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DE VERWORPENEN DER  AARDE  

zryïtvl rre#!uba opstaan v,.7c,,v de strgd tecrer; net irriperiurn ven  

de Mist. we zulten me! Mme rovwen brri jtrie doden, ►̀ acten mat  
MOE. we!  +ecere gewonnen s4ag, rneerkinserr, de dvdsrialaras var+  

17e: imper+eb'srrie,  
Het zal een rarrge weg zen,  

Kameraden,  
naar stap iroov stap  

zat oa* de aarde  
dour dras aNern  

1ervieroverd warden  
^# re gefieef  

aan da rnenseri zm' behprerr.  

Ut: 'De arrestaties vat 11-4;  blad aver zilépbeilert".  



1, 	IN LEIDING 

Begin jaren teGhlilg werd het Nederlaridsg aciitiivi'rà beheerst doo r  krakers,  anti-rnililaristen 
an anti -kern-ertiergie•aetivisten. E4in van de meest geruchtmakende actiegroepen op dat 
moment was de anti-rnilitari3lísch? actiegroep Qnkruii. Deze groep blee3< een ksaernksrrier 
vpcc vela - gespecialiseerde - actiegroepen. 

Nederland kende ook actes, weliswaar geen bomaanslagen zoals in de ons om ri ngende 
landen, maar zogenaamde "Greek  In,  ;reek Openbaar-acties en sabotage-acties. 

Dow de BVD wdrd t remos naral  he begin van de jaren tachtig aandacht besteed aan actie
-groepen die door hurl activiteiten 1-de TechisStftli SOhokken". V rortdurer d werd galrachl be-

denkelike Cniwickelinger! In deze sfeer te  vedgen en gewelddadigheden in een vroegtijd 
stadsurn te onderke. ,.  r n. Hierbij maakte de MD gebitpk van verschltlende haar ten dienste 

 staande inlichtirr.  r. ideeen. In een aantal gevoilen kon  op basis van - via daze middelen 
ingewonnen - informal*  een actie  worden vaorkornen. In een groter aantal gevallen kon na 
een ache, via analyse. een dadergroep achterhaald  warden. 

Toen In 1985 de eerste RARA-aanslagen gepleegd werden, werd niet alleen het act vi$n e 
hierdoo verrast, ook opsponrigs- en veligheidsdensten zalen in eerste instantie met hun 
harden  in het haar. De w,jze waarop PAPA  aanslagen t .veegde was nieuw en de omvang 
van de schade was ongebruikelijk groet. 
In de jaren 1985 lot en met 1987 pleegde RARA m eerdere aanslagen. Naar aar ding van 
erfere aanslag werd er ean lokaal politieteam opgerichl dat trachtte de daders te tdertitce-
ran en aan te hap i, Veel leverden deze onderzoeken niet op. Door de ortervarersheicl van 

hei pokt korps en  het Irert dat RARA landelijk opereart, was het voorde lkDfpsen onmogelijk 
om het onderzoek succesvol af te ronden. 

1.1 	Het Landelijk Go brdina tie Team (1986-1988) 

Na de aana agenreeks van RARA werd daarom op 15 januari 1987 een  speciaal recherche
-team geiorrneerd, Het team was een samenwerkingsverband tussen versctWlende Korpsen 

van C.lerneentepolitie, filet Korps Rgkspoktte an de Kàninkírjke Marechaussee. Hat ward on-

dersteund door de Centrale Recherche irritrmatiediensl. Het team droeg  awl Landelijk ka-
rakter en wenkte vault Amsterdam grider de naain Landelijk  Goi5rdinatie Team fLCT). Be-

tangri Cste taak van hat team was het oplossen wart de Makro- branden. In ckt team perlici-
peerde oak de BVD. Zi j !rachne Manuil haar ervaring met het politiek gewelddadig acti-
visme' het team te ondersteunen. In veer gevallen bleek de bij drage van da dienst belang rijk 

te  zijn. De arde1rrtg BF, belast met riet Politiek Activism*, kon TIei team voorzien vair achter

-grondinlorrnatie over elferlei personen en organisaties die de submilluur, de het activisme is. 
vorm gevers. 
Wanneer na geruime tijd de contouren an de PARA-dadergroep zich beginnen af te  take  

nerd, worden er  door de p tie, CRI  an de BVD voort durend ok rvalie-aastas op de doel-

groep gehouden- Daze acties leverden interrite relatiepatronen  op. Ook slaagde het 

team err;  om een aantal RARA- achtige aanslagen aan dezelfde dadergroeep toe te schrijven. 
Informatie  van de BVD  over deze groepen werd In het team ingebracht. Deze informatie zdu 

een belg+-rijke richtiriggeuende tut xtre vervullen lijdens hat verdere verloop van hel  onder-

zoek. De BVD slaagde er via haar  spacifpeke inlichtingenmiddelen in een enorme hoeveelheid 

intorrnatie over de doelgroep in te winnen. 
Wal misschien nog wel belangr kerr bleek, was de 

intormatie dle cie BVD verzerrah e over eclivisten die geen teel uurnaakten van de PARA- 



kern. Mogelijke aanknopingspunten, die door het LCT werden dragen Ronden op  

grond hervan in de iuiete context gepiaats1 worden. Hierdoor werd veel Qr3rodrg  recher-
cheiers.vork voorkarnen.  
Op 11 april 1988 werden op  grom van de rimultaten van het LCT-onderzoek B mesonen  
aangehouden. Er werden huienekingen gerouden en de verdachten werden onderwdrpen  

aan een intelisiet verhoor. Geen van de verdachten zet iets; men volhardde ;n een langdurig  
slitzw0gon..itiileen op basis ven tactisch reCherCileWOrk werden votdverrde technLsthe bewij-
zen gevonden die eert veroordei ng 'van Roernersma nto i% maakten. Op  grond van een  
proradurefout werd een detentie van ach; maanden vnjgelaten.  

Met liet optreden van hel LCT kreeg MARA delirxtief een gezicht- Vaartod ens en Elarmigri -
geri werderi bevestigd. De groep rond Rvernersnie nam inderdaad eein belang-
rijke plaats in binnen het ariiirnperialislische actiewereldje. De  ideolalsche en technische  

kern  was certmarsKerd. Er werd meer ir ict71 vierkragen in de RARA-ztenswijze en de positie  

die RARA einarn ten opzichte van de rest van de Beweging- Onvolcloehoe inziCht werd ver-
kTeger-i in de iEtvoeringswijZe van RARA.  

^2 	Het 	team (1991-1992)  

Za.  eden d! iraparurtrtieerti ven de BVD becailati  .. 



Na de arrestaties begon 'RARA een tweede leven. Oprieuw pleeg zij brandlaartisk 	. De 
RARA-kern bleek veel geleerd te hebben van het Lts -oriderzo*. Fouten die hel LGT ornt-
rielcte, weren dan ook niet meer gemaakt. Aannzinger} die eventueel In de richtrig van 
een dadergroep wijzen, werden den ook rivet gevonden, De BVD ging verder met het In 
kaart beengen van de anti-imperiallslische scene- Het werd zelfs een van haar speerptrnlen. 
Een belangrijk deel van deze strorug kon verder kaart gebrachl warden en  een betang-
rijk gedeelte van de personen en orgarrsalres werd voortdurend o nder controle gehoucien. 
fuSe inlichtingen-m ddelen werden ingezet. Ondanks de ii.spanningen van  inforrnanten en 
agenten, wist de BVD niet verder door te dringen daar tot de perrfene van RARA. Toch rs dit 
beeld niet zo hopeloos als het lijkl. Er werden, zij net  moe aarn• kleine succesles geboekt 
die  RARA steeds meer geziclit geven, klaar tegenslagen waren er ook, De aanslagen op 
Kosto en Binr, edllandse Zaken waren eea grote tegenslag voor het team dat zich met RARA 
bezighoudt. Na de aanslagen star tte zavel de politie als de BVD een grootschalig onder-
zok. Wederom werd beslolen tot de oprichting van een speciaal opsporingsteam. In op-
dracht van de Landelijk Officier van  Justitie betast met Terreurbestrijding werd er in novern-
ber 1991 een landelijk rechercheteam geformeerd dal onder zon  leading het onderzoek naar 
de daders verachtte. Het team werd een aamenwerkingsproiect van  de  korpsen  Den Haag 
en  Alkmaar  en de CRI, Het 	team, zoals het gerioemd werd, Leeg als vest,gings-plaats 
Den Haag. Ook hier werd door de BVD ordersteuniN verteerxi_ De BVD ba+tde  /In  Inzet 
semen  in een grout , diractie-overschripand learn, gerraarnd 	. Rele e -ite informatie 
werd dOor 	aan het 	I-team geeocploiteerd en vragen warden op bas is  van  de 

Lesd-ikba-e intorrnate en kenris beantwoord. Ondanks enorme inspariningerl van  alla be-

lrokken panrijen leidde ook deze aanpak  net  tot aanhoudingen. Wel werd een actuele en ge-
schooryde milieu-kearl van anti-irnperialistlscli Nedertand verkracjen, die tevens een selectie 
bevatte van die activisten, die bereid en in staat zijn tol aanwending van geweld_ 

Na de opheffing  van  'rat 	-team ging het onderzoek bij de BVD en CRI veroer, 

1-3 	Het DVD-team 

Stardust laud op 1 september 1992 voortgezet in het learn 	 De BVD boorde 

nieuwe iforrnatre- karden aan  en introduceerde nieuwe werkmethdoen. Deze nierre aan-

pak resulteerde in een verbetering van de Informatieposite rond RARA. Beter inzicht  werd 

verkregen in de sarnenstelling van RARA,  de internationale contacten van de I n•groep. de 
common .tie-methoden én er werden aa-naijzingen verkregen die wezen op voorbereldin-

gen voor een nieuwe aanslag. 

De onderzoekingen, de de B1ID in Aauwe samenwerking met GM s,itvoerde , werden tegen-
gewerkt door activiteiten van zogenaamde `scannerir€acs". 

Tervrgt net team volop bezig is met haar onderzoek en zij ervan overtusgd Is  dal  men  de 

voorbereiding van een aanslag onder Contrare heeft. Sisal  RARA wederom met st =es toe. 

Op een onverwacht moment  pteegt men een aanslag op het ministerie van Sociale Zaken en 
1'arkgelegenheid. 

Anew door hei 	-teen- enteral duidt erop dat dezetfcie kerngroep wederpin  

trokken iá bot deze aanslag. 

Ondanks de  tegenslag van de Laatste aanslag zijn de personen die betrokken zijn bij de op- 



sportng van PAPA  ervan overtirgil Oat Mee r.  Obor yalriardrig PAPA  op de  kr4een gekregen  
kan wordlen- Het inzeiler, van nieuwe, Ongebzuikelijkfs rno451 aperendi zijn Vierbij van ,tipezenlijk  

boar7g. RARA rs maar al 9 e  w ed op  de  hovgie van  de  rnogelijkl-etIQn werkwijze van haar  

tegenFtanOers- 

1.4 	Doel van  den  nob  

Deze nota gaat dieper in op  hut fenoir 	P 	As 11;mht wordt besteed aar. die door  
haar gepleegde aar  fagerk en Melers, de acl3tergrond uan haar leden, haar 	eireien de  

weging iraationaal en internationaal, de ida en de rncdL s operand ' . Voor veer lezers  
4 i 

	

zeI des bjI 	r van hel Politiek Activisrno vroernc zijn, Daar ri zullen ook hiereen enkele  

paragrafen gewijd worden  

2^ novefnbe{ 1 9J3  



2. 	DE ANTI-IMPERIALISTISCHE STROMING  

2.1 	Het ontstaan van eon kritische  samenleving 

Het na-oorlogse tydsbestek tot aan de jaren zedig kan Hoorai worden get}'laeerd als een pe-
wee* van economisch perste&, waarin industriallseeng en hel begeleidend proces  vein ver -
delijking op de voorgrond treden. De overheid k 1 haar  taken en neemt initiatieven de haar 
rieken tot een v orgingsslaat-in-wording. De 	r-heid wordt  over t*1 algemeen geaccep• 
teen!, zo net gerespecteerd htatuuelik was er ook protest: enter, betogingen en demon- 
strahes waren schaars en streng gereglementeerd. In de jaren zesgig komt het na-oorlogee 
herstel tot een &trcrdir g. Nederland is erin wet arende natie geevordeni, onder leiding van 
haar vereorgings€Y ertleid herd op weg een post-industn4le sarrenleving te worden, gelet op 
het ultdleen var, de dienstensector. Het  primes  van bureaucratisering. tecnnalorPeerirtgi 

,ealvergroiing en verstedeliking zet zich voort, Daama.asl is er eldratce v an  een altraklce-
ling van het  zuilenstetsel en een sterker wOrdende secularisatie. Niet iedereen blijkt echter te-
vreden, en men is in hei  ne1algia-neein'kriiichr ' gewceden. Vooral tj belrekkeltj'c jeugdige ca• 
iegoneen woeden diverse maetsOhappeii <e aspecten uziar" vanuit wat  wel is eargedui d airs 
een 'nets- er ociatisoha idecrogie', gekenrnerkt door; 
1. een nadruk oo gelijkheidedanleare 
2. een verzet legen de rnachtspositie van de parti Mere orldesnerriing; 
3, een verzet tegen net centralistische en leureanecralische c verheidsapperaat. 

Globeai wezen vri wet alle ontwkkelingen in `progressieve re-Ming, dat wil zeggen; men eet 

uildrukkirig geven aan een verlangen naar een grotere geijkheid en vrijheid, en de maat-
scleappij daarnaar Inrichten. Or* 	inlemetionele solidariteit groeit. Teirijke Comité's worden 
gelereeeerd, =ere het Angola Comité. r e Medisch Comité Nederland Vietnam, etc. heeft 
men Zijd bedenk lgen, dan  maakt men een "zwarfizoekd  of stelt een 'zwarte tyst -  op. Voos 
lorGerr n speten een bolar grijke rol. Publiciteit staat bi} veal acties en initiatieven centraal. De 
ieren zestig zijn In het bijzonder de periode van die affiche, het steryell, de (a+ternabeve) blaad-

jes. Hearings. sit-ms, meat in rat brjzonder de leach-iris" zijnde betrekkelijk nieuwe, uit 
Amerika, overgewaaide, actiernelhoden tin p tebcileit te trekkerf. Waren de demonstraties 
voor de jaren zestig betrekkelijk 'keurig' en verliepen ze zonder incidenten, thans werd dal 
anders. In lebrueri 19131 werd  me  Kongo de nationale leider Laemoeriba vaaroord- Voor fret 
eerst na cle oortag vielen n een protest van jongeren aan beide zeden - prehtie en demon-
stranten - gewonden, Viert: wordt het Nederlandse volk via de TV jaar in jaar uit mal 
dergeejee conflicten ge onironteerC[. 
In de jareci zeventig komen enkele 'rieuwe', sociale bewegingen tot volle ontplooiing. Ge-
eagsprovecatie ren hantering van bepaalde actierrtiddelen werden gemeengoed. De vaardig-
heid to! hat voeren van  bulten aerlernentarre actie nam toe. In het at rnsen traden er veran-
deringen in waarden en nomen Op, die er mode die oorzaak van zijn dat ook in de jaren ze• 
verftig en de eerste paren van de jaren teltig allerlei vormer, van proleet tier - ,raak illegaa} 
- worden ondemarnen. In de jaren zeventig en  begin  aren tachtig komen versti tillende so- 
ciale proteatbewegogen tot bloei, Meest noemenswaardige zijn de anti -kemenergiebewe-
ging. de wreden-beweging en de kraakbeweging. Mel nama de kraakbeweging zou de basis 
leggen ve4r wat later 'Paitiek Activisme" genoemd zou gaan erceden. 
Halverwege de jaren '70 on*stixilen er overal in  het land, vooral In de steden. kíaakgroepen 
die belangen van krakers behartigden en twer,s probeerden te bereiken dat €gerneeritebe-
sturen meer aandacht besleedden aal woningbouw voor jongeren en aan bestrijding van 
leegstand Vanaf 1878 vindt alien sterke  rabicalisering van de kraakbeweging plaats. waarbij 

de Arnsterdarrise kraakbeweging de toon aartgar. In 197E verklaarde men zich ook actief. 
dal wil zeggen geveelocciadig, te zedlen varzetten legen de ontruimingen van $e -dakpanden. Da 



overheld gold vacr de kraakbeweging Steeds mar e!v leganstander, als zaakwaarnemer  

van eigenare i, projectontwikkelaars en speculanten, De kraakbeweging verklaarde 'auto-
noorn' te zijn ten opZiChte van de aJtonteiten. Zij wilde haar doelstellingen 'op eogen kracht',  

buiten de overheid om, ua zerjken. hl'e doel van de kras beweging beperkte zich Haat  

meer tot een betere hUsvesfing voor Jongeren. Het  totale na atsd -lappelitke bestel ZOG rnoe-
tan veranderen ten ige.insle van een kleneChabge. clenouatische en gelearoniseerde samen-
levering. Later  zouden de aarshangers cke dit steven in de prakrik wilden mengen aangeduid  
worden reet het begrip -Politiek acti,visime".  Kraken werd slechts ifiitn van de middelen in de  
strijd tegen de Nederlandse maatschappifvorm, Andere autoren in de strijd waren het an1.•  
rni tarisrne, de anti-kernenergiebeweging, de vredesbeweging en de vrouwenbeweging  AJ 
deze groepen worden ook wel aarsgeduld met de  term 'De Beweging".  

