten om te bouwen tot woon-
en gemeenschapsruimten als kin-
dercrèches, communes en ontmoe-
tingsplaatsen." 

Ten einde de acties' fors kracht bij te 
zetten is Actie '70 onlangs gefuseerd 
met woningbureau De Kraker, een 
instantie die zich al geruime tijd bezig-
houdt met het openbreken van 

ACTIE-BAKFIETS 
.... Liever leven dan gas geven"... 

leegstaande panden voor woningzoeken-
den. De Kraker heeft een aantal vrijwil-
ligers in dienst dat bijzonder kundig met 
koevoeten en ander breekmateriaal kan 
omspringen. Tot de meer agressieve ac-
ties van De Kraker behoorde nog vorig 

GERARD VAN DEN BERG 
...bossen invluchten... 

jaar om op gezette tijden bij gevestigde 
makelaars een baksteen-met-pamflet 
door de vensters te werpen. Joop Pe-
ters : „Volgende week beginnen we met 
actie „Rotte Kies". Op leegstaande wo-
ningen plakken we pamfletten. De naam 
rotte kies is het symbool voor de rotte 
plek in het gemeentebeleid, waardoor 
een aantal huizen ongebruikt leeg staat. 
Verder gaan we foto's verspreiden van 
leegstaande panden, brieven aan het ge-
meentebestuur zenden, stencils versprei-
den en natuurlijk veel kraken hè..." 

Het lijkt waarschijnlijk dat vooral de 
„krakende" kabouters in aanmerking 
komen voor een opname in het 
„Rusthuis voor overwerkte kabouters", 
zoals een mededeling aan de muur in 
het stadhuis leerde. Na het draaien van 
03405 - 1218 hoort Elsevier van me-

vrouw Hans: „Een rusthuis, haha". 
Klopt dit dan niet? Mevrouw Hans: 
„Laten ze onze verbouwde boerderij echt 
voor een rusthuis doorgaan, haha, u 
moet weten, m'n man heeft een tijdje 
geleden in de rubriek gastvrijheid van 
Aloha laten opnemen, dat we een paar 
mensen wel eens onderdak willen geven. 
maar rusthuis... ik weet, dat er door 
iemand voor een meisje — Yvonne heet 
ze — gebeld is. En die mag best komen 
hoor, als ze tenminste maar niet heel 
ludiek Amsterdam meebrengt, want 
daar zijn we niet op berekend hoor." 

* Actiegroep Jordticid : een zelfstan-
dige club, die met volledige instemming 
van Oranje-Vrijstaat opereert en als zo-
danig gemakshalve tot het departement 
van volkshuisvesting wordt gerekend. 
Jordáád voert een verbeten strijd tegen 
de gemeentelijke saneringsplannen voor 
de Jordaan. In een adres aan de ge-
meenteraad vroeg men subsidie om zelf 
een alternatief plan te kunnen opstellen. 
Volgens Jordáád is de Jordaan geen 
„aperots" (term afkomstig van Publieke 
Werken), maar een mierennest roet die 
verfijnde sociale, psychische gezonde 
structuur dia de mieren eigen is. „Tot 
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(vooral de ouderen) 

Alleenstaanden (al dan niet nog wer-
kend) en oudere personen willen een 
zelfstandig leven leiden en dit blijven 
doen. Hiermee Is bij vele in de laatste 
Jaren gebouwde verzorgingsflats niet 
voldoende rekening gehouden. 

De opzet nu van het 

serviceflatgebouw 
":rallngen-Oost" 

vuurflats) 
is juist deze zelfstandigheid zoveel 
mogelijk te bewaren. U kunt comfor-
tabel wonen in een prachtige omge-
ving, vlakbij Rotterdam (hoek Kra-
lingseweg-Rotterdam en Lupinestraat 
-Capelle). 

Rondom de serviceflat zijn bloemper-
ken, gazons en kleine waterpartijen; 
in de onmiddellijke omgeving zijn uit-
uitgebreide wandelmogelijkheden. 
Het Kralingse bos bijvoorbeeld is op 
ca. 3 km afstand van het flatgebouw. 

Het gebouw omvat: 1-, 2- en 3 kamer-
flats. Speciaal bedoeld voor oudere 
personen en al dan niet nog werken-
de alleenstaanden. Er zijn uitgebrei-
de voorzieningen zoals o.a. 

• conversatiezaal • zitterras 
• biljarthoek • kofliekeuken 
• wasserette - bibliotheek 
• logeerkamers • liften • C.V. 

en ook een A & 0 supermarkt. 

Alle flats hebben een voordeur aan 
binnen het gebouw gelegen en cen-
traal verwarmde gangen. 
Ook de supermarkt is binnendoor 
bereikbaar. Indien gewenst,wordt te-
gen kostprijs huishoudelijke hulp ter 
beschikking gesteld. 

De huurprijzen inclusief gas, warm en 
koud water, elektriciteit, verwarming, 
afvoer huisvuil, gebruik van geza-
menlijke ruimten, service, enz. enz. 
variëren van f 435.- tot f 585.- per 
maand. 

Een gestoffeerde en gemeubileerde 
mbdelflat is te bezichtigen van maan-
dag t/m'vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en na 
telefonische afspraak. 

Een uitgebreide prospectus te ver-
krijgen bij de administratie: 
Lombardkade 77- Rotterdam 
Telefoon 141928, toestel 9. 

Qt; 
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Jordáád behoort de groep „Jongens van , 
Roel de Wit", die een doodkist hebben 
verbrand in de Jordaan. Een ceremonie 
die te boek staat als de „crematie van de 
geest van de Jordaan." 

* De Lastige Ammerdammer: deze 
organisatie bestaat al twee jaar. Een van 
de initiatiefnemers is de 24-jarige bloe-
mist Bob Janse: „Ik ben niet zo kapot 
van Oranje-Vrijstaat. Er zijn een hele-
boel mensen bij die zich uitsloven omdat 
de verkiezingen voor de deur staan, 
maar die je daarna niet meer hoort. Dat 
is mijn persoonlijke mening. Bovendien 
heb je het gevaar als je te ludiek gaat 
doen, word je belachelijk. Dat doen wij 
niet. Wij hebben ons eigen programma 
en dat wikkelen we rustig af. We zijn 
tegen de diepgaande milieuverontreini-
ging van de Amsterdamse binnenstad. 
Daarom willen we auto's weren. Het 
openbaar vervoer is de enige oplossing. 
Dat wil niet zeggen dat we autohaters 
zijn zoals de groep Auto-eliminatie van 
Oranje-Vrijstaat. Het beleid van de 
overheid is op de auto gericht. De be-
langen van de voetgangers en kinderen 
worden daardoor ernstig verwaarloosd. 
Als we kunnen samenwerken met Oran-
je-Vrijstaat doen we het, zoals laatst met 
de actie-Bakfiets (25 bakfietsende stu-
denten in de binnenstad onder het mot-
to : we nemen net zoveel ruimte als de 
auto in, maar we verspreiden geen gif-
gassen, we toeteren niet, we bedreigen 
geen kinderen). De Lastige Amsterdam-
mer verzorgt regelmatig de uitgave van 
brochures en dergelijke. Over de acties 
voor de toekomst kan ik nog niets zeg-
gen." 
* Dolle Mina Amsterdam: besloot 
zich niet aan te sluiten bij Oran-
je-Vrijstaat. Katinka Schimmelpennink 
(29, drie kinderen, zus van Luud): „We 
hebben een duidelijke eigen actie. We 
zijn het wel eens met de maatschap-
pij-opvatting van Oranje-Vrijstaat, maar 
wij richten ons primair op de discrimi-
natie van de vrouw. We willen de eigen 
identiteit niet opgeven." Over de enige 
honderden Dolle Mina's in Amsterdam : 
,,De tot nu toe gehouden acties zijn 
misschien niet goed overgekomen. Mis-
schien zijn we — ik denk aan de con-
dcomuitreiking en de bezetting van de 
redactielokalen bij het damesblad Mar-
griet — iets te ludiek geweest. We zijn 
van plan om van te voren gerichte in-
formatie aan deelnemers en pers te 
verstrekken. Dan gaat het wel beter." 

* Actiegroep Crèches: wil meer 
crèches, beter subsidiebeleid en geen 
verhoging wen het dagverblijfgeld. De-
monstreerde en kreeg hulp van Dolle 
Mina. Staat los van Oranje Vrijstaat, 
hoewel Hugo Willems een belangrijk ini-
tiatief heeft ontwikkeld: hij beide de 
intendant van de Koningin („die gaat 
over alle paleizen") om te vragen of de 
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parterre van het paleis op de Dam voor 
kinderchrèche kan worden gebruikt. De 
Koningin heeft „het verzoek in overwe-
ging genomen," zei Hugo. 

Dergelijke zaken komen wekelijks op 
de volksvergadering van Oran-
je-Vrijstaat aan de orde. Tijdens de vijf-
de vergadering in het „Aksie Sentrum" 
van de Bond van Beeldende Kunste-
naars (BBK) kon „iedereen" zich op een 
ontwerpkandidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen laten plaatsen. Roel 
van Duyn: „Eind maart moeten we een 
definitieve opgave indienen. Daarom zal 
de volgorde van de lijst op de volgende 
vergadering worden vastgesteld." Als hij 
vraagt of iemand bezwaren heeft tegen 
deze procedure, hoort hij dat zijn naam 
en die van Luud Schimmelpennink en 
Johan Middendorp al in de krant heb-
ben gestaan. „De eerstgeplaatsten van 
-"-• lijst zijn dus al bekend," luidt de 
. _.ctie. Van Duyn: „Dat zou ik niet zo 
willen stellen. De pers vroeg er om en 
toen zijn er maar een paar genoemd." 
Deze discussie doet de ontspannen sfeer 
(men ligt, staat of zit; twee meegebrach-
te honden worden meer aangehaald dan 
hen lief is) geen geweld aan. 

Dat wordt anders als een ouder ie-
mand — bij navraag Gerard van den 
Berg, „van de Tolleractie tegen de 
Stadsschouwburg, eigenlijk van alle ac-
ties" — zich plotseling fel richt tegen 
Van Duyn en andere oud-Provo's. Hij 
verwijt een „ziekelijke zucht naar popu-
lariteit, als acteurs die in hun ouderdom 
maar niet van het toneel afkunnen." 
Evenals destijds Provo, prostitueert 
Oranje Vrijstaat maatschappelijke zaken 
waar men niet voor kan instaan. „Jullie 
vluchten de bossen in als het op werke-
lijke actie aankomt. Als politie en rech-
terlijke macht zich laten zien, laten jullie 

verder aan de arbeiders over. Blijf 
ar spelen, ga maar met je kleuter-

zaakje door," fulmineert Van den Berg,. 
„maar doe geen beroep op de kiezers. 
Als partij schaar je je aan de kant van 
alle andere partijen, fascisten en zwen-
delaars, die evenals jullie ook een nieu-
we wereld belijden." Er volgt een ver-
kettering van Van Duyn: „Jij schaakt 
met de man die verantwoordelijk was 
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voor de gasgranaten in het Maagden-
huis. Hoe kun je met zo'n persoon 
vriendelijk praten." Iemand roept : „Hou 
je rustig man," maar Van den Berg 
dringt verder naar voren, blijft ver-
wensingen uiten, en raakt ten slotte in 
een handgemeen met Van Duyn. „Ar-
resteer die vent," wordt er geroepen. 
Van den Berg: „Fascisten, arresteren 
hè." Terwijl hij naar achteren wordt ge-
duwd: „Blijf maar doorspelen met za-
ken die jc niet aankunt." 

Er volgt nog wat gesputter, maar op 
een gegeven moment heeft Van Duyn 
de zaak weer in de hand en geeft het 
woord aan de zojuist „uit Amersfoort 
gearriveerde Pleun Ronteltap, 
algemeen secretaris van de radicalen in 
het Gereformeerd Politiek Verbond." 
Ronteltaps komst was na het voorlezen 
van een brief, waarin Oranje-Vrijstaat 
om bundeling van krachten vroeg, al 
aangekondigd. De GPV-affaire werkte 
danig op de lachspieren. De met boeren-
kiel en pet uitgeruste Ronteltap laat de 
GPV-radicaal voor wie hij moet door-
gaan zeggen, dat men „binnen het GPV 
een direct maatschappelijke betrokken-

' heid wil realiseren, zonder zich te ver-
wijderen van de opdrachten zoals deze 
in Gods Woord zijn neergelegd." Oran-
je-Vrijstaat is voor een „monsterver-
bond" met het GPV, omdat deze partij 
in haar beginselprogram spreekt over de 
„zuivere relatie tussen mens en natuur." 
Met het GPV, zo blijkt uit de brief aan 
de radicalen, moet de „gifgolf worden 
gekeerd en geijverd worden voor het 
dienstbaar maken van de Markerwaard 
aan biologisch-dynamische landbouw." 
Ronteltap: „Laten we de hand aan de 
ploeg slaan." Hij diept een zakfles met 
cognac op, „want ik heb vanmiddag in 
een niet-biologisch-dynamisch restaurant 
gegeten, zodat de zaak eens even opge-
broeid moet worden." 

Na deze sketch en de daaraan vooraf-
gegane agitatie — Van den Berg houdt 
zich nog steeds mopperend in een 
hoek op — volgen „mededelingen". 
Volkshuisvesting meldt de oprichting 
van BOA, Bond van Oranje-Vrijstaat 
Architecten. Financiën en Hulpverlening 
laat weten dat er 400 gulden in kas is en 
dat .er voor 300 gulden leningen 
uitstaan. Stem : „Waar is die gift van 5 
rooien gebleven? Opgemaakt zeker." 

Wie iets zeggen wil krijgt daartoe ge-
legenheid. Iemand roept op tot „defile-
ren naar stadhuis en CBH. We vertrek-
ken vanaf het Beursplein". Ex-coiffeur 
Mario Welman (lange tijd Mario W.) 
wil ook wat zeggen: „Oranje-Vrijstaat 
krijgt straks van de VPRO een uur 
zendtijd op vrijdag. Ik stel voor die dag 
in „Oranje-vrijdag" om te dopen. „Ten 
slotte is er nog een verzoek van de 
Publiciteitsdienst: „Oranje-Vrijstaat is 
geen fake, maar de kwaliteit van het 
werk is gebaat met de medewerking van  

j 

Hugo Willems (1.) van Financiën en Hulp- 
verlening en Paul van der Grebben van 
het departement von behoeftebevrediging 

anderen. We zijn nu continu bezig met 
tien mensen, die maar drie uur slaap 
krijgen." En voor degenen die als verko-
per van De Kabouterkrant willen optre-
den: „Als je niet te eten hebt, mag je 
een kwartje zelf houden." 

Roel van Duyn aan het begin van de 
avond: „We moeten een alternatieve 
maatschappij opbouwen; als dat niet 
lukt, is het met ons afgelopen." 

CHU-„VERDRUKTEN" 
Wars van rode tendensen 

Schuilen in andere partijen radicalen. 
de CHU heeft zijn verdrukten. Zo voe-
len zich de bij de zg. CentrUm-
gespreksgroep aangesloten Unie-leden, 
die tijdens de behandeling van het nieu-
we politieke- en beginselprogramma dui-
delijk van hun misnoegen blijk gaven. 
Mr. W. F. Reus, sprekend voor de op-
posanten in eigen CHU-huis : „Degenen 
die, hetzij in theologische, hetzij in eco-
nomische zin, rechts denken, krijgen in 
de CHU weinig kansen. We hebben po-
gingen gedaan om aanhangers van de 
Centrumgesprekgroep in het bestuur 
vertegenwoordigd te krijgen, maar deze 
pogingen zijn mislukt. Het lijkt er sterk 
op, dat we gepasseerd worden." Het 
scheelde weinig of er was tijdens de 
vaststelling van een nieuw politiek  en 
beginselprogramma een scheuring 
ontstaan. Mr. Reus: „De grens van de 
mogelijkheid om nog in de CHU te 
blijven is net niet overschreden". Als er 
nu al zo'n verschil van opvatting 
bestaat, hoe zal dat dan op 23 mei verlo-
pen, datum waarop de CHU een ver-
volgcongres belegt? Deze vergadering 
wordt gehouden, omdat men op de 
eerste bijeenkomst niet gereed kwam 
met een algehele behandeling/aan-
vaarding van de nieuwe programma's. 
Mr. Reus : „Zaken als de houding tegen-
over uitwassen op de televisie en de 
standpuntbepaling ten opzichte. van de 
DDR moeten nog aan de orde komen. 
Het ligt voor de hand, dat rechts in de 
CHU hierover bepaalde gedachten 
heeft." 

De tegenstellingen binnen de CHU 
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DE REVOLUTIE VAN DE KABOUTERS 
'De revoluties die de mens tot nog toe kende, gingen onvermijdelijk samen me 
t geweld, mmord en vrijheidsberoving. Meestal hoopte de mens door de revolu 
tie meer vrijheid te verkrijgen. Met geweld werd een bestaande staat afgeb 
oken om op de resten van die staat een nieuwe samenleving te beginnen. Zij 
was gedoemd te mislukken, omdat zij haar bestaan al begon met vrijheidsbero 
ving. 
Er is op dit moment een unieke revolutie gaande. Op de rottende lagen van d 
e oude kapitalistiese maatschappij ontstaat als een reusachtige paddestoel 
een nieuwe maatschappij. Er staat een staat in - de staat. Zo groeit de Oranj 
e vrijstaat to een samenleving die de trollenmaatschappij totaal zal over 
woekeren , zonder de trol uit te roeien of hem zijn vrijheid te ontnemen. D 
e trol wordt omgeturnd of sterft uit. 
De Oranjevrijstaat is een staat !  

Zij is niet alltan een aktie . De departe 
menten van de O.V. zijn geen aktiegroepen tegen de trollendepartementen m 
aar werkelijke alternatieve departementen .Een nieuwe samenleving biedt een 
nieuwe werkgelegenheid. Zij richt haar eigen niet-miljeu verontreinigende i 
ndustrieen op .Deze werken niet kapitalisties maar bestaan uitsluitend om 
de mens te kunnen voorzien in zijn primaire behoeften. Industrieen in diens 
t van de mens inplaats van het kapitaal. Een samenleving die de mens vrij 
laat. De overname van de trollenmaatschappij gaat dagelijks voort . Met de 
dag komt er dus meer werkgelegenheid in de O.V.. Als je op de O.V. afkomt 

, 

koetje niet zomaar op een aktie af , maar op een aktie die de samenleving is 
Als je je identifeseert met een kabouter , wil dat zeggen dat je deel uitma 
akt van een samenleving, waar je kunt werken om in je levensbehoeften te vo 
orzien. Heb je onvrede met de trollenmaatschappij wat logies is , dan is 
er nu een andere samenlevingg , waar je kunt leven en werken , zonder dat 
je vrijheid belemmert wordt . Neem kontakt op met het kabouterstadhuis of 
het departement, waarvan je weet dat het je nodig heeft JE VINDT HET BETR 
EFFENDE KONTAKTADRES HIERONDER . 

DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS OPVOEDING E 
N OPPOSITIE 
Yde Lansen Pieter Lastmankade 32 	KUOUREEL REVOLUTONAIR MYSTERIE 
tel. 796474 	 ; Catnie bos Elandstraat 197 
Anneke BriggJó-roenburgWal 53 tel. ! Maarten Manson Valeriusstr,29 te1.739826 
329148 Thea Andriessen Katwijkstr.23 EP VAN SABOTGE VAN MACHT EN GEWELD 
tel. 174322 	 en Dankbaar Olympiaplein 46 tel. 711388 
DEPARTEMENT VAN BEHOEFTEBEVREDIGING INTERDEPARTEMENTALE DIENSTEN 
Hijn BIJnen Rapenburg 53-22: 	 techniese dienst Fred Wiersema Adres Peter 
KLEDING INDUSTRIE Koestraat34 te12339: 1 Hakkenberg wandelende tak Ruud Vermeer 

DEP. VAN LANDBOUW 	 34; ,aktie 70 Joop Peters 

Flip bronkers Singel 382 te1.233253 'OUDE VAN DAGEN DIENST Ger de Haas Kanaal 
De Knetterwinkel Nwe Leliestraat 105. straat 146 tel. 171823  
tel. 231454 Winkel Keizersgracht 717 w'ID v`m -IDTTIRM7'r" ''rnM "-TM 
DEP. VAN MILJEUHYGIENE 	 ,zie Peter 7akkenberg 
Midas Dekker Frederiksplein 39 tel 	DEP. VAN P7'13LISIT7IT 
237812 Ruud Vermeer Uilenstede EeenheylWaniusobkg en Paul olivier tel.) 
id 114-824 te1.433507 	 51274 3e Oosterparkstraat 216 
DEP. VAN VOLKSHUISVESTING 	 DEP. VAN SOCIALE ZA'CEN 
Aktie 70 Joop Peters singel 52 	_Frans Hoffw'n Berenstraat 
U VRIJ Prinsengracht 462 tel. 22801O 

tel. 243460 of 2397b0 BOA (bond van O.V. architekten) 
Peter Hakkenberg Kerkstraat 317 tel. DEP. VAN Gi..ESTELIJEEVOLKB 
231799 

gezondheid Martijn Lindt 

Achtergracht 31 tel. 242444 

T 



Onderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc. 

Op donderdag 21 mei.1970 heeft een vergadering van 
de "Volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-erotiek" plaatsgevon- 
den in het gebouw van de B.B.K., aan de Nieuwe Herengracht 29, te 
Amsterdam. 

Aanwezig waren ongeveer 100 persone4 

De vergadering stond in het teken van de aanstaande ver-
kiezingen en het deze zomer te verwachten jeugdtourisme in Amster-
dam. 

Een Amerikaanse TV-ploeg maakte opnamen i.v.m. een t.z.t. 
uit te zenden film over West-Europese jeugd. Daar er enige tweestrij 
was of deze opnamen gemaakt mochten worden werd met vrijwel algemene 
stemmen aangenomen hiervoor toestemming te geven. 

Medegedeeld werd dat op diverse bruggen in de stad bor-
den geplaatst zouden worden met het opschrift: "Ik heb het al gezien, 
ik kies lijst tien". 

Een onbekend gebleven meisje, kennelijk uit België, 
vroeg steun aan de kabouters i.v.m. een op zaterdag 23 mei 1970 te 
houden tentoonstelling in Antwerpen. 	vroeg dit meisje waarom 
zij niet naar Brussel ging om steun tè—Vi.agen aan de SJW, waarop 
dit meisje mededeelde dat er in België geen samenwerking op dit ge- 
bied was i.v.m. de taalstrijd. 

Besproken werd een voorstel om met een motorboot door 



bl. 2 

de grachten te gaan varen en daarbij propaganda te gaan voeren voor 
de a.s. verkiezingen. Er bleek een motorboot beschikbaar te zijn, 
doch deze was defect. 

Aangekondigd werd een demonstratie op zaterdag 30 mei 
1970 in samenwerking met andere groeperingen en gericht tegen da 
woningnood. Er zou door een volkswijk gelopen moeten worden met als 
einddoel een zaal (Carré of Sigma-centrum) om daar de verkiezings-
overwinning al vast te vieren. Daar de organisator van deze demon- 
stratie 	 niet aanwezig was konden geen verdere medede- 
lingen hierover worden gedaan. 

Opgeroepen werd om op vrijdag 22 mei 1970 een hearing 
bij te wonen in "Frascati" waar de organisatie van het massa jeugd 
tourisme besproken zou worden. Stencils hierover waren in het bezit 
van 

Op woensdag 27 mei 1970 te 17.- uur zal een aktie plaats 
vinden bij het stadhuis. De aktie heeft ten doel reklame te maken 
voor het openbaar vervoer. De bedoeling is voor dienstauto's o.a. 
van burgemeester Samkalden te gaan liggen. 

• Opgericht wordt een alternatieve school adviesdienst, 
waar blijkens mededeling reeds enige publicaties over in de dagbla-
den heeft gestaan. Einde. 

• 
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Volksdepartement v)or Subkultuur en Vreativiteit.  
Hoewel er vele alternatieve paddestoelen opschieten en de goeie 
sappen uit de oude maatschappij biodinamies gemikst in de Oranje 
Vrij Staat een repeterende paddestoel van zichzelfversterkende 
lieve eksplosies hebben doen ontstaan, blijkt dat 	JJ.. er ongemerkt toch een gifsap heeft kunnen doorsiepelen. 
n.l. in het Volksdepartement voor subkultuur en kreativiteit, dat 
de oude funktie van CHM zou moeten overnemen. 
Kabouters, dat is ACUTELll ► i ►LDE 
Subkultuur en kreativiteit laten zich niet in één hokje iringen, 
zoals totnutoe in de oude maatschappij steeds is gebeurd. 
Dat is onderdrukking. 

n dat kreativiteit zich niet lddt indelen is gebleken: kreativi-, 
teit is de essentie van alle dingen die bij alle volksdeparte-
menten gebeuren. Een asart volksdepartement voor subkultuur 
kreativiteit versterkt slechts de zude hokjes- en gethovormende 
maatschappij, en wordt bij deze opgeheven.  
-'at is blijft en groeit is 

HET CULTUREEL REVOLUTIONAIR MISTERIE. (CRM). 

dat zich niet laat aankondigen, kanaliseren, etc *  maar opduikt, 
en per definitie alles wat kabouteronterend is en de mens inkapselt 
zal SABOTEREN. 
**************************************************************** 

5 mei: bevrijdingsfeest. 
Met bekwame spoed zullen daarom 1,66r 5 mei een aantal gebieden 
bevrijd worden. De biodinamiese evenwichtszoeker heeft enekele 
potentiële plekken gevonden, die door de auto-eliminatiedienst 
aangepast zullen worden aan de eisen van de Oranjevrijstaat, 
zodat cultureelrevolutionairmisterieuze paddestoelen uit de 
grond zullen vliegen. 



onderwerp: 
Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat  

Op donderdag 28 mei 1970 heeft er een"volksvergadering" plaats 
gevonden van de ORANJE VRIJSTAAT, voorheen de "Volksuniversi-
teit voor sabotage en pseudo-erotiek2 Deze laatste benaming 
komt de laatste maanden in geen enkel stuk meer naar voren, 
doch wordt algemeen aangeduid met Oranje Vrijstaat, of afge- 
kort OVS. 
De vergadering werd geopend in het gebouw van de B.B.K., 
Nieuwe Herengracht 29 te Amsterdam, door: 

Er waren ongeveer 125 personen aanwezig. 

Niet aanwezig waren o.a.: van DUIJN Roelof H. G.,20-1-1943. 
en 

Bij de gpening, te omstreeks 20.00 uur, deelde 	 de 
aanwezigen mede dat de gemeente Amsterdam de kabouters een 
pand ter beschikking had gesteld. Van DUIJN had hedenmiddag 
te 14.00 uur de sleutels van dit pand in ontvangst genomen. 
Wij zullen daar nu naar toe gaan en het pand in gebruik nemen. 

Er was niet bekend gemaakt welk pand het hier betrof, doch ram 
verzocht de aanwezigen gezamenlijk in de richting van de Dam 
te lopen. 
Te omstreeks 20.45'uur arriveerden de "kabouters" voor het 
voormalige gebouw van de Nederlandse Bank in de Damstraat. 
Alhier werden zij opgewacht door een vrij grote groep persone) 
waaronder vertegenwoordigers van de schrijvende en visuele 
persorganen. Tevens was aldaar aanwezig 

die duidelijk waarneembaar één van de lei• 
ders was van deze aktie. 
Vervolgens las 	 een perscommuniqué voor waarlá werd 
bekendgemaakt dat dit gebouw (voormalig in gebruik van de 
Nederlandse Bank) door de gemeente ter beschikking was gestel 
van de kabouters. De gemeente had hiertoe besloten naar aan-
leiding van een door de TV uitgezonden interview met pre-mier 
de Jong, waarin deze had gezegd achter de kraakakties te staa 

De aanwezigen werden gedurende de gehele avond in de waan ge-
laten dat het gebouw inderdaad op legale wijze was verkregen. 
De kamers in het gebouw werden verdeeld onder de diverse 
departementen van OVS. 
In de loop van de avond werd besloten dat vanuit dit gebouw, 
op zaterdagmiddag 30 mei a.s. een demonstratie zal worden ge-
houders gericht tegen de woningnood. 
De gehebavond had een rommelig verloop en eerst om 01.00 uur 
begaven de meesten zich huiswaarts. Enkele personen, die te ke 
nen hadden gegeven geen onderdak te hebben, :bleven in het 
gebouw overnachten. EINDE. 
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NOTA 

kandidaatstelling voor de verkiezingen 
van de Gemeenterkadti Lijsttrekker: 

1 
Van D U I J N,  Roelof Hugo Gerrit, 
geboren Den Haag 20 januari 1943, wonende Karthuiserestraat 14 
te Amsterdam (bekend) van Amsterdam Kabouterstad. 



onderwerp:  
Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat. 

Op donderdag 4 juni 1970 heeft in de avonduren een volksverga-
dering van de ORANJE VRIJSTAAT plaatsgevonden. Deze vergadering 
werd niet, zoals gebruikelijk, in het gebouw van de B.B.K. ge-
houden, doch in de tuin van het theehuis gevestigd in het 
Vondelpark. 
De vergadering werd geopend door: 

De vergadering werd bijgewoond door ongeveer 250 belangstellen-
den. 

had de geluidsinstallatie verzorgd. Eerder in deze week 
had hij zich ook regelmatig ingezet voor de Oranje Vrijstaat. 

Het meest besproken onderwerp van deze avond was de uitslag 
van de gehouden verkiezingen van de Gemeenteraad, waarbij de 
kabouters 5 zetels in de Amsterdamse gemeenteraad hadden ver- 

*
kregen. Op deze avond bleek duidelijk dat niemand deze uitslag 
had verwacht. Men was ook niet unaniem gelukkig met de 5 kabou-
ter zetels. Velen hadden het wenselijker geacht indien zij 1 
of hooguit 2 zetels in de raad hadden verworven. 
Van DUIJN Roelof H. G. (20-1-1943, bekend) verklaarde wel 
verheugd te zijn met het resultaat en stelde zich beschikbaar 
als wethouder van "welzijn: Deze suggestie gaf meer dan voldoen- 

de_ stof tot discussie. 
Eén niet geidentificeerde woordvoerder, die werd aangekondigd 
als zijnde een vertegenwoordiger van de woonbuurt de "Pijp", 
deelde mede dat een actiegroep uit de "Pijp" B & W een ulti-
matum van 14 dagen had gesteld voor het opruimen van de auto-
wrakken uit deze buurt. Indien binnen de gestelde termijn de 
schrootauto'g niet zijn verwijderd, zullen zij vanwege de aktie-
groep op de kruisingen van de Ferd. Bolstraat worden geplaatst. 
De woordvoerder wees alle hulp van de kabouters af en stelde 
dat zij zelf kunnen beschikken over een ploeg van 300 buurtbe- 
woners. 
Onder leiding van 	 werden 
door enkele kabouters diverse tegels onder de aldaar geplaatste 

/ weggenomen. kinder-klimrekkenj Deze tegels werden ceremonieel in een vijver 
in het vondelpark te water gelaten. 
Te omstreeks 23.00 uur werd de vergadering gesloten en verlie-
ten de belangstellenden het Vondelpark. 
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onderwerp":  

Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat 

Op donderdag 11 juni 1970 heeft in de avonduren, 	het Vondel- 
park, een volksvergadering plaatsgevonden van de Oranje Vrijstaat. 
De kabouters maakten gebruik van het, ten behoeve van de Vondel-
parkfeesten, opgestelde podium. 
De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 90 belangstellenden, 
onder wie de bekende kabouters. Roelof H. G. van DUIJN  was niet 
aanwezig. 
Omstreeks 20.45 uur werd de verzade~ geopend door: 

Vervolgens voerden diverse kabouters het woord. Hierbij werden 
de kabouters attent gemaakt op de kabouterzondag van 14 juni a.s. 
Verder werden er eerlijke colporteurs gevraagd voor de Kabouter-
krant, en werd medegedeeld dat de "witkar" eerst over drie weken 
klaar zou zijn, daar onlangs de motor van de kar was "gedonderd: 
Voorts werden terolaatse 250 kroppen onbespoten sla (B.D. voedsel 
aangeboden tegen de prijs van f0.35 per krop. 

kondigde aan dat het Volks- 
departement van Huisvesting was verplaatst naar het pand 
Singel 52. In dit pand zal iedere woensdagavond worden vergaderd 
over volkshuisvesting. Hij riep vrijwilligers op zich beschik-
baar te stellen om gekraakte panden op te knappen. 

Medegedeeld werd dat de studentenvereniging USA, gevestigd in het 
pand Johannes Vermeerstraat 28, dit perceel heeft aangeboden voor 
opvangcentrum van daklozen. Met ingang van 19/20 juni kan men 
er voor dit doel over beschikken. 

maakte de agendapunten 
bekend van de laatst gehouden interdepartementale raadsvergade-
ring. Hij vertelde het volgende: 

- mag gezien zijn leeftijd geen zitting nemen in de Gemeenteraad. 
Overwogen wordt hem plaats te laten nemen op de publieke tribune 
in de raadszaal, zodat hij tijdens raadsvergaderingen zijn stem 
kan laten horen. 
Voorts deelde hij mede dat' het eventuele wethoudersschap van 
Roel van DUIJN,in kabouterkringen een belangrijk discussiepunt is 
Een belangrijke groep vindt, dat,wanneer ze een wethouderszetel 
gaan bezetten, de kabouters niet meer deel kunnen nemen aan buiten 
parlementaire akties. 
Over het al dan niet deelnemen aan de kamerverkiezingen lopen de 
meningen ook sterk uiteen. De meerderheid propageert niet deel-
nemen, daar men geen politieke partij wil woraen, 
Op deze interdepartementale vergadering heeft Roel van DUIJN be-
loofd dat hij geen medewerking meer zal verlenen aan interviews 
voor pers, radio en T.V.. Men wil algemeen voorkomen dat men 
Roel van Duijn als opperkabouter of hoofdman gaat zien.(pag. 2) 



Het geheel had een rommelig verloop, de stemming was vrij mat 
en de aanwezigen toonden weinig belangstelling voor hetgeen werd 
meegedeeld en aangekondigd. 

In de loop van de avond werd bekendgemaakt dat de naturist 
een duizendtal kabouters wil uitnodigen om 

gezamenlijk het naaktzwemmen te gaan beoefenen. Naar aanleiding 
daarvan is voorgesteld een gedeelte van het Scheveningse strand 
te "kraken" en in te richten als "naturistenstrand': 

De volksvergadering werd te omstreeks 22.30 uur beëindigd, doch 
de meeste kabouters bleven in het Vondelpark rondhangen tot 
ongeveer 23.30 uur. 
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onderwerp: 

Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat 
25 juni 1970 

De volksvergadering van de O.V.S. op dond&rdag 25 juni 1970, 
heeft plaatsgehad in het gebouw van de B.B.K.. Dit tegen de 
gemaakte afspraak dat de volksvergaderingen bij goed weer 
in het Vondelpark zouden worden gehouden. Dit was onverwacht 
uitgemaakt zonder de belangstellenden voldoende te informerex 
Bij de opening van de vergadering, omstreeks 20.15 uur, waren 
dan ook slechts 10 personen aanwezig. Later in de avond liep 
het bezoekersaantal op tot ongeveer 35. 
De vergadering werd voorgezeten door 

hield een verward betoog over het indertijd door hem 
gelanceerde "magische getal': Hij propageert alle wereldproble-
men wiskundig op te lossen middels een d6or hem ontworpen 
formule. De toehoorders namen hem (terecht) niet geheel serieu 

maakte bekend dat hij, na overleg met enkele kabou-
ters, een mini-cursus Esperanto had georganiseerd. Deze cursus 
bestaat uit vijf lessen welke zullen worden gegeven op maan-dag avonden in het gebouw van de B.B.K. De kosten bedragen 
totaal f 1.- inclusief studieboekje. Belangstellenden konden 
zich hiervoor opgeven. 

Voorts werd besloten dat de eerstvolgende volksvergadering 
van 2 juli a.s. wederom in et gebouw van de B.B.K. zal wor-
den gehouden. 	 pre neerde dit boven het Vondelpark 
daar zij in het park afh eiijk zijn van het weer en aldaar 
niet kunnen beschikken over een geluidsinstallatie. 



maakte het volgende bekend: 
- de alternatieve kledingindustrie is ondergebracht in de 
kelder van Paradiso, 

- het departemant van landbouw vergadert in Paradiso, 
- het hoofdkantoor van de 0.V.S.-P.T.T. is gehuisvest in 
Paradiso. De kabouters werden verzocht de postgoederen al- 
daar ter verzending aan te bieden. 

- in de Atheneumboekhandel op het Spui is het kabouters-pers 
centrum gevestigd. 

De voorzitter wekte de aanwezigen op deel te nemen aan de 
volgende aktiviteiten: 
- vrijdagavond 26 juli 21.00 uur vanuit B.B.K. aanleggen var 

zeebrapaden op daarvoor in aanmerking komende Plaatsen in 
de stad. (aktié is niet doorgegaan daar op tijdstip en ple 
van aktie de bus verf was zoekgeraakt. rapp.) 

- vrijdagavond 21.00 uur verzamelen in B.B.K. voor geheime 
missie (opsporen van een autowrak ten behoeve van de geple 
demonstratie op zaterdag 27 juni a.s.) 

Voorts werd dringend opgeroepen deel te nemen aan de demon-
stratie "de dag van de groene aarde" op zaterdag a.s. 

noemde 500 deelnemers aan deze demonstratie een 
haalbare kaart. 
Het onderwerp "geld-Oranje Vrijstaat" werd een pijnlijk ondE 
werp genoemd. Diverse figuren hadden zich aangemeld als kabc 
ter doch eisten daarvoor een geldelijke vergoeding. Tevens 
vastgesteld dat door kabouters zeer twijfelachtige rekeningti 
ter vergoeding worden aangeboden. 

bracht de vergadering verslag uit van de ontruiming 
door de politie van een gekraakt pand in de Valckeniersstrae 
Hij hekelde daarbij het beleid van burgemeester Samkalden er 
de politie. 
Te 22.00 uur verlieten de kabouters het gebouw van de B.B.K. 
nadat de afspraak was gemaakt elkaar op het Leidseplein te 
ontmoeten teneinde aldaar een demonstratie te houden voor 
"auto's uit de binnenstaad': Zoals de laatste tijd meerdere 
malen is voorgekomen ging ook deze demonstratie wegens gebrE 
aaMpelangstelling niet door. 
Er worden in de kabouterwereld momenteel vaak "grootse" plan 
nen gemaakt en voorbereid waarvan in de praktijk blijkt dat 
er nagenoeg niets van te2cht kan komen. Dit valt deels te 
wijten aan de zeer gebrekkige organisaties en voor een ander 
deel aan de matige belangstelling van de kabouters. 
Verder is men ontstemd over het feit dat de adspirant geneer 
raadsleden nagenoeg niet bij de aktiviteiten zijn betrokken. 
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3aaLkalden sloopt eeller:1an :Schut kán bouwen. 
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woonruimte VOorj:600J rensen • . r› 	• 
opgecifferd p)or 50 parkeerplaateent:..' 

- `.• 
De onmenselijke gemeentepolitiek 4:en áassa-deportatie der Amsterdamse 
bevolking gaat onverminderd voort. 
Wijk na wijk wordt etelaelmatig vernield oá plaats te maken voor 
gemeentegebouwen, bedrijven, hotels en parkeerplaatsen. 
De bewoners worden verdreven naaide slaapsteden aan de stadsrand 
en daarbuiten.Een peperdure metr§,; mag dan zorgen dat ze op tijd 
op hun werk komen.De grondprijzen worden opgejaagd om de gemeente 
aan het geld te helpen om -dit duivels plan te volvoeren. 

Dat tekent Samkalden - Rotterdammer 'ten geboorte - ten voeten uit. 

Allen in het licht van die politiek-wordt het duidelijk waarom 
hele woonwijken worden ontvolkt, hun huizen door de gemeenteslopers 
worden vernield en waarom de politie.'wordt misbruikt om noodlijdende 
1 kréiakgezinnen 1  meedogenloos op straat te zetten. 

Sák_rihatietraat  

Meer dani10.000 vierkante meter woonruimte in het complex 
Sarphatistraat, Roeterstraat, Valckenierstraat, St.Pancrasstraat 
is met een vandalisme zonder weerga op last van Samkalden al voor 
de helft vernield. Allereerst worden de toiletten, de wastafels 
de badkamer en de keuken in puin geslagen. Dan wordt met elektrische 
cirkelzagen de vloer in repen gezaagd en opengebroken. Vervolgens 
steken de slopers met ijzeren staven grote gaten in de onderliggende 
plafonds. De schoorstenen worden met mokers bewerkt, de trap-
leuningen gebroken, de traptreden gelicht, gaten in de muren 
geslagen. De ramen worden gesloopt en door het florerende aannemers-
bedrijf Brom op een vuilnisbelt buiten de stad gedumpt. Deuren van 
woonkamers en kasten worden als schotten gebruikt om de gapende 
raamopeningen te dichten. 
Dan worden zware draadnagels in de voordeur geramd en de hele 
boel met planken vakkundig dichtgetimmerd. 
De plakploegen van reclame-affiches voor sigaretten en politieke 
partijen hebben er weer een dankbaar en goedkoop 'krotobject' 
bijgekregen. 

5 
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Het centrum wemelt van zulke zogenaamde 'krotwoningen'. 
Wie de moed heeft achter de dichtgetimmerde voordeur een kijkje 
te nemen of uit nood een tochtige woonplaats zoekt wordt gepakt 
wegens 'lokaalvredebreuk'. 

Zo worden nu weer 116 prachtige etages, goed voor bewoning door 
600 mensen aan het woningbestand onttrokken. Voor de Universiteit 
van Amsterdam zegt men, alsof.dateen excuus is om de ramp van de 
woningnood te vergroten. 
De werkelijkheid is dat er een stuk of vijftig parkeerplaatsen 
voor personeel en bezoekers van een nieuw universiteitsgebouw 
zijn geprojecteerd. 

Kabouters grijpen in  

Na de verlakketij di.é burgéMeester,Sa-Mkaïáen over de panden 
SarphatIstraat 85/87 in - dogemeénteraad en -de persmededelingen 
heeft gépleegd;»,:gevoerg dóár .4en'reeks ;Jan .onrechtmatige ontrui-
mingen.valt nu het accant op de 'dichtbinig -gende woning 
Valckeniersstráát 50 twee.:hoeg. j 	• 

Aksie 70 van Oranjevrijstaat was gistarmiadag present toen de 
huurder, de heer Bartels, 	 leeg achterliet om van de 
gemeente het hem toogeiegde sleutelgeld van f 1500.- te ontvangen. 
De gemeenteslopers waren tijdens'zijn•aanwezigheid al begonnen 
de ramen te slopen en de cirkelzaagin de vloeren te zetten. 
Kabouters wisten de closetpot le redden, door hem naar buiten 

te slepen. 
Op mysterieuze wijze werd bij • de buten het stekkertje van het 
verlengsnoer van de cirkelzaag _van aannemer Brom afgeknipt. 

De kabouters waren ifitensiefin contact met de universiteit 
over stopzetting van de -vernie.lingen en -sloop van het Sarphati-
straatcomplex, waartoe ,Ook de'.woning aan"de achterliggende 
Valckeniersstraat gerekend wordt. De reactie was positief en 
alles werd in het werk gesteld om nog diezelfde avond tot 
gezamenlijk overleg met de rector magnificus Prof. Belinfante 
te komen.. 
Eerdan op de dag was reeds contact geweest met de secretaris 

van de Procureur-Generaal; mr.de Boer, in verband met de nieuwe 
instruct4es voorpolitie-optreden, en op diens advies met de 
secretaris van bilrgermeester Samkalden en Commissaris van Politie 
Van Dijk. 

De kabouters wisten de slopersbaas van Publieke Werken/ 
Grondbedrijf te bewegen het slopen te stoppen om eerst telefonies 
contact hogerop over de op handen zijnde besprekingen te zoeken. 
De slopers kregen daarna opdracht de woning te verlaten, waarbij 
zij hun cirkelzaag en breekijzers meenamen. De geheel ontruimde 
etage werd vervolgens 'onzichtbaar' door enkele op de zoldertrap 
wachtende kabouters 'gekraakt' en vanaf de zolder van gereedstaand 
meubilair voorzien. Binnen enkele minuten was een nieuw slot op 
de deur geschroefd, waarmee de zaak beklonken was. 
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Per takel werd daarna extra meubilair naar binnen gehesen. 

Om kwart voor vijf, circa drie kwartier.na de succesvolle kraak 
arriveerden twee politieagenten en enige tijd later niet minder 
dan drie overvalwagens. 

Brutaalweg werdibetrapping op heterdaad' geclaimd, maar dit viel 
snel door de mand toen de politie zelfs geen notie van de daders bleek te hebben. 

Vervogens werden de kabouters beticht van 'vernieling. van eigen-
dommen van het Grondbedrijf'. Weer mis. Aannemer Brom had een 
aanbod tot vergoeding van het stekkertje weggewuifd met 

de 
woorden:"Laat maar zitten. Ik maak me niet druk om zo'n stekkertje." 

Commissaris van Dijk ging in geheime bespreking met de grote 
slopersbink van het Grondbedrijf, de' heer Marsman. 
Toen kwam het verhaal dat de 10 slopers uit het pand geroepen 
waren-omdat er de dreiging zou hebben bestaan 'dat de kabouters 
met hen op de vuist zouden gaan. 

 
De heren Marsman en Van Dijk stonden in hun hemd:toen even later 
een potige sloper grijnzend verklaarde dat het onzin was, 

Kabouters bi"ten s its af om ezin te hel en. 

Een gezin met een kind van 2 jaar, een baby van 11 dagen en een 
inwonende tante die erbai'melijk behuisd waren en ook alweer wegens 
sloop door de gemeente op:"..straat kwamen te staan, wachtten om 
zodra de kabouters de woning gereed' hadden daar in te trekken. 
Inmiddels hadden twee jonge kaboutet's, de 22-jarige René en de 1
8-jarige Trijntje op zich genomen om tijdelijke bewoners te zijn, 
Commissaris Van Dijk stelde hen eew -jiltimatum om binnen 10 minuten hun nieuwe woning te varlatehof .  anders wegens 'misdrijf' te 
worden gearresteerd.De kaboutertjes lieten.zioh niet door hem en 
zijn 20 politiemannen intimidtren 
Er werd bovendien duidelijk-gesteld datde:heer Marsman loog met 
te zeggen dat het Grondbedijfde - beheerder-,van de woning was. Commissaris van Dijk.blee-f botweg weigéren . een onderzoek in 
te stellen naar de wareeigenaar. 'Nadat de tien minuten waren 
verstreken werden de moádige kaboaera gearresteerd., n in het 
hoofdbureau'van-politie,in afzonderlikecenen opékááloten.: 
Ze kwamen I savonds om half-twaalf'weer  

Eigenaresse weet van niets:- 

De eigenaresse van hái pand, mevrouw L. Prijs le Jac. v.  
penstraat 48, werd door de kabouidrs .opgebeld , 

over het gebeurde 
Cam. 

"Ik weet van niets",waren - haar woorden, "de politie heeft mij niet gebeld". Over de vernielingen:"Vreselijk, is dat echt 
gebeurd?" Over meneer Marsman: "Wie is die man; ik heb er nooit 
van gehoord". 

Over haar goedkeuring :"Natuurlijk niet. Het huis is helemaal niet 
verkocht. Hoe durven ze." 

. 	 • 	 ' 



ORANJE VRIJSTAAT 

departement van milieuhygiëne 
	 zomer 1970 

Open.brief aan de heren bestuurders van het openbaar vervoer, 
(trams, taxi's, bussen, enz.) 

Mijne Heren, 

Op gezette tijden zult u stuiten op zitdemonstraties. Deze zijn 
gericht tegen de personenauto's, die u zozeer in het uitoefenen 

van uw beroep bemoeilijken. U kent ze wel, de onbeschofte rijders 
de claxonconcerten, het snijden, het verstoppen van straten en 
dit alles onder een gevaarlijke en gezondheid4-ondermijnende stank 

waarin u dagelijks moet werken. 

De zit-demonstraties zijn dus geenszins tegen u gericht. U zult 

zelfs met hartelijk applaus  worden begroet, daar u immers de 

maatschappij ten zeerste van dienste bent. 

Vrije doorgang zult u onmiddeliák  krijgen. Helpt echter ongelukken 

te voorkomen; dit doet u door LANGZAMER te RIJDEN en de demonstra- 

tie voorzichtig te passeren zodat: 
I. niemand gewond raakt, 

in, en zodat wij de agressieve auto's 
die driftig achter u aanrijden 

waardoor ze iedereen omver rijden, 

nog tijdig zonder brokken kunnen 

tegenhouden. 

Uw hulp betekent een van personenauto's vrije en leefbare binnen-

stad (de singelgracht als grens). 
Uw hulp betekent dat uzelf niet voortijdig aan kanker — veroorzaakt 
door de giftige uitlaatgassen - een pijnlijke dood sterft. 

UW HULP DOET LEVEN III 
met vriendelijke groet 

de kabouters. 



1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Bijia9go): 
AEschr.: I BO: 8c. 6 

 

Betreft: 

saauguaidaa~st, 

Op 204.-1970 oord to Anoterdam is kot hostdkwartior Van 
Oma» Vrijstaat (Atboaons boOkhandol) ias sorstodasoavo.- 
loppo van Oraal,» Vrijstaat verkookt f 
Ds hi.rop voorkonoado pootemeala vordea attgogovon door do 
"STADSPOST" vsa Oranje Vrijstaat to Amotordan, Zij oorden 
ultsosevon in da waarde van 10 mokt (oranje), 15 coat (rood), 
23 oost (crooa) en 50 mit (blaas), 
Lome s•geiverkeep werd »Iet iseemetatmerd4 

Atbsaima werd weramea, dat de eeratvolgeade seadiaa 
roede Wanen had meten sijs deek vermoed werd dat do PTT 
• *endtag had eaderaehlopt. ?ovens rassado oen dat dosomo, 
dim voor hot transport *ars som dragon, door prufmmstioaam 
rissen sas sijs Noatvoord«7 
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

      

Distr.: 

        

     

Bijlage(n): 

BO 8oL .4 2 

  

Afsehr.: 

      

      

        

Betreft: 

       

       

Eistemzumisdas 
Ia Atásonosolommitatrao word v•rm*, dot ~ot de 
pootoosels vos ~No Vrijstaat ook postavogolo va* lgL PATAR 
~don workoobte  Door do ~keper word opoolgial sta 
op do f•llo oritimioral atbooldiagota mot do daarop voorkomende 
atkortiopter.P#4.P*". hetgeen voluit botdkoits MORT ~Win 
POR LA LIMATION DZ PALOSTIM". - 



onderwerp: 
werkgroep 
"De Groene Vergiet" bijlage: 1 

was bekend dat in het week-end van 4 en 5 juli 1970 
een bijeenkomst zou worden gehouden in een boerderij gelegen 

in het plaatsje Kornwerd in Friesland. Voor het bijwonen van 
deze bijeenkomst konden zich opgeven,kabouters die belangstel-

ling hebben voor het onderwijs. 
Deze bijeenkomst had tot resultaat de oprichting van de werk- 
groep "De GROENE VERGIET", voorheen het Volksdepartement van 
ONDERWIJS, OPVOEDING en OPPOSIETSIE, thans vrijgemaakt van de 

ORANJE- VRIJSTAAT; De beweegredenen en doelstellingen zijn 

neergelegd in bijgevoegd pamflet. Dit pamflet is onder de ka- 
bouters verspreid tijdens de interdepartementale vergadering 

van 6 juli 1970. 



PROKLAMATIE AAN ALLE KABOUTERS  

Kornwerd 5 jgli 1970 

De Werkgroep "De Groene Vergiet" van het Volksdepartement van Onderwijs, 
Opvoeding en Opposietsie van de Oranje Vrijstaat, vrijgemaakt van het 
Volksdepartement van Onderwijs en Opvoeding, maakt bekend: 

1. dat hij zich als merkgroep vrijmaakt van de Oranje Vrijstaat en hier 
nog slechts vriendschappelijke letrekkingen mee zal onderhouden. 

2. dat hij terugkeert naar Kabouterland en 

3. dat hij zich aansluit bij het Geheim Genootschap tot Handhaving en 
Verdieping van het Verborgen Kabouter-image. 

Toelichting  

1. Het schip zinkt (de OVS). Moedig zou zijn om net als de kapitein aan 
boord te blijven tot het schip op de bodem ligt.' Wij zijn echter niet moe-
dig en verlaten als ratten het zinkende schip. Kortom, wij gaan in onze 
reeds gereserveerde sloep. (Symbool van onze autonomie). Uitstel van deze 
beslissing kan inhouden dat binnen afzienbare tijd het schip al zinkt, de 
Oranje Vrijstaat begraven wordt met medeneming van ons volksdepartement. 
Wij zullen dit voorkomen!!! 

2. Kwade tongen beweren dat wij onenigheid hebben met het Volksdeparte-
ment van 0.et 0. Het tegendeel is echter waar; wij kunnen het alleen niet 
eens zijn met het opzichtige grote-mensen-image van "Dubbel 0" en keren 
terug naar het Verborgen Kabouter-Image. De historische groei van het ge-
beuren kan men terugvinden in onze notulen van 4 juli 1970. 
3. Algemeen wordt de kortzichtige opvatting aanvaard dat politiek het hele 
zijn of niet-zijn bepaalt. Recente ontdekkingen echter die wij helaas niet 
bekend kunnen maken, hebben tot andere opvattingen geleid. Vandaar onze 
aansluiting bij het fteheiA Genootschap t tot Handhaving en Verdiepong van 
het Verborgen Kabouter-Image. 

Onze aktiegroep zal do overige onderwijskabotters het recht laten behou-
den zich het Volksdepartement-van 0.& 0. te noemen; ter onderscheid zul-
len wij naast een extra 0. (nl. die van Opposietsie) ons de titel "De 
Groene Vergiet' toemeten. Tot magisch centrgm is het telefooncelletje in 
het Weteringeircigit geproklameerd. Hier vullen wij op niet nader vaste te 
stellen tijdstippen bijeenkomen. Wij roepen deze plek git tot zitplaats 
voor een iegelijk. Boodschappen (zowel grote als kleine) kunnen op het te-
lefooncelletje worden achtergelaten. 	- 
De Aktiegroep "De Groene Vergiet" zal zich tevens tot taak stellen de tijd 
te elimineren in de vorm van een Klokkeneliminátiedienst. Verder zal ge-
tracht worden de belangstelling van de agto-eliminatiedienst te trekken 
aangezien sinds vrijdag 3 jgli bepaalde zwarte krachten do macht hier 
hebben geconcentreerd in 6.511 bepaalde persoon. 

Kontaktadressen: Wouter Wielick Tel. 150175 
Yde Lansen 	Tel. 796474 

•.j 
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Oranje Vrijstaat - Aksie 70 
Stichting U-Vrij. Prinsengrac 	462 
Tel. 22 80 10 - Amsterdam 	7-70 

Bestemd voor ieder die zich in een onmogelijke 
woonsituatie bevindt 

Lees dit stencil goed door het is van belang voor uzelf 
en anderen 

opgericht werd. . 	. 
Via dit NieuweC.B.:,1. hebberew ij jeadreS:ont-. ,angen en het 
ligt uiteraard in onze bedoeling daar 	mee te doen. . 

Immers ons uiteindelijke streven is voor ieder een mens-
waardige bewoning te vinden -of te creeren. 
Sinds de oprichting van het Nieuwe C.B.H.zijn wij erin.ge-
slaagd tientallen van een woning te voorzien. 
Maar... vinden, wij het gaat te langzaam. gezien het grote 
aantal woningzoekenden in"Amsterdam.Want. er staan nog altijd 
zoveel .woningen ,panden en :gebouwen leeg ,dat wij gemakkelijk 
15000 mensen een redelijke woning zouden. kunnen bieden. 

Natuurlijk staan al . : die.. panden niet.zonder reden leeg. . 
De oorzaak hiervan is o.m. het gemeentebeleid..(iets van deze 
politiek is te vinden op het bijgevoegde.stencil.) 
Nu is het voor,. do kabouters niet gemakkelijk gebleken om deze 
politiek te doorbreken.De botte ontvolking van de binnenstad 
gaat rustig . ,verder..Grote hotelbedrijven vestigen zich in 
de grachten gordel achter oUd-uitziende geveltjes. 
In feite zit daarachter een gloednieuwe flat. 
De woonhuizen werden achter de gevels afgebroken nadat de 
bewoners doOr intimidatie van de gemeente zijn verdreven. 
Ardere woonhuizen veranderen na maanden leegstaan in•luxe 
kantoorgebo~ ,terwij1 weer andere zich ontpoppen in dood-
ordinaire opslagPlaats'én voor bedrijven. 

De. geffieente geeft aan eigenaars . van leegstaande kantoor:- 
panden subsi die 	de verdreven stadsbewoners komen of in veel . 
te dure flats in 'Bijlmermeer,of oPátraat terecht. • 
De vele onderhuurders bijv. genieten helemaal gé:n  bescherming. 
Evenals alle jongeren tot 27 jaar. 
En dit is een belangrijk percentage van hot totaal aantal 
woningzoekenden. • 
Maar voor de gemeente en C. B.1 beStaan:deze:groepen blijkbaar 
niet, want ze worden onverbiddelijk:op-straat.gezet. : 
Ook' hebben wij gemerkt dat Samkálden het bevel heeft gegeven 
aan de politie strenger - op to treden tegen deze mensen als -ze 
het lef hebben om elgenmachtig een leeg pand te betrekken. - 
Zo gooit Samkalden er nog een schepje bovenop met het bespotten 
van mensen die in schrijnende woiiingnood verkeren.' 

• 

' 	 .• 

Het is al enige tijd geleden dat het nieuwe C:B.H., 



Wat moet er gebeuren? 

Het antwoord is eenvoudig. 
Wij gaan onze "burgervader" duidelijk. maken dat wij zijn 
botte handelwijze niet langer verdragen. 
Zijn ontvolkingspolitiek - is •immers in feite niets anders 
dan een brute deportatie politiek. En de bewoners hebben niets te ,vertellen 

Of'wer? 	 • 
De kaboutertjes hebben eenplannetje gesmeed. Als het lukt 
is het effectief. Want zelfsSamkalden en de grotealoPers-
bazen kunnen niet blijven , drijven als de bevolking hUn. 
politiek niet meer tolereert. 	 • Als em ...• de be- :Y.  o 1 k i n , g hun, politiek niet meer tolereert. 
Wij hebben het. al  gezegd ,zonder die bevolking _(zij die in 
nood verkeren. ) is' het plannetje :  waardeloos. 
En die bevolking -daar _ hoor jij bij. 
Jij bent. een meiis . dat in nood omstandigheden verkeert, 
(wat in 1970 nietmmeér mag bestgan.),anders was je. immers 
niet bij ons gekomen ? 
Jij bent een mensdie naást.kreding en voedsel een woning 
nodig heeft.. 

'Nu het plan. 
. : _Volgens ons is er maar een dag waaroP je tijd kunt 

maken ,en dat is op een zaterdag. 
Het is de bedoeling dat je zaterdagmiddag 	juli a.s. 
om_2 uur precies  met je spullen in die bewuste straat 
aankomt. AlS je niet komt lopen al die andere mensen de:. 
zeer grote kans op een mislukking yan het plan ,dus ze krij-
gen in dat geval geen  woning.Hetis van het allergrootste 
belang dat je komt. 

Bij de verhuizing heb'je nodig.: een tafel ,steel r,_ 
platen om aan de muur te'hangén-ïeen bed .of een- matras 
(luchtmatras) kookgerei ,voedsel ,kortomdatgene- wat nodig . 

 is offi een.  huis bewoonbaar-te maken. . 
Als :het. énigzins.kan,zorg dan ielf.Noor Vervoer ,Maar_als - je 
echt geen kans-ziet om datte realiseren ,(met bakfietá even-
tueel.)moet;jedat even Zeggen tegen de kabouter:die bij'je 
langs komt ;of stel.jé in verbinding met ons (Aksie 70 Prin-
sengracht 462. Tel. •22010)-.  
In dat geval zullen wij al het mogelijke doen om je te helpen 

Je hoort nog van ons welke straat het is want je snapt - 
wel dat we dat geheimpje nog niet willen verklappen. 
Niet om jou persoonlijk maar omdat het dan misschien uit- 
lekt. Tevens hoor je dan op welk nummer en/of op welke etage 
je komt te wonen. 

Is er gevaar of enig risico ? 

Wij stellen nadrukkelijk dat van enig lijfsgevaar 
of gevaar voor zoekraken van eigendommen beslist geon sprake 
zal zijn.Elke angst hiervoor is ongegrond. 
Maar zorg ervoor dat je als dat nodig is terug kunt keren naar 
de plaats waar je nu zit. Dus houd je woning in reserve. 
Je betaalt in de nieuwe woning geen huur zolang wij er niet 
100% zeker van zijn dat je kunt blijven. 



Tijdens de verhuizing wordt voor du kinderen gezorgd. 
Er is een krbehe in de straat aanwezig. 
Wij rekenen op je ;wij van onze kant doen alles om je te 
helpen. Laat ons niet in de steek ,onder geen enkele 
voorwaarde. Alleen dhn kun je je lotgenoten en jezelf 
helpen. 

Hot Nieuwe C.B.H. 

P.S. Zaterdagochtend vroeg II juli ( De bewuste 

dag.) ligt er con briefje in de bus in welke straat 

je aanwezig moet zijn en welke etage / woning 

je kunt betrekken. 



'AKTIE 1'70- HET NIEWS C.B.H. ." 
Prinsengracht 42 A'dam 
te1.288010 b.g.g.927978 

r:FORMIELLIST V 	fOïilNGZOEKENDEN. 

- NAAM: 

- ADRES (eventueel postadres) 

- Tel.: ( II bedrijfstel.) 

- MINIMUM AANTAL KAMERS +OPPERVLAKTE IN M 2 
 (keuken en toilet niet meegerekend;die zijn 

vanzelfsprekend) 

- AA2-, r,L VOLUASUNEU: 

- AAJT,,,L KLIDEREir (+leeftijden): 

EIGEN VERVOER VOOR VERFUIZING: 	JA/NEEN 

- EIGEN FINOIELE IIDDELEa: 
-(niet meer dan f300,- 

ligt aan de toestand van het pand) 

- HEEFT U 1ÇENI23EN,DIE 	WI•EN RELPEk OPKNAP-.3EN: 
(handig in elekticiteit,water-,en timerwerkzaamheden) 

- HEEFT - U EEN URGENTIEVERKLARING: 
ZO JA, WiLT VOGft 2EN: 
(ze dienen alleen om in een eventueel 
kort geding nog sterker te staan) 

- HEEFT U EEN VOORKEURBUURT: OENTRUM;0-ZUID; Nw-ZUID; BUITEEVELDERT; 
(minstens drie omlijnen) 	AMSTELVEEN; KINKERBUURT; jORWAY;DE EILANDEN; 

0-WEST; Nw-WEST; D•PPERBUURT; JAVABUURT; 
17,TWRGBIWEER; OMG.IX.STEL.:3TATION;OG.MUIMRP. 

HEEFT U EEN VOORKEUR VOOR EEN VERDIEPING: 
(na.t.de . buderdom) 

- 13 VERPLEGING POODZi:KELIJK/AWEZIG• 

GEBRUIK MACEN VAN EW CRÈCHE 

—AcErT.0 NOG ANDERE KREPEERGEVALLEN, 
'DIE EIET DOOR NET OUDE O.B.H.GEHOLPEN WORDEU:'.' 
(adressen + namen + verdere gegevens doorgeven) 

WILT U DIT FORMULIER VOOR ONS ALLER BELANG, 	 ZO SNEL MOGELIJK 
OPSTUREN NAAR BOVEGENOEMD ADRES.' 



AKTIE,'70 
	

AKTIE'70 	AKTI• 

Hierwidor.voljt do -lijst van leJ.„Istrtade .,;:inden, zoals deze er 
per 090370 uitziet. Hiertussen zitten zowel gemeente,ssanerings-
maar (Jok! particuliere-panden. E6n.helben alle echter gelijk, nml. 
dat ze allen-  leég staan en als zodanig rotte plekicen in .de Amster-
damse binnenstad vormen, want deze lijst heeft alleen nog maar 
betrekking cp . Amáterdams binnestad-, maar maak U . geen illusies, ck 
de rest komt er aan, misschien duurt het wat ladger, tenslotte zijn 
dat er zoveel, dat da,tr wel enig werk inzit, maar komen zal hij. 
Waarom kan de gemeente de - páriculiere•panden niet huren, en d.m.v. de vier komma een miljoen die daarvoor- aanwezig zijn deze panden tot 
woonruimte om te bouwen, welke onderdak kunnen . bieden - aan-bejaarden, studenten, -  vrijgezellen, kunstenaars e.d. 	 . 
leegstaande.panden: Keizersgracht 182' 

147 	
Prinsengracht 255 

 162 	
166 

 138 uistr:a t8 	enige 	1, -59  

-5 • 	 85 15 	.Kerk 3e 
panden!! . 

17. 	 190 	 'de tering 2; 
,87 

188 	dwarsstraat. 25 	 282 
16? 40 	 485 5fl' 45 	 2 	

487 237 64 	 485 228 66 	 314 234 68 	 2!, 200 70 	 547 
71 	

29 
- 289 

585 0 . 	 607 Singel 	143 	 267 	 609 95 	 264 	 615 80 	 365 	 617 40 	 408 	 833 157 	 374 	 42 37 	 -3 	 9 

	

13 	 490 38 	 102 	 516 
- Sarphatistraat 	3 	 99 

88 	 514 
5 

86 
73 	

Herengracht 	149 
135 

48  
45 	

82 

 65 	 22 
438 	 • 51 

	

- 442 	 12 
405 

Raadhuisstr. 	42 
Rokin 	 44 
Spuistraat 
	

64 
Nw.Zijds 	147 
Herengracht 
	

149 
135 
82 
38 
22 
51 
12 

Brcuwersgracht 	97 
48 
50 

leliegracht 	23 



Oranje Vrijstaat, 9 juli 1970 

D egifgolf in de binnenstad  

"AUTO-0HEMIES VOEDSEL VERGIFTIGT DE AMSTERDAMSE BEVOLKING 

. RADIAALWEGEN het GEVAARLIJKKST1!! 

In de nauwe straten van de binnenstad vormen zich tijdens 

het spitsuur __ -dus _vlak voordatjégaat eten-. voortdurend 
lange files auto's. De stationair draaiende motoren spuwen 

2 tot 3x zóveel'koolmonóxyda.en.andere gifgasáen uit als 

eennnormaarrigende auto. Zelfs de schoonste motor met de 

schoonste benzine -verandert daar niets aan. De verkeers-

lichten stimuleren deze opstopping nog eens ekstra. 

Stoppen - optrekken 

stoppen - stationair 

stoppen - optrekken! 

Eet lage arbeldsvermogen'van de automobilist in de eerste 

twee uren dat hij op zijn werk is, is geheel en al te wijten 

aan het inademen van koolmonoxyde. 

Wat de auto's achterlaten voor de bevolking is een spoor 

van door uitlaatgassen vergiftigd voedsel. Het kool-

monoxyde dringt overal in door, verzadigt ons voedsel en , 
breekt de vitaminen af. De automobilisten in de winkelleg 

stre,ten kunnen er niet onderuit dat ze vergif aan elkaar 

en aan het voedsel toedienen, terwijl ze met hun draaiende 

motor stilstaan. Zij worden door de anti-gif-aktie gewézen 

op hun gifgasproduktiel 

Van de winkels en restaurants , die de Amsterdamse bevolking 

Koolm.onoxyde-vrij voedsel 

willen leveren, verwachten wij dat ze de 

Ar7O-CHEMIES VOEDSEL- stroken 3 dagen op hun ruiten zullen 

laten zitten. Het lijkt natuurlijk dat deze Waarschuwing 

tégen  hun omzet is gericht„ maar het is van belang „dat ook 

de winkeliers inzien dat deze aktie nodig 'is om de autovergif- 



tiging te stoppen. 

De - gehele Amsterdamse bevolking dient aktie te voeren  

om hun lefmilieu te redden. 

Elke dag is een aktiedag voor ORANJE VRIJSTAiJI 

A3s -2- --je meer van onze akties wil weten, -  berdan: 

Hans de Rijke: 338239 

of: 

Herman Wals: 736765. 
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Onderwerp:  
Volksvergadering 
Oranje Vrijstaat 
9 juli 1970. 

De laatstgehouden volksvergadering van de Oranje Vrijstaat heeft 
plaats gehad op donderdag 9 juli 1970 in het gebouw van de B.B.K. 

De vergadering werd te 20.30 uur door 
geopend. 

Er waren ongeveer 35 personen aanwezig, 

Vanaf het tijdstip van aanvang tot het tijdstip van beeindiging, te 
21.30 uur, discussieerden de aanwezigen op vriendschappelijke wijze 
aan één stuk door over onderwerpen de Oranje Vrijstaat betreffende. 
Hoewel de voorzitter de aandacht voor zich opeiste en verandering 
in de situatie trachtte te brengen, lukte hem dit toch niet. Er 
werd met geen woord over komende acties gesproken. Vanuit de zaal 
kwam men zelfs met het voorstel om, in verband met het slappe karaf , 

 ter van de afgelopen vergaderingen, de eerstvolgende vergadering 
maar uit te stellen tot de maand september. Over dit voorstel kwam' 
men niet tot een beslissing. 

Na de bijeenkomst ging men onder leiding van 	 naar 
Paradiso QM materiaal op te halen voor een plakactie tegen -het 
Auto-Ohemies voedsel. Ook hier toondende kabouters zich weieg ac-
tief. Het werd maar een slappe vertoning genoemd. Einde. 



Onderwerp: 
Vergadering kabouters  
in Utrecht. 

Op zaterdag 30 januari 1971 heeft in het "Centrum 'tKAN" 
('t Kabouter Aktiecomité Nederland), gevestigd Stationsstraat 4, te 
Utrecht, een vergadering plaatsgevonden van afgevaardigden van verschil-
lende kaboutergraperingen in Nederland. 

Aanwezig waren ongeveer 35 personen, waaronder: 
Van DUIJN, Roelof H.G. 	 geb. 20-1-1943 

verscheen met ongeveer 5 uit Nijmegen af-
komstige personen, kennelijk behorend tot de "Omroep 2000". Verder waren 
er afgevaardigden uit Maastricht en Den Haag en Amsterdam. 

De bedoeling van de bijeenkomst was om in samenwerking 
met andere aktie-comité's en kleine partijen aan de verkiezingen mee te 
doen om op die manier zet-ls in de Tweede kamer te bemachtigen en op 
die manier aktie te voeren. 

Na lange discussies werd een aktie-programma vastgesteld 
met de volgende punten: 
1 Betere verdeling nationaal inkomen 
2 Decentralisatie van maatschappijen 4  Woningnood 

Steunen van bevrijdingsbewegingen in andere landen (3e wereld) 
Gratis gemeenschapsvoorzieningen_ 
Afschaffing dienstplicht 
Onderwijsvernieuwing 
Milieu-reiniging 
Landbouw-reiniging 

-10 Eigen woningbouw 
lf Andere -informatie 

gelegd, 	
_ Door Roel van DUIJN werd een lijst van kandidaten voor- 

Roel van DUIJN 
had zichzelf de 30e en laatste plaats toebedeeld. 



bl. 2 

Afgesproken werd dat over Int aktie-programma en de lijst van 
kandidaten in de diverse afdelingemceil-worden gediscussieerd en dat er 
over twee weken opnieuw in Utrecht vergaderd zal worden, waar dan de 
definitieve beslissing zou worden genomen. 

Medegedeeld werd nog dat 	  de gehele zaak zou 
financieren (stortingen per kieskring) op naam van 
die in Den Haag woonachtig zou zijn. 

Voor verdere informatie kon men zich in verbinding stellen 

Toen de vergadering een aanvang nam verlieten ongeveer vijf 
kabouters uit Utrecht de zaal met de mededeling dat anarchisten zich 
niet met dergelijke zaken moesten inlaten. 

In de zaal werd een pamflet verspreid met het opschrift 
Dienstgeheim.  Op dit pamflet komen de namen voor van: 

A. VISSER, Zaaiersweg 109 te Amsterdam, 

en 
A. ROOKEFELLER,  P. Lastmankade 32-1, te Amsterdam. 

Bedoeld pamflet "DIErSTGEHEIM"  is hierbij gevoegd. Einde. 

met 



DIENSTGEHE IM 
UIT: 
Speciale tekst behorende bij cursus NR AL G 5 (4e druk) over bescherming tegen 
ABC-strijdmiddelen bestemd voor de reserve-officier van de Koninklijke Landmacht'. 

46-c. 
Besmettende gasaanvallen 
Dit zijn gasaanvallen waarbij bepaalde terreingedeelten d.m.v. persistente gassen worden 
besmet met het doel de vijand te dwingen deze terreingedeelten te ontruimen, mate-
rieel achter te laten, hem het gebruik van belangrijke terreingedeelten of vuurinzet-
middelen te ontzeggen of voorraden onbruikbaar te maken. Een vastberaden tegenstan-
der kan echter besluiten in het besmette gebied te blijven of door besmette terreinge- 
deelten heen te trekken. 
Deze terreingedeelten moeten dan ook zo mogelijk onder vuur worden gehouden: 

par. 2. Tactische plannen 
99. 
`Voor het maken van een plan moet de commandant bij zijn beoordeling (v.d.) toe- 
stand o.a. het volgende overwegen: 
a. De vijandelijke mogelijkheden wat betreft het gebruik van ABC-strijdmiddelen. 
b. De eigen mogelijkheden op dit gebied.' 

107. 
Contra-inlichtingendienst 
`Het doel hiervan is het de vijand onmogelijk te maken zijn inlichtingendienst doel- 
treffend te doen functioneren. Middelen hiertoe zijn o.a.: 
- vernietiging van ABC-materieel dat in handen van de vijand dreigt te vallen: 

UIT: 
'Twee-weekse standaardcursus voor officieren van de Koninklijke Marine van de 
ABCD-school in Den Helder.' 

`De na de oorlog ontdekte zenuwgassen echter voldoen zo goed aan de aan strijdgas te 
stellen eisen en zijn zo weinig afhankelijk van de weersomstandigheden, dat in een 
volgende oorlog deze strijdgassen zeer zeker in aanmerking komen om gebruikt te 
worden.' 

Mijnen 
`Voor defensieve doeleinden kan eventueel gebruik worden gemaakt van gasmijnen.' 

Zenuwgassen 
`De zenuwgassen kunnen zeer goed worden toegepast als tactisch wapen omdat de 
werking zeer snel is. Als strategisch wapen zijn de zenuwgassen minder geschikt omdat 
ze door water vrij spoedig worden ontleed en vrij kostbaar zijn. 
Eventueel zullen de meer persistente zenuwgassen als strategisch wapen kunnen worden 
gebruikt omdat we (! ) met een kleine hoeveelheid vloeistof een groot gebied met een 
weliswaar kleine, maar spoedig dodelijke concentratie damp kunnen besmetten.' 



WAT JE MOEDER NIET MAG WETEN! 

Er is in het denken van de mens een ontwikkeling gaande waardoor macht en geweld 
als middel bij de regeling van geschillen tussen staten vervangen kunnen worden door 
een stelsel van recht en rede. 
Enkele resultaten van deze ontwikkeling zijn b.v. de hierna genoemde verdragen. 
Het ziet er naar uit dat alle regeringen ook deze verdragen aan hun militaire laars lappen. 
De Verenigde Staten beschikken over grote hoeveelheden zenuwgassen, gericht en ge-
reed voor gebruik, o.m. in raketten. 
Op Okinawa ligt 2000 ton zenuwgas opgeslagen, voldoende om de wereldbevolking twee 
maal te doden. De totale voorraad in de Verenigde Staten zou al voldoende zijn om de 
wereldbevolking 30.000 maal te doden. Het gebruik van chemische wapens in een ko-
mende oorlog is dan ook erg waarschijnlijk. De ABCD-school van de Koninklijke Marine 
in Den Helder leert dat dit zeer aantrekkelijk zou zijn. In de diverse militaire leerboeken 
over het gebruik van b- en c-wapens wordt een stijl gehanteerd die suggereert dat het 
om volkomen legale wapens gaat. 

MILITAIRE VOOR LI EGI NG 

In het handboek voor de soldaat staat sinds kort: 
`Voor de toepassing van chemische en bacteriologische strijdmiddelen bestaat een 
algemeen verbod. Nagenoeg alle landen hebben daarbij het voorbehoud gemaakt, dat 
het verbod niet langer zal gelden als de tegenstander niet door dat verbod gebonden is 
of zich daar niet aan houdt. Nederland heeft dit voorbehoud uitsluitend ten aanzien 
van chemische, niet ten aanzien van bacteriologische strijdmiddelen gemaakt.' 
Vergeten wordt hierbij te vermelden dat het gaat om het Protocol van Genève van 
1925 dat door vrijwel alle landen in de wereld is ondertekend. De enige grote mogend-
heid die het niet deed, is Amerika. Al in december 1966 werd een resolutie door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen waarin het verbod op deze 
wapens tot het algemeen geldend volkenrecht wordt gerekend. 
Het verbod geldt dus gelijkelijk voor elke staat. 
Op 16 december 1969 werd met 80 tegen 3 stemmen door de genoemde Algemene 
Vergadering een resolutie aangenomen waarin het gebruik in gewapende internationale 
conflicten van alle chemische strijdmiddelen (giftig voor mens, plant of dier, dus ook 
omvattend ontbladeringsmiddelen) bestempeld werd als strijdig met de algemeen er-
kende regels van het internationaal recht, zoals belichaamd in het Protocol van Genève. 
(N.Rott.Crt. 24-9-'70). Bovendien zijn b- en c-wapens massavernietigingsmiddelen, 
uitermate geschikt om tegen de burgerbevolking ingezet te worden. (zie hiervoor het 
rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie: 'Health aspects of chemical and biological 
weapons'-W.H.O., Genève, 1970) Het aanvallen van de burgerbevolking als zodanig is 
een oorlogsmisdrijf. (Ming, 1970). 
Schending van het Protocol van Genève is een oorlogsmisdrijf volgens het Charter 
van Neurenberg; art. 6a. 
Dat wordt in het Handboek voor de soldaat niet verteld! 

EEN FALEND PARLEMENT MET EEN STUPIDE VOORZITTER 

Het tweede kamerlid v.d. Spek stelde op 2 juli 1970 vragen over deze kwestie, maar 
van kamervoorzitter van Thiel mochten deze vragen niet beantwoord worden, omdat 
ze een dienstgeheim bevatten. Ook later, in december 1970, kreeg hij in de vaste ka-
mercommissie bij de behandeling van de defensiebegroting nul op het request. Het 
parlement faalde met dikke oogkleppen op. Voorzitter van Thiel is een oorlogsmisda-
diger volgens het Charter van Neurenberg als deze wapens door Nederland gebruikt 

worden. Iedereen behoort te weten dat deze wapens door 'de openbare mening van de 
beschaafde wereld terecht zijn veroordeeld.' (protocol van Genève) 

HERSENSPOELING 

Enkele jaren geleden vertelde de Vietnamveteraan Donals Duncan, dat zij, Groene 
Baretten, tot in details leerden hoe de Russen zouden martelen. 
Op de vraag of het soms de bedoeling was dat ze zelf in Vietnam zouden martelen werd 
geantwoord: dat kunnen we niet zeggen, want daar kan je moeder niet tegen. 
Wij vinden ook de in ons leger gebruikte handboeken gruwelijk suggestief. 
Het is een staaltje van ergerlijke hersenspoeling waarover we de verantwoordelijke 
autoriteiten graag uitleg zagen geven. Het is de methodiek die Duncan bedoelde! 
Brigade-generaal b.d. J.H. Rothschild was jaren hoofd van de afdeling van het Ameri-
kaanse leger die zich bezig houdt met onderzoek naar en ontwikkeling van bacteriolo-
gische en chemische wapens. Hij schreef een boek waarin hij deze wapens enthousiast 
aanprijst. (Tomorrow's Weapons, 1964) In het voorwoord zegt hij dat hij pas na zijn 
pensionering vrijelijk zijn mening kan uiten. 'Daarvoor kon ik niet over b- en c-wapens 
spreken of ik moest eerst zeggen dat de vijand ze zou kunnen gebruiken. 
Ik mocht nooit over de aanval spreken, maar alleen over de verdediging.' 
De.bevestiging van het Donald-verhaal uit onverdachte bron! 
Hij wijst verder op Russische uitspraken (die overigens lang niet zo ver gaan als de door 
ons geciteerde) en in zijn hele boek beweert hij dat je wel gek zou zijn als je deze wa-
pens alleen aan de vijand over zou laten. Als de Russen ONZE handboeken zouden 
lezen, wetende hoe in Vietnam al jaren chemische wapens gebruikt worden, zouden ze 
ons met recht hogelijk wantrouwen. Dan is opnieuw de fatale kringloop van angst, be-
wapening en contra-bewapening gesloten! We dragen onze steen bij aan alweer een 
gruwelijke bewapeningswedloop. 

OPROEP AAN DE MILITAIREN 

Wij juichen het toe dat langzaam enige vordering werd gemaakt op de weg naar een 
blijvende vrede door het verbod van enkele van de meest gruwelijke wapens. 
De door ons genoemde 'dienstgeheimen' mogen dan ook niet geheim blijven, van Thiel 
of geen van Thiel. Juist deze geheimen bedreigen de veiligheid van de staat en van de 
mensheid. Werk mee aan de daadwerkelijke uitbanning van deze wapens. 
Zorg er voor dat verdragen niet slinks ontdoken worden. Zodra je instructies krijgt, 
mondeling of schriftelijk, al zijn ze verhuld in z.g. defensieve inslaapverhaaltjes, die 
in strijd zijn met het oorlogs- of volkenrecht, maak ze dan openbaar! 
Pleeg verraad! Zend alle belastend materiaal dat je te pakken kunt krijgen naar: 

A. Visser 
Zaaiersweg 109 
Amsterdam 

B. Rockefeller 
P. Lastmankade 32-1 
Amsterdam 



r- 

Uit het Protocol van Genève van 17 juni 1925 tot verbod van het gebruik 
in oorlog van 	etc. 

De ondergetekende gevolmachtigden, in naam van hun respectieve Regeringen. 
Overwegende, dat het gebruik in oorlog van verstikkende, giftige of andere gassen, 
en van alle overeenkomstige vloeistoffen, vaste stoffen of procédés, terecht door de 
openbare mening van de beschaafde wereld is veroordeeld, 
Overwegende, dat het verbod van dit gebruik neergelegd is in Verdragen, waarbij de 
meerderheid van de Mogendheden der gehele wereld Partij is, 
Teneinde dit verbod algemeen te doen erkennen als deel uitmakende van het volken-
recht, welk verbod zowel voor het geweten als voor de handelingen der volkeren zal 
gelden; 
Verklaren: 
Dat de Hoge Verdragsluitende Partijen, voor zover zij nog niet Partij zijn bij Verdragen 
die dit gebruik verbieden, dit verbod erkennen, erin toestemmen dit verbod uit te 
strekken tot het gebruik van bacteriologische strijdmethoden en overeenkomen zich 
ten opzichte van elkander gebonden te achten aan de bepalingen van deze verklaring. 

Uit resolutie 2162 B (XXI) van de Alg. Verg. der Verenigde Naties, aangenomen 
op 5 december 1966. 
Overwegende, dat wapens voor massale vernietiging een gevaar vormen voor de gehele 
mensheid en onverenigbaar zijn met de aanvaarde beschavingsnormen, 
Bevestigende, dat de strikte naleving van de regels van het volkenrecht inzake de oorlog- 
voering in het belang is van de handhaving van deze beschavingsnormen, 	 
In herinnering brengende, dat het Protocol van Genève ( 	) door vele staten onder- 
tekend en aangenomen is danwel wordt erkend. 
Roept op, tot strikte naleving door alle Staten van de beginselen en doelstellingen van 
het Protocol (van Genève van 17 juni 1925). 

Uit het 'Charter van het Internationale Militaire Tribunaal': 
De volgende misdaden worden door het Tribunaal berecht: 
Art. 6a: 
Misdaden tegen de vrede, nl. het ontwerpen, voorbereiden, beginnen of het voeren van 
een aanvalsoorlog, of een oorlog waarbij internationale verdragen, overeenkomsten of 
besluiten geschonden worden, of deelname aan een gezamenlijk plan of komplot voor 
het uitvoeren van het genoemde. 

De leiders, organisatoren, aanstichters en handlangers, die bij het ontwerpen of uitvoe-
ren van een gezamenlijk plan of komplot aan het begaan van één van de hiervoor ge-
noemde misdaden deelnemen, zijn verantwoordelijk voor handelingen die bij het uit-
voeren van een dergelijk plan werden verricht. 

Uit de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst. 

die in kennis is gesteld van zijn geschiktheid voor de militaire dienst, zomede de 
militair, kan schriftelijk een met redenen omkleed verzoek tot erkenning van zijn be-
zwaren als ernstige gewetensbezwaren richten tot Onze Minister.' 
`Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn onoverkomelijke gewetensbe-
zwaren tegen de vervulling van militaire dienst van hem, wiens godsdienstige of zedelijke 
overtuiging hem deelneming aan elk oorlogsgeweld verbiedt.' 
(Word je erkend dan ben je onder alle omstandigheden vrijgesteld van militaire dienst, 
maar moet je vervangende burgerdienst verrichten). 
Verdere inlichtingen: A. Jongkind, Weteringkade 129, Den Haag 



Onderwerp: 
Volksvergadering van de 
Oranje Vrijstaat met 
akties op 16 juli 1970. 

De Volksvergadering van de Oranje. Vrijstaat, gehou-
den op donderdag 16 juli 1970, heeft plaats gevonden in het 
gebouw van de B.B.K., gevestigd Nieuwe Herengracht 19 te Am-
sterdam. Te omstreeks 20.30 uur, waren ongeveer 30 personen 
aanwezig 

De vergadering werd geopend door een voorzitter 
wiens naam niet bekend is geworden. 
De besprekingen begonnen met de op die avond te voeren akties. 
Voordat deze akties begonnen vonden nog besprekingen plaats 
over de"aktie koopavond". Er is contact opgenomen met de'Am-
sterdamsche Middenstandsbond. Tevens is de vraag gerezen of 
kabouteronderhandelaars (raadsleden) de koopavond niet alsnog 
ongedaan kunnen maken bij besprekingen in de Gemeenteraad. 
Indien de eerste koopavond toch door mocht gaan willen de 
kabouters diverse akties gaan voeren. Onder andere zijn 
plannen naar voren gekomen om op deze koopavond een "plunder-
aktie" te houden. Dit behelst dat groepjes jongeren grote 
winkélpanden ingaan, genoemd werd de Bijenkorf, en diverse 
voorwerpen zonder betaling wegnemen. Ook op straat wil men 
akties gaan voeren in de geest van de rellen die hebben plaats-
gevonden bij het "Eens in de eeuw feest" van de Bijenkorf. 

Tijdens deze Volksvergadering werd de indruk geves-
tigd dat er binnenkort een aktie tegen de "Telegraaf" zal 
plaatsvinden. Dit in verband met de huidige hetze tegen de 
kabouters. 

Verder stond de avond geheel in het teken van de te 
houden akties. Te ongeveer 21.30 uur, begaven de aanwezigen 
zich van de B.B.K. naar de Sarphatistraat. Op de percelen in 
de Sarphatistraat, die enige maanden geleden door de kabou-
ters werden gekraakt, werd gekalkt. De te kalken leuze was 
reeds dun met krijt op de muur van het perceel aangebracht. 
De volgende leuze werd gekalkt:"Samkalden sloopt sneller dan 
Schut kan bouwen". 
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Na deze aktie begaven zij zich naar het gebouw van de 
B.B.K., alwaar nog een half uurtje werd gediscusdeerd. Ver-
volgens ging een klein groepje kabouters naar de Herengracht 
waar nabij de Vijzelstraat,onder een deken, een vooraf in 
elkaar getimmerd schot stond. Op dit schot was een hart ge-
schiderd én in dit hart stond de leuze:"Geen hart voor Am-
sterdam. De sloper uit Rotterdam". 
Dit schot werd door een zestal kabouters naar de ambtswoning 
van de Burgemeester (Herengracht 502) gedragen. Het schot, 
reeds voorzien van spijkers, werd tegen het kozijn van de 
toegangsdeur van de ambtswoning vast gespijkerd. 
Bij de op deze avond gevoerde akties waren veel mensen van 
de televisie en de pers aanwezig. Te ongeveer 23.00 uur, 
werd door een vooraanstaande kabouter de politie telefonisch 
ingelicht over de aktie bij de ambtswoning van de Burgemees- 
ter. Kort hierna verscheen de politie die het schot verwijder- , de. Ook hiervan zijn T.V. opnamen gemaakt. 



Onderwerp: 
"Het witte gerucht" Birage : 1 

Op vrijdag 17 juli 1970 is bijgevoegde 
Open Brief Aan de Burgerij van Amsterdam uitgegeven. 
Einde. 



Het witte gerucht 

Open Brief Aan De Burgerij van Amsterdam 

Woensdag j.Z. werd op ons hoofdkwartier het gerucht opgevangen 

dat er sprake is van opgraving van het Witte Monsterlijke Ge-

vaar PROVO. 

Wij willen hiertegen waarschuwen, waarschuwen en nog eens waar-

schuwen. Tot nu toe zijn ongevaarlijke kabouterelementen bezig 

geweest met de bevordering van de "lieverevoluutsie". Als nu 

echter bepaalde extremisten ertoe overgaan PROVO op te graven 

dan is de kans groot dat deze Anarchistische Nihilisten weer 

een aanhang van honderden relschoppers krijgen. Is zo'n beweging 

eenmaal ontstaan, dan is ze tot alles in staat en niet meer te 

stuiten. 

Wij hoeven maar een paar citaten uit dat prachtige Hollandsche 

Blad "De Telegraaf" aan te halen om hierover zekerheid te ver-

krijgen. We hebben het dan nog niet eens over de ellenlange lijst 

van verkrachtingen, inbraken en lastercampagnes die de Provo's op 

hun geweten hebben. Ook het beeld van de talloze Vrouwen die 's 

avonds leeggezogen in de straatgoten van Amsterdam Zagen, staat 

• ons nog duidelijk voor ogen. 

Wij roepen U Allen op U te wapenen tegen dit Gevaar. Wij moeten 

het Tot Elke PI3ijs de kop inslaan. 

VERNICHTUNG VERNICHTUNG VERNICHTU 

van al diegenen die met het Provo Idee rondlopen. 

Fascistische 

Jugend 

Holland. 

(lees over onze verdere akties in De Telegraaf) 

provokaatsie nummer 18 (= 70.2) 
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onderwerp: 	 18 augustus 1970 

'vergadering 
Oranje Vrijstaat 
6 augustus 1970. 

De volksvergadering van de Oranje Vrijstaat van donderdag 
6 augustus 1970, heeft wederom plaats gehad in het gebouw 
van de B.B.K. Bij de opening waren ongeveer 40 belangstellen-
den aanwezig waaronder vele bekende kabouters. 
Tijdens deze vergadering is veel gesproken en gediscussieerd 
over het wel en wee van de Oranje Vrijstraat. Er werd veel 
kritiek geuit op Roel van DUIJN (R.H.G. -20-1-1943). Men ver-
weet hem en de andere toekomstige raadsleden dat zij te wei-
nig deden. De twistgesprekken vulden nagenoeg de gehele avond 

Later op de avond vroeg   , in kabouterkrin-
gen bekend als vertegenwoordiger van het F.J.G., de medewer-
king van de kabouters voor harde akties ter gelegenheid van 
het bezoek van SOEHARTO aan Nederland. 

deelde de vergadering mede 
dat hij over deze kwestie contact had gehad ziet enkele Moluk-
kers en gaf te kennen dat hij liever met deze groepering tot 
aktie overging. Hij verzocht de kabouters zich hierover te 
beraden. 

maakte bekend dat de financi- - ele problemen rond de kabouterkrant volledig waren opgelost. 

Omstreeks 22.30 uur liep de vergadering af. 



(Van een onzer veralairevera): 
• AMSTERDAM — Als het aan 
het departement van neizarden -
hulp ven Oranje Vrijetralit ligt 
krijgt Amsterdam de landelijke 
primeur Tin een goedlopende TM-
willigershultdienst voor bejaarden. 

-Vanmiddag van 14.23 tob 14.45 
uur zal daar ,.de .stom tonnorden 
teven in het VIARArrittiogaor 
gtamma ,  "Dit r is het begiti„,"i De 
kabaUterá sullen die uitzending eelt 
tiental adressen compleet. :niet 
wilknamen leveren vast - de twijaar 
den die erg om hulp Yerleirek-git-. 

Tijdens de :pitaSliding isldien 
hulpvitardrge .Amstaidainmere • kick 

;Minnen Meitlekioin de verzorging 
• van een van . de litsjeardett: op dekt 

te nemen. 
Tegen de achtenprean vip 

.; nieuwste kabouteriditlikbiata Set de 
ellendige toestand • ini kithiStardent 

met de 
to 

	De 
tdearaeMaidben  kl. de heltegked. 
hebben deel te weinig 000~ 
pacitait. &Venae:b le het deberte- 
moot :Belaadgeen  voer-
stander van dem hrdien;_ Het mi- 

 nisterie " wil de bejaarde "in gijp 
eigen, map- gedramd 
does de'butért en de eijegi erts. en 
eveatipiiiktálayeireifthis." 

In Amsterdam- 	'beeft • cp ! 
..:,die .vutsier 	

10o«
anier ~titer , 111~ 

!:Jong, (ggl ingb-Itehnlp ven attent-. 
kalbettIngactsi hele bedeardeathulp- 
~tand gebradit. 
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bureau áljedgetten 

lir a ar 86244 
Onderwerp: Optocht *Kabouters" op 

vrijdag 4 eepteaber 1970. 

*amens de "beweging* KABOUTERS, geeft 

liesnis van het houden van een optochtop Irninia 
vriidaa 4 peotembqr 1970. tussen 18.35/.29 19.15 uur. , 

De optocht sal een begrafenisstoet voorstellen. Het is n.l. 
de bedoeling os deMbewegings OUWE VRIJ:WAO, die opgehouden 
sou hebben te bestaan, gyábolisch tor aarde te bestellen. 
In de optocht, waaraan ongeveer 30 wkábouters• zullen deelnemen, 
zal een oranje-zwart geschilderde kist in de vorm van oen dood-
kist warden meegevoerd. Deze kist sal in de tuin van dor studen-
tenvereniging Unitas.Studioaorum Anstelodamonsium, gevestigd 
Johannes Verneerstraat 20 (ingang tot de tuin:Johannes Versier-
plein bij gebral Metsontraat) worden begraven. 
De deelnemers aan de optocht zullen zich tegen 18.30 uur op-
stel en op bet Apg v6 pr de.4thenemm Boekhandel  en zich vervdir 
Eens via na te noemen wegen begeven naar de Johanneo Vermeer-
straat 20, waar de optocht in de tuin (zie boven) zal worden 
ontbonden. 
Spat 8inge1 (onevenzijd•) Koningsplein Berengracht (even-
zijde) si. lieuwe Spiegelstraat - Spiegelgracht - bruggen over 
loljnbaans6racht en Singelgracht - onder Rijksmuseum door -
Museumstraat Robbemastraat Johannes Vermeerstraat. 
Tegen bet houden van deze optocht - en wet het begraven van 
de kist in genoemde tuin betrefttbehoudens rechten ven derden -
bestaat uit politieoogpunt geen bezwaar. 
Van de te verstrekken kennisgeving zal iR. ten behoeve van mijn 
administratie gaarne 5 afschriften ontvangen. 

DI SOUPDOOMMISRIS VAR POLITIM 
namens desa 

De 8cofdinspectevy van Politie 



Onder'ecrp: 
Volksvrgadering kabouters.  

Op donderdag 24 sept-dleoer 1970 heeft in de -B.B.K. - dh de 
Nieuwe Herengracht 29, te Amsterdam, een volksvergadering van de ka-
bouters .1aats gevonden: 

Aanwezig waren ongeveer 70 personen, belangrijk meer dar 
op de leatste vergaderingen het geval is geweest, o.a. 

Van D17 TPT, Roelof _mei. G. geb. 20-1-1943 

Voorzitter Van Duijn opende de vergadering. Er waren twee 
leden van de P.S.P. aanwezig in het kader van een eventuele samenwer-
king bij de komende kamerverkiezingen. 

deelde mede dat het in de bedoeling ligt iedere 
veertien dagen een kabouterkrant uit te beven. Ook stelde 
voor om in Amsterdam tamfletten te gan versoreiden waarin zou noe'ten 
staan dat er in Nederland geen IdAO-isten zijn. Hij vond namelijk dat 
de men en door de rechtse pers bang gemaakt werden door bei - aaldo publi 
caties voor het MAO-isme, en dat men denkt dat de kabouters ook 
MAO-isten zijn. 	 vond het helemaal niet leuk om dergelijke pam- 
fletten te gaan uitgeven . Hij vond het zeer onaardig om de 28 MAO-is-
ten die er in Nederland zijn mede te delen dat ze er eigenlijK niet 
zijn. Uiteindelijk kwam het hierop neer dat   de tekst zou mak( 
en c5p de volgende vergadering het pamflet zou aten zien. Als federeer 
het er dan mee eens is, zou het vers.reid kunnen worden. 

deelde mede dat begin oktober een zeer grote akti 
gaat pleats vinden, gericht tegen de huisbazen en pandeigenaars. Voorl 
deelde hij mede dat er ook binnenkort (4 tot 9 oktober) enkele akties 
gericht, tegen auto's -  in de binnenstad gevoerd zullen worden. 

Hierna nam 	 het woord. Hij vond dat Oranje Vrijstaal 
zich meer bezig moest gaan houden met saboteren in het leger, dit in 
samenwerking met de P.b.P. 

Volgens zijn zeggen 
heeft hij nog steeds veel kóntakt met 	 en ook net leden van 
de P.S.1'. die voor sabotage zijn. 

Van DUIJN  deelde nog mede dat hij was benaderd door de 
Franse Televisie iet de vraag of er een vergadering van Oranje Vrij-
staat , 	mocht worden. Later bleek dat er een filmrloeg van de 
O.R.T.Y. aan'eezig was die de gehele vergaderins gefilmd had. Van DUID 
heeft niervoor f. 300.- ontvangen die hij onmiddellijk in de kas van 
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Oranje Vrijstaat stortte. Het geld gaat gebruikt worden voor de 
huisbazenaktie, welke aktie gevoerd gaat worden onder de naam "Pand-
verbeuren". 

Voorts deelde Van DUIJN mede dat er weer gewerkt moet wor-
den aan een hernieuwde opbouw van Oranje Vrijstaat. Hierbij kwam .het 
tot een felle discussie tussen VanDUTJN en over het wel of 
niet anarchist zijn van beiden. Van j177rj -J  vond 	 geen goed 
anarchist en andersom was dit ook he -J geval. 

Omstreeks 21.30 uur was de vergadering afgelopen nadat medd 
gedeeld werd op zondagavond 27- 0-1970 een werkvergadering in het KAK 
zou zijn over de aktie "Pandverbeuren". Einde. 

1- 



om ongeveer 20.- uur 
Aanwezig waren ongeveer 125 persone 

Onderwerp: 
Kraakaktie "Pandverbeuren"  

/ 	•. 

Op woe 
gebouw van de "KAK ;  Johannes Vermeerstraat 26, te Amst 
"Pandverbeuren" voorbereid, welke aktie zou worden uit 
openbare vergadering in gebouw "De Brakke Grond", aan 
dam. 	De aktie is bedoeld tegen het laten leeg staan van panden 
in de binnenstad, welke panden nog voor bewoning geschikt zijn. 

Aan de aktie zoudén verschillende groeperingen medewerking 
verlenen, o.a. de S.J., Revolte, De Kabouters ende aktieg-oep "Nieuw-
markt", waarvan o.a. deel uit maken 	 en haar echt- 
genoot 	 . Tijdens de aktie bleek dat alleen 	yr en 
Hofman en de nodige kabouters aanwezig waren en dat van enige medewetinp 
van de andere genoemde groeperingen geen sprake was. 

De •te kraken panden zijn gelegen tussen de Nes, Pieterspooi 
halsteeg, Engelombardsteeg en Oudezijds Voorburgwal. Voorzover bekend 
zijn de daar gelegen panden eigendom van de Amro bank. 

Te ongeveer 18.- uur werden verschillende panden in die om-
geving "voorgekraakt" met de bedoeling om direkt na de bijeenkomst in 
"De Brakke Grond", naar binnen te kunnen. Bij politieoptreden zouden 

- door de krakers rookbommen en rotjes gebruikt worden, welke attributen 
verzorgd werden door 

dag 30 september 1970 is in de middagurn, in.het 
am, de aktie 

voerd na een 
Nes te Amster- 

de vergadering in "De Brakke Gról& 

Omstreeks 22.15 uur werd de vergadering beëindigd en 
riep deaanwezigen op om met hem mee te gaan, via ,  de zaal va; 

ne Brakke Grond"•naar de te kraken panden. Ongeveér 50 personen gaven 
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aan de oproep van   gevolg en verschirlend panden in de 
directe omgeving van "De Brakke Grond" werden bezet.

e 
 Aan de zijkanten 

der panden werden snandoeken neergelaten en werden rookbonnen en rotje! 
naar beneden gegooid. Nadat de politie verscheen verlieten de meeste 
bezetters de panden. 

Op donderdag 1 bktoberi1970 is wederom een volksvergadering 
van de kabouters gehouden in het gebouw van de B.B,K. aan de Nieuwe 
Hereneracht te Amsterdam. Aanwezig waren ongeveer 75 personen, o.a. 
Van DUIJN, Roelof 	eeb. 20-1-1943 

Om ongeveer 20.00 uur werd besloten de bekende panden weer 
te. eaan "voorkraken"Enkele kabouters gingen voor dit doel op stap en 
te ongeveer 22.- uur arriveerden ongeveer 15 kabouters bij de te krake 
panden. 

 

Een woordvoerder van de toneelgroep "Studio" 
welke groep een gedeelte van "De Brakke Grond" in gebruik heeft,heeft 
de kabouters gevraagd in de studio te blijven waar'een toneelstuk over 
fe woningnood zou worden opgevoerd. Alle bezetters verlieten hierop 
de gekraakte panden en ~ven zich naar de zaal waar de toneelgroep 
"Studio"-  optrad. Nadat het toneelstuYwas afgelopen verlieten de 
meeste kabouters de zaak en van een kraken van panden is die avond niE 
meer gekomen. Einde. 



Kraakactie stek  
tegen 

Amro-bank 
AMSTERDAM — De actie-

groep Pandverbeuren heeft gis-
termOrgen aangekondigd de 
Anarobank ..te gaanachtervol- 
gen" om aait te lenen dat .dive 
bank ren groot aantel panden in 
Amsterdam bezit, en laat ver-
krotten om later op de plek van 
de huizen een nieuw kantoor te 
plaatsen. 

Er zullen panden die bezit zijn 
,>i e4.  de Amrobank :woeden gel 
kraakt bij wijze van.denaonstra-
tbr. maar ook om ;.deze, --vaak 
reeds lang leegstaande piihdeh, 
weer voor bewoning geschikt te 
maken. 
• ?rans van Bommel;gemeentej 
raadslid voor Oranje Vrijstaat 
heeft als ondersteuning van de 
actie oók vragen gericht aan het 
college van burgemeester en 
wethouders. Hij wijst er in zijn 
vragen op dat de panden. be-
grensd door Enge Lornbmdzteeg. 
de Nes, de Oude Zijds Voor-
burgwal en de St. Pieterspoort-
steeg reeds eigendom zijn van 
de Amrobank. Deze panden 
Wan reeds lang leeg. zijn sterk 
verkrot en worden met slopen 
bedreigd zoals onder andere het 
pand waarin theater De Brakke 
Grond (waar toneelgroep Studio 
in ,=peelt) is gevestigd. • 

Actiegroep Pandverbeuren die 
gisteravond opnieuw bij de pan, 
den van de Amrobank aan de 
Bilderdijkstraat zit Amsterdam 
Weit in actie kwatt. heeft zater-
d 17 oktober tot•ee~nene 

ag . 



Ingesloten vindt U een aantal stencils en een affiche + 

oproep. Alles onder de titels 

AKTI E PANDVER B EUR EN 
De groepen, welke nu reeds deelnemen aan deze aktie zijn 

anoniem. Niet, omdat zij hun gezicht niet willen laten 

zien, maar *omdat deze aktie van ons allen moet zijn. Een 

gemeenschappelijke aktie, niet gebonden aan politieke 

groeperingen, personen of aktiegroepen. Het mag geen pro-

paganda zijn. Het probleem van de sanering en de woning- 

nood moet nu voorop staan. 

Aktie Pandverbeuren is Uw aktie, wanneer U dat wilt. 

Gericht tegen de grote investeerders en de met hen mee-

werkende overheid, die ook in Uw wijk de botte bijl han-

teren. Laten we eindelijk de twijfel laten varen en de 

meningsverschillen onderling opzij zetten. 

Zondag 27 september a.s. om 8 uur houdt Aktie Pandver-

beuren een werkvergadering in het gebouw van de USA, 

Johannes Vermeerstraat 28 (bij het Museumplein). 

Op deze vergadering zullen wij dan samen de komende akties 

bespreken en verder uitwerken. Wij hopen dat U hierbij aan- 

wezig wilt zijn. 
Woensdag 30 september a.s. om 20 uur vindt er een meeting 

plaats in "De Brakke Grond" in de-Nes, waar wij van 8 tot 

10 uur willen diskussiiiren over de op de affiche gedrukte 

eisen. Om 10 uur hopen wij over te gaan tot het annonceren 

van de op de werkvergadering besproken akties, en deze ook 

daar ter diskussie te stellen. 
Wij hopen daar ook te praten over de toekomstige wijkakties. 

Ook daar stellen wij Uw aanwezigheid op hoge prijs. 

Mogelijk kunt U, indien U in deze vergadering interesse hebt, 

Uw mensen hierover informeren en uitnodigen tot deelname. 

Wij hebben huizen leren kraken. Wij hebben geleerd dat wil. 

een wapen hebben. Zoals de arbeiders vroeger de staking oeihm. 

dekten, zo ontdekten de woningzoekenden en de buurtbewoner

dat de macht gegrepen kan worden. Wij kunnen een dak boy** 

ons hoofd hebben. *ij kunnen, als we de stap durven nemen, 

de ondernemers en de overheid dwingen rekening met .ons te 

houden. Het is noodzakelijk dat wij die stap ga nemen. 

Tegenover ons vinden wij dei absolute schOfttrigheid van 



geldverdienende bedrijven. Van ondernemers die hulzen, stra-

ten, wijken , 

 opkopen, de ramen inslaan, de deuren dichttimme -

ren, vloeren openbreken en daken vernielen. 

En als je dan je woning aan het Soeken bent, zegt het CBH: 

Op de wachtlijst. U bent nog geen 

27 jaar. Uw geval is nog niet ur- 

gent, of: er zijn er zoveel als U. 

Maar je loopt door wijken die in hun totaal verkrotten. 

Die deze schoften bewust laten verkrotten. Kijk maar om U 

heen. 
En wanneer wij denken veilig te zijn, omdat we ni jaren, 

n& sleutelgeld betaald te hebben en voor duizenden zelf ver-

bouwd te hebben, een HUIS rijk zijn, krijgen wij de volgen-

de opdonder. 

Wanneer U woont in "de Pijp", 
"de Spaarndammerbuurt", 

"de Jordaan", 

"de Dapperbuurt", 

"de Nieuwmarkt", 

of woonde op "Rattenburg", 

bij of in "de Nes", 

nou ja, vult U het zelf maar in, hoeft niemand U iets te 

vertellen. 

De koele mededeling slaat Uw illusies de bodem in. 

Huis wordt gesloopt. 

We moeten eruit. 
Zeg je buren, je kafeetje, je groenteboer, 

je vrienden maar goeiedag. 

Want de bevolking wordt weggesaneerd. De polder in. Met een 

huur opgescheept die 3 of 4 maal zo hoog is. Opgeslagen Li 

slaap-pakhuizen. Het vroegere buurtje gaat tegen de grond en 

er staat voor U "amen" kunt zeggen een paleis van , een bdia4 

met deurknoppen van 75 piek en een marmeren muurtje. 

Natuurlijk, hier en daar staat dan nog een flatgebouw 11100g 

kunt U een huur betalen van 4 -.500 gulden? . 

Dus laten we daar maar verder over zwijgen. 

Geen inspraak, 
maar beslissingsrecht voor de beVblitimert"  

Niet "alstublioeft,:over ttem.jaar" Meh•lier, 



INVESTEERDERS 

1. KOPEN TEGEN LAGE PRIJZEN OP VOOR HET BESTEMMINGSPLAN 

KLAAR IS; 

2. LATEN DE BOEL VERKROTTEN; 

3. VOEREN DE BEWONERS AF NAAR DURE WONINGEN IN DE BUITEN-

WIJKEN WAARVAN DIEZELFDE OPKOPERS VAAK WEER DE GELD-

SCHIETERS ZIJN; 

4. BREKEN DE ZAAK AF; 

5 a) ZETTEN "RENDABELE" ZAKEN NEER: KANTOOR- OF BEDRIJFS -

RUIMTE OF HEEL DURE FLATS; 

5 b) ALS HET BESTEMMINGSPLAN KLAAR IS EN ER DUS EEN GROND-

VERKOOPSTOP KOMT, VERKOPEN ZE DE GROND TEGEN HOGERE 

PRIJZEN AAN DE GEMEENTE: DE GEMEENSCHAP - IEDEREEN-

SAMEN - MOET DUS DE SPEKULATIEWINSTEN VAN DE HANDIGE 

INVESTEERDERS OPBRENGEN. 



Als er een buurt aan het verkrotten is, 

dan weet u zeker dat er kapitaal in de 

grond zit. 

Maar niet voor u. 

Wanneer het om uw wijk gaat, dan mag u 

er ook nog voor betalen, maar dan in een 

andere wijk. 

Maar het gaat u ook niet om geld, maar 

om wonen in uw eigen omgeving. 

Wilt u hier blijven wonen? Doe dan iets. 

U voelt u machteloos; dat bent u helemaal 

niet. 

Als u maar weet wat u moet en kunt doen. 

Als u maar weet dat u niet alleen staat. 

Als u maar weet wie uw tegenstander is. 



OPROEP 
AKTIE PANDVERBEUREN 

wijken van Amsterdam, verenigt u  
tegen de grote investeerders en hun handlangers: 
gemeente en rijk  

t Alle oude wijken van Amsterdam oorden bedreigd door de sanerings -

plannen van de gemeente; 

t De plannen die bekend zijn, leiden regelrecht tot 
deportatie van 

de oorspronkelijke bewoners en vernietiging 
van de tussen hen (en 

hun wijk) gegroeide relaties; 

t De mensen worden gedeporteerd naar de bestaande en reeds geplande 

slaapsteden, waar ze gedwongen worden steun te gaan trekken 
om de 

opgeschroefde huur te betalen; 

t Het beleid van de gemeente Amsterdam wordt bepaald door: 

ekonomische belangengroepen en hun'inzicht' 

in wat 'het beste' voor de mensen is; 

t Inspraak is slechts een zoethoudertje: 
nog nooit is enig plan van 

de gemeente door inspraak veranderd, integendeel; 

t Grote investeerders en huiseigenaren hebben wel de macht om de plan- 

nen van de gemeente - voorzover die niet al bij voorbaat volgens de 

inzichten van de ekonomische machtshebbers samengesteld zijn - 
naar 

hun hand te zetten. 

TEGENOVER DEZE BESTAANDE MACHTSBLOKKEN EN MACHINATIES HEEFT DE INDI- 

41 
 VIDUELE AMSTERDAMMER GEEN ENKELE EN EEN AFZONDERLIJKE WIJK NIET GE- 

NOEG MACHT. 

ALLEEN DOOR EEN FRONTAAL GEZAMENLIJK OPTREDEN VAN ALLE WIJKEN KUNNEN 

IK WE EEN MACHTSBLOK VORMEN, WAARMEE DE GEMEENTE EN DE ANDERE MACHTHEB
- 

BERS WEL REKENING MOETEN HOUDEN. 

00  

11; 

t De nieuwe wijken van 
Amsterdam worden (nog) niet bedreigd door sa-

neringsplannen; 
C) t U lijdt echter onder principieel dezelfde wantoestanden; 

IK t U wordt geleefd; 

Di, t Hoe uw wijk eruit ziet of gaat zien is/wordt bepaald door de gemeen- 
te en ekonomische belangengroepen; 

t Net als alle niet ekonomisch machtige mensen heeft u geen medebeslis 

11 
 singsrecht over uw eigen woning en woonomgeving. 

ONT MET ALLE ANDERE WYKEN VAN AMSTERDAM 



• OPEN BRIEF AAN DE AMRO EN 
DE GEMEENTE AMSTERDAM 

AKTIE PANDVERBEUREN 

Wie kraken er nu eigenlijk in Amsterdam? 

En tegen welke krakers gaat het hoofd van de politie optreden? 

De woningzoekenden. 

De grote krakers van de binnenstad, de krakers van de leefbaar-
baarhéid, de echte woningkrakers: de grote investeerders en de 
gemeente, wie doet daar wat tegen? 

De gemeente zelf niet. 

DE AMRO KRAAKT DE BINNENSTAD, 

daarom kraken wij de AMRO, 

en wij blijven in de panden 

totdat 

1. de AMRO haar plannen met dit blok openbaar gemaakt heeft; 
2. de GEMEENTE haar plannen met dit blok openbaar gemaakt heeft; 
3. toegezegd is dat een (nieuw) plan voor deze hele, door de AMRO 

bedreigde, buurt tot stand zal komen in volledige openheid en 
met medebeslissen van de binnenstadsbewoners. 

DE AMRO KRAAKT DE BINNENSTAD. 

N.B. Overigens zijn voor de AMRO en alle grote investeerders alle 
eisen van kracht, die op het affiche van de AKTIE PANDVERBEU- 
REN staan: 

sloopverbod; 

heropbouwplicht; 

teruggaaf van onttrokken 

woonruimten; 

huurderssubsidie;  

onderhoudsplicht; 

openbaarheid en inspraak; 

teruggaaf aan de oorspron-

kelijke bewoners; 

woonhuizen moeten woon-

huizen blijven. 



Verklaring aan de pers. 

De af -BRAAK-akties van de grote investeerders als de AMRO krijgen door 

middel van doelbovraste en gesystematiseerde verkrotting, deportatie van 

d:. bevolking en vandalisme op de grootst mogelijke schaal steeds meer 

greep op de binnenstad. 

1),:: meeting georganiseerd door aktie pandverbeuren heeft zich als geheel 

achter het aktieplan tegen de grote investeerder AMRO geschaard en is na 

een uitgebreide bezichtiging overgegaan tot het kraken van het blok, waar- 

in De Braak° Grond zich bevindt. 

Ook deze keer werden wij oruiddelijk gekonfronteerd met intimiderend op- 

traden van do overheid. 

'Jij vonden 	eohter juist om de problemen niet te verdoezelen door een 

Achijnkonfikt met de politie en zijn daarom even een pilsje gaan drinken 

ton einde hen op hun beurt ongestoord do panden te laten kraken. Nadat 

zij hun werk gedaan hadden, d.wz. de panden hadden gekontroleerd, waarbij 

zij niemand aantroffen, hebben wij het beheer - van het blok weer overgeno- 

men. 

In de komende tijd zullen wij de kampanje tegen de AMRO 'opvoeren', om 

onze eisen ingewilligd te zien: 

1. Openbaarheid van do plannen van de AMRO 

2. Openbaarheid van do plannen van de gemeente 

3. Toezegging voor. een (nieuw) plan voor deze hele, door de AMRO bedreigde, 

buurt, dat tot stand moot komen in volledige openheid en met meebeslis- 

sen van de binnenstadbewoners. 

Wij nodigen 'le bevolking van Amsterdam uit om Is avonds tussen 2o.15 en 

24 uur te panden te komen bezichtigen en mee te discussieren over onze 

eisen en verdere aktics. 

AKTIE PANDVERBEUREN 	
Amsterdam, 1 oktober 197o 



Toelichting . 

Vanaf het begin van de aktie pandverbeuren hebben wij gezegd dat het de 

bedoeling niet was om een soort centrale, overkoepelende aktie te zijn. 

Wik merkten niettemin, tijdens de meeting van 30 september (Brakke Grond), 

lat de kritiek zich juist hierop richtte. 

iet is daarom goed nogmaals te stellen, dat pandverbeuren bedoeld is als 

een invul-aktie die zich ten dienste stelt van de wijken. 

Hv. de eerste fase van de aktie was 

de mobilisatie van een aantal groeperongen; 

het verschaffen van informatie; 

de kraak van de panden in de Nes (AMRO); 

de volgende fases zijn: 

het animeren van de wijk om de Nes (Oude Binnenstad), de door ons aan-

hangig gemaakte problematiek, uit onze handen te nemen; 

d.w.z. de noodzakelijke gesprekken met de gemeente en de AMRO te voe-

ren, teneinde tot een oplossing te komen; 

het houden van een interpellatie in de gemeenteraad door die leden van 

de raad, die hiertoe aeaktiveerd zijn; 

het ondersteunen van de bedoeling van de wijk met de Nes door aktie in-

dien nodig (als de AMRO niets doet: terugkomen); 

voortdurend uitbouwen van de informatie en doorgeven daarvan om op die 

manier de wijken de opgedane ervaringen over te dragen. 

Heraan ziet u dat wij de autonomie van de.wijk respekteren en uitslui-

Lf,nd proberen hen te ondersteunen. -  

1)t.,..e ondersteuning zullen wij ook elders leveren. De AMRO heeft veel pan-

:len in de stad die op dezelfde wijze verkrotten als de Nes. Tot schade 

gan de wijken. 

Wlj zullen onze aktie die nu tegen de AMRO als één van de grote investeer-

ders is, daarom verplaatsen naar één van die wijken. Ook daar zullen wij 

proberen de aktie over te dragen. 

Op deze manier stellen wij ons voor dat naarmate.méér wijkvertegenwoordi -

gers voortbouwen op aktie pandverbeuren, deze een vorm kan worden, waar-

binnen alle wijken via het uitvoeren van één aktie binnen één wijk deze 

kunnen steunen. 

Zodoende hopen wij te bereiken dat elke wijk alti'd over de mogelijkheid 

beschikt een aktie van enige omvang te voeren. 



Waarom moeten hele woonwijken in de statiekern wijken voor dure 

bebouwing, terwijl men in veel gevallen de woningen nog kan op-

knappen en hUizen die niet meer te . redden zijn opnieuw kan op- 

bouwen met de voorwaarde dat deoude bewoners het recht hebben 

om het herbouwde pand te.huren of het pand te verhuren aan mensen 

uit de lagere inkOmenSgrOepen, al of niet met een huurderssub - 

sidie? 
Als dit gebeurde dan hoefden de oorspronkelijke bewoners niet 

meer naar dure-buitenwijkén te verhuizen en werd de binnenstad 

geeh dode city, bestaand uit kantoor -  en handelsgebouwen, ge-

lardeerd Met enkele zeer dure en haast monumentale flatS voor de 

financiële elite. 
Hele woonwijken in de stadskern moeten het veld ruimen omdat het 

mogelijk is te handelen in - manipuleren met - grond en huizen. 

Mensen met geld, investeerders, mensen die verscheidene huizen of 

grond waarop huizen staan, bezitten, kunnen deze huizen of grond 

kopen en verkopen. 
Dat betekent beïnvloeding en manipulatie met zaken die het leven 

van mensen betreffen. 
Dat Verkopen doen investeerders op moerenten die voor hen gunstig 

zijn. Deze momenten zijn bv. als voor een buurt een saneringsplan 

op komst is en er nog geen verkoopstop is ingesteld Koop een huis 

en verkoop het duurder op een gunstig ogenblik aan de gemeente - 

, _de gemeenschap, dat is alle-Amsterdammrs samen - omdat deze de 

grond nodig heeft om haar plannen uit te voeren. 

Wat gebeurt er met.da-bewoners uit deze zgn. saneringgWijken? Zij 

worden:weggeSaneerd naar dure buitenwijken. 
• Wijken waar alleen aan de woonfunktie is gedacht; 

wijkeh waar te weinig aandacht is besteed aan de leeffunktie; 

wijken die uitblinken door gelijkvormigheid (monotonie); 

wijken waar men geïsoleerd is door gebrek aan verscheiden -

heid (differentiatie), geen of onvoldoende crecheS, 

kleine werkplaatsen en winkels, bioscopen, café's, 

recreatiecentra voor de jeugd en voor de bejaarden 

en alle groepen die daartussen liggen; 

wijken waar het openbaar vervoer onvoldoende is, geen of 

minder visite, die laat komt en vroeg weg moet, de 

afstand totde haltes is te groot en vaak zijn ze. 

voor bejaarden onbereikbaar; 
wijken die voor een bepaalde termijn gebouwd zijn, die dus 

na die termijn onherroepelijk zullen verkrotten; 



wijken waarvoor de huizethandelaars in de stadskern mede 
het geld voor de rouw .hebben gefourneerd;'-. 

wijken waarvan de beWoners in vele gevallen gebrUik moeten 

maken van huurderssubsidie van de Gem. Sociale Dienst, 

dát betekent voor de meesten zoveel alt in de steun 

lopen, terwijl men is opgevoed met het idee dat in 

de steun lopen op z'n minst minderwaardig is. 

Willen de bewoners uit de wijken in de stadskern uit hun buurten weg? 
Nee. 

Maar hun mening telt niet mee. Zij zullen wel weg móeten. De eigenaars 

laten hun huizen opzettelijk verkrotten,.totdat die zo gammel zijn dat 

er niet meer in gewoond kan worden. Dan kan er gesloopt worden; kost- 

- bare grond komt vrij voor dure bebouwing of verkoop. 

En de bewoners? in de stadskern is. de woningvoorraad uitgeput; men 

Moet dus wel naar de nieuwbouw in de buitenwijken. 

Wat doet 'de gemeentevoor de bewoners van .de woonwijken in de stads-
kern? 

Zij ontwerpt de bestemMingsplannen en legt ze pasklaar voor aan de 

wijken. De wijken mogen dan binnen een zekere termijn zeggen wat zé 

ervan vinden en voorstellen doen voor eventuele wijzigingen. Gezien 

de termijn waarop dit zou moeten gebeuren is het onmogelijk met al-

ternatieve ideeën of plannen te komen. Vaak kost het opstellen van 

deze plannen jaren, de buurtbewoners hebben maanden. Dit is geen in-
spraak, maar schijninspraak, schijndemokraties optreden. 

Wij weten dat menselilke belangen als wonen en leven meestal het 

/...., veld toeten ruimen voor ekonomieáe belangen. De ekonomie is de hei-

lige koe van de huidige maatschappij, waaraan geOfferd moet morden. 

De gron.1 waarop en de huizen waarin wij wonen, behoren van de ge-

Meenschp.te zijn, van ons allemaal samen. Niet aan de kleine groep 

waarvoor geld geen bezit is of een middel om mee te leven, maar waar-
voor geY.d macht is. 

Het bez.tten van huizen en grond betekent macht. Macht om met de woon-

en leefsituatie van mensen te manipuleren. Hun huizen te laten verkrot-

ten. Ze vervolgenS per wijk af te voeren, de huizen te slopen, waardoor 
grond. vrijkomt, enz. enz. 

Wij laten ons niet afvoeren uit onze wijken. Wij weten waar onze be-
langen liggen en wij zullen voor onze eigen belangen opkomen. Wij 
zullen moeten kiezen en aktie voeren voor werkelijke inspraak en be-
slissingsrecht in onze eigen zaken. 
Wijmoeten kiezen zo wij nog niet gekozen hadden. Hadden wij nog niet 
gekoien, dan wordt ons de keus opgedrongen door de woon- en leefsitu- 



- a tie waarin Wij ons bevinden, een over het algemeen zeer slechte 

Situatie, die opzettelijk in stand wordt gehouden door belangen-

gróepen. 

Wij eisen decentralisatie van de macht, zodat die macht terugkomt 

bij de mensenwaar die hoort, bij de gehele bevolking en bij de 

door haar gekozen' "volksvertegenwoordigers 

Wij eisen inspraak in zaken onze stad betreffend en beslissings 

recht in zaken, die de onze zijn; die ons leven en wonen betreffen. 