2.2 	Politiek activisme in Nederland  

Poptiet(  activisme in Nederland word! valmm beven door een aantel greepnstingen bin.  
nerf "de Beweging", een verzamelnaam voor een tamelijk losse vert -ic ng  van  krakers,  anti-
militaristen (ex Or ruit e.d.), eden va n  de anti-kernenergiebeweging, van cle ercli-apertheids-
bewv, era.  
Acties waren en  Vet  traditioneel gericht tegen de overheid, NAVO, leger en mt#t,rtationels.  

Voorzover er geweld werd gebruld. bestond dit hoofdzake lijk ut vernielingen, met wisse-
lmoe materiële salade als gevolg, Bij eerrek vaan contrrlversaële maat9cheppeb#re proble-
men  zijn de aetheiteiten van de asweging oe laatste jaren aanzienikk verrrlirlderd. Melen denk!  

aan de voeling van het apedheidsbe ►oid in Zuid-Afrika en cle vermindering v an  
de troepenslerkte in Europa,  

Binnen  net politiek activisme  tin verso lllle+die ideologische aironn'rrIgen Le  ondermos eiden.  
Een eivan is het anti-imperiaksme. In hel verleden was hei vooral de Role Armee Fraktion  n 
Duitsland die de anti. lmpefialistxsche ideologie farting en in de praktijk bracht. Zij  proeg€ie  
aenrlsragen legen representanten van riet bednirsleven, de overheid en met name plc  de 
V. S. en de NAVO als  Triar,h1s5ymbcden van het Imrlpenalist;sclie Wegteil  

In  Nederland  non de anti-impenaisten in het begin van de laren tachtig voortgekomen uil een  
bundeling van rackeale elementen uit de •Dorrrnalige actiegroep Onkrut eis uit c!e kraakbewe-
ging. Vanaf 1984 zijn er verschillende acties uitgevoerd door vertegenwoordigers van  deze.  
stroming. Voort den ten:  de bomaar slag op het Van Heulsz-monernent door de Groep.  

Koeton Reh. de brandstichting bil de cliehandelaar John Deuss door de groep "Pyrornanexi  
tegen Apartheid" en de ivlakro-branden door het • s edert 1985 actieve - RABA.  In de im-
brieven van deze acties' karnt de anti-imperialistische theorie veer het earst duidelijk new  
voren.  

Om de ontwikkakrlg van de entl-irnperielii tiLthe stroming In Nederland te kunnen begrijpen  

het var  belang  om  nader op de ideologische achtergrond &van in le gaan. Wal houdt  dc 
anti-imperiad.tische ideologie n,1 prees  ire? 

2,3 	De anti-Imperia 15tIsche ideolog ie  

Er lieslaat geen expliciet gelorrnuleerdo beschrijving van  het  ante-imperinlististhe gedaeh-

tenged. Ook hier nebben we le maken  met  -songlei' en `stromisen". tJit publicaties die  

2 ^^ binegen I L BI  $ v 



via de ac1ibtiaden De Zwarte en 14onfrontatie zgn verschener ► , wordt echter wet een ge-
meenschappelijke theoretische lijr7 duidelijk. De anti-imperialisten richten zich iegen de kap- 
taistische ordening, die fundamenteel onrechtvaardig achten.  Deze or5rechtvaatdigheid 
marifesteerl riCh in: 
- de tegenstelling luSsen arbeid en kapitaal; 
- de urtbuiiing van vrouwen door manned in dit 'patriarchate" arbeldssysteern; 
- d{; "raclstische` tegens>calling tussen  he 4capftallstische Westen en de Derce Wereld. 

Volgens de aar* angers van het anti-irnperlallsrne Ilgt in onze maatschappi{ cie feitelijke 
gracht volledig bij de grote  multinationale ondememir,gen - Deze multin.atienals harden met 
steixi van de natianale regenngen, pofitie, Leger en jsIstrtle de bovengenoemde fundarnnlele 
maatschappelijke onrechtvaardigheden in stand. De anti-imperialisten marien dan ook dat 
zowel de multinationals als de overheden met hun `repressie-apparaat" bestrew moeten 
worden. Iedere indrviduele actie {ol dle rru specifiek geacht tegen een  multinational afs 
Shell of tegen het averheldsbeteid ten aanz'en van  pook zieke vluchtelingen}; kan gezien wor-
den als. eery b ij drage e.ari, en in he! perspectief van. de `totaalstrijd " . 

In het kader van deze totaalstrijd wordt gewekt, in de vorm van brand- en bomaansagern, 
als een legi tiem middel gezien_ Di; geweld beschouwt men als "tegengeweld ". Geweld ale 
verdediging, als een politieke daad,  om de miestenden in het syeteern aan de kaak te stel-
ien. 

2.3- 1 	Speerpunten van  de totaalstrijd 

De anti-inYperimstasche zignswiz9, die een tgtaaistrLpd propageeri, 	een  veelheid aan doe- 
Jen. Alias Is  Owners  op één ol endere rnanier eefi voortvioeisel of een gevolg van de onáerlig - 

g errde Ecapttaristis+che belangen, 'oGey tege.rrgestedd zijn aarr,  mer,seiiikherid, xechtvasrd+igna.d 
err vrgheid; belangen (1►e de  gruho'sfag +rorrrnan  voor de 12frk+rxerirrg van de derde vvereid, 
rxhiti7ar+ sari r7g van de werefd, o'e u9ES+n27Y+9'r'rg uara  he  ifeefF2irrrieu, patriarC-haha verhovdirogen, 
recrsrxne, 	 H IRARA) 

De theorie wordt In de prakt  gebracht door middel van een speerpunter? eid !age+'- de 
volgende actiedoelen: 

- Nieuwe technologische crawl  kkelingen zoals Eureka. Race. SDI of hertechnologie; 
- Oe bevolkingepvlitiek, waarmee onder meer door lospassing van genentechrrcbvgie 

gezorgd kan werden voor voldderde kwalitatieve bewolkiriggaar7was; 
De fiexlblllsering wan de arbeid, waardoor we rkgerve's ht,fi vreag naar asbeidskrach-
ten beter kunnen afstemnrner, op hun behre en; 
Verscherpte repressie van politie en justitie r;Europol, artkel 140, nieuw paspoort]: 
De city-vorming an de grote steden en hel deam- ee sarnerihangenda wegsagen van 

de oorsp€onkelijke bewoners, kleine be&ijfjes en kraakpanders; 

• liet vhichtelirt9enbelalid van de overheid. Naar de menlrx van anti-Imperialisten, ver- 

d er oo•K "anti -irries' te noemen, warden door de plansten voor eert verenigd Europa 

maatregeen getrotte@ orn van Europa een fort  te wraken- POlitierlce vruchteiingen, maar 
ook galarbeiders, k,.annen door bermeIispch afgesloten Europese bultengrenzen geweerd 

worden; 
Internationale Iner trstcturertng; het cona rueren van een verenigd Europa brengt 
grote  verschuivingen  op patek, eci ► omisch. militaV en juriddscat gebied. met zich male.  
Deze vergroot de tegenslelling tussen Noord en Aed en die tussen stoat en maalschappil. 
De apartheidspolitiek. De eerste RARA-eansragen richten zich niet name legram de 



arparitr,eidspolitlek, d ie bes#rouw0 wordt $ls onclerdeel van de onderdrnfickende imperialist - 
sohe pplil+ek. 

2.4 	Ontwikkeling van het anti-Imperialisme in Nederland 

Aanvankelijk was tiet arrb-knrierialistische gedichtengoed slechts WC(  enkelingen brinen de 
enkele duizenden personen lellende Beweging een onderdeel van de motivatie voert heI ac-
tieaaeren- Piet  vormde  ver deze persmen geen leidraad  VCOr hei handelen, werd niet ele 
clogrnatison uitgangspunt gehanteerd, maar gold meer als extra argument tag -tiet actievoe-
ren vanuil de  emotie'. Sl -Rs gaandeweg in een rijPtngsproces, werd voor deze ldeine Orn-
sterda-rrse) grcer> Cal gedachtengoed uitgangspunt voor hear acties_ Vanaf het tom} v an  de 
jaren '1O maakt$ de verbreiding van hel anti-imperialistische gerlachteggoOd aen duidetj.ke 
cwlwikkeling door. In de  hierna volgen para eten wordt hieraan aandamt beleed. 

-  Streven  r aar errtrtgratie 0984- r98-9) 

De periode  to 1989 wordt gekenmerkt door een streven naar  integratie van de verschillende 
ideologtsche etrorningen- Met n.arne de anti-imperialialen streven rear de omvorming van de 
Beweging tot eitin politieke tegenmacht. 

De anti-:Trofee wagen evenwel onderdeel van de Be weging en hadden rterr'alve contacten 
met anriere gelijkgezinden in Nederland. Zij waren zodarig o erts gd van de waarde van 
h url, laar e igen gewoel:, overzichteliyce en bruikbare kapstc ctheotie, dat  men trachtte orn dit 
gedachten el in discc es uit te dragen. Hiertoe werd  al  In  1986. maar in sterkere mate in  
1987. In gesprekagroepen raat andersdenkende activisten - maar bekende 'oude ge.1rcu 
weer" - discussies gevoerd over de vorrning van een politieke tegenmacht op anti-imp lalis-
tische grofnn slag. Deze discussierondes, waaraan 	meest uiteenlopende groepen ette- 
rnes, leidden eind  1987 tot een driedaags oorgres 'Solydaratent en Verzet", waaraan een ge-
selecteerde groep van  ongeveer 200) activisten deelnam. De anti-irnperialialen waren de be-
langrijkste Initiatiefnemers van  dit congres. De -vercroti,welijka" congresreader was nagenoeg 
geheel gevuld niet anti-impie kost. 131 cbaar was dil niet voldoende, want enkele dagen voor 
het congres VIEIrscheen er een extra bijrage, waarin o,e. opgenomen waren cleirnbrieverr van 
1RARA en een aantal persverklaringen van andere anti•impertalisiische groepen rzoars de Re-
volut ,naha Cellens dbe duidelijk verwantschap mei RAFIA vertoonden. 

Hel juiste moment voor  een  diepgaande discusSie ever de toekomst  leek  aangebrak.en: de 
Beweging was door versrippering, actiernoeheld en bloe damroede. in een toestand van 
malaise en herorit=ntatie geraakt. 

Tgdene het congres stonden de thema's "solidariteit', ' , patriarchaat", 'imperialisme' en "ver-
zet in Nederland" centraal. Bij de disousSie over  (de  loekoimst van)  lbet verzet in Nierland 
stonden twee strategieën tegenover eihaar: de aanhangers van het zogenaamde "cam• 
pagne-rrtipder en 4e (RARA•) anti -inpies, F-set oerr agrie. nodes beoagl te bewerkstelligen lagen 
dat zoveel moge kq actiegroepen en irodr,riduele actievoerders - ongea l de ver hellen in 
hifi opvattingen • aan een campagne (rond eert actueel actie-item) meedoen Hei concept 
was afkomstig van een groep activisten die zinli met  name  verzetten tegen 'repressieve" as-
pecten van  de  rn hl van de Nederlandse overheid en hei  bedrijfsleven. Onder de aanhan-

gers bevonden 2 t1 de pure arrsi-epartheiisactIvisten en de anti-militaristen. Hoewel beide 
groepen op dat moment  nCQ met elkaar i, cantact stomen en dea,ssre niet uit de weg grn-
gen., zou c*t verschil Li apvatirrg • gedurende de (volgens het 'campagne-model' opgezette) 
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Anti-Shell  Camoag re `88 - leNdear tot een bEe4rk. 

hoge verrrvec1lvrgen van de anti-impies over  de ullk€xnsl van hei congres warden nael 
beantwoord; het resultaat - tot woede van de RAIWleden - w as mager. De gemiddelde ac-
t ivist bleek te autorioorn Ingesteld en niet ontvankelijk voor een SIesornvatiende theorie als 
leidraad voor een toekomstig aCtorisrne, weertij geen plaats ia voor een emotioneel "vrijheid, 
bl hei4" •acte isme. 

Fiel. Congres "5oliciar heit en Verzet" mag dari geen aerti*ieid gebracht hebben, brrXsen de ver-
schillende ideologische stromingen zien we wel rieuwe inilietievvEr ►. opkomen,  Concreet stir - 
ces voor de ainti - irrtipie•vrouwen, d+e de cGscussie over'PetnaMrchaat' orgartseerden, was de  
°priatting van hel anti - irripiie -vrouwenaenirun ' De  Wilde  Rods",  dat veel  van  haar gedach - 

ti.-igoed van haer Duitse tege -rtqanger. de torrorestische organisatie *Rote  Zora" ontleende. 

RARA 

Een ander deel van de dieelrremeas heellot door te gaan iti een meer gesir+ctureard ver-
band  e- vormde hat 'Revolutionair Initsatle1 Am,terdam" (RIS, Doel van het RIA w as  om 

meer samenhang in de versdl-tillende initiatieven te brengen een orn de revolutionairen van 

deze groep Ben eigen meer herkertaar gezicht le geven Daarnaast streef de men  er naar 
oen cok In andere sleden tot "revolutionaire Initiatieven" te kenen Een ander succes was de 
aranaaerdo Q van hel zagenaar;rde'car 	ne•model". Dir oen aantal cameeen van het 
voormalige Amsterdamse actieblad SLUR werd in 1987 het corr ode,  'Shell txt Zuid-Afrika" 

(SuZAj opgericht dat ais basis moeet lenen voor een beweirx sbreda actiecampagne 

tegen Shell.  De campagne startte in de nacm van 6 op 7 maart 1988 m el een rni ngaa.C-

tee, waarbij door aclie,'oeniers uit heel Nederland 37 Shell -tankstations werden vermeld, Het 

cornihë koos voor eert gaweedda€ ige ouverture van de 'Anti  Shell  campagne ' 8a" om de 
rnecta wakker te schudden. Aan deze campagne namen groepen met verschillende iglo 

gieche opvallingen deel. Zo werden de 	-leien Poeme sma 	gesignaleerd  bij 

een vernielngsactie var,  oen  tankstation aan de Arnsterdarnse Postjesveg en leden van de 
Amsterdamse anti - kemenergiegroep •S 	Hap" tij Ben actie Muilen. Binnen de Carn- 

pagne was er begrip voor elkaars opvattingen en actieplannen. 



Doze  aart% edenng werd bruut ondr trroken met de arresle<ties tiran de 14A14.0 5.-v rdaditen in  
april 1999. Simian  de Bewegng, met rome In het anti-impie-kamp wand de aendacl-rt op  
aai 

 
moment  man vor1ecid.  

Vartiaf begin 19.8.8 is een aantal gebeLrtenissen %%an invload c}ewee6-t op de verzsere omvik-  
keIN 	v4raprigidirtip van hel  anti - irrperia- IiGtiache gedachtergoecE de  aanslag or  pas -  
poorldrukken! ELBA , de vestigk>g van de Groningse anti-imperialimiezha tne1dia - del 4 5131 -  
gorzetla'  in Amsterdam- de  Opr5Chtirr ver1 de anti-impie-irrothrrerrgrfl•ep "Ge Wilde Roos" en  
als belarrgrijkste de arres]sda van de RAR,4•vardaohterG op 11 aprif 	Door  deze ge-  
t)O.IrCniSSEr7 kq,7 eien grtep personen me9 een anti- imoerlalistiscrMe wlsle deze veelvuldig  
LitpuCter•d aan de orde steden.  