Wij eisen openbaarheid van alle plannen vanaf het eerste stadium. 

be stad . is van en voor de mensen die er. wonen en werken en die men- 

- 	sen horen seinen de gang van zaken te bepalen en niet een kleine 

'groep investeerders die de Symbolen zijn van de macht van de heili-

ge ekonoMie: 

• 

Wie. speelt het Spel 

Waaromspeelt men het spel 

Waar Speelt men het spel 

Wat zijn de sPelregels • 

r- 	Hoe is het mogelijk dat het 

spel gespeeld wordt 

Wie speelt het spel niet 

Waarom speelt u het spel niet 

Wanneer niet 

Hoe dan wel 

Hoe zorgen wij dat het spel 

niet meer gespeeld kan worden 

de huiseigenaar en de grondspeku- 

lant : 

omdat men geld, dus macht, wil 

in de oude woonwijken van de stad 

huizen laten verkrotten, bewoners 

afvoeren, huizen slopen, winstge-

vende objekten neerzetten (dus nog 

meer macht) 

omdat de ekonomie in onze maat-

schappij de heilige koe is 

U 
omdat wij ons niet laten manipu-

leren, omdat wij vinden dat het 

beslissen over andermans wonen 

dus leven een ongeoorloofde 

zaak is 

nooit 

Inspraak in saneringsplannen 

Beslissingsrecht in zaken de eigen 

leefsituatie betreffend 

door akties als deze 

akties in de wijken 

akties in de raad 



akties dle tot doel hebben: 

1. sloopverbod 

2. heropbouwplicht 

3. herbewoning door oorspron-

kelijke bewoners 

4. huurderssubsidie 

5. onderhoudsplicht 

Bezit van huizen en grond door personen is een ongeoorloofde 

zaak. Het betekent namelijk dat de betittér de macht heeft 

om met die huizen en met die grond iets te doen. Daardoor doet 

hij ook iets met de mensen .  die in die huizen en op die grond 

wonen. Daardoor beInVloédt'hij het leven van die mensen. 

'Huizen - en grond behoren niet toe aan enkelingen; .  zij behoren 

aan de gemeenschap, aan iedereen samen. 

Als er iets met huizen of grond gaat gebeuren, behoort iedereen 

die in die huizen woont of in wiens buurt die•grend ligt, in 

alle openheid en op de hoogte Van alle plannen mee te kunnen 

praten en beslissen over datgene wat gaat gebeuren. 

Het kollektief onder welks beslissingsbevoegdheid die huizen 

Vallen, moet per wijk kunnen beslissen via de wijkraden. Deze 

raden moeten autonome beslissingen kunnen némen voor problemen 

die hun gebied betreffen. Per probleem moet een beroep gedaan 

kunnen worden op adviesvan deskundigen uit funktionele raden. • 

Het kollektief kan.per probleem een aantal lieden aanwijzen 

die werkgroepen vormen die de zaken nader. Uitwerken. Die ver-

tegenwoordigers krijgen een mandaat, zijn onmiddelijk en per 

probleem verkietbaar en afzetbaar en moeten verantwoording af-

léggen, verslag uitbrengen en zich onderwerpen aan de uiteinde-

lijke beslissingen die het kollektief neemt. 

De door de wijk genomen besluiten de wijk betreffend, moeten 

bindend zijn voor de gemeenteraad en de groep van aangewezen 

vertegenwoordigers dient de raad te helpen bij het uitvoeren van 

de genomen besluiten. 

Beslissingen een wijk betreffend dienen door die wijk genomen te 

worden. 

Beslissingen een stad betreffend dienen door de gekozen vertegen- 

woordigers in de gemeenteraad genomen te worden, natuurlijk na 

samen- en inspraak van de wijken en eventueel advies van de funk- 
- 

	

	
tionele raden. Dat water in de wijk gebeurt met de huizen - 

wordt er gesloopt of niet etc. - wordt door die wijk en al zijn 

bnwor -tr. 	beslist. 



. 	. 3?, SANERING VAN HET GEBIED ENGE LOMBARD- 

1. Algrilene uitgangspunten voor een beleid voor de sanering 

van de:binnenstd 

De levend:l.ght_id er de lte,fbaarheid van de binnenstad worden ver-

oorzaakt door de volgende zes faktoren: 

ga grote ver2cheidenheid van bewonert:(Verácheidenheid in beroep, 

inkOMen, 1,menswijzé,.gezinssamenstelling); 

* grote verscheidenheid van woningen (kleine, grote, variabele, 

eenvoudige :  dure, relatie tot straat en omgeving); 

mi aanwezigheid van een groot aantal en een grote verscheidenheid 

van. bedrijven (handel., ambacht, dienstverlening); 

• aanwzigheid van een aantal "extra-woOngebieden" (café's, eet- 

hilisies, openbare ontmoetingsgebieden zoals straat, plein, 

graclt) en sociaal-kulturele ruimten (wijkhuizen, zalen, stu-

'cliel, ate7.iers); 

N.B. deze kategorie verschilt sterk penwijk; over het algemeen 

zijn er te weinig;: 

sa ruimtelijke vermenging van de vier voorgaande elementen; 

á verschillende tijdsfasering van de verschillende elementen, 

waaréoor een doorlOpende levendigheid van de openbare ruimten 

besta at tussen pakweg 8uur en 24'uut. 

De mensinc-van deze elementen in een steeds wisselend evenwicht 

is gevclg en voorwaarde van het karakter van de (Binnen)Stad. 

Elke vErstoring van dit wisselende evenwicht door een grote con-

centratie van uitsluitend hetzij woningen (zoals in de nieuwe 

wijken), hetzij_ bedrijven (zoals op de industrieterreinen), het-

zij kartoren (zoals in enkele delen van de Binnenstad) vernietigt 

dit unieke karakter. 

Elke Ir greep die deze organiese verscheidenheid negeert en ver-

andert en'omwiljn van 'orde' en 'overzichtelijkheid' één van 

deze kztegOrlën ,Latoverheeráen, vermoordt de geest van de 

(Binner)Stad- 

Elke ccilcentratie van één soort bedrijf, één soort woning of één . 

soort Vantoiy,: ast Jie ongeschreven wet van verscheidenheid en 
4 	menging han, leidt tot eenvormigheid; het openbare gebied is dan 

slechts bevolkt door 6én soort mensen, één soort publiek, één 

soort werkers en wordt steriel; het ergste is het als grote, een-

vormige bedrijven met een zeer beperkt. publiek grote gebieden 



van de '.3innenstad weten te beZetten, zoals - banken en verZekerings-

maatschappijen in hun huidige 'gefuseerde' gedaante. Meer : aan-

vaardbaar zijn bedrijven die een groot en gevarieerd publiek 

trekken.zoals warenhuizen,. winkelgalereien, stations;•de eenzij-, 

 digheid blijft, indien niet tevens wonen, vermaak, onderwijs enz. 

.ruimtelijk erbij betrokken zijn. 

2. De tweede nota over de amsterdwase binnenstad 

'Deze nota gaat uit van de wenselijkheid van het beWaren en be-

nrderen van Woonfunktiea in de Binnenstad. Zij stelt terecht dat 

bedrijven. die geen uitgesproken . centrumfunktie hebben, elders in 

de stad geconcentreerd dienen te wOrden.,Ook in de eigenlijke 

— woongebieden (leesznieuwe wijken) is het wenselijk nieuwe werk -. 

plaatsen te ontwikkelen. Toch spreekt de nota van 'een bunde-

ling van de werkgebieden', 'geconcentreerde woongebieden' enz. 

(pag. 136). De grondgedachte die . hier ten grOndslag ligt, is wel-

iswaar die van een zekere spreiding van Wonen en werken over 

alle wijken, maar niet van een Spreiding-Van wonen werken, ver-

'tier:-en onderwijs binnen de wijk zelf. Integendeel, men beoogt 

een concentratie van de Verschillende funkties (wonen, werken,  

vertier, onderwijs) in relatief duidelijk afgeperkte gebieden 

(eilanden): Daze grondgedachte maakt het bijv. mogelijk dat de 

laatste tien jaar een toenemende concentratie van homogene be ,- 

drijven (banken, verzekeringsmijen, handelsMijen).die door hun 

aard weinig pUbliek trekken, maar een regelmatige vloed en eb 

van werkers naar'en.van het centrum veroorzaakten met alle ver-

keersgevolgen van dien en grote Stadsgebieden na 18 uur en in de 

weekeinden verlaten doen liggen, opgetreden is. 

Het is een gedachte die als het ware slechts tweedimensionaal 

kan zien en organiteren (dus aktiviteiten maast elkaar) .  en niet 

driedimensionaal kan denken en plannen (dus aktiviteiten naast 

en boven elkaar). 

3. UltsumgagnIatea_mOor_de_cultwikkellag_mat_het_BinDenatadagebled 
geleQen_tussea_20kinge_LOmbardateca4_042.1(sElrburgwal ,  
2._Jambastraat_Ignateadeels_in_bezit_man_de_8MUL_mgmr_de 
gemetaltOplaunlbg-tot_ng_tizéLueu_witte_plek) 

' Voor dit gebied moet een begin worden gemaakt in het driedimen-

sionale ontwikkelingsdenken. Dat betekent dat de verscheiden-

heid- en de menging een absolute voorwaarde  zijn voor het levendig 

houden van dit gebied. 



,Vandaag nog zijn in dit gebied duidelijk de resten van de vroege-

re'diversiteit en menging te zien - Woningen, bedrijven, winkels, 

handelSkantoren, ateliers, café's, een theater, feestzalen enz. 

De AMRO is echter doende, als een koekoeksjong in een vreemd nest, 

dit gebied:geleidelijk in te palmen en steeds meer kantoorruimte 

hier te vestigen, waardoor het leVendé karakter van dit gebied 

langzaam teloor gaat. 

Bij het opstellen van een PROGRAMMA VAN EISEN voor de bestemming 

van het gebied moet dus gelden: 

m denken in drie dimensiet, dat is: menging van - funkties naast en 

bOVen elkaar; 

á bevordering. van een evenwichtige menging van verschillende 

funkties:• wonen, werken, vertier, onderwijs en onderricht, 

openbare ontmoetingsruimten zonder overheersing van één van 

deze funkties;.. 

a zoveel mogelijk bewaren van de oorspronkelijke bewoners, be-

drijven en bebouwing, gepaard met uïtkerning en vorming van 

openbare ontmoetingsruimten (bv; in de binnenterreinen); 

oti scheppen van verkeersvoorzieningen, desnoods onder de grond 

Of in.sousterrains, zodat gemotoriseerd vervoer geen belemme- 

ring meer oplevert, dan wel slUiting van het gehele gebied 

voor autoverkeer ; 

• waar nieuwbouw noodzakelijk is, woonelementen in nieuwe vor-

men te gieten; 

o tenslotte ware te overwegen in dit gebied te beginnen met een 

systematiese overkluiZing - van de 'hoofd'straten als eerste 

etappe van een volledig netwerk ván overdekte straten in de 

binnenstad (ter vervanging van auto en metro). 



ENSE 1008888STEES 

Wist u dat op de parkeerplaats hiertegenover een sloopverguning is 

afgegeven, gekoppeld aari . een opbouwplicht (binnen één jaar) op 

straffe van een dwangsom per dag? 

Wist u dat dat al jaren geleden afgesproken werd tussen de gemeen-

te en de AMRO? 

En wist u, dat niemand het er verder nog over heeft gehad? 

Hoe is het mogelijk, nietwaar? 

Dat moet u eens proberen. 



IS PANDVERBEUREN EEN SPELLETJE? 

Om de. dooie dood niet. Maakt de bank er soms een spelletje van? Het is heus 
niet zo lollig als je uit je huis gepest wordt door een woekeraar die het lekkende 
dak niet wil laten maken, zodat in de keuken de schimmel van de muren valt. Maar 
deze ellende hoeven wij niet verder op te sommen, die kennen we allemaal maar 
al te goed. 

De bank maakt er geen spelletje van. Het is niet, dat zij te gierig is om het huis 
te repareren. Zij kan er meer aan verdienen als er geen huis meer is . En de 
snelste manier om dat te bereiken is het huis te laten wegrotten, zodat de bewoners 
er uit trekken. 

Dat is. geen spelletje meer, dat is een misdaad. Alleen mag het van de wet. 
Daarom is pandverbeuren Ega  spelletjr 1577-rraat is vol. 

Wij jongeren zijn het zat nog langer te horen dat de woningnood binnen een paar 
jaar voorbij zal zijn. Wij jongeren zijn het zat van het CBH te horen dat er voor 
ons nog geen huis is. 

Want vlij jongeren worden wel hé61 zwaar getroffen door de woningnood. Daar 
word je je al van bewust als je nog op school zit. Dan moet je een kamer delen 
met twee of drie broers en zusters; als je dan een plaat wilt draaien, dan kun je dat 
niet omdat er iemand voor een proefwerk leert, of omdat je ouders meer houden 
van Bach of Gert en Hermien, dan van Frank Zappa. Je kunt niet thuis j e vriend of 
vriendin ontvangen, want bij alles wat je doet word je "op je vingers gekeken". 

Later zit je op een kamer, waar je dit niet mag en d& niet mag en waar je je 
maar moet buigen naar de grillen van je hospita. En tenslotte, na veel gezoek en 
gezanik vind je dan een huis. Nou ja, huis... Als je het ongeluk hebt dat je huis-. 
baas een bank of een andere melker is, dan is er best kans dat het dak gaat lekken 
en de schimmel in de boerenkool valt. 

En dat zijn we nou precies zat. 

Wij jongeren zijn niet degenen die z6 veel verdienen dat zij een huis in de Bijlmer 
kunnen betalen. Met elk slop_ phuis wordt voor ons de woningnood erger. 

En dat zijn we zat. 
Daaro~m worden leegstaande panden verbeurd. 

Het is niet alleen de woningnood. 
Het is , ook de luchtvervuiling, de prijsstijgingen, het jeugdloon, Schiphol, de on-

mondigheid van scholieren en studenten, het verkeer. 
En deze problemen zijn stuk voor stuk terug te voeren tot één oorzaak: de struk-

tuur van de maatschappij, het kapitalistische systeem, dat gebaseerd is op winst-
bejag. De huisbaas laat je verrekken om zo veel mogelijk te verdienen, de fabrie-
ken stinken omdat de ondernemers hun winst niet kwijt willen aan de nodige appara-
tuur. En het ljeugdloon, waarom mag de baas meer aan jou verdienen dan aan je ou-
dere kollega die hetzelfde werk doet? 

Een arts die een ziekte bestrijdt, bestrijdt niet in de eerste plaats de koorts, maa 
het virus. Wie de maatschappij wil verbeteren moet niet in de eerste plaats de uiter• 
lijke verschijnselen bestrijden, maar het kapitalistische s steem. Natuurlijk is het 
prachtig als de koorts, de woningnood, vermindert. Maar weet w 1 dat een derge-
lijke verbetering slechts tijdelijk is. 

Door Marx en velen na hem is bewezen dat het kapitalisme niet langzaam naar 
een betere toestand evolueert, maar dat juist de tegenstellingen binnen het kapita-
lisme toenemen. 

De enige werkelijke bestrijding van de woningnood is dus de revolutionaire bestrij 
ding van het kapitalisme. 

Het kapitalisme dat we zat zijn. 
Daarom revolutie, en dat is Been spelletje. 

Wij, revolutionair socialistische jongeren, staan voor de taak ons op die maat-
schappelijke omwenteling voor te bereiden. Het belangrijkste hierbij is de eenheid. 
In dit geval eenheid van aktie bij het pandverbeuren. 

Eenheid is nodig omdat de vijanden, de banken, de regering, de industrie, elkaar 
al gevonden hebben in hun pogingen het kapitalisme te handhaven. Omverwerping 
daarvan is echter de voorwaarde voor het verdwijnen van de kwalen: Woningnood, 
JeusrdlOon en Luchtver " 



Ondethoudt ze die niet meer, ze laten ze gewoon verrotten. Maar u 

blijft mooi de huur betalen en u mag ook nog. wel wat opknappen als 

u zo gek bent. Máár in die huur.Zit een percentage voor onderhoud. 

Nou, u wordt dus eenvoudig bestolen. 

En dan? AIS zo'n huis helemaal verrot is dan moet u eruit, want het 

is een krot geworden, of anders als het zo uitkomt, wordt het tot 

kiot verklaard. 

U mag dan in een duur huis ergená anders gaan wonen (nieuwbouw die 

o.a. ook weer door de AMRO wordt gefinancierd, nieuwbouw die ook weer 

tot krot zal worden, want daar is op gebouwd). Dan wordt uw oude huis 

afgebroken en er. wordt iets rendabels voor in de plaats gezet, dat wil 

zeggen iets wat U. niet kunt betalen. In dit geval is dat ook niet no-

dig,. want net wordt toch een kantoor. 

Dit gebeurt ook met uw buurman, met een heel blok of met groter zoals 

hier, of met een hele wijk zoals de Kinkerbuurt, de Pijp, de Jordaan 

of de Nieuwmarkt en ga zo maar door, want dit gaat altijd door zo-

lang niet de mensen maar het geld voorgaat. 

Eh wat dOet dé gebeente? Niets. En meestal het omgekeerde van wat ze 

moet doen. De gemeente weet dat'de AMRO verregaande plannen met de wijk 

heeft, maar de gemeente heeft zelf geen plannen en de -  gemeente mengt 

.de 'mensen in de wijk nergens in, er wordt voor en over u beslist en 

niet in.uw belang. 

U én uw gezin kunnen verrekken, want uw huis is niets waard zolang u 

er woont. 

De aktié pandverbeuren legt u de volgende eisen voor: 

si :elke eigenaar is verplicht zijn hUis te onderhouden, desnoods op 

straffe van onteigening; 

a elk huis dat wordt afgebroken moet binnen een jaar weer worden 

herbouwd," wanneer geen plannen zijn bekendgemaakt over herstruk-

turering van de wijk; 

• alle plannen moeten openbaar zijn en in overleg met alle betrok- 

kenen opgesteld' zijn; 

M alle door bedrijven onttrokken woonruimte moet bij vrijkomen weer 

teruggevoerd worden naar de woningvoorraad; 

es geen huizen mogen door bedrijven voor andere doeleinden dan wonen 

worden gebrUikt (dit geldt ook voor bedrijfswoningen); 

ce de huizen moeten vrijkomen voor huurders uit de lagere inkomens- 
» 	groepen. Dit moet mogelijk gemaakt worden door een uitgebreide 

bouwsubsidie, eventueel gekoppeld aan een huurderssubsidie; 

m bij restauratie of herbouw moeten de vroegere bewoners als eersten 

voor bewoning in aanmerking komen. 



De AMRO-bank is een van de grote hele grote grond- en huizen-
: bezitters van deze stad. 

Wat doet de AMRO met de in haar bezit zijnde percelen? 

Jawel, laten verkrotten en wegsaneren. 

Wat gaat de AMRO met de lege huizen doen? 

Wie zal het zeggen. 

Wat zijn de plannen van de AMRO? 

Niemand weet wat de AMRO van plan is. 

Hoe vaak heeft de AMRO hetzelfde spelletje al gespeeld? 

Vele malen. 

Waar is het geld dat aan de gemeenschap beloofd werd toen de 

AMRO het Centraal theater aan de Amstelstraat ging afbreken om 

er een bankgebouw neer te zetten? 

Wat gaat de .AMRO doen met de huizen in de Bilderdijkstraat? 

Waarom komt de AMRO zijn bouwplicht niet na op het door afbraak 

vrijgekomen stuk grond aan de Nes, t.o. Studio dat nu als 

direktieparkeerterrein wordt gebruikt? 

Wij eisen van de AMRO-42ank: 

• onMiddelijke openbaarmaking van dé plannen voor het gebied 

tussen Damstreat, Rokin, O.Z. Voorburgwal en Enge Lombard-
"steeg; . 

O openbaarheid van alle Plannen in het geval Bilderdijkstraat. 

KbrtoM: 

e openbaarheid van alle plannen onze stad betreffend en nako-
ming' -van gedene beloften en verplichtingen, zodat wij aan ons 

recht op inspreek inhoud.. kunnen geven. 

Deze stad is bewoond door .mensen.  

De mensen moeten zelf ,  uitmaken wat er in en met hun stad ge-
beurt, niét de regering of de gemeenteraad of de burgemeester 
en zijn wethouders en zeker niet de banken, de financieringsmaat-
schappijen of de hotelmagnaten die de stad en de mensen gebruiken 
voor. hun eigen doeleinden. 

Weet u wie in deze bUurt de grootste eigenaar is? De AMRO. 
• Wist u dat de AMRO de wijk gaat saneren, en dacht u dat de AMRO` 

dat gaat doen als ze er geen winst in ziet? Ja hoor, over uw rug. 
• Dat gaat zo: 

De AMRO koopt huizen op, als die hun eigendom zijn geworden, 



• Het.is voor mensen die goed wonen overigens eenvoudig om het be-

- staan van. woningnood te ontkennen: ze komen nooit in slechte wij- 

' ken. 

Daarom: 1. volledige informatie; 

2. inschakelen van de betrokkenen bij heè plannen maken, 

direkt bij .het begin, verder in iedere fase; 

3. medebeslissen van alle betrokkenen over de plannen. 



Deze handleiding voor krakers legt vooral de nadruk op de mogelij-

ke juridische gevolgen daarvan. -  Hij is misschien wat lang uitge-

vallen; daatam-yolgen hier de belangrijkste punten eruit. Leer ze 

Uit je hoofd, het kan-veel narigheid besparen. 

o bega geen strafbare feiten 

o zorg, als dat kan, dat er geen getuigen van het kraken zijn 
Zzo mogelijk 's nachtS; laat de kraakhandeling zelf bij 
voorkeur door één persoon verrichten); 

o verwijder direkt (bv. binnen vijfminuten) de sporen van 
het kraken; 

si meubileer ook direkt het pand; 

o maak buurtbewoners tot bondgenoten; 

• zorg bij politie-optreden voor getuigen (buurtbewoners, 
journalisten, medekrakers); 

o de.politie mag in (als zodanig . herkenbare) woningen niet 
zonder Meer binnentreden; 

. o bij kontakt met en verhoor door de politie is de enig 

juiste handelwijze:. niets zeggen, niet over jezelf, niet 

over anderen, niet over de aktie; 

Je zult het in de handleiding verschillende keren tegenkomen. 

Leer dit zeker uit-je hoofd: ZWIJG ZWIJG ZWIJG. Zwijgen is 

niet strafbaar, je hebt er niets mee te verliezen. Praten 

betekent dat je altijd verliest. Denk niet dat je de politie 

kunt omturnen. Dat is onzin. 

zorg dat je geen identiteitsbewijs (bv. paspoort, rijbewijs) 

op zak hebt. Laat ook je hasj thuis. 

Belangrlic: Laat ALLES na wat de politie of andere instanties 

aanleiding kan geven tot ingrijpen. Bega geen strafbare feiten. 

Zijn die Noodzakelijk (bv. het breken van een ruit om binnen te 

komen) re?areer die meteen! • 

Nog belantlrijker: Als je kontakt met de politie hebt, praat dan 

nergens over. Niet over hoe je binnenkwam, niet wat je er doet, 

of waarom je het doet. Het beste advies is: ZWIJG ZWIJG ZWIJG.. 

• En let op -  wat de politie ook beweert, ZWIJGEN IS NIET STRAFBAAR!!! 

Ook belanqrijk: Zorg dat je (eventuele) buurtbewoners tot bondge- 



noot maakt. Vertel ze het waarom van de aktie. Biedt ze koffie 

aan. Dat is erg belangrijk. De buurtbewoners kunnen bewijs tegen 

je leveren. Probeer daarom het binnendringen zelf zo onopgemerkt 

mogelijk te doen, bij voorkeur es nachts en zo mogelijk door één 

persoon. Vertel de buurtbewoners dat ze ,in voorkomende gevallen 

moeten zeggen dat ze niets gezien hebben. 

Het maakt verschil of er woonruimte of andere ruimte wordt ge-

kraakt. 

BEDRIJFSRUIMTE 

Het kraken van andere ruimte meestal bedrijfsruimte, is niet een-

voudig: 

- dat het gebouw leegstaat, bewijst niet dat het niet in gebruik is 

- je hebt weinig verweer tegen binnentredende politie (het is geen 

huisvredebreUk) 

- het géboUw kan zonder meer ontruimd worden. 

Bet is vrijwel onmogelijk bedrijfáruimte lange tijd bezet te hou-

den.. Het enige doel kan zijn bepaalde misstanden op deze wijze 

in de publiciteit té brengen. Dat kan erg onaangenaam voor het be-

drijf zijn. 

WOONRUIMTE  

Zorg dat je je zO sterk mogelijk maakt. Geef geen reden tot ingrij-

.pen. Dus: 

(- - kraak alleen leegstaande woningen, anders pleeg je huisvredebreuk 

beschadig niets; is dit niet te vermijden bij het binnendringen, 

herstel dé beschadigingen DIREKT. Anders kan er sprake zijn van 

ontdekking op heterdaad; dan heeft de politie meer bevoegdheden 

tot ingrijpen 

zorg dat je de woonruimte direkt het aanzien van in gebruik zijn 

geeft. Zet.een bed_neer, een tafel, wat stoelen, hang een affiche 

aan de muur, zo mogelijk wat gordijnen voor de ramen, zet ook een 

plantje neer 

•- komt de politie, blijf zelf binnen staan. De agent mag je niet 

naar buiten trekken; zorg wel voor getuigen in de buurt, nooit 

alleen opendoen 

- vraag wat de agent komt doen 

a zegt hij dat hij gewoon wat wil rondkijken, laat dan rustig 

een of twee agenten binnen, dat is voldoende. Laat ze rondkijken , 

geef ze koffie, praat over het weer. Weiger echter te praten over 

het kraken, hoe je binnenkwam, wat je er doet. Denk om het advies: 



-OP HET POLITIEBUREAU 

'Na ontruiming zul je vrijwel altijd méegenomén:wotden . jvoor verhoor 

en het opmaken van proces-verbaal. 

Nu geldt meer.dan.00lt: ZWIJG ZWIJG ZWIJG. 

Je bent niet verplicht te antwoorden, op geen enkele vraag: Dus: 

- je hoeft je naam niet otte geVen! -  Maar let opc doe jé het toch, 

geef dart je eigen. naam op, beslist geen valse naam, want dan ben 

je wel strafbaar. Zorg daarom dat je ook geen persoonsbewijs op 

zak hebt. Trap ook niet:111.de val dat je wel,even ouders, vrien-

den of bekenden tag opbellen..Dat-is ook eenmanier om achter je 

naam te komen. Vermijd dat•dUs als het.  niet besiist . noodzakelijk 

is. Instrueer bekenden van te voren dat ze niet op het politie-

bureau naar je komen Vragen. Ga:als je losgelaten wordt niet 

rechtstreeks naar huis.Probeer te aChteralenOUje gevolgd 

wordt en probeer die achterVolger dan kwijt terakerd' 

- je wordt bijna zeker gefOuilieérd, - dUs ook geendrUge op zak' 

- ptaat niet over de aktié, niet over het . krakén,jniet over jezelf 

en zeker niet over 	. 	 • . . 
- je Medekrakers (kraaksters?.. Je bent iliet .Verplicht over mede- 

verdachten te praten, dwz. je mag je zoals .  datheetverschonen. 

Als je overhen praat, maak je het hun moeilijk om te zwijgen. 

Jebeslast hen ermee, maar ook jezelf, want tenslotte ben je 

medeplichtig. Trap dus niet in. deze valstrik.. Het kan wel dege-
lijk kwaad. 

Het beSte is helemaal niets te zeggen. OOK NIET,over:het weer. Het 

is een afleidingsmanoevre om je in een onbewaaktogenblik toch over 

de aktie te laten praten. .Ze proberen jé inhet nauw te. drijven. 

Bedenkt als verdachte is de verhorende,politie-ambtenaar altijd je 

VIJAND! Hij is er niet om jou:te helpen,. hij zit'daar - om je een 

bekentenis te ontlokken. Vergeet.  dat niet. 

- trap dus niet in zijn vijandigheid. Laat je niet intimideren. 

Hij mag dat zelfs niet. Je hoeft niets. te. zeggen. DE POLITIE MOET 

3ww.scHuLD bEWIJZEN. De politie kan niets, maar dan ook niets 

beginnen zonder dat bewezen is dat je een strafbaar feit hebt be-

gaan of duidelijke aanwijzingen heeft omlou ervan te verdenken. 

Laat je ook niet wijsmaken dat het kraken zeif.(dus het aanwezig 

zijn in de gekraakte woning) een strafbaar feit:is. , Op z'n minst 

is dat een juridisch zeer aanvechtbaar feit. JIJ HOEFT DUS NIET 

JOUW ONSCHULD TE BEWIJZEN!!! Je hoeft jezelf niet .te belasten. 



Ook, in dit geval, je medekrakers/kraaksters niet. Je levert dan 

indirekt bewijs tegen jezelf, - omdat je dan toch z.g. medeplichtig 

bent. Het enige advies blijft: 

ZWIJG ZWIJG ZWIJG 

het.is beslist niet strafbaar om te zwijgen, bedenk dat goed! 

En,. alt de politié'beWeert dat dat een leugen is dan liegt de 

politie. (Vraag ze dan maar of ze even artikel 29 van het Wet-

boek van Strafvordering willen (voor)lezen. Daarin staat dat je 

liét-geintimideerd (=bedreigd) mag worden en ook dat je NIET 

HOEFT TE ANTWOORDEN! 

- traprook niet in de vriendelijkheid. van de politie. Geloof niet 

dat je alleen maar even dit of dat hoeft te zeggen of te tekenen 

en dat dat geen kwaad kan, dat je direkt naar huis mag. Het is 

niet waar. Het enige wat er gebeurt, is dat je bewijs tegen jezelf 

of tegen anderen levert. Er zijn bovendien geen getuigen bij dit 

soort beloften. 

- geloof ookniet dat ze allet al weten, omdat je vriendjes of vrien-

dinnetjes al bekend hebben. Het is een truc! Ontken niets, beken 

niets: ZWIJG. Ook al is het geen truc, dan nog blijft gelden, dat 
je geen bewijs tegen jezelf of tegeA je vriend(innet)jes hoef :: te 

leveren: Ook in dit geval niets zeggen! Geloof nooit dat het geen 

kwaad meer kan, alt anderen al bekend hebben. Dat is niet waar. 

liet . kan zijn dat jij nog één of meer ontbrekende schakels in het 

bewijs;Moét leveren. Zwijg dus. 

ALS JE WEL WAT VERTELT, DAN IS ER MAAR EEN VERLIEZER, DAT BEN JIJ!!! 

Als je niets vertelt, dan kan de politie meestal niets tegen je 

beginnen. Ze staan dan echt machteloos. 

Je kan dan ook nooit langer dan 6 uur op het politiebureau worden, 

vastgehouden (de nachturen tussen 12 uur 's nachts en 9 uur 's 

morgens tellen dan niet mee), daarna moeten ze je loslaten. 

TEKEN NIETS VOOR JE WORDT LOSGELATEN; DAARTOE BEN JE NIET VERPLICHT. 

Let op dat je niet gevolgd wordt. Ga niet rechtstreeks naar huis of 

bekenden. 



Operabrief aan de AMRO en de Gemeente Amsterdam 

AKTIE PANDVERBEUREN 

Wie kraken er nu eigenlijk in Amsterdam? 

.En togen welke krakers gaat het hoofd van de politie optreden? 

do woningzoekenden 

De grote krakers van do binnenstad, de krakers van de leefbaarheid, do echte 

woningkrakorss Do grote investeerders on de gemeente, wie doet daar wat tegen? 

do gemeente zalf niet 

DE AMRO KRAAKT DE BINNENSTAD 

daarom kraken wij de AMRO, 

en wij blijven in do panden, 

totdat, 

1. Be AMRO haar plannen met dit blok openbaar gemaakt hoeft 

2. De GEMEENTE haar plannen met dit blok openbaar gemaakt hooft 

3. Toegezegd is, dat een (nieuw) plan voor deze hole, door de AMRO bedreigde, 

buurt tot stand zal komen in volledige openheid en met medebeslissen van 

de binnonstadbowonors. 
DE AMRO KRAAKT DE BINNENSTAD 

N.B. Overigens zijn voor do AMRO on alle grote investeerders alle eisen van 

kracht, die op het affiche van de AKTIE PANDVERBEUREN staan: 
sloopverbod 

onderhoudsplicht 

heropbouwplicht 

op-onbaarhoid on insprbak 

teruggaaf van unttrokkon- 

woonruimten 

teruggaaf aan de oorspron- 

kelijke bewonen( 

huurderssubsidio 

woonhuizen moeten woonhuizen 

blijven 



Meeting 30 sept. i.1. - groene zaal .i.  Brakke Grond 

Aanwezig waren naar schatting 350 mensen. We waren eerlijk gezegd nogal 

bezorgd over de opkomst die avond, i.v.m. de voetbalwedstrijden, afge-

zien van het feit dat het niet meevalt meer dan enkele tientallen ate: . en 

bij elkaar te krijgen. Daarbij kwam nog dat wij maar al te goed wisten, 

hoe groot de scepsis is bij de aktiearoepen en de wijken ten opzichte 

van uit het niets opdskende akties als aktie pandverbeuren. En jammer-

genoeg vaak terecht. 

Op die avond waren er echter opvallend veel vertegenwoordigers van ge- 
. 

noemde groeperingen, met nare bijvoorbeeir'i 	westelijke Eilanden, Jor- 

daan, Nieuwmarkt, Oude Binnenstad, 	Pij[>, 	nkerbuurt; daarnaast be- 

hoorlijk wat vertegenwoordigers van diverse i.olitieke groeperingen, ak-

tiegroepen, Oranje Vrijstaat en geinteresseerde buurtbewoners. 

Er werd door verschille ,-1de :nensen velk emetieeeel, maar zinnig van ge-

dachten gewisseld. Wat eceer 	elt].jd '.ieL weer i)leek, was er een 

ekort aan informatie. Het is legiseh dat: dit alleen maar kan leiden t(,e, 

-ii:i'verstanden en wantrou•en. 

Positief was de eens.4ezindheid vee de .'aal :Tiet betrekking tot een samen-

werken van de wijken en een endeyeeuning van elkaar; eensgezind was me 

:no; in de :constatering dat het kaptelisme in de vorm van de grote spe-

kulanten en gesteund door de overheid, de ,7 - rote schuldige is van de wo-

ningellende en de bed.reiging van de leefaarhe .Ld van onze stad. 

Eiet was voo- iedereen duidelijk, dat de manipulatie op dit gebied door 

ie spekulanten een schrikbarende uitbuiting betekent van de werkende he- 

!'ijdens de meeting bereikte ons de mededeling dat de politie reeds ge-

arriveerd was hij het blok, zodat wij gedwongen waren vroeger dan de be-

doeling was, tot het kraken van het blok over te gaan. Omstreeks honderd 

personen namen hieraan deel. Enkele groepen bleven achter in de zaal om 

de diskussie voort te zetten. Via de toneelzaal van de brakke grond kwa-

men wij de voorbereide panden binnen, hingen spandoeken uit en beschil-

derden de ramen. Op verschillende hoeken werden posten uitgezet en ge-

interesseerden werden in het blok rondgeleid. In tegenstelling tot wat 

de onderdirekteur van de AMRO deze week in een interview met het Parool 

vertelde ("alle panden die bewoond kunnen worden, zijn bewoond"), bleek 

dat er woonruimte leeg stond voor + 7 á 8 gezinnen. 

Bv. een uitgebreid pand op de hoek van de St. Pietershalsteeg en het 

pleintje dat uitkomt op de Nes en grenzend aan de O.Z. Voorburgwal. 

Vooral dit pand is in een schitterende konditie. 

Daarnaast troffen wij een groot aantal ruimten welke ofwel onmiddellijk, 
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)fwel met enige vobrzieningen geschikt zijn als werkruimte, werkplaats, 

atelier, verenigingslokaal, etc. 

iet middenblok bleek echter dermate verwaarloosd en vernield, dat dit 

4aarschijnlijk niet meer te redden is; hetzelfde geldt voor de zolders 

, n de bovenste etages op de hoek van de Enge Lombardsteeg en de Nes. 

laar er valt nog wel wat te gebruiken en het is een fijne plek zo mid-

ien in de stad (of zou het kunnen zijn als de AMRO er niet was). 

m 12 uur zagen wij de politie over de daken klauteren en stonden we 

!oor het probleem of we zoals gewoonlijk de zaak waar het om ging, kon-

en laten verdoezelen door een opgedrongen konflikt met de politie of 

et de staart tussen de benen het veld moeten ruimen (eventueel in een 

vervalwagen). 

e deden geen van tweeën. 

rolijk gestemd en zachtjes giechelend verlieten we met z'n allen onop-

merkt de panden, gingen een pilsje drinken in een nabijgélegen café 

wachtten daar uiterst komfortabel op de aftocht van de gelegaliseer- 

• knOkploegen van de huisbazen. De mensen die buiten 	 te wachten 

• de komende gebeurtenissen, gingen op ons verzoek rustig naar huis en 

• 1 uur was alles schoon. Daarna zijn we de pandei-, weer ingetrokken en 

, b,en daar ongestoord van onze nachtrust kunnen genieten. 

• dag daarop hebben we gewerkt aan het kalken, aanvullen van de infor- 

e, gesproken met geïnteresseerden en de pers. We hebben gesprekken 

evoerd met akteurs van het theatergezelschap Studio (dat als bespeler 

ir het theater De Brakke Grond één van de bedreigden is). 't Gezel-

chap sympathiseerde volledig met de aktie en maakte er zich onmiddel- 

jk een probleem van hoe zij deze sympathie tot uitdrukking konden 

rengen in hun repertoir. Hun inzet in aanmerking genomen, verwachten 

• daar wel wat van voor de toekomst. Toen echter bleek ook dat Studio 

• een uiterst moeilijk parket zat. 

oor een konstante bezetting van het b1 ,11( waren we in hoge mate aange-

ezen op de faciliteiten on ruimten van de Brakke Grond. Omdat Studio 

is onderhuurder afhankelijk is van de verhuurder. de heer Liebrechts; 

heer Liebrechts op zijn beurt afhankelijk is van de AMRO en diverse 

olitievergunningen en, omdat Studio maar moet zien steeds opnieuw aan 

verheidssubsidie te komen, was het gezelschap kwetsbaar. 

t bleek dat Studio in hoge mate kwalijk genomen werd te sympathiseren 

et _e aktie al droeg het daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. 

ia pressie op het gezelschap (een pressie die we rustig chantage kunnen 

oemen) zagen we ons genoodzaakt af te zien van het gebruik van de ruim- 
4 

en in de Brakke Grond, waarmee de basis aan een bedoelde permanente be- 
. 

etting ontnomen werd. We konden niettemin 's avonds een repetitie bij- 
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wonen waarin Studio werkte aan de ontwikkeling van een stuk over de wo-

ningnood. En daaraan meewerkten, waarna een aantal mensen tevreden in 

het blok ging slapen. 
De volgende dag hetzelfde verhaal als de dag ervoor: kalken en praten. 

's Avonds probeerden we de bezetting uit te breiden via een ingang in de 

St. Pietershalsteeg. Inmiddels waren alle sloten vernieuwd en naar bleek 

de gangen die dwars door het blok heen liepen dichtgetimmerd met zwaar 

meubelplaat en dikke balken. 
Het eerste werk dat de AMRO in vijftien jaar verrichte aan dit belang- 

rijke stukje Amsterdam. 
Zo zie je maar wat je met een aktie bereiken kan. We waren nog niet 

binnen of oom agent verscheen, waarna voor ons de gein eraf was. We tel-

den toen de zaak bij elkaar op en kwamen tot de slotsom dat we op een 

dood punt zaten. Het was voor ons onmogelijk op dat moment door het 

voortdurend ingrijpen van de politie, het chanteren van Studio en het 

dichttimmeren van het blok de ruimten effektief te blijven bezetten, 

voor zover nodig op te knappen en in gebruik te nemen. De eerste fase 

van de aktie was achter de rug. 

De tweede fase begint nu. 

De AMRO heeft meer panden in meer wijken. Het probleem is wat de 
Nes 

betreft aan de orde gesteld. Het is nu zaak dat de vertegenwoordigers 

van de wijken eromheen hun eisen stellen. 

Mocht de AMRO` hier niet op ingaan dan komen we in de Nes wel weer te- 

rug, maar dan wat harder en wat minder lief. 
Nu is de beurt aan het volgende AMRO-projekt, waar we ongetwijfeld met 

nieuwe intimidatie, chantage en leugens te maken zullen krijgen. 

Wat dat betreft zijn we ezels: we stoten ons graag tweemaal of meer aan 

dezelfde steen. 

Je weet nooit bij welk stootje de steen van z'n plaats dondert en wat 

die precies in z'n val kraakt. 

Conclusie  

positief - We zijn onderweg naar een nieuwe aanpak van tegen een grote 

spekulant gerichte akties. We hebben gezien dat een samen-

werking van wijken en aktiegroepen tot de mogelijkheden be-

hoort. We leren ons beter te informeren en met die informa -

tie te werken, we leren hoe we informatie door moeten geven 

We hebben ook ingezien dat het beter is je taktiek te wijti . 

 gen als er gedreigd wordt en over te stappen naar een ander 

projekt met dezelfde inhoud - we zien nu in dat er een iio- 



ment komt waarop de aktie een stap opzij moet doen voor het 

initiatief van de wijken zelf. 

iatief - gebrek aan mensen, gebrek aan geld, slechte voorlichting door 

gedeelten van de pers. Besef dat elke aktie ofwel moet uitlo-

pen op een gewelddadig konflikt met de politie ofwel in ont-

ruiming, waarbij je zwicht voor de intimidatie, de chantage 

en het probleem dat de mensen die de aktie voeren niet weken-

lang achter elkaar bezig kunnen zijn. Op deze dingen zullen 

we een antwoord moeten vinden. 



Onderwerp: 
Volksvergadering  

a 	kabouters. 

Op donderdag 4 februari 1971 heeft in het gebouw va de 
B.B.K., Nieuwe Herengracht 29 te Amsterdam, een volksvergaderi 
"Oranje Vrijstaat", plaatsgevonden. Aanwezig waren ongeveer 	nersaglen 
waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G. 	 geb. 20-1-1943 

ti 

n 	htb' 

n 
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was voorzitter van de vergadering. Als eerste sprekell 
trad op 	 die mededeelde dat er de afgelopen zaterdag een 
vergadering van kabouters in Utrecht was ge!-,ouden, in welke vergadering 
was besloten deel te nemen aan de tweede kamerverkiezingen en dat er een 
voorlopige lijst van kandidaten was samengesteld. 	 had volge* 
zijn zeggen, kontakt opgenomen met de Haagse kabouter  	 - 

welke kontakt had geresulteerd dat er een landelijke kaboutervereni-
ging zou deelnemen aan deze verkiezingen. 	  zou tevens zorgen 
voor het benodigde bedrag van f. 18.000, voor deelneming in alle kiesdis-
tricten. 

merkte op dat de Amsterdamse kabouters bij verga- 
dering hadden-17s7-6 -Tai-niet deel te nemen aan de verkiezingen Woor de 
tweede kamer, doch dat de kabouters als individu vrij waren om te hande-
len. Volgens 	 had Van DUIJN  een lijst met namen van kandidaten 
die hijzelf 115.a-samengesteld en de afgelopen zaterdag in Utrecht had inge-
diend. Van DUIJN is een verrader, hij heeft al meer van zulke dingen ge- 
flikt, mus 	 . Door de meerderheid van de vergadering o.a. --- 

kreeg  	steun. Ook beschuldigde 	 
Van DUIJN  van riet verraden van geheimen, welke iedere zondagavond bij 

h thuis werden besproken. 

Van DUIJN  en 	 bestreden het feit dat er een lijst met 
namen was. Volgens Van DUIJN  had hij alleen maar mensen opgegeven die hij 
geschikt vond voor eenrplaats in de tweede kamer. 

beschuldigde Van DUIJN  en 	vuilnisbak• 
kenpolitiek te bedrijven. Toen 	 hem vroeg wat voor politiek 
d i t was antwoordde hij:"Jij moet helemaal je bek houden, je komt helemaal 
van Berg en Dal om ons te vertellen wat wij moeten gaan doen." Door de 
voorzitter werd 	tot de orde geroepen. 	schreeuwde maar door 
onder het uitroepen dat verschillende personen hier een goede aframmeling 
moeten hebben. 	 deelde mede datIalleen op de lijst als laatste zou 
willen staan evenals Van DUIJN  en 	- --'-- 

Vond dat de kabouters mee mochten doen aan de verkie-
zingen, indien zij beloofden hun salaris af te staat aan de schatkist van 
"Oranje Vrijstaat", net zoals de gemeenteraadsladanr. doen. Er werd toen 
heel hard gelachen in de zaal waarbij 	 van diefstal werd beschul- 
digd van het geld dat de heer 	 

hen had gegeven om het pand Singel 52 op te knappen. 	hield 
hierna zijn mond. 

diende een motie in dat, indien de kabou-
ters deel zouden nemen aan de verkiezingen, zij dit moesten doen onder de 
naam "Omroep 4000", dan zouden zij zeker zijn van de overwinning, aldus 

stelde voor mee te doen onder de naam VPRO. Hier-
op werd weer hard gelachen en 	 tibp dat ze hem nooit begrepen. 
Er werd toen nog harder gelachen. 

verweet Van DUIJN dat hij altijd zijn eigen 
ideeën wil ui voeren en nooit eens een aktie van anderen. Hij vond dat er 
ook niets gedaan werd aan - politieke scholing, zodat er van akties in fei-
te niets ver,,:acht kon worden. De kabouters waren volgens   ook niet 
anarchistisch genoeg om de eventuele macht over te nemen, waar Van DUIJN  
het altijd over heeft. 

stelde dat de gemeenteraadsleden niet eens de ver 
antwoording van 38.000 kiezers aankunnen, aangezien er tot heden niets 
bereikt was, afgezien van het indienen van een paar nota's. Er werd toen 
geroepen dat hij de raad dan maar uit moest gaan, waarop 	 ant- 
woordde dat, indien de vergadering dit wilde hij direct zou vertrekken. 

In juni ga ik er toch uit, aldus 	 evenals 
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die er ook schoon genoeg van heeft. 

Het verdere verloop van de avond werd beheerst over het al 
dan niet deelnemen aan de verkiezingen. Er werden steeds hatelijke opme] 
kingen gemaakt aan het adres van Van DUIJN.  Indien een kabouter van 
buiten Amsterdam iets wilde zeggen werd hem steeds de mond gesnoerd. 

Omstreeks 22.30 uur werd er op veler verzoek een stemming ge-
houden over het al dan niet deelnemen aan de verkiezingen. Het overgro-
te gedeelte van de kabouters was tegen deelneming, zodat de overige ka-
boutersteden alleen deelnemen aan de verkiezingen. 

stelde nog dat de naam "Kabouter" maar niet zo 
gebruikt kon worden en vond dat deze "naam" gekocht diende te worden. 

Tevens werd er gezegd dat Roel van DUIJN  te koop was voor 
f. 100.000. 

en nog enkele niet Amsterdamse kabouters ver-
lieten het B.B.K. gebouw om verder te vergaderen in hun eigen omgeving. 
Buiten het gebouw riep 	 : "Ik kan het geld maar beter aan 
de AMRO bank teruggeven." 

De vergadering werd voortgezet met het onderterp "Volkstel-
ling". Nieuwe gezichtspunten kwamen hierbij niet naar voren. kan het 
einde van de vergadering werd opger3epen om op vrijdagavond naar "De 
Smederij", Lastageweg 5, te Amsterdam, te komen waar een debat-avond 
zou worden gehouden tussen Roel van DUIJN  en 	 

Daar 	 op het laatste moment wegens ziekte 
verstek moest laten gaan is kontakt opgenomen met 

Ook deze was verhinderd en tenslotte 
is 7n vervanger van 	  opgetreden 	 

, In "De Smederij" waren ongeveer 120 personen. 	 
en Van DUIJN hielden een korte discussie, waarna het geheel ontaard,é 
ier TITVE7Elde betogen van diverse aanwezigen. Om ongeveer 23.30 uur 
verliet Roel van DUIJN  de zaal met ongeveer 12 volgelingen. Zij ver-
trokken naar de Dam om daar krokussen te planten. 

Het is de laatste weken wel duidelijk geworden dat er 
scherpe tegenstellingen zich beginnen af te tekenen in de kabouterpar-
tij, met enerzijds de aanhangers van Roel  van DUIJN  en 	 en 
anderzijds de fans van 	 en 	i.  Laatsikenoemden willen de 
aktiviteiten van de kabouters meer verplaatsen naar de wijwaden in 
Amsterdam, waar volgens hen meer kontakt met de burgerij is. Het ziet 
er naar uit dat in mei of juni van dit jaar de gehele kabouter-fractie 
in de gemeenteraad zal aftreden. Op 	zal aftreden is nog de vraag 
Hij heeft zich uitgelaten dat hij in verband met zijn uitzetting uit 
Spanje nog een schuld heeft aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De gelden die hij verkrijgt voor zijn raadwerkzaamheden 
heeft hij, volgens zijn zeggen, gedeeltelijk nodig om die schuld af te 
toesen. Van zijn bewering dat de gemeenteraadsleden de door hun werk 
verkregen gelden in de schatkist storten van "Oranje Vrijstaat" zal ook 
wel niet op waarheid berusten. 

Van de kabouterkrant nr. 10 zijn op de verjaardag van de 
"Oranje Vrijstaat" ongeveer 2000 exemplaren weggenomen uit de binderij. 

Hoewel  	 ' dit niet zelf gedaan heeft moet 
hij toch wel als de geestelijke vader van deze stunt worden beschouwd. 

Over deze affaire is een pamflet verspreid, hetgeen is bij 
gevoegd. Einde. 



BULLETIN BULLETIN BULLETIN EXTRA BULLETIN EXTRA BULLE 

IN DE KOLONEL DEZE WEEK: ALLES sOVER DE VO 
CARRIERE-ROEL  

LKSTELLING EN OVER 

Op de verjaardag van de Oranje Vrij-
staat heeft een groep "linkse kabou-
ters" + 2000 Kabouterkranten wegge-
nomen uit de binderij van de Kabou-
terkrant. 
Zij gaven deze persverklaring uit: 

AMSTERDAM 5 FEBRUARI 1971 
eerste verjaardag van de O.V.S. 

GEZONDMAKING ORANJE VRIJSTAAT 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

KABOUTERKRANT IN BESLAG GENO- 
MEN EN GEKUIST WEGENS PER-
SOONSVERHEERLIJKING VAN ROEL 
VAN DUYN 

De linkse kabouters van de Oranje 
Vrijstaat zorgden er donderdag in de 
volksvergadering al voor dat Roel 
van Duyn en de andere 'parlementaire 
broeders' van de kamerverkiezingen 
moesten afzien. Deze gevoelige ne-
derlaag van Roel van Duyn is nu ge-
volgd door de inbeslagname van de 
nieuwe Kabouterkrant, wegens 'hel-
denverering en persoonsverheerlij-
king'. De hele voorpagina van nummer 
10 wordt in beslag genomen door een 
foto waarop ijdele Roel poseert voor 
het paleis op de Dam. Het door Van 
Duyn op eigen houtje gelanceerde 
'krokusoffensief' wordt door velen 
in de Oranje Vrijstaat als een sof 
en een egotrip gezien. Toch stelt 

,-de Kabouterkrant het voor alsof het 
een Oranje Vrijstaat - initiatief zou 
zijn. 
De O.V.S. brengt de krant nu wel in 
de verkoop, maar pas nadat-de voor-
plaat tot kabouterproporties van be-
scheidenheid is teruggebracht: het 
hoofd van Roel ligt op de Dam, en 
op zijn koffertje staat de tekst: 
"Ik kan wel ,inpakken". 
De gezondmaking van de Kabouterstad 
strekt zich meteen uit tot de finan-
ciën. De redaktie van de Kabouter-
krant en het zgn. krantkollektief 
zijn buiten werking gesteld; afreke-
ning geschiedt direkt en uitsluitend 
aan de Staatskas van de Oranje Vrij-
staat, Hugo Willems. 

Einde van de persoonsverheer-, 
lijking, het parlementairisme 
en de baantjesjagerij. 
Alle nadruk valt weer op bui-
tenparlementaire aksies, samen-
werking in de buurten = aksie 
aksie aksie. 

Tot zover de verklaring. 

De gedachtengang erin klopt: 
al maandenlang saboteert de 
Kabouterkrant de Oranje Vrij-
staat door de gemaakte winst 
niet af te dragen aan de 
Staatskas. Voor de tweede 
keer is nu een financieel 
onderzoek ingesteld naar de 
Kabouterkrant en voor de 
tweede keer wordt dat onder-
zoek gesaboteerd. 

Wat er in feite gebeurd is, 
is dat een aantal kabouters 
hun rechtmatig eigendom terug 
hebben genomen van degenen die 
het zich hadden toegeëigend en 
vervolgens hebben de linkse 
kabouters het financiële ge-
deelte van de krant weer onder 
beheer van de Staatskas ge-
steld (zoals dat tot nummer 6 
gebruikelijk was). 

De eindbeslissing ligt nu aan 
de volksvergadering. Ook zal 
op deze vergadering het gedrag 
van het Kabouterkrantkollek-
tief besproken moeten worden: 
de leden van het Kabouterkrant-
kollektief hebben namelijk bij 
'verdachte' kabouters huiszoe-
kingen verricht. Verder is er 
een poging gedaan de gekuiste 
Kabouterkranten bij het Athe-
naeum Nieuwscentrum te jatten. 

Deze gebeurtenissen en de mis-
kleun van Roel (zie de Kabou-
terkolonel van deze week) ma-
ken het noodzakelijk - althans 
voor diegenen die nog hoop koes-
teren voor de Oranje Vrijstaat -
dat er een reorganisatie en her-
oriëntering plaatsvindt. 
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DE DERDE WERELD WINKEL AMSTERDAM VERHUIST VAN SINGEL 58 NAAR ROKIN 78a. 

Wat willen wij met de derde wereld winkel? 

Wij willen de mensen wijzen op de ontstellende armoede in de land 
van de derde Wereld ( Afrika, Azië, Zuid ,Amerika ). We zijn er van overtuigd, 
dat alle goedwillende mensen - en dat zijn er gelukkig nog steeds velen - graag 
een wereld zouden zien zander honger, gebrek, racisme, ongelijkheid. De huidige 
wijze vaa ontwikkelingshulp draagt echter maar heel weinieebij tot een ver-
kleining van de kloef tussen rijke en arme landen, en tot een opheffing van de 
armoede.. 

Aan de ene kant geeft - men ontwikkelingshulp, aan de andere kant staat 
men echter toe dat grote bedrijven enorme winsten uit de ontwikkelingslanden 
slepen. De industrieproduktee die deze landen uit het rijke noorden moeten 
invoeren, worden steeds duurder; de grondstoffen dia zij uitvoeren leveren 
steeds minder op. Veel industrieprodukten die deze landen zelf maken, worden 
hier geweerd door middel van hoge douane- en invoertarieven om zodoende onze 
eigen industrie te beschermen. Wij_verhogen nog liever onze lucht- en water-
vervuiling. dan dat we enige industriën afstoten ten behoeve - van de arme 
landen. De wereldhandel en de wereldprodUktie worden.voikomen beheerst door 
de rijke landen,en met name door.de grote bedrijven in de rijke landen. De 
rijke landen en de grote bedrijven hebben dan ook helemaal geen belang bij 
het verdwijnen van een korrupt regiem in een ontwikkelingsland. Want met 
korrupte machthebbers is het gemakkelijker handel drijven dan met eerlijke. 
Zo gauw een ontwikkelingsland dan ook een demokratiese eb progressieve koers 
gaat volgen, slaat de schrik de rijke landen om het hart. In Nederland b.v. 
stelt men om die reden het ekonomies verdrag met Chili voorlopig uit. En 
Amerika gooit z'n kopervoorraden op de wereldmarkt om zodoende de koperprijs 
te laten dalen ( koper is het voornaamste eksportprodukt van Chili ). 

Naar de ontwikkelingshulp dan, zult u vragen. Daar worden do arme 
landen toch beter van? Dat is slechts gedeeltelijk waar, trant voor een groot 
gedeelte worden ze er ook armer van. Onze ontwikleelingshulp bestaat voorna-
melijk uit de zogeheten 'gel-Jenden leningen'. Deze leningen worden gegeven 
onder voorwaarde dat men met het geld gedeeltelijk produkten van Nederlands 
fabrikaat koopt (dus het geld vloeit weer onmiddellijk terug naar ons land). 
Ook komt het veel. voor dat de rente op de verstrekte lening ze3 hoog is, dat 
het ontwikkelingsland steeds weer nieuwe leningen moet sluiten, alleen al om 
de renre te betalen. Naast de zojuist genoemde vormen van 'ontwikkelingshulp 
geven' (verkapte eksportbevordering), zijn er nog talloze voorbeelden te geven. 
+4- -H- -H- -H- 4+ -1-1- -H- ++ -H- 4-4- 4+ 4+ -H- ++ 4-4- -H- 4+ +4- -H- -H- 

Maar wat kunnen wij met de derde wereld winkel daar nu tegen doen?  

Niet zo erg veel. We kunnen met onze 100 vrijwillige medewerkers 
de wereld niet veranderen. Wel kunnen:we laten zien hoe het eigelijk zou 
moeten, door bijvoorbeeld produkten uit de derde wereld te verkolen die hier 
min of meer opzettelijk geweerd worden, zoals rietsuiker. Op het moment ver-
kbpen wij al rietsuiker, en in de toekomst hopelijk gebrande koffie en choke-
lade,. allemaal produkten die in de landen van de derde wereld veel goedkoper 
gemaakt kunnen. worden dan hier. Onder druk van de bedrijven echter worden 
deze produkten door middel van tolmuren zoveel mogelijk uit ons :land geweerd. 
Verder verkoopt de wereldidnkel handwerkprodukten, gemaakt door 7kffineratieve 
instellingen in de ontwikkelingslanden. Hiermee kunnen we do mensen misschien 
tijdelijk uit de ergste nood helpen. 	U zult in de wereldwinkel ook veel 
litteratuur, tijdschriften, brochures, etc. vinden, allemaal hancdelend over 
ontwikkelingssamenwerking, do problemen hierbij en de verschillende oplos-
singen die men voor ogen heeft. 
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De winkel is voor ons slechts een middel. Wat wij willen, is samen 
met u na te denken en te praten over de" hele ontwikkelings-problematiek. 
Nogmaals: onze invloed is niet zo groot; uw invloed echter wel. 

Brengt u ons eens een bezoek in de winkel, die met ingang van 
zaterdagmiddag 20 februari (voorlopig) gevestigd is in de Nieuwe Zijdekapel 
op het Rokin no. 78a. 

Adressen van andere wereldwinkels in Amsterdam: 

Klubhuis De Driehoek, Waddenweg 116, A'dam-Noord. 
Klubhuis De Banne, Banne alikslootlaan 75, A'dam-Noord. 

Binnenkort: De stal van Napoleon, Amstelveld. 

De volgende groepen hebben zich solidair verklaard met de wereldwinkel-
demonstratie: Amsterdam Rubber Komitee 

Hervormde Jeugdraad Amsterdam 
DAR 
Suriname Komitee 
Cl/am - Amsterdam 
Landelijke Stichting Wereldwinkel 
Griekenland werkgroepen 
Departement voor Ontwikkelingszaken van de kabouters 
Ons Suriname 
Rhodesië Komitee 



Onderwerp: 
Vergadering kabouters.  

Op donderdag 8 oktober 1970 heeft wederom een• volks 	derin 
van de "Kabouters" plaats gevonden-in het gebouw. van de 
de Nieuwe Herengracht 29, te Amsterdam. 	

. . . aan. 

Aanwezig waren ongeveer 75 personen, waaronder: 
Van  DUIJN, Roelof 	geb.-  20.-1-1943 

Sinds maandag 2 oktober 1970 bevindt zich bij de "Oranje 
Vrijstaat" een Duitser, waarvan alleen bekend is dat hij 	heet 

Deze knaap is zeer aktief o.a. bij het bezetten van gebouwe 
Eveneens sedert 2 oktober 1970 bevindt zich in Amsterdam een groep 
van 34 Amerikaanse jongeren, waarvan er dertien op de vergadering 
aanwezig waren. 

Aan Van DUIJN  werd gevraagd of zijn beeltnis nog in het was 
sen beelden museum stond. Hij antwoordde dat dit nog het geval was 
en dat over zijn beeltnis een laken was gehangen waarop stond "Ik 
leef als anarchist verder". Verder werd hem gevraagd wat hij nu ging 
ondernemen tegen de plaatsing van dit beeld. Van DUIJN  zei dat een 
groepje kabouters het beeld weg zouden halen doch dat dit nog niet 
was gebeurd, hetgeen hij zeer betreurde. 	 schreeuwde Van DUIJN. 
toe dat hij zelf het beeld maar weg moest halen en niet altijd buit 
schot moest blijven. 

Als belangrijk punt van de vergadering kwam aan de orde het 
wel of niet deelnemen aan de komende tweede- kamer verkiezingen. 

Van DUIJN  was van mening dat de kabouters in samenwerking 
met kabouters uit andere steden of met de P.S.P. aan de verkiezingen 
zouden moeten deel nemen. Er moest een geschikte kandidaat worden 
aangewezen die zitting wenste te nemen in de tweede kamer. Ondertus-
sen was er in de zaal een groepje aan het discussieren over het feit 
dat Van Duijn  uit de gemeenteraad moest omdat hij naar hun mening' 
geen kabouter meer was en volledig was ingekapseld door de overige 
partijen en alles op de "lieve-tour" wilde bereiken. 
	  nam het woord en deelde de mening van Van DUIJN 

niet. Hij vertelde dat het in de gemeenteraad een g rote ouwehoeren-
kliek was waar veel.tijd in ging zitten en waar niets te bereiken 
was. Er was ve el tegenstand van de overige raadsleden. Een verkie-
zing in de tweede kamer haalde nog minder uit volgens 
daar dit op landsniveau lag, zodat nog meer gepraat moest worden om 
iets aan de weet te komen of te bereiken. In de gemeenteraad kan men 
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raad vragen bij de wijkbesturen of verenigingen maar wat te doen in-
dien men zich waar moest maken in de tweede kamer. 

Inmiddels arriveerde in de vergadering: 

"Gepland was ook voor deze avond een verstoring van het tonee: 
stuk "Vrijdag" van Hugo Claus, welk toneelstuk zou worden opgevoerd i/ 
de Stadsschouwburg. deelde mede dat de aktiegroep "Tomaat" 
die avond niets had ondernomen en dat de aktie was uitgesteld in ver-
band met tekort aan tijd en voorbereiding. 

Hierna nam 	 het woord en las een verklaring voor inge- 
diend door de dertien aanwezige Amerikanen. Van deze verklaring was 
niets te verstaan omdat een groepje achter in de zaal, waaronder 

en de Dilitser 	bommetjes aan het afsteken waren 
en daarbij in discussie waren met 	 over het feit dat 
	  en zij wel uit de raad zouden willen, waarbij ook ter spra- 
ke kwam dat   	, één der open gevallen plaatsen zou gaan 
innemen. Volgens 	ging er voor haar te veel tijd in zitten in haar 
functie als gemeenteraadslid en was men in dit college te lang.bezig 
met een bepaald onderwerp. 

Na 	 nam een Amerikaan het woord en vertelde het verhaa] 
over de gebeurtenissen in het "People Park" in de U.S.A. Ook deze 
uiteenzetting werd verstoord door het gooien met rotjes en bommetjes 

Na dit verhaal demonstreerde een Amerikaan , die een zeer 
kleurrijk pak droeg, hoe men in enkele ogenblikken en op een zeer een-
voudige manier in trans kon raken de zogenoemde "Kick". Men moest hee] 
diep adem halen en de lucht langzaam laten ontsnappen tussen de tander 
zodat een sissend geluid te horen viel. Dit moest men vijftien keer 
herhalen om goed in trans te geraken. Tevens moest men in een grote 
kring gaan staan, elkanders handen vasthouden en de kring niet ver-
breken. Ongeveer 25 kabouters en de aanwezige Amerikanen vormden een 
kring en men begon deze capriolen uit te halen. Na afloop had geen 
enkele kabouter een "Kick" terwijl de Amerikanen vreemd met de ogen 
knipperden. 

Het volgende punt van de agenda was de aktie Pandverbeurer 
	 deelde mede dat enige wekende panden van de -AMRO bank op 

de korrel zouden worden genomen. Hij kondigde een aktie aan gericht 
op de panden van de AMRO bank aan de Bilderdijkstraat. Spandoeken en 
verf stonden al klaar om aldaar te worden gebruikt. Vier kabouters 
gaan de panden binnen, aldus 	 via de balcons, zodat geen 
dichtgetimmerde deuren geforceerd behoeven te worden. De politie kan 
dan niet zoals altijd gebeurt aan de pers vertellen dat er vernielin- 

	

gen zijn aangebracht.   vroeg de kabouters geen lawaai 
te maken daar er in die buurtnogal wat kinderen wonen die door teveel 
leven wakker zouden worden met het gevolg dat men de buurtbewoners 
tegen zich krijgt inplaats van mee. 

Te omstreeks" 22.30 uur verscheen een veertigtal kabouters 
voor de panden in de Bilderdijkstraat. De meergenoemde Duitser 

klom als een kat via de regenpijp omhoog en wierp vanaf het 
dak een spandoek naar beneden. Door het geschreeuw werden de bewoners 
gealarmeerd en enige ogehblikken later verschéen er politie in burger 
die trachtte 	 en 	  te arresteren aangezien deze 
mensen bezig waren de muren van de AMRO bank te beschilderen met leu-
zen als "AMOT-Bank" en "Pandverbeuren". Zij werden door een groep 
kabouters ontzet en even later verscheen de M.E. ten tonele, die di-
rect werd bijgestaan door de buurtbewoners. De aktie werd toen beëin-
digd. Einde. 



Financiële commi N  oer—Ort i? 

„Boekhoudiij 

4/0 

Van 1)-tlyn, schreef 
Tri 16  

'schuldbekentenis 
Van onze verslaggever 

• AMSTERDAM; 5 okt: — Nog 
deze maand verschijnt er bij uit. 
geverij Meulenhoff een grote pa-

- perback van de hand van Roel 
van Duyn onder de. titel: 
;,Schuldbekentenissen van een 
ambassadeur", en met als onder-

'titel: „Nota's, .beschouwingen en 
vragen van, de ambassadeur van 
de Oranje Vrijstaat in de Am-
sterdamse gemeenteraad". Het 
192 pagina's tellende boek ,dat 
11,50 gulden gaat kosten geeft 

overzicht van de werkzaam-
heden van" het kabouterraadslid 
van de afgelopen maanden. 

Tri de inleiding van het boek geeft 
Roel van Duyn zelf een motief voor 
het verschijnen van , de paperback. 
„liet • boek" is een schuldbekentenis 
omdat ik me in de positie van gemeen-
teraadslid altijd schuldig heb gevoeld. 
Schuldig aan collaboratie met een sys-
teem ,van geprivilegieerde 'machtsuit-
oefening van een ,gemeenteraadje van 
45 mensen over een stadsbevolking 
van 830.000 mensen. Dat is een autori-
tair systeem dat helemaal in strijd is met de anarchistische samenleving 
waarvoor di kabouters strijden". 

„In deze samenleving regeren de 
mensen zichzelf door een systeem van 
wijk en fabrieksraden. Toch doe ik dit 
werk omdat ik denk dat vanuit de 
positie van gemeenteraadslid heel •wat 
te bereiken is om het systeem uitein-
delijk principieel te wijzigen. Wat ik 
precies heb gedaan wil ik. in dit boek 
laten zien. Het is daarom behalve een 
schuldbekentenis ook een poging tot 
--entwoording en rechtvaardiging." 

ROEL .VAN DUYN 
biodschap van een wijze kabou-

ter" is zeer goed verkocht. • Binnen 
enkele ...maanden verscheen. reeds de 
vijfde druk en uitgeverij Meulen off 
verwacht er voor zijn nitchuldbe,„ kentenis";eveneens zeer veel Delang! 
stelling zal bestaan. Roel van-Dun is 
nu ruins een jaar lid van de gemeente-
raad: Een jaar waarin veel ia gebeurd 
en dat blijkt dan. ook uit zijn boek. 
Vooral_ dank zij de pUblicitelt die Zijn 

i luieke Ontleden n dé raad 	s - 	Mits. da
d
gelijks kreeg, groeide desom 

 invloed van de kabouters: snel, nu zitten er in 
de gemeentèread. vijf kabouters. Ook 
Den Haag én Arnhem hebben kabou-
tere in de raad. 

over de acties die de inmiddels ten 

dat eveneens bij Meulenhoff verscheen 
„Hete Witte Gevaar", gaf een overzicht. 

een 

onegiPrikire teatoondeliingen tegen te 

tij Vietnam. Bolivia, . ene.? Voelt 
zegt Ven Bommel het tekenden& te. vi .:.;det voor *ne Wegsteek . 

beter zaken kan betreffen, waarin Ne-
derland door zijn directe en/ot indi-
recte rol invloed • kan . ititeefenen, *Os 

gek 'dat deze -fani'S: *orden ge4.7rio 

dat indien het Stedelijk per se «PPM, 
Ets :wit • maken over de U.S.A. dit 

ulanyan Slechte: smaak vitagesraustid-

seerd. Zijn b, én. w. niet van timing, 

Het raadslid vraagt b. en tv• of zij'het 
Francisco, waarbij slachtoffers vielen. 

ter-- foto's • van , politieterreur tegen 
toonstelling bevat volgens deze kabou-

aanleggen van een, speelpark In San 

ltd P. van Binninel toont aieb — 

in het : Otadelijk • nutsetun. Deze :ten- 

 

AMSTERDAM Het KabOuterraads-

Het eerste boek van Roei van Duyn 

»hifi* to 't VS 
Van een ~er .  verslaggevers t om. 

!klonter gekant tegen . 
aedragen kabouters verrichtten. 

over ddr expositie. Peoples Park' 
schriftelijke vragen — ge- 

o s 

dergelijke modieuze -en 
en , '*. maatregelen te 

Bes». 

Kabouterkrant 
niet in orde" 

Van een onzer verslaggevers 
AMSTERDAM, donderdag 

De strijd binnen de Oranje 
Vrijstaat lijkt' 'weer te zijn op-
gelaaid nu de financiële com-
missie tot de conclusie is geko-
men, dat de boekhouding van 
de Kahouterkrant op onverant-
woorde wijze is gevoerd. Tegen 
alle afspraken in zouden belo-
ningen aan medewerkers zijn 
verstrekt tot een bedrag van 
bijna f 1600. Volgens de com-
missie is men nog steeds niet in 
staat een volledige boekhou-
ding af te leveren. 

Gebleken , is dat geboekte 
bonnen tot ' een bedrag van 
f 875 niet aanvaardbaar waren 
door het ontbreken van hand-
tekeningen of tegenboekingen. 
Een uitgave van f 350 (fotoma-
teriaal) zou niet door een bon 
of kwitantie zijn gedekt. 

Het- totaal niet voldoende 
verantwoorde bedragen is vol- 
gens de commissie 5091. 
Voorts zou vast zijn komen te 
staan, dat van de lening voor 
het „Oranje boekje" slechts 
f 6711 is gedekt. Het ontbre-
kende bedrag (f 1308) is niet in 
de balans terug te vinden. Bo-
vendien konden drukkosten 
van de Kábouterkrant niet aan 
de hand van facturen worden 
verantwoord. 

Maandagavond trok de fi-
nanciële commissie een be-
schuldiging van fraude tegen 
twee distributeurs van de krant 
in. . Men hield echter vol dat de 
boekhouding niet in orde was. 

Uitnodiging ii 
aan -1Cabonte 
.onnodig geac 

(Van onze verslaggever) 
AMETERDAM, S okt. ' — 'Mune' 

meester en Wethouders wan Ainekr- 
dam hebben Roel van ~rsiedie- 
veeridlter van Amsterdam

D 
 Zabal~r-

stad ulet,~ml tot heg higeremess 
vee een: ~h ter gelegenhedig Van kei 
bezoek van president Omkade van 
Indom" omdat zij op grond vanuit-
~en van leden van do ~- 
kie» kneden verwachten .dat »a de 
uitnodiging geen gebruik sou Wieden 
gemaakt. 

Roel, más -Duijn had het wam van 
82mA! hierover vragen gee 
se va9. 	be zijn, 4nt 
lriitobiéa  

111171" 	.11 

`114 Várffirrti*, »".111,,,. 
he  • .___. 	' ir."37 -  over, iaaruenzorg 1 p 

AMSTERDAM — Het kabouter-raads-
lidBee• van Duyn heeft B. en W. Van 
Amsterdam gevreesd of zij kerinia.:' 
hebben genomen van een, aantal 
;gbriihelade gegevens over de bejear. 
hum III Amatárdam. Er lijn Ms-
~Ed bedden beachikbaat voor 

~teerde bejaarden, terwijl 
et;  elfenhonderd. nodig zouden zijn, 
Er; : vachten tenminste 450 bejaarden 
op At-manie, zijn ziek, verwaarloosd. 
slaan de hand aan zichzelf of worden 
dood thuis aangetniffen terwijl zij op 
opname wachten. 
Hè» gegevens kwamen naar voren in 
uitspraken van dr. A. N. J. Reindere 
Folmer, hoofd van de afdeling Pril ,  -
trio van de Amsterdamse geneeshun- 
daer.eit.....gerandlitidedieluit In s en :kt> • 
t~nr. • Neigen' dr. Reinders lelt Pit . 
want aan de afdeling geriatrie mee' 

p> eag
en , 

0etera
.00r  gebrek aan artsen en

,. 
 Ver- 
 ,_ 

~I • van Duyn vina0 - B. MI W. 
exacte - gegevens beschikbaar te stellen 
kinek - de samenstelling van de Atdelieg 

dat we dra dier afh * atibeglitlil 
~aide, het Percentage 

, gal . worden en de -• heev•glltIgd- 3s•  

ter  Jervuning .sta de Wicatit- 
ge , Waad Is win- sealaniacanir 

be6ordeling zij van - 	uitnodigingen p- 
btulk sullen misken. 



Orde'-'" ': ern: 
Ve--per5.nrr  kabouters  

Pke 
Cn donerder 15 	 1090 keeft in bet -7.e1;',. o-.211.h de 

te .c- per de 17ieu7e Heren-nacht 20  te 	de -, d7ebruikel 4 jke 
ver7eCerinF' van de kabouters D1Patscrevonden. 

Ac,nrezir waren ono -eveer 70 nersonen wg.aronder vrijel alle 
figuren die de laatste tijd deze verrade-inFen bezoeken. 

Tot verraderen is het rractisch niet rekomen, dPar verschil 
lende kabouters direct tot aktie wilden overraas i.v.m. e aanc•ekon-
dic-de verf en rlakaktie OD de rebouwer van de AMRO-Bank aan het Roki 
te Ansterda:q1. 

Te oostreeks 22.- . r 1r begaven zich on•eveer 30 kabouters 
naar de panden van de AMRO-Bark aan het Rokin. Daar werden verschil-
lende muren met 7erf beklad en Damfletten panf-eplakt. Toen de politi 
verscheen was de rekele aktie snel afgelopen. 

Deze week is verschenen het blad "De Kabouter Kolonel" , we-
kelijks o-rean van het ministerie van offensie van de "Oran; .'e Vrij= 
staat". Geestelijke vader van dit blad is 

redewerkers Pan dit blad ziln een zekere 

- _ _ - en 
en 	 urne

7J1- -:-Ïs de geestelij'ke vaders worden besckoud van de or ragrina 3 
van de "Kabouter-Kolonel" voorkomende verhandeling over de Loon Land 
"eed Forrrarnie. waar tekst en uitleg- wordt gereven over het zelf 
verbouw-en van marihuana. In het blad is gevoegd een enveopre net 
daarin een kleine hoeveelheid or marihuana eelijkende waar. be af-
deling verdovende middelen van de recherche heeft een en ander in 
onderzoek. Einde. 

C-V 



HET VOLESDEPARTEMENT VOOR BEHOEFTEBEVREDIGING IS NIET DOOD. 

Wat doe je met een alternatieve maatschappij zonder eigen middelen 

om in je levensbehoeften te voorzien? 

Wij zijn allemaal afhankelijk van het kapitalisties systeem als we' 
werk nodig hebben. Kan daar verandering in komen? 

HETP MEE OM ONZE EIGEN EKONOMIE$E STRUKTUUR OP TE BOUWEN. 
Het volksdepartement voor behoeftenbevrediging bouwt een alterna-
tieve ekonomiese struktuur op: HET ORANJEVRIJSTAATGEMENEBEST. 
omdat de alternatieve bedrijven en hun onderlinge struktuur kunnen 

fungeren als het laboratorium waarin uitgeprobeerd wordt hoe 
de opzet moet zijn van een werkelijk anti-autoritair en 
socialisties bedrijf, 

omdat de alternatieve bedrijven aan de oude maatschappij kunnen 
laten zien wat demokratie in het bedrijf betekent, 

omdat de alternatieve bedrijven werkkrachten kunnen aantrekken en 
dut kunnen dienen als opvangcentrum voor mensen die aksie 
voeren binnen de bedrijven en dus nogal kwetsbaar zijn. 

WAT ZIJN ALTERNATIEVE BEDRIJVEN? 

die niet het maken van winst tot doel hebben, gaar het 
bevredigen van behoeften van produsent en konsument. 
die intern volledig gedemokratiseerd zijn, d.w.z. dat 
de gang van zaken bepaald wordt door alle mensen die 
in het bedrijf werken. 
die bij de keus wat voor produkten zij gaan maken zich 
alleen laten leiden door het belang van de konsument. 

DIT ALLES IN TEGENSTELLING TOT BEDRIJVEN IN DE OUDE MAATSCHAPPIJ 

Aan alternatieve bedrijven en projekten zijn binnen oranjevrijstaat 
al gerealiseerd: de kleding industrie, het dienstensentrum voor 
bejaarden, 3 winkeltjes waar onbespoten groente verkocht wordt, 
het kollektief de kabouterkrant. 
DAARNAAST bestaan er natuurlijk zeer vele bedrijven en projekten 
die niet door oranjevrijstaat opgezet zijn maar zeer zeker met 
hetzelfde recht alternatief te noemen zijn. 
DAARNAAST bestaan er hopelijk zeer vele bedrijfjes en projekten 
die volgens de hierboven genoemde normen niet alternatief te noemen 
zijn, maar waarvan de werknemers en/of de eigenaar een alternatief 
bedrijf of projekt zou willen maken. 
DAARNAAST bestaan er hopelijk vele mansen die dolgraag met een 
alternatief bedrijf of projekt zouden willen starten. 

DAAROM VOLGT HIERONDER EEN OPROEP: 
Laat iedereen die een alternatief bedrijf of projekt kent i.ONTAKT 
OPNEMEN MET HET VOLKSDEPARTEMENT VOOR BEHOEFTENBEVREDIGING. 
Laat iedereen die een bedrijf of projekt kent dat zich om zou 
willen vormen tot een alternatief bedrijf of projekt KONTAKT 
OPNEMEN MET HET VOLKSDEPARTEMENT VOOR BEHOEFTENBEVREDIGING. 
Laat iedereen die met een alternatief bedrijf of projekt zou willen 
beginnen KONTAKT OPNEMEN MET HET VOTKSDEPARTEMENT VOOR BEHOEFTEN-
BEVREDIGING. 

OPDAT DAARMEE VER1JEZENLIJKT KAN WORDEN: 

EEN ONDERLINGE STRUKTUUR GEBASEERD OP WEDERZIJDSE HULP: 
HET ORANJEVRIJSTAATGEMaTEBEST  

BEDRIJI/k6 

BEDRIJVEN 

BEDRIJVEN 

z.o.z 



DUS EEN ONDERLIDGE STRUATUUR UBASEERD CP WEDERZIJDSE HULP: 
HET ORANJEVRIJSTAATGEhENEBEST. 

Wat die onderlinge struktuur betreft zou je kunnen denken aan 
de volgende mogelijkheden: 
een onderling reduksiesysteem dat zou kunnen uitgroeien tot 

onderling ruilverkeer, 
een onderling garantiesysteem dat de rol van de verzekering 

zou kunnen overnemen waardoor er geen bebruik gemaakt hoeft 
te worden van de bij uitstek kapitalisties werkende verze- 
kerIngsmaatschappijen. 

Deze en andere mogelijkheden zouden uitgewerkt moeten worden door 
de diverse bedrijven en projekten zelf. 

Bij de alternatieve bedrijfjes en projekten kan gedacht worden 
aan: bedrijfjes in de textielsektor, winkeltjes, drukkerijen, 
uitgeverijen, anti-autoritaire kinderkreches enz. 

NEEM KoNTAKT OP MET HET DEPARTEMENT VOOR BEHOEFTEBEVREDIGING: 

kelder onder Paradiso 
aan de Vleteringschans 
tel: 225023 (voorlopig 'smiddags 13.30-17.30) of postbus 718 

Roel Burgier 
Rijn Bijnen 
Roel van luyn 
BarteEdel 
Theo Kersten 



Onderwerp: 
Interdepartementale 	vergadering 0. 	 
kabouters. 	 i 	r 	ea_ 	• — 

t 

Op maandag 9 . november 1970 is in het pand ngel 92 
een interdepartementale vergadering van min of meer voora aard 
kabouters gehouden. Aanwezig waren 16 personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G. geb. 20-1-1943 

De vergadering stond in het teken van de komende 
tweede kamer verkiezingen. Na een langdurige discussie hierover is 
uiteindelijk besloten samen met de P.S.P. aan deze verkiezingen 
deel te nemen. Als enige kandidaat voor de kabouters zal optreden 

, onder voorwaarde dat op de kieslijst van de P.S.P. 
achter zijn naam, wordt vermeld dat hij kabouter is. Door middel van 
voorkeurstemmen wordt gehoopt dat hij dan in de P.S.P. fractie een 
plaats zal krijgen. 

Teneinde dit te realiseren zal op maandag 16 november 
1970 weer een vergadering worden belegd, waarbij enige kopstukken 
van de P.S.P. zullen worden uitgenodigd. 

'Er is ook een nieuwe financiële commissie gevormd be- 
staande uit: 

Verder is besloten dat 	 
meer krijgt uit de kas van "Oranje Vrijstaat". 

Aan     is opgedragen kontakten te 
onderhouden met de diverse wijkraden in Amsterdam. Einde. 

C -V 

geen geld 
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Kabo'O.ters.: 
volkstel 

maf ~fox ve  

. konteetrrediel:T=d7n2 I:- 
znetedemied ' biedt de • grad eeg - iwis ~Cr de ia 11171" te boe-

De 10~00 vreze* 
di -Stentleierla :Jeus lidthissrengtta 
beesteenesing ti geivew~si bit Witee-
ka vin de penskserletib~_tera-
~ en op ledere 114•Swegwee 
~web volkstelling magedizegler mie-. 

Bomvol de Kabouteig de veogdelen 
ven 	volkstelling Wikt 0~sta, 

dk dat de 	d 
agen.  

i vinden 	
daar niet 

tegen 	 lic,  01.-  warse de 
notaldoenele gsrander .. inge- 
bouwd, om de privacy- Ven dC bergen 
te waarborgen. j_ _., 

.ederland wordt hiermee-'s/34. n
,
u-. 

kikkerland voor kolonels, denkentele en 
verder voor iedereen die ~.4m ia 
hier de lakess te «aan ui tdekent ,aldus 
de nota; Nen-~0-« op grote 
schaal levert volgens de indieners 

• precies hetzelfde shitistiedse materiaal 
• sla de volkstelling en is ~enclise 
• goedkoVor. Dat ie voor de_ kaboUter- 
• fractie 	bewijs dat bet net gladde 

om een zuiver statistisch onderneek 
• gaat, maar om de zeer PeriBoon»We 
• gegevens van elke Nederlander, om 
e die later toe te voegen aan een natio- ,  

• nul ~ter centrum". 

• 



Wegebt): 

BO: 

g Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Afschr.: 

Datum rapport 

30-10-1970 
Oranic Vrijstaat. 

Van 	 werd vernomen, dat in de Oranje Vrij. 
'staat een splitsing in opgetreden. 

E en 	 ialiE- een wat bardere koers voor en 
zijn, neer dan Roel van DUYN, geneigd tot.aktiese Het blad "De 
Kabouterkolonel" is een, uitgave van dese "hardere" richting; 
inmiddels zijn er van dit blad twee nummers verschenen. 

Betreft: 



ti 

Onderwerp: 
Bijeenkomst kabouters. 

'7,eps  I D f7  "P` 

Op donderdag 12 november 1970 heeft wederom een - rgade-
ring van de kabouters plaats gevonden in het gebouw van d 	.BAL. 
aan de Nieuwe Herengracht 29 te Amsterdam. Aanwezig war on veer 
35 personen, waaronder: 

In de zaal was aan-.viezig een Japanse filmploeg bestaande 
uit drie Japnners en twee Europeanen. Een van de Japanners vroeg in 
bijna perfect Nederland of zij de vergadering mochten filmen, omdat 
de Japanse jeugd veel interesse heeft voor de kabouters in Nederland. 

Over dit onderwerp werd even gestemd, waarna de televi- 
sieploeg kon gaan filmen. 

Bij de opening van de vergadering vroeg 
het woord. Hij vroeg de aanwezigen of zij a.s. zaterdag 

C-5m ongeveer 10.- uur, naar perceel Prins Hendrikkade 24 te Amsterdam 
wilde komen, om in de middag, als Sinterklaas zijn intocht zou hou-
den, de "Klaaskrant" (Kabouterkrant)onder het publiek te verkopen. 

Na dit onderwerp kreeg een zekere 	het woord. Het 
bleek dat deze 	behoorde tot de aktiegroep "Jordaan". Hij 
vroeg of er enkele kabouters zin hadden de vergaderingen van de 
aktiegroep "Jordaan" bij te wonen om een goede verstandhouding te 
kweken tussen de bewoners van de Jordaan en de kabouters. Niemand 
ging hierop in, waarna 	kwaad werd en zei dat de kabouters 
alleen maar konden ouwehoeren en woningen kraken. In een echte ver-
gaderingshadden ze geen zin meer. 

Hierna sou een door 	 voorgestelde nota 
aan de orde komen. 	 v!agechter verdwenen en omdat niemand 
wist waar de nota over ging, werd dit punt als afgedaan beschouwd. 

Als laatste spreker kreeg 	 het woord. 



Hij deelde mede dat 
en   geen nee 1 meer uitmaakten van de financiele commis-
sie. Volgens 	 bestaat de financiële commissie nu nog maar 
uit vier personen,te weten: _ 

en 	 . 

Er ontstond nog een ruzie tussen 	 en 
om een bedrag van f. 150.— dat  	• uit ae 

kabouterkas had geleend voor de kabouterkrant en dit geld nog niet 
terug gestort had. 	 wist z.21f ook niet waar dit bedrag 
gebleven was en verwees 	 naar 	 , die echter niet 
op de vergadering aanwezig was. Eindé. 

C —V 
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eigen verzoek 
uitstel van dienst 
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boem:, _door hel gekit 
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~1  rit« dijk 	--- Sart 
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Na tiet 'USUS 	:,De bood van' een wijze kabouter" 	I 

e wij  

	

-*ede 	1;s0*-. ,  
dbeke 

titeli7en in 
et' 	is 	zijn 

-ieleolo- 
: ver- 

	

' Want is 	ver 
zere 	r nota's, beschouwingen en 

- vragen 	"een ambassadeur van 
de Oranje Vrijstaat in de Aaseter- 

• 1 damse gemeenteraad." . 
Van DnYnheadt indit back  zijt 
vijfde -- de belangrijkste stukken 
uit de *ode dat hij in de genteen- 
teraad oktober7-19139 tot sep-
tember 19 0, vérzameld. Hij heeft 
dat gedaan, - sChrijft hij in zijn inlei-
ding, „tandat * steeds merk dat 
allerlei mensen iffiddeen opvragen en 

• in het. algemeen benieuwd zijn naar 
mijn aktiviteiten in de gemeente-
raad." 'DUS geen overzicht van de 
ideeën yan Ven.Dityu en zijn kabou-

' ten, maar wel de integrale tekst van 
,.de sabotage-nota en -chován de pro- 

. clamatie van de Oranje Vrijstaat, 
algemene .; beiichónwIngen door het 
kabouter-raadslid • 	uitgeáproken, 

, b y 	 geschreven aan 

Jookt 5_10 
ratein der 
int • altij 
Séhiddig 
:g' In~" machts- 

toe.fenfog van een geineenteraidje 
van45. Mensen oser een stadsbevol-
killig von 090.900 ~been (.... ) Wat ik regies.` f ^ ,  :: . heb wil ik in dit 

e ia 	Afet.ls daarom be- 
halve `S.eigr, 	Weekeritenis ook een 
Poging•tbr feetWbertitng en , 

&ei 
een: kij goed ik' het. ge: 
dazen heb. oirk.ti»t MMS dat WO- 

 ,,boodschap" haagt gehad hebben 
,Yan --en,zijn. uitgever waar- 
ee14904914- -"et'ean beek .  is gauw oight, 
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Financiële commissie trekt 
aanklacht kaboligitraiir m 

AMSTERDAM, 4 dec. 
De 'financiële commissie van 

Oranje Vrijstraat heeft 
•gisteravond op aandrang van 
de volksvergadering voor de 
tWeede maal een aanklacht 

•bom makers van de Ka-
bouterkrant moeten intrek-
ken. De financiële commis-
sie had eerder op de dag een 
communiqué 	uitgegeven 
waarin de samenstellers 
van de krant ervan werd 
beschuldigd zich aan de 
nanciële controle te blijven 
onttrekken., 
• Ondanks de 'vele moeiijklieden 

, voortdurend aan het dag-
licht komen, warden nog steeds 
geen deugdelijke exploitatiegege-
vins verstrekt en wordt daardoor 
•controle onmogelijk gemaakt", 
aldus de financiële commissie. 

De commissie meent dat de 
volksvergadering de medewer-
kers van de Kabouterkrant mi 
vaak genoeg heeft gewezen op 
het feit dat de Kabouterkrant 
eigendom is van de Oranje Vrij-
staat De krant is geen departe-
ment en kan ook niet zelfstandig 
op - en handelen. 

financiële commissie, die 
t dat er grote bedragen op 

spel staan, heeft in juli van 
t jaar de samenstelling van 

kabouterkrant, met name 
ené Boulaers en Ewout van der 
oog zelfs beschuldigd van frau- 

de. Ook deze beschuldiging werd 
echter na een vergadering terug- 
genomen. • 

De financiële commissie heeft 
gist:ere-Vond meegedeeld haar 
laatste aanklacht in te trekken 
omdat de voltallige commissie 
•i•tet op de hoogte was gesteld 
van het communiqué en omdat 
na een toelichtng van de makers 
van de Kabouterkrant de inhoud 
in een heel ander licht kwam te 
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Verkiezingsleuzen: alternatief Vaticaan 
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Van Duyn: bevrijdende kracht 	 Volksvergadering: autoritaire chaos 

0 ni (21 G-kaarde V13 rei 
De kabouters hebben de handen vol aan hun alternatieve wereld, waarmee zij de plasticmens terug 
naar de natuur willen halen. Maar kunnen zij die plasticwereld aan? Of zijn zij tè vriendelijk, 
tè behulpzaam? John Jansen van Galen en A. J. Heerma van Voss maakten een uitgebreide 
speurtocht door de Oranje Vrijstaat. 
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In het functionele studentengetto Uilen- hoor reeds toen hij in september 1969 zijn ren. In de praktijk is het resultaat daar-
stede aan de rand van Amsterdam wordt intrede deed in de raad. De plannen die van in West Europa geweest, dat ze zich 
in de nacht van 27 januari 1970 een nieu- hij daar met kwistige hand lanceerde staan geconformeerd hebben met de bestaande 
we natie geconcipiëerd. De 21-jarige so- in het teken van Amsterdam-Kabouter- orde, met het kapitalisme. En in Oost-Eu-
ciologiestudent Ruud Vermeer beraamt stad. In hetzelfde jaar publiceerde de Kri- ropa Is het gegaan ten koste van de ideeën 
een plan om de underground bovengronds tiese Biblioteek (Meulenhoff) Van Duyn's van de revolutie, om de macht in handen 
te brengen in de vorm van een Oranje- „Boodschap van een wijze kabouter, een te houden van een kleine groep van heer-
Vrijstaat, een „papieren tijger, die toch ge- beschouwing over het filosofische en poli- secs". 
vaarlijk kan worden", onder leiding van tieke werk van Peter Kropotkin in ver- Het samengaan van utopisme en reformis- 
een „parodiërend schaduwkabinet”. 	band met de huidige keuze tussen kata- me vormt de zg. twee handen-theorie van 

Voor de functie van schaduw-premier strofe en kabouterstad". 	 Roel van Duyn. In het eerste hoofdstuk 

gaan Ruud's gedachten uit naar Roel H. Satire 	
van het Oranje Boekje, dat medio juni ver- 

G. van Duyn (27), de man die als laatste In werkelijkheid is Oranje-Vrijstaat (1 schijnt, omschrijft hij die als volgt: „Met 
vertegenwoordiger van Provo een opval- miljoen inwoners, waarvan driekwart de linkerhand verwerkelijken we de nieu-

lende rol vervult in de Amsterdamse ge- Bantoes; lioofstad Bloemfontein) een we maatschappij en maken we de mensen \, 
meenteraad. Op de Volksuniversiteit voor door het apartheidsbeleid getekende deel- duidelijk hoe we het willen doen. Met de 
Sabotagetechnieken, gehuisvest in de staat van Zuid-Afrika. „Het is een sati- rechterhand werken we aan hervormingen 
hoofdstedelijke studentensociëteit Akhna- rische toespeling", verklaart Van Duyn de van de oude maatschappij, voorzover die 
ton, treffen de twee elkaar en reeds een naamgeving, „verder is het een staat, die uitzicht bieden op verdergaande democra-
week later wordt de jonge staat geprocla- geen staat is maar een vrijstaat en is het tisering van de oude maatschappij in de 
mcerd. „Uit de subcultuurvan de bestaan- ook een staat, die vrij is van Oranje. Het richting van de nieuwe". 
de orde groeit een alternatieve maatschap- is een staat die staat in de staat". 	 Op dit stramien is inmiddels in een 30-tal 
pij", meldt het eerste nummer van de In de royale entourage van het Amster- plaatsen in Nederland de Oranje-Vrijstaat 
Staatscourant. 	 damse Victoria Hotel zet hij ons zijn filo- gegrondvest; niet alleen Rotterdam, Den 

Landbouwgeesten 	 sofieën uiteen. „Wat wij nu proberen is. Haag en Utrecht volgden, maar ook in 
De Oranje-Vrijstaat zal worden bevolkt om twee verschillende tactieken te combi- oorden als Abcoude en Ens (NOP) kwa-
door kabouters, een menstype dat al ge- neren: aan de ene kant de utopistische, aan men de kabouters boven de grond. Hoe 
ruime tijd Van Duyn's warme belangstel- de andere kant het van binnen uit hervor- ver zijn in de Amsterdamse staat de diver-

ling heeft. „Toen ik anderhalf jaar gele- men. In het verleden is het vaak zo ge- se „departementen" gevorderd met het in 

den op de antroposofische boerderij Love- weest, bijvoorbeeld met Frederik van Ee- praktijk brengen van de tweehanden-theo-
rendale in Zeeland werkte, werd ik erg ge- den, dat er utopische eilandjes werden op- rie? 
boeid door kabouters, omdat ze die daar gebouwd, die wegschrompelden omdat ze Oude jeugdleider 
hadden. De boeren zeiden: je moet zo min niet genoeg wortels hadden in de hen dm- In de officiële adressenlijst van het Ka-
mogelijk machinaal doen, want anders ringende maatschappij. Dat is de manier bouterpersburo staat vermeld, dat zich in 
verjaag je de kabouters, dat zijn goede waarop het niet gaat. 	 het pand Singel 52 de „Eerste Kabouter- 
landbouwgeesten. Dat vond ik een heel Aan de andere kant zijn er ook allerlei kommune" bevindt. Onder de ongeveer 
verstandige gedachte". 	 bewegingen geweest, de socialisten en zo, 30 bewoners treffen we slechts één ka- 
„Zal de plasticmens erin slagen te evolue- die alleen maar in de bestaande orde aan bouter aan, René Boulaers, die verbaasd 
ren tot een .  vrije natuurkabouter, die de het wroeten waren en nooit die utopische opmerkt: „Er woont hier nog een oude 
tegenstelling tussen natuur en cultuur op- eilandjes hebben opgebouwd, omdat ze jeugdleider met vier mensen in een kamer. 
geheven heeft?”, vroeg Van Duyn zijn ge- juist dachten dat dat bliksemafleiders wa- Verder gewone gezinnen. En ik ben de 
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Violterbeek, kabouters: spitten aan evenwicht 

lige kabouter". De bewoners zijn voor-
mijne daklozen, die na de kraken in de 
ga atistraat door de gemeente hier zijn 
ondergebracht. 
Van de gevel wappert de vlag van Aksie 
70, aan een balkon bungelt een plastic 
kaboutertje. Hier woont ook Joop Peters, 
bekend geworden als leider van de kraak-
acties, maar zoals de huidige Aksie '70-
functionaris J. A. Bartstra (22) zegt 
„Mensen dié ei'Zrróegel–\'eeTTnee te maken 
hadden komen in omstandigheden dat dat 
niet meer nodig is". Aksie '70 ontstond 
in februari als erfgenaam van het al enige 
jaren opererende Woningbureau De Kra-
ker en ressorteert nu onder het Departe- 
ment van Volkshuisvesting van Oranje 
Vrijstaat. 
Drents dorp 
Momenteel onderhandelt men met de ge-
rncente Amsterdam over het betrekken 
van andere leegstaande woningen, terwijl 
nog enige tientallen gekraakte huizen be-
woond worden. . 
r"--  andere hand 'van dit departement 

.dt bestuurd door de BOA, de Bond 
van Oranje-Vrijstaat Architekten, alias 
BOA-Constructor. Als zodanig treedt op 
de jonge bouwkundige Peter :L3_1 kkenberg. 

(32), die wij in een verbouwd pandje in de 
Kerkstraat aan zijn tekentafel treffen. Hij 
houdt een vurig pleidooi voor het „flexi-
bele bouwen" en tegen de gangbare sane-
ring van oude stadswijken. „Je zou de hele 
structuur van een huis flexibel moeten ma-
ken. De sfeer van de Jordaan ontstaat 
door het niet-geplande. Een Drents dorp 
heeft harmonie, de variatie maakt het 
mooie uit". 

HP 3-9-6 1970 
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Ook in de sector bejaardenzorg heeft het 
lenigen van directe nood vooralsnog de 
overhand op het creëren van alternatieve 
oplossingen. Via het telefoonnummer 
161823 is het Dienstencentrum voor Be-
jaarden (Dep. van Behoeftebevrediging), 
Kanaalstraat 146 huis, dag en nacht be-
reikbaar. Hier woont Ger de Haas, een 
gehandicapte man van middelbare leef-
tijd. Bij hem hebben zich al 350 Amster-
dammers aangemeld om ouden van dagen 

op weg om hier of daar een twijg te plan- „Departement van Onderwijs en Opvoe- 
ten; zulks in het kader van de actie De ding" te boek staat. Ook het veelvuldig 
Wandelende Tak. Ook berijden zij soms veranderen  van naam, beginselprogram-

ma en coordinatie-adres heeft, zo zeggen 
de kabouters, een plaats in de alternatieve 
ideologie. Dit departement neemt een 
vooraanstaande plaats in bij het produce-
ren van stencilwerk. 

per bakfiets de drukste routes in het cen-
trum om duidelijk te maken hoeveel onge-
rief de evenveel plaats innemende auto-
mobiel veroorzaakt. Het laatste gebeurt 
onder auspiciën van de reeds langer be-
staande organisatie De Lastige Amster-
dammer, die samenwerkt met de Auto-
Eliminatiedienst van Oranje-Vrijstaat. 
Verontrusting 
Een van de belangrijkste doeleinden van 
het kabouterstreven is het vrijwaren van 
de binnenstad van autoverkeer en de op- . 

 frissing van de stadscentra met groen: 
„Amsterdam, laat er een groene golf over 
je van koolmonoxyde vergeven straten ko-
men", heeft Van Duyn in de raad uitge-
roepen. 
Centraal in het kabouterdenken staan de 
verontrusting over de milieuverontreini- 
ging. Roel van Duyn: „Je moet de natuur 
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Kaboutercommune: officieel gekraakt 

met de cultuur verzoenen, in harmonie 
brengen. De computer moet tussen de oli-
fanten en de oerwouden staan, zonder dat 
ze elkaar vervuilen en dus onmogelijk ma-
ken". Aan de activiteiten van Oranje-Vrij-
staat op dit vlak besteedt HP volgende 
week aandacht in een titelverhaal over 
ecologie. 
Van even groot belang is de opvoeding 
van vrije anti-autoritaire mensen, die zich 
niet meer laten onderdrukken door macht 
en gezag. Van Duyn: „We kennen op dit 
moment vrijwel uitsluitend de autoritaire 
of de chaotische persoonlijkheid: mensen, 
die het weten en die een vast rollengedrag 
hebben, en mensen, die het helemaal niet 
meer weten en voor Pampus zijn. Mensen 
die werkelijk spontaan, en introspectief en 
toch weloverwogen zijn, en toch een soort 
zelfdiscipline hebben — die mensen zijn 
zeer schaars gezaaid, ook in Oranje-Vrij-
staat." 
Vrijklassen 
De aanmaak van de nieuwe, vrije mens is 
ter hand genomen door de afdeling die 
zich vroeger „Volksdepartement van On- 
derwijs en Oppositie" noemde en nu als 

„Een soort guerrilla" in het bestaande on-
derwijssysteem is waarnaar gestreefd 
wordt, en een Manifest "verklaart dit na-
der: „Wij willen onderwijs dat leidt tot on-
aangepast gedrag. Dat betekent dat het 
onderwijs gericht moet zijn op een con-
stante verandering van de bestaande or-
de." 
Een nieuwe stem heeft zich hiermee ge-
voegd in het koor van de onderwijsver-
nieuwers; nieuwe daden zijn nog blijven 
steken tussen de wal van de deel-hervor- 
mingen en het utopische schip. De Alter- , 
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Actie In Rotterdam: gevaarlijke stoeltjeslift 

hulp te bieden, en per week komen er on-
geveer 30 verzoeken om bijstand: „Vooral 
hulp in de huishouding, schilderen en be-
hangen, boodschappen doen, praatje ma-
ken, koper poetsen". 
Wat is daar precies het alternatieve van? 
Roel van Duyn: „Het alternatieve daar-
van is iets wat altijd al alternatief was, 
namelijk spontane hulpverlening zonder 
er iets voor terug te verwachten. Dat is 
iets wat in de gevestigde economie eigen-
lijk niet voorkomt". 
De enige binding van De Haas met Oran-
je-Vrijstaat loopt via Paul van der Crab-
ben, een broeder bij de GGD, van wie ook 
het ideeafkomstig ii.–Deze pleegt thans 
overleg met allerhande instanties om te 
komen tot een alternatieve aanpak van 
het bejaardenvraagstuk: „Er is een ver-
schil tussen bejaarden helpen omdat ze 
hulpbehoevend zijn en bejaarden helpen 
geïntegreerd in de maatschappij, als oude-
re medemens". • 
In het stadsbeeld manifesteren de kabou-
ters zich van tijd tot tijd terwijl zij met 
kloeke takken geheven boven het hoofd 
voortstappen door drukke winkelstraten 
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natie% e Kleuterschool is in een embryo-
naal stadium, „Vrijklassen" zijn nog niet 
geformeerd. Wijd en zijd geprezen is het 
plan voor de Alternatieve School-Advies-
dienst (Asad), maar ook hier zal de op-
richting nog enige tijd op zich laten wach-
ten. 
Simen de Jong, onbezoldigd ambtenaar 
van het Departement: „Hoewel er veel 
goedwillende mensen zijn, is het voor ons 
erg moeilijk om iets alternatiefs op te zet-
ten. We kunnen beter proberen het voor-
stel er bij de gemeente door te krijgen." 
Zolang de anti-autoritaire mens niet in 
voldoende mate aanwezig is, zal de in de 
Oranje-Vrijstaat beleden „democratie van 
onderop" manco's blijven vertonen. Pei-
lers van deze nieuwe structuur moeten ge-
vormd worden door de interdepartemen-
tale raad, waar de hoofden van dienst el-
kaar wekelijks treffen, en de Volksverga-
dering, waar iedereen welkom is voor het 
nemen van besluiten. Deze bijeenkomst 
vindt plaats op de donderdagavond, in het 
BBK-Aksiecentrum aan de Nieuwe He-
rengracht, aanvang 20 uur. 
Rand-kabouters 
Een muurtekst in de bovenzaal stelt, dat 
roken in een kleine ruimte a-sociaal is. 
De ruimte is zeker niet klein, ziet blauw 
van de rook, en herbergt bij elke Volksver-
gadering honderden burgers van de Vrij-
staat. Enkele uren lang wordt zittend op 
de vloer, staand, of balancerend op raam-
kozijnen en kachelpijpen gekeken en ge-
luisterd naar een chaotische voorstelling, 

Drukker Lasscha: socialisering?  

waarin vooral al wat oudere rand-kabou-
ters een hoofdrol spelen. 
Oud-provo's als Hans Tuynman en Ro-
bert-Jasper Grootveld en door de wol ge-
verfde radencommunisten als Gerard van 
den Berg moeten opboksen tegen nieuw-
komers als de komiek Pleun Ronteltap 
(GPV-radicaal ex-„Nieuw Nederland"- 
communard, pseudoniem van Juda Mora-
les), de 45-jarige marketing-expert André 
Schmidt en de toonkunstenaar Julius 
Vischjager (33), de enige kabouter die ook 
daadwerkelijk in een rode cape met bij-
passende puntmuts gehuld gaat („kabou-
ter Vischjager, PvdA", aldus een leren 
badge). 
De agenda wordt grotendeels in beslag ge-
nomen door mededelingen van de diverse 
departementen. Zo worden deelnemers 
gevraagd voor een door Dimitri Frenkel 
Frank geschreven alternatief verkiezings-
wagenspel en liefhebbers voor het hooien 
in Friesland, de solidariteit met „a-sociaal 
Antwerpen", en landarbeid bij de biolo-
gisch-dynamische boer Wolterbeek. De 
massamedia kijken gretig toe, en als 
iemand „sodemieter nou 's op" tegen een 
filmploeg van de United Nations-tv 
roept, snelt de geluidsman haastig toe om 
niets verloren te laten gaan. 
Het middenterrein wordt bevolkt door de 
begeesterde, maar zwijgzame departe-
ments-kabouters. Discussie over de staats-
zaken vindt nauwelijks plaats, de demo-
cratie van onderop heeft zijn vorm nog 
niet gevonden. „Het is een chaos", zegt 
Roel van Duyn, „en chaos is ook autori-
tair. We zijn kinderen van een rottende 
boomstronk, wat kunt je anders verwach-
ten. De volksvergadering is een laborato-
rium, een belangrijk proefstation." 
Aan het eind van de avond, rond tien uur, 
pleegt een leidinggevende kabouter een 
uitstapje te suggereren, waar onder „Ar-- 
Stadhuis: stevig bonzen  

de! Actie!"-geroep mee ingestemd wordt. 
Nu eens is de Groote Club het doelwit, 
dan weer het politieke café C '66. „Don- 
derdari is onze feestdag", zegt een kabou- 
ter. De dag eindigt met het bestellen van 
kopjes koffie en discussie met onthutste 
stamgasten. 
De volgende ochtend herneemt de routine 
in het Kabouterstadhuis zijn normale gang. 
Het is gevestigd op de eerste etage van het 
ontruimde jongerencafé Pieterspoort (Sint 
Pieterspoortsteeg 3). Aanbellen baat niet, 
men dient krachtig op de deur te bonzen. 
In een verveloos optrekje houden Kees 
Jongerden (19) en Hugo Willems (27, de 
laatste penningmeester van Provo en nu 
weer schatkistbewaarder van Oranje Vrij-
staat) de wacht bij het telefoonnummer 
240290. Kabouter Vischjager zorgt voor 
conversatie: „Den Uyl zei nog tegen mij: 
Han Lammers heeft het helemaal ver-
keerd aangepakt. Als hij een reus onder de. 
kabouters wil zijn, dan moet hij op stelten 
binnenkomen". 
Oranje Boek 
Binnenkort hoopt men de inboedel, waar-
onder een tv-toestel, 8 stoelen en lang-
speelplaten van Otis Redding en protest-
zanger Armand, te verhuizen naar een 
veel ruinter pand: de voormalige studen-
tensociëteit Olofspoort aan de Keizers-
gracht. De fondsen voor deze aankoop 
moeten worden gewonnen uit de op-
brengst voor het Oranje Boekje (oplage 
15.000 ex., verkrijgbaar in 50 boekhandels 
in den lande á fl. 3,50). 
.Het gebouw kan worden aangetrokken te-
gen overname van de hypotheek ter groot-
te van fl. 50.000. Als contactpersoon bij 
de transactie treedt op Jos Mand (27), be-
stuurslid van de kwijnende Olofspoort en 
tevens initiatiefnemer van de Alternatie-
ve PTT binnen Oranje Vrijstaat, welke 
dienst reeds bij voorbaat in het toekom- 
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stige stadhuis is gevestigd, aangezien Jos 
daar woont. 
„Ik hoop binnen 2, 3 weken met de post-
dienst te beginnen", zegt hij. De alterna-
tieve telefoon en telegraaf zullen over on-
bepaalde tijd volgen. „Wij missen de erva-
ring van de oude maatschappij", merkt 
IJland op, „ik heb nooit in een PTT-be-
drijf gewerkt". Hij toont ons aardige ont-
werpjes voor postzegels van 10, 15 en 25 
cent: „We gaan de mensen drukken op de 
ideologie door om de paar maanden een 
ander serietje uit te brengen". 
Het alternatieve van dit staatsbedrijf is 
niet zozeer gelegen in het type dienstver- 
lening als wel in de arbeidsomstandighe-  
den: geen hiërarchie, geen specialisatie 
van werkzaamheden, geen uitbuiting. ;,En Jongerden: naar Luycks . 	

Vischjager: op stelten binnenkomen Hoffman: Proudhon navolgen 

dat uniform, dat is gewoon te gek. Die tlinige 	
bordCash & Car- 	 t 

	

kabouters de drukkerij van A. 'Las- 	':j"7 '-'7" ‘ 71:-.--1 :..."7.7y::.,...• 
mensen hebben meteen een pleistertje op 	

. " 

i sche, onder het uithangbord „ 	 r  . .,. 1., 1-,: , - l. . • 	',;-*:-.:.,: 

hun kop. We hebben wel gedacht aan ge- ; ry Schoenenhal" gevestigd in de Blasius- e 	w 	1 . :1 
kleurde fietsen, maar dat is weer verwor- 	

91 	. 	. ; 	. . 

?ce. 	
straat „Deze drukker werkt goedkoop en r-:: ,  .. .t , '• 

zal ooit misschien gesocialiseerd kunnen 
De...e.edachte dat de werkende mens in de ' worden door Oranje Vrijstaat", oppert een .› ,...../ 	:..: " 
m 	rne samenleving steeds meer ver- stencil. Drukker Lasche (43), met het t.. 	,.',1 .4.  1 	. 
vreemdt van zijn arbeid houdt veel kabou- seksblad Petting op de persen: „Ik reken k  
ters zeer bezig. Zij formuleren oplossin- 	altijd hetzelfde tarief, of het nou seks is 1F '. 

gen, die ook door anderen worden aange- of politiek. Collega's zeggen wel eens 
geven: meer verantwoordelijkheid voor de tegen me: je zou die kabanters toch meer 
individuele werknemer, herstel van een ze- moeten rekenen, morgen zijn ze opgehe- 
kere ambachtelijkheid, streven naar meer ven, maar dat doe ik niet" 
plezier in het werken. De loonslavernij 
moet worden bestreden. De concrete ver- 	 2588 

Lassche drukte de 4 afleveringen van de 

anderingen die de Oranje-Vrijstaat uit- Kabouterkrant, in oplagen van 
	, 

voert lijken echter weinig effectief. 	
4747, 10 000 en 15 000 exemplaren. De 
verkoopsprijs is 75 cent, waarvan de „we- 

Arbeidersraden 	 derverkoper" een kwartje mag houden; 
De twee handen-theorie krijgt weer duide- het innen van het restant, voornaamste 
lijk gestalte in het Alternatieve Werkburo.  bron van inkomsten voor Oranje Vrijstaat, 
Op korte termijn wil men samen met al- schept voor distributeur René Boulaers 
lerlei gevestigde instanties komen tot be- problemen:  „Kabouters stelen ook, ze we- 
tere, minder op winstbejag gefundeerde ten allemaal dat wij niet naar een incasso- 
uitzendbureaus voor jong, werkschuw bureau of de politie zullen gaan". 
tuig. Op de langere duur gaat het om „het 
humaniseren van het arbeidsbestel", maar 
dat, zo meent Werkburo-contactman 
Wouter van der Straat, „zal wel heel lang- 
kaam gaan". Om dit te bereiken denkt hij 

dopig aan het schrijven van artikelen 
en het bezoeken van bedrijven. 
Het bedrijf van J. J. Luycks kreeg onlangs 
reeds bezoek van de ex-marechaussee 
Frans Hoffman, beheerder van het Volks- 
departement van Sociale Zaken in Oran- 
je-Vrijstaat. Hij heeft daar vroeger zelf 
eens in de vakantie gewerkt en wil nu de 
Luycks-werknemers opwekken tot het 
vormen van een arbeidersraad. In navol- 
ging van de anarchistische filosoof Proud- 
hon ziet Frans een toekomstige samenle- 
ving voor zich, die is gefundeerd op met 
elkaar gefedereerde arbeidersraden. 
„We zijn al tevreden als er 4, 5 mensen 
op ingaan", zegt zijn medestander Kees 
Jongerden. „We willen proberen ze te la- 
ten nadenken over de situatie in de fa- 
briek. Als ze niets voelen voor een arbei- 
dersraad, dan maar niet. Ik geloof niet in 
het invoeren van arbeidersraden. Het 
moet uit de mensen. zelf voortkomen." 

rHet eerste bedrijf waar de arbeiders de 
\ macht zullen overnemen, is volgens som- 

Bij de keuze van artikelen is voor de redac- 
teuren Ewout van der Hoog en Coen Tas- 
man, weinig alternatief, actualiteit een be- 
langrijk criterium. De stukken worden 
niet ondertekend, want „dan werp je je op 
als spreekbuis; weliswaar schrijf je als in- 
dividu, maar iedereen is een individu". 
Voorts „bestaat voor ons het woord copy- 
right niet, iedereen mag alles van ons ge- 
bieiken en andersom, wij hebben ook de 
kabouter van \Valt Disney gepikt. Het is 
een beetje het Cubaanse idee: alles wat ge- 
maakt is, is cultureel eigendom van het 
volk". 
De ideeën die bij de redactie leven ten 
aanzien van een alternatief dagblad •be- 
treffen vooral de lay-out. Opmaker Frank 
Steenhage: „Wij zouden proberen de sfeer 
die een stuk oproept grafisch over te bren- 
gen. Met balloons, tekeningen, •breikstuk- 
ken onderkast, waarheden, grappen". \Vat 
betreft de inhoud van de krant verwijst 
Van der Hoog naar prof. Rooij, oud- 
hoofdredacteur van de NRC: „Truthfull- 
ness als uitgangspunt. Volstrekte objecti- 
viteit is onmogelijk, maar je moet zo eer- 
lijk mogelijk zijn. Bij demonstraties geven 
we uiteenlopende schattingen van het aan- 
tal deelnemers". 

t. 
Wand: PTT zonder uitbuiting 

De Kabouterkrant geldt als één van de ve-
le kanalen naar de oude maatschappij. Als 
zodanig doen voorts dienst de in Aloha 
gepubliceerde Staatscourant, de contac-
ten met de radioprogramma's VPRO-
Vrijdag en Dit is het begin (VARA) en de 
zendeling-kabouters, die het land afreizen 
om lezingen te houden. 
Afkomstig uit de oude maatschappij is het 
Staatstheater, ressorterend onder Behoef-
tebevrediging en gevestigd in het gebouw 
van het jongerencentrum „Ruimte", Kei-
zersgracht 717. Het vroegere Microthea-
ter aldaar, gespecialiseerd in luisterlied en 
cabaret, vertoont nu op de zaterdagavon-
den á fl. 2,— underground-films voor de 
ingezetenen van de Vrijstaat. „Laatst had-
den we een hele goeie film met toestanden 
uit Tibet", vertelt de bezoldigde Ruimte-
kabouter Ton van Ingen (32)maar er 
waren maar 13 toeschouwers". 'Vrijdags- 
avonds woedt een alternatieve sociëteit, 
opgeluisterd door de dixieland-band The 
Pimpernel Five, „gekke toestanden met 
vreemde instrumenten en zo." 
Tomaat-activiste 
De cultuur in de nieuwe staat wordt offi-
cieel behartigd door het Cultureel-Revo-
lutionair Misterie (CRM), dat aanvanke- .  
lijk Volksdepartement voor Subkultuur en 
Creativiteit heette. Verantwoordelijk voor 
het M in isterie zijn Tomaat-activiste Conny 
Bos en BBK-leider Frans van Bommel, die 
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Frans van Bommel: „Creativiteit is net 
zoiets als ademen, een algemeen mense-
lijke zaak. Kunst is het monopoliseren 
van de creativiteit. Daarom moet de kunst 
weg". De Bond van Beeldende Kunste-
naarst ziet hij ook niet meer zo zitten: 
„Dat is het geïnstitutionaliseerde mono-
polie. Als iemand mij kunstenaar noemt, 
kijk ik over mijn schouder wie er wordt 
bedoeld. De kunstenaar accepteert zijn ex-
clusiviteit. Maar bijvoorbeeld een geniale 
lacher is ook erg creatief". 
Als eerste stapje naar het doorbreken van 
het kunst-monopolie wil hij binnenkort 
stoomcursussen gaan geven om mensen op 
te leiden voor de voorwaarden, die gesteld 
worden om in aanmerking te komen voor 
de contra-prestatie. „Daar hoef je geen 7 
jaar voor op de Kunstacademie te zitten". 
Leger-ompoling 
Net als de BBK heeft ook de actiegroep 
BVD. Bond voor Dienstweigeraars, nau-
we banden aangeknoopt met Oranje-Vrij-
staat. BVD'er Ben Dankbaar heeft het 
Volksdepartement voor Sabotage van 
Macht en Geweld toegewezen gekregen. 
Hij is niet de eerste, die bekent weinig in-
tensief aan het staatsbestuur deel te nemen 
en belangstellend informeert naar handel 
en wandel van andere kabouters. Over 
zijn eigen werkzaamheden vertelt hij o.a.: 
„We gaan ons veel met het leger bezig-
houden om soldaten te benaderen met de 
vraag: wat doe je nou eigenlijk? Je baalt, 
je nee-baalt. Sabotage gebeurt toch al in 
liet leger, er wordt veel kapot gemaakt. 
Dat proberen we politiek te richten, er 
achtergrond aan te geven". 
Die achtergrond is het afbreken van het 
leger als „instituut ten dienste van de be-
staande maatschappij" en het mogelijk 
maken van „geweldloze verdediging als 
alternatief". De „leger-ompoling" is tevens 
het ressort van Frank Laufer, die tegen-
over de Boetiek Habakuk aan de Prinsen-
gracht in een zolderschuit zijn acties voor-
bereidt. 

 
 „Haat komt voort uit misverstari-

den", zegt hij „en die berusten op onjuiste 
informatie". Daarom wil hij beginnen 
200.000 á 300.000 aanhangers te werven 
voor een nieuwe omroep, die de kinderen 
moet opvoeden tot dogma-loze individuen. 
Opvallend is het ontbreken van activitei; 
ten rond internationale politieke vraag-
stukken. Wel is er een internationale coor-
dinator, Wouter van der Straat, maar ook 
het woord internationaal heeft een alter-
natieve betekenis: „Ik ga nogal eens naar 
Utrecht, want daar heb ik veel kennissen, 
en dan loop ik gelijk even bij het kabouter-
stadhuis de Kargadoor binnen." 
Roel van Duyn rept van kabouters in Tan-
zania en Brazilië en noemt een buitenland-
se politiek niet actueel: „Die heb je pas 
nodig als je een staat hebt opgebouwd, 
die inspirerend is voor andere delen van 
de wereld. Daar moeten we eerst alle 

•.•  

1- 
, 

L 

Lno:7. 

• • 

Toekomstig stadhuis: fondsen uit boekje 

krachten aan wijden, dan komt de rest 
van zelf." 
Ook over de geijkte mikpunten van linkse 
toorn wordt vaak anders gedacht. Ma-
niuschka Olivier, Kabouterspersburo: „Als 
je roept: Nixon moordenaar, zit je al fout. 
Wie maakt uit wie een moordenaar is; 
als Nixon een klootzak is, dan is het niet 
alleen zijn eigen schuld, maar ook die van 
de maatschappij." 
De kabouters noemen zich anarchistisch,. 
maar missen het strijdbare atheïsme van 
iemand als Domela Nieuwenhuis. 14 juni, 
voor de rooms-katholieken „Trinitatis na 
Pinksteren", is uitgeroepen tot kabouter-
zondag; voor deze gelegenheid verzamelde 
Het Vrije Volk-redacteur Joost van Roon 
een 20-tal relevante Bijbelcitaten: „Leert 
clan van uw kinderen en verbittert ze niet 
opdat ze niet moedeloos worden maar u 
weer gehoor geven (naar Colossenzen 
2 : 21)". 
In zijn boot schildert Frank Laufer grote 
borden, waarop hij alle priesters van de 
wereld oproept niet langer de wereld met 
gelovigen van allerlei denominaties te vul-
len. Hij gaat, zo verklaart hij, uit van „een 
soort samensmeltingsfilosofie". Hij deed. 
reeds een nogal onbegrijpelijke Rationele 
Ensiekliek het licht zien en wil van de un-
dergroundtempel Paradiso een alternatief 
Vaticaan in dienst van de redelijkheid ma-
ken. 
Kapelaan 
Op de lijst die de Oranje-Vrijstaat indien-
de voor de gemeenteraadsverkiezingen 
figureert behalve een dominee ook kabou-
ter kapelaan Seysener. Ook hij ziet de be-
weging in Bijbels verband. Over Van 
Duyn zegt hij: „Hij heeft voor mij iets van 
de profeten uit het Oude Testament. Een 
roepende in de woestijn, die geen gehoor 
vindt en toch door blijft gaan." 
Van Duyn heeft in de gemeenteraad al 
eens uit de Heilige Schrift („een ontzet-
tend opwindend boek") voorgedragen, 
maar „die christenen vatten dat alleen 
maar als een grapje op". De passage be- 
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door ons in het zonnige atelier van laatst-
genoemde worden aangetroffen. Aan het 
opbouwen van een alternatief hebben zij 
weinig werk, want: „De kunst moet wor- 	- 
den opgeheven". 



.1..• 	 - • 	'' ) ,.„...._,. 
. 	., 

C •-..,-J.-.--- - 

• • •:it 

-•• 

~— Lij • 

!ms 

1 , 	 , 	.1 

rrire, r.v 
LaU U Lu 

Natuurlijk naar: 

WWV ti READ 
,,WOESTDUIN" 

IN DOORN 

sor 

Het Ideale vakantie-oord en één 
der mooiste natuurbaden van ons 
land. 

*. 

• SPEELTUIN 

• RESTAURANT 

• TENNISBANEN 

Inlichtingen: 
WOESTDUINLAAN 53 - DOORN 
Telefoon kantoor: 03430-2100 
Telefoon restaurant: 03430-2363 

Sportief.... 
elegant.... 
gedistingeerd...» 

.de sfeer waarin 
Schweppes 
thuishoort 

Ti7ELVERHAAL 

Talisse Interactieproblemen 

t 	het nieuwe Jerusalem, naar welk 
voorbeeld ook Amsterdam gemodelleerd 
zou moeten worden: kristalhelder water 
en genezend groen. 
Van de religie is het slechts een stapje 
naar het Departement voor Geestelijke 
Volksgezondheid, op het ogenblik een vtr-
zarnelnaam voor 5 groepen, die uiteenlo-
pende disciplines aanhangen maar elkaar 
pas 2 keer gesproken hebben. Ook dit de-
partement verkeert, zo wordt benadrukt, 
nog in „een tentatief stadium". In de toe-
komst zullen de werkzaamheden zich con-
centreren in de Alternatieve Kliniek, die 
ondergebracht zal worden in. het nieuwe 
stadhuis. 
Para -psychologie 
Vooral van de combinatie met het daar 
te vestigen horeca-bedrijf wordt veel ver-
wacht: „Aan een bar bij een glas sherry 
is een veel betere omgeving dan een 
spreekkamer", zegt Jozef A. J. M. van 

...der Put (28), volgens zijn zeggen door 
.n Duyn aangezocht voor de psycho-

nygiënische ministerspost, bedachtzaam. 
Wabien Manschot (27) bereidt met een 
experimentele werkgroep van psycholo-
gie-studenten een alternatieve Groepsthe-
rapie („iets met rollenspel") voor, terwijl 
Ada Herpst en John Horowitz vanaf het 
roestige motorschip „Talisse" de Hulp-
verlening bij interactieproblemen en sek-
suele moeilijkheden uitwerken. In een 
raamloze bovenkamer in West ontvouwt 
Rob Esser (25) zijn denkbeelden over de 
Para-psychologie, door hem als een even 
belangrijk taboe als de dood beschouwd. 
Esser, 2de-jaars psychologiestudent, wil 
binnen Oranje-Vrijstaat onderzoek enta-
meren naar onverklaarbaar ploffende 
lampen, mysterieus oplopende telefoon-
rekeningen en ronddraaiende schilderijen. 
Van der Put gaat nog verder: niet alleen 
keerde hij in januari de traditionele psy-
chologie-studie de r.ug toe, sindsdien ver-
diept hij zich ook dagelijks in zich zelf, 
het hypnotiseren en het Tibetaanse do-
dcnboek. 