Door de schpk v an de arn staties bat de Bervegiog de uikeenloperfda 2ctiYiteFten 	pLinl ica-  
tles van deze groep aanvankelijk  kriliekJot3s otiFe* 	heen kprn$n; gevoelens van solidarilleit  
overheersten, of, zpels h et eclieblad "Nt.1" 	tirerwoordda in em comrnen9aar op de recil9-  
zittirg op $0 augustus'  

1.441 th9.sCho+llnarr ola eis val.? reveri 	ars e'en  regefreahte CO31110g5verk'arnip aan gras  

wrnpforrrj3loo5, ruldrc.9.92 ar7 bare-al' soloorar".  

De perxcide na 1987 kerarrerkxe 	door een. veirOor ditlerErrliatie t>ir,ren de  .enki-irrtpig-  
s1rore1irlg. VCrCir biria Ieder i1ern, diet in een evertiluele campagne kon warden Ingepast, weird  
wel een *Jul  geirttrum disroussieelnitiat+e'fgroep In het feueil geroepen. Zo bes+..̂ rakte men  
over een eigen spreeklours; 'De Zwarte" nadernand KorFiror7talie, elen oigen persburenu=  
"Frnrt116r10 Info SufeGu", 	vrduvenrentnam "De Wilde fbudoe,' en 	eigen $clicsanteilscen-  
lrl,rm fC117( Midden-Amerika) "4J1timalurn ej  

Ovengerfis Neill het overgrote dael vian de 6e...vegirg ziCh in 1988 nog irrrrter bezig met de  
Stfijd 1egefs Shell lofband  met haar lielarigern 1j5j  .add-Airika. 'An1a-.She.11 cerrIpacine '89"  
s1ortd tok nu +reËc order !eliding veil het $Gtiec4mir "Shell Lit  Zuid -Afrika" PuZa0. Ardera  
ban ir1 1 9BB, »en gekozen werd voor een gewelddadige start van de campagne in de vorm  
tiran vcfr^ellngsacties Regen Shell-statior;s, werd c deze carrlpagn•s in beglrsal naad  bu^ ,  
len toe net vreedzame karakter tHerba.drud,t, opdat sign zo breed me gei*  rr,aatscttappalilk  
cr. aagvlak tol Stand zdu korrie,- HDDgrreptinr Van  d+r oampe9ne vcrmde de (*Mode van het  
Shell-Iaboratoritxn (FCSLf) in Arnsterdarn• Noord van 1 9 tot an met 21 api11 1999, De min of  
rrlser gex•,reId1o2e aanpak had afe vo ^cdieel dert olpk àe tradiSione1e anli -apar#Fei;isararwsa -  

des en eer: aantal poRiek$, maatsd}appelikre en kerfcelljke organisaties benaderd  korden 
rden_ VoCr 	,na:s aeri. eri4v.Ctd14;05 x+ertoop ven  e55.en?ieel  belang vddr 1` N  vor}ulior7  

van een breed rnaatschappeiik draagvlak, De aa rt~fnperiak.ten bleken echteir weinig .9eneigd  

hun radicare obraklingen en veerwvljze cnderge:siorlik1 le maken aan de gekozen opzet,  Z^1 
maakten dat 	via het vespreicien van .Geri eigeri 'PiadealEr Anti-Snoq krant". F1lerin  
wend  ❑neir1'nvCa1ClËffi op•irolapan Orn ge.viak3dwige adties tegen Shell  uit te vueren.  

- 	sPiVtarrg der .geesfen 0989)  

Tussen beide stromingen bleek er vooral onenigheid te bes toarti o'++er.  de cpratiirig hoe  
aparthed 	rncest worcien_ VON actievoerders, verer;gd in hat S1rZa-bcrti1& 	zich  
!eider' ciccr It ard.kapart tendaespia01, dat 	Maine  tip49r1k-te tot de misstanden van  

3  21e 4  312 ikarmk+g oD pz*poccr011kit4r r{EPlELFA.  

4  zie_ HooidsA,k3 120;8.24,14^11ES.  



het  Zuidalri4caartiee apartheidsregime en de rol van Nederlandse  bedrijven  bij Oe Instarenou-  
ding van dit regime. Dii in legorSteging tol Cie  aLlti•Irnpe.riaiisterr die  de  rol van Shell  seed  bre-  
der zagen dan alleen ats steunpltear va n het aparltrQidsregnné en hel bec rljf verantwoordelijk  
slelden voor  de wereldwilde ultbuiting en  onde+rdrul f:K ing var. rnensen.  

Het was tegen deze aChtergrocid, dat er - enkele dagen voor  de geweldloos  gepropageerde  
Shell-blokkade van SuZa • een door RAFIA urtgervOlarde gerwelddadge aan Vag plaatsvond  

tegen  hei Shell-Thermo Center in Havargurrl.  
SuZA was. welend en zag deze actie als een per nlijke, wraakneming  

. Temeer daar de dleimprief van de acne, die opgeëist weld Tot RARA een pole-
miek was van FIAR4 tegen SuZA, In plaats van She!, kreeg nu SuZA die "Zwarte Riet' toe •  
gespete.  

Hoewel C.fe breuk tussen de anti -impies en de rest van de Beweging definitie# leek, gingen  

de discussies Qcrer de mogekikheden wan een gerneerschapprlgko politieke tegenmacht  

- zij liet op een laag Ditje - toch nog  door.  

Dat de anti-inpas ook actie Rumen voeren zonder hulp van de rest van de Beweging.  blijkt 

wanneer ze in de nacht van 15 op 16 oktober 195$ bij 36 Shell•sta.t ri Nederland vernie-
lingsaet,es rietoenen, In Denemarken warden dezelfde nacht rijt Shell-oliectenn het dOelwit  

van  actievoorders. De Nederlandse anti-impiec ond rhlelden op dat moment een structureel  

contact reet geestverwanten in Denemarken.  

Discussies met Sub% over een nieuwe e tiecarnpagne cn 1990 leidd en  niet tot een her- 
✓ieuvvid samenwerkingsverband. De  anti-rmpies zanden l ei actietherne Shell ge eer  aar. 
SuZA oveneten en zich Iceleggen op andere actuele anti-impie-therr^a's, zoals de Europese  

eenwording- 

• De reloorgar,g en riiiCirgen i^aGe  (7,989.0  

Dat Ook c1 anti - irnpaes da voordelen van he! dampegne•rr;odel erkenden, bleek uit de orge-
rusalie van een eigen campagne voor solidariteit met de RAF•hongerstaking in Duitsland` in  
1909 -  Vanuit de 'anti-impie l ek" In Amsterdarn (Frontfine-InlorSlagerzicht) wr3rd eert soli-
dariteitsconTlé opgericht. De initiatie roep bestond uit enige tientallen actimten en beualle  
alle vOoraaanstaande ledan van  de op dat moment bekende RARA-grdep. Vanuit dit Neder-
landso corrrite. dat deze oamaagne trok, werden *verse acties gevrerd om de aandacht op  

de eisen van de hongerstakers te veengen. Zo werden er bij het Goethe-instituut In Amster-
dam, Nat ANP-kantoor n Den  Haag  en een EEG-kantoor In Brussel bezettingsacties uii ge.  

voerel. Daar mat organiseerde men info-ancien en o lm  demonstratie de slechts 150 deel-

nemers trok. De RAF-onderstetringscarnpagne had duidelijk minder succes den de SuZA-
campagnes. brt werd overigens deels veroorzaakt door de onverwachte beendaging van de  

hongerstaking, waardoor een aantal acties zinloos werd.  

De plannenti van cie EEG- landen voor 'Europa  11R92" er evenzeer het Schengenakkoord  

waren voor de anti-rnpies koren op de actiemolen. De in Den Haag georgari rde 'Euro- 
• n Feetivities"  werden  door het anti-r riperiatistlsche Kamp aangegrepen om zip te verzet- 
ten tegen de korttiende eenwording.  
Dak hier viel de opkomst tegen . 

5 ze: 1.3,7 7 `Apei¢=s9 ap Thermo She/I Centrt,m` -  

� Yi dc rJeimbrier wen de RARA•se<,sleig op  hit Therm she;  C+erAn,xn werd taiicierMr}# baiugd mar  de p.4F-rron- 

geririaleprz 
 



Het succes wan de anti-irnpie carnpagnes was geperkt, Wist SuZA liOens de drie-daagse 
spektakelbtokktade van het Shell-laboratorium per dag 2000-40CD mensen op de been le 
brengen, de anti-irrppies kregen met hun campagne-actiwileiten niet maar dan enkele tiental-
Ian mensen op de  been,  1-ioogteprsnt waren de eclrrlelterl tegen de officiele Europea n  Fe,ti-
vi1 waar 400 a 500 perrontin aan cleelnamarl. Voor de anti-impies bleek hal alten moge• 
lifk om door acties, zoals bezeltrrgen, de pers te haler). 

Het uitbli;veri van succes bij  net  verwerven van aanhang en het Cruen wan een g 	n- 
schappelljke motivatie, leidde Ook binnen de anti-impenalislieche scene zelf tot splitsingen. 
Zo kwam  het in 1g854 tot een splitsing tussen Slagerzictlt en Frontine: twee organisaties die 
tot dat raament vrij nauw met elkaar samenwerkten. Niet eileen door tegenstrijdige kaaal€ters 

	

12 I 	maa* ook door fret ontbreken van een gezenienlijke ideol sciie lijn tin 	ssisai sen de argeres. 

	

il 	Frontline wond ham oersprong in de  harde kern van de kraakbeweging, leenrit! Siagetzicnt 
v cetkwwam uit de anti-irnpie•scene. Fronikners eerwelen de anti-impies elitair theoretisch ge-
drag en  een gebrek aan toegankelijkheid. 

Ondertinge onenigheid en het uiticiiyen vara succes hadden tot gevolg dal veel inilietieven en 
organisati binnen enkele jaren eerfan van Net actie-toneel verchverben. Veel anti -Irrx les 
haakten af en verdwenen uit hel politiek actrvrne. 

fihark is  er nauwelijks  meer sprake van een eendrachtige anti-irnppnalistische scene- Steeds 
meer functioneren kleine griepjes onafherrkejik van elkaar. Enige verbondeririord vormen de 
aloude vriendschappen en  het  nieuwe blad Korrfrvritatie, dat meer clan ooit de lunctie wegva 
van Spreekbuis en verbindende schakei. Ook  de RARA-clairns van na 1989 kenneon  geen  
beschouwende alinea meer waam gerefereerd wordt aan ckscussies over  de prrtwikkelirlg 
van een linkse polioaks tegenrnacht, Men legt meen nog maar veranlwoord1rig af vOOr de 
daad tin hoopt hiermee (tegan teler weien in?) ruimte le creeren voor verandering, De dis• 
Pussies hoopt men  vla artikelen in het blad Konfrontalie le kunnen voeren. Dit blad is be-
doeld cm een cliscussiedlatfurn te zijn voor links radikale grceperh gen. Achteniggernc doel 
s om via deze discussies alsnog tot meer eenheid te lcornen. Mornenteel voel het enli•,rn-
perialrsrne in Nederland titer' zi ch verreden door de ant i-,rrtipenaLstische verzetsbewegin-
gen, zoals het AN C. , het Fft+ W en de Sancinisten 'daar". Deze hebben zichzelf uitgeleverd 
aan de gevestigde [rargerialisl schej rna[ hebbers_ De troop op een betere bekomst Irgt 
thans geheel in handen van de overblijfselen ver ,  het politiek activisme irr West -Europa. 

Ondanks de teloorgang van de Beweging zijn er ook ontwiklcelrrtgen die wtren op een reor-
ganisatie van dit radicale deel van de Sewegirrg. Niet alleen heeft RARA zicri een nieuw ac-
tieterrein gevonden, ook andere vrijblijvende Initiatieven 	omgezet in legais stlCtttingsvor- 
men. Nara men  in  het vetleken genoegen niet organrsatievormeri als "werk-, initiatief• en 
drscussiegtroepise, thans zijn het stichtingen die de 1i•iirr ►oeriastische  scene vorm geven. 
ZQ werden bega jaren negentig onder Meer de stichtingen World Corn  lconlmunrcatiepro-
ject Midden-Ar;nerilca}, en Fix Telematics Cfelernatica-project u ►  de Rapenhulst in Derf Bosch} 
opgericht', Die achterliggende reden voor het oprichten van allerlei stichtingen onbekend. 
naaar weer; omen -lijk bie01 deze organisatievaria meer mogelijkheden voor hel verk6Fgen Win 
subsidies en geeft hel de belrokkenen een rneer spaode Date basis. Een andere reden ken 
zijn, dat hel tinpor RARA eenvoudiger is om tussen de eerarme goederenstroom van bije, Fix 
Telematecs goederen aan le schaffen voor hel makten vair een bom. Het Is den nagenoeg on-
rnogeójk crn in de ccrriexe administratie na te gaan waar de verschilierde goederen uiteinde-
lijk terechtgekomen zift. Een deel van de bewwijslas1 tegen RARA-verdachte Roemerema was 
namelijk  gebaseere op salesilices van Tandy, die b hem thuis werden aangelrO1 en 

7  Zie HaokWuk 3 ciRGfnrSATiES 



3. 	ORGANISATIES  

De anti-iri`rperiali$tische stroming b inriep het actRanme hifi z ich de $belopen jaren bediend  
van aeYschileride csteliingen en  orgarrralles. De meeste van daze organisaties zijn rnornen-
Teel ai ver Ier ziele. Cirn een ge•ed Ladd le  kunnen vgrrrre -i wan de veerel '.vaarbir1nen  
RARA zich beweeg[_ is een nadere kennIsrnakinig rraet een aarrtac van deze organisaties aan  
behang. F-  ema volgt reen aantal van de rreesl .  opzienbarende initiatieven die binnen deze  
triletrOrrIti9 garKirrien zijn en  die  RARA. rake.  RASA.  telt kQn 1 els Ieell.Gte, itgebreid. aan bod.  

Het  ectieblatl De Zwerte - Den Huun l'I M-y9800111  

Hel Hea.gsp eG1iat5Iad De 2wrarta orldersCCi^e 201 trarreurjs van aGtiabtade-1-1 als BLUF!  er^ 
docc-  de veebikid0 9eplaaMre 	 .getirne ariikeLen_  

In  1`4E13 Ranieri acaivisten Van  de M net Haagse kraakpand 'De Blauwe Aanslag'' gevestigde  
tooel#nandet'De Grote Leegle•  het iniFiefief orn een actieble,d op  te zeiten_ Ln Hers!e Instante  

was hel bla.Cf alleen bedoeld voor di; reg.o Rotterdam-Gen hiaaf}•I_erderr_  

De 

 

Zwarte pybliC42aarde over een v$dnerd wan onderwerpen, zonder dat het 4aarb4 duideItii•t  
Ideologisch kleur beI•oet,r3e_ Al snel 7oeide he1 bLad wil van eer, regionaal Waakblad tot een  
nationaal 24} Inteinatiartaal gewaardeerd actiefrfeditirrn met een oplage van 5DD stuks. Da te-
new mart de artikelera w9S drkwijle v-an ziacian+ge aard, da! zij insp4ererde invloed had op  
de iezeFs Meer dan eens warden  perrsMen 	orgertiSetiea 	vecafeiweencdelilk werden ge-  
houden v4o+ rrlIss9anden Fn de k,apitallstiaohie maatschappij. 	 QIagY,tor;er ven  
auties. In PHA Mad verschenen met enlge rage/maat Verlctari -rgen van en soIicieric$itabe+uigin-  
9en met in he t buiteriand opera-ende tsrrorlstische organisaties zoals de Role Armes Frak-  

tion PAR de ^:eliulQS C.:orrnt;rmisCes Corrlbattanlas (C:CP , Rote Zflra en Rode Brigades.  
A?indL9ol11 	ini-ioud ridhIaen ziQh sederL de aanslazIerl var, RARA. ir, versterkte mate CiD arli+ra -  

Ir?n mpg{  62n  may Het  Arr%-teniarns8 arYG - inpefialislisore pers-  

^n irsinrrnetieeerSLxudn "Fronttlifki Info BAD'  Orceg ir1a3F ideran viXlrrrarr,Olijic uil  via Do Z+nrarle.  
De Zwvale werd bij urtsigk not medium om de alb - inperi8listiscre aie -rewize uit te dragen.  
Dias 2ateurde Oat via ar1 art Gesd..ussieátWkkee7, deels Via onQerwerpgeriehre bijfaen,  

ar)ar>e de RAF-FangerstaKingskrartl.  