HP 3-9-6 1970  

Hem staat een „metabletische werkplaats 
voor fundamentele zielkunde" voor ogen, 
waar een geprogrammeerde meditatie-
therapie wordt toegepast. In de adressen-
lijst kwam dit denkbeeld, als „Integrale 
geneeskunde (Tibetaanse dodenboek)", 
verkeerd over. Hij keert zich ondubbel-
zinnig tegen de gangbare, behaviouristi-
sche psychologie: „Die zeggen gewoon: 
mensen die met acute nood aankloppen 
kun je toch niet in de kou laten staan. 
Aan de fundamenten komen ze daardoor 
helemaal niet toe." 
Zelf wil hij zich meer op „luxe-kwalen" 
richten, waarbij geestverruimende midde-
len niet geschuwd zullen worden. „De 
Navolging van Christus, van Thomas á 
Kempis, is een heel goed boek voor bad 
trips. Librium nemen is dan eigenlijk laf, 
want ook bad trips heb je nodig om je-
zelf te leren kennen." 
„Het opbouwen van de nieuwe maat-
schappij" acht Roel van Duyn de essen-
tie van Oranje-Vrijstaat: „De rest is maar 
uiterlijk vertoon. Laten zien dat het kikt 
heeft zo'n bevrijdende kracht dat we 
daar onze hoop op moeten richten. Al-
leen maar schoppen en ageren heeft wel 
een zekere zin, maar het is ook afhanke-
lijk van een modieuze behoefte aan pro-
test. Wanneer je echt een alternatieve 
economie opbouwt, dan ben je er ook ze-
ker van dat je daar verder je hele leven 
mee bezig kunt zijn. Daarom vind ik die 
departementen van landbouw en behoef-
tebevrediging eigenlijk veel belangrijker 
dan, eh ..., die typische protestacties". 
Concurrentie 
De ideoloog van deze fundamentele de- 
partementen is Bart Edel, een vriende- 
lijke student, die een kamer in het coat; 
plex Uilenstede bewoont en onlangs een 
cursus Alternatieve Ecdnomie startte. Hij 
constateert in Oranje-Vrijstaat een ge- 
weldig gebrek aan economisch inzicht. 
..De structurele fout in deze maatschap- 
pij", zegt hij, „is dat ze gebaseerd is op 
moordende concurrentie en niet op sa- 
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menwerking. Niet ontkend kan worden 
dat de mensen zowel willen concurreren 
als samenwerken. Alleen is de nadruk op 
het laatste gelegd en is samenwerking 
bijna onmogelijk". 
De anarchist Edel verwijst herhaaldelijk 
naar de grondlegger van de anthroposo-
fie, dr. Rudolf Steiner, wiens naam in 
kabouterkringen evenals die van Kropot-
kin vaak met eerbied wordt uitgesproken. 
Steiner (1861-1925), zoon van een Oos-
tenrijkse stationschef, stelt dat „achter 
de zintuiglijk waarneembare wereld een 
onmetelijk geestesrijk bestaat, dat de 
mens door middel van een speciaal or-
gaan kan leren kennen. Dan ontdekt hij 
dat de kosmos bezield is: plant, dier en 
gesteente voelen gelijk de mens". Tevens 
geldt Steiner als de geestelijke vader van 
de biologisch-dynamische landbouwme-
thode, die hij een jaar voor zijn dood in 
een serie voordrachten propageerde. 

Geen garantie 
Bart Edel schrijft in het Oranje Boekje: 
„Deze methode werkt samen met de na-
tuur: de grond wordt niet uitgeput en 
weer met kunstmest opgepept. Er wordt 
geluisterd naar de stem en het ritme van 
de. natuur, waarop de zon, de maan en 
de planeten zoveel invloed uitoefenen". 
De praktijk van deze agrarische aanpak 
dateert in Nederland niet van vandaag of 
gisteren. Boer H. Wolterbeek in Badhoe-
vedorp heeft reeds 34 jaar ervaring, boer 
J. H. A. Meekel nabij Vijfhuizen maar 
weinig minder. Samen met een 20-tal 
collega's leveren zij al decennia lang bio-
logisch-dynamisch aan particuliere groen-
tengroepjes en de commerciële reform-
huizen. Sinds kort zijn de winkels van 
Oranje-Vrijstaat daar als afnemer bij ge-
komen. 
De Proserpina-cooperatie, waarbij Wol-
terbeek (2 ha) is aangesloten, schat de 
wekelijkse leverantie aan de kabouters op 
een honderd gulden; voor boer Meekel 
(6 ha) geldt ten naaste bij hetzelfde. 
Laatstgenoemde: „Het is mijn overpro-
duktie, die vroeger naar de veiling ging". 
Bijkomend voordeel voor Wolterbeek is 
de geregelde komst van ingezetenen van 
Oranje Vrijstaat naar zijn hoeve om al 
spittend bij te dragen aan de handhaving, 
van het natuurlijk evenwicht. De betrok-
ken onbezoldigde landarbeiders genieten 
van de buitenlucht, terwijl ze in de lunch-
pauze een door de boerin zelf gebakken 
boterham verorberen. Om 4 uur fietsen 
ze terug naar de vergiftigde grote stad. 
De natuurgezonde groenten en vruchten 
vinden hun weg naar de kaboutermagen 
via 2 Amsterdamse verkooppunten:. de 
„Knetterwinkel Iet Wiet Waait", Nieuwe 
Leliestraat 105 en het voedseldepot in de 
„Ruimte"-kelder, Keizersgracht 717. 

,Knetterwinkelier en sociologie-student 
Kim Borkent (23) haalt in voedingsmid-
delen een omzet van 700 á 800 gulden. 
Maar sinds hij heeft opgeroepen PSP of 
CPN te stemmen, is hij in de Oranje-
Vrijstaat min of meer persona non grata: 
het agentschap van de Kabouterkrant is 

Kledingindustrie: ongeordende leppen 

hem ontnomen. Borkent: „Voor de Kei-
zersgracht maken ze veel reclame, want 
daar gaat het heel slecht". 
Bij het betreden van het steenkoude, on-
dergrondse depot aan die Keizersgracht 
valt het oog op een pamflet aan de wand, 
dat klaagt: , ,Dit depoo loopt niet zo best. 
Er zijn moeilijkheden. De kabouters eten 
nog niet zo gezond. Bijna niemand koopt". 
(Commentaar van Maniuschka Olivier 
van het Kabouterpersburo: „'t Valt een 
beetje tegen allemaal. Kabouters zijn toch 
mensen die petat blijven eten".) De kassa 
ontvangt hier 250 á 300 gulden per week. 
In verband met het risico van bederf wordt 
een heffing van 10 cents op alle artikelen 
gelegd: 1 brood kost fl. 1,—, 1 kilo rijst 
fl. 1,80, 6 eieren f1. 1,20 en 1 komkommer 
fl. 0,75. 
Als zich op een middag. niet meer dan 10 
OERVOER-consumenten aandienen, 
spreekt Pim Le Feber (20) van een teleur-
stellende opkomst. Bij het verhandelen 
wordt alle energie ingezet — zo signale-
ren wij de verkoop van een half-aangetaste 
komkommer voor fl. 0,40, en wordt op de 
vraag „Zijn er ook sinaasappels?" enthou-
siast gereageerd met een „Nee, maar wel 
spinazie!" Een cliënt die over de kwaliteit 
van de vorige aardappels bedenkingen 
heeft („die waren een beetje zoetig, daar 
was wel een nachtvorstje overheen ge-
gaan"), krijgt te .horen: „Maar het zijn 
echt wel goeie aardappels ... de smaak 
zegt niet alles, want ze zijn verder heel 
goed." 
Nogmaals de wandspreuk: „Blijf niet apa-
ties toekijken hoe de goede wil geen ge-
stalte krijgt." 

Opmerkelijk is dat in de diverse depots 
niet wordt afgerekend in Do's, de eigen 
alternatieve muntspecie van Oranje-Vrij-
staat. Nog in de Staatscourant van 17 april 
deelt Flip Dronkers mee, dat de Do (24 
karaats goud, 1 do = fl. 3) is „ingevoerd 
om een einde te maken aan de geldmani-
pulaties van de overheid". Men moet het 
zien als „een overgangsstelsel dat snel 
wèer moet verdwijnen en plaats moet ma-
ken voor een direct ruilstelsel". Het oor-
deel van Roel van Duyn: „Het Do-stelsel, 
dat stelt volgens mij niets voor". 

Plompe robes 
Een belangrijk bestanddeel van het alter-
natieve produktiesysteem is tenslotte de 
kledingindustrie. „Verhuist binnenkort 
naar Paradiso", bericht een stencil. Thans 
moet het bedrijf zich nog behelpen met 
een souterrain in de nauwe Koestraat. De 
illustratrice Margriet Kray (25) stelde dit 
ooit beschikbaar en staat sindsdien als 
contactadres geboekt. In de kille kelder-
ruimte bezichtigen wij 3 sterk verouderde 
naaimachines, een ongeordende hoop lap-
pen, een scheefstaande plank en 6 plompe 
robes. Margriet: „Een enkele keer is er 
iemand langs gekomen en dan kwam er 
een jurkje af". Aan verkoop van de pro-
dukten, voor omstreeks fl. 7,50, wordt nog 
niet gedacht in verband met de noodzaak 
van voorraadvorming. 

Van Duyn: „Het is natuurlijk nog een 
zeer marginaal economisch systeempje. 
Maar over een jaar moeten we wat heb-
ben opgebouwd, zodat we de buitenwereld 
er actief bij kunnen betrekken. Zodat we 
dan ook excursies kunnen gaan oirganise- 
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Alternatief voedsel: onuitroeibare petat 

ren voor modinettes en coupeuses uit de 
kapitalistische textielfabrieken naar de 
onze, om ze te laten zien hoe ze van loon-
slaven tot volwaardige creatieve mensen 
kunnen worden". 
Hij vat samen: „De kindercrèches die hier 
en daar zijn, de kleuterschool, de winkel-
tjes, de boerderijen — al die alternatiefjes 
zijn nog niet eens in zichzelf volmaakt. 
Ik zie allerlei fouten daaraan. Maar we 
verkeren in een zeer primitieve fase van 
opbouw. We hebben bijvoorbeeld een ge-
weldige behoefte aan kapitaal om investe-
ringen te doen, waardoor we grotere groe-

m van mensen kunnen aanlokken om 
mee te doen. We moeten, parasitair, sap-
pen onttrekken aan de rottende boom-
stronk". 
Naarmate Oranje-Vrijstaat de alternatieve 
economie verder opbouwt, zullen de con-
flicten met de oude maatschappij steeds 
scherper worden, voorziet Roel van Duyn: 
„Het is de vraag hoe wij dat kunnen 
overleven. Het komt er dan op aan om een 
soort algemene Vijfde Colonne te hebben, 
die eigenlijk geen Vijfde COlonne is, want 
het is het volk. Het volk, dat wij dienen. 
Er moet een moment komen dat de Ge-
vestigde Orde en de Oranje-Vrijstaat gaan 
samensmelten, dankzij het ondermijnende 
werk van het volk dat het niet meer neemt 
om in de oude structuren te leven, omdat 
ze zien dat het ook anders kan". 
Werkend met 2 handen is Oranje-Vrijstaat 
op weg naar de krachtmeting met de be-
staande maatschappij. Met de rechterhand 
worden activiteiten ontplooid in de autori-
taire samenleving — het ageren binnen de 

HP 3-9-6 1970  

Amsterdamse gemeenteraad is er één van 
(Van Duyn schat: na de verkiezingen 2 á 
3 zetels). Deze acties zijn meestal zinvol, 
even zinvol als toen ze nog werden ge-
voerd uit naam van de Provo-fractie, De 
Lastige Amsterdammer, De Kraker, Ak-
sie 70, Congo, onderwijsvernieuwers, be-
jaardenzorgers of milieubeschermers. 

Windhandel 
De utopische linkerhand, voor Van Duyn 
de belangrijkste, blijkt nauwelijks te rei-
ken buiten de muren vari de kamertjes, 
waar de kabouters hun plannen uitbroe-
den. Misschien is het roerende gezel-
schap van anarchisten, parapsychologen, 
antroposofen, natuurvrienden, religieu-
zen-in-wereldzin puntmutsdragcrs, inte-
grale geneeskundigen, radencornmunisten, 
spuitbestrijders, boa-constructors, anti-
autoritaire therapeuten, ondergrondsen, 
metabletici, democraten-van-onderop, al-
ternatieve postbestellers en modinettes 
volgend jaar een eind verder dan de 
windhandel in gedachtenflarden en be-
drukt papier, die nu bedreven wordt. 

Uit al dat papier is geen tijger gegroeid; de 
kabouters zijn er misschien te vriendelijk 
en te behulpzaam voor. Ruud Vermeer 
conclundeert een beetje spijtig: „Het is 
wel een heel andere kant uitgegaan dan ik 
me had voorgesteld. Tja, als het dood 
moet gaan, dan gaat het toch dood". Roel 
van Duyn over de toekomst van de Oranje 
Vrijstaat: „Ik kan niets garanderen". 

C5 
— JOHN JANSEN VAN GALEN 

— A. J. HEERMA VAN VOSS 



Nota aan de Gemeenteraad van Amsterdam 
inzake 
het publieke onderwijs van sabotage en andere niet-militaire 
verzetsvormen 
oftewel 
demokratie als afschrikkingswapen. 

"Voordat wij de verschijnselen van de explosie nader bespreken, 
eerst iets over de gevaren van de atoombom in het algemeen. In de 
naaste omgeving van het explosiepunt bestaan geen overlevings-
kansen; daar wordt alles vernietigd. Dan komt er een zone, waarin 
alles onherstelbaar beschadigd wordt, en waar u er alleen het leven 
af zou brengen, als u goed gedekt was. Daarop volgt een gebied, 
waar wel zware, maar niet onherstelbare vernielingen zijn aan-
gericht en de kans op ernstige persoonlijke ongevallen sterk is 
verminderd". 

"Misschien vraagt u zich af: waarom zegt men niets over 
waterstofbommen? Zeer juist opgemerkt en wij haasten ons dan ook u 
te antwoorden. 
De waterstofbom (of H-bom) verwachten wij in ons land niet; een-
voudig niet, omdat de tegenstander hier met A-bommen al meer dan 
genoeg kapot kan maken en A-bommen veel goedkoper en talrijker zijn. 
De H-bommen zal de tegenstander reserveren voor zeer grote doelen 
buiten ons land. Denkt u intasen niet, dat u er daarmee van af 
bent. Wij houden wel rekening met de mogelijkheid, dat ze in een 
buurland tot ontploffing komen, en onverschillig of dat Duitsland, 
Engeland of Frankrijk is, zullen ze ons moeilijkheden genoeg kunnen 
bezorgen". 

(citaten uit:•"Toelichting op de wenken voor de bescherming 
van uw gezin en uzelf", een uitgave van de dienst Bescherming 
Bevolking. 

Omscholing van de B.B.  
De dienst Bescherming Bevolking is niet in staat onze veiligheid in 
tijd van oorlog te garanderen. Tegen calamiteiten zoals het gebruik 
van atoomwapens, waterstofbommen, chemische of bacteriologische 
wapens (waaraan in bovenstaande brochures gemakishalve geen enkele 
aandacht geschonken is) is geen dienst ter wereld opgewassen. 
De katastrofale verliezen aan mensenlevens, goederen en organisa-
torische apparaten zullen een chaos doen ontstaan, die, mede door de 
totale geestelijke ontreddering die zal optreden, hoogst waarschijn-
lijk het einde van onze kuituur zal betekenen. De film "The war 
game" (enige jaren geleden te szien in de Amsterdamse Cineac) illus-
treerde dit alles op macabere wijze. 
Uit het simpele bestaan van de B.B. blijkt dat men zelfs van de 
kant van de autoriteiten erkent dat ook het leger niet in staat 
geacht kan worden voor leven en veiligheid van de burgerbevolking 
borg te staan. Zoals in elke oorlog zal het leger integendeel juist 
oorzaak zijn van de desastreuze situatie waarin de bevolking zich 
bevindt. Immers, terwijl het de "vijandelijke" bevolking rechtstreeks 
naar het leven staat is het goeddeels de bestaansreden van het 
vijandelijke leger. Bovendien vormt het een doelwit voor vijandelijke 
militaire operaties, die het in tijd van oorlog uitlokt. Aangezien de 
combinatie leger - B. B. dus niet alleen een potentiële oorzaak van 
oorlog is maar tevens volkomen ongeschikt in geval van oorlog de be-
volking te beschermen, moet een alternatief voor deze combinatie 
gevonden worden. 
Zoals uit de recente geschiedenis van landen als Algerije en 
Vietnam blijkt wordt een dergelijk alternatief geboden door de 
guerilla-oorlogvoering. Moderne legers, uitgerust met superieure 
middelen bleken daar niet of nauwelijks in staat het verzet van een 
primitieve maar desperate bevolking te onderdrukken. Door recente 
Nederlandse publikaties is de aandacht gevestigd op de mogelijk-
heden van vrijwel geweldloos maar in elk geval niet-militair verzet 
door massale sabotage, spionage, pseudo-kollaboratie etc. 



ik noem de mémoires van de heer F. Weinreb: "Collaboratie en verzet  
1940 - 1945, een poging tot ontmythologisering"  en de interviews 
met de biologie-leraar R. Kater (o. m. In het tijdschrift "Accent" 
van 29 november 1969, dat in de leeskamer voor de raadsleden ter 
visie zal gelegd worden). Het is het niet-militaire, zo mogelijk 
geweldloze guerilla-verzet waarop de indiener van deze nota de aan-
dacht wil vestigen, in dier voege, dat hij voorstelt de bevolking  
van Amsterdam daarop voor te bereiden. 
De B.B. , afdeling Amsterdam, is de meest geëigende organisatie om 
deze voorbereiding ter hand te nemen. Zij dient zo snel mogelijk 
omgeschoold te worden door psychologen, polemologen en guerilla-
deskundigen als de reeds genoemde auteurs om deze taak ter hand te 
kunnen nemen. Tot op zekere hoogte kan onze eigen nationale er-
varing van het ondergrondse verzet tegen de Duitse bezetting als 
lesmateriaal dienen. Tot op zekere hoogte, omdat het verzet in de 
toekomst massaal, bijkans unaniem zal moeten zijn. Een eventuele 
bezetter zal zich in Amsterdam onmogelijk staande kunnen houden 
wanneer onze stad bewoond wordt door 830.000 saboteurs, spionnen, 
pseudo-kollaborateurs en andere illegale werkers. 

Taken van de nieuwe B.B. 
Zulk een vernieuwde en omgeschoolde Bescherming Bevolking moet zich 
ten doel stellen: 
1. Het publieke onderwijs van sabotage en andere niet-miliaire  

verzetsvormen. 
De B.B. , waarvan ook psychologen, polemologen, filosofen, leraren, 
onderwijzers, sociale werkers en journalisten op part time-basis 
deel zullen moeten uitmaken, moet d.m.v. cursussen in de wijkcentra, 
de commandoposten van de B.B. de scholen en universiteiten en 
gemeentelijke publiciteitsorganen (te denken valt ook aan "De Echo" 
en het "Wierings Weekblad") de bevolking een maximum aan informatie 
verschaffen aangaande de wijze waarop militaire apparaten ver-
nietigd of onhanteerbaar gemaakt kunnen worden (De hoofdcommando-
post van de B.B. onder de Jan van Eijckstraat moet veranderd worden 
in een voorlichtingshoofdkwartier). 
Te dien einde moet de B.B. de Amsterdammers vertrouwd maken met: 

a) sabotage-technieken  zoals het verstoren van communicatie-systeem, 
het onklaar maken van machines, het aanrichten van administratieve 
wanorde. De Amsterdammers moet geleerd worden hoe de telefoon voor 
de bezetter onbruikbaar gemaakt kan worden door het bezet houden van 
de lijnen door opbel-campagnes, het verkeerd doorverbinden van 
telefoons of het doorsnijden van kabels. De Amsterdammers moet ge-
leerd worden hoe PTT en transportmiddelen voor hem onbruikbaar te 
maken door het ontvreemden van post stukken, het verkeerd bezorgen 
daarvan, het veranderen van de naamborden van de straten, het ver-
keerd laten rijden van treinen, het opblazen van bruggen, rails en 
militaire objekten. 
Zij moeten geleerd worden hoe benzinetanks te vernietigen door er 
poedersuiker in te doen, zand in geweren en draaiende onderdelen 
van motoren te doen waardoor zij snel verslijten, hoe rubber-
oplosmiddelen zoals toluol en benzol in spuitbusjes op druk te 
brengen en in banden van vijandelijke voertuigen te doen, hoe hoge 
druk-ketels verkeerd af te stellen, electrische centrales te laten 
kortsluiten. 
Belangrijk is het bewerkstelligen van administratieve wanorde door 
het verkeerd nummeren, laten wegraken, verkeerd opbergen, ver-
nietigen ,etc. van archieven en bescheiden. Bevolkingsregisters ver-
dienen in dit verband bijzondere zorg. Aanwijzingen van de zijde 
van de vijand moeten zoveel mogelijk verkeerd opgevolgd worden. 
In het algemeen geldt dat ieder op het gebied van zijn eigen beroep 
de meest effectieve sabotage-daden lere zodat hij onder het mom 
van kollaboratie volledig vakbekwaam zijn bevrijdingswerk kan ver- 
richten. 



elk individu er een zelfstandig aandeel in heeft, onafhankelijk 
van leiders die gearresteerd kunnen worden of gezagsorganen en 
centrale comité's die geisoleerd of vernietigd kunnen worden. 
De direkte demokratie die ontstaan zal in Amsterdam als deze anti-
autoritaire mentaliteit algemeen wordt en die zich over heel 
Nederland en zelfs ver daarbuiten kan verspreiden zal een grote 
afschrikkingskracht op een kandidaat-bezetter uitoefenen. 
Hij zal ervan doordrongen raken dat onder deze omstandigheden een 
bezetting veel meer nadelen dan voordelen met zich zal brengen. 
Hij zal weten dat hij met een bezetting slechts een verschrikkelijk 
paard van Troje binnen zal halen dat zijn eigen interne systeem in 
groot gevaar zal brengen. In essentie komt dit betoog erop neer 
dat onze demokratie zodanig inhoud moet worden verleend dat zij 
de afschrikkingskracht van nucleaire militaire apparaten tegenover 
een ondemokratische vijand moet en zal kunnen vervangen. ia zelfs  
overtreffen. 
Met nadruk zij tenslotte gesteld dat de sabotage-guerilla uit-
sluitend verdedigend gehanteerd kan worden en het dus voor geen 
enkel land een bedreiging vormt. Het internationale wantrouwen kan 
aldus door deze strategie worden verminderd. 
Deze nota is derhalve in zijn laatste konsekwentie een bijdrage aan 
de internationale ontspanning en een poging te ontkomen aan het 
gruwelijk perspectief waarvoor Albert Einstein en Bertrand Russell 
de wereld hebben gewaarschuwd toen zij in 1955 een appèl uit-
gaven waarin de volgende passage voorkwam: "... the best authori-
ties are unanimous in saying that a war with H-bombs might quite 
possibly put an end to the human race. It is feared that if many 
H-bombs are used there will be universal death - sudden only for a 
minority, but for the majority a slow torture of disease and 
disintegration". 
De indiener zal het op rpijs stellen als Burgemeester en Wet-
houders over deze nota een pre-advies uitbrengen, waarna de nota 
- zo spoedig als mogelijk i. v. m. het urgente karakter van de 
besproken problematiek - in de beraadslaging van de Gemeenteraad 
kan worden betrokken. 
AQ 

Het Lid van de Gemeenteraad, 

Roel van Duyn 

P.S. Deze nota is nr. 2 in een serie van nota's onder de gezamen-
lijke titel "Amsterdam Kabouterstad", tevens bedoeld als kerst-
boodschap. 



b) spionage.  Pseudo-kollaborateurs moeten op alle gebieden waarop 
zij beroepshalve werkzaam zijn gegevens verzamelen en doorgeven aan 

c) een illegale pers.  Om deze een zo algemeen mogelijk 	--sprei- 
ding te geven verdient het aanbeveling de mensen in grote getale 
op de hoogte te stellen met het functioneren van eenvoudige -er - 
menigvuldigingstechnieken zoals die van stencil-machines en off-set 
persen. Ook distributie-methodes moeten worden voorbereid die niet 
of bijna niet door de vijand onderschept kunnen worden. 

d) fantasieën  die de vijand als werkelijkheid worden voorgehouden 
en op een dwaalspoor brengen. Met het oog hierop kan het genoemde 
werk van F.Weinreb als studiemateriaal worden aanbevolen. 

e) het chanteren van de vijand, sabotage en spionage door middel 
van pseudo-erotiek.  In het bijzonder onze meisjes en vrouwen 
moeten de mogelijkheden voorgehouden worden die verleidings-
technieken bieden met dit subversieve doel. Niet te verwaarlozen 
is bovendien de mogelijkheid dat vijandelijke militairen onder 
invloed van een geliefde tot desertie kunnen worden bewogen of in 
het algemeen tot andere gedachten kunnen worden gebracht. In nood-
gevallen kan het doden van pseudo-geliefden noodzakelijk zijn 
evenals 
f) Het gebruikmaken van bedwelmingsmiddelen (LSD ?.) of slaap-
verwekkers.  

2. Het verwijderen van iedere bedreiging van onze veiligheid zoals 
bestaan van potentieel agressieve legers zoals het huidige  
Nederlandse leger.  Ten principale zij hierover slechts het volgen-

de gezegd. De Amsterdammers moeten op de kursussen en in de pu-
blikaties van de nieuwe B.B. aangespoord worden het Nederlandse 
leger in zijn huidige vorm weg te saboteren. Met name de dienst-
plichtigen kunnen hun diensttijd optimaal ten nutte maken wanneer 
zij het leger als oefenmateriaal gebruiken voor de niet-militaire 
strijd tegen een eventuele toekomstige buitenlandse bezetter. 
Wanneer het bestaande leger weg gesaboteerd is is de weg vrij voor 
het ontstaan van een waar volksleger van saboteurs, waartoe de 
gemeente Amsterdam de eerste stoot gegeven heeft. 

3. Het vernietigen van een ekonomie die een bijdrage levert aan  
het gevaar van oorlog.  

Dit geldt zowel voor oorloge- als vredestijd. Te denken valt in 
dit verband aan de munitiefabriek Hembrug en de aanwezigheid van 
oorlogsschepen in de Amsterdamse haven. Zulks met het oog op de 
onmiddellijke aanwezigheid van objekten die de kursisten in Je 
gelegenheid stellen het geleerde aan de praktijk te toetsen 

Lessen in demokratie. 
De Amsterdamse burger moet vertrouwd gemaakt worden met de gedachte 
dat wetten de mogelijkheid in zich dragen a-moreel te zijn en dus 
overtreden moeten worden. Tijdens de bezetting 1940 - 1945 is 
immers gebleken dat zelfs de wetten van de bezetter voor velen 
respectabel van aard waren. Een critische gezindheid tegenover de 
wet, een principieel wantroawen tegenover de autoriteiten is de 
beste waarborg voor een effectieve Bescherming Bevolking. 
In deze conceptie kan het ook niet anders dan dat de cursiáten 
vrijwilligers zijn. 
Dit brengt met zich dat de cursussen zoals zij gegeven moeten 
worden door een vernieuwde B.B. tevens lessen in demokratie  zijn. 
Elk individu moet geleerd worden zoveel mogelijk zijn eigen om-
geving te beïnvloeden en zich een zo groot mogelijke zelfstandig-
heid eigen te maken. Het verzet tijdens een eventuele bezetting zal 
onstriinbaar ziin als het optimaal gedecentraliseerd is, d.w.z. dat 
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„Amsterdam Kabouterstad" van 

het Provo-raadslid Roel vah Duyn is 
uit. De titel: „Het publieke onderwijs 
van sabotage en andeie 
verzetsnormen". Roei van Duyn heeft 
zijn nota gisteren bij het college van 
ouigemeester en wethouders ingediend 
en vraag op kort mogelijke termijn 
een preadvies. 
Hij is tot de conclusie gekomen, dat 
het Nederlandse leger gewoon te zwak 
is om een eventuele machtige tegen-
stander buiten het land te houden en 
dat de Bescherming Bevolking nooit 
in staat zal zijn de vgheid van de 
burgerbevolking te garanderen in tijd 
van oorlog. Daarom , stelt hij de ge-
meenteraad voor de Amsterdamse be-
volking op andere wijze voor te berei-
den op een eventuele oerlog. Dat kan, 
als iedereen van jong tot oud lessen in 
sabotage en guerrilla krijgt . De BB 
moet aan worden omgevormd en om- 
geschoold door psycholdgen, polemolo-
gen en guerrilla-deslruijdigen. „Top op 
zekere hoogte", zegt Van Duijn, „kan 
onze eigen nationale ervaring van het 
ondergrondse verzet telgen de Duitse 
bezetting als lesmateriaal dienen. 
Tot op zekere hoogte, omdat het ver-
zet in de toekomst njassaal, bijkans 
unaniem zal moeten zijn. Een even-
tuele bezetter zal zich in Amsterdam 
onmogelijk staande kunnen houden 
Wanneer onze stad bewoond wordt 
door 830.000 saboteurs, spionnen, 
pseudo-collaborateurs 'en andere ille-
gale werkers. Er moeten guerrilla-cur-

sussen worden gegeven in de wijkcen-
tra op de BB-posten. scholen en uni-
versiteiten. 

G"-EF
.11D moeten worden het ver- 

storen van communicatie-syste-
men, onklaar maken van machines, 
aanrichten van administratieve wan-
orde. De Amsterdammers moet wor-
den onderwezen hoe een telefoon on-
bruikbadr kan worden gemaakt (op-
bel-campagnes), hoe benzine onbruik-
baar kan worden gemaakt (poedersui-
ker), hoe naamborden van straten 
kunnen worden verwisseld, treinen 
verkeerd kunnen rijden. Nu al dient 
men te weten hoe een illegale pers 
draaiend gehouden kan worden (off-
set-persen, stencilmachines), hoe de 
vijand kan worden gechanteerd door 
pseudo-erotiek acties. In het bijzonder 
vrouwen en meisjes moeten de moge-
lijkheden worden voorgehouden van 
verleidingstechnieken met subversieve 
doelen. De werking en het gebruik 
van bedwelmingsmiddelen (LSD) of 
slaapverwekkers moet de Amsterdam-
mer worden bijgebracht. 
Tenslotte dienen er cursussen te ko-
men in het vernietigen van een eco-
nomie, die een bijdrage levert aan het 
gevaar van oorlog. Dit geldt zowel 
voor oorlogs_ als vredestijd", zegt 
Van Duyn. Tegelijk moet de Amster-
damse burger vertrouwd gemaakt 

worden met de gedachte, dat wetten de 
mogelijkheid in zich dragen a-moreel 
te zijn en dus overtreden moeten 
worden. Tijdens de bezetting is im-
mers gebleken, dat zelfs de wetten 
van de bezetter voor velen respectabel 
van aard waren. 
Daartoe zullen lessen in democratie 
moeten worden gegeven, zodat aan 
onze democratie zodanige inhoud kan 
worded gegeven, dat zij de afschrik-
kingskracht van nucleaire militaire 
apparaten tegenover een ondemocra-
tische vijand moet en zal kunnen ver-
vangen, ja zelfs overtreffen. 
Mijn nota is tegelijk bedoeld als 
„kerstboodschap," zegt Roel van 
Duyn", in zijn laatste" consequentie 
vormt zij immers een bijdrage aan de 
internationale ontspanning en een po-
ging om te ontkomen aan het gruwe-
lijk perspectief waarvoor Einstein en 
Russell hebben gewaarschuwd". 

4. "kul 



door Ron Govaars 

AMSTERDAM, vrijdag 
DE EERSTE CURSUSAVOND van de ,Volks-

universiteit voor Sabotage" ging donderdag vrijwel 
compleet de mist in door een éénmans sabotage-
actie, van een zich .,luitenant Scheeffer" noemende 
student. 

Het begin was nog wel zo veelbelovend: 
„Er zijn al saboteurs in het leger aan het werk. Het 

gaat gemakkelijker dan we 
hadden gedacht, hebben ze 
me laten weten. Als er 
meer mensen meewerken 
hebben we het leger bin- .. 

derend bekijken. De bedoeling 
is dat in het vervolg iedere 
donderdagavond lessen in sabo- 
tagetechnieken zullen worden 
gegeven. Doel: in praktijk 
brengen van de wijsheden, die 

;wit : 	 - 

. de luitenant hoort nogbelangstellend de sabotage-
lessen aan ... 

VRIJDAG 23 JANUARI 1970 
DE COURANT N 

RIORITEIT 
Van een onzer verslaggevers 

AMSTERDAM, vrijdag 
De Amsterdamse gemeente-

raad • heeft besloten in de ko-
mende jaren algemene priori-
teit te verlenen aan tram en 
bus boven andere vervoer-
soorten in de hoofdstad. 

In de vroege ochtenduren 
toen de debatten meer een Po-

. &lek karakter begonnen te 
krijgen, heeft de raad met 20  

stemmen voor, VVD. KVP, BP 
AR/CRU en de wethouders 
Bootsma (AR/CHt ), Eisen-
burg (KVP), Ramin (VVD) 
en Polak (PvdA) en 17 stem-
men tegen, PvdA, CPN, PSP, 
Provo en de wethouders De 
Wit (PvdA), Verheij (CPN) 
zijn goedkeuring gegeven aan 
wethouder Halm (VVD) om 
de nota ,.Lijnen voor Morgen" 
uit te werken. 

NA DE FIETSEN GAAN NU OOK DE 
AUTO'S UIT DE LEIDSESTRAAT . 

„LEGER' BESTRIJDT LE GI 

Saboteurs krijg( 
Hippe vogels 
lachen zich 
tranen... 



DE DAG 

N 
OIIDT ONDER AN- 

DAT HET LIJ-
VAN HET OPEN-

VERVOER GEWIJ-
AL WORDEN. EN 
E LEIDSESTRAAT 
N WORDT VOOR 
OVERKEER. 
de beraadslagingen 
van de kant van de 

ezwaren om deze 
ng te verlenen zo 
g geen verkeerseir-

n voor de hoofdstad 
erkt. 
der Hamm daarente-
van mening, dat een 
pl niet •samenge-
n orden wanneer 
weet of het openbaar 

vervoer ja of nee voorrang zal 
krijgen boven. andere soorten 
vervoer. 

Aan het einde van de debat-
ten werden vier moties inge-
diend (twee door de PSP, een 
door de PvdA en een .door 
Provo) die alle werden ver-
worpen. 

De raad bleek in het alge-
meen voorstander te zijn van 
het scheiden van de diverse 
verkeerssoorten en voor het 
realiseren van vrije tramba-
nen. 

De heer Keja (VVD) vroeg 
B en W een onderzoek -in te 

stellen naar de argumenten 
waarom mensen een bepaalde 
vorm van , verkeer verkiezen 
boven een ander en welke zij 
buiten deze zouden kiezen. Dit 
is volgens het raadslid van be-
lang om te weten waaraan het 
gemeentebestuur zon moeten 
werken om aan de wensen 
van de Amsterdammers tege-
moet te komen. 

Roel van Duyn vroeg B en 
W contact óp te nemen met 
Philips voor het plaatsen van 
heteluchtmotoren op de bus-
sen. Dit zou volgens hem de 

Itichtverontreiniging zeer be-
perken. Deze suggestie werd 
hem dan ook toegezegd. 

t het woord. „Dit is zon-
eer een buitenwettelijke 
roept hij uit. Kater geeft 
gelijk. De zaal gaat er 
gemakkelijk. . , voor zitten, 
dit wordt lachen. 
t Mij nou zo pijnlijk 
meneer Kater, is dat u 
bezig bent deze jonge 
n, de bloem van de natie 
erdovend gelach), op te 

tot sabotage van ons ei-
emocratische leger". 
Is niet leuk meer, dit is 
ijenkletser waarvan men 

n adem raakt. 

ANEN 
et gevaar van een overval 
it het OostblOk wordt er 

door vergroot. 13, me-
Kater, bent een echt ge-
ijk iemand". 
nen biggelen langs de 
en van de hippe vogels 
er in tijden niet meer ge-

n. 
Is ondermijnend wat hier 

urt en alles komt voort uit 
gedegenereerde instelling 

aemocra- 

-BESTRIJDING 

een lesje 
Roel v. Duyn 
mag nog 
steeds niet 
trouwen 

,ALS ER EENMAAL ELKE WEEK 
DINGEN IN DE LUCHT VLIEGEN...' 

foort is afgevaardigd door ko-
lonel Vreugdenhil. 

Het antwoord blijft zo lang 
uit, dat de eerste les van de 
Volksuniversiteit voor Sabota-
ge volkomen ondermijnd is als 
de pseudo-luitenant om tien 
uur aankondigt maar weer eens 
op te stappen, omdat hij vóór 
twaalf uur in de kazerne terug 
moet zijn. 

.ONGESTRAFT" 
Kater tracht de lessen voort 

te zetten: „Als er iedere week 
dingen in de lucht vliegen zal 

Volksgezondheid 
gaat samen 

AMSTERDAM, vrijdag 
De besturen van de Nationale 

Federatie voor de Geestelijke 
Volksgezondheid, de stichting 
Algemeen Centraal Bureau 
...„.ae n.nct.nliitro Volksre- 

dat inspirerend werken". zegt 
hij, „dan krijg je een mentali-
teitsverandering onder het volk 
en onder de dienstplichtigen. 
Men ziet dan wat allemaal on-
gestraft kan". 

Na het vertrek van de 
geliniformeerde anti-sabotage-
saboteur is voor de meeste de 
lol er duidelijk af. Men vertrekt. 
Een kleine groep werkelijk 
geïnteresseerden blijft achter 
om de lessen verder te volgen . 

Volgende week donderdag , 

zelfde tijd, zelfde plaats, de 
tweede les. 

Motie tegen 
olieboring 

Van onze stadsredactie 
AMSTERDAM, vrijdag 

Provinciale 	Staten 	van 
namen eisteren 

Van een onzer verslaggevers 
AMSTERDAM, vrijdag 

Het Amsterdamse Provo-
raadslid Roel van Duyn is op-
nieuw niet benoemd tot ambte-
naar van de burgerlijke stand. 
Hoewel ook dit keer hij de eni-
ge kandidaat was op papier, 
koos de raad mevrouw Schren-
der-Struik Dalm (AR/CHIJ). 

Dit is mogelijk, omdat de 
stemming over een dergelijke 
benoeming schriftelijk is en de 
raad van tevoren kan afspre-
ken op iemand anders te stem-
men. 

In wezen is dit de vijfde 
keer, dat Roel van Duyn de be-
noeming langs zijn neus voor-
bij ziet gaan. Twee weken ge-
leden waren twee stemmingen 
nodig om de heer Hupsch van 
het Gemeenteblad te verkiezen 
boven Van Duyn. 

Gisteren waren drie stem-
mingen nodig. Voor de derde 
stemming ontstond nog een 
kleine ruzie tussen de burge-
meester en Van Thijn (PvdA) 
over de stemmingsprocedure. 

Na afloop van de vergadering 
zei Roel van Duyn opnieuw een 
verzoek tot benoeming te zul-
len indienen. 

(ADVERTENTIES) 



bestuur vastlegde. 
Aan de overkant van de 

Oud i Zijds -overWëgen—ii12-  dit — 
zelfde moment de vroede vade-
ren zich over de nota te buigen, 
ondanks waarschuwingen van 
PvdA-fractieleider. Ed • van 
Thijn, die zei: „We maken ons 
er alleen maar belachelijk mee. 
Ik heb. m'n buik vol van me 

..neer Ván Duyn"• 

VOLKSLEGER. 
De jonge Amsterdammers die 

de eerste eaksus van de „Sabo-
tage-universiteit" volgen den-
ken er duidelijk anders over. 

Zij zijn het met Van 'Duyn 
eens dat het volgende moet ge-
beuren: 

HET NEDERLANDSE 
VOLK moet worden omge-
vormd tot een volksleger, 
dat door vrijwel geweld- 

' loos verzet zoals sabotage 
een eventuele bezetter in 
het hauw kan brengen. 

UIT DE SAMENLEVING 
moeten instellingen die• ge-
weld: en agressie de.: 
hand Werken, zoals 
fabrieken en het leger, door 
sabotage worden verwij-
derd. Dit schept meteen de 
mogelijkheid 	praktische 
ervaring .op te doén voor 
het moment dat de nood 
(de bezetter) aan de man 

, komt. 

GEEN •KANS 

. raakt vervolgens met Ruud Kater (rechts) in dis-
cussie en vraagt het woord ... 

. de chaos is compleet.Hippe vogels dringen rond 
de pseudo-luitenant, in structeur Kater is verge-
ten... 

Terwijl deze lessen in de 
oren worden geknoopt, staan 

buiten twee rechercheurs op-
vallend gewoon te doen om 

enig inzicht te krijgen, wie is 
geinteresseerd in sabotage. 

De grootste saboteur van de 
avond moet echter nog komen. 
Het is een jonge luitenant der 
artillerie met krijgshaftige snor 
die onder grote hilariteit van 
de aanwezigen ons negen uur 
de zaal binnenstapt, en op de 
eerste rij gaat zitten. 

RANCUNE 
Een geiiniformeerde lucht-

maehtman, die zich heeft voor-
gesteld als de op Soesterberg 
gelegerde sergeant J. W. ter 
Braak, maar de onderschei- 

Aan het woord: Ruud . Kater. 
25-jarige Bloemendaalse leraar 
biologie, nu in blauw hemd, 
grauw jasje, grijze broek en 
sandalen, rustig een pijpje ro-
kend achter de katheder van 
de „Volksuniversiteit voor sa-
botage, Pseudo-erotiek en an-
dere vormen van democratisch 
verzet" in het Akhnaton-ge-
bouw aan de Amsterdamse 
Oude Zijds VoorburgwaL 

BRILLETJES 
Hij geeft er z'n eerste cursus-

les sabotage voor een kleine 
honderd hippe vogels, die hem 
door hun „John Lennon-bril-
letjes" (vroeger „ziekenfonds-
bril" en in het leger ook wel 
„dienstfiets" genoemd), bewon- 

Veertig jaar 
portier 

HENK VAN ROSSEM 

AMSTERDAM, vrijdag 
Henk van Kossem (08), 

hoofdportier bij De Telegraaf/ 
De Courant Nieuws van de Dag, 
kwam vandaag veertig jaar ge-
leden bij de krant. 

In 36 jaar werken als redac-
tieportier werd hij vooral op 
die afdeling van het krantenbe-
drijf een haast onmisbare fi-
guur. 

Van Rossem, de man voor 
wie de cliché-uitdrukking 
„voor .hem was niets te veel" 
bedacht werd, was in het we-
reldje van verslaggevers, foto-
grafen en redacteuren het 
schaap met de vijf poten dat 
steeds klaarstond om veel 
meer te doen dan zijn functie-
omschrijving aangaf. 

Vier jaar geleden werd hij 
benoemd tot hoofdportier 
waardoor vrijwel de hele kran-
tenwereld •van de Nieuwezijds 
Voorburgwal hem leerde ken-. 
nen. Het maakte (lat hij er nog 
meer vrienden door kreeg. Mc 
zullen er zeker zijn als hij 
dinsdag 27 januari zijn, jubi-
leum viert. 

Ruud Kater bereidt zijnge-
hoor direct op een teleurstel-
ling voor: „Waarschijnlijk zul-
len jullie niet de kans krijgen 
om .:de sabotagelessen in prak-
tijk le brengen, want de leger-
leiding zal je 6f afkeuren of 
eindeloos uitstel geven van 
dienst. Ikzelf krijg ook maar 
steeds ongevraagd uitstel. Het 
bewijst, dat .men, beseft _ hoe 
kwetsbaar men is voor sabota 
ge-activiteitgn". 

Hij geeft ~Ie voorbeelden 
uit het recente verleden. 

„Een kruiser vaart uit .vanaf 
Den Helderen net op zee krijgt 
met een tienduizenden guldens 
kostend_ e machinepech. Wat 
blijkt? Door onverklaarbare 
oorzaak is een kist met bouten 
en moeren in de machine te-
rechtgekomen. (Grote hilariteit 
in de zaal). Men denkt aan sa-
botage, maat daarvoor kan 
geen enkel bewijs worden gele-
verd. 

Een.andere perfect werkende 
techniek is goed uit te voeren 
door mensen. die bij de admi-
nistratie werken. Hier en daar 
een nummertje weglaten en 
hele dossiers raken zoek. 

GEWEREN 
• Soldaten die met machines of 

apparaten werken wordt het 
bovendien wel erg gemakkelijk 
gemaakt. Overal doet •men 
handleidingen bij, zodat je pre-
ciés weet wat je moet doen om 
het apparaat in de soep te laten 
lopen. Ik heb net ook inlichtin-
gen gekregen hoe je geweren 
onklaar kan maken. maar die 
techniek racet ik eerst u , 2 eens 
onderzoeken want daarbij z.ni 
je je kunnen bezeren en dat is 
de bedoeling niet". 

dingstekens van een vaandrig 
draagt, verdwijnt schichtig bij 
de komst van de luitenant. 

Kater laat zich geen moment 
uit het veld slaan door de 
komst van de besnorde land-
machtofficier en vertelt nog: 
„Er wordt in het leger, behalve 
door de eerste mensen die daar 
door ons zijn geplaatst, al 
enorm gesaboteerd. Het is alge-
meen bekend dat van de 20 
Daf's er voortdurend vijftien in 
reparatie zijn. Maar dat is een 
vorm van sabotage die ingege-
ven wordt doordat een soldaat 
Wandelt wegens rancune tegen 
i'n sergeant. Zo gauw er wer-
kelijk door éénmansacties 
georganiseerd wordt gesabo-
teerd, kan het leger in een paar 
weken een chaos zijn". 

Dan vraagt en krijgt de lui- 
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grond kapot, een lang • arige 
duvelt door de slappe lach van 
in stoel, er wordt om water 
geroepen en:„Hij is nog leuker 
dan boer Koekoek”. 

Een ASVA-student klimt op 
een stoel en roept om stilte: 
..Jongens, dit is wel vreselijk 
leuk en wat mij betreft mag-ie 
blijven ouwehoeren. naar houdt 
wel in de gaten dat dit een 
rechtse student is. en geen offi-
cier". 

Consternátie. 

KOPERPOETS 
De zaal dringt rond de luite-

nant die zich voorstelt als: „De 
luitenant H. A. Scheffer uit de 
Prins Bernhard kazerne in 
Amersfoort, speciaal afgevaar-
digde van de kolonel Vreug-
den hil" 

Er wordt om een legitimatie 
geroepen die hautain wordt ge-
weigerd: Opeens valt het op, 
dat zijn schoenen ongepoetst 
zijn en het koper van zijn 
„bokketuig" de laatste maan-
den geen koperpoets heeft ge-
zien. 

Zonder een moment uit z'n 
rol te vallen, zonder zelfs maar 
e- -  spier te vertrekken, laat 
1 rich aan een kruisverhoor 
onderwerpen. 

Van een les In sabotagetech-
niek komt niets meer terecht. 
Er worden hem biertjes aange-
boden om hem loslippiger te 
maken, terwijl de Legervooè-
lichtingsdienst wordt gebeld 
om te vernemen of er een lui-
tenant Scheef fer uit Amers- 

Geestelijke Gezondheidszorg en 
de stichting Nationaal Protes-
tants Centrumvoor de Geeste-
lijke Volksgezondheid, gaan 
hun activiteiten samenbunde-
len. 

Zij hebben besloten, voor zo-
ver dit mogelijk is, hun organi-
saties te ontbinden en tot één 
nationaal samenwerkingsor-
gaan te komen. 

AMSTERDAM, vrijdag 
Aan de Oostelijke Han-

delskade zijn morgen en 
zondag twee Franse oor-
logsboten te bezichtigen. 
Het zijn het bevoorra-
dingsschip „Rhime" en de 
onderzeeër „Marsouin".  

ring met em wor 	erzoc 
geen vergunning te verlenen 
voor een olieboring in de ge- 
meente Zandvoort. 

De vergadering vindt het ri-
sico van verontreiniging van 
het waterwingebied in Zand-
voort uit een oogpunt van de 
volksgezondheid niet aanvaard-
baar. 

GOLDEN JAREN 
AMSTERDAM. vrijdag 

Het echtpaar M. Driezen-M. 
W. Grootenboer uit de Flamin-
gostraat 10b herdenkt vandaag 
het feit, dat het vijftig jaar ge-
leden in het huwelijksbootje 
stapte. 
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vervolg van pag. 4 

Zoals uit de recente geschiedenis 
van landen als Algerije en Vietnam 
blijkt • wordt een dergelijk alterna-
tief geboden door de guerrilla-oor-
logvoering. Moderne legers, uitge-
rust met superieure middelen ble-
ken daar niet of nauwelijks in 
staat het verzet van een primitieve 
maar desperate bevolking te on-
derdrukken. Door recente Neder-
landse publikaties is de aandacht 
gevestigd op de mogelijkheden van 
vrijwel geweldloos maar in elk ge-
val niet-militair verzet door mas-
sale sabotage, spionage, pseu-
do-collaboratie etc. Ik noem de 
memoires van de heer F. Weinreb: 
dCoilaboratie en verzet 1940-1945, 
een poging tot ontmythologisering" 
en de interviews met de biolo-
gie-leraar R. Kater (o.m.. In bet 
tijdschrift ,,Accent" van 29 novem-
ber 1989, dat in de leeskamer voor 
de raadsleden ter visie zal gelegd 
worden). Het is het niet-militaire, 
zo mogelijk geweldloze guerril-
la-verzet waarop de indiener van 
deze nota de aandacht wil vesti-
gen, in dier voege, dat hij 
voorstelt de bevolking van Anwter-
dam daarop voor te bereiden. 

De BB, afdeling Amsterdam, is de 
meest geëigende organisatie om 
deze voorbereiding ter hand te ne-
men. Zij dient zo snel mogelijk 
omgeschoold teworden door psy-
Chologen, polemologen en guerril-
la-deskundigen als de reeds ge-
noemde auteurs om deze taak ter 
hand te kunnen nemen. Tot op ze-
kere 'hoogte kan onze eigen natio-
nale ervaring van het onder-
grondse verzet tegen de Duitse be-
zetting als lesmateriaal dienen. 
Tot op zekere hoogte, omdat het 
verzet in de toekomst massaal, blj-
kans unaniem zal moeten zijn. Een 

. eventuele bezetter zal zich in 
, Amsterdam onmogelijk staande 
I kinmen houden wanneer onze stad 

bewoond wordt door 830.000 sabo-
teurs, spionnen, pseudo-collabora-

- teurs en andere illegale , werkers. 

Taken vin de nieuwe B.B. 
Zulk een vernieuwde en om-
geschoolde Bescherming Bevolking 
moet zich tea doel stellen: ' 

e) het chanteren van de vijand, sa.; 
botage en spionage door middel 
van pseudo -erotiek. In het bijzon-
der onze meisjes en vrouwen moe-
ten de mogelijkheden voorgehou-
den worden die verleidingstechnie-
ken bieden met dit subversieve 
doel. Niet te verwaarlozen is bce 
vendiende mogelijkheid dat vijan-
delijke militairen onder invloed 
van een geliefde tot desertie kun-
nen worden bewogen of in het alge-- 
meen tot andere gedachten kunnen 
worden gebracht. In noodgevallen 
kan het doden • van peeudo-gellef-
den noodzakelijk zijn evenals 

f) Het gebruikmaken van bedwel-
mingemiddelen (LSD.'!) of slaap-
verwekkers. 

2. Het verwijderen van iedere 'be-
dreiging van onze veiligheid wals 
bestaan van potentieel agréssietie 
legers. zoals het huidige Neder-
landse • leger. Ten principale zij 
hierover slechts • het volgende ge-
zegd. De Amsterdammers moeten 
op de cursussen en in de publika-
ties van de nieuwe BB aan-
gespoord worden het Nederlandse 
leger in zijn huidige 'vorm weg!te 
saboteren. Met name dé dienst-
plichtigen kunnen hun • diensttijd 
optimaal ten nutte maken Wanneer 
zij het leger als oefenmatèrlaal-ge-
bruiken voor de .niet-militadre 
strijd tegen een • eventuele' toe-
komstige buitenlandse bezetter. 
Wanneer het bestaande' leger weg 
gesaboteerd is is de weg vrij. voor 
het, ontstaan van een waar. volksle-
ger van saboteurs waartoe. de -  ge-
meente Amsterdam de eerSte stoot 
gegeven heeft. 	 • 	• 

3. Het vernietigen van .  een .econo-
mie die een bijdrage levert aan 
het gevaar van oorlog..  

Dit geldt zowel voor oorlogs-
vredestijd. Te denken valt dit 
verband aan de munitiefabriek. 
Rembrug en de aanwezigheid ven 
oorlogsschepen in de Amsterdamse 
haven. Zulks met het oog op. de 
onmiddellijke aanwezigheid van 
objecten, die de cursisten in de 
gelegenheid stellen het geleerde 
aan de praktijk te toetsen. 

Lessen in democratie 
,1. Het publiek onderwijs van sa-
:. botage en andere niet-militaire 
verzetsvormen. 

De BB, waarvan ook psychologen, 
polemologen, filosofen, leraren, on:. 
derwijzers, sociale werkers en 
journalisten op part time basis 
deel zullen moeten uitmaken, moet 
d.m.v. cursussen in de wijkcentra, 
fle commandoposten van de BB de 
/scholen en universiteiten en ge-
i meentelijke publiciteitsorganén (te 
/denken valt ook aan „De Echo" en 
het „Wierings Weekblad") de be- 
voiking een maximum aan infor- 

1 matse verschaffen aangaande de 
wijze waarop militaire apparaten 
vernietigd of onhanteerbaar ge-
maakt kunnen worden (de hoofd-
commandopost van de BB onder 
de Jan van Ellekstraat moet ver- 

De Amsterdamse burger moet ver-
trouwd gemaakt worden met de 
gedachte dat .wetten de mogelijk-
heid in zich .dragen a-moreel te 
zijn en dus overtreden moeten 
worden. Tijdens de bezetting 
1940-1945 is immers gebleken dat 
zelfs de wetten van de bezetter 
voor velen respectabel van aard 
waren. Een kritische geáindheid 
tegenover de wet, een principieel 
wantrouwen tegenover de autori-
teiten is de beste waarborg voor 
een effectieve Bescherming Bevol-
king. In deze conceptie kan het 
ook niet anders dan dat de cursis-
ten Vrijwilligers zijn. 

Dit brengt met zich dát de eursns- 
sen zoals zij gegeven moeten wor- 
dendoor een vernieuwde BB tevens 



anderd worden in een veorlich-
tingshoofdlrwartier).. 
Te dien einde moet de BB de 
Amsterdammers vertrouwd maken 
met: 

a) sabotage-technieken zoals het 
verstoren van communicatie-sys-
teem, het onklaar .maken van ma-
chines, het aanrichten van admi-
nistratieve wanorde. De Amster-
dammers moet geleerd worden hoe 
de telefoon voor de bezetter on-
bruikbaar gemaakt kan worden 
door het bezet houden van de lij-
nen door opbel-campagnes, het 
verkeerd doorverbinden van tele-
foons of het doorsnijden van ka-
bels. De Amsterdammers moet ge-
leerd worden hoe PTT en transport-
middelen voor hem onbruikbaar te 
maken door liet ontvreemden van 
postatukken, het verkeerd bezor-
gen daarijan, het veranderen van 
de naamborden van de straten, het 
verkeerd laten rijden van treinen, 
het opblazen van bruggen, rails en 
militaire objecten. 

Hun moet geleerd worden hoe 
benzinetanks te vernietigen door er 
poedersuiker in te doen, zand in 

• geweren en draaiende onderdelen 
van motoren te doen waardoor zij 
snel verslijten, hoe rubberop-
losmiddelen als toluol en benzol 
in spuitbusjes op druk te brengen 
en in banden van vijandelijke 
voertuigen te doen, hoe hoge-
druk-ketels verkeerd af te stellen, 
elektrische centrales te laten 
kortsluiten. 

Belangrijk is het bewerkstelligen 
van administratieve wanorde door 
het verkeerd nummeren, laten weg-
raken, verkeerd opbergen, vernie-
tigen etc. van archieven en 
bescheiden. Bevolkingsregisters 
verdienen in dit verband bijzondere 
zorg. Aanwijzingen van de zijde 
van de vijand moeten zoveel moge-
lijk verkeerd opgevolgd worden. In 
het algemeen geldt dat ieder op 
het gebied van zijn eigen beroep 
de meest effectieve sabotage-da-
den lere zodat hij onder het mom 
van collaboratie volledig vakbe-
kwaam zijn bevrijdingswerk kan 
verrichten. 

b) spionage. Pseudo-collaborateurs 
moeten op alle gebieden waarop 
zij beroepshalve werkzaam zijn ge-
gevens verzamelen en doorgeven 
aan 

c) een illegale pers.. Om deze een 
zo algemeen mogelijke versprei-
ding te geven verdient het aanbe-
veling de mensen in groten getale 
op de hoogte te stellen van het 
functioneren van eenvoudige ver-
menigvuldigingstechnieken zoals 
die van stencil-machines en off-set-
persen. Ook distributiemethoden 
moeten worden voorbereid die niet 
of bijna niet door de vijand on-
dersehept kunnen worden. 

d) de fantasieën die de vijand als 
werkelijkheid worden voorgehou-
den en op een dwaalspoor brengen. 
Met het oog hierop kan het ge-
noemde werk van P. Weinreb als 
studiemateriaal worden aanbevo-
len.  

lesSen in democratie zijn: Elk indi-
vidu moet geleerd worden zoveel
mogelijk zijn eigen omgeVing te 
beïnvloeden en zich een zo groot 
mogelijke zelfstandigheid eigen` te
maken. Het verzet tijdens een 
eventuele bezetting zal ongrijpbaar 
zijn als het optimaal • gedecentra-
liseerd is, d.w.z. dat elk individu 
er een zelfstandig aandeel in heeft, 
onafhankelijk van leiders die 'gear-
resteerd kunnen worden Of 'ge-
trigsorganen en . centrale :comités 
die gelkeleérd of vernietigd ktmnen 
worden. De directe dernocratie die 
ontstaan zal In Amsterdam als de-
ze anti-autoritaire  Me¢daliteit alge-
meen wordt en die zich over -heel 
Nederland en zelfs ver ~baten 
kan verspreiden zal een grote 
afschrikkingskraCht op een kamdi= 
daat-bezetter uitoefenen. Hij zal er-
van 'doordrongen raken dat onder 
deze omstandigheden een bezetting 
veel meer nadelen dan voerde-len. 
met zich zal brengen: Hij zal we-
ten dat hij met een bezetting 
slechts een verschrikkelijk • "paard 
van Troje binnen zal halen dat zijn 
eigen interne systeem in groot 
gevaar zal brengen. •  In essentie 
komt dit betoog erop neer dek-onze 
democratie zodanige inhoud 'Meet 
worden verleend dat zij :de 
afachrikkingaltradht van nitcleatre 
militaire' apparaten tegenover eert 
ondemocratische Vijand moet - en 
zal kunnen verhangen, ja zelfs 
overtreffen. 

dat de sabotage-guerrilla uitslUi-
Met nadruk zij ten slotte gesteld 
tend verdedigend gehanteerd kan 
worden en dus voor geen enkel 
land een bedreiging vormt. Het in-
ternationale wantrouwen kan aldus 
door deze strategie worden ver-
minderd. 

Deze nota is derhalve in zijn 
laatste consequentie een bijdrage 
aan de internationale ontspanning 
en een poging te ontkomen aan het 
gruwelijke perspectief waarvoor 
Albert Einstein en Bertrand Rus-
sen de wereld hebben gewaar-
schuwd toen zij in 1955 een 
appel uitgaven waarin de volgende 
passage voorkwam: „...the best 
authoritiés are unanimous 'in 'say-
Mg that a -war witli H-bombs 
might quite possibly put en end to 
the human race. It is feared that if 
many H-bombs are used there wilt 
be universal death — eudden only 
for a minority, bui for the majori-
ty a slow torture of disease and 
disintegration." 

De indiener zal het op prijs steilen 
als burgemeester en wethouders 
over deze nota een pre-advies uit-
brengen, waarna de nota — zo 
spoedig als mogelijk i.v.m. het nr. 
gente karakter van de besproken 
problematiek — in de beraadsla-
ging van de Gemeenteraad kan 
worden betrokken. 

Het Lid van. de Gemeenteraad 

ROEL VAN DUYN 

P.S. Deze nota is nr. 2 in een serie 
van nota's onder de gezamenlijke 
titel „Amsterdam Ka.bouterstad;" 
tevens bedoeld als kerstboodechap., 



Ruud Kater spreekt zijn leerlingen toe in Akhnaton. 

Een lesje in sabotage 
goor GOSSE WOUDSMA 

[STERAVOND, in de studenten-
s lelt „Akhnaton" aan de Ou-

ijo.. Joorburgwal. Een kale zaal 
dertig stoelen en een bar. Hout 

Ir de ramen, „om het lawaai hier 
i de straat te houden", zegt een 
Jent die het weten kan. „Anders 
st er weer politie." In de zaal zo'n 
Lig jongeren, soms tachtig. Het 
eelt, loopt in en uit. Zittend naast 
katheder Ruud Kater (25) uit 
emendaal, leraar biologie. Hoofd-
zoon. Hij komt, voor het eerst in 
isterdam, de jongeren een lesje 
'en in sabotagetechnieken. 
le les (voortaan iedere donder-
t) is een aansluiting op de oprich-
g, dezelfde dag, van de „Volks-
versiteit voor sabotage en pseu-
erotiek en andere vormen van 
nocratisch verzet". Het is een hele 
nd vol, zelfs voor een leraar bio-
le. Maar volgens hèm is het alle-
al erg eenvoudig. Op het moment 
erop Ruud Kater praktische aan-
zingen geeft, beslist aan cie over-
it van de Oudezijds de Arnster-
nse raad dat de nota van Roel 
Duijn (het stuk waardoor dit al-
is gelnspiereerd) over veertien 
en -11 worden behandeld. 
r 	iet om gaat is, in het kort, 
ut: tien miljoen Nederlanders 
bekwamen in het bedrijven van 

rlei sabotage-trucs, om een even- 
bezettende vijand in het nauw 
ven (Kater: „Kijk naar Vlet-

"). Dat is geweldloos, in ieder 
al geen militair verzet. In zo'n 
duur past een leger al helemaal 
(Kater: „Het eerste wat gesabo- 
moet worden is juist dat leger, 
het lokt agressie uit"). 

MILITAIR 
j had dit nog niet gezegd of een 
tair, met parate snor, stapte de 

1 binnen, nam plaats voor de ka- 
der en king „zeer rechts" (vol-

insiders) de discussie aan. Posi-
en functie van deze „tweede luit" 
den weldra in twijfel getrokken, 

ar toch slaagde hij erin de verga-
ng voor zo'n drie kwartier te sa-
ren. Zelfs Kater, toch zeer be-
t voor alles wat met het leger 

ft te maken, trapte erin, tot ... 
r een andere insider verklaarde 
het hier ging om een student 

ar wie je maar beter niet kunt 
ren, omdat hij er alleen maar 

uit is de zaak te verstoren". 

Inmiddels, een aardig staaltje van 
sabotage. En èrg eenvoudig. Kater 
nam maar een pilsje aan de bar, om 
het verzet voorbij te laten woeden. 
De pseudo-luitenant, in een overja-
rig en te ruim uniform (althans voor 
de beroeps waarvoor hij zich uitgaf) 
pikte 66k een biertje, met zijn ge-
zicht nog altijd in de strenge plooi, 
passend bij de jonge en vooral over-
tuigde „luit" die de jongens van 
Amsterdam, de bloem der natie. 
even komt vertellen wat nu wel de 
waarheid is. Kater trok het zich toen 
maar niet meer aan en nam naast de 
katheder z'n plaats weer in. 

UITSTEL 
Even iets over Kater: hij geeft les 

aan drie scholen en verzuimt niet 
zijn leerlingen in te lichten over hoe 
zij „democratisch verzet" kunnen 
plegen (Koekoek heeft daarover al 
vragen gesteld in de Tweede Ka-
mer). Kater is niet in militaire 
dienst geweest. Wig niet, „omdat het 
mij moeilijk wordt gemaakt. Ik krijg 
almaar uitstel ... " 

Maar hij blijft erbij: dat leger 
moet het eerst gesaboteerd worden.  

„Dat gebeurt nu ook al", is zijn op-
vatting. „Kijk maar naar de DAl"s 
waarvan er altijd wel zo'n twintig 
onklaar zijn. Maar op welke gron-
den? Bijvoorbeeld, omdat iemand 
een hekel aan z'n sergeant heeft. 
Maar rik is het niet. Zo'n sabotage 
moet gemotiveerd gebeuren en dan 
is binnen enkele maanden het hele 
leger onbruikbaar". 

Of anders gezegd: „Je moet in het 
leger gaan om... te saboteren. Dan 
bereik je iets". Het laten wegkwij-
nen van het leger is punt één. Punt 
twee: ,Stel nu eens dat wij, hier in 
Nederland, een bezetting krijgen. 
Dan moet er ook", volgens Kater, 
„een specifiek Nederlandse guerrilla 
(sabotage) ontstaan. Waar? Op eco-
nomisch gebied. Bijvoorbeeld de ha-
vens, de Hoogovens en bij Phi-
lips. Moeilijk? Nee, gewoon in dienst 
blijven, netjes blijven, maar wel de 
draaibanken verkeerd instellen en 
het transport in de war schoppen". 

GUERRILLA 
Kater: „Wa., ik hier predik is bui-

ten-wettelijk. Dit is dus, met deze 
Volksuniversiteit, een buiten-wette- 

lijke actie. Maar wat is de 
moet je persoonlijk toetser 
ren. Daartoe word je in eer 
gedwongen. Dat is het fijn .  
guerrilla. Steeds weer mi 
persóónlijk, afvragen: wa 
aan het doen? 

Je kunt enorm veel d 
naar Biafra). Als dertiei 
Nederlanders saboteren - 
kan met een kaartje van c 
domweg door alles verke 
vullen -- zal die vijand v 
sen? Deporteren? Toe tr. 
haalt die vijand dertien mi 
roders in huis". 

Kater is van mening d 
land een middeleeuwse ste 
hangt. Hij: ,.Ons leger bi 
is niet defensief gericht, m 
rust met aanvalswapens. 
veel tanks hebt, moet ik e 
veel of meer hebben. 

„Toen het buskruit ui 
werd, gingen die jongens 
kere harnassen maken, n 
voudig is natuurlijk om je 
trainen in het nat maker 
buskruit van de vijand". a 
Kater bij zijn eerste les in 



GEEN KANS 
-Ruud IS.ater bereidt zijn. ge-

'hoor direct -  op een teleurátél-
ling voor: „Waarschijnlijk zul-
len jullie niet de kans krijgen 
om de sabotagelessen in prak-
tijk te brengen, want de leger-
leiding zal je of afkeuren erf 
eindeloos uitstel geven van 
dienst. Ikzelf krijg ook maar 
.steeds ongevraagd uitstel. Het 
bewijst, dat men beseft hoe 
kwetsbaar men is voor sabota-
ge-activiteiten". 

Hij geeft enkele voorbeelden 
uit het recente verleden. 

„Een kruiser vaart uit vanaf 
Den Helder en net op zee krijgt 
men een tienduizenden guldens 
kostende machineperh. Wat 
blijkt? Door onverklaarbare 
oorzaak is een kist met bouten 

RUUD KATER 
en moeren in de machine te- 
rechtgekomen. (Grote hilariteit 

•in de zaal). Men denkt aan sa-
botage, maar daarvoor kan 
geen enkel bewijs worden gele-
verd. 

Een andere perfect werkende 
techniek is goed uit te voeren 
door mensen, die bij de admi-
nistratie werken. Hier en daar 
een nummertje weglaten en 
hele dossieri raken zoek. 

GEWEREN 

„LEGER" BESTRIJDT 
LEGERBESTRIJDING 

esje voor 
a oteurs 

"-- --- ----door Ron Govaars 
- . 	 AMSTERDAM. zaterdag 

EERSTE CURSUSAVOND van de „Volks- 
univ;siteitvuor Sabotage" gipg donderdag vrijwel 

compleet de mist in door een éénmans sabotage-

actie, van een zich „luitenant Scheeffer" noemende 

student. 
Het begin was nog wel zo veelbelovend: 

gaat gemakkelijker clan we 
hadden gedaght,.bebben ze 
me laten weten. Als er 
meer mensen meewerken 

„Er ailli...al,;4;aboteurs -in het leger aan het werk. Het 
De jonge Amsterdammers die 

de eerste cursus. van de „Sabo-
tage-universiteit" volgen den-
ken er duidelijk anders over, 
• Zij zijn het met Van Duyn 

eens dat het volgende moet ge- , 
 beuren: 

HET NEDERLANDSE 
VOLK moet worden omge-
vormd tot een ;volksleger, 
dat door vrijwel geweld-
loos verzet zoals sabotage 
een eventuele bezetter in 
het nauw kan brengen. 

UIT DE SAMENLEVING 
moeten instellingen die ge-
weld' en agressie in de 
hand werken, zoals wapen-
fabrieken en het leger, door 
sabotage worden verwij-
derd. Dit schept meteen de 
mogelijkheid praktische 
ervaring op te doen voor 
het moment dat de nood 
(de bezetter) aan de man 
komt. 

hebben we bet leger bin- 
nen de ki,rtst mogelijk 

• tijd oii-41, 
Aan iet '4vVerd: Ruud Kater. 

• 25-jarlgernbeeteildáálte leraar 
biologie, nu in blauw hemd, 
grauw jasje,' grijze broek en 
sandalen, rustig een pijpje ro- 
kend -selder de katheder van 
de „Volkintniveridtelt voor sa- 
botage, pseude-erotiek en an- 
dere vormen van democratisch 
verzet" in het Akhnaton-ge- 
beu*" aan de Amsterdamse 
Oude Zijde Voerburgwal 

• BRILLETJES: 
Hij-geeft,  er 'z'n eerste cursus- 

les sabotage voor een kleine 
honderd hippe vogels, die hem 
door hun „John Lennon-bril- 
letjes" (vroeger „ziekenfonds- 

:, bril" en 'in het leger ook wel 
,;dienstfiets" genoemd), bewon- 
derend bekijken. De bedoeling 
is dat in het vervolg iedere 
donderdagavond lessen in sabo- 
tagetechnieken zullen worden 

-. gegeven. Doel: in praktijk 
brengen van de wijsheden, die 
•provo., adslid Roel van Duyn 
In emzetaxeer het genleente-
beittlitz-vnatlegde• 

Aan de overkant van de 
Oude Zijde overwegen op dit-
zelfde moment de vroede vade-
ren zich over de nota te buigen, 
ondanks waarschuwingen van 
PvdA-fractieleider Ed van 
Thijn, die zei: „We maken ons 
er alleen maar belachelijk mee. 
Ik heb m'n buik vol van me-
neer Van Duyn"• 

Soldaten die met machines of 
apparaten werken wordt het 
bovendien wel erg gemakkelijk 
gei:naakt. Overal doet men 
handleidingen bij, zodat je pre-
cies weet wat je moet doen om 
het apparaat in de soep te laten 
lopen. Ik heb net ook inlichtin- 	 MaMtlit 
gen gekregen hoe je geweren 	,;dom- : 
onklaar kan maken, maar die wegen'  
techniek moet ik eerst nog eens 	 r • • 
onderzoeken want daarbij zou •. 
je. je- kunnen bezeren en dat is ~werd. wóocdt 
de bedoeling niet". teerti, keur het leger lit4; 

Terwijl deze lessen in de . weken eenchaos I*" 
oren worden geknoopt, staan 	 „ 

buiten twee rechercheurs op- Dan vraagt en intijitj 
vallend gewoon te doen con tenant' het vieerd.;~ 

enig inzicht te krijgen wie is der • meer een buit«lf,t 
geinteres:ieerrl in sabiitage actie" roept , hij tdt. 

De grootste saboteur van de hem ge k, De zattl.=, 
avond moet patter oog komen. een 	k] 7k" vuor 
Het is een jonge luitenant der - 	 lachen. 

•netherrie met keee 
die liteaásitirEle_ 
de 	imk;sne 
de SLOI eerste rij ~Masa, • 
•Zen gedidformeer« 

márktráfiir dle ' ffical LleoPi 
gèzki 	'-oPt :rim 
gele

te 	
:;.seftletinit • J. , 

 paar 
ding ens van eenYli 
.dreagt,. VerdWiját 
de komst van de-lui3.nilt 

:Kater . . laat zich . Ooi» 
ui( het veld • Sella 

, komst .van . " 
anaChtefficier 

wordt In hety-leg4g1 door de edretetstegzeCe! 
.pita .. elie Immo 
gesiaboteérd:. afflit" 

meen betted gat' '.«* 
 

er veertaurepntig 
tle !ddr 



Daarom vind ik die 
nieuwe serie van Margriet 

steengoed: 'Mannen zijn 
overal anders'. Négen 

verschillende artikelen. 
Heel onthullend. 

• 	 • 	 •••;.7..= 
„Wat ifiV lung 	-013Illib 

treft, meneer Kater, is.: tbit n 
liter. bezig heit deze Jonge 
Inclieekde bkleita:dnu de statie 

• (eeeeefiliéntid 	00, te 
*Mia tot wahiSsige -vei Os - el-
zen; 'derieggisCheleggii" 
• Dit> Jo..niktdeiLle ,  meer;y: dit is 
ecu dtleig~e1V0fek-  keen 
ouden adeMrha 	.;••• 

q.t -seiner' 	een .  overval 
k -~dt er 

•eeht ge- 
~ijk 11001‘W1",' 

Traisan - hleaelefl lèngs de 
'vogels. 

meer ge- 

Wet Sier.  
hing lehort . ág 

hintelling 
-ge 

ZO Illitinittidtiigg, 

n't:51 
gebiVt ega ,  

niek komt niets meer terecht. 
Er worden hem biertjes aange-
boden om hem loslippiger te 
maken, terwijl de Legervoor-
lichtingsdienst wordt gebeld 
om te vernemen of er een lui-
tenant Scheeffer uit Amers-
foort is afgevaardigd door ko-
lonel Vreugdenhil. 

Het antwoord blijft zo lang 
ttit. dat de eerste les van de 
Volksuniversiteit voor Sabota-
ge volkomen ondermijnd is als 
de pseudo-luitenant om tien 
uur aankondigt maar weer eens 
op te stappen, omdat hij v6iftr 
twaalf uur in de kazerne terug 
moet zijn. 

Kater tracht de lessen voort 
te zetten: „Als er iedere week 
dingen in de lucht vliegen zal 
dat inspirerend werken', zegt 
hij, „dan krijg je een mentali 
teitsverandering onder het volk 
en onder de dienstplichtigen. 
Men ziet dan wat allemaal on-
gestraft kan". 

ten it 
th" 

„Luitenant Scheeffer" tussen zijn gehoor. 

'oP eeir • glaw. Ante: 
. yiet ,  Vreselijk 

houdt 
we '* `Cie.:riten ' dat, 'dit" een 
rechtse otteents . en geen nig.. 
eier". - - 

eirineternatie. 	. 
De go!~ «end de Luit.- 

nant die zich voorstelt als: „be 
luitenant H. A. Scheffer uit .de 
Prins Bernhard kazerne. in 
Amersfoort, speciaal afgevaar-
digde van de kolonel Vreug-
denhil" 

El' wordt om een legitimatie 
geroepen die hautain w ,,rdt ge-
weigel cl. Opeen.; valt het op. 
dat zijn schoenen uitgepoetst 

zijn en het koper van zijn 
„bokketuig" de laatste maan-
den geen koperpoets heeft ge-
zien. 

Zonder een moment uit z'n 
rol te vallen, zonder zelfs maar 
een spier te vertrekken, laat 
hij zich aan een kruisverhoor 
onderwerpen. 

Van een les in sabotartech- 

Na het vertrek van de 
getiniformeerde anti-sabotage-
saboteur is voor de meeste de 
lol er duidelijk af. Men vertrekt. 
Een kleine groep werkelijk 
geïnteresseerden blijft achter 
om de lessen verder te volgen. 

Volgende week donderdag, 
zelfde tijd, zelfde plaats, da 
tweede les. 
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Op initiatief van Provo-raadslid Van Duijn 

Volksuniversiteit 
voor sabotage en 
verzet opgericht 

(Van een onzer verslaggevers) 
AMSTERDAM, donderdag. — „Het Nederlandse volk omvormen tot 

een volksleger, dat door vrijwel geweldloos, maar in ieder geval 
niet militair verzet, zoals sabotage, spionage en pseudo-collabora-
tie, een eventuele bezetter in het nauw zal brengen". Deze gedach-
te, door provo-raadslid Roel van Duyn uitgewerkt in zijn nota ,,De-
mokratie als afschrikkingswapen", is de basis geworden voor het 
oprichten van de Volksuniversiteit voor sabotage, pseudo-erotiek 
en andere vormen van demokratisch verzet. 

De oprichting van deze „VU" is van-
morgen gepresenteerd in het Athe- 
• aeum Nieuwscentrum aan het 
Spui. Een der initiatiefnemers is 
Roel van Duyn zelf, die er, zoals hij 
vertelde, heel wat van verwacht. 
„Ik wil het uitdragen van mijn 
ideeën ook zeker niet beperken tot 
Nederland alleen. Er moet interne- 

' tionaal verandering komen in het 
militaire denken. Daarom ga ik ook  
raar Gent om daar op de universi-
teit te spreken." 

Student Ben Dankbaar (21) schetste 
de initiatiefnemers als „een groep 
mensen uit diverse groeperingen, 
zoals Provo, SJ, Bond voor Dienst-
we ars eri Cenirtm ►  voor Ge- 

loze Weerbaarheid". Dankbaar 
zelf komt uit de kring van de Bond 
voor Dienstweigeraars. 

In een stencil, dat hij uitreikte, is het 
doel, dat de oprichters voor ogen 
staat, verder omschreven met ,,het 
verwijderen uit de saineadeving van 
strukturen en instellingen, die ge-
weld en agressie in de hemd werken, 
zoals wapenfabrieken, militaire re-
search en het Leger". 

De Volksuniversiteit, die om acht uur 
zaterdagavond in het Mozeshuis aan 
het Watenlooplein een „diskussie-- 
en werkbijeenkomst" belegt, zal, al-
dus de initiatiefnemers, zichzelf op-
heffen als de BB het werk van haar 
heeft overgenomen. De Bloemen-
daalse biologieleraar Ruud Kater 
steunt dit werk door, met ingang 
van vanavond, elke donderdagavond 
onderricht te geven in sabotage-
technieken (in Alchnaiton, 0. Z. 
Voorburgwal 268). 

Van Thijn valt 
Samkalden 
aan over beleid 
nota-Van Duijn 

(Van een oreer verslaggevers) 
AMSTERDAM, donderdag — De 

fractievoorzitter van de PvdA in de 
Amsterdamse gemeenteraad, des E. 
van Thijn heeft vanmiddag bij het be-. 
gra van een gemeenteraa&vergadering 
een felle aanval gedaan op hei beleid 
van burgemeester Samkalden inzake 
de behandeling van de eabetagewera 
van bei provo-raadaild Roel van Duijn. 

Van Thijn vond dat dr Samkalden 
de hele naad belachelijk had gemaakt 
door de „te serieuze behandeling" van 
de nota. Hij zei: „Ik heb de buik vol 
van deze materie. Het is mij zeer de 
vraag of u verstandig heeft gehan- 

Van Duijn is hier gekomen om ons 
allemaal op de kast te jagen. Wij 
moeten ons niet belachelijk maken 
door serieus op zijn voorstellen in te 
gaan. Het enige antwoord dat ik kan 
geven is: we moeten gewoon doorgaan 
met ademhalen." 

Tot slot van zijn betoog zei de heer 
Van Thijn tot de burgemeester: „Voor 
het overige doet u maar zoals het u 
goed dunkt. Het is uw verantwoor-
ding." 
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De nota Roei van Duyn 

Democratie als afschrikkingswapen 

Burgemeester Bamkalden wei-
gerde Roei van Duyne „Nota aan 
de Gemeenteraad van Amsterdam 
inzake het publieke onderwijs van 
sabotage en andere niet-militaire 
verzetsvormen oftewel democratie 
als afschrikkingswapen" in het 
Gemeenteblad op te doen nemen. 
Hieronder de tekst: 

„Voordat wij de verschijnselen 
van de explosie nader bespreken, 
eerst iets over de gevaren van de 
atoombom in het algemeen. In de 
naaste omgeving van het explosie-
punt bestaan geen overle-
vingskansen; daar wordt alles 
vernietigd. Dan komt er een zone, 
waarin alles onherstelbaar bescha-
digd wordt, en waar u er alleen 
het leven af zou brengen, als u 
goed gedekt was. Daarop volgt een 
gebied waar wel zware, maar niet 
onherstelbare vernielingen zijn 
aangericht en de kans op ernstige 
persoonlijke ongevallen sterk ia 
verminderd." 

„Misschien vraagt u zich af: waar-
om zegt men niets over waterstof-
bommen? Zeer juist opgemerkt en 
wij haasten ons dan ook u te ant-
woorden. 
De waterstof bom (of 11-bom) ver-
wachten wij in ons land niet; een-
voudig niet, omdat de tegenstander 
hier met A-bommen al meer dan 
genoeg kapot kan maken en A-bom-
men veel goedkoper en talrjker 
zijn. De H-bommen zal de te-
genstander reserveren voor zeer 
grote doelen buiten ons land. 
Denkt u intussen niet, dat u er 
daarmee van af bent. Wij houden 
wel rekening met de mogelijkheid, 
dat ze in een buurland tot ontplof-
fing komen, en onverschillig of dat 
Duitsland, Engeland- of Frankrijk 
is, zullen ze ons moeilijkheden ge-
noeg kunnen bezorgen." - 
(citaten uit: „Toelichting op de 
wenken voor de bescherming van 
uw gezin en uzelf," een uitgave 

van de dienst Bescherming Bevol-
king.) 

Omscholing van de B.B. 
De dienst Bescherming Bevolking 
is niet in staat onze veiligheid in 
tijd van oorlog te garanderen. Te- 
gen calamiteiten zoals het gebruik 
van atoomwapens, waterstofbom- 
men chemische of bacteriologische 
wapens (waaraan in bovenstaande 
brochures gemakshalve geen enke- 
le aandacht geschonken is) ds geen 
dienst ter wereld opgewassen: De 
catastrofale verliezen aan mensen- 
levens, goederen en organisato- 
rische apparaten zullen een chaos 
doen ontstaan die, mede door de 
totale geestelijke ontreddering die 
zal optreden, hoogst waarschijnlijk 
het einde van onze cultuur zal be- 
tekenen. De film ,,The war game" 
(enige jaren geleden te zien in de 
Amsterdamse Cineac) illustreerde 
dit alles op macabere wijze. 
Uit het simpele bestaan van de BB 
blijkt dat men zelfs van de kant 
van de autoriteiten erkent dat ook 
het leger niet in staak geacht kan 
worden voor leven en veiligheid 
van de burgerbevolking borg te 
staan. Zoals in elke oorlog zal het 
leger integendeel juist oorzaak zijn 
van de desastreuze situatie waarin 
de bevolking zich bevindt. Immers, 
terwijl het de „vijandelijke" bevol-
king rechtstreeks naar het leven 
staat is het goeddeels de 
bestaansreden van het vijandelijke 
leger. Bovendien vormt het een 
doelwit voor vijandelijke militaire 
operaties, die het tin tijd van oor-
log uitlokt. Aangezien de combina-
tie leger-BB dus niet alleen een 
potentiële oorzaak van oorlog. is 
maar tevens volkomen ongeschikt 
in geval van oorlog de bevolking te 
besthermen, moet een alternatief 
voor deze combiamtie . .-:gevondert 
worden. 

(Vervolg zie pag. 8) 

DE GROENE 10 JANUARI 1970 PAGINA 4 



Volksu:niversitrit 
wil sabottágtnPlja'°  
verwezenlijken 
Van Onze verslaggeefster 

AMSTERDAM, 24 jan. 
Met de oprichting van de 
Volksuniversiteit voor Sabota-
ge, Pseudo-Erotiek en andere 

- vormen van demokraties verzet 
lijkt de beruchte „sabotage-
nota" van. Reel van : Duyn een 
redelijke kans te 'maken ver-
wezenlijkt te worden. Ren, 
aantal mensen' die zich sterk 

-• aangetrokken/  voelde tot deze 
nota heeft zich namelijk opge-
worpen om de ideeën die het 
Provo-raadslid hierin had 
vastgelegd uit te werken en te 
verbreiden. De eerste concrete 
stap was het organiseren van 
een cursus Sabotagetechnieken 
die iedere donderdagav.end in 
Alclueten zál Werden 'gegeven 
door Ruud /Cate?.A'-f .art 

vanavond zal in bet Mores
huis een discussie en werkbijeen- 
'komst worden gehouden.. Et zal 
gesproken worden door Mensen die 
hun eigen werktituatie zullen. be-
lichten om te Ontdekken op welke 
manier zij de ideeën uit de sabota" 
genot* ten uitvoer kunnen :brengen. 

— het verwijderen uit de samen-
leVing van structuren en luttel-
Hagen die geweld en agressie in 
de -hand werken. Voorbeelden 
hiervan zijn: wapenfabrieken, 
militaire research en het leger. 
Dit schept meteen de mogelijk-
heid voor praktiese ervaring. 

De oprichters van de Volksuni- 
. versiteit minrutvegeiggidiyi 

Dieáitweigeraara .Si-ers. Namen 

erdf-ne•rdauneCtiafilliraet 
kickt in vliegt, krijgen wij natuur-
lijk de schuld". zei een van -de 
woordvoerders. 

De:: Volksuniversiteit zal zichzelf 
trouwe et  onbeffen wanneer  
meent dat de Dienst Bescherming 

.- Bevolking er rijn voor Is om". deze 
belangrijke sabotage-taak over te 
nemen. 

Om de ideeën uit de aabotagendta 
te verbreiden zal de Volksuniversi-
de volgende punten nastreven: 

— Het Nederlandse volk omvor-
men tot een volksleger, dat door 
vrijwel geweldloos, maar in ieder 
geval -niet militair verzet, zoals 
sabotage, spionage en pseudocol-
laboratie, een eventuele bezetter 
in het nauw zal brengen. 

Pxaktisch 

j.tastu4.3i•:ji 
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gauwe.  *:ábi~oi :dit' ~bv 
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toch al schaarse riatutihtsblattettláltd 
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aal- volte Vin Ipattek 
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jastenanteit., . 
agretide 'de  
zode: wa 

College. 
lopen :in. 
sabotage- 
techniek 

ZOEL VAN DUIM 
... onneembaar ... 

. Van een onzer verslaggevers • 

AMSTERDAM, donderdag 

O. Or AMSTERDAM is opge- 
richt de Volksuniversiteit voor 
sabotage en Pseudo Erotiek,. 
die vanaf 22 januari wekelijk- 
se lessen in sabotage zal gaan 
geven onder leiding van de 
gologielegaae Ruud Kater. 

De • Initiatiefnemers • van 
. deze volksuniversiteit zijn 
geinspireerd door de emstre ►  

den nota van Provo-raadslid 
Duni en zemen het 

N volk te willen 
emvirmen tot . een.. volksleger, 
dat dOor vrijwel geweldloos 
verzet, zoals sabotage, een 
evei4nele belvlitlir In • het 

btengen. 

kgair lt de: 1111115Calelwas .44Le.: 
Wildeden.. Ook .dit laatste dimt 

• door • sabotage moeten gebost. ,  . 
ren, al doende zal men praktl:: 
eche ervaring kunnen opdoen 
voor de tijd dat men een be-
zetter zal moeten bestrijden. - 

,,Het begin 'zal . :eenvoudig 
zijn", vertelde men Vanmor- 
gen .bij -het bekendmaken Van . 
de ilainien.:.•4,Pamfletten zul- . 

RUUD -  KATER 
• ...sabotage • • • 

Iers Werden uitgedeeld onder 
dienstidielidge midtidren oin 
hen op te wekken tot sabotage 
en over enige tijd zullen de 
eenste afgestudeerden Van de 
sabotagenniversiteit zelf in 
dienst gaan om er ie praktise-
ren." 

Anoniem 
Do initiatiefnemers willen 

anoniem. blijven. Dit ondanks 
het feit,  dat men geen Maatre-
gelen van de overheid. .ver-
wacht, omdat men strijdt voor 
demeendle, hetgeen dé • etek- , ' 
held eik wil. 

,,Mast", gei een woordveer-
der,.,,wie weet' wordt volgende 
week al de munitiefabriek aan ' 
de Menawng opgeblazen en 
dan zou ik de schuld krijgen". • 
Daarom! geen namen. 
_ Reek van Dun, die in • de 

Athenneum boekhandel aan 
bet Spid bij de bekendmaking 
van het nieuws ever de sabo-
tageuniversiteit aanwezig was, 
zei veel: van de cursussen te 
verweekten. • 

,:Als set hele Europese ver-
dedigidgastelsel op deze 
ideeën: wordt opgebouwd, zal 
het een verandering hiliet•in-
ternationale militaire, deuken 
teweegbrengen", Verkondigde 
hij. ,  ',Europa zal een onneem-
baar blok worden." 
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'Op initiatief van Provo-raadslid Van Duijn 

Volksuniversiteit 
voor sabotage en 
verzet opgericht 

(Van een onzer verslaggevers) 

AMSTERDAM, donderdag. — „Het Nederlandse volk omvormen tot 
een volksleger, dat door vrijwel geweldloos, maar in ieder geval 
niet militair verzet, zoals sabotage, spionage en Preudo-collabora- 
tieaeen eventuele bezetter in het nauw zal brengen":1Yete gedach- 
te, &er"provo-raadslid Roel. van DuViiVdtgewerkb in zijn nota „De-
mokratie als afschrikt:ingeval:ge is de basis geworden voor het 
oprichten ,van de Volksuniversiteit voor sabotage, pieudo-erotiek 
en andere vormen van deinokretisch verzet. . 

De oprichting van deze „VU" ie van-
morgen gi==nirinn hetAfbe- 

stel het 
Spaar Zen der britiatietnetners is 
Roel van Duin re«, die er, soverzierscilhiE 
verteld" heel wat van 

vs« het uitdragen vim mijn 
ideeën ook zeker riet beperken tot 
Nederland alkira Er moet batema-
!tonaal veranekring koenen -  In het 
mikte re denken. ~Om pi ik ook 
moor Gent om daar op de tankend- 
kit te- stehen." 

alikas Ben Daad:aar (al) .tetete 
de ~nemers eb neen groep 
meeteen uit divers* groeperingen, 
zoals Provo, S.T, Bond voce Dienst-1 

;=113
en Centrum voor Ge- 

. Weediambeicr. Dankbaar 
. salt komt uit de kring van de Bond '  voor ~weigeraars. 
In een ohne& dat hij uitreikte, bs het 

doei,  des. . de sipitddeti voor ~a-
obsii, ~der smet even Met „het: 
=en uit de semen~ van I 

kestallingen, .die ge- 
weiden agreadi in de handwerken. 

• mede wnPoiniebribelre" raititdoe 
enerch en het leger". 

De Valkansivendieit, -die om adat uur 
zaterdagavond in het Mozeshuis aan 
het . 

Watednoplein een „dieftuarie-- 
en werlrbijeeniremor belegt, zal, al-
dus de 1~~emers, zichzelf op-
heffen als de BB hek werk van heer 
heeft overgenome. De Bloemen- 
daselee biologieleriar knel Kater 
ateiroit. Ok werk dodaldsilertdairog 

te. 	in aehétage- 
(in Anneton, . - 0. Z. 
208). 
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weliswaar vreselijke gevolgen, doch 
bij een nucleaire oorlog d» dese 
gevolgen veel rampealiger: 

GOM), nu de bezwaren uit de _ 
weg zijn geruimd, terzake: 'Een 

J 
,/ 

• 
I I ? 

-p DEZE RUBRIEK 	dinsdag 
enkele onthullende citaten gepu-

bliceerd uit de sabotage-nota van 
Roei van Duyn, de laatste der Pro-
vo's in de Amsterdamse gemeente-
raad. Burgemeester Bamkalden 
heeft geweigerd deze nota in het 
gemeenteblad van Amsterdam af 
te drtikken. Hij zou ta revolutionair 
zijn, té nieuw, té gevaarlijk. 

Onzin, zo nieuw zijn de ideeen 
van Van Duyn niet. Peren heb-
ben na de invasie in Tsjechoslowa-
kije (21 augustus 1968) ook al der- 
gelijke ideeën gelanceerd. En ook 
zij hadden het niet bedacht. Zie 
maar wat wij lezen In een in 1968 
door luitenant-kolonel K. P. Bloe-
ma gepubliceerd boekje 'Moderne 
politieke strategieën' lezen. Hoofd-
stuk 13 heet: 'Onerrilla, een defen-
/leve afschrikking'. 

Voor we nu aan het citeren 
slaan, moet ons nog even van het 
hart dat ook aan luitenant-kolonel 
Bloema een steekje los moet zitten. 
Bij is namelijk één van die 
zeldzame topmilitairen„ die lid zijn 
van de Partij van de :Arbeid Een 
verdacht persoon dus. Maar 

'Tegen een 
ring in in Europa worden verschillende 
bezwaren aangevoerd. Deze be- 
ervaren gelden echter alleen.. in , 

 dien wordt gedacht aan een gum- 
welke niet ls aangepoot aan 

omstandigheden die een deterrene- 
effect (daar heb je dat woord Weer ) 

 moeten, hebben Het terrein is 
nimmer een beaWaer, went een 
guerrilla vereist een psychologi- 
sche instelling dle tot doel heeft 
een bezettende macht, ongeacht de 
omstandigheden afbreuk te doen. 

bezetter dient nergens een normaal 
functionerende • maatschappij aan 
te treffen. Beetuureorganen moeten 
zijn uitgeweken • of ondergedoken, 
gezagsorganen (justitie, politie) 
eveneens. Allerlei diensten zullen 
niet meer functioneren, zodat de 
voorziening van water, elektra, gas, 
wiedidddistributie enz. ha gevaar . 
komt..In zijn meest felle vormen 
zal een zodanige guerrilla de totale 
ontwrichting van de maatschappij 
tot gevolg hebben' 

Luitenant-kolonel Bloem is 
hiennee niet tevreden: 'Daarbij 
komt de noodzaak van een Inten-
sieve anti-vijandelijke propaganda. 
Deze' kan worden voorbereid door . 
de volledige vernietiging van alle ' 
bestaaande publiciteitsmedia In een 
bezet gebied (drukpersen, radio- en 
tv-stations), het onderduiken van 
allen die zijn betrokken bij publi-
citeit (journalisten, radio- én tv-
commentatoren, • technici, ene.) en 
het ervoor in de plaats stellen van 
duizenden .clandestiene kleine. 
drukpersen • (stencilmachines 'e.d.) • 
en radii:zendertjes.' 

Zindelijk Iemand die Inziet hoe 
belangrijk . persmuskieten zijn. 
Maar hij gaat verder: 'Tenslotte 
zou in dergelijke chaotische en anti-
vijandelijk ingestelde • gebieden de 
gehele bevolking tijdig voorzien 
dienen te • worden van wapens en • 
munitie, Zodat een Meer ontstaat 
waarbij de strijd om het meest 
primitieve bestaan op de voorgriand 
staat In zwik een sfeer van chaos . 
Met miljoenen desperate gewapen-
de mensen, vijandig gezind tegen 
de agreeeor, is een bezetting onmo, 
gelijk: 

Het sana s6 uit Van Dams nota 
kunnen zijn gelicht, nietwaar? 
Maar Bloem bedoelt het dan ook 
net zo serieus als Van Duyn 'Ver-
gelijkt men zult een defendeve af- 
sohrikldnig: concludeert hij, 'met: 
de thane • geldende offensieve 
nncleaire ab-~kIdng dan heeft . 

. een moderne guerrilla In Europa • 

Provo (3) 
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Onderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc. 

Blijkens verschillende publicaties in diverse couran-
ten is een dezer dagen opgericht de "Volksuniversiteit voor Sabotage, 
pseudo-erotiek en andere vormen van demokratisch verzet". Oprichters 
van deze "Universiteit" zouden zijn ex-provo's, de Bond voor Dienst-
weigeraars en SJers. Een en ander zou zijn voortgekomen uit de bekende 
sabotage-nota van het Amsterdamse gemeenteraadslid Roel van DUIJN. 

Uit persberichten bleek dat aanvangend op donderdag 
22 januari 1970, iedere donderdagavond te 20.- uur, een cursus sabota-
getechniek zou worden gegeven in het studentenhuis "Akhnaton", geves-
tigd Oudezijds Voorburgwal 268, te Amsterdam. De eerste cursus op dit 
gebied zou gegeven worden door: 

Op donderdag 22 januari 1970 waren in "Akhnaton" aan- 
wezig ongeveer 100 personen, waaronder 10 van het vrouwelijk geslacht. 

Voorzover was waar te nemen kwam het merendeel van de 
aanwezigen uit studentenkringen. Leden van de SJ werden niet waarge- 

Te ongeveer 20.30 uur opende 	 de bijeenkomst. 
In zijn openingswoord deelde hij de aanwezigen mede dat hij tot het 
houden van deze cursus was gekomen door de nota van Roel van DUIJN, 
inhoudende "Demokratie als afschrikkingswapen" en waarin Miler meer 
gesteld wordt dat de huidige BB (Bescherming Bevolking) niet meer 
capabel zou zijn in de huidige vorm. (Wat kun je nog doen bij een 
atoom oorlog?)Roel van DUIJN zou de BB omgeschoold willen zien tot eer 
soort sabotage-dienst. irgVolksuniversiteit", aldus  	zal de 
ideeën van deze nota uitwerken en verbreiden, hetgeen concreet inhoudt 
dat: 
a Het Nederlandse volk moet omgevormd worden tot een volksleger dat 

door vrijwel geweldloos, maar in ieder geval niet met militair 
verzet, zoals sabotage, spionage en pseudo-collaboratie, een 
eventuele bezetter in het nauw zal brengen en 

b Het verwijderen uit de samenleving van strukturen en instellingen 
die geweld en agressie in de hand werken. Voorbeelden hiervan zij] 
wapen-fabrieken, militaire research en het leger. Dit schept meter 
de mogelijkheid voor praktische ervaring. 

De eerste cursus wilde 	 gebruiken om het nut van 
sabotage uit te leggen. Het belangrijkste was naar zijn mening de 
defensieve sabotage of guerilla, welke strijdwijze de enig effectieve 
is. Als voorbeelden noemde hij Viet-Nam, Het Midden Oosten en Bolivia 

Sabotage is volgens 	onder te verdelen in: 

a Economische sabotage 
b Militaire sabotage 

De economische sabotage is o.a. mogelijk in de Neder-
landse havens en de metaal industrie. Een eenvoudig voorbeeld gaf 

nomen. 
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door het b.v. verstellen van een draaibank of het ontregelen 
van lopende banden. Als voorbeeld van sabotage in de militaire 
sfeer het laten vallen van een kist met moeren en bouten in een 
machine, zoals dit enige tijd geleden was gebeurd aan boord van 
een der Nederlandse kruisers in Den Helder. 

Een groot gedeelte van het betoog van 	was gewijd 

aan sabotage in het leger. Hiervoor zou je, a us 	
gewoon in 

militaire dienst moeten gaan en je als onberispelijk militair moe-
ten gedragen. Zodra de kans zich voordoet zou sabotage gepleegd 
moeten worden, zoals het onklaar maken van leger-voertuigen, door 
b.v. suiker in brandstoftanks te doen, het wegmaken of veranderen d  van dossiers of het saboteren van munitie. Volgens zijn zeggen  

zelf onderricht kedmma gehad in het onklaar maken van geweren, 
bracht naar voren dat waar in de nota Van DUIJN 

gesproken wbrdt over bezetters, dit ook de Nederlandse regering 
zou kunnen betekenen. Om deze regering echter omver te werpen moet 
eerst de sabotage in het leger goed functioneren. Volgens 
wordt er al veel gesaboteerd in het leger. Hij zou in het bezit 
zijn van een lijst met namen van saboteurs, die bereid waren met her 
samen te werken. 

Na de inleiding van 	werd de discussie geopend. Op 
dit moment arriveerde in de zaal een in een luchtmacht-uniform ge-
dnken persoon, die zich voorstelde als sergeant  	

oud 25 
jaar, beroepsmilitair te Soesterberg. Om deze verschijning ontstond 
veel hilariteit. De sergeant mengde zich niet in de discussie en 
bleef achter in de zaal staan. Er rees enige twijfel over de echt-
heid van de sergeant omdat hij een ouderwets uniform droeg zonder 
distinctieven. Dit vermoeden werd groter toen even later een jonge- 
man binnenkwam gekleed in een landmachtuniform in de rang van luite 
nant-kolonel. Deze deelde mede afkomstig te zijn uit de Prins Bern-
hard kazerne te Amersfoort. Hij was gekleed in een niet meer in het 
Nederlandse leger gebruikt uniform. De kleur van de tuniek was ge-
lijk aan die van de pantalon in de oude legerkleur. Op de schouder 
van de tuniek bevonden zich epauletten met het artillerie-teken en 
op de revers een zwart vierkantje met een ster. Enige aanwezigen 
trachtten deze militair uit de tent te lokken om ze als studenten 
te ontmaskeren. De sergeant van de luchtmacht verliet hierop de 
zaal. De luitenant-kolonel liet zich echter niet strikken en het 
kwam zelfs zover dat 	 hem aanbood achter de lessenaar plaats 
te nemen en zijn visie weer te geven hetgeen de luitenant deed met 
de volgende woorden: 

"Mijnheer 	U bent een zeer gevaarlijk persoon. Aar 

wezigen, wilt U vrij ZI-Jii; wilt U niemand doden? Maar wat is het 
alternatief van het plan 	? Dat U zult moeten doden, want 
guerilla vereist het doden en het gaat er om dat de demokratie, di( 
wij hier hebben, gehandhaafd wordt. Dat het mogelijk is om hier 
plannen te maken over sabotage is het gevolg van de demokratie die 
wij hier hebben met steun van het Nederlandse leger. Het leger is 
een belangrijke kracht om in vrijheid te kunnen leven. Neem als 
voorbeeld Tsjecho-Slowakije. We moeten altijd bedacht zijn voor he

- 

rode gevaar." Op de vraag aan de luitenant of hij op eigen initiatie 
naar Akhnaton was gekomen deelde hij mede gestuurd te zijn door 
zijn generaal. Er bestond gedeelde twijfel aan de echtheid van de 
militairen. Enige aanwezigen dachten dat het een stunt van 
was, doch deze was zelf niet zo gelukkig met de verschijning van 
de militairen daar zijn gehele discussie in de war liep. Inmiddels 
waren reeds ongeveer 60 personen uit de zaal verdwenen. 

Omstreeks 22.15 uur verdween de luitenant-kolonel en 
werd in kleine groepen verder gediscussieerd over het nut van sabo 
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tage. De meningen liepen hierover sterk uiteen. Ongeveer 20 perso-
nen stonden achter de ideeën van 

Te ongeveer 24.- uur werd de bijeenkomst door 	be- 

eindigd. 	 deelde mede dat hij de volgende week wiln
-kaen 

tot het oprichten van een sabotage-groep. Hij vroeg de aanwezigen 
hierover de komende week de gedachten te laten gaan. 

Over de organisatie van de avond is weinig duidelijk ge-
worden. Wel bleek dat 	in gezelschap was van een jongeman 

Hij deelde aan de áanwezigen pamfletten uit 
Blijkens dit pamflet zal op zaterdag 

24 januari 1970 een discussie en werkbijeenkomst worden gehouden 
in het Mozeshuis aan het Waterlooplein te Amsterdam. Einde. 



Onderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc. 

Op zaterdag 24 januari 1970 heeft in het Mozeshuis 
aan het Waterlooplein te Amsterdam, een discussie- en werkbijeen-
komst plaatsgevonden, in het kader van de onlangs opgerichte 
-"Volsuniversiteit voor sabotage en pseudo-erotiek". 

Te ongeveer 20.15 uur, werd de bijeenkomst geopend. 
Aanwezig waren ongeveer 80 personen, waaronder: 

Van D U IJ N, Roelof7Haw Gerrit, geb. te Den Haag, 20-1-1943_ 

Het merendeel van de bezoekers varieerde in de leef-
tijd van 14 tot 23 jaar. Van enige leiding of organisatie is niets 

gebleken. 	werd weer geassisteerd door de jongeman man 

Sjers waren niet aan- 

	 hield een inleiding over sabotage, waarna een 
discussie op gang kwam. Tijdens deze discussie voerde Van DUIJN het 
meest het woord, waarbij hij de toekomstige saboteur herhaaldelijk 
op zijn verantwoording wees. Hij stelde b.v. dat van onverantwoorde

-

lijke militairen, verantwoorde mensen gemaakt diende te worden. 
wilde de sabotage beperken tot de militaire 

instanties. Hij vond dat eerst in het leger begonnen moest worden 
waarna overgegaan kon worden op burger objecten. 

Besloten werd vervolgens om de aanwezigen te verdelen 
in zes groepen voor het houden van een discussie in groepsverband. 

De groepsdiscussie nam ongeveer drie kwartier in be-
slag. Uit elke groep werd iemand aangewezen om het in de groep be- 
sprokene weer te geven. In de groepen werden de volgende onderwerpen bespro- 

ken: 
a Op de kruising van de Wibautstraat en de Ruijschstraat kopspijker 

tjes te gooien in het spitsuur om het verkeer te ontwrichten. 
b Bij parkeermeters speelgoedautootjes neer zetten en een kwartje 

in de parkeermeter doen zodat men het autootje niet kan weghalen
,  

c Telefooncellen te vernielen door b.v. het toestel buitenwerking 
te brengen. 

d In het leger motorvoertuigen en andere instrumenten te vernielen 

e Bij de BB gaan en daar trachten de zaak te saboteren. 
f Een illegaal krantje te laten verspreiden onder de naam I.N.P. 

wezig. 
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(Illegaal 	 a e Nderinds Perbureau) Deze krant zou de bevolking op 

de hoogte 'Moeten brengen
s  waarom verschillende dingen vernield of 

beschadigd zijn geworden. 
Van DUIJN deelde nog mede dat op woensdag 4 februari 

1970 in de gemeenteraad van Amsterdam een debat zal plaats vinden 
over zijn sabotage-nota. Hij riep een ieder op om op de publieke 
tribune te gaan zitten. 

Ook werd nog medegedeeld dat in het vervolg op iedere 
donderdagavond door Roel van DUIJN of 	

scholing in 	- 

tage zal worden gegeven in gebouw Akhnaton,—Maizijas Voorburgwal 
268, te Amsterdam. 

Besloten werd ook om op iedere eerste maandag van de 
maand een bijeenkomst te houden in perceel Johannes Vermeerstraat 

28, te 
Amsterdam. Voorzover bekend is dit perceel in gebruik als 

studenten societeit. 
Te omstreeks 22.30 uur werd de bijeenkomst beëindigd. 

Einde. 



VOLKSUNIVERSITEIT VOOR SABOTAGE EN PSEUDO/EROTIEK 

EN ANDERE VORMEN VAN DEMOKRATIES VERZET 

Zr - ERDAG 24 JANUARI A.S. 

20.00 uur in het MOZESHUIS 
(naast de Mozes en Aaronker .k "iaterlooPlein) 
DISKUESIE EN WERKBIJEENKOMST. 

DONDERDAG 22 JANUARI 

en in het vervolg ELKE DONDERDAGAVOND 
in LKHNATON, 0.Z.Voorburgwal 268 
kursus S.,.BOTAGETECHNIEKEN door RUUD KATER 

de volksuniversiteit zal de ideeën die in de nota 

DEMOKRATIE ALS AFSCHRIKKINGSW•PEN 

van het provo-raadslid Roel van Duyn zijn vastgelegd, 
uitwerken en verbreiden. 
konkreet betekent dit: 

- het Nederlandse volk omvormen tot een 
volksleger, dat door vrijwel geweldloos, 
maar in ieder geval niet militair verzet, 
zoals sabotage, spionage en pseudocolla-
boratie, een eventuele bezetter in het 
nauw zal brengen. 

- het verwijderen uit de samenleving van 
strukturen en instellingen die geweld en 
agressie in de hand werken. voorbeelden 
hiervan zijn: wapenfabrieken, militaire 
research en het leger. dit schept meteen 
de mogelijkheid voor praktiese ervaring. 

DE VOLKSUNIVERSITEIR ZAL ZICHZELF OPHEFFEN ALS DE 
DIENST BESCHERMING BEVOLKING DEZE WERKW-MHEDEN 
VAN HAAR HEEFT OVERGENOMEN. 

• / • 
/ • J 
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VOL4U VEMITErrg dermotopatie veir2e&-. 
cialist, de schoft. Maar weinig mensen wisten 
arecies te vertellen wat er fout was aan zijn 
ideeën. Ja, dat hij de wereld wilde veroveren, 
maar daar kom je niet veel verder mee. We 
kennen wA. de spelregels, maar niemand weet 
welk spelletje er precies gespeeld wordt. 	. 

De volksuniversiteit kan natuurlijk dan ook 
niets anders zijn dan een demokratiese volks- 
universiteit: waar iedereen gebruik van kan 

de effektieve verdediging van vrijmeid en de- 	
maken en waar alles besprogen en bestudeerd 

mokratie in obrlogst:jd. 	
• kan worden. Er zijn dus geen betweters of 

De vijand staat voor de deur. DE RUS loert hoogleraren maar iedereen bepaalt zelf wat 

op ons. HES? GELE GEVAAR. Veelzeggende en 	
hij weten moet en hoe hij het aan de weet komt. 
De volksuniversiteit zorgt alleen voor het 
nodige materiaal. In het begin zal er een 
chaos zijn, wanneer zo maar alle neninéén ge-
lijkelijk aan bod kunnen komen. Want er is een 
chaos in de hoofden der Nederlanders. Nu 
zwetst en diskussieert ieder voor zijn eigen 
gelijk, nu is er nog een wedstrijd in geleerde 
woorden of nietszeggende diepzinnigheid. In 
de Volksuniversiteit zal daar aan een eind 
komn. Zie hier hoe: • 

Op een of andere wijze heeft iedere Neder-
lander een plaats in het geheel en daardoor 
een zekere machtspositie: hij kan beslissen 
of hij zijn taak goed of slecht vervult, of hij 
het staatsbestel versterkt of verzwakt. Wan- 
neer een overgrote meerderheid besluit het 

tiatiefnemers tot de volksuniversiteit, menen 
dezè uitkomst gevonden te hebben. 

Al is het dan geen eenvoudige. 	Op de 

VARA TV, in het programma 'Goed Leven' dat 
verstoord werd door linkse jongeren, hebben 
we gezien welk een chaos er ontstaat wanneer 
plotseling de normale gang van zaken in het 
honderd loopt; wanneer iedereen, zowel links 
als rechts geen houvast meer heeft aan tevo- 
ren gemaakte afspraken, wanneer niemand zich 
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Wat is dat nu weer voor een grap, die 
volksuniversiteit ? 'zeker weer zo'n ludieke 
toestand van die van Duyn, gefinancierd door 
Moskou en Peking. Vergeet het maar. 

De volksuniversiteit voor sabotage en 
pseudo-erotiek is allesbehalve een grap. Eet 
is het alternatief voor ons Nederlandse leger 
en B3; een alternatief dat in hoge mate zal 
bi•dta-en tot de veiligheid van ons land en 

angstaanjagende begrippen.. De overheid is 
tot nog toe in ernstige mate in gebreke ge- 
bleven .net het serieus nemen van doelmatige 
maatregelen tegen dit gevaar. Er is meer ge- 

let op de winsten die er vloeiden uit het 
Militairindustrieel complex, het geheel van 
industrieën dat zijn bestaan dankt aan de 
massale uitgaven voor militaire zaken en 
oorlogen, dan dat ze zich er om bekommerde 
werkelijk geschikte strijdmethoden te vinden 
om de VIJAND te lijf te kunnen gaan. of af te 
schrikken. 

De nota van Roel van Duyn, ook al is het 
dan een provo, heeft ons de ogen geopend. 
Maar daar kan het niet bij blijven. We kunnen 
DE VIJAND niet met open ogen zijn gang laten 
gaan. De Nederlander zal zelf het heft in 	staatsbestel te verzwakken omdat DE AUs het  

handen moeten nemen. Het partikulier initia- 	
heeft overgenomen, kan dat staatsbestel niet 

tief zal hier de uitkomst bieden. Wij, de ini- meer gehandhaafd worden. De bezetter kan dan 
niet anders meer dan met de staart tussen 
zijn poten het veld te ruimen, ook al probeert 
ie eerst nog even met repressailles, mislei-
ding en bedrog de tegenstand te breken. Ntar-
schijnlijker is dat elke VIJAND de lust tot 
bezetten zal vergaan wanneer hij weet wat hem 
te wachten staat. 

Het onderwijs in sabotage en andere vormen. 

 van demokratjes verzet zal dan ook voor ieder-
een anders liggen, afhankelijk van zijn plaats 

meer kan verlaten op enig gezag. Logies na- 	
in de maatschappij. Belangrijk is daarom dat 

tuurlijk want niemand heeft ooit geleerd zich 	
.de Nederlander weet hoe zijn bezigheid past in 

zelfstandig zonder gezag te gedragen. De 	
het,grote geheel, zodat hij ook weet hoe hij 

mensen willen vrij zijn. Jawel.•:;.aar als DE RUS het grote geheel kan saboteren. 
gekomen is, waar is dan ons houvast ? Wie 	

Als er bijvoorbeeld een groep verpleegsters 

weet eigenlijk nog wat demokratie is wanneer. begint met hun volksuniversiteit dan zullen 
de spelregels verdwenen zijn ? Alsof demokratie ze beginnen moeten met het probleem hoe ze 
een spelletje is. zich in kan beroep kunnen veiligstellen tegen 

	

De volksuniversiteit zal de mensen op die 	elke aanranding van de demokratie. Om te be- 

chaos moeten voorbereiden. De volksuniversi- • ginnen kunnen ze dan proberen het eens te wor-
teit zal de mensen de middelen aanreiken om te den over wat 'vrijheid' en 'demokratie' voor 
leren hoe je de manipulatie van DE VIJAND kunt een verpleegster betekent. Dan zouden ze bij-
doorbreken en onder kontrole brengen: de Volks- voorbeeld kunnen nagaan of. de rel die in 

universiteit zal van elke Nederlander een 	
Utrecht ontstaan is tussen de jongerensocie- 

deskundig verzetsstrijder maken. En daarom niet teit Kasieno en de direktie van het Utrechts 

alleen deskundig in sabotage, pseudo-erotiek 	
Diakonessenhuis, dat de verpleegsters verbood 

en andere vormen van demokraties verzet, maar naar de Nasieno te gaan; of dat niet een 
66k deskundig in demokratie. Want ook daarin 	truukje van de russische agenten is, die de 
is de overheid nalatig gebleven: zij heeft ons Kasieno gebruiken om de verpleegsters op te 
alleen geleerd wat de spelregels zijn, zij heeft hitsen tegen het gezag; of dat DE RUS soms in 

ons niet geleerd wat vrijheid werkelijk•betekent, bestuur van het Diakonessenhuis zit om de 
wat demokratie werkelijk inhoudt wanneer de 	verpleegsters alvast te doen wennen aan de 

	

spelregels wegvallen. Wat zegt DE RU3 als hij 	
diktatuur die zij willen vestigen als ze ge- 

komt ? 'Mensen, onze spelregels zijn betet'. 	
komen zijn. Als dat zo is kunnen ze de direk- 

	

Net wat Hitler zei, hij noemde zich zelfs so- 	teut verleiden met pseudo-erotiek en hem zo 
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eindelijk 'n positief, 
reëel alternatief van 

die jongens ! 

Ornr 5n5kk ir")  3.n - 
'bef, eb Wilg d  Vn a°10' 
lar/a4t% WIM 

, ■1/4./ 
. gif 

 

C C/2 
I. t>„ 

00BnottaliMtgek,  
(5e2ratunio bit-igrtt, 
ey:gmettveagInt2W0  

0 ;..eit-rtsbotier2 Wh-°e37)«. 

--1 
etga>"-rl'e-"o, t%envi te -9r i 
o alz:":0e1:31% ufromex..(3 , 
ose5.52.2,),0 er;tecabwora2 

cr-sr,-am kJ:fa Irs'-'J r:2 .12eS 
efft ZGri,?1(5,,leett'S 

o .r,Z1V.,22714C;I:o liViMplid I- 

tot andere gedachten brengen of te schande maken. Wanneer de' jongerensocieteit fout is sabo-
teren ze die gewoon door er weg te blijven en via de ondergrondse pers de mensen op te roepen 
hetzelfde te doen. Vorig jaar is op die manier de exploitant van de Tuf Tuf Bar in kaastricht 
weggesaboteerd omdat hij geen langharigen toeliet. Laar daar bleek het gemis van een volksuni-
versiteit: de exploitant verdween maar de eigenaar bleef dezelfde. De volksuniversiteit kan 
dergelijke fouten voorkomen doordat je er leert hoe onze demokratie in elkaar zit. Wanneer op 
die manier elke Uederlander weet wat de demokratie van hem verlangt en alle ondemokratiese 
strukturen verdwenen zijn -die zijn gevaarlijk omdat de RUS er een dankbaar gebruik van kan ma-
ken- dan zal elke RUS of CHlEESS het wel uit zijn hoofd laten hier iets te zoeken. 

.7.7.77.77777:77. . 
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Onderwerp: 
Vergadering kabouters  
in Utrecht. 

Op zaterdag 13 februari 1971, heeftSin het"Centrum 't KAN" 
gevestigd Stationsstraat 4, te Utrecht, een bijeenkomst plaatsgevonden 
van verschillende kabouters 'git Nederland, i.v.m. de komende tweede ka-
merverkiezingen. Aanwezig waren ongeveer 20 personen, waaronder: 

Van DUIJN  Roelof H.G. ..geb. 20-1-1943 
Het onderwerp van de bijedkomst bestond hoofzakelijk uit 

het samenstellen van een lijst van kandidaten voor de komende verkiezing 
van leden voor de tweede kamer. 

Er werd een tijdelijke lijst samengesteld waarop zowel man-
nen als vrouwen voorkwamen. Men vond dit belangrijk daar vrouwen soms 
meer invloed hebben dan mannen. Er werd een voorbeeld aangehaald uit de 
raad in Den Haag, waar     en zijn vrouw (die ook aan 
wezig was) deel van uitmaken. 

was van mening dat gezinnen deel van de tweede kamer 
moesten uitmaren tenteken van de vruchtbaarheid. Om de paar minuten 
diende 	 een motie in. Dit ging. de aanwezigen zo vervelen dat hij 
herhaaldelijk gemaand moest worden zijn mond te houden. Tevens vond 
dat er tenminste tweemaal gestemd moest worden, het gaf niet waarover. 

Van DUIJN kwam met het voorstel om een campagne te gaan voe-
ren met paar3-7/1 wagen langs de verschillende kaboutersteden. 	 

die thans ook op de lijst var kandidaten prijkt, ver-
kl-Jarde dat zij nu wel als lid van de P.S.P. zal worden geschrapt. Te-
vens deelde zij mede dat er volgende week zaterdag in haar huis te Hei-
looeen vergader—week—end zal worden gehouden waar alle mensen die op de 
lijst voorkwamen hierbij uitgenodigd werden. 

vroeg of hij ook mocht komen, doch dit werd geweigerd. 
Hierop werd 	zo kwaad, dat hij de hond van 	  oppakte 
en die in het gezicht van 	 gooide. De hond liep hierop jan- 
kend weg. Bij de overige aanwezigen was dit de druppel die de emmer deed 
overlopen en men besloot 	 de zaal uit te werken. 	ging echter 
in een hoek staan en schopte naar een ieder, die bij 11-6E-375 de buurt 
kwam. Een zag geen kans 	 de zaal uit te werken, zodat hij weer 
rustig kon gaan zitten. 	 6- pari< ~4 

Na enige ogenblikken lp 	 weer op toe, pakte 
hem bij zijn benen en liet hem kop 	 n. 	 werd hierop zo 
kwaad dat hit 	schopte waar hij hem maar raker kon. 	 begon 

hierop als eenn—THaiaan in het rond te dansen en schreeuwde allerlei ge-
luiden. Uiteindelijk werd er toch nog een voorlopige lijst samengesteld 
waarop voorkomen: 

en een zekere 
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Onderwerp: 
Volksvergadering kabouters. 

r- 
Ifiji 	• 

Op donderdag 17 d e c embiLlg-7-0 	 iret-kë5-ciu'w-  van de 
B.B.K., aan de Nieuwe Prinsengracht 29, te Amsterdam, een volksvergadering 
van de kabouters plaats gevonden. Aanwezig waren ongeveer 55 personen, 
waaronder: 

Van DUIJN, Roelof H.G. 	 geb. 2041.1943 

	. van het dienstencentrum bejaarden 
deelde mede dat hij bezig was met de organisatie van de aktie "Morgenster" 

Deze aktie houdt in dat op 2e Kerstdag in de morgenuren een 
"diner" zal worden georganiseerd voor de bejaarden. Het "diner" zal worden 
geserveerd op de voetweg voor het stadhuis van "De oude Maatschappij", op 
de Oudezijds Voorburgwal. B&W en alle raadsleden zullen worden uitgenodigd 

De bedoeling is dat in de vroege morgenuren van de 2e Kerstdag 
bij hotels en restaurants in de stad nog consumeerbaar voedsel op te ha-
len met bakfietsen en dat aan de gasten op te dienen. 

Van DUIJN, Roelof H.G. riep de kabouters op om op zaterdag 
19-12-1970 deel te nemen aan de demonstratie tegen het proces in Burgos. 

verzocht de kabouters op vrijdag 
18-12-1970 naar de zitting van politie-rechter te komen i.v.m. zijn 
zaak. (kraken van het pand van Van Veen in de Hartenstraat.) 

Omstreeks 21.15 uur werd opgeroepen om naar het pand van Van 
Veen te gaan om daar een demonstratie te houden tegen de rechtzitting op 
18-12-1970. Ter plaatse bleek dat er een ruit was ingeslagen en dat enkele 
kabouters bezig waren om via een schakelkast van het GEB licht te maken 
in het pand. 	 en   waren bezig leuzen 
op de rijweg Tischilderen, zoarg-ioinigFechtspraak en dergelijke. 

De gealarmeerde politie wist ook niet wat te doen en vroegen de 
kabouters wat de bedoeling van hun aktie was. Na enige gesprekken gevoerd 
te hebben tussen politie, kabouters en buurtbewoners, was het geheel afge-
lopen. Einde. 

C -V - 



DE ZAAK VAN VEEN 

DE RUITER 

KROONENBERG 

Naar aanleiding van de bezetting van de panden van het 

vroegere beddenmagazijn "VAN VEEN" in de Hartenstraat 

op 9 en 10 september zullen drie bezetters, te weten: 

Frits Bollmeyer, 

Henk van der Kley en 

Pim van den Berg 

op vrijdag 18 december 1970 bij de politierechter 

Mr. Nomes, 

zitting houdende Lange Leidsedwarsstraat 3, terecht moe-

ten staan. 

Getuigen, opgeroepen door verdachten, zullen zijn: 

Roel van Duyn, ambassadeur van Oranje 

Vrijstaat 

Dhr. Wim Velthuyzen, ko5rdinator aktie-

groep Gerzon 

Dhr. F.L. Schrader, ex-bedrijfsleider 

N.V. van Veen. 

De zitting vangt aan om 14 uur. 

Roel van Duyn, Wim Velthuyzen, Hans Koorbrink en D'66 

raadslid Martini, allen leden van de aktiegroep Gerzon, 

hebben de Officier van Justitie schriftelijk gevraagd 

hen ook als verdachten in deze zaak te dagvaarden. 



Onderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc. 
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Op donderdag 5 februari 1970 heeft Wederom in het 
studentenhuis "Akhnaton", gevestigd Oudezijds iforburgwal 268, te 
Amsterdam, een bijeenkomst plaats gevonden, uitgaande van de "Volks- 

univel- siteit voor sabotage en Lseudo-erotiek" 
Aanwezig waren ongeveer 100 personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof Hugo Gerrit, geb. te Den Haag, 20-1-1943 

Te ongeveer 20.- uur begon de bijeenkomst met het ver-
delen van de diverse ministeries van de "Oranje Vrijstaat" onder de 
aanwezigen. Van ieder ministerie was een kaart aanwezig, wearpp men 
zijn naam kon plaatsen. Uit deze namen werden de diverse anbtenaren 
gekozen. Van dèze gelegenheid werd weinig gebruik geraakt. Door op-
merkinp•en in de zaal kon bemerkt worden dat het oprichten van de 
"Oranje Vrijstaat" voor de meeste aanwezigen een ludieke aangelegen- 

heid was. 
Van DUIJN las vervolgens de - eerste staatscourant voor 

en benoemde zira-eir7Eteen tot ambassadeur van deze staat in Neder- 

land. Te ongeveer 21.45 uur begaf iedereen zich naar buiten 
teneinde aanwezig te zijn op de Dam bij het planten van een Oranje-
boom, als symbool van de nieuwe staat. 	

 riep een ieder bijeen 
om uit zijn auto gras-plaggen in ontvangst te nemen om deze rond de 
boom neer te leggen. Op de Dam werden stenen uit het midden-terrein 
gehaald waarna een gat werd gegraven om de boem te planten. Toen de 
boom eenmaal stond werd er omheen een rondedans gemaakt, •waarbij 
het nieuwe volkslied gezongen werd. (De Uil zat in de Olmen). Dit 
lied werd enkele malen herhaald, vooral het refrein Koek Koek. Om-
standers dachten dat alles op boer Koekoek betrekking bad. Op onge-

veer 22.30 
uur was het geheel beëindigd. Akties werden niet aange- 

kondigd.Van een zekere 	
- (vermoedelijk voorzitter 

van Akhnaton) n.g.o. wer -: nog vernomen dat er volgende maand poli-
tieke discussies in Akhnaton zullen worden gehouden. Onderwerp .zal 
zijn: De politieke toestand in Nederland. Einde. 