De redactie van Da Zwarte  bestin 1E120 t$ stoppen !riet de ultgaue wal hel bled omelet  
het rzi,..iweAke Inver een functie had binnen de verbrokkelda en orodat de rol  an  
dri act lad, mede door het sub Llturele karakter. te Vc waarbzen was A odolger krt  

het n 191 opgerichte, eveneens varutt 'fie Blavwe AeiWag" uitgeren blad Korlfrontaiie  

gezien wor.  

2142 	Racilwal links  bfed °Konfrontatie" pen Haag (1991-heden) 

Cp 1 Traan 1 gg1 veerscheen het eerste (D-) nxrrnmer vair  no  nier re rokaal linkse blad  
Korrircnwie. Het blad kan gcz'en worden als ober van he I bekende radlkale acliebled  

a Zwarte.  

Het blad is het `nitiatief van een grpat aantal groepen en personen kinnen 	Beweging. Met  

name cie anti -  irrl erialrSten, ift het bijzonder de ic net verleden  
in relatie v.erders gebrac'l met RARA, voeren thans baren Konfrontalia de  

boventoon  



Het rrushkken 	de ClisCLIsSieS cirri le isOmer5l,o1. 	5rofrrlirV van  een an1i-irnperiaIististtie .  
kagentirriadit, vocrnde de aanleiding orn het blad KoeiFrgnlatie op te richten- De redactieraad  
51r€eft met net blad near een kwalFtatieve verbetering an het vefzel, f -let rroel met  name  
yeg^ht bieden aan de versnipperino •  primer-1V en  CIB inaanstortirtg vari de hr,kse oppas1-  
1ie. Men w+A mei  1CanFrorttatie cpnieuw de discussie met de Bevief°n0 - wat er van over  is -  
aarinani. F<.ailroota#le wrl vaxal earl Orscus5lepLatlorrn zijn en wi Mommenlaren kurr,efl  
geueri op aCiies ^^^1i:vfleiten- Meer r,ian in hel vertedSpn., tClari err Ie Meel  nadruk gelegid wera  
op de vDrrelirlg Maai 'An politieke tegenmacht, Is er  Marrs rVirnie En IV vOcK disGlglsie r3rf luis •  

teren naar erkear$ Cpvattinen. Met Kor7trordetie hopen de initlatieirreFners vooral dat  wal er  
MO Over IS varF aen links radicale bo,waging irk stand Re houden en  irolien  mogeijk verder urt  

te bouwen.  
I-hak $tr; evEr i orti7 een oplage wart 8000 exsrrpraren t e ber$iken- lij k< v43iO rlQpi9 	gegre  

8.3 	FroritMkrre inf o BuroaloekheirrdeI SIagerzicht-1krrESlsrdam  

In '-  815 ti+aerd irr eren kraakpand aan de Arnstafdarnse Haariemmeedijk 108 het 'Frontline ir310  
Buro" gevestigd, liet initiatief was voaftgekOrner ,  vil het internationale 'AutonorrienlreFfen"  
dat peals-vend rond nievw+rjaaf aan '86 In de Haienstrasse in Hamburg.  
Frontlire Wade ziCh ten 	'de  verSpr9ial h'ag van  rrr'eLMs over repres-sie 	uer7er en  Nciel[]'-,  

en  1/blesT-Furquer en Ole V. S. via ar+arOho- Wischrirk-rl, vf6+er rad'io 's,  literkoop, enz.".  

Begin 1908 verhuisde de bc^khandiell $IacjerzicYYI van Grorlirige3 naar AmskefClam c+rridat rnen  
weld dat de hootct° iad bekee rnogelijld ,ede ,  bond v6=ir ltiat tiadragen van de ant+•imperiehsRi-  
sche kileolog i^ . Omelet Slagarzrcht qua Ideclogie en doelatelra -bgen aanzierrgke overeenk,orn•  

sten verxconde met het Ar,7sierdarree infam7aliecervlrum Frontline basloten bede organisaties  
te gaani s$rnErmierker, er, xich in een pa,7d tirestiggni. Hun pand  San de AJbert CiPiPsInaat 8-10  
zOu de ivornefrde jaren hei  middelpunt  an anti-imp«?ria5stisch Nederland  zijn.  
RewIrnatig vOrider7 	bijaarii<omskerti paaats eti wefder+ er van hien.iit initiateweo ontplooid,  
Zo speeide het leen betangrilke rol dIj de acthritett$n rondom het R.ARA-prixeu, en de artder•  
sleuriongsactle vow de RAF-hongerstakers- 

Frontline beectik1.a over wie honderden coritaoteli in kwel de Nedarlandsa als in de bullen-  
larl4se aCtMstisChe slew, 	OrldQrhietd i1 daze steer  natrwe relaties in  Koperd-irx)an.  
I-hamburg, Londen en Berlijn, Frontline en agetzichs pari ir:peerder1 in tied aoganaornde 'rn-  

temationaJe Info -Iaden rie7werlC'_ een sarrEarrwerkirtgrsvofbar3d aan Elkrrhse, Nc+CrSdl. Zweedse.  

Deerse, Qesteryijicse en Zwlisetse anti-imper.alische ini:ishOtn.  
Men orgar•iseerde regerrna4ig bijee11•aofr'rstegi, zogeaiaam,de `Irgfoidentreffen', waar  discus-

ss Gtirer de vorming 	een Eu.-opees iTrrl a4aatwOrideni. Daarriaarst zackil. men new  
mac}elijletlederr Om de uitwisseling an Infrximalie te  verbeteren- 
Het in auguskts 1990 geboren inlernatidrele actiedblad -Clash h  was  een anitxatiei das voort •  
Wiwi tit doze owerlegstrUct,n.r,  
Clash wordt gdieel povula rrtiek d1eicus,siestukker1 over anli4rnpewialdsliSdhe thefna'5.  

Cinnlanics goade voornemens drie beide organisaties hadden Moor de samenwel.  orYl- 

Stand  end 19881 begin 7959 rrrel name  bij  de Frontlineis ocivrede over hel $litawre gedrag  

van de rneeiewarkers in Slagerzicht- In  de ^n van r+orrtlirta zou Slei;erntnt z,ctti %town•  

rnelijbc be,zigl-ci_rden rpet iriaoriervorrTNng 	ertepr$ktijk en  tagur,g met de  aCtiwiVisGhe  

begin LA  da r,ieas9e S1agarzichtEns xQU Ontbreken.  



Het is mogelijk dat de toetredir van enkele RARA-ke n-rc.epIedi a_a. Roernersma 
tot Slagerz9chl het eilaire karakter van deze ocganisatie heefl versterkt. Het is  be-

kend dat sommige Siegerzichlers in hei geviel Trachtten le k#marl bij o_a. 
reet de be eling om 'heap te kernen" Frontbr 	niegen hied wet feeling riet Qe 
degelitkse anti -inipersal,stisdne actiepraktijk. 

tJrtelndeWc zduderi Slagezicht drr, FranUlne sleeds meer uil elksaF dnlven en  zouden htal ac- 
áM+iteit en zich minin-,aliseren _ De a}1ruin-irrg van het fc raakpand  aan de Albert Cilypstra,ai r 
19 	lekerrde het  deFrnilie.^e eir,de van de samenwerking Slagerzicht prcbeerde zich nog  
atQrta tijrs aart de Overloarri 274 In Arrt^terd2^n te handhaven, maar  de 'spirit was  er toen al 
ud. Mornt<ritr3el onlplaoien beide centra nog n^a^nrelijks activiteiten. 

34 	Rerrdlutianalr InitlaHet  Amsterdam  CRIAj (196719Mreclen} 

Een aantal anEti - inperiairsten richtte r 	aanleiding van het Congres "Solidariteit en Verzet" 
in 1 967 F iË t -RevIUtioneir Initiàt .AJTYstadarrl" CRIA oi, Deel wen het RIA is are saarnenheng 
in de verschiflere initiatieven re brengen en orn de revolutionau -an  van deze  groep een 
eigax meer Berkenbaar gezicht te ten. Daarnaast streeft men er rr er anti aak In andere 
steden to! 'rt olutiona ;ra irtitlat* ,en " te +tornen _ Medewerkers wan RIA zijn onder nee r René 
l{oerrtiersrrka I RAI A}, 

Het FJA trad voor he eerst naas buiten n de periode rond de deteritie van 
Roernersma n 19€ en hei was mei name actief rond de c ie1rge vetei bron de tea• 
ging, tuten de 8Utonoma krakers en de  anti -irnpees en de organisatie ven de ar+desteu-
ningsact voer de ,F-tcngerstaKing, Voorts was hei RIA nauw betrokken bij de apr oh-
ting vare het asti ded Konfrce^tatie. 

Maar hel RtA +s vooral een club die zich op de achtera rond houdt en weinig gebrar- is op 
publicllaire ande►cht. 

35 	Vrauwenlnfacentrum MDe Wilde Raas" Amsterdam (1969- 1991) 

De drscusaies Over tiet ' 'p ria Baat', die 14dek5 Ijk Cvrxr 'Solrr antei1 en herzet' rr1 1967 

werdi gevoerd. kregen yen concreet vervolg in de oprichting van het vrouv insormatii:-
centrum "De WNde f9oo ". liel +rrojwancentruni was een irwt iatie( wan een groepje antl -Irnple 
vranvn met als dams ; vro, etiver *weg ivgan . genentechnologra en raisrne _ Dwt alles iranr.it 
erg antl-Impeiiaististhe invalshoek . In een verttlaring stee  men onder meer_ 

^VV4^ wt'er-+ veextl'en 	 punt van racht-- 
rer^rieró, rr'rear ocd orrxIar  we  het vadr szeff  (a's  wrtt€r westerse vrocrwerr) a  eer r 
noodzaak ZIe1 	e s^rrg +s del seksisme.  helm sekSiSrnQ, racfs,me, kpt^lr,5sne an irripe- 

•errsm+e or>de -rg Sarrae+iherr^er ►de 	19SS++eStera7€,rt z1fr7_ $fr1 ie9efl 	vara d  
end 	- s+esfemerr aNseen  kw  t nooit lo r bévFt;id+ng 	iecieraen !n^!l" 

Als grote voorbeeld zag men de vrotr ►wenbew grig van de 1]utse terroristisc organisetle 

l evolution^re Zeilen, •Rote Zcya". Rote 2ora pleegde sedert  tan jaren tachtig niet enige 
relrnaai baraanslagen op ben die bijcroegen aan de kirnperialisUsOhej onderchvk-
king Warr vrciwen, 

l oetivel de daar hat vro+r ericenkrurn uitgebra11te pt 	aties radicaal van toon weren, 
waren de act +iteiten van deze g oe dat geenszins _ Hkagteptiit in de actiereeS+s van de 



vraiwen was de bezeattangsactie van net EEO-kaldt:or a.G-3 in Brussel op 11  mei 1 989, die  
In het teken stond van steun  aan de RAF-hongerstaking. De actie was voorbereid door  
laden van, net uroouenintocentrurtl.  

Evenais zovele Erliliatiévert, stied  ook tttxl rrroovenc_entrurn een stille dood. 

3.6 	Sattdarltektscen#rum (voor Latljrtie-A rner9Kaj 'Ultimatum Am 5leftlarn  

Dat deel van de Bew qirrg dat de anti-imperiallstische strijd 'daar' wil ondersteunen leen te-

rechl bij het Amsterdarnse solideiileitecentr en vao[  Latijns-AmerVs, 'Ultirraaturn+. ln {fit c n-
trum is onder andere hek Midden-Amerika Archief van de Beweging ondergebracht. Vanuit  
dil centrum werden in het verse en zocgerlaamcfe "bouwbrigades" g gartiseefd die in Nica-
ragua en EI Salvador de door imperialieten onderdrukte be ir hielpen met riet bow e('  
van onder meer scholen. Goederen, liinenoien en menskracht voor de propecten werden  

de  anti- imperiaisren asanengebracht Meer dan eens rees het sterke vermbeden dat  
goederen  cie verkregen werden door inbraak, zoals die bij de zogenaamde  MISC3^-inbraken. 
uiteindelijk in Midden-Arnerika belandden.  

De organisatie van LNtrnatum kent een parapiu•structuir. Verschillende sub-groepen hOu-
den zich - in wis 	nee samenstelling - bezig met ondercelen van tiet gezamenlgke pro- 
dukt. Voorbeek van dergelijke groepen,  zijn  

Warkyroep "Contra  Hollanders";  
deed onderzoek naar betrokkerrieid van personen en organisaties in Nederland die t e-

trokker; waren bij de steun vare de Carnlra's Nicaragua:  
Voerkg m-esa -Wapens voor EI Salvador  
oegar>rseerde een geicinzamelingsaCtie bedoeld ter ondersteurrng van de Salvadoraerise  
verzelsbew ng FMLN [Franke Farabundo Manpi para Lrberecion l cional):  
Bouwbrigade Rama Nicaragua;  
cceydineerde een project orn een vrouwen h. is in de stad Rama In Nicaragua te touwen,  
Werkgroep containervervoer rsaar Nicar agua;  
werkgroep regelde het vervoer van de stamgoederen naar Milden-Amerika- 

Ultimatum gei oak een gelfltnarnig tod uit waarin aandacht b esteed wo-d1 een acuede  
items m.b.t. Latijns Amerika.  

Ultimatum  kon - zeker in tiet verleden - rekenen op een Kern van  vest  medewerkers, vaar-
van enkeler; behoren tot de vermoedelíOce RARA-kern- Zo waren René Roerne}rsma  

met enige etmaal bij Ultimatum te vinden; niet verwonderlijk, deer Eter*"  
name  contacten niet het  

FMLN oriderricruden. Zij zn o.a- betrokken ear1 cornmurecat ie-praject ten behoeve van  

riot . vat aldaar° . BGVerdierl zijn laden van RAPA, wearor ter morsma  an 
in het verleden meerdere maler' naar NicaregcJ$ geweest, in de overtulging dal ze  

`daar daadwerkelijk rneehietpen aan de opbouw van een betere wereld zonder  lrrperiaa-
srne. Da Sandinleien, de aan de macht waren in Nicaragua, weren in de ogen van de Ne'  

dertaa rose anti-inpas pas `echte anti-irnples.  

Momenteel leidt U1trrtatumi een sluimerend bestaan,  

6 ma  = M•fglr,rii&a h eizofdere OrrrvandigrlEckia5: ' .;,,. ^ ^am-inen 	met u.8 +nedI6r.h glPreraluvr  
9 Zie oGk 3.7 Sktitng 	Com' Aiyglerdrjrn  



31/4 6.1 	De Pastwksaelff$t,cie 0743-19e9)  

In dit kader  past waarschijnlijk het voorvel dat In 1969 plaatsrtad en dat bij de WE) de ge-  
schredenis 03 ingegaan als 'de postwrssetfraucie. Op 17 ma.ard van dal jear warden  

door de postah recherche  in Gronin- 
gen aarxgehouden. toen z$ trachtten een vervuiste rtilerrsatiOr,abe pOsllwiS99i  

te verritvererl met terkilp van een vervalst 	 erl 	waren  b$^ -  

den in het bezit van een vervalst rijbewijs, aF#tomsilg uit een par1.i die in februari 1987 werd  
ortlwreerrid uit  het +gemeer3tehuis in Frit1€1o,  

De  drie aangehouden activisten behoorden alien tot de ani-inrperiekstlsche scene van  

Nederland, Van 	was  bekend  dat zij actietil was in  knngen van het Midden-Arnerka.  
oentr rn Uttimatii.rn erf nauwe contacten onderhield met personen van het Revolutionair !nr •  
!;aef Amsterdam  FIN. 	 •.  

Over de uiteindelijke besiernrr>irxg van het geld wordt nog immer  gegist. Feit is dat deze actie  
werd uitgevoerd in  een pene waann de anti-irnperialistische beweging bezig was me i! de  
RAF-hongerstaking in de SRC, . De ei Groningen aangehouden activisten nebben gemeen  

Qat allen 	een o1 andere  wigs betrokken a+jn ger.ees1 bij de ondersteuning van de strijd 

 in hhdden-Arirrerika. I:31a rr7eesa plausibele thew* is met het geld  naar Midden-Amerika Is ge-
zonden (by, ton tsehoeve van de financiële vrroà9rsteurtiirxgsactie voc5r hei FKALAI "Wapens  

voor B Selradar').  

De afgeren jaren zijn de ant-rrrtperiaristlsci -e sympathisanten van het i'vliddenarnerikense  

verzet met zichzelf in de knoop gekomen. r ien, mimers, zowel i n  Nicaragua  waar de Sandinisten  
door verkiezingen de macht kwijtraakten, als in 0 S Ivador waar de FMLN met de "irmperia-

Iistische' machthebbers onderhandelingen is  aan aan (en de revbáticnalre st rijd reeft ge-
staakt), is het "revdu1 naire perspectierop de achtergrond gasslot. RARA refereerde toer  

onder andere aart iet haar t.aatste k}mrllunikee dat zij uitgat ria de aanslag op het ministerre  

van Sociale Zaken  en Werkgelegenheid:  

"De I~•evrlydcn,gsKiden Art Lakins Amerika, VFeQrrera, Zuid Alrika Zyn voor veel mensen  een rr-  

sprratiebrdrt geweest, nab+berr gelleid' TO bewust- mirt  over de door her v>fesrerr georganr.  

seerd'e 4tbu7írag rsn ar-nci6rrahriAklore van ce zur'aelYlke landen. Tact, kan  links qua  rnternor;o•  

rare  srrgdpers¢aacriervefl niM5lt ranger Aermen op de yarrow  zoxats we die in ore faren zeventig en  

tochtig hebbert gekend.'  ... 



- De  raoorub'oraeire s1 14arm 	eind leren 2oventig begr?Ore r+  tachtig onGer;r,+bea ,rar, Cie 
Sandinistische revolutie over hef teiinsarrrenlaarrse continent  waaide is met de verklezings- 
roder+taag van, diezerld$ Sandinisten  we  gaan 	viliZe waerplp het  revOlutionarrs 
proms in Nricaragua rS gesaboteerd, door torver clarfO.CJ, Weft .gaied dof het  besef CV  
96n, overwinning op her rxr7periarisrna eon ?jrar•gdige Awestre 15'  en dal'  er  Maumee.  S{I]jtdw y • 

men en  sfretegreen on twhkked moeten worden," 

3.7 	Stichting "World  Corn' A msterda m 0992 -h eden} 

Een van dE concrete act heilen Latris -Amerika cGe Op dit moment vanuit de anti-irnpie- 
i I hoek  cridernornen wondt, Is net opzetten van een cpmmunir a1 ienetwerk .'oor boeren  irk El 

Salvador_ Corsprpnkelijk was bij dit project Fix l elernatics' 4  berokken. doch om onbekende 
redenen heeft men besloten  om dfl prgect onder te brengen in een spec ale stichting- Eind 
1 2 werd door en de shi t?ti -Wore 
Corn -  owiericht_ Bij deze sticfiling zijn verder actief Rene Rcernerstna (op wiens huisacre  
World Corn  gevestigd  is) en De stichting werd opgericht 
met he daal commuriatteprgecten te ondersteunen van groepen dia zich tegen de imps. 
rialislische criderdrukkirg verzet.erL ea praktijk houdt oil rt dat  men bevriende ccnaacten 
in EI Sa rader ondersteunt en dat men zei9 Gen stichtIng leeft am subsidies to kunnen ',er

-werven. Voor de uitvoering van het Saivadaraanse project heel men 
subsidie-aarwragen gedaan  tip cie  rla.tia en het SCQ (Stichting Communicatie Cin w cke-
lingssamerx verkcing)_ Br; de uitvoering van net project ia het bedrgi Fix Te eniatics waa r  Fkle-
MerSrria en stiel zijn, betrokken, Zo worst men zelf abc pfnancieel} v zer van het 
project. 

3.8 	Steungroep Radio Farabundo Marti Den Bosch (1t}88í?) 

nawit de het Bossche kraakcomplex Papenhulst werd in de tweede helft van de jaren  tach-
tig de Steungroep  Redo Ferabkrido rviarti opgericht, die zich  hiek1 Trial net het vertalen 
en vers reiden van berichten ut El Salvador. Extra aandac ii besteedde  men aan de i5nan- 

le andecsteurrrtg van de radiozender van de vetzetsbeweging FMLN. Sri deze steungroep 
weren  dncier andere  betrokle..en Rene Roennersma en 



113 	Fax  TelQrner 	Don $Enich (114g-heden)  

Het BowQhe 140rrnalige ,  'kraak,oOrrlple[` tle Papenhulsa vertirull binnen de ar3ti-irnpersalisti-  

scha sc&-ie In Nederlard een  belamgrike rpl als 'techiriSCh exper'ise- ❑entrsjrn°- Connie  
figuur is 	 maatje warti Roerriersrna. Sedan  enkela  

Oren riebber~ de On enkele gevallen thans_ ex-)  bgrwor,ers Vail 	parrcl de  tachrische s1. -  
ci8E5ir+en ondergebracht in aparte  sRiCrltirbg•Bn.  

ofIfcfële becrijFsornsa-trifva, 	'br,tworp err kleinscha)ge productie en adrieerirrg in  
Telerrtiatica". la de pra ktijk kornt het er op  near Oak man op  {)cmTtierolele basis er,/L:1f  vrl ade0-  

14sche r1iolieMer1 cornr:7urticatle• en  computerappesetwr te veri- 

Bimerti d^rt  bij  is een aenk& vocraenstaande actlMislen artier  dat over  elan  tAPh^liSCl-re aCh -  

terQrQi`rd beschikt. Zo ook da tot de PLA,RA - kern berorende Reri$ Froernersrnay en  



153 aardei werd  er rekening mee gehouxlen dal 	 en Rene Rper>7ersr -ia veranr. 

wocxdelijk zijn voor het bouwwan wan de RARA-bommen- 	therm wordt r>3ek uitgr?sroters 

geadhi dal  bij 	elaldronisa,e tarncamponerlen warderi vervaardigd of dat FIX  op  eniger- 

lei andere wijze bij RARA barokker, 'ts. 

Zakelijk 1-  eft 	ruwe contacten met de stinting "World Corn' die zich onder meer ir►zet 

,fir de vËrbetering van de corrrtrtuni elie In B S,atvacder` . HE bestuur van World Corn De-

steal  uit de partners van Roernersrna en -
own maakt Woud Corn gebruik van het huisadres wart Reernererna. 



3.113 	Revolutionaire Anti Ftac4stlese Aktie (RARA) (1985-heden)  

De anti-impertalisi,sche stroming bedent zict ,  van eigen actiegroepen. De  meest radicale ia  
ongetwifeld de  aGtiegmep RARA. RAPA Is even ongrgplaar els de  na am doet vermoeden.  
RUIrn acht laar ne de eer9Ce k.enriarrxalr,ing met RARA Is het fenorneen rc9 $teeCis niet  ^+11 • 

rx,agcerd.  

RARA is afkomstig uit wat genoam1 kan worden de anti - imperialistische tak van  de anti-rnili-
tarlsttsche actiegroep fnkruit. Laatatcjencernde acliegroep ontwickelde ach vanaf de jarer-t  

zepientig van een groepenng, die zich in aerate insl.antie alleen verzette tegen de militaire  

o6enstplicht tot een raciicale actiegroep. Deze act egrcep Ong ach rrchten Segen de in her  

22  



visie anrechtvaarcrg,e repressieve maatschapot, waan niet men m illtate maar ook eCo - 
✓nische en p liake machten ds rei van onderdrukker spelen. Door deze verbreding van  
nisatscrappe4ke orientatre ontstond rond 1984 binnen de Or' kr it-knng een ideot.gisone  
scheiding van geesten, waarbij epen dec' van de attiviaten zich schaarde echter de `repres-
sieve slaat- 	cl-1e' en de naliionele vituatie als uiigangspunt bleef hanteren. Het arre  

de+1 van de actiesten beoordeekiedat als te beperkt. en wilde  zowel thecale ats actiepraktijk  

in een breder - internationaal - verfend zien: enen kreeg daarbi} vooral belerrgslelling voor de  
jlntemai nare) strijd legen het imperialisme, de in hun ogen ver het karpita eng noodzake-
lijks overheeraingssiratege. De aldus ontstane anti-imperialistische talk Man ex-Onkruit hield  
zich in de eerste helft vert de jaren tachtig vooral in de anonimiteit op. Aileen via clairnbri ,e-
ven, oa een uitgevoerde actie, werd hun ideologie wereldkundig gemaakt. Het meest  ge• 
weiddadiga deel van deze erwti•arnpenellsten pleegde aarslaren  op  doelen de  zlj In verband  
brachten met het imperialisme. Uilg,angspunt vormde tja altijd een actuele gebeurtenis.  
waaraan ideologische opvattingen  werden gekoppeld. die vie een aanslag en de daarmee  
gepaard gaande pubAclielt, werden kantaar gernaakt. Favorlet waren internationales politieke  
therna's met grote maatschappelijke impact. zoals apartheid, Europese eenwording, genen-
leohnologie, uhichtelingenbelaid, a.d.  

De meest bekende  actiegroep van de anti-imperialisfisone stromong orbgetwijfeld de actie-  
groep Revolutionaire Anti Recistiese Aktie (RARA}. Maar raast EIARA zin er de afgelopen  
jaren ook andere arrti•imperialistislieche actiegroepen geweest; deze maakte n  irflre3Br ge-
bruik var, een geleg,eerheedsnaam. De namen die men hanteerde waren soms geinspireerd  
op Duitse ,„koorbeelden zoals "De Revolutioneiire Gellen of de verschillende "Commando's".  
Voorbeeldent onder meer zijn: Revolutionaere Celen - Commando Tupac Arnaru l2.  en Re3vohu-
Sionaor Ccrrernendn Paserernos. Maar over het algerneen volgde ren de traditionelelijn: het  
verzinnen Macs een tar.Jaeke naam, zoals de actiegroep tegengenen-technologe die zich de  

" De Vurige Virussen" noes Cle,  

RARA kan tnlus.en bogen op een lange  !radiilie  vare actievoeren, waarin zij urtgroelde tot een  
mystiek fenorneen, Met ter staat vaal` dienst is zij de eerste serieuze Nederlandse terreuror-
ganisatie. Ln het volgende hocldstuk zal neder Ingegaan worden op het Tenorneen RARA.  
Om een juist teeld van deze groep  te ktfinen vormen zal eerst de Ideologie van RARA be-
handeld worden. vervolgens zal er uitgebreid aandacht besteed worden aan de aanslagen  
die  door door de  RARA-kern gepleegd werden (waaronder ook een aantal acties waarvan  
aangenomen wordt dat zij door dezettde mensen gepteegd werden. maar die onder eert an-
dere naam opgeist werden. Verder  zal een aantal paragrafen gewijd worden aan  opwe l

-lande  kenmerken van de RARA-greep- 

73  19B6 ClornaàfJz9 oP FleG te 001.40 i.w.m. WI m '.'lcen9drechebasi :  
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4. 	REVOLUTIONAIRE ANTI  RACISTIESE AKTIE  

	

4.1 	Hel "aocialistiaeFre perspegjiet" van RA RA  

De ideologie die Ielen van RARA  aanhangen, verechB met wezenlijk van de idleologie zoals  
die in hoofdstuk 1 werd  beschreven.  

In het verleden wasden die acties van FIAFlA nagal eens op 	hbbp geveegd met alle  
andere anti-apartheids-aslies. PARA  weed  steevast ais "ani•apart-eidsactie-groep °  be-
slernpeld. Haar uiteindelijke deel, dat zij zelf met het begfrip -pers 	tb aanduldt, haaide  
maar zelden ange$ChOrden de  media.  

lc binnen het actrvisrne was over het uiteindelijke RARA-doel v.arlig gekend. Naast ideo-
!ogis he varachillen warden veel activisten afgeschrikt door Slet tasigebruik en de elitare  
toon die van de RARA-publioetieS uitgin.  

Wat RAPA met haar actie precies Aastreeft Is een ingewrrikkeld proces van veranderingen,  

dal op zekere hoogte verwantschap vertoont met hei  'pair"  soclebsme, zoals dat eind  
vorige eeuw gepredskt werd. Aan de hand van citaten uit RARA-putlicatres zal  ill deze para-
graaf het revolutlor ire pro ces dat z nastreeft, nader uitgelegd worden.  

Over het urtandelijke ddel - cp  Lange t ,rrri rr - zegl RABA zelf:  

'Dar het uiteinde* om een wereld gaet zondes onderdrukking, t,vtdtztuag en verg.rTr+grn9, zOrr  

dig!  raasrrre en sexisrne geen }aatlrelrssche gefvofsbe~4darrrs, maar de kern vara het sociEl -  
bsrrre zoais 	ofiS afat  

^ron .  {',4.1inórier RAM: 1 9  'wort  1990  

Deze utopnsch klinkende doelstelling f ct meer op een verre wenrckobm dan op een reaws-
ttsch en haalbaar pohtiek cod.  Belangriilae belerrunering b ij  het bereiken var haar doeistelhng  

is  het  westerse darnocre iEche en kapitalistische upieern. In de o s tuiging van  RARA kW in  
onze maatschappij de feitei ke macht vdledig bij de grote rnuhinatibnafe otderrherningen-
Deze inultinnalionals houden  met  Steun van de nationale regeringen. malie, leger en justitie  

tt darnentele onrechtvaardigheden ir stand. Deze Qrrechtvaardigheden manifesteren zich  

volgens hen in:  
- de tIstelhrrg Wasar) arbeid en kapitaal;  

- de uktbuiting van women door merg n in dit patriarchale arbeidssysteem;  

- de racistische Legal- stewing hissen het kapitalir ische Westen en de Derrie Wereld.  

Deze fundamentele onrechtvaardig eden zijn de leem van het versohil tussen de huidige  

westerse rnaatech appij en  de ckxw RARA-verlengde maatschapp> orrn- Dat ha2v maat-
schappijvorm moeilijk te verwezenlijken vat.  is RARA duidelijk, dode dol is  hét PeTSPeeber  

waann zri gelooft en waarvoor zij haar eaneagen pleeg,  

We wetsra car  pret  Oinrrro9etiik is  fxxl ba;nrtera de bestaande machtsw^oudrrger+ tot werke-  

Aike opiosstnger: re komen, wi,t'en ons niet eaten  iteroen door  wansoerrken, e= eel  aarr-  

stag) is den  ook niet mar  clan  ean bescheiden bijdrage. Meer  VtgaaiVIR van onze gesct►re-  
dé»is,  positie en pr-ak79k  onderzoeken  we de moge^^ om een rn,iritanfe  Ptakb}tk  te on[-  
wikkeles) Op de boven,  staande  theme's  fsPaerpunten van  rzret• arrta•irrrlveriairstrsctoo  +^o'aara• 

■ 
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De 'rnili ante prakli#c" van RAIIA moet gezien worden als een onderdeal van eari `totael-
strijd die noodzakelijk is om de gewenste verardenngen te berefken Deze totaalstrijd aal 
Net  eri mier in het Westen gestreden rnoelen warden, maar ook rn de Derde Wereld- Re-
vokrtronare processen die daar reeds gaande zijn - men doelde medio jaren '8C) op c-a. de 
strijd var, hel ANC en FMLN - moeten nier in hei Westen ortdersteurrd worden met acties 
tegen bedrijven en instituties die verantwaorde>rjtc zijn voor cie inslanclhouding van de 
machtaverhoudingen daar. RARA dicht zic tizet1 in deze constellatie een rol toe in hat Wes-
tor'r, ;rr het bijzonder rn Nederland. Hier kt het Westen zet RARA  vooral de Europese eenwor-
ding  aas een proces dat door multinationals is opgezet om de irnperiafistisrrie rnachteve€-
houdingen te versterken en uit te bouwen. RARA h eelt zich met name cut gebied tot haar 
actiMrrteiten-terrein tosigetiganct. 

PAPA is zich er terdege van bewust dat hear activiteiten r1ie1 voldvende ziTin cirri  dla arnver- 
werpine,3 van hel impecir36iatische svsleem tot gevolg le hebOerr.  Daarom benadrukt ar4 keer  
• keef ii} de persveridarrrgen de  wil  en het 81reven tot sarrrenwerkirig - 2o ook in de claim- 
brief naar aanleiding  van de aanslagen op de Mayo-vestigingen in Duiven en Duiver,elrecilt: 
•Jtusf nu w+ner+ we daerom met 0112e aches ar degenen dia vechter regen apartheid en im- 
per,airsr7ne oproepen  om de strife/  fegen vestigingen van die  bedrituan en Nederland  te verhe-
vigen'. 

In dil kader rnaeten ook de enorme inspanningen van RARA gezien worden bij  de organisa-
tie van hel congres 3o5dariteit ei' Verzet. de vtuc ltelingenorgan salies PIV, Refugiurn erf 
AS#(V en het discussieplatform!-blad Konirontatie. Het b@1ang van een txede radikale t 	- 
ging, die natuurlijk doordrongen is van het ware anti- imperialistische geloof, benadrukt 
RARA in roar publicaties: 

-10.1./ar her eerara. -  vm gaar, rs de sarner,lrang tussen de versch ,lólendk; -stroicie-rde- groepen, 
op age nivo's. Daarbinnen  kan en moef een Militante praktO  bijdragen aan de onrw,SkJk,eiing 
wan hef revoilitionavre, poritlelce proces fver pQOr grenrer, te sleffer7, de woede  een stem fe 
gem,, te feren zien ctal verzat m oge,* ts.' 
8raO  Cianbrr9l PARA.  17 apr? 1969 

en 

"Zorrcaer hoog an die laren te uviNew) brazen zul/en we ais Maks ra .alle en res àjtionaire Be-
wegmg meerem pogen weer iets met maar  op le bouwen, Want verzet kan daarin  laen be-

.rangrrike roll  spate.% het kan die ilger pip de zee piek legger. - 

Bron: Ciarnbrree P AA 19 rre rt n 

Het  plegen  van zinstagen ziet RARA dus als een methode om haar omgeving te aleileren 
op uilwassien van het huidige imperialistische systeem. Men ziet de functie van het plegen 
van aanslagen dan ook niet anders dan het Ieren van een "vinger op een zere piek": 

"... w weten 'ice goed dar rr>i'ta ►rrfe sensragen air mets vetalt' en. Een,  'woe, drie koer 

eert  spektakuraire aktie verandert ei'  ZiCh ook Fliers. 1114. zien had aks een bfdrage zesti rrreer 

deden, .Idee ekl dliskussre-" 

De aanslagen en discsi$ moeten  dius de worming van een fadikare potiteke legonmacht 

tot gevolg  hebben, die de totaalstrijd aangaat met die instituties en bedriRpen die de pijler, 

van deze rneatsohaippij vorrnen- 

Dat EIARA bij de vdrrnrwg van de tegenrrraclii niet alteen denkt aan de t iks radiche bewe- 



ging. maar ovk eiar1 r12.1 niet bes[aande gipmerrigen, n7oge blijken uit de valgerlda  p^ 
sage;  

Vegevp. 1:gen wa+rr de pdlitisker orprlprrlrsrhe 	 reorgarresa tfes, 	praai.shebberr ere  
het Rader  van  de Europese eenwOrG1.0g, hebben [ot gavot gehad 	grinife grgerigirr rrfer7-  
SO.r? te praai 	gevelYes? aar? moedetoosheicl, inctfiXdue4e machterooshajd er1 ve+weemoling,  
Het dlaOrbrakerr oeenr•an een vCOnvaSrde 	01/0-46Y0n•  het b+eg;re van elan eirole 'par)  s Grr  
iSChlieif76nt. Dat As ''ons" pes-spektier Weir, en her TriGcr[rorltwiickeirre" rie5fen. '  
®port. plfirrtrér COrrsrsattb 	 ior, 44r+ 19$$  

O -1i daze groepal bewust [e rhalr„en von de ornstendighe.5en woe rin zij leven, de rnachkswer-  
26; 	houdinger3 waar zij door beheerst worden. pleegt RASA hadr aanslagen:  

de. ontrvrielkering Vag he  pohtreke pruces tiefr  onze  id, moet de soher+ore van daze  
vBrhOudngefl €erog vlride7r+ zyn7. Wit spe,rrtalke4 spelna+ku,teix svrrr.S. maer boyar-Alma' een  
iar1c^ ani'err gin 8e .020 Crrr  Strcddkinin la1 s111101  7e brenge-r, ore op  bas is  vary Ihrhauda955'  
VerboOoenhed, hel suks. 	mislukkan? van een alktie obteirteven, `  
brim  C18ir► Itrr•31 RAM 17 will 113e$  

Uit de taatela fIoimbriai woed( 	det RARA zlchzerL als 	"rad;v4sie permanente  en 
COMP,rpr7li511CIze oPPOsitie' beschoeryvt. Zij ziel zich als een voort>h:,ecie ',Jan esin rileuw  tage^  
bewegr•g, wil  in dàL opzic;tlt a's  kakalysalor ry,rrryererti - zonder pptirniw+ech le zin over hel  
perewC(ief. FkAWL ziet "Tedi4z1e" {_ gewdddadge) ectie CO{ als dcel op zioh, als de pr4 de  
de `eate' hier en  nu vOor hel gewraakte beleid rnoet beialen.  
FI^! hiertgl gebrulken geweld beec-bouwl rr1ef1 à}G ligiliem. G7 e$n 	chat werd gepu-  
bliteerd ir5 l;i2fi1r4r11atle Mgt Fi,A19A hierover:  

zien een liegifirriital +7h14?ant vetZet orr7d8f ma17errr 	een rTickiel is orn de vraag-  
srukken re rokit+seren, ze ruet 	air rrum&nvra+r oogpunt 7e beschouwen "  

In de prooesverklerirlg zegl I erner$nie, gtfcie•$I als s}1t€a11-iSar14 vare RARA,  hierineAr  
4rider rnr:  

'Hat pal d.kdelik zfrF da[ Br  een syrnpathisanrf ben van  de PACO.  eh de  Ik0f7tr'']arIdo•S ais No.  
Flasararn e rvole  de asmtagenl ropotekekk gemehdr  iets weervan da  

reef  voor +ny bolter;  tweet is. Geen zirrr:g mams kan twOreiar1 aan dGe leg...rkrrirert. Wei is am  
eer lk.+óG4 tiranCr,e ver9araken met  he f veegaren bOoed,rr de zwarte towrrsfirgps... Die 7 50 mei-
pen is maar  een seil:ntfe vergeleken wai he  +rreper^#iese wesien urt de drie kor+t,iian-  
fen zea(git. zie tret dare oak ais een u,Tst -aande rekenr'ng, waarvan oer khain gedeelte gepre-

senteerd  rs,' 

Occi.  irlterrlaiioriale poli'.ek.e ontwikkelingen lijkt Nat perspaC'tiel verdere weg dan CiCrrt, De  be-  
vripolrxgsbewegingez,  in Zurd -Afrika en Lalijns-Arrlerika. die vvcc de anti-imFlerialistar5 i rk  t3eL  
^,r^sterk giciden at de hes(rgdefs tiran. net  Kriperialistische oriderdrWkkinges+}steern, zijn  weg 

. 	 tspcp veri 	anti-impies 'rfer is  thans geveslig4 	Zgn.  
r* t de slopberrwijllen,  

0ok pollkleR LuMs In Nederland Ffeeft zich te afhankd 0.c gerna2lo van beslaande rracikls•  

zio. 1.15 vb-n$h.lra  



Hierdcof is  hel beveCf3tefl van fundamentele rraran0eringen v1 nel westen Nel alleen van be- 
tang  voor Iander. i n de Derde Wer€rGd, oalc v0Or het verbeteren van de tverw000rwaarcien  
hirr. 

 DiT 
 

veranderende polite weze6dbeeld heert oak gewoUen gehad vox d•e poiilreke idealek  
aart RAFrA. Vervlogen is de !loop op de spdritarle •.ffirrfling van e er, pplitieke teganrnacil. In  
het leat5ke komrnunikee naar 	 van  de aansleg cp de DIA zqn de doelen van ce  
aanslag rneer realistisch Men is al tevreden met net herder krijge9 var de grenzen van het  
vlualeIirtiger7-boleci en de politieke maranCwoordelijkheden hierin. RARA. lijkt  duidehjk een  
stapje #en.rg gedaan te hebben in haar streven  om  deze maatschappij orn te vcfrnen. Haar  
dcal lijk! than verder weg Qarti obi1. Kortgin er is rpng earl lava wag te gaan, rnaar,  zo  stelt 
PAPA! "Er is  veer te wir̂rren met  eel.  stld Lioor fur,darnerrl'ede ,refar,cre;bgeri .r',  

4_1_1 	Gewa[dclartli01li eid  

frti diL kader past het om nader uit le weiden over de walling van RARA met bekrekkIng lol  
geweld. In de sReCiCQlke Context izen pgliSiQk tgevveIddedig) aotisri$me en terrorisme Oetekant  
geweld rier met Nsiexe middelen  nastreven van een poritlek doe, dit mat varonachtzarrsN  
of crikkarmie -ig van de geggenide democratische procedurers. In daze defwilie Kan gewed  
variëren van her uaeedlzaam tSFOkkaren van Eil9r1 rijweg CO L hel vernielen van  arrasterifigen. uan  
het spontaan In brand steken aan barforr>akeriae<1 tot hel reimelijk  branien  van aanslagen  
op personal of objecten_  

Ove r haw.  opvatting aa.ri  gewald heefr. RARAzifih rnaerrn3ala 	 earl interview met  

RAPA-verdachte Rcenriersrna, gepubiceefd in  De  Groene  Arnsleraamrner ..rain 76 deterribar  
7938, wordt ingegaan op d•a'gavwesddaQepe+d" van RARA. r -ie1 RARA-ge5r•ed wordt door  
RARA zelf alts berykirri, revndutiortiair en rcrzclzakelljk be3chptrwd, RARA  z'e( haar aan5lag^n  

ats legisiern `te9engeweld', I--lei rnost zellcer riot opgevat warden als eon ,nranficoasdaad,  
maar ais eon politieke daad  
"Geweánr irp Cle 	pariWoevrtarre democratic  fs toege-sr$an, Geeae +s zet{ irrarners eery gEr-  
weipidadr47 com,pron45. On=e. huidige pariafpaeillaire ifrOir^.Yatie geen redeA.rre. a?'s entr  
rraogekn1/419 o,okiss  rr g , Er  'warden in  rcerrerferrcle Ma re  Crverbecrrge proeperr rr79asen deirArrrt+e#,  
ge -urskias lifOggaSarrigard_ "  aydus Foemersma  
Geweld heat  vulgarti Roemersyra sen meel bredere betekenis- Uftwassen van mulzhetici -  

nals, zoals  vervuiling uil!¢uikirg zijrr BWeri2O als gex•rald tv  beschouwen Tegen cEt 9eriveld  

is legengeweid eolgedrk. Everrtueel le$en geweId •  van  de overf ieiti tegen het R.AIRA-tegenge-  
weld, wardi ge.tiarr als een umrloOs$I ,ran de steeds toenemende repressre die plaatsvindl  an 
kader wart de Europese e+enwordirg, represae is een bertie>grs- conlira4erneoI ,anisrne  
va l oe slaat  tegenover al die groepen de Iaskig Qr oi.erbOdig  zijn: buIlenlarxd$rs_ junks,  poli- 

liek ar^ten, nderr,  maar  Dp_  

Waar de grenzen votc RARA v.w,b. gewed *glen blijft ¢r7duidetijk. Wei duidelijk wont dal z4  
een evenluele grens hierover zelf  bepaalt. Men laat zLh niet leiden  door regeggeving e.d. Eon  

biraricreorrr 49 een Makrd•vestigrrtig werd afgedazil met  de  kwefiGC-a1ie ' 12:en lullig  

Het Is duidClkic dat ge'r.i4d tegen rnatenele zaken niet ge5ch41wd wurdt. Acties waarbij men-
sen bemst gevaar IQpdan sledrrtoffer le vierden, rlken nog steed niet  rol 	aotiepraKtik van  
RAFrA la behardg, 'Venal' de aclie iew he: Van l•ieulsz•rnonument in 1984 tQti en met de  

taatete actie tegen  het rnrn=sterie vein Societe Zaken err Warkge3egenheid, ondernam RASA  

bewust actiyiteilen 	persoonlijk lead  te Mooricomen_ Dij de aarelag tegen  net Van He4rlsz-  

rnonurrtie€r;l maak-te men getridik van telefonische waarscT'ivingen- Deze aanslag wffd in  

she opzichten een flaseo_ niet alteen ward de  baddsdrep niet begrepen en viet er  e'en ge- 

wande. 	 Da .whrik zat $rgoad  in de  



daders. De volgende aanslagen w %den den ook beter voc t raid. 
Men stapte 8t van zoveel het telefonisch waarschuwen als net gebruik van springstof. 
Bij iedere oorandra aanslag zorgde FIARA voor duidelijke wearsorkuwingsbordern. 
Bovendien ging man csier op het gebruik Yen,  zoals zij zeil zegt. "ro 4c bommen". 
Daarnaast zijn er tinwijzingen dat aren zich er wan vergewisle dat er tijdens de aanslag 
geen personen In de biwurl waren. 
Ook net tijdslip van de aanslagen werd doelbewu$t gekozen orn cie kans op  lets  zoveei 
mogelijk uil te sluiten. 

Uitzondering vormden de aanslagen op de  }<MAR in 199/ Hier werden  geen waarschu-
wende borden aangetroffen, noch werden  et  waarsohuwingstelefoarrijes onrverven, Moge-
litic dat de omstandigheden en de omveng van de aarslager, dit soort veiligheidsrnaatregeler, 
r1ie1 vereisten . 

De aarslagen op I to/Binnenlanr,#se Zaken betekenen een koers~g. Telefonische 
waarschuwingen gaan uriraf aan  de aanslagen. Waaracdxiwingstorderr worden niet meer 
aangetroffen- Ook  maakt PIPA weer gebruik van spfirgstoL De eclievoernen verharden.  
Maar ook  nit weef blrjft RARA t nadrukFcen dat men op 'safe' speet!-  In die persverklaringen 
verniel de men al irr de %versie passage dat de aanslag pas '? a sodige  en hertaalde wearschu• 
vr.og r' gepleegd werd. Zo ook Ir, de verkianng van de aanslag op het hem van Kosto, wat 
ferlelijk een per5oo nsgerlc Le aensleg was 'Dar fret alaerbi slechts  ging om het toedienen 
very marerrere .schade, zar Wen  de 	e ver  pikaarmng ern ketze vary tier tgo`si.' " 

Ondanks alle voorzergsmaatregeten blijft hat riekt bestaan dat er Piji eerti aanslag sfecht-
ott+ rs %rallen. Dat hel ioi op naden goed is afgelopen eetdar te wijces _e eest aan t€►e~ral, 

n aan de doordachte werkrr>ethode van RARA. Met nare het gebruik van spnrogslaffen  
brengt rieico's reet zich mee die RARA zelr c et onder cor lrole aft. 

4.2 	De RA RA-actiedoelen 

De RARA-ideologie brengt met zicri mee dat  teen bijna ieder institejvt en/of bedrif, wanneer 
het deal uit maakt van de heersende mechtsv'toudingen, wat een actie is  te bedenlcen. 

Het aenlal actuele items. waartegen RARA zede r.ht (en als xliedoel kan benutten} Is dan 
ook enofm: 

Apartheid; 
Verenigd Europa- 

- Repressie; 
- HerstruCtlS 1 van de economie; 

Bid-  en gerrenlechnolcgie; 
-

 

Eureka en wapenindisstrie; 
- (Neo) Kolorialisme; 
• Raoistme en fascisme; 
- Identificatre- en egitlrnelreplicht; 

Impenalislisttie irstrtuties zoals multinationals, IMP, WereiciBank, GATT, IG I •  e.d.; 

- $evctkingspalearek van het Noorden:  
Nleiiwe WereldOrr e van BUSH (CLINTON); 

-

 

Negler I anci5e ceMenbelerd. 
maar vooral hel Nederlandse vluchtelingen- en aszelàeied. 



De  k.auxa van Gran  acCie-iter -ri wardt or der MEW  topepaabol dbor Ce actualrter. ervan ''- h Ixaar  
*ijd lager. het wereld►r,ride irrrperlalFsma tea t R,4PLA door aan 20genaarnd speer-  
puntienbeleid. Ifi d e eerste larar, van Fv v; ha d'  ze I n 41-aae strijd tagen raciarre en anderd nuk•  
^ als sreerlxrlt fiet aanvallen he t apartheiCSideleid. Via de  EWropasa eenwording is  
RARA aieti. gaan toaleix)edl pp wlucl-r#eiirrerrpalitiek in Nederland .  

Al dan Net darikiij de genadekaze iCriTiek, ootc  van  lirlk$, Qp de gepleegde acties hlBia RARA  
op met rot  zrcln vergrijpen aar, ondennerr,hgen, en ging zy zich  richten op de  neat_ De weg  
0.earheen +rOer de Nit. Shell-#ar^ ỳsEaUors in NIstrimag.eiri (en Zaanstad), en de paspoortdruAr. ►c$• 

 ^ KiEPIELRA rr Schiadarrrlr Lisget$19arrpo -riz#e was Yelrs,^-ar aan 	maar den $$n dat  
aiotr belig x4u geen  howler' met  een opQfachk wan d9 slaat: do  fobriicage van  een repressie-  
middel. het rreuwe paspcort. Doze  aanslag werd vergezeld ...tan  @en dalr^riei ,  dwe qua op•  
maak en inrcud in  8Cerk$ rnall$ identiEEc w its  son de  atide 	 Glairrt^brleiwers,  
maar vWrla1 een ulanrfope-T WEIS Van  toeiaorrkstige claims lean de  KIMAR en K0510 en Ekyrun-  
IaVIdse Zaken_ men zegt eerst G31t or geloer rrd is, err gsedl kiCirt aan waarOrn 	actuele  son- 
Kiang).  Vervargoins kwarrr fx iNeri 	 rrerldarii-ig volgens net  pnficipe dat  later In een  
Meridiem(  ^  rrsel RARA in Konfroroatie al3 wdlgt werd verwdofd  

"wF,' Zyr7 varl rxlerrru,rrg 	je naast &6 O  ar'patjet ,ran  cE0 GigtwrktiraArrger+ oak  een aflaryse rnoet  
rrreicarP van de poilrieece vian5otedhgen, en Liit die twee dingen je Mohan ever  beirekik,rrg tot die  
ireakrOt !noel'  ferrrnurer&n".  

Vanaf dat rnornerst richtte RARA ziCh met  woord ell claw!  op 'Europa 'El2" met  al zijn ver oo+-  
Mjktteel^r, ZOWS: 	 "ekOrler+liSGI've heeSCr:rpt4rrarinr, "fha4biliseriN Qn ver -  
rwiSvMunrrelijk:rEg van de arbeid' en dergelijke- ZaRen die voor het eerst genoemd werden In  
de RARA-vut^ca!ie "Zuur aart de Wflrte}s van de Derrrocrate  

43 	De  aansiagon  

1-toeva RAPA sede-t 1985 met enige regelmaal aanslagen pleegt Egi deze cin der hea r  ROW  
claimt, zijn er mast de inekenQe ook ela n aarrtad - arndier sen andaxa naam opgOlste , aan-  
slr}gen en arrie3 an  ta  voijzen wa.erwar1 ti)t Op  Zekar$ 111X91,1e a2r1gargO7rer1 VrCerJt clat 	ids..  
orcgrzsctle RARA-kem er bij betrokken is geweest. Li het r+avolgerde owerzicht z•igm due  
dan nok volockeiseidst '.altir9 worder: opgenomen.  
De OpspmminD begirt clan  .DPk niQt mgt eeri dory  PAFtA geciaimde aarrSleg, rnàar rnaE 9& -1  
oern7aarrslag tecien hot standbeeld van  de  krijgsheer Van FieuRsz In Amsterdam.  

Ca 1f 	BornaarrsJag Van  Hautaz-monu  meat to A  rnsterdam (11-09-1 .913411  

Varmachr is her 9e0'arrkrwti,P+ ,  op  Pigit layrrrpW,rprrr vE+rr7ieirpd. Her  darrrrrieve 9rncl6 van  astn  
sterle.rr syfrrbooi,'  

[a1 	re&f de 	 rch Redt irl 	persrericlarirtg, dle zij op 11 september 1984 vp  
de deurmat wals riet ANP -haafidkant 	detineerde. ❑tin zerrciÉ middag ontplofte een staaf  

1 6 Zo: a.5'r.Itida Cpereridi tian RARA'.  
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dynalnniet ° op hel Van Heutsz •rncnument te Amsterdam_ Door een spetend kind was aan  

een draad getrokken  welke om het stanzibeeld hing, waarna de ent> ' hffng plaatsvond.  

De bornaanslag werd  fevmenIi did nept van 10 c 11 se ember teleronepon geofeirrid til  
net Manlol - testel , het Onze Lieve Vrojwe Gasthuis en de Valer-uskiniek in Amsterdam_ De  
eronieme  beller waalrschuuvde voor een - innen enkele rniriuterl plaats- tSebberde .  - on/  -
ploftirrg van twee zware bommen b  het Van Heutsz-monument op het Olyrrly iaplein. Door de  
poh ie, die ter plaatse een onderzoek instelde, werden de bornrnen over tiet hoofd gezien.  

De clairnb rief {Groep Keetoh IR eh]  
Op 11 sepiernter 1984 werd de bornaanslag via eer cleirnbrie ' bij de Volkekrant opgelisl  

door een groepering rich noemende Greep Ktoh Reli'_ t7 groep bedoelde Daar damstag  
op het Van Heutsz•rnanurneril als een protest tegen het bezoel van ArnslerdQn -cs bunge- 
rn ester Van Thijn aan het Indonesische generealsbev. 5nc var, Seeherto. De groep veroor-
deelde de door de Nederlandse overheid gevoerde  'iniperiartSlisste pohtielc ten aanzien van  
Indonesië, Suriname. Ook verzette Koeton Ren zijl, legen tel toeraren van fret apartheids-
regime In Zuid-Afrika. het rechteloos houden ven polFtieke vluchtelingen en het op grote  
smaal uitzetten van `vreemdelingen', De aarls!ag op een monument  van de krijgsheer Van  
ileutsz. Onder wiens bewind in 1904 de karnpang Koetorn Rèh i Alpen  werd uitgemoord.  
moat gezien worden als een symbolische dead tegen '...de rrag nrxrmer vo durende halo•  

niale GYVierdrUkkin9 door ramt tVraderianrte bedifsreven', aldus Kaetoh Reh  

Qe unIprorfirKj ward  AMCI7BSkt 60o.  sprirr^glofren  
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4.3.2 	Aanslag Douse (Trans World Oil)  te Berg  CM  Dad (47-41-1965)  

Op maandag 7 januari 1885 wend door midkiel van brwn44ornrrien brand gesticht in Vi lla  
Meervvrjk in Borg en Del. eigendom van de direQteur van de  firma  Trans 'aarid Oil J,Deuss.  
De aanslag slaagde slechts gedeetteliil¢; d oor de politie werden er Oil  de kantoorruimtes op  
he elfde terrein nog twee - niet ontstoken - brandbommen aangetroffen. Strenge vr r$1  

zorgde ervoor dat het ontstekingsmeohanierne niet functioneerde_  

De claimbrief (Pyromanen tegen Apartheid)  
De aanslag werd via een ctaimbrier bij he; ANP en het dagblad `De Cekdertander op 	st  
door de actiegroep Pyromanen  tegen Apartf 	'. De actle was ganoht tegen het feit dat de  

firma Trans World Oil grote schaal olie Zeverde aan Zud-Afrika en dat men niervoor niet  

doc r de politiek werd arangepaict. Maar ook den verklaring gaat inhouoelijk dienen dan  een 
OP  dat rooment € edeulkelijke anti-apartheidsdaim, De "Pyromanen" kcpbeldwi het apaxt-
heldsvraegstuk aan h t bredere' Westers Imperialisme". dat geven werd ais basis van her  
epartheidssysleem, Zoji stet  n Jer'near_  

"Her Wevey-r weet rnaar 1e good trar de getikgelrtb,vde Woman het zwarte Zc6:650  
A{r+ka zorrier vo►dCendA a,óie bivirlet twee laar aJcoro?rres barakroel rot!  rrj^;r+ _  L71at  is  net  reT ,  
meer dare de MVerse ekonornie kan verdragen en Qaarar7) kiezen de imperialisten vorx  
}

a,aert+^a^d. Dea^^id es)  tiaar  ^tarrgers r^r ^ 'u-n,aerie,lisdese lands(' ^rr3bben ^s'er, 
L.irocrrV oodg 4  

- De gebruikte brandbom  was van een type dal tot in derails beschreven wens in het Ann- 
$tern mee eriieblad 	

:. 
BLUF I .  
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4.3.3 	Aa n s lag  Makro DuMvendraoh# 07.09-1 9EL5) 

•Orrr net aetrt$ gezitht  wEn  Apartheid  te z;9r, moeten we de shlier opbiehten vat)  kortstitutti- 
rae hervVm-r'rge7, bed+ftcitke tyrr+r,tlerrngerr Spalera mat woortlen." 

Met dIt citaal kreeg ANC-woman Nelson Mandela rt 1985  Oe IwiJler<achtige Ger  om eer_ 
ste RAFiA-persverklaring te  opener!. 

In de vroege ochlenduren van 17 september 1995 v,refd de eerste Makro-vestiging slacht- 
offer vaar,  de brandbommen-terreur van kAFR,4. 

De  F-Onslag 
rtchlle e'en schade aan van rrueer dan viJ1lig miljoen gulden, Een - tot dan toe • or1beIc9nde 
gr*oieperirxg met de nasrn ResrcOutior3aiire Anti  Pacistiese Aktae eis;d in Oen persverklaring de 
verarriwoflrdelljkheid op. Het acroniem P,A.R.A. was Leckield Ws een "aandec hrtrecker" 

voor de pers  9n ;unite.  

d+ cleimbrief {RARA) 
Aarleidtng ''oor de aanslag vormde de publk telt rond de 7uidetrikaa e Maacro•vesrigingen 
van de SHV. hat rnr3CidariXncern. Op dal moment wend Nederland geteisterd door anti- 



apartheidsacties tegen bedrijven de balsagen hadden in/or : Ues met Zuid-Afrika onder-
hielden . Enkele dagen vpwr de aanslag werd er door riet ectualitatenprcgrai -nrna'Panora-
mek' aandacht besteed aan  de rol van St-tV In  Zuid-Afrika. Actievoerend Nederland was 
reeds eerder op de gte gesteld van de ornstreder7 rol van 51 -V k Zuid-Afrika via raam 
algen actieblad BLUF I 

De o.a- bij het ANP te Utrech t  bezorgde claimbris bleek goedopgebouwd en goed do-
curr enteerd- De anonieme ierne schrijver wiet zijn stancipuntero helder, bondig en terzake te vier-
woorden. De aanslag werd met aseen i verband gebracht met het verzet tegen het Zuidafri-
1 aer e apartheidsregime, doch werd geplaatst in het bredere verband van "de strijd tegen 
+iet wereldwijde irnpe-rialisme" dat die belang heeft bij hes voortbestaan van het apartheids• 
regime in Zuid-Afrika. Men step Onder meer dat "verre re sorlerit t mei internat r? re` 
vokltionarr8 15evrijdrngsDewegin,  1 d3 wii' rocket beslaan, dat hier in Nedartand - nar est- 

iro a - de ekcnornhase. politieke, rniain9 a rs van hef syste6vn worden aangepakt Zip 
r ►+erantwool'datyrc votir de ontwkkeirog €v7 Levv rie-ig Ira q treluiversog, verflisibging ei  off_ 

 derdruldiirg oerar' ter warld- ' 

Het  leitelijke daderschap werd een dag letter betwist door een groep de zitmm Autanpmen 
noemde; zij eisten eveneens de verontwoordeiijkheid op. I ry  een getypte verklaring aan het 
2aroc+ verklaardere ze dat deze aanslag beschouwd moest worden als een van de  metro-
des  die 'de Autononnen' zuterl toepa, in verzet tegen de volkerenmoord. zoals die in 

 Zuid-Afrika plaatsheeft. voorts verldaart men dal "boverrgenoafrede cottaboweurs vang{ nu 
Wen  rrr rrter zeker Win'. 

Omdat de loon van deze verklaring dreigender was en de autbnornen een regulatie genoten 
binnen de wereld van de actieorders. hechtte de pars er in eerste instantie aleer w aarde 
aan. Pas wanneer PARA bijzonderheden omtrent de uiivvering van de aanslag or haart n 
sen tweede b riar, z e2 men de RARA•clarn ais de verklaring van c$e enige echte daders. 



- Na het RAPA-proces ir; 1 988 Den we bif de eerstvolgende RARA-aanslag legen de 

WAR,  dat @en verge*bare manier van brandStiarting word!  toegepast, 

43_4 	Aanslag op Erhb$llagebedrijf Van Leer te Amstelveen (09-07-1 .gas} 

Bijna tien maanden na de succesvolle 'aanval" op de Makro. werd elan ander NederLands 
concern he' st.whtio fer van RARA. In het emballage • en verpekle.ingsbedriji Van Leer in Am-

ster 	, meer preiee: in hes kanlocw van de Cáracleur  die de belangen vary riet lid ri jf in 

Zuid - Afrika beI' rkigde. werd brand gesticht_ fail aal werd de brand 

waarschijnlijk 	aangestoken, 



De olalmbrief RARA) 
Met deze aslag ir7trokroQerde RARA haar eigen betiteing van de door haar uitgegeven 
persver-k'anngen, namelijk: -KC MM& #CEE'2". Ook nu gunde RARA de eer de verklaring te 
openen aan een t 	rrdhed: op het voorwad maat con foto afgebeeld van  een `trr2sie" 
Van Lees direcleur, J.E Andriessen (minister  van Economische Zaken 1990-1994 in het 
kommurakee zatte RARA titaan waarom zij juist Vart Leer Heeft aangevallen en niet een van 
de andere 168 Nederlandse bedrijven die tiandetsk+elrekkingen naei Zuid-Afrika onderhou- 
den. Van  Leer was op  dal  moment 44n van de Bootste bedrijven die met hun beleid hel 
,gelers imperialisme in Zuid-Afrika. als vitaal onderti& van  de  wereldwijde iilbUfUnc truk• 
tuur, ill stand hielden. Men stem eter meer: 

'Oros  salraralleit rrtgt de 5tnrjicr rir add .  Atoka  .0comt rriet aAeerr voort vanuit ooze woede over 	35 
de wrPte su,qer?onteitswaarF dee arid-Afrika tees  fe+t rràer  cc*  van1lf de gezar75EtWkheial van de  
anti-rrnperr8ri5trBse stro;d"_ 'fri Zuid-Afrik8 neerrri de vrtferdSstrijd digge60(s in kracht en orrF - 
vang  toe.  De  acweirte aanval - 	- op de  ekonom;esp peiXers van cfe apartheid waadt die 
kracht err  onórergraafi' de positie vEir7 her Ztlidefrrkaarise regime.  

RARA besloot haar welklaring met een identeke oorrep, zoaf<s deze te vinden was in de 
persver.claring van de aanslag op Mal;cro l uivendrecht, waarin men  opriep daar te gaan met 

 het bevechten wan die Instituties  in  het Weslen cie de crKlerdrukking nioget c mate. 

RARA Iaakae - op day moment - handig in rip het actuele theme van de anti-apariheidsstiijd 
arcs zo een  draagvlak  goor haar lose n aver het bevechten van het westers irnperxahrsme te 
verkriigen. Door het plegen van aanslagen harpte RARA van de pers ent pobtek aandacht te 
krijgen voor hts pof tieke opvattingen. 

De vermoedelijke dadengroep 
Orwenl de identiteit w an  de liadergroep is niets tand geworden. Alleen de cleirribrief 
geeft enige cklidng in welke riehtn'rg een evenruelle dadergroep gezocht zpv moeten wor-
den, De omhoud van de alairrtirief vertoont kenrnerkan die wijzen in de  richting  van de ver-
rrroedeIj RARA-kerm groep rond nciernerarris 

4.3,5 	Aanslag Teleport (PTT-sohoielanienrre) te Amsterdam {2't-08-'1986j 

In augustus 1986 ward  de  RARA-sanslagenre>eycs oiiderbraken àcor'wee aanslagen die op 
dezelfde day plealsvonden en beiden gericht warm tegen de mogelijke Olympische Spelen 
die in 1992 in A,mstffdarn gehouden zouden warden. 

Tegelijkertijd werden er aanslagen gepleegd op een satelligl.grQrrdstation van de PTT en op 
het  kantoor van de Stichting Cejraplscrre Spelen Amsterdam  1992, 

Cool 	 explosieven was de schold - arste* vernield en was een tin van 
een brand ontstaan  in ar c bij de schpte antenne ge legen gebtocaw. 

Aan hei toegangshek van het complex werd een stuk pref aangetroften met 

daarop de tekst: 

PAS OP EXPLOSIEVEN MET BENADEREN". 
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De PTT-sdhplelantenne was tijdens 	promotiecampagne vow de AatsterdarnSe karr,Jida-  

tuur nleefde,re malen  in de pcllzlicltett gekomen, 	de opervig van het grond-station was er  
zelfs  een duidelijke relatie gelegd naar de OyTrpische Spelen_ 

Declairnbrfell (Revoludon,aire Cotta/Commando Ins Moue Hinein)  

De actie werd in. een achs potm's tellend parn;le cpgeeist door een groe:aringg Cliie zich  
R8vobtroni rre Callen "Commando ins awe Hrogri -  noemde, De verklarwig werd atgegevv'en  

Pij de Arnsterdarrrse omroep Radio STAD. De claim was voorzien van eon ornsiag met he  

opschrift 1lyrnpisch vuur In Amsterdam', met daarbij afgebee;d burgert` sten Van Thljn die  
een drukdetonator w tin  hander houdt met op de achtergrond een afbeeldirx van het ge- 
bouw 'Ni w ArnSterdarn H  (kantooi NOC) en Qe satellietschotel- 

ln de verklaring werden twe e aansiegen opgeëist  
• die op het satellietgrondstaticn en;  

- 

 
de op he kantorencomplex +Nleuw Arns7erdam', waann d8 Stichtinig Olympische Spe-
len Arnslerdam 1992 was gevestigd.  

De actiegroep ricntte zich in eerste Insla,nli'e tegen de organisatie van de Olympische  
$Peten; met name de  rvt die de Arrtsterdarnse pclitlek tKf de k,arróir.3sat5tex+ng yervulde,  
wordt ler CrlBCuasie geGteld- 

De claimóriei kent een 	#waBd9lirwg, die r>ie1 alleen wordt veropszeiekt dror. dat er  
twee aanr6fagen zijn gepleegd, trraad pQdc in de mar par  van  redeneren .Is e{ Versctrll le order-
kannen. Gaat hei eerste deed over  de Oiymplsctre Spelen en  vooral  over de rol van Ge Stich-
Ong en de Arnsterclarnse Pokkicá, h e t deel over de  aanslag op Telmport kent een  ^I^idel^Fce 
anti-imperialistische inhoud, Zo  Melt  man onder nneer:  

^Een, verenipd Euqaa rS irr h5rt belara,g Van ver<AVring err beheersing vara de wwefo'rnarkt door  
de d+79 irr7pilvfakslwChe rlachts anfra (vs., Japan.  Vttst-Europe).' en  ",De Cntwikcelkig Yarn  

hoogwaardige  technaiogiagin 100r in  het  kapvtaNstr.scr•ie systeern echter oOk tot rrifourtrrtg wan  
grote  groepen  Yarn de re✓dl'krrng bennen de machtscenrl'ra zehr,'  

Het tweede deel van de verklaring werd betilncligd mei een PAPA-achtre  passage_ 
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'My vender! perspektr'ef rrr aAtr'es die aar7tarier, dal de  orrceirdru 	die rrensarF trier err & -  

ears wordt aangednan 	oriontkppmnaar +s  en  dat de mermen. instituties 5y5remer+  

PeervOar  ueranrwcicirdW Lyn sangevai+en Kirwan warder). 1lerandefinger7gwn flier  van-  
^^^tt^ 

Geilet op de evidente tweedet-ng OE3 Mer1claring an dei vorm erven {wort br -oohbre]- lijkt  bet  
erop dat we !e maker' telcipen mat  een sarneriiverwtirgsuer bantd aan  twee actiegroepen. Dill  
wait pricier mare al te lei^n uit: 

- de moniert van onde>'tertening, waa' de claimers 'FeroIutipnr}re Callen" e ,  ^ 'COrnrr , anCtO  
Irt^ Blaue 	als aparie neirren vermeld worden en;  

- uil de teatste passages waarin gesteld ,raordl; 'hroewe' ef r7e teatsrejarae? aok Nader-  

rarad mew meer aktips piclatSvir49n, ^ 'e je zQ{.f kuranen r$ng5orgkken  order  

enri-irr ,peia^me. rs  Ore  samenhall9 G.+ssen de str4d op  vers -r#xgende deegebieden vaak  

nog tarn rxe[votdOende b0d1sfrr.6-5109€d,' "Op .oravias en themotigis ilvia wtrerr wiy m et  
o,r,re acte  earl. Yee  diskuss+a 	bodrage XGverigrr. '  

Gm deze raakste opmerking in het juste perpectiet ke kunnen plaatson, het aolgencie- 

Qp  het moment  van deza aaristag vortid rff' t]irrrrgn 	$ewvaging een 'trede' discagisie pleats  
over do ontwikkeling van  een fevott,tionair per9pert+ei' in Neciariand Wast-^,,rrcpa.. Deze  

discuss^e zou enen Iod orrderb€aken worden?) met het Congres N Solidaritei9 en Verzet'  

dal in 1987 cbur o.a. Feder!' var, de viEtrrrlcedeW FtAPLArkerrigrOep V.2id geargariseerd,  

vsrmoodelililce dader+grosp  
Omtrent  de dedervmt r5 r1ager-0cieg Nets bekend.  

- He t b4 oeze gecombineerde acte betrokken 4cornmando irt5 Blaue I-k rein` haeFL Fri  ieder 

geval deirn-inhoudelijk een aantaf k.erlr , Ierkeri die wljz$n op enige aerwQn2w.h5p Wier.  

RARA.  

.4.3, 6 	Aanslag tegen jrarr#i;lor 0 Iy rrtpische Spelen A msterdErn 1992 (14-0 -0.) to  
Amsterdam (21-08-198q 

Ruim een uur voorde aarieleg op  het Talmt. Ontplofte liij hel kantra ven cl "5-tiCtiling  

Olympische Spelefr 19.92" In Arns1erG rn earr L.  Oa daders tabden voor rret portek  

explogier.  
kol cnlpdofíng gebraohl. Ook tasr waar -  

sclArlisiden de daders de directe omgeving wOdr fiet naderend Onha vba een bord  mei d7A  

kek-91;  



10•4 S OP .EXPI.- Q 5 +  EG F MAR". 

Do2c. de kricht van dEl e.xpldF.2e wera e'en groot cleft van de. voorpui  w^g^la^en. 

De cIaIrrrbrIet °#ewel utl on ai re Cel I enrCammarrda Ins Blaue Fiilrte€ti  
Deze aanslag  werd sorrier' met  de aan5lag oD Te1eDai1 gecladrnd door de a,ctiegroekenl  
Revulutiu -iQi: eCeilen "Commando Ins Blade Hlrleirl"_ Dij Radio Stxl wer¢ een persverk!<ar ►ng  
afgegeven. Vet{rcedelijk reeft de Clader de aanslag op het l.f.a:ntoor warts het O9^jrrrpiscri  G^ 
ntilë dak nog bif de Amskerdarn-se brandweer gedairrtd. Maar cingrdat de claimer zijn stem  

zo stark  w9rtirOr.T}L543 ward 	bOod9vhap niet kagreperi -  

Over qie inhzud en de achlergracd van de per^^verklar•ng wordt tirer+razen naar de  passagF  
in deze nola oyez de oanslag op de  Telepart.  

Gesell OP  de tw•+eaJelng in de clarnbrlef, kan Moor2icti9ig ger:Cndludeerd worden dat ook de  
ineinler uit  tome partijen beistorsd_ In dek  gavel zou de aanslag op  hei N_C.O_ -kantoor ge •  
pleegd kurrgin zljn d'ixtr de eerste van  Oe clalrFreridB partijen_ "de Rervodulignra Qeilen"_  

Do  vermoadeldyke dadargroep  
Crri#rert een  eventuele deJpergroep nrets beKer,d geworden_  

4,3 - 7 	Aarrstag Maitre  DuIven {-18-112-1M).  

P 	er rte 1986 Staat SARA  lord tine wanneer tegelijkertijd Leger' twee  Mzicro-++esi•-  
ging .aar751acjen pleegt. Het zwaarst wordt de KAakro-vestIgIrig In ariken getro!fen_ brand ,  
bocar.men leggen deze ti+a;,#iging geheel In de as_ Schade rtiiYr 	r7lil;oen udder'.  

4.3.5 	Aantag Niakrp Mi FrerldF.Cla# 0842-1980  

Tweede  doehnrit r+an RAIRA dle nacrit w as da Makrin-vettiging h  CIunrendrer^a. DUE vesti-
ging was reeds eerrder in 7985 dval yen asinsliag Rand 01 .0CF utr `g n$ahts Ord-

deli-1e het personae! Van de IVIakro een beglnneride brand, Deze bleak Le zijn ariastaarti door  
brandbonx n$n. Geen tiran de 25 aarbwezlge wiarl-inerriere liep venvorYiigen op, doar zlj op  
hei rnarraerlt tiran dQ earieleg in de kantine zagen. De schade bepe+lrte ziCti lol  150.000 gui-
der. Een van de Orandbcflrnen welgerde ers word pas de  volaer-iilie dag personeel ge.  
igr,deo. Op  deze born die ir, Olpn kas ver5iapt was, was de waarschuwende 	aange -  
brachl;  

"OEVAARLI.)Ff MET AANRAKEN  enANv6AAR",  



Do ckaMmbr9ef (RA  RA)  
^e wnSlagen werdon door RARA. via earl 'IF,orrrfrtirrrik9e" bij her ANP oiogeëist n, 	re  
weer Donut men aoorbeoldan uit 	eparthotiSpgliriek an dat moment om alcll al ie xettert  
reven hel ' irrwoeralistrese systeem'_ De aidaifriicaanse epartheiQspolikiek fungeert  heils  
aar-ile'ding orr ,  de misstanden die gievtdgrrn zijn aan het wefeldwilde ifnperalisliese systao,r,  
onder de aartdachC vakrs hot publiek Ra brergen, De claim elndlgt 4aedargm 	cfq bilno ver-  
irowede oproep  orn; 

NOitie 	raail'arre 	eka ,rroolrose instituties #e beLoehia r err Cie de ondereirtAAirig doar 	erl  
lifer starrd hoCjderr. Dear+Fr VT ore gezarrralyeaè.tr van  de  vinid ons per3pektef.'  

Na de gebruikelijke orxior[akon ing cPour FCAFtA. elndlgC deze  Cairn rrtel een post scripSurll  

over de vedigheid aan het personeel de Marital. Mne vrarArSinnuwi oryter dot de  4rqok-  
bomrnen' grote tritte en rnogeilk braad 3ufNlerl vafogrzalr4n... i^ q3, dar in hel .;evel aan  ^ 
yen gem  loze waerl chuVMirlg brak l.g *1.  

Aa rrsloo Makro Huth (1C1-01.1G87)  

121.10* 1987" werd Nederland oiDgeseNild door de zoveols7c FIAR4•aar ,siag teger. een  
Malicro-vestigir ►g, DiSrnaa' l.rpg cle ....eutigiv h et Lftrt}ur^^e NurYi geY,eLl 	vIerry rnen. op.  

De CI  Tn1I»-iof {RARA)  

De aanslag werd vla een ciarcrklarief, yerzonden oen her ANP, het Limburg Doplul da  
Reg rrrJle Omroep a,id, door RAFIA opgedist.  
De  sdirifwu e van RARA werechilde van de gat ooke+iike; Revolutionaire Antl Pescrstische  
Aade in plaats van het geloruikeliPe RevolLitioriaire. Arlti Recistiese Aide_  Ook inhoudelijk  

vak ?ie parsverktarrr ig 	wat vee aan Ro..RA gewaad  

^ zie bijaDe Yl.  
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• Oee•-4 aanhei met de woorden "kornrnunticeo" of 'Persverklaring'; 
-SIeth1s een pa€pr e, gevuld rnet een mcrth+alie waarvoor de 'echte" RARA zict Ongetwij- 

IeFd geschaamd MU'  hebóerr, 
- Geen anli-imperialistisch s7usje, miler een zwak onderbouwde anti-apertheidsc:Isirn van 

het soort "13 in eert ttozijn." 

De vermoedelijke datfergroep 
1-I;.ewel de 

besteal er he! sterla vevrnoe- 
den del daze omlag geen  echte W &-aanslag is. 
De mogelijkheid om dit na een aarslag de neer nieuwshongerende  mole te voorzien van 
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eor1 portie anti-irriperiafeti9tt gedachterrgced_ wordt  niet 'Do ui. eovendien teal RAFtA haar 
reputatie aan door ail scirt Ciaimbrie n, 

4.3.1 g Aanslag Shekl Nieuwegein (i0-08-1987) 

In 

 

1g87 leek iedereen actie tegen Smell te voeren. RARA besloot hierin niet achter le Myer! 
en 1e profiteren van de aandacht die de media aan deze acties besteedden. 

Op vrrdag 19 jury 1g87 brak er lorerd ás1 i-i een Shell-station in NleL. egen. Lie brand werd 
verDOrzaaid door een t 	inebom, 

. Fen ven de Drammen Ong 

rtiel af. Een dag later ontving Radio Rijnmond een cleirnbner , waarin  PAPA twee? aansia-
gen op Shell- tankstations opeiste. Naast de aanslag ii Nieuwegeri eiste men ook de verant• 

wDDrdolijktweid op voor eery in brand gestolen yell - station rl ZaanOarn. Naderhand bleek 
dit  anon. door Ben ir# zeker in brand gestoken te Fljn. 

Ter voorkOming van gewonden, had men ook hier uit voorzorg een waarschuwingsbord ge-
plaatst met de tekst: 

PAS CF SRANJ)BOM DAK*_ 

De schade bedroeg sleeplis 30.0D3 gulden_ 

De delmbrief (RARA) 
Hoewel de aanslag een bescheiden omvang had. was het komrnunikee als vanouds. 
i<orrtrn ikee" in de aanhef  an vervolgens drieëneenhalve pagina uitleg over de rat var' Shell 

Zuld-Afrka en de be;ekenis die  had corcerrt lleett Lemen fret wereldwijde impesialisrne m . 
Cle verklaring wardl atc}aaloten mei de  gebn.likelijke oproep orn met de strrid door gaan: 
als ofwerwegihg geefl RARA 

3f Zie tillage  4+i 
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'Kan bOvOort+eetr ge,prctiáeerd wonden de sc.r,ack. zo ver go te voar.err dal'  de srecovolyaren  
an r•et aparthadsregr'me onderuit gaan. '  

Dat RARA zich op dat  moment no riiel geisoleerd heeft van de rest wan de Beweg -Yg en  
nog vciOp bezig is met de o=sdussie om te karnren tot een brede Beweging de actler can  
`revolutionair Cerspeklier stuk, rn1oge blijke uit de laatste zinnen_  

Ten 	 een averwirning g0 het frnperiek3rne maar de sti/j1d zai doorgaan. Qaar,  
rxer en  op  ark,  tromerr. 	wAien strp met ;edeman voeren in  die verbordedheid en  die  
sarreru rahg. '  

Uil deze  wocedein biijkt levens dat de strijd tegen hat 2uidahikaanse 	theidsre rre voor  
RARA slechts atin van de  CICegileri  

Zoals reeds eerder werd  gesteld maakte  RARA tij de keuze van haar actiedoelen gebruik  
van adtua maatschappelijke issues. Van 1985 tot en met 19B9 haakte men handig in op  
de aandacht die de Zuldatrikaanse aparlhedspolitiek maatschappeiyk had.  Dat dit  beleid 
niet  mod ir~ dank werd  aarrvaarcl. bleek uil eer lelie neocue van de geviesligde anti-aparthed  

1:7Jewegirtg uP de actiep'rektijk an RASA In hat actieblad ELUFI. In januari 1987 ward er ci 
 de Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABM ii het actieblad BLUF ! een wanva' gedaan  

op RARA ,  dat verweten werd rnet haar aanslagen een brede boycott•t3eweging Caged hat  
Zuidatrlkaanse apartheidsregime in de weg te staan. RARA was curieus: en deed iets wat  zq 
nog riet  eerder had gedaan: z1 reageerde!  Fri rte SW.UF! verscheen een tegenartikel van de  
hand van RARA me! de titet_ 'Zion aan de wortel van de delrscscratle' 9 ,  

In  hat  
artikel worden de anti-imperialistische opvattingen van R4FA nogrrtiaals duidelijk belicht. In  

het articQt wordt een voorschol genon,err op toekortistige actie - tbema's:  

de Europese eenwording:  
de virr7Gedering van links;  
de {etaat$)repreesie tegen vomit sllocrilonen en:  
de CIenkiilcalbeplicht.  

ÀJi dan Net