C V 



Onderwerp: 
"Oranje Vrijstaat" 

In een op donderdag 29 januari 1970 affSuden 
bijeenkomst, uitgaande van de onlangs opgerichte "Un 	rsiteit 
voor sabotage en pseudo-erotiek", is door een in Amstelveen wonende 
student het plan gelanceerd om in Nederland een "Oranje Vrijstaat" 
te stichten. 

Het hoofddoel van de "st&at" is om door middel 
van sabotage de wereld te veroveren. Het Amsterdamse geeenteraads- 
lid Van DUIJN  is de grote anmator van dit alles. Hij heeft zichzelf 
dan ook al uitgeroepen tot Ambassadeur van de "Oranje Mijstaat". 

Naar aanleiding van e en op donderdag 5 februari 
1970, in gebouw "Akhnaton", Oudezijds Voorburgwal 268, te Amsterdam, 
gehouden bijeenkomst van aanhan:ers van de "Universiteit voor sabo-
ta.e en pseudo-erotiek" zij verwezen naar bijgaande kranten-knipsels 
waarin duidelijk de doelstellingen en de in de toekomst te volgen 
werkwijze .wordt beschreven. 

Het pand Herengracht 358, te Amsterdam, waar blij-
kens het dagblad "Trouw" van 6-2-1970 het stadhuis van de nieuwe 
leefgereenschap zetelt, is in gebruik bij de "Bond voor Dienstweige-
raars", de zogenoemde "Witte 51 .V.D." 

Bij bezoeken aan -v- rgaderingen van de "Universi-
teit voor sabotage en pseudo-erotiek" is duidelijk gebleken dat on-
der de a=anwezigen twee stromingen bestaan. Een gedeelte van de be-
zoekers vindt dat de sabotage meer gericht moet zijn op het Neder-
landse leger, terwijl het andere gedeelte het meer in de ludieke 
sfeer zoekt. De eersten vinden veel gehoor bij 	 en de 
laatsten scharen zich achter Van DUIJN.  

Iets positiefs is echter nog niet van de grond ge-
komen. Volgens wordt er eindeloos gediscussieerd over 
de meest onbenullige dingen. 

Het geheel heeft veel weg van een provo-achtige 
aktie waarbij thans moeilijk te voorspellen is of veel weerklank 
gevonden zal worden. 



-Oranje Vrijstaat 

door kabouters 

op Dam gesticht 
(Van onze verslaggever) 

AMSTERDAM, 6 febr. — „De 
. revolutie voltrekt zich nu. Dit is . 

het . einde van de underground, 
• van hetwotesti  van het demon-
' 'stremn;. van nu af geven wij 

'vinizes-energie , . aan .de opbouw 
van een watt-autoritaire maat- 

•schappij." Dit is een volzin uit 
de eerste alinea van de donder-
dag 5 februari verschenen 
Staats; Courant van de Oranje 
Vrijstaat. Om klokslag tien uur 
plantten kaboutertjes midden op 
de Dam een jonge .bOom tussen 
de steentjes en werd Oranje 
Vrijstaat geproclameerd. De 
geestelijke Vader van „Master-
dam-Kabouterstad", • provo-

- raadslid Roel van Dugn, Stond 
er met natte oogjes van ontroe-
ring naar te kijken. 

f; is een begin; van nu af . 
• er gewerkt door de ka- • 
boutere, 's naebbe als de autori-
taire maatschappij slaapt," zei 
Roel van Dunt;  die tot • ambas-
sadeur van Oranje Vrijstaat 
werd uitgeroepen. . 

„De revolutie heeft haast" 
aldus de Staats Courant „Dé 
nieuwe maatschappij zal daar-
om haar kennis aan sabotage-
technieken moeten benutten om 
de overgang van een autoritaire 
en vuile maatschappij naar een 
anti-autoritaire en schone 
maatschappij te bespoedigen. De 
sabotage zal selectief • zijn door 
een consequent streven naar ge-
weldlooshold. Erotiek en pseu-
do-erotiek zijn de andere midde-
len om de nieuwe wereld voor 
ieder zonder uitzondering te' 
ontsluieren." • 
. • Rond de geplante boom — het 

nieuwe nationale monument op. 
de Dam — Werd door leden van 
de sabotagegroep 'van Dolle 
Mina een • perkje van -aeioden 
ar elegd.. Van de uitgetrokken 

3.1.n van .de Dern werd een 
muurtje rond de + oranjeboom 

•geplaatst Onder de . kabouters 
werden docenten van de „uni- • 
versnelt' voor sabotageteehrdék" 
en oud-provo's herkend. De po-
litie liet de- kaboutere ongemoeid 
hun gang gaan. 	• - 

Van 
de Oranje  
AMSTERDAM — Preird-randslicit 
van Duijn heeft gisteranond ir 
Akhnaton, een nieuwe maakte 
de Oranje Vrijstaat geprock rnzç  
idee hiervoor is ontstaan in de fç  
van enkele organisaties in Airratefflam 

I zoals de BBK, de I3VD (ROiy,:van. 
Dienstweigeraars)' de actiegrei p -De 

, Kraker en studentengroeperingen. 
In de door hem zelf geschreven .pro-
clamatie zei Van Duijn dat uit de silb-
cultuur van de bestaande orde een' al-
ternatieve samenleving groeit. 'De on-
dergrondse maatschappij van de' op-
standige jongeren komt boven "de 
grond en gaat, onafhankelijk van de 
nog heersende autoriteiten zichzelf stu-
ren. Deze revolutie voltrekt zich nu. 
Dit is het einde van de underground, 

-van het protest van het demonstreren, 
San nu af aan geven wij onze energie 
aan de opbouw van een anti-autoritaire 
maatschappij'. 

r • Provo-raadslid wees erop dat de 
1. maatschappij zal vergaan omdat 
zij zichzelf niet kan redden: uit haar 
eigen conflicten. Naast het gevaar van 
een militaire catastrofe voorzag-  hij 
rampen omdat 'door de agressie oen de 
officiële technologie en industrie . te-
genover de natuur, het - biologisch 
milieu systematisch wordt afbreken!. 
De cultuurkabouter van de nieuwe 
zichzelf, besturende, onafhankelijke 
maatschappij zal de conflicten von; de 
tot .verdwijnen gedoemde oude samen-
leving tot een ,  oplossing moeten Irreft- 

'Dwars door de Oude gevestigde orde 
heen zal een nieuwe maatschappij zich 
sturen. Voor het provotariaat - is de re-
gering, in Den Haag . nog slechts • den 
schaduwkabinet, zijn burgemeesters 
nog maar schaduwburgemeesters,. zijn 
knuppelende politie-agenten nog slechts 
spookverschijningen van een vert 10- 

 ne.nd bestaan. Hun wetten, ambt/rk0 .o: 
een en knuppels Verliezen hun greep 

1- de nieuwe' realiteit die wij creëren' 
•-erder werd bekendgemaakt dat de 

. nieuwe . maatschappij 4-  haar kennis 
aan sabotage-technieken zal 	be- 
nutten om de overgang van een 'auto-
rendre en vuile maatschappij naar een  

;Ot  Uriett9illtitri 	(Chjfie ntatai‘ii1;-  
te" beek6efige. 

lrew.tVittWdeelde'neee'ékit de drialle 
"Urijetuat een itkieraderrioirátie *ar -04n 
worden. in fain%keri en scholen ta 
buttree én derperr;.giriltin 

'den ge~iiid 	 'daar Wei'keli 
wenen. 'Alle nieren grijpen 

- kaar • bi .  betirdinerende ' ..raden die 
riiationt~firtèrriatiOnealniveau• 
blernek- -4ertnirin overzien en regelend 
kunnen -optteden, in de, proclairratim 
Werd pk de oprichting van - twaalf 
volkedepartententén (stuurgroepen i.yue 

onbeZeldigefe avirbtenerett) 
be

• 

kend gemaakt. Daarbij zijn o:a. het 
volksdepartement voor publieke wer-
ken, dat zich bezighoudt- met de aan-
plant :van nieuwe groentworatentegen 
en afbraak van autowegen en het Volks-
departement voor internationale coör-
dinatie. Dit laatste departement zal 
streven naar de uitbreiding van de 
nieuwe maatschappij en oprichting van 
een nieuwe eabOtagegerneevischap; Ver -
tegenwoordigers ven de deParteittentin 
begonnen direct na bekendmaking met 
discussigt ons dg 

»g,otaffligOit:Palt, de oude gemeen-
schap .znZ 	eimbagtairef.~r 
4e' POtelcir4n902:241. 41e otide~ 
sclia0ij. :Rde'rtnir .Duijn werd-, 
'0.0410~-gadk!». 	,r• Het 
van cle nieuwe ,leefgerneensehli1P 
in

.  
Itékfoiglirgengitéht 35S 

Later ..,$?0,, 	avond werd op di -spinn;, 
een Oranjeboom geplaatst ais go_Igrei 
vandg.eiçuyie --steeidevine. 
nieuw nationaal !ip.ontintefit. 



walt 4-1«.1- «kt 
Verzoek om rente 

je 	's op de Dam 
YOff uhotagecorses 

Van een onzer ~evers 
AliniltitlimM, ~saai 

De „Volksuniversiteit vew 
emb•taireteebalek" 
aan haar mummen nevem 

. het, paleis eh. de Dam. ZeØ  verkeek hiertoe . • legedi bij de - Intendant. Ook trOidtt ~ge gevraagd II_ de ~MB 
von crèches veer de hindert* 
Iran. de "Dolla Mina's% Het Paleis bi grinit genoeg 
voer, we vindt men. 

Van de. zijde van de inten-
dant ta imadddels Meoltediald 
dat dit verzoek In de IblOkit git. Zeil -  vorig_ verzoek was he 
eerste instantie stgetrmani.. 

/V/V IA/ 7d 

HUGO WILLEMS WIL 
KINDERCRÈCHES IN 
PALEIS OP DE DAM 

'We zijn 'n zeer 
vredelievende 
abotagegroep' 

4)1(-;\--k- iir; P / • 

(Van een onzer .verslaggevers) 
AMSTERDAM De Volks- 

universiteit voor Sabota-
getechniek heeft op initi-
atief van ex-Provo Hugo 
Willems ruimte in het pa-
leis op de Dam gevraagd 
aan koningin Juliana om 
daar crèches in te richten 
voor kinderen van werken-
de .en-of ongehuwde moe-
ders en. voor het houden 
van bijeenkomsten in het 
'paleis van de sabotage- 
groep. 
• Hugo Willems vertelt ons er 
meer van. De derde februari 

"c.„ heeft hij met. de intendant van ,. 
'Ipestdilk per telefoon over zijn 
_Wade! gesproken. Deze ver- 

t hem zich schriftelijk tot 
te richten. Dat gebeurde 

welfde avond en in een brief 
de zesde februari was ge- 

, schreven, kreeg hij al antwoord. 
Intendant J. G. C. van Dijk 

van 't Velde antwoordt hem 
daarin, dat zijn verzoek in be-
handeling is genomen,, en dat 
hij Hugo te zijner tijd nader be-
richt zal zenden. 

'De intendant stond mij voor 
de telefoon heel correct ,  en 
vriendelijk te woord,' zegt Hugo 
Willems, 'en bij vroeg mij het 
verzoek voor de goede orde op 
papier te stellen. Nou, dat heb 

• 
 

Ik meteen gedaan. Ik ben erg 
_tevreden over de reactie van in-
tendant Van Dijk van 't Velde.' 

Functioneel 
Waarom juist onderdak voor 

• . 7 kinderen in het paleis op" de 
• timp.? Omdat Hugo,. en met 

hens velen, meent dat het paleis 
een geweldig centrum is om 
Weer een functionele rol te 
geen spelen voor organisaties of 
lasdellingen met een mobiel-

: ereatief doel. Dat paleis staat  
daar anders maar bet hele jaar 
leeg te zijn op de enkele mit-

': ~gaten -  na die er jaarlijks In' 
plaatshebben. 

Hugo werd geconfronteerd 
met de nood waarin vele wer-
kende vrouwen met kinderen in 
~Mam verkeren. Itt zijn 

hein maar twee. Crèches 
-,Nederlander, hoofdstad, weer 

:1 kinderen .',‹anderrlak 	'Sr- . 
vlaak op d, tijden die 

"inreden' trekken. -  gbi 

staande dagverblijven, ment 
hij. 	 t. 

Achter zijn initiatief etsen. 
ook de actiegroep Dolle Mto* 
en de pas opgerichte Oren).- 
Vrijstaat, die een 'alternatieve. 
maatschappij beoogt met anti-
autoritaire opvattingen. opge. 
bouwd uit sub-culturele groe-
peringen. 

Zo hebben mannen en eren-
wen elkaar gevonden op 'de-
zelfde golflengte' en wel zo-
danig dat mag worden verwacht 
dat speciaal de activiteiten voor 
de crèches door de Dolle Mina's 
zullen worden overgenomen.. 
Dat worden dan beslist ludieke 
acties. 

Het is dan ook best mogelijk 
dat de Dolle Mina's b.v. sater-
dagmiddag zo'n speelse actie bij 
het paleis op de Dam gaan 
houden met kinderboxen en 
kleuters erbij om het streven 
naar crèches in het. paleis op 
deze wijze te steunen. 

Doodserieus 
'Maar zo'n actie • mag nee« 

mislukken door op relletjes 
luste jongeren,' zegt Hugo Wil-
lems Met nadruk. 'Want het is 
een doodserieuze zaak, die ndoit 
en te nimmer op b.v. een treffen 
met de politie mag uitlopen. In. 
tegendeel. De Volksuniversiteit 
voor Sabotagetechniek • steelt 
immers op verantwoordelijke en 
geweldloze basis. Het ie dus een 
keer vredelievende sabotage-
groep.' 

Daarom wil Hugo noMee 
dat er zich ook andere instel-
lingen voor gaan interesseren. 
Is dat het geval dan kan inen 
contact met hem opnenien., 4op 
zijn iscires, flozengracht 71 'Mis 
Amsterdam. En liefst schrille-
lijk -dan kan hij -het bette en 
in hoeverre en hoeveel 
stelling er voor zijn streven 
staat. 

Ook wil hij graag eenmaal 
week een bijeenkomst met de 
sabotagegroep in het 
houden. Dat gebeurt nu 
donderdagavond in Aldineton 
aan de Oudezijds Voorburgwak 
268. De beschikbare ruimte daar 
is echter veel te klein. 

`Wij willen het paleis op de 
Dam heus niet voor ons zelf• 
hebben. Maar waar kun je, wat 
die obréces betreft, de kinderen 
nu beter onderbrengen. dan In 
het Huis ven Oranje,' zegt mrt 
Willems tag slotte vol 0YOMI 



Trilla MAN — soms met 
een ~dm» bril en. enige 

beiribeel aast 	elleijkorpak 
. is bekend sla ezlweve. Hui 

Wet. trotseren iiindensosia, "fik 
aow( het uitbreken va•de Melle 
e `'alt -die tijd ditteert- bie albedo 

.  .ilet 
met • Mijn Meers Ia cies 

Japen. liternedageltainti aak dat 
we 'e nachts aseg 	vrechtatto 
ba kwee 	 amt) 

ee yeriktkia Tom »bik 
. MOM geboetWeeg dat 	ver- : 

. leb*, dat ~ebt aam Sulat bed'? • 

11«,bt
vader *het ha dat komp. 

• ;:::. 	imeellter;,'_ vierkelt
. 

Si, her- 

toilis4eb«ar=. 
• wellik" noemt bij .dee..00 .saboot 

wed . hij oom bijsender. Meelde 
TIET is tekenend voor Amster- 
J-L dam," zegt Hans Tuyninan, 
„dat hier uit de volksuniversiteit 
voor' sabotage-technieken de Oanje 
Vrijstaat is ontstaan met op het 
ogenblik honderd-en-drie-en-tachtig 
onbezoldigde ambtenaren. Overal in 
het land ontstaan nu bewegingen 
van de Oranje - Vrijstaat, die de 
moeilijkheid hebben, dat .-zij daar 
buiten Amsterdam niet de .alertheid 
hebben van de Amsterdammers." 

De hoeksteen van de ideologie van 
Oranje Vrijstaat is, zo leren we, het 
gemeenteblad. „Elke stad zijn eigen 
gemeenteblad,"' is het doel. Het ge-
meenteblad geeft de „Projectie vee 
de decentralisatie. Alle gemeentebla- 
den werken onafhankelijk en geven 
alleen maar nieuws door aan de 
staatscourant, die binnenkort Alpha

I zal gaan vervangenj o ja, even als leuk bericht er 
tussen door: Ton Sijbrands wordt 
internationaal ambassadeur van 
Oranje Vrijstaat. Hij gaat op alle 
damtoernooien vertaalde pamfletten 
van Oranje Vrijstaat uitdelen. Dat 
gaat hij bijvoorbeeld ook In Rusland 
doen.' Dat Is ,oen duidelijk te maken 
wat wij hier allemaal mogen doen: 
een,  plannen, organise- 
ren, drukken en verspreiden. We ho- 
Pen alleen dat Ton Sijbrandsdaarbij 
niet gearresteerd zal worden want 
in'. Sowjet-Rusland mag dat kenne- 
lijk nog niet" Oranje Vrijstaat, donderdag jl. op 
de. Dam geproclameerd, bestaat uit 
twaalf volks-departementen• „Er is - 
donderdag een staatsgreep uurges 
veera," zegt Hans, en: „Onm abbte-
naren houden nauwlettend de scha-
duwregering van De Jolt in de ga- 
ten. Onze bedoeling is k: een 
Staat .die staat in de Staat. 

„Ik geloof dat we op het ogenblik 
in een versnelling van ygie- 

 sen zitten en.dat.01ranipl • • di 
mogelijkheid 'gaat Meden-  loka 

. totaal-coardinatie. Sinds dele  and 
halve week dat we bestaan is me 

even naar binnen.' 
vERANDERINGEN? 
„Dat er eeraiidginPe zijn geko- 

men na Provieb ik gemerkt toen 
ik het p~..MH" las van dejonge» 
tets tin. de AR. Dat le 
doorspekt met ketenen als leefbaar 

t hele 	• 	a aai lage-  Etailielisde:dprildgerunn. enzovoorts. 
politieke par-

tijen. Op dit ogebtblik is er een pres- 
sure-group 1e~ die de puntjes op., 

'Een staat 
die staat 
in 
de staat'  

duidelijk geworden dat een heleboel 
progressieve bewegingen langs el- 
kaar werken, bijvoorbeeld de Socia- 
listische Jeugd, de Revolutionaire 
Jeugd, Dolle Mina, ASVA en SVB. 
Die moeten allemaal tot één power 
lichaam  gecoordineerd werden. Dat 
is noodzakelijk om van Amsterdam 
een waarlijk linkse stad te maken." 

„Sainkalden? Dat is een ontzet-
tend Welige figuur, die slachtoffer is 
van de structuur waarin hij zit. Hij 
moet die structuur ophouden; ik Wnietat Ik kan er tegen aan achoppschoppen. 
er  moet gebeuren is dat hij de bele- 
chelijkheid ziet waar hij in *t Dan 
pas zal hij een waarlijk eociallati- 
eche burgemeester werden." 

We gaan er.* open 'brief aan 

welk ben eigenlijk Wis bele Ie-
'', ven provo teweeg. Maar lamel", 
' en, bil bedeelt nat de in Ma mat- 

at betre~ „wao veer Mia 
eret soort ~yr as atemelille 
Mek weg l*dR ~bh, tat Mi« 
dela' bet seedkna Provo ken 

. webbe* lets te verablerea. Dat 
he 'erg gewed voer *b Ineveele c  

(bot donderdag; la lebeened 
bet ~lijk treden met Zinko* 

•:ven (kelder. Op de Daim lis dat 
inte'SIOL 	higesegend werden 

. • .dear Reel bb Oteijn. dis dia da- 
inaliternar ebt de Marge,  

- Itake *baad oei albe, Mi _het Med 
''vaa de gebeente ~edit 

1111"04entrar kreliletet. 
Allene Teliblee 	OW 

ogenblik weeimmumbe 
ri: sleedt: 	 leer 

Mis leve*. neettla 
altveel  "."..va* 
als «n Web 	. Zen 
veeteekeerde kreet ta vredige 
degen van Prove ineen Sam 

Var. 

ningln Juliette dure*, waarin we 
zeggen dat we tuis Aklinaten, weer 
we nu vergaderen barsten en dat we 
ten .nieuwe beweging Zijn, dat we 
leb symboliseren da. groeit en in' 
het kader daarvan Win we ook uit 
Aktnaton gegroeid. Het probleem 
van de Amsterderase jeugd is tuinde 
en daarom hadden we gedacht een 
het paleis op d« Dam. Als er een mi- 
nister van bla,blo-bla komt, dan 
willen we er natuurlijk best even uit 
gaan en dan maál die minister best 

lemlbeg. Ze meiden va* mijt Mi 
. kom bet wel, Maar Mi wil Met. Ik 
heb weven /sar lende goked. 
Daarna heb tb tw -~P,W asar 
besteed ma het bijapijkeren van 
adie algemene entwikkelheg." 

, Hasoeht teen de fede-vaksahsei. 
die hij „te eseastereker vond. 

•Daarna volgde een periode van 
twee jaar deer Newega ~erven. 

•Na teen Provo. 

r. de i gaat, zetten: en dat is Oranje 
;-- Vrijstaat' 1  ragelJICE WENS VAN 

N 
s, li  Weef is dat op een gegeven 

moment 	eete onverklaarbaar 
..actire 	

ger van Arestet- 
verschil gaat zien 

.-_,`. :Malen Ie en Om" 



ith 	7 0  
rAMBAS ADEUR' 
VAN DUIJN WIL 
ONDERMUD 

 ''",BEERNINK 
(Vin een aster verslaggeVers) 

ABISTICEDAM/MIN HAAG. — 
Het Armuterdsaise Prolierastbilid 
gtoel van DU» heeft inhibter 
Bemat,* in ecti bief ma ooit as-

; derholid verzacht om gibt. ge-
loofsbrieven als ambs van 
dj:vzstiiiisfebrieri gevormde 

te kunnen 
gen. 

„Ik schrijf u, deze' krbdIii hek 
besef, Ot n bekend staak^.;› 
geldt", dle er Waar 
gene, wat ik ab ideaal 
es onderdrukken, terwijl .1k 
mar 'kond ,al uw plannen Omver .  
te =WSvgiret? begint bit. 

..."SagetiMiele vPn Pgilli;~1110 
de ~btw eveneens .gegetreld 
overleg 'met hem .  te glegesk omdat 
ten eerste ~kient oké al 
hoeft vis 	Het daar het 
Vollughloargerseng voor Publieke 
Werken geplante Alternatieve 
Monument en 'de »im Is dier de 
oude overheid md de Erend ge-
lijk geinaakt". 
• ' 

 
heet vin Dunt legt~ter 

uit, dat de Oitedevr~la 'geve 
staat ia de normale sin Van het' 
woord ia. Volgens van »usa is 
het eentule gez g'an de ~We 
virtietIght„,~ar. Mar dito-
tuur MOM de verga van ~een-
iwingEnt Van kaketderideden. 



Ck e lt 
Oranje Vrijstaat 

Ik .W. op vragell-
Roei van Duyn: 

Oranievrij4kgit 
bezette. 
g -. Jrdgebied - 
van bevrie 

	

(041 	 /119.:7,0 
B en W Amsterdam: 
„Oranje-boompje 

ten dode 

•Oranje Vrijstaat, ontluisterd 

op de Dam daar de Oranje Vrij-
„Biet plaatsen van een boompje 

tea Van trend/gebied van een 
staat betekent in feite bet bezet . 

bevriende staat. 'Uiteraard is 
zulks niet toelaatbaar% Dat ant- 

	

van 	Peove-genteenteraadsrid 
woorden B en W op de vraag 

Van Duijn. 

konden zeggen waarom zij de 

antiautoritaire maatschappij, de 

hebben door het symboolervan. 
het alternatief monument 013 de., 

vestiging van eef alternatieve, 

Dam (een oranjeboOmpje is een - 
grasperkje) te *len verwijde- 
ren.S. W zegen ook dat zij 

AWISTEBDAM, is febr. 

Hij had gewaagd of B en W 

gedoemd" 

V901»lktilltdede  
eld hebben uit bezorgd- 

• • 	I • 

	

- • 	̀ 

	

1 	.  

Sedert a februari 	vormt 
Vrijetaat een zied- 

Zt
kaberánde staat ia de 

vaiwaaptilt tbs;apbenv•: 
Van 	 ~ tia nieuwe , 
op gang Meet kentiew;iten 	fes; - 
gek tenndosje de nakomen:• 
ida Vig Plo, fts:: dage stug 
bobbelt geinkilit. •-• • 

gemeen 

van 
stand Van de . Oranje 
heeft bet ook in een giet lin 

• Beeridakmbilatár 	geschreven, 
:daarbij venluidelijkend: „Een 
staat b3 a• bekende zin van het 
woord ta

. 
	 ti e 

Ma - anarchist Malen wi
t.  

de 
Vitaat-in die sin,  juist afschaf-

: feta; het is een Vrijstnat. Het 
;•eentrale gezag is minimaal, 
hier . 'tamtam heeft de vorm 
via heksenkringen van kabou. 
~Wan." linel ven Duyn 

t- In desbetreffender 
bet-Symbool van 

staatsgezag in 
.der Nederlan-
ziek delf slet 

dak* van de nieu-
• maatschappij, 

aybiïit

• 

i van de pogingen om 
een ant~taire •tunnelde-
ring op te bouwen, waarin alle 
~Om verantwoordelijke 
en ~iem.  aaboteura van de 
AUt», 	 j zijn. Van 

Du» fer• 	twee en- 
die volgens het 

‘, 	en" in zekere 
>is oen *!Meid lijn. Van pept 

Roel van etuSin .  
• 

wilde twee dingen met Zijn en 
ti-pool .doornémen.. 'ren eerste : 
het "grensincident": dat adel 
heeft voorgedaan Oortje 
Alternatieve Monsuneek.:0 :de 
Dam. (geplant door het Velkáde-
partement voor Publiebe 

•ken) door de -;,oude ovidbeid" 
met de grond gelijk sja ge- 

• onivaaerktcie l•rbeenstuurlweedelijkel  orffsni
dt notie 

 
tte van minister Boonstaak, die 
volgens Van Duyn de 'centra-
lisatie in de hand werkt.:Oren-
je .Vrijstaat stelt zich 1! weer 
tegen centralisatie, 
steeds blijkt, dat váriatta.'ier: 
functie van stabiliteit is. ',Var 
Duyn hoopt . Beendnk spoedli: 
te ontmoeten en tekent dir. 
brief met diplomatieke . groe-
ten. 

(Van een wier verelaggevew • 
Aptiggarmat en W. van Am-

nerdain hebben uitmededogen bet 
anti-autoritaire boompje van Roel 
van ,DtaynU.Onstalevrilataat van de 
Daal: labje Weghalen. • -i.  • riet provairaadsiid had. gevraagd, i 
eeraam liet gemeentebestuur zijn • 
alternatieve' inonunaMt niet had 
laten staan:1 Venter .  vaat ,bij • weten, 
of 	Ilent als anabissandeur 
van * .01,14ani>taat .  willen er-
kesmen 	 • 

Het lu«00 antwoord van . het 
college • luidt:: SHes plaidaen van 
een boompje 'op de Dam door. de 
Oraajavitiataett *tekent In feit -  het 
bezetten' van grondgebied • van een 
bevriende staat. • Uiteraard le zulks 
niet. toeigattlear, 	. 	. 

Dit bezorgdheid voor het ten dé-
de gedoemde: -  ta eenzaamheid. 
plaatste boompje hebben B. en W. 
gemeend, het te 'moeten overbregen 
naar grond waar het levensvat-
baarheid been. 

Het agrement op de benoeming 
van een diplOmatiek vertegenwoor-
diger door een vreemde staat is een 
rilkezenk en .belsoort derhalve niet 
tot de gemeentelijke competentie, 
zegt het - college, maar B. en W. 
verheugen zich er over dat zich nu 
ook in Amsterdam een ambassa-
deur heeft gevestigd, welk voor-
recht tot nu toe aan  Den Haag 
was vocewehouden. " 

Wel vragen B. en W. zich af, of 
het . in dienst -  treden van een 
vreemde staat zich verenigt met • 
wettelijke bepalingen omtrent het 
lidniaatschap van een Nederland-
se gemeenteraad. 

- 	 ' 	 • 



Ondererr: 
Volkeuniversiteit voor 
sabotage etc. 

Op donderdr„g 12 februari 1970 heeft in 1,601 	enten- 
huis "Akhnaton", gevestigdOudezijds Vdorburgwal 268, te 	cterdam, 
een bijeenkomst plats gevonden , uitgaande van de "Volksuniversi-
teit voor sabotage en -oseudo-erotiek. 

Aanwezig vieren ongeveer 100 personen, waaronder: 

Van DUIJN, Roelof Hugo Gerrit, geb. te Den Haag, 20-1-1943 

Besloten werd zee te doen aan de komende gemeente- 
raadsverkiezin.:en onder de naam "Amstrdam kaboutersted". riet zo 
zeer om zittin7 te nemen in de Raad, doch om vis deze host openbFar-
held te geven aan de p:eleenteraadsvr21deringen. 

De afzondrlj:ke "de -eartementen" van "Oranje Vrij-
stat" zullen geregeld bijeenkomen om per 	 art e 	aktieplannen 
te bespreken. De slotbespreing zal iedere donderrag plaats vinden. 

Daar de ruimte in ".221-Inaton" veel te klein is zal in 
het vgr,Jolg iedere Oonerdag vergaderd worden in het 13.3.K. centrum, 
l'rieuwe Herengracht 29, te Ansterdar;:. 'lader° mededelingen hierover 
zullen nog volgen. 

is het de bedoeling om iedere donderdagavond een 
ludieke aktie te voeren op de Dam. 

Aan het eind ven de bijeen.konst vertrok een groot ge-
deel -ts. van de aan•:.ezi,_en navar De Dam, waar door Van DUIJN het " ..cuwe-
lijk" tw_sen stad en platteland werd ingezegend.frj deze "plechtig-
heid" symboliseerde de stad en een zekere 

het pla::teland. 

Tijdens de besprekingen werd een "Oranje Vrijstaat 
nieuwsbulletin" uitgegeven, wsmrvan een exemplaar. bijgevoegd wordt. 



ORANJE VRIJST ALT :blialWSBUILLTElh. 

Afgelopen week hebben de diverse volksdepartementen frekwent 
vergaderd in het nieuwe stadhuis. 
Gezien het ruimtegebrek wordt per 13 februaei een nieuw 
dependance ,gelegen in de •burelen van de B.B.K in ge-
bruik genomen.Eet adres is: 

hieuwe herengracht 2) tel 2435E5. 
Alvorens een vergadering te houden moet even telefonies 
kontakt met dit nummer worden genomen. 

EXPEDITIE KABOUTED-k~NLO-EENHE1D. 
nt volksdeaartement voor miljeu-htegygne heeft na in spoedvergadering bijeen te zijn ge- 
-•eest vastgesteld dat het PIOLOGIJeS EV•WIGHT  met name i.d. grote steden (randstad Holland) 
absoluut zoek is.Vanavond zal vanaf de dam een kabouterexpeditie vertrekken. 
liet doel van deze expedietie is het opsporen 
yan et BILOGlES EVa4CHT. 

e
h
xpedlL

O
iele,en zullen

I  worden uitgerust 
met binlgiese evenwichtsmeters en radinzend* 
apperatuur.Zij zullen zich iendien nodig mel-
den via de diverse radioomroepen. 

Tot nu toe zijn P3 onbezol- 
digde ambtenaren bij de 
verschillende departementen 
ingeschreven. 

Roel v.Duin ambtenaar v.d. burgelijke Oran-
je Vrijstaatstand. 

R.v.Duin,benoemd tot ambtenaar v.d. burgerlij-
ke stand zal in deze hoedanigheid vanavond 
H.T,iynman in den echt verenigen met Liesbeth 
v."elder.Dit ceremonieel vindt Plaats op de 
dam.De plechtigheid zal besloten worden met 
een npenluchtreceptie.waar tevens een .heild- 

__dronk op het welslagen van de kabouterexpeditie 
zal worden uitgebracht. 

,edeling v.h. departeme0 van landbouw. 
(F.Donkers,Singel 382";%1 -233253): —  • . 
act Dep. van landb. heeft een mogelijkheid 
gevonden om .aan de chronische vergiftiging, 
veroorzaakt door het eten van met D.D.T. bespo-
ten fruit groenten_e.d. te ontkomen: 
In Badhoevedorp,Oestgeest en Serooskerken (zld) 
worden verschillende soorten onbespoten:green-
tes en fruit verbouwd.iedereen die dit voed--  
eel (verse eieren zij,. ook verkrijgbaar) wil 
kopen,kan het voorlopig afhalen bij de volgen-
de opslagplaatsen: '  
Yattenburgargracht xxx 1. mot•rschip Christina, 
:Dtedhuis,herengracht 358, 	• 
Als mensen ons kunnen helpen aan bakfietsen 
teeminste twee) kan het voedsel per week of 

per dag worden thuisbezorgd.Verdere inlicht. 
op het kontaktadres. 

VOOR VLOT.TE 	ROGRDINATIE IS HET 
KOUDZAKELIJK Ba ZELFSTANDIG KONTAKT-
ADRES PLUS T2,EFOONNUN'AJR OPGELFT/ 
(de departementen y 	

9 
lnnen. dit adres 

opgeven aan ..iciee.,...e1.471. 

Werkburoo. 
In het kader v.d. behoeftebevrediging 
is een begin gemaakt met het oprichten 
van een wekknemerskoiSperatie.Hiervoor 
werd opgericht de A.A.P. ;alternatieve 
.arbeiders partij.)Inlichtingen hier-
omtrent F.J.G. tel 240230. 

Ten Sijbrands heeft de functie van buiten-
lands ambassadeur aangenomen.( 

Bericht van Nicolaas Kroese (maxitelegrarn) 
"Jullie hebben al gewonnen,..het getal 37 
is he -VO-tal waar alles cm draait. 

Er zijn bijna 20.oce staatscouranten ver-
kocht.Opbrengst veer Oranje Vrijstaatskas. 
(Gevraagd:alternatieve boekhouder...) 

Zaterdag komt het eerste nummer van 
Eet Gemeenteblsd.uit.Hierin zullen voortaan alle _okale zaken van u.vrst. 
worden behandeld. 

UIT Ann DELedi VAL HET 1_;./•D 'd0BDT ONS Dit OPRICHTING VAN AUTOEOME KABOU- 
TERSTEDEN GLIeeLD. 	 Ze. 	Z- 
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ORANJE VRIJSTAAT' WIL DEELNEMEN 

AAN GETvIEENTERAADS VERKIEZINGEN 

0RANJEVRIJSTAAT heelt gis:eï- 
avond op haar wekelijkse bijeen- 
komst in sociëteit Akimaton be-

sloten aan de gemeenteraadsverkie-
zingen deel te nemen, .om te spione-
ren en te saboteren. Slechts drie 
van cie ongeveer honderdvijftig aan-
wezige „kabouters" waren tegen dit 
besluit. (Eén van hen motiveerde 
dat met: „Als we dat doen worden 
we ingekapseld"). 

Aan 't slot van de bijeenkomst trok 
een stoet kabouters onder het zin-
gen van de tekst „De uil eet in de ol-
men". naar de Dm. abyea:- do am-
bassadeur van Oranje Vrijstaat bij 
de gemeenteraad. Roel van Duyn. als 
„ambtenaar van de burgerlijke Oran-
jevrijstaatstand" het huwelijk inze-
gende tussen „stad en platte.land". 
Stad werd in dit geval gesymboli-
seerd door ex-piovo Hans Toyn-
men. die ..v Jor drie jaar" belooCcie 
de verantwoordel:ikheid op zich te 
nemen vont Liesbe -ki van Geld?r en 

Rcel van Duyn (links) sluit het drie-
jarige huwelijk van Liesbeth van 
Geiden en Hans Tuynman. 

haar onitirtes gevonden hond Nicolai. 
d t: ke:t „platteland" verlegen-
v. oord:gd:en. 

Daarna werd een ; monument in 
de Dam" geplaatst in de vorm van 
een apr: .die nndor enkele Dam-
keitjes begraven werd. 

B VC.- 1._0(3:E 

Ten slotte 'vertrok ..een kabauter-
commnntir.i-ce ...ih: .ee, taitlit-1 ,? uit 
de stich!_er v a n Oran. ie Vrijstaal 
Ruud ét 1:12.21. 	e 	 op een 
e:k75-Fdltie „ZWEI het bioloaleeh even-
v.-icht op te sporen". Ze waren . voor-
zien van op onderdelen van con tele-
visie-toesel gellik?nde appm - attitir. 
Zij zullen, zo werd op de Oranje-
vrijsu.zot-hi eenleomst in .2;k1maI•n. 
meegedeeld, in radio-uitzending3r3 

• • 

• " 	A 	• • 	
r•••■....r 	• 	t 	:i 	• J 	 • 

(o.m. het VPRO-programma .,Vrij-
dag") vertellen waar het biologisch 
evenwicht nog niet verstoord is. 

..De mogelijkheid bestaat". zei 
Hans Tuynman. „dat de hele Rand-
stad Holland geëvacueerd moet wor-
den". Vat de voedselvoorziening van 
de jonge staat betreft, kon een ver-
tegenwoordiger van het „department 
van lancroonw van Oranjevrijstaat" 
Zeen dat „er eca mogelijkheid 
gevonden is om de chronische ver-
giftiging. veroorzaakt door het eten 
van met DDT bespoten fruIt en 
groenten te ontkomen. Er zijn enkele 
boerderijen die onbesr,oten voedsel 
verbouwen. De aanvoer hiervan zal 
binnenkort starten". 

Verdere plannen van de Oranje 
Vrijstaat bes. -olkende kabouters zijn: 
..Het uit de binnenstad gooien van 
de auto's. al Is hot rone .  vuur één 
dag. Maar claarvi)or ae;I:zei we tot 
het was warmer is. ridat cie publieke 
werkers dat niet in r1, kr,. hoven te 



Provo-raadslid sluit 
huwelijk op Dam 
Ton Sijbrands staat. van landbouw van Oranje Vrij- 

(Van onze verslaggever) 

AbISTIOLDAM, 13 febr. — Pre-
cies een week na de oprichting van 
Orante Vrijstaat, om klokslag tien 
uur denderdanavend. sloot Provo-
raadslid Roel van Duyn een huwe-
lijk »tuinen stad en platteland". 
Niet als tturbtenaar van de burger-
lijke stand Van de gemeente Am-
sterdam, went die benoeming werd 
hem, zoals bekend, deer de Am-
sterdamse gemeenteraad onthou-
den. Hij trad nu op als „ambtenaar 
ven de •burgerlijke Orante Vrij-
damt". 

In die hoedanigheid verbond hij 
Hals TuYttman en Liesbeth van 
Gelder op de Dam in de echt. 
Oud-Provo-voorman Hans Tuyn-
man kreeg destijds bekendheid als 
onderwerp van de demonstratie-
leuze „Hans moet vrij". Liesbeth . 
van Gelder toont zich de laatste 
tijd erg actief op bet departement 

In Hans zag de. ambtenaar Roel 
van Duyn dan ook het symbool van 
de stad, Liesbeth vertegenwoordig-
de voor hem het platteland. Rn 
daaruit volgt, dat Roel van Duyn zijn wens, een verbintenis tussen 
stad en platteland te sluiten in ver-
vulling zag gaan. 

Gemeld moet nog worden, dat de 
ceremonie vergezeld ging van ha-
gelwitte sneeuw, die voor de talrij-
ke. gasten de illusie van een echte 
kabouterstad versterkte. Na de hu-
welijksvoltrekking volgde in de 
gure natte kou een korte receptie; 
met een heildronk op het jonge. paar. De dronk gold tevens , een ka-bouterexpeditie. poel van de expe-
ditieleden, die waren uitgerust met 
biologische evenwichtsmeters en 
radlozendappartuur is, zoals zich 
laat raden, het opsporen van het 
biologisch evenwicht. 

Ander beiangrijk nieuws uit 
Oranje Vrijstaat betreft de benoe-
ming tot buitenlands ambassadeur 
van de dammer Ton Sijbrands. Voorts  zal wegens uitbreiding van 
de werkzaamheden van de averse 
departementen vandaag een depen-
daáce van het stadhuis in gebruik 
werden genomen. 'Hiervoor werden 
de burelen van de BBK aan de Nieuwe Herengracht gekozen. 

ambassadeur 

e Oranj Vrijstaat 
• 17  •• 
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ORANJE VRIJSTAAT' WIL DEELNEMEN 
AAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

ORANJEVRIJSTAAT heeft gister- 
avond op haar wekelijkse bijeen- 
komst in sociëteit Akhnaton be-

sloten aan de gemeenteraadsverkie -
zingen deel te nemen, ,oni te spione-
ren en te saboteren. Slechts drie 
van de ongeveer honderdvijftig aan-
wezige „kabouters" waren tegen dit 
besluit. (Eén van hen motiveerde 
dat met: „Als we dat doen *orden 
we ingekapseld"). 

Aan 't slot van de bijeenkomst trok 
een stoet kabouters onder het_ zin-
gen van de.tekst „De uil zat in4e ol-
men", naar de Dans, alwaar-'40 am-
bassadeur van Oranje Vrijitaat bij 
de gemeenteraad, Roel •van Dupti, als 
„ambtenaar van deburgerlij 
jevrijstaatstand" het huwt 
gende tussen „stad en 
Stad werd in dWgeval 
aeerd do'« ex-provo Hans 
man. diei,voor 	3. aRr 
de
t el4W-Y0.1441. 1.4 

ggaran.tvtoo 

Roel vaw•Duyn (links) sluit het drie-
jahge...taiwelijk van Liesbeth van 
Geider en Hans Tuynman. 

haar onlangs gevonden hond Nicolai, 
d, c s ,  :Tin het „platteland" vertegen-
woordigden. 

Daarna werd een „monUment in 
de Dam". geplaatst in - de. vorm van 
een appel;die onder .enkele Dam- 
keitjes begraven werd. •. 

BIOLOGIE 	• 

Ten slotte vertrok „een kabouter-
commando-eenhed". bestaande uit 
de stichter. van :Oranje .Vrijstaat 
Ruud Vermeer en -een • helper, op een 
expeditie :.„om het biologisch even-
wicht op'tesporen”. Ze. weren voor-
zien van np onderdelen van een tele- 
visie-toestel gelijkende apparatuur. 
Zij. eo werd 0P...!It, •• 
vrilataat-nijeenkomat • • in -j,.e.anrukaan. 
meegedeeld, :  . in radin.44fzeridingen 

(o.m. het VPRO-programma „vrij-
dag") vertellen waar het biologisch 
-evenwicht nog niet verstoord is. 

„De mogelijkheid bestaat", zei 
Hans Tuynman, „dat de hele Rand- 
stad Holland geëvacueerd moet wor-
den". Wat de voedselvoorziening van 
de jonge staat betreft,. kon een ver-
tegenwoordiger van het „department 
van landbouw van Oranjevrijstaat" 
zeggen dat „er een mogelijkheid 
gevonden is om de chronische ver- 
giftiging, veroorzaakt door bet -  eten 
van met DDT bespoten fruit en 
groenten te ontkomen. Er zijn enkele 
boerderijen die onbespoten voedsel 
verbouwen. 'De aanvoer hiervan zal 
binnenkort starten". 

Verdere plannen van de Oranje 
Vrijstaat bevolkende kabouters zijn: 

, uit. debinnenstad gooien van 
fait« al' is het Oervoor, 	één 
. Maar daarvoor . wachten we tot 

het was.~mer »dat ,de' utdieice 
ivaikera dat:niet clOtou. OPven te 
dóen": ' 



Roei van Duyn 

• c.1  I:tj 	 l 9-122.1.1.% 	• 
aaidaak 	 Váf 

randnicuws E51,  ft TTTrii---77,--;,--1 9 rk a. • 1151r, 

Redactie H. Smits; 

:Oranje Vrijstaat 

• 

Sedert 5 februari 1970 vormt 
do Oranje Vrijstaat een ziek-
zelf beherende staat ie • de 
staat, vanwaarult de opbouw 
van de nieuwe maatschappij 
op gang moet komen. Dat zeg-
gen tenminste de nakomelin-
gen van Provo, did deze staat 
hebben gesticht. 

A 	::.danis gemeenteraadslid 
van Duyn, onbezoldigd 

ambtenaar van de burgerlijke 
stand Van de Oranje Vrijstaat, 
heeft het ook in een brief aan 
minister Beernink geschreven. 
daarbij verduidelijkend: ,,Een 
staat in de bekende zin van het 
woord is Oranje Vrijstaat niet. 

•-•Als anarchist willen wij de 
- staat in die zin juist afschaf-

fen; het is een Vrijstaat. Het 
centrale gezag is minimaal, 
haar structuur heeft de vorm 
van heksenkringen van kabou-
tersteden." Roel van Duyn 
noemt in de desbetreffendee 
brief Beernink het symbool van 

. het autoritaire staatsgezag in 
. het Koninkrijk der Nederlan- 

 " den, terwijl hij zich zelf ziet 
-'" als ambassadeur van de nieu- 
• we alternatieve maatschappij, 

symbool van de pogingen om 
een anti-autoritaire samenle-
ving op te bouwen, waarin alle 
ir '' - dcluen 	verantwoordelijke 

• e_ 	•titiese saboteurs .van de 
„oude" maatschappij zijn. Van 
Duyn en Beernink, twee an-
ti-polen dus, die volgens het 
„dialecties denken" in zekere 
zin een eenheid zijn. Van Duyn 

wilde twee dingen met zijn mi 
ti-pooi doornemen. Ten eerste: 
het „grensincident" dat ziel: 
heeft voorgedaan doordat he' 
Alternatieve Monument op de 
Dam (geplant door het Volksde-
partement voor Publieke Wei-
ken) door de „Oude overheid" 
met de grond gelijk is ge 
maakt. Ten tweede:-  de notr . 

 over de bestuurlijke organisa-
tie van minister Beernink, di( 
volgens Van Duyn de centra-
lisatie in de hand werkt. Oran-
je Vrijstaat stelt zich te weel 
tegen centralisatie, „wam 
steeds blijkt. Aal. variatie eer 
functie vaii stabiliteit is." Var 
Duyn hoopt Tteernink spoedt; 
te ontmoeten en tekent zijl 
brief met diplomatieke groe-
ten. 



Onderwerp: 
Volksuniversiteit voor 
sabotage etc. 

Op donderdag 19 februari 1970 heeft in hdir .B.Ork. cen-
trum, NietrJe Herengracht 29, te Amst3rdam, een bijeenkomst iilaats ge- 
vonden van de "Volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-erotiek". 

aanwezig waren ongeveer 80 personen, waaronder: 

Van DUIdN,-Mlol-117go  Gerrit, geb. te Den. Haag, 20-1-1943 

De avond stond in het teken van de opening van het 
eerste biologisch dynamische-voedseldepot in de Tichelstraat 55 te 

Amsterdam. Ir. P. Tideman, hoofdingenieur-directeur van het Staatsbos-
beheer in Zuid-Holland en Zeeland tevens bestuurslid van de Stichting 
Kwaliteitsonderzoek, gevestigd te Zeist hield een verhandeling over de 
mens en de plant en discussieerde daarna met de aanwezigen over de 
mogelijkheid van een radicale ommekeer van de landbouw. 

Te ongeveer 21.30 uur nam 	 het woord. Hij 

kondigde aan dat in "Tichelhaven", gevestigd Tichelstraat 55, te Am-

sterdam, het eerste voedseldepot gevestigd zou worden. Van daar uit 
wordt een "bakfietshuisaanhuisbezorgdienst" georganiseerd, zodat de 
klanten onbespoten groenten en fruit aan de oranje bakfiets kunnen 
kopen. Ook het inrichten van biologisch-dynamische eethuisjes kwam 
ter sprake. Voor de mensen die er toch behoefte aan hebben kunnen 
strooibusjes met D.D.T. op de tafels worden geplaatst. Voor de contro-
le op het voedsel dacht 	

aan het stichten van een alternatieve 
keuringsdienst voor waren. Over deze zaken werd de gehele avond gedis- 
cussieerd, waarna te ongeveer 23.- uur het einde kwam. 

Uitgereikt werd het informatie-bulletin van de Oranje-
vrijstaat, waarvan een mwmplaar is bijgevoegd benevens nog enig in-
formatie-materiaal van de Stichting Kwaliteitsonderzoek. 

Einde. , 
= 	= = 
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• 

Oproep aan alle communes woon- en leef-
gemeenschappen. Jullie zijn de eerste 
communits van de Oranje Vrijstaat. De 
departementen werken voor jullie. 
Isoleer je niet. Alleen maak je het niet. 
Vertel wat je nodig hebt aan eten, drin-
ken, stuff, bloemen, medicijnen, infor- 
matie, nieuws, huizen, kennis, (kraken, 
geweldloos verzet, boerderijen, vervoer-
middelen). 
Stuur afgezanten, kowordineer en kontro-
leer wat er gedaan wordt, straal uit, 
wissel uit met andere gemeenschappen, 
beweeg je door het nieuwe universum, en 
de oorlog zal afgelopen zijn. 

• - 	 =713 

Mededeling v. h. departement van land-
bouw (F. Donkers, Singel 382, tel. 
233253) • 	 • 
Kattenburgergracht 1, motorschip.ChriS-

. tina, Stadhuis, Herengracht 333 
• 

- plenaire vergaderingen van de Oranje 
Vrijstaat zijn donderdag 's avonds, hier 
worden de bezigheden van departementen 

• i geinventariseerd en gekowordineerd. 

Media en organisaties die tot nog toe 
overgegaan zijn naar de Oranje Vrijstaat: 

• De lastige Amsterdammer (gemeenteblad) 
Holland Hapt; Release; VPRO-vrijdag; 

.- Eethuis Mike Lorsch; FJG (AAP); BBK; 
BVD 

Z7_1•11 
Het•departement van 'de volkshuisvesting 
maakt bekend dat de volgende panden leeg- • 
staan. en betrokken kunnen worden (Hand-
leiding 

 
 voor krakers kan verkregen wor- - 

 . den op het stadhuis): 
Utrechtsestraat 141 
Damrak 66 

. Nwe Zijdsvoorburgwal 147 
Achtergracht 34 
Herengracht 595 
Herengracht 585 

1  Vijzelstraat 32 

Westeinde 1 (zware breekijzers; na 6 u.) 
TeSselschadestraat 12 (na 6 uur) • 
Prinsengracht 836 (na overleg) 
J. J. éremerPlein 30 111 

; Wilheirniaastrant 203 111 

In het voorjaar zal een groot feest in het 
vondelpark uitbarsten, vrije muziek, 

• vrije distributie. Laten mensen, die aan 
:• de voorbereiding willen meewerken, groe-
i.' pen die voor niets willen spelen (h.h. 

managers, denk aan de voorlichtende „  
waarde, exhibitie aan honderdduizenden, 
denk aan Wight, Altamont, Rochester, 
Hydepark, draag bij) hierover bericht 

•-• 	  

Ander belangrijk nieuws uit Oranje 
Vrijstaat betreft de benoeming tot bui-
tenlands ambassadeur van de dammer 
Ton Sijbrands. 
Voorts zal wegens uitbreiding van de 
werláaamheden van de diverse departe-
menten vandaag een dependance van het 
stadhuis In gebruik worden genomen. 
Hietvoor werden de burelen van de BBK 
aan de Nieuwe Herengracht gekozen. 

Een sekretaresse van de Oranje Vrij-
staat werkt op ongeregelde Uren op Ach-
tergracht 31. 

De Oranje Vrijstaat vergadert in het BBK-
centrum Nwe Herengracht tegenover de 
brug, en is telefonisch te bereiken onder 
nr. 020-229298, of over de post: Postbus 
101298. 

PUBLIEKE WERKEN 

Aan de volgende projekten wordt ge-
werkt:  
Witkar, het afbinden van uitlaten, 
wegslepen. van auto's uit de binnenstad. 
Binnenstad autovrij, na uitvoering van 
een woningruilprojekt van mensen die 
naar een flatje in de Bijlmermeer wil- 

[
len. 

-, • 
ONDERWIJS 

Kindercrèches.,'"zowel -M7■;o6rti.'etting 
van.bet Witte_ kinderplan ,als. doei. de 
voormalige universiteit zijn opgericht, 

• zijn begonnen.. Een anti-autoritaire 
kleuterschool wordt opgericht in samen-
werking met de Geert Grote School. 
Ook aan een Vrijheidáschool wordt 
gewerkt, op Herengracht 88. 
Kontald voor kresjes: Tony Brig-,zs 

het volksdepartement voor sabotage en macht, 
en geweld houdt zich bezig met alle gevaren 
die de nieuwe maatschappij kunnen bedrei-
gen. het grootste gevaar vinden wij het le- i 

 ger, waar de oude maatschappij vriendelijke, • 
geweldloze kabouters omvormt tot wezen-
loze, . versteende tuinkabouters. 
de dienstplicht is de grootscheepse aanval 
die ieder jaar weer door het systeem wordt 
ingezet om de laatste sporen van hoop, ver-
antwoordelijkheid en vrijheid te vernietigen. 
kleine kabouters worden volgepompt met be-
weringen dat het niet anders kan, dat het 
altijd zo geweest is en ook zo zal blijven. 
wij weten wel beter. 
wordt geen tuinkabouter geen stenen beeldje 
in de tuin van de vijanden van de vrijheid. 	• 



Volkoren tarwebrood 

Volkoren kadetjes 

Vierkorenbrood 

Aryana brood 

Rozijnenbrood 

Tarwekoekjes 

Sportkoeken 

Lobi babybiscuits 

Griesmeel 

enz. 

Z.O.Z. 
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uit de 	Graankorrel 

voor sterke tanden 

voor ronJe wangen 

zonder chemica:rán 

Lotei-2ndale broo:d! 
inlichtingen: 

N.V. Loverendale 
Serooskerke (W.) 
Tel. (01189) 2 90 

•voor U e tr,4-1 

Laat uw dagelijks brood een werlizenjk brood zijn! 

z.o.z. 



■ 	.s..a,, k3.2...r 	1.1j 

;..M.friagri:Orki.SOUlde rZOC:I`r.I 
. 1111. 

ZEIST 

I 

Op zoek naar kwaliteit 

De resultaten van het natuurwetenschappelijke onderzoek van 
stoffen en processen zijn indrukwekkend. Deze resultáen werpen 
steeds weer nieuwe vraagstukken op, waardoor het wetenschap-
pelijk denken wel lijkt verzeild te raken in een maaistroom van 

problemen. 
Men dreigt bij de voortschrijdende differentiatie en specialisatie 
van do gebieden van onderzoek de greep op het geheel, het in-
zicht in do samenhang van de levensgebieden te verliezen. Toch 
is hieraan behoefte. Men zoekt naar gezichtspunten. 
Een geheel eigen en belangrijk veld van natuurwetenschappelijk 
onderzoek wordt bestreken door het kwaliteitsonderzoek. 
Men wordt zich ervan bewust, dat van nature aanwezige of aan-
vaarde kwaliteit niet zonder meer gehandhaafd of gewaarborgd 
kan worden. Kwaliteitseisen worden dan ook méér èn klemmen-
der verbonden aan het voortbrengen en bereiden van stoffen, 
alsmede aan de beinvloeding van de omgeving. Zo is het bij de 
geneeskunde, de landbouw, de milieu-hygiene en wel het duide-

lijkst bij de voeding. 
Het natuurwetenschappelijk onderzoek moet hierbij kwaliteit ver-
binden aan bepaalde normen, waarvan niet zonder kwaliteitsver-
lies afgeweken kan worden. Deze normen worden dan opgesteld 
aan de hand van proefondervindelijke toetsing (dikwijls m.b.v. 
dierproeven) en statistisch verwerkte analyse-gegevens. Zo 
wordt een kwantificatie van kwaliteitsfactoren bereikt, zonder 
evenwel van een duidelijk kwaliteitsbegrip uit te gaan. 



Hier ligt een mogelijkheid voor het geesteswetenschappelijk on-

derzoek om het natuurwetenschappelijk denken te hulp te komen. 
De door Dr. Rudolf Steiner in de Anthroposofie ontwikkelde 

grondslagen voor de geesteswetenschap maken een exacte be-

nadering van het kwaliteitsprobleem mogelijk vanuit e.:Sn omvat-

tend modern wereld- en mensenbeeld. 
De Stichting Kwaliteitsonderzoek tracht op deze wijze bij te dra-

gen aan de sociaal-hygiënische impuls, die — zich baserend op 

de natuurwetenschappelijke eisen van deze tijd — kwaliteiten wil 
bieden zoals de mens van heden die nodig heeft. Zij wil daarmee 
gezonde voeding, gezonde land- en tuinbouw en gezonde ver-
houdingen helpen bevorderen. 

Wat is kweliten? 

Allereerst zal een antwoord moeten worden gegeven op deze 

vraag. Van het geven van een definitie wordt afgezien, want meer 
dan een abstracte formulering is een begripsontwikkeling nodig. 

Zo zal onder kwaliteit van een stof kunnen worden verstaan het . 

 vermogen processen te dienen, welke .nodig • zijn bij de vervul-
ling van cle aan deze stof gestelde taak. In principe dus een tota-
liteitservaring i.p.v. een pragmatische benadering. 
Wat ele voedecl of geneesmiddel natuurlijke stofwisselings- en 
spijsverterire:;processen ondersteunt, ontleent hieraan zijn kwa-
liteit. Nu zijn deze stoffen zelf uit processen Oill:st32t1; door deze 

afzondering weerspiegelen zij dus a.h.w. proteusen, welke hun 
kwaliteit, d.w.z. hun vermogen tot vervulling van hun taak bepalen. 

Uit de analyse van de stof zelf zal men derhalve geen beeld van de 

kwaliteit kunnen krijgen. Wèl wordt dit bereikt, indien van deze 
(gespiegelde) processen d.m.v. onderzoek wederom een in de 
stof gespiegeld beeld kan werden opgeroepen. 
Het gebruikelijke op natuurwetenschappelijke grondslag geba-
seerde lwaliteitsonderzoek biedt een schat van gegevens over 
de samenstelling van de stof, geeft evenwel geen direct uitsluitsel 

over de functie, de taakvervulling. 
Het kwaliteitsonderzoek op geesteswetenschappelijke grondslag 
baseert zich juist op methoden, die uitsluitsel geven over de pro-
cessen, waarvoor het middel dient. 

Methoden van kwaliteitsonderzoek. 

De oudste bekende methode is de kristallografische, welke door 

Dr. E E. Pfeiffer in 1924 op aanwijzingen van Dr. R. Steiner werd 

ontwikkeld op het laboratorium van het Goetheonum in Dornach 

(Zwitserland). 
Andere methoden zijn de capillair-dynamische en de chromato-
grafische. Van deze laatste is in 1959, eveneens door Dr. Pfeiffer, 
voor bepaalde doeleinden een eenvoudige, snelle en betrouwbare 

vorm, de z.g. rondfilter-methode uitgewerkt. 
In 1962 is door Th. Schwenk op het Institut fr Streimungswissen-
schaften te Herrischried (DBR) een z.g. druppelmethode voor 

vloeistoffen ontwikkeld. 
Hiermede zijn enige voor het doel der Stichting belangrijke moge-
lijkheden kort genoemd. Voor geinteresseerden zij verwezen naar 

de literatuur. 

Thans ook kwaliteitsonderzoek in Nederland. • 

Reeds geruime tijd is, aanvankelijk op het Instituut Bronlaak, na- • 
derhand in Woudenberg, onderzoek verricht m.b.v. de rondfilter-

methode. 
Teneinde het onafhankelijk kwaliteitsonderzoek op ruimer schaal 
. in Nederland mogelijk te maken is in augustus 19G7 de Stichting 
Kwaliteitsonderzoek opgericht. De Stichting is gevestigd te Zeist 
en heeft ten doel de bevordering van het kwaliteitsonderzoek op 
geesteswetenschappelijke grondslag t.b.v. de volksgezondheid. 

Zij .  streeft dit doel na door o.m. 

— een laboratorium in te richten en beschikbaar te stellen, al-
waar voedingsmiddelen, gewassen, preparaten, meststoffen 
en andere substanties, welke in dit verband van belang zijn, 

worden onderzocht. 
adviezen te verstrekken en wetenschappelijke resultaten te 

• publiceren. 
— contacten te onderhouden met organen en instellingen. 
Voor dit doel put de Stichting, zo vermeld - de acte, uit giften, 
erfstellingen; opbrengsten uit eigendommen; bijdragen van hen, 
die gebruik maken van de diensten der Stichting en uit andere 

baten. 



Het laboratorium voor kwaliteitsonderzoek. 

Het laboratorium voor kwaliteitsonderzoek staat in de toekomst 
open voor iedere aanvraag tot onderzoek naar kwaliteit op de aan-
gegeven grondslag. 

Om dit doel te bereiken, zal de eerste jaren hard aan de opbouw 
in materiële zin, maar ook aan de ontwikkeling van de methodiek 
zelf moeten worden gewerkt. 

Hiertoe is de financiële steun nodig van hen, wie het belang van 
kwaliteit voor de gezondheid van mens, dier, plant en bodem ter 
harte gaat. 

Bijdragen, eenmalig of periodiek, kunnen worden gestort bij de 
Algemene Bank Nederland te Zeist, girorekening no 30549, t.n.v. 
de Stichting Kwaliteitsonderzoek. 

Vermelding verdient, dat de Stichting is aangemerkt als een In-
sterling voor een algemeen sociaal en cultureel doel, weshalve bij-
zondere belastingfaciliteiten zijn toegestaan, zowel t.a.v. de suc-
cessiewet (ai/. 241 4e alinea) als van de inkomstenbelasting (gif-
ten aan kerkelijke, liefdadige en culturele instellingen). 

HET BESTUUR VAN DE STICHTING KWALITEITSONDERZOEK, 

:k Ir. P. Tideman, Mozartlaan 23, Bilthoven, voorzitter. 

R. L. ten Siethoff, J. W Frisolaan 22, Woudenberg, secretaris. 
E. P. van Leeuwen, Panweg 57, Zeist, penningmeester. 
A. N. Copijn, Groenekanseweg 90, Groenekan. 
B. de la Houssaye, Arts, Tesselschadelaan 14, Zeist. 
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zeer heimelijk.Inlichtingen: 
legen aan de Pieterspoort 
men.het nieuwe stadhuis is ge- 	i i  

Herengracht 358 tel-229298. steeg , 1 
no.5,te1.2402J0. 

-Het Volksdepartement van Lanbouw deelt mede: 
Aangezien gebleken is , dat vele inwoners van ue Oranje Vrijstaat het 
fijne van biologies-dynamies voedsel nog niet weten,is de expert voor 

flbiologies-dynamiese zaken, ir.L.Tiedeman aarr -•.-7--ch om een voordracht - 
 hieromtrent te houden op donderdagavond in de b.b.K. 

\Op Vrijdagmiddag 14 u. zal vanuit het eerste voedseldepct in de tichel- 
haven,TicReistr, 55 de eerste bakfietshuisaanhuisbezorgdienst werden 

( geoPend.In de tichelnaven zal een persconferentie worden-bezorgd_d'oor.. 
' het volksdep..v.landb. waarbij boer wolterbeek de pers e.a. te woord 

al staan.Het depot Tichelhaven is geopend van 14 u.-18 u. en van 20u)- 

)11-r"%lgende producten .Zijn verkrijgbaar: , 
Wittekool 	knolselderie 	In glas: 
bieten 	 brood 	 tuinbonen 

< 	. 
'tuinkers. 	rietsuiker 	pruimenjam 

..I 

i. dY  
) aardappelen /  (A ori._ ,.17 A--191-4, ert,tr_ cej‹. Mit/v-7) • - • 'to  ) k' ApJ'i' 

\, 	- 
-Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om dit voedsèl tegen 
zeer billijke prijzen thuisbezorgd te krijgen dient u het .valgende 

3 in te vullen en dit formulier toe te 2.enden aan:  
S 4ABOUTERSTADKUISxxx PieterspoOrtsteeg 3-5.(Indien J dit formulier 

mr..* 

Aares. 	 
[ Ook kunt u even opbellen naar het departement van Landbouw: tel 233253. 1. 

• 

AUTO-ELIMIAATIE-DIENST.• 
De departementen van milieuhygiëne verkeer en waterstaat en openbaar 
vervoer hebben gezamelijk besloten tot het oprichten van de autoelimi7 
natiedienpt.Zij hebben de plechtige belofte gedaan A het Amsterdamse. 

• 
 centrum voorde zomer te verlossen van de autoterreur. 
Voorlopig zal een kankergrens om het centrum worden getrokken,waar- 

.. 

Sbinnen de veiligheid en gezondheid van kabouters niet gearandeerd kan x›,rden 
4..korden. Inlichtingen (met oog op te voeren acties worden vrijwilligers 

,-Yopgeroepen) te1.2402)0,kabouterstadhuis. 

? STEK LOUTER KABOUTER-7---STE1Y LOJTLR KABOU2ER---STEM LOUTER KABOUTER—. 

STADHUIS. 
et ingang van heen wordt een 	Het volksdepartement voor sabotage 

nieuw stadhuis- in £. ebruik geno- 	van macht en geweld doet alles 

,f. - ...."--",..).,,,, ,,,,,„.. 	 ‘,.1 	\ 

; t  r 	 ‘• 	 IS .  

! 

ik  

erwten 	• ( 
\ bruine bonen 	, ,A 

havermout. 	■ "5- 1., 1  
eieren 	maisolie 	 vlierbessenjam 	

', 42)" .) 5 witlof 	 rode kool 	 vlierbessensap 	‘ j-14 	 , 

winterwortelen savoekool 	appelmoes. 

perzaórarj-k—rátigg-Vine-lirgreáir -cTirlinrrárenig te houden dat Igumi 
met de leefgewoontes van kabouterambtenaren die pas na 12 uur met 
hun dagtaak beginnen.) — 

./AviA/i lkp . 



PLAbiT UW EIGEN JONGE DEbi 
'■\ 
,. Binnenkort zullen een groot aantal jonge dennen en berken 

ingevoerd woraen.liet- is de bedoeling dat een ie- 
\  .der die een plaatsje Kan.vinden voor het \ 

planten van deze boompjes even opbelt 
naar tel 	U kunt uwboom- 
pje.gratISgThalen.Maak amster- 
dam weer groen... 	 . 

k:.. • 	....,_____________„_.. _______ 
•

• 
VREDESiNSTITUUT BESIMLERT SABOTAGENOTA. 	- 	 • 

Aog voordat de sabotagenota van R.v.Duin in de amsterdamse gemeenteraad 
is behandeld (momenteel .is cie streefdatum voor behandeling woensdag 	/ 

3 maert)heeft het vredesinstituut na gro.. 
	cudie een rapport 

samengesteld welk is aangeboden aan de leden der gemeenteraad.  

--___ _ 
intern.Cobrdinatié. herengr.358: 	 •'.-_------ 

( 	 ' • 	- 	te1.229298. 	
. 

Vanuit TilbUrg,Den Haag en Groningen en Wageningen komen verwarde be- 

iCht.en binnen over de oprichting van 'kaboutersteden van de Oranje vrij-
staat.Tilburgse kabouters brachten eenOranjeboel uiten werden door 	. 

_ de politie gestoord bij' een spontaan gebeuren aan de voet van het 
standbeeld van Koning Willem L1 
Er is xontakt opgenomen met de Alternatieve akedemie,in Beverwijk. 

. Internatiohale koUrdinatie is eigenlijk niet zo'n belangrijk departe- 

 ment. 	: 

.Verkiezingen. 	Verkiezingen 	
Verkiezingen------r-Verkiezingen7-:- 

.. 	_.....-- 

STEM LOUTER li.ABOUTER 	
• 	• 

R.v.Duin zal vanavond e.e.ander bekend bleken over de gemeenteraadsve 
kiezingen.Volgans meestal betrouwbare bronnen gaat Amsterdamkabouterstad 
meedoen met de gemeenterae.dsverkiezingen met een lijs van 2000 kandidaten. /1 

• 
Publiciteitsdienst. 
Oranje Vrijstaat vraagt vrijwilligers voor : 
1.Het wekelijks samenstellen vn 15 min..radiazendtijd . 	

\\ 

.2d;et. vormen van een reUctie voor het geMeentelilád.— 	
" • 

Voor eventuele medewerkers (1 en 2) op zaterdagmiddaa 2-1ur.vergadering.: 

•
het-stadhuis.(St.Pieterspoortsteeg 5-5) _ 

• 
Het departpett voor onderwijs is gesplitstin 
a)afd. middelbare scholen.(Vaag,Vondelstr.21) - 	: 	

. 	. 	• 

b) afd.kresjes,kieuterschelen en 'lagere ::,cholen,(Anneke Dijkstra , 

groenburgvál 53-te1239 148.).. 

• g 

Voor veraer nieuws zie binnenkort de STAATSCOUdANT,vroegeraloha
,daar-. 

 voor_hitweek. 	 p. 
-.L.05 i/ 

• 
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VOLKSDEPARTWENT VAN LAND -POn 

Zoals u wellicht 1.7eet,verspreidt het departement van landbouw van 

oranje vrsteat biologisch-dinamisch voedsel in amsterdam.Bij het 

verboureen van dit voedsel i•forden geen sint?,tiese kunstmeststoffen 

gebruikt en er gordt niet gespoten met landbouwgiften en insekticiden. 

De ernstige nadelen hiervan. zijn •;:el bekend. 

Op de achterkant vindt u eon lijst met produkten die nu te koop zijn. 

Het zal nog wel eens voorkomen,dat er iets uitverkocht is,maar dat 

proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te verhinderen.In de prijzen 

die erachter vermeld staan kunnen natuurlijk kleine veranderingen 

optreden,zeals dat gebruikelijk is met geederen,die geen vaste aanvoer 

hebben.De groenten werden dinsdags en donderdags aangevoerd en voens-

-dag en vrijdag bij u thuis bezorgd. 

Als u dus woensdag havermoutpap wilt .eten,dan moet u die vrijdag of 

eventueel zaterdag besteld hebben bij Flip Dronkers,telefoon 233253. 

liefst tussen elf en vijf uur.Om het vrijdags bezorgd te krijgen,moet 

voor dinsdag besteld hebben. 

Ook kunt u de hele week bestellingen zelf komen afhalen op Nieuwe 

Láliestraat 105 tussen negen en vijf uur. 

EET LOUTER KABOUTER 

Het is de bedoeling dat op den duur de voedseldistributie van de 

Oranje vrijstaat zoveel mogelijk gedecentraliseerd plaatsvindt. 

Als u ruimte ter beschikking hebt en een depot z^u willen beginnen, 

of als u op een andere manier wilt meewerken aan de distributie, 

kunt u zich wenden tot het departement,Singel 382,te1.233253. 

STEM LOUTER KABOUTER 

Verder zijn er mensen bezig met het realiseren van de plannen voor, 

een biologies dinarnies eethuisje,dat voor iedereen voor ongeveer f 2,- 

een maaltijd gaat verzorgen. 

Een uitgebreide voorlichting over het hee,wat en ,Jearom van de biologies 

dinamiese landbouwmethde met literatuurlijst is afgedrukt in de 

kabouterkrant van deze week. 

• volksdepartement van landbouw 

van de oranje vrijstaat. 
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Misschien is het u opgevallen dat er de laatste tijd mensen in 
onze stad zijn,die regelmatig met boodschappentassen gewapend 

lange reizen ondernemen om aan hun dagelijks voedsel te komen. 

Hiermee bedoelen we niet de vrouwen die naar markten en super-

markten gaan om koopjes in de wacht te slepen,maar de mensen die 

•- bij het kopen van hun voedsel rekening houden met hun gezondheid.. 

Wist u, 

dat de boomgaarden in de betuwe (waar onze lekkere hollandse 

appeltjes vandaan komen) tot veertig maal per jaar  bespoten 
worden. met chemisch vergif? 

dat dit chemisch vergif in de konsentratie die in ons dagelijks 

voedsel voorkomt prikkelbaarheid,hoofdpijn,rugklachten en over-

vermoeidheid veroorzaakten bovendien kankerverwekkend kan zijn? 

Vooral in bladgroenten komen regelmatig zeer hoge konsentraties 
Voor. 

Op het adres Keizersgracht 717 ligt documentatie over dit probleem 

ter inzage. Op hetzelfde adres is een depot van onbeedten 

voedsel gevestigd voor de mensen die niet meer door de slimme 
kampanjes van superbedrijven misleid wensen te worden. 

Het departement van Landbouw van oranje vrijstaat is bezig een 
net op te zetten van deze depots door de gehele stad.Als dat is 
voltooid hoeft niemand meer lange fietstochten te ondernemen om 

aan gezond voedsel te komen. 

Voor u is er de mogelijkheid om dit voedsel dicht bij huis te 

krijgen. Maak er gebruik van. 

Dapnt van onbespoten voedsel van het departement van landbouw 
van oranje vrijstaat 	Keizersgracht 717 

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van twee tot halfzes. 
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Amsterdam,I4-2=70 

L.S. , 

Hierbij een alternatieve reclamefolder! 
Enkele groepen in en buiten Amsterdam zijn al enige tijd bezig 
om via landbouwers biologies . .dytils voedsel in .de steden te 
distribueren. 
Dit wil zeggen dat mensen niet meer gedaehtenloos de bevroren 
geplastificeerde,met insecticiden bespoten groente in:s1071.1ni..- 
en hoeven te kopen. 
Het probleem was tot nu toe de opslagruimten en het vervoer. 
Dit i< s nu opgelost.De mogenlijkheid bestaat nu om meer mensen 
voedselbewust te maken! 
Binnenkort kunnen burgers van de oranjevrijstaat per bakfiets 
de bestelde groente langs komen brengen.Ze kunnen ook langs 
uw huis komen wanneer u even belt of schrijft naar het 
Departement van Landbouw. 
Ook verdere inlichtingen over de gevaren van bespoten voedsel 
kunnen bij het departement verkregen worden. 

Op de achterkant van dit pamflet vindt u enkele soorten 
groente die u bij ons kunt bestellen. 

DEPARTEiENT VAN LANDBOUW van de 
ORANJEVRIJSTAAT 
kontaktadres: flip dronkers 

singel 382, 
Amsterdam 
tel.:233253 
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wintersla 
zuurkool. 
handappels 
moesappels 
a::-.rdappols 
winterwortel 
schorseneren 
pastinaken 
knolselderie 
eieren 
uien 
gele savoyekocl 
rode kool 
witte koel 
witlef 
tuinkers 

IN GLAS: 

appelmoes 
rabarbercompote 
pruimen op sap 
perenstroop 
vlierjam 
ylierbessensap 
esigignin azijn 

rode binten 

bruine bonen 
groene erwten 
havermout 

h 



PRIJSLIJST BIOLOGIES DYNAMIES VREETWERK 

handappela 	
per kg 	 f 	o,90 

moesarpelz. 	
II 	

0,90 

aardappelen.. 	
_" 5 kg 	

-2,60 

knolselderij 	
per stuk 	

0,65 

rode biet (ongekóokt)- 	::per:.kg 	
0,95 

II P 0,60 
winterpeen  

uien .. . 
II 1.,00 

witte kool 	
per stuk 	

0,60 

: 	witlof .. 

	

. 	
per kg 	

1,50 

- 	

bruine bonen 
Groene eiuten 	

per kg 
per.  World 	

2,6u 
1,3d 

1 	Haver out 	
per kg 	

2,6u 
J. 

T 	
par zakje 

'51„. 	

U, 
uinkers 	

45. 
4 

w 	
per krop: 

intersla 
--I 	o,30 

IN GLAS: 

Appelffines 	
per pot 	

1,45 

PereOttoop 	
per pot 	

1,75 ;'R.., . - 

Ap p al-per enst ro o p 	
per pot 	

1,55 .,:. 

Vlierjam 	
per pot 	

1,35 

( per potje 	
1,35 

Augdrken in azijn 	 per grote ;..,ot 	 1,75 

0,23 
Eieren per stuk  1,05 
Demeterbrood  1,05 
Loverdalerbrood  

Dr.Vogelbrood(niet biol.dyn. 1,115 

Rietsuiker 	
,°

1,36 

Maisolie 	
' per liter 	

3,05 

Ongepelde rijst 	
.....per kilo 	

1,60 

Zuurkool 	
per pand 	

o,70 

Kapucijners 	
per pond 	 1, 30 

Winterpostelijn 	
per zakje 5 	 0,50 

180 
"sx, 	Spruitjea 	

_.;,7..0er kilo 	 ,  

-3 , Ramenas 	
per stuk 	- ' 	 0,40 

li, 

;'., ". AppeiSap(ingédikGvoor ong.:2,43b) 
	

1,50 

. 
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 pig nog Van de reformhuizen, 

dus ook voor reformhuis prijzen. Later eigen voorziening,dus 

GOEDKOPER:1: 

Losse verkoop in de knetterwakel IET WIET WAAIT 

Nw. Leliestiaat 105 	elke dag na 1 uur,meandag niet. 

Daar onk afhalen en op geven bestellingen, 

' 
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VOLKSDEPARTEMENT VAN LANDBOn 

Zoals u wellicht weet,verspreidt het departement van landbouw van 

oranjevrijstaat biologisch-dinamisch voedsel in amsterdam. Bij 11 ,00 

verbouwen van dit voedsel worden geen sintátiese kunstmeststoffen 

gebruikt en er wordt niet gespoten met landbouwgiften en insekticiden. 

De ernstige nadelen hiervan zijn wel bekend. 

Op de achterkant vindt u een lijst met produkten die nu te koop zijn. 

Het zal nog wel eens voorkomen,dat er iets uitverkocht is,maar dat 

proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te verhinderen.In de prijzen 

die erachter vermeld staan kunnen natuurlijk kleine veranderingen 

optreden,zoale dat gebruikelijk is met goederen,die geen vaste aanvoer 

hebben.De groenten werden dinsdags en donderdags aangevoerd en woens-

dag en vrijdag bij u thuis bezorgd. 

Als u dus woensdag havermoutpap wilt eten,dan moet u die vrijdag Of . 

eventueel zaterdag besteld hebben bij Flip Dronkers,telefoon 233253. 

liefst tussen elf en vijf uur.Om het vrijdags bezorgd -te krijgen,moet 

voor dinsdag besteld hebben. 

Ook kunt u de hele week bestellingen zelf komen afhalen cp Nieuwe 

Leliestraat 105 tussen negen en vijf uur. 

EET LOUTER KABOUTER 

Het is de bedoeling dat op den duur de voedseldistributie van de 

oranje vrijstaat zoveel mogelijk gedecentraliseerd plaatsvindt. 

Als u ruimte ter beschikking hebt en een:depot zou willen beginnen, 

of als u op een andere manier wilt meewerken aan de distributie, 

kunt u zich wenden tot het departement,S/ngel 382,te1.233253. 

STEM LOUTER KABOUTER 

Verder zijn er mensenr, bezig met het realiseren van de plannen voor 

een biologies dinamies eethuisje,dat voer iedereen voer ongeveer f 2,-

een  maaltijd gaat verzorgen. 

Een uitgebreide voorlichting over het bre,vat en wáaxom -van de biologies 

dinamiese landbouwmethode met literatilmrlijet is•.afgedrukt in de 

kabouterkrant' van deze week. 
T 

vaaksdepartemen# van landbouw 

Vt1.41 de oranje vrijstaat. 



Onderwerp: 
Volksr.niversiteit voor 
sa3otala  etc. 

• 	....--7....~~~ 
Op donderdag 26 februari 1970 heeft 	..en 

bijeenkomst plaats gevonden van de"Volksuniversiteit co 	abotage 
en pseudo-erotiek`', in het gebouw van de B.B.K. aan ^ 	leuwe Heren- 
gracht 29 te Amsterdam. 

. Aanwezig waren ongeveer 60 personen, waaronder 

van 	Boe of 	Gerrit,  geb. te Den Haag, 20-1-1943 

Aangekondigd werd een bakfiets-aktie te houden om 
maandag 2 maart 1970 des ochtends om 7. - uur. De bedoeling is om uit 
verschillende delen van de stad naar de Dam te rijden en daar het 
overige verkeer waar mogelijk te hinderen. 

Opgericht •:erd een afdeling bejaardenhulp, vallend 
onder het ministerie van behoeftebevrediging. De bedoeling is aan 
daarvoor in aanmerking komende bejaarden hulp te verlenen waarvoor 

. ook naar medewerking zal worden gezocht met kruisvernigingen, ver-
pleegsters en doktoren van de G.G. en G.D. 

kwam met het voorstel om 10.000 duiven, 
die door de gemeente Aás-terdam geëlimineerd zullen worden, te natio-
naliseren, zo hij zei, tot burgers van Oranje Vrijstaat, zodat Am-
sterdam niet aan deze dieren kan komen. Er zou ook een technische 
dienst worden opgericht waar burgers gratis hun door eventuele uit-
werpselen van duiven besmette voorwerpen kunnen reinigen. 

Een groot gedeelte van de avond werd besteed aan 
het. onderwerp betrekking hebbend op de nieuwe munteenheid van "Oranje 
Vrijstaat". Besloten werd dat de nieuwe munteenheid de naam "DO" zal 
krijgen, het lafiSse woord voor "ik geef". De bedoelingis - aát het 
een gouden munt van 1 gram zal worden met een tegenwaarde van f. 2.50 

Besloten werd vervolgens om op de eerstkomende 
donderdag de "Dolle Mina's" uit te nodigen om gezamenlijk te overleg-
gen over de candidaatstelling voor de komende gemeenteraads-verkie-
zingen. De bedoeling is dat onder de naam "Amsterdam Kabouterstad" 
aan de gemeenteraadsverkiezingen deel zal worden genomen. 

Het volksdepartement van sabotage tegen macht en 
geweld gaat zich bezinnen op akties waarvan, zo zij zeggen, de auto-
riteiten zullen rillen. 

Tenslotte werd nog opgewekt om alle Amsterdammers 
te bewegen om de verkiezingsborden Provinciale Staten te vernielen 
of net verf te besmeuren daar de stad hierdoor ontsierd wordt. Einde. 

     

c/v 
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I 	AUTOELIMINATIE DIENST:R.Vermeer,Uilenstede 114-824 tel:433507 

(Den Haag de Ghijnstr. 129 ;,„_ 	mission op de vrije'universiteit , 
— (Tilburg -Hertgstr. 35 	/ I 	gemaakt. 

Arnhem eusebiussingel 12 

Dienstencentrum voor bejaarden 	abben .conradstrg52418209 	
- , 

-ti"'”" 
, 

'\Bioogies evenwicht gevonden999799 '? ?9916, (e) . 	- t-----/\,17---___----"`------"----____,--  

/ De meest recente metingen van het kaboviterexpedltieleger dat op zoe 
..‘\ is naar het zoekgeraakte. biologies evenwicht,hebben aangetoond dat 

	( 

i 	 r lde Randstad Holland niet mee te redden valt.Iel werd op
.  het boeren- 

s\
bedrijf vn boer Wolterbeek in Badhoevendorp een alleszinds bevredigend ) 

— 	
a 

 ) resultaat geboekt.E.e.a. zal mogelijkerwijs kunnen leiden tot de socia-X 
)1isering van dit bedrijf,dat dan een codperatie zal gaan worden.VoOr heii 

	• 

-.die geinteresseerd zijn in h(&boerenvak inlichtingen bij landbouw. /
`\ 

,2--~,----x-*--- .-----,,,-----,...---‘,..- --,------------------,,---,,----, 	
• .-- (\j 

(/Behoeftebvrediging. 	 'y 	• 	( j . • 

Binnenkort kordt een dienstverieningscentium voor bejaarden -opgericht. t 

'De noodzaak hiervoor is welbekend.. 
( Voorts is een aanvang gemaakt met het oprichten van een eigen monetair 1 
`.,stelsel.De eenheid hiervan is de DO, d.i.'..een gram goed van 14 karaat. 
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.- 
- Copij voor - de staatscourant moet worden opgestuurd naar het voormalig

ig 

-7 Aloha,alexander boerstr. 30. 	1; 	
,- 

. 1-- \/--,''\i--f\/\s---'--■Y--- 	- il*C.f»------- --  \-/-s-""\--"--"--":".-------------"\i--- -\------•\_;-----------. 	'L-1  - 

Er moet gepraat worden over de candidatenstelling voor .de gemeenteraids 

verkiezingen,Iedereen die raadslid wil worden stelle zich in verinding . • .--,..s. 
• met Roel van Duin.. :, c, 0 0 0 
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Enschede Emmastr.125 
Rotterdam Saftlevenstr.40 b. 	 • 

(departement v. subcult • &creativit. tel•  

PUBLICITEITSDIENST 	:Pa Olivier,114 00-sterl?arkstr.A 	 _ 6_1hoog 	_ o 

) , 	 ; 

Bevrijde gebieden: Roel van (1 ,..4in heëtt- als ambassadeur 

Den Bos achter de dover 11 / 	v.d. Oranje Vrijstaat
;  een Bood-will 

- '''. - - ---------'_.■'"'"■--r--\.---'"-N,--\_.."-N.,---\_..--  -.....-----..._-- -------:-------------7-I---,--._._----------  

GROENTEN EN FRUIT VOOR SAM. 	 \-.-_____ 1 
Hedenavond zal aan het bevriend staatshoofd SamR7.11den biologies-dynamisch 

voedsel worden aangeboden. 
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Belangrijke adressen: 

-2 Vo lksdepar tement • van londbohw 	 .--- si ng-el 382 -Lel -233253 

f j
2 1 
	 voor sabotage etc. 	heregracht 358 tel 22929d 	52 '-' 

,/21-/C'  

9 9 	
voor subcult.& creativiteit Nieuwe heregr.29 tel 249585 - ','- 

t, 	22 	behoeftebevrediging pieterspoortsteeg 3-5 tel 240290 -: 

2
„. 	Volkshuisvesting nwe. :achtergracht 31 tel 242444 3  

9 7 	 9 2 	Financien en hulpverlening Rozengracht 71 "tol 232309 

FINANCIEN  
Van onse financiële expert vernemen wij het volgende. 

Het batig  saldo v.d. Oranje-vrijstaat• bedraagt 5067,64.gulden. 
De stad Amsterdam heeft een nadelig saldo van 103.000.000,00 gulden. 
Onse voorsprong op de stad Amsterdam bedraagt momenteel - 	

• u cn- 

103.005.007,64 gullen. 

N.11. 	. 
)2/1 - • 



Oprichtinj publiciteitsjlienst.• 

Om verwarring en chaos te beteulelen is oplericht:de ..)ubliciteits-
lienst.AlresePaul Olivier,derde'Oostorarkstr.216 A—dam. 

Ad11.51274e, 
Doel. 
:let doel van de publiciteitsdienst is:. 

1.7et ve'rzorjen van een onra,elmtiverschijnend eneentebLtd. 
verzjren 	r -ldioprorL.mma's e.d.. 
informeren vng de nederlandse schaduwpers. 

4.Yot verzor,-,en van internekommunikz,tieStencers. 

Aan alle de27, -rtementen.. 
:ebt unieuws,bel 	onmiddelijk 1r,u1 Olivier,te1.51274,. 

bellon n.vr no.22726O of -te1.227426.:: 
7.oud de 7.-_,Ubliciteitsdienst pp e - hDo,;te'"I' 11.1, "' 
reeft U'interess;uate- koTlij 9 ? 9799  
Stuur 	voer het gemeentebl!--1d.wlar derde Oosterparkstr.216,  
:Jo redfIctie v.h. .e7:leentebla5,bestt .uit; 
1.de Vries Pretoria str; 23 
1.Olivier derde Oosterparstr. 216 

1.1njoeska,- E.TuSrnnan k•Aenbur,ercht no. 1 
hilke-Tsnan Kroné TIoel 	‹Lin v. 5-"A_Mistr. 113:

Licn Grponendijk. "2rins 7-Ienderikkade 137 

0rmje Vrij straat hoeft uTo_11il1eis 	11_•,.etrokken voor de 
boekheuding.- -  

zal elke donderdavand 	de volksvergaderin t; een 
. overzicht geven van de finr..ncieié positie. 
aectie• radiopror;ramMn's.  
Melviá visser D1:;.nautstr.50 hs 4 te1.735561 
Wim de west jlauwvoetstr. 45 _ 1 . 
Dolf "rTieting Goem-,n 3oresi:Usstr.53 -  te1.110153 
Het "schreuders Victorie'rl. 44 tol. 	736616 

Om een sperleldriendeutonome pilbliciteitsafdelini; te verkrijgen 
- 	. 

zal een -  ei3an drukkerij noeten worden oericht.Ornje Vrijstaat 
• vraagt drukkers e.d.' 
Kunt U omja'In met een rot -Itiepers 999 ? Bel clan no.51274. 

. 	. 
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Maart 1970 

De lezer(es) zij gegroet ! 

Van de 114.000 bejaarden in onze stad zijn er 600 verwa iple 
loosd en ernstig ziek. Bovendien schat men he .t aantal áin ofidewer 
hulpbehoevende bejaarden op 11.000. 

Het Dienstencentrum voor Bejaarden van Oranje Vrijstaat 
stelt zich tot doel om d.m.v. directe hulpverlening en een massale 
burger-protestbeweging de gemeente AMSTERDAM te confronteren met 
haar wanbeleid inzake onze oudere inwoners. 

Onze gedachten gaan uit naar een noodziekenhuis, een goed 
georganiseerde dienstverlening en een witte taxi (ƒ1,- eenheids-

tarief voor bejaarden). Kortom: een enthousiast beleid waarin de 
Judere mens die twee wereldoorlogen, jaren werkloosheid en honger-
lonen heeft gekend, een volwaardige plaats heeft. 

• Voor aanbod van hulp en vraag naar hulp gelieve u zich te 
wenden tot: 

Dienstencentrum voor Bejaarden 
p/a Kanaalstraat 146 huis. 

Voor spoedgevallen: 
dag en: nacht tel. 16.18.23 

Voor eventuele financiële ondersteuning: 

Gem. Giro W 13920 
t.n.v. Hugo Willems 
Rozengracht 71 
Vermelden: Dienstencentrum voor Bejaarden 



VERBINDING »1025. 

NO: 600/70. 

Onderwerp:  activiteiten van het Kultur 
en Kreatief Centrum te 
Steenwijkerwold. 

Bijlagen: 

970 • 

Op 17 augustus 1969 werd te Steenwijkerwold door een actiegroep 
het Kultureel en Kreatief Centrum opgericht. 

Met het gemeentebestuur van Steenwijkerwold werd overeenstemming 
bereikt over het betrekken van de oude leegstaande pastorie der N.H. 
kerk te Kerkbuurt in de gemeente Steenwijkerwold. Met behulp van per- . 

 soneel der gemeente zijn er verbouwingen uitgevoerd. 

Vrijdag, 8 mei 1970 omstreeks 19.00 uur werd het Centrum officieel 
geopend. 

Hieraan was bekendheid gegeven door het verspreiden van een stencil 
tegen betaling van 30 cent.( zie bijgaande oopie) 

Tevens was aan diverse inwoners een "geboortekaartje" gezonden, 
waarvan tevens een copie bijgaat. 

Na de opening van het Centrum werd de Oranje Vrijstaat uitgeroepen: 

Zaterdag, 9 mei 1970 omstreeks 19.00 uur werd te Kerkbuurt in de 
gemeente Steenwijkerwold een sit-in op de straat gehouden. 

Het ter plaatse gelegen kruispunt van vier wegen werd door circa 
75 jongeren bezet, zodat alle verkeer werd stilgelegd. 

Op deze wijze wilde men deweggebruikers kennis laten nemen van de 
op grote vellen papier geschreven leuzen zoals: 

Als U 30 km rijdt, komt U ook wel in de kerk. 

Matig snelheid. 

U weet wel dat U hier maar 50 km mag rijden. 

U weet wel dat hier veel op straat gespeeld wordt. 

U weet wel dat de politie nooit controleert. 

U weet toch ook dat 30 km hier pas veilig is. 

Door de plaatselijke politie werd aan de sit-in een einde gemaakt. 

Diezelfde zaterdagavond is er een ser-film in het Centrum vertoond, 
waarbij enkele zeer jeugdige personen aanwezig zijn geweest. Een en 
ander heeft bij de plaatselijke bevolking nogal wat reacties uitgelokt. 

Het actieprogramma van de Kabouters bevat o.a. een demonstratie 
tegen de vermeende aanwezigheid van atoomkoppen nabij de Johannes Post 
kazerne te Steenwijkerwold op de grens met de gemeente.Havelte. 

De aandacht blijft op de groep gevestigd. 



9999°4  

copie van. het  "geboortekaartje"  

Na een langdurige zuhingerschap en pijnlijke 
barensweeën hoopt op  er  mei 1 970 het cultureel 
en creatief centrum Steenwijkerwold het daglicht te 
zien. 

Hierbij wordt u uitgenodigd cie boreling te aan- 
schouwen. U wordt verzocht om-uur aanwezig 
te zijn. 	 De trotse verwekkers 

. . . 

      

       

       



Vrijdagavond 7 uur wordt in Kerkbuurt het C.C.C. 3 geopend. De bedoelingvan 
dit krantje is jullie nadere informatie te geven over de.achtergronden en 

het ontstaan van het C.C.C. en het geen er gebeuren gaat. 
Van deze ingrediënten is natuurlijk geen al te smakelijk gerecht te brouwen; 
dit krantje is natuurlijk dan ook niet representatief voor de krantjes die 
volgen. 

Inleiding. 999 "4 

ook ligt er in connecticut 
een diepe waterput 
jaren geleden verdronk er mijn tante eefje 
en nu nog drinkt mijn oom wout 
het water slechts door een zeefje 

Het is de bedoeling dat er in het vervolg 1 keer in de maand een krantje 
uitgeven wordt, waarvoor nog een redactie wordt samengesteld en waarin 
artikelen te vinden zullen zi j n variërend van bloedserieus tot dol dras, 
echter wel passend in de sfeer die ons gebouw gaat uitademen - geen 
schoolkrantje - en het staat open voor iedereen. Wie zich dus daartoe 
geroepen voelt, kan zich net pen en papier uitleven en kan zijn kopij 
( kritiek ) naar onderstaand adres sturen. Er is geen censuur maar de 
stukken moeten wel ondertekend zijn en de redactie behoudt het recht al-
les wat het schoolkrant effect te zeer verhoogt te weren. We hopen zo een 
leuk leesbaar krantje te creëren, wat later in samenwerking met soortge-
lijke groeperingen in andere plaatsen kan uitgroeien tot een orgaan voor 
heel N.W.Overijssel. Als je toch verder leest kom je misschien tot de con-
clusie dat ons programma aardige mogelijkheden biedt, en eigenlijk een di-
mensie toevoegt aan jullie uitgaansleven. Dan zien we je vrijdagavond en 
later wel. 

De voorlopige redactie: H. Hanema, 
H. Damhuis, 
Coen Pit, 
H. Velner, 
J. Tuit. 

Correspt Ten Holtheweg 51, 
Blaaskamp 28. 

3 Kultureel, kreatief, centrum. 

Men•zect: God schiep de mens. 

Vat doen we nauw met do D.B.? - 
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Door Ven Eeden, die 
ook- positief over on 
ze plannen dacht zijn 
we (win en kees) in 
kontakt gekomen met 
Jan Harwig . 
Hij adviseerde ons de 
eksiegreep uit te brei-
den. Zo langzamerhand 
groeide de groep uit 
tot ongeveer 16 men-
sen. 
Intussen had de burge-
meester ons beloofd 
ou de mogelijkheden 
van de pastorie uit 
te zoeken en deze e- 
ventueel aan ons toe 
te wijzen. 
De aksiegroep praatt e 
intussen over het -  pro-
grannaontwerp l wat, ' 
hoe en eaarem. 
Dit om straks goed be-
slagen ten ijs te ko-
nen. In november :69 
had de aksiegroep een 
vergadering net de 
koemissie open jeugd-
werk (waar we van 'te 
voren nog niets van . 

 gehoord hadden) om.  
te praten over de 
mogelijkheden van het 
open jeugdwerk in 
Steenwijkerwold. 
De gemeente wilde nl. 
het gebouw aan een 
officiele instantie 
verhuren. In ons ge- 

Datum:17 augustue_1969 
plaats: .  woldberg. - 
aanwezig; wim.fhij, 
thee boekhout, har-
ry daggers, kees 
huis in het veld. 
Stemming:ontevreden 
met de gaan ven za-
ken. 
onderwerp van gesprek. 
Een of ander centrum 
in Steenwijkerwold 
waar je allemaal fij-
ne dingen zou kunnen 
doen. PLAN direkte 
eksie,d.w.z.onmiddel- 
lijk naar de burgemees-
ter om te informeren 
naar leegstaand pand. 
Eerste tegenslag; bur-
gemeester was niet ei) 
het -gemeentehuis, maar 
de gemeentesecretaris 
vertelde ons van de 
Ned.herv. pastorie. 
volgende stap: afspraak 
met de burgemeester, 
plan opsteilen over 
ons idee en de noti-. 
vering daarvan . 
Onderhoud burgemeester 
eerste indrUk;po sitief 
hij verwees ons naar Van 
Eeden de naatschappe-
lijk opbouwwerker. 
Op de avond van het 
idee werd de aksie-
groep uitgebreid met 
-65). persoon ,n1.Gume 
Huis in 't Veld. 

val de kcalissie open 
jeugdwerk.De kwestie 
kwam in de gemeente-
reldwaar het nogal op 
bezwaren stuitte(Para-
diso Everts)maar de 
burgemeester stelde 
zich positief op en de 
vergunning kwam los. 
Provinciale Staten 
moest het echter nog 
goedkeuren en daar zou 
weer enkele maanden over 
heen gaan. Tussen deze 
twee beslissingen door 
hebben wij (win,guus 
hendrik en kees) voor 
het eerst do zaak in 
de publiciteit gebracht 
interview in Steenwijker 
Courant en Dagblad. 
En ja hoor, in januari 

70 kwam de vergunning 
.van P.S. lós. 
In samenwerking met de 
hoer Bijl werd opgemaakt 
wat er aan het huisiou 
moeten gebeuren. 
We kregen de beschik-
king over f5300,- voor 
verbouwing. De.aksie-
groep splitste zich: 
verbouwin, hearing en 
programma. 
De hearing is geweest, - 
de verbouwing is bijna 
rond en net het pro-
gramma kunnen we 
straks beginnen. 

Geruchten rubriek. 

Volgens onze zegsman, wonende te Vels 11, zal op de openingsavond een 

groep mensen binnen het gebouw Oranjevrijstaat uitroepen. Tevens ont-

vingen wij een lijst met enkele van hun programmapunten. 

Wij willen U met onderstaand artikel duidelijk maken wat Oranjevrijstaat 

voor Steenwijkerwold zou kunnen betekenen. 



CROJEVRISTAAT 

Vroeger probeerden de mensen deze maatschappij te «Veranderen 
d.m.v. 	999 

rellen enz, (je kent ze wel van radio en T.V.)• 
De maatschappij heeft zich echter hierop geprepareerd: politie, leger, 

B.B, e.d. ( je kent ze ook wel of hebt weleens gemerkt wat het is ). 
evrijstaat hebben ingezien:dat een maatschap

- 

 De uitroepérs van de Oranj 	
l 

pijverandering volgens de eerste methode niet meer mogeijk is en ze heb 

zonder politie, leger, B.

ben  

daarom een vredelievendestaat ( 	
vrijB.) binnen de 

. Uit het feit dat Oranjestaat nog be- 
Nederlandse staat uitgeroep en or nog geen verdelgingsmid- 

staat blijkt wel dat dezemaatschappij- 
 iervo 

del heeft gevonden en ook niet zal vinden, omdat deanjevrijstaat vrede- 
Or 

lievend is. De Oranjevrijstaat is een principekwestie, dus wat. in Amster- 

dam of ergens anders gebeurt hoeft hier nog niet nodig te zijn. 

Hieronder een lijst van punten waarvoor de Oranjevrijstaat zich hier zal 

1. Hot laten verdwijnen van de opslagplaats- van raketten pet atoom- inzetten: 

koppen. Bij een eventuele atoomaanval wordt n.l. het eerst een 

raketbasis aangevallen en krijgen we hier.de grootste 
.
milieu- 

ontreiniging van heel gederland. 
2 48ergn tegen het autori tak optreden van de politie ( incl. 

burgemeester ). De politie beeft de nare 
gewoonte  verschillenge 

inwoners van onze gereente als kleine kinderen te belendelellen 

bepaalde  groepen met "je" of "jij" 
aan te spreken. 

3 Tegen de watervervuiling van 
het Kanaal door wasserij, slager, 

landbouwbank, e.d. 

4 
Tegen de vriendjes politiek in onze gerrente. 

Waarom hebben mensen die in relatie staan met 
leden van de ge-

meenteraad bij velerlei zaken voorrang? 

5 
Voor het meer geld uittrekken voor culturele zaken. we beslist 
Aan é3n uitvoering per jaar in de wielewaal hebb  

ners.Hier zouden de vele studenten 

6 Een bureau voor kamerhewo 

niet genoeg. 

die in onze gemeente in de kost zijn met klachten over hun be- 

huizing naar toe kunnen gaan. 

7 
Voor een vrije speelplaats voor kinderen. 
Dit is een goot terrein waar "kinderen" naar hartelust en onge 

stoord kunnen spelen, spelevaren, vuurtjestoken en andere dingen 

doen 'die ze ergens anders niet kunnen of mogen doen. 



- nog even punt zeven - er kan b.v. een crossterrein komen ook voor zij 

die nog geen 16 zijn. 

6 Een betere reteling van het openbaar vervoer. 

De N.W.R. bus stopt op heel gevaarlijke plaatsen en het.is  toch 

te gek dat de bussen practisch altijd leeg zijn behalve 's mor-

. gene en 's avonds. Zou het geen betere repeltng zijn overdar . 

 kleinere bussen te laten lopen. En zou het niet mogelijk zijn 

het "CIRáIJi2IbTSENPLAN" in te voeren? Een oranjefietsenplan 

vil zeggen dat op bepaalde plaatsen een aantal oranjefietsen 

in bruikleen beschikbaar zijn. 

9 Ruilverkaveling. Is het niet een. beetje vreemd dat bij de stem-

ming. -  voor de ruilverkaveling 	doden "JA" stemmen. En meer 

van die merkwaardiep voorvallen. 



De Burgemeester, 

Zoals iedere gemeente heeft-Steenwijkarwold-ook een burgemeester toe 

gewezen gekregen. 
Watvoor een man is dat eigenlijk? 
In dc afgelopen periode van opbouw ven hot centrum in St.wold hebben 

we enig idee gekregen. Hoewel we er van overtuigd zijn dat we de burgemeester niet door en door 
kennen vinden we hot beeld dat we van hem hebben. belangrijk genoeg on 

aan U mee te delen. 
Bij heeft ons er namelijk toegebracht om ernstig over een gekozen 
burgemeester te gaan denken. Je kunt dan in ieder geval zeggen dat het 

aan jezelf te wijten ib wannee 
e niet de goede nen op deze plaats zit. 

Inderdaad: De taak van de gemeentesecretaris wordt dan aanzienlijk 

belangrijker. De burgemeester kout bij ons over als een magistraat, Iemand die wel de 

wil van de 
gemeenschap ten uitvoer brengt, naer er zelf ver boven staat . 

" • ;-wandelt . 

glifiabtgiciata 1?L-58;z18E-taleWnaHsnal in de gemeente beetaat, dat bij 
byzonder lekker kan praten en vage beloftes doet. Beloftes waar vaak niet 

veel val terecht bleek to komen. 
Terwijl aenkt heel democratisch te zijn begrijpt hij niets van wat er in 

ons ongnat. 
Laten we dit net voorbeelden illustreren 
De tuin rondom de vooraaligo pastorie '.'. 
In ons eerste gesprek net da burgeneeeter werd gesp 

net 	

over pastorie 

met tuin. Later bleek opeene de tuin er niet bij te ren. 
De tuin bleek toen keurig nieuw afgestekt te zijn e

ho
n er liepen ezelt" in 

van de heer Wardenier, gemeentetuinman, 
We ochraven een brief naar B en W om alsnog de tuin to krijgem. 
De zaak werd aangehouden. De burgemeester verwees ons naar de wethouders 
Wethouder Koers leverde de volgende motivering: Als me ons netjes 
gedroegen en er zouden geen rare dingen in het gebo uweslui 

gebeurwasen, dan 
een- 

konden we altijd nog over dc tuin komen praten. Dit bt 

sterwig genomen. We nemen aan dat de winkeliers in het toekonetige winkelcentrum ook eerst 
hun goede gedrag moeten tonen alvorens ze in de tuin mogen bouwen. 
Do zaak is nu wellicht van de baan, want een ijverige gemeentelijke_ 
"speurder" vond hier oen condoom en dat wil wat zeggen. 

Het huurcontract was getekend door de conniscie Open Jougdwer en de gemeente Het hnnrcontract. 

buiten ons medeweten on. 
Enkele wijzigingen zagen wij graag in het contract opgenomen ( de burge- 
meester had op dat moment nog niet getekend) en wij namen daartoe contact 

op net de voorzitter van do 
CODniSSie 

Open Jeugdwerk, de heer Brandsma. 
Samen not hen naakten we een afspraak net de burgemeester om onze wensen 

In het gesprek bleek alleen de heer brandsma te bestaan die onder druk kenbaar te naken. 

van de burgemeester overal mee accoord.ging. 
Wij werden niet in het gesprek betrokken. Elke keer als we iets wilden 

zeggen werd ons de mond gesnoerd. 
De jeugd is voor de gemeente geen gesprekspartner. 
Tegen deze pentaliteit vooral protesteren wij. 
Als U :tocht denken dat we _ do burgemeester alleen bekritiseren omdat 

het een ambtenaar is hebt U het nis.' 
Met andere geneenteanbtenaron hebben wij plezirig gewerkt, Koos Bastiaanse, 
De hoer Bijl heeft ons knap geholpen. De gemeentetimmaraan,  
was een zodanig grote hulp voor ons, dat we rustig durven te stellen, 
dat zonder hen hot gebouw niet was klaar gekomen. 

Koen Pit 

(van redáktiewege sterk ingekort
Harry volnor. 
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Bij de opening ;rillen we proberen iets van ons gezicht te laten 

zien. 
Ieder krijgt de gelegenheid het gebouw rustig te bekijken en te 
bewonderen. Vrijdagavond ga je naar binnen, loopt rustig door 
het gebouw, je vindt in de keuken Hanny Mein die kreatief 
bezig is, je vindt exposities van Herm Prinsen,Ed Pietersen, 

Tonny Mulder, Siebre n Koopnans,Peter Boeir.nl.  etc. 

Een expositie over het ontstaan van het C.C.C. is verzorgd door 

de toneelgroep. 
Ergens vindt je Guus en Betsy, die muziek maken, je kunt in 
de stereokamer gaan en rustig tuisteren ne. ar goede muziek, je 
kunt gaan lezen in de bibliotheek. en tenslotte kun je ook nog 

even een kijkje nenen in de bar. 
Zaterdagmiddag is er een discussie over het jeugdbeleid dat 
in deze gemeente zou :beten worden gevoerd , waarbij verteganyoordigers 
van de politieke partijen een forum vorsen (groep discussie) . 
's Avonds zorgt de filmgroep voor een grandioze lichtshow, compleet 

met keiharde muziek en korte suf12.s . 

Tenslotte , 	
er boven een jamsession zijn. (Ieder kan dan een 

instrument pakken en ga-.n spelen) 

De openingstijden van de bar zijn voorlopig 

woensdag van: 14.00 - 23.00 
vrijdag van : 14.00 - 23.00 
zaterdag van: 14.00 - 23.00 
zondag 	van: 19.00 - 23.00 



Structuur van het centrum. 

cis\ 
999 804  

Het geheel is in verschillende groepen verdeeld, die in prinéipe volkomen autonoom 
zijn. Daarnaast staat een beheergroep die het gebouw beheert en coordinerend op-. 
treedt tussen de verschillende werkgroepen. Beslissingen betreffende há hele gebouw 
worden genomen door de codrdinatenvergadering, dat is een vergadering van de be-
heer groep en twee afgevaardigden van elke groep ( de coordinaten ). 
De groepen die nu aanwezig zijn (-de mogelijkheid voor uitbreiding bestaat altijd ): 

a. Groep creatief-werk, waaronder schilderen, tekenen, boetseren 
etc. valt. 

b. Groep film die zorg draagt voor het vertonen van niet_211.211ag-
se films. 

c. Groep toneel deze houdt zich bezig met toneel in de ruimste' 
vorm van het woord. 

d. Goep discussie en exposities hun taak is duidelijk. 
e. Bargroep; deze groep beheert de bar. 
f. Groep muziek, die zich gaat bezig houden met muziek en even-

tuele reisen naar nachtconcerten. 
De exacte vormgeving en inhoud bepalen de groepen zelf. 
Ze zijn financiële verantwoording verschuldigd aan de beheergroep die op haar 
beurt weer verantwoording aan de Commissie Open Jeugdwerk heeft af te lemen. 
In principe zijn de activiteiten in het gebouw gericht op de jeugd van 15 t/m 
23 jaar. 
Het is echter een open huis en iedereen is welkom. Het gebouw zelf bestaat uit 
de grote zaal voor kleine evenementen. Een luisterkamer waar we een stereo-
installatie hopen te krijgen. Een keuken voor de groep creatief-werk die ook 
@mi kamertje bowl bben. In een leeszaaltje dat ingericht wordt kan ieder 
zien rustig teruglIn Rat daar aanwezige informatiemateriaal 

.
1Tarder--sen_meditatiekamer eventueel te gebruiken als donkere kamer. 
De kamer die boven overblijft is voor de beheergroep. 	• 
Op de zolder is vanalles mogelijk. 
In de kelder is een bar invericht.. 
Verder zijn er twee w.c.'s ( voor elke hoge nood ). 

Doelstelling van het gebouw. 

Dat N.W.Overijssel een achtergebleven &ebied is weten wij al lang. 	- 

Op het kreatieve vlak zijn we zelfe.ver achter, bij b.v. de grote steden. 

Doormiddel van ons gebouw willen we trachten dit euvel uit de wereld te 

helpen; 

Het ligt niet in de bedoeling een concurrent te worden van de reeds bestaan-

. de vermaakscentra,- maar_wij willen ons bezighouden net het alternatieve ver-

maak. Dit betekent; a. Dat gene doen waar we zelf zin in hebben._ 

b. Een centrum waar we ons bezinnen kunnen. 

c. Een centrum van waaruit acties naar buiten 

kunnen worden 
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Periodiek: 	  

Niet langer houden dan 	 dagen 

Datum: 	  

f  ", 	"A. • *, 

0 ' 	JE /1-5----)`" -,195804 
VRIJSTAAT F 
IN STEEN- 
WIJKERWOLD 

AAN 
GEZIEN 	

Volgens geadresseerde 
dat. 	par. 	nog t.k. aan 

/CIRCULATIE 

STEENWIJKERWOLD — Na de 
officiële opening dit weekeinde van 
een nieuw Creatief en Cultureel 
Centrum in Senwijkerwold, heeft 
de jeugd van die plaats de Oranje 
Vrijstaat uitgeroepen. Men wil ac-
ties gaan voeren tegen de opslag-
plaats van. raketten en atoombom-
men en ageren tegen het autoritair 
optreden van de politie en de 
burgemeester, alsmede tegen de 
vervuiling van het kanaal en de 
vriendjespolitiek. 

Tevens wil men bevorderen, dat 
geld wordt uitgetrokken voor cul-
turele zaken en de vestiging wordt 
gerealiseerd van een klachtenbu-
reau voor kamerbewoners. Als eer-
ste openbare actie heeft men zater-
dagavond een sit-in op de straat 
gehouden. waarbij het autoverkeer 
gedwongen werd te stoppen om 
kennis van de spandoeken te ne-
men. Grote letters vroegen de au-
tomobilisten terwille van de veilig-
heid van de kinderen in de .,be-
bouwde kommen langzamer te rij-
den. Na overleg met de rijkspolitie 
werd op vreedzame wijze een einde 
gemaakt aan deze demonstratie. 

Aantekeningen: 

100 B 06 



Periodiek: 	  

Datum: 	  

/CIRCULATIE 

Niet langer houden dan 	 dagen 

AAN 
GEZIEN Volgens geadresseerde 

dat. 	par. 	nog t.k. aan 

P 8 B 

Aantekeningen: 

KBUURT. 	Vrijdag- 
hebben vele 'belang-

den uit de gemeente 
ijkerwold voor het eerst 
gemaakt met het „Kul-

creatief centrum", welke 
rgebracht in de pastorie 
erkbuurt. . 
7 uur werden de geno-
in de_ gelegenheid ge-

het gebouw te bezichti-
de expositieruimte hin-
eningen en schilderijen 

ebiin Koopmans, Pieter 
s en Tony Mulder. Te-
as de muur gedecoreerd 

Enkele van de vele jon-
geren die bij de opening 
van het Cultureel Creatief 
Centrum CCC 3 te Kerk-
buurt aanwezig waren. d 

met een plastiek van Ed Pie-
terson en. Harm Prinsen. 

In hèt gebouw vindt men 
verder een bar, "een kamer 
waar konstant stereomuziek te 
beluisteren valt, een lees-
kamer en ruimtes voor dis-
cussies en andere aktiviteiten. 
Verder wordt er nog gewerkt 
aan een kinder-crèche en een 
krantje. 

b 

100 B 06 



dat. par. 	nog t.k. aan 

Datum: 

/CIRCULATIE 

Niet langer houden dan 	 dagen 

GEZIEN 	Volgens geadresseerde 

Aantekeningen: 

v 

Kees Huis in 't Veld: „Samen met 
BB schuilkelders maken." 

een jochie van 6 jaar sexuele frustra-
ties krijgt van een onschuldig sexfilm-
pje. Trouwens, is het niet opmerkelijk 
dat Gerrie Logtmeyer om half acht 
nog niet in bed lag?" 

Mevrouw Kapteijn zegt op het idee te 
zijn gekomen om films te vertonen op 
de openingsavond. „In eerste instantie 
was het helemaal niet de bedoeling om 
ook sex-films te gaan vertonen, maar 
de jongeren vroegen er zelf om. Dat 

Zesde blad 	 1A-e 	- 	 /46.  t:- 7-6 

ggtiom  Jongetje van 6 jaar bij sexfilm toegelaten 

Periodiek: 

Bevolking Kerkbuurt boos op 
kabouters Oranje Vrijstaat 

men om filmvoorstellingen te organise-
ren voor de gehele bevolking van 
Kerkbuurt en Geldringen." 

Over de aanwezigheid van Gerrie 
Logtmeyer zegt ze nadrukkelijk: „Zijn 
ouders moeten maar beter op hem pas-
sen; een kind van die leeftijd hoort om 
zeven uur toch in bed te liggen....! 
Ik snap daarvan al die drukte niet die 
hierover is ontstaan." 

„Kabouterkoning" Pieterse: „Het is 
die openingsavond — dat geef ik toe —
allemaal wat uit de hand gelopen door-
dat het de eerste keer was dat we ac-
tiviteiten organiseerden. Dat knaapje 
is toen zeker naar binnen geglipt." 

Over de mogelijkheid, om Gerrie dan 
de deur te wijzen of de filmvertoning te 
staken totdat hij weg was, laten noch 
mevrouw Kapteijn, noch de heer Pie-
terse zich uit. 

Mevrouw Kapteyn noemt voorts de 
klachten over naaktloperij in het cen-
trum volkomen onjuist. „Het is een 
roddelpraatje dat door een ons kwaad-
willige buurvrouw is rondverteld," 
zo zegt ze. 

Met betrekking tot de Oranje Vrij- 

t staat in Kerkbuurt somt edelsmid Pie-
terse diverse successen op die de ka-
bouters (in totaal ruim 30) in de korte 
tijd hebben geboekt en over de acties 

e die men de komende maanden gaat 
voeren. 

„Na onze actie van zaterdag, waar-
in we op rustige wijze protesteerden 
tegen de hoge snelheden waarmee au-
tomobilisten door Kerkbuurt en Gelde-
ringen rijden — we willen voor de 
kinderen zebra' of een maximumsnel-
heidsgrens — hebben we enkele be-
sprekingen gevoerd met de plaatselij-
ke (Rijks)politie en het resultaat is ge-
weldig." 

„Komende herfst zal de politie een 
soort hearing houden voor de jeugd om 
over allerlei zaken te praten, waardoor 
er diverse misverstanden uit de weg 
kunnen worden geruimd," aldus de 
heer Pieterse die ongewild tot kabou- 

(Van onze redactie in Hoogeveen) 
„Als die mensen van dat cultureel en creatief centrum zo fatsoenlijk 
zijn, zoals ze beweren, waarom staan ze dan toe, dat mijn zoontje van 
6 jaar een sex-film bijwoont? Ze hebben onze Gerrie tot negen uur 
binnengehouden. Toen ik hem tegen half acht miste — hij moest naar 
bed — heb ik mijn 13-jarige dochtertje opdracht gegeven hem te zoeken. 
Ze vond hem uiteindelijk bij dat centrum." 

Mevr. Logtmeyer in het streekdorp 
Kerkbuurt (gem. Steenwijkerwold) 
heeft geen goed woord over voor het 
dezer dagen geopende cultureel en 
creatief centrum, dat in de voormali-
ge pastorie is ondergebracht. „Het 
moet daar wel een troep zijn als ze 
kleine kinderen meelokken om sex-
films te gaan bekijken. Ze lijken wel 
gek!" 

Niet alleen het echtpaar Logtmeyer 
beziet het centrum met gemengde ge-
voelens, want in de korte tijd van zijn 
bestaan hebben de jongeren en ook wel 
ouderen, die er plegen te komen de 
tongen van de dorpsbevolking danig in 
beroering gebracht. 

Klachten over naaktloperij en het 
vinden van een condoom in de tuin van 
de voormalige pastorie hebben genoeg 
stof tot praten gegeven. 

Eén van de mensen van het centrum, 
die in het dorp over de tong gaat is 
edelsmid Ed Pieterse (32), die vier 
jaar geleden uit Amsterdam naar de 
buurtschap De Basse (vlak bij Kerk-
buurt) trok en zich daar in een door 
hem gekochte boerderij vestigde. 

Oranje Vrijstaat 
Hij is- de leider van de door de poli- 

/ tieke groep van het centrum (de jeugd 
die de pastorie bezoekt heeft zich on-

(, derverdeeld in diverse groepen) uitge-
roepen Oranje Vrijstaat. Hij maakt 
deel uit van de filmclub, evenals me-
vrouw Gerda Kapteijn (23) — echtge-
note van een leraar van het Pedago-
gisch Centrum in Gelderingen — die 
op de avond van opening een lichtshow 
met films organiseerde. 
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torie bezoekt heeft zich on- 
d in diverse groepen) uitge- 

Oranje Vrijstaat. Hij maakt 
van de filmclub, evenals me- 

Gerda Kapteijn (23) — echtge- 
een leraar van het Pedago-

centrum in Gelderingen — die 
vond van opening een lichtshow 

organiseerde. 
pieterse: „Ik heb die sexfilms 

anaal niet gezien, want ik was 
gadering met de politie. Ik kan 

overigens niet voorstellen, dat 

Kees Huis in 't Veld: „Samen met 
BB schuilkelders maken." 

een jochie van 6 jaar sexuele frustra-
ties krijgt van een onschuldig sexfilm-
pje. Trouwens, is het niet opmerkelijk 
dat Gerrie Logtmeyer om half acht 
nog niet in bed lag?" 

Mevrouw Kapteijn zegt op het idee te 
zijn gekomen om films te vertonen op 
de openingsavond. „In eerste instantie 
was het helemaal niet de bedoeling om 
ook sex-films te gaan vertonen, maar 
de jongeren vroegen er zelf om. Dat 
heb ik tegen een kennis van mij, die 
films vertoont, gezegd. Het is jammer 
dat het allemaal zo is gelopen, want we 
wilden eigenlijk een cinecentrum vor- 

V 1JC.I. cal. 

„Na onze actie van zaterdag, waar-
in we op rustige wijze protesteerden 
tegen de hoge snelheden waarmee au-
tomobilisten door Kerkbuurt en Gelde-
ringen rijden — we willen voor de 
kinderen zebra' of een maximumanel-
heidsgrens — hebben we enkele be-
sprekingen gevoerd met de plaatselij-
ke (Rijks)politie en het resultaat is ge-
weldig." 

„Komende herfst zal de politie een 
soort hearing honden voor de jeugd om 
over allerlei zaken te praten, waardoor 
er diverse misverstanden uit de weg 
kunnen worden geruimd," aldus de 
heer Pieterse die ongewild tot kabou-
terkoning is gekroond. Hij geeft wel toe 
dat het idee van een Oranje Vrijstaat 
hem bijzonder aanspreekt en vindt het 
alleen erg naar, dat er zoveel onbegrip 
bestaat over de kabouters. 

Atoomkoppen 
amen met de kweekschoolleerlingen 

1  Kees (21) en Guus (18) Huis in 't Veld 
uit Gelderingen werkt Ed Pieterse aan 
de voorbereiding van diverse „ludieke, 
niet kwaadaardige acties," waarvan 

I de voornaamste is de strijd tegen de 
' atoomkoppen in de legerplaats Steen- 

wijkerwold. 
Daartoe heeft men zaterdagmiddag 

een discussie gevoerd met raadsleden 
van Steenwijkerwold, omdat Oranje 
Vrijstaters menen dat dèze een duide-
lijke (negatieve) uitspraak behoren te 
doen over de aanwezigheid in de ge-
meente van deze atoomwapens. 

Kabouter-
koning Ed 
Pieterse: 
„Het is ons die 
eerste avond 
wat uit de 
hand gelopen, 
maar we willen 
echt alleen 
maar goed-
aardige 
ludieke acties." 

„Leegstaande boerderijen en andere 
verlaten panden willen we in samen-
werking met de BB verklaren tot 
schuilkelders voor de bevolking. Ten 
teken daarvan willen we oranje vlag-
gen op de daken plaatsen. De bevol-
king in deze streek moet wakker wor-
den geschud voor de geweldige geva-
ren waaraan men bier door die basis 
in hun dorp blootstaat," aldus de ge-
broeders Huis In 't Veld die min of 
meer het secretariaat vormen van de 
Oranje Vrijstaat. 

-Een ander actiepunt is de milieu-
verontreiniging die volgens de kabou-
ters door een gebrek aan een rioolwa-
terzuiveringsinstallatie ernstige vor-
men aanneemt aan de kaak te stellen. 
Hiertoe zal men (symbolisch) filter-
toestellen aanbrengen bij afvoeren van 
enkele bedrijven. 

„We hopen op steun van de bevol-
king die ons nu nog teveel als nietsnut-
terige ordeverstoorders beschouwt, 
maar dat willen we geenszins zijn. We 
willen juist iets voor de gemeenschap 
doen en daarom is het jammer, dat 
het met de filmvoorstelling zo is gelo-

en," aldus Guus Huis in 't Veld. 
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Aantekeningen: 

P B 
STEENWIJILERWOLD — De eer-

ste actie van de Oranjevrijstaat 
Steenwijkerwold is geweest het pro- 
testeren tegen het te harde rijden 
io Gelderingen. 

Naar aanleiding van deze demon-
stratie ontvingen wij gisteren een 
briefje. - 

De brief, met de volgende inhoud, 
is ondertekend door de meerderheid 
van de jongeren in Kerkbuurt en 
Gelderingen. 

,Een groep jongeren uit Kerkbuurt-
Gelderingen hield zaterdagavond in 
demonstratie tegen het te harde rij-
den je Gelderingen. Hieronder be-
vonden zich 'jongelui die een brom-
mer bezitten, die sneller rijden dan 
70 kan p./u. Daarom zijn wij tegen 
zo'n demonstratie. 

Wij dachten: „Verbeter de wereld 
begin bij u zelf. We zijn erg blij 
met het jeugdhuis in Kerkbuurt en 
we willen niet dat het direct weer 
verpest wordt. 

Er werden zaterdagavond, ook 
stripteaseffirns gedraaid, waar ook ideMe kinderen naar keken. Zoiets 
gebeurt door een of meer opruiers, 
die hier net zo iets willen als • 
Amsterdam, bijvoorbeeld de beer 

. van de B. Zulke mensen 
we'hier niet gèbruiken. 

4.44442,4 
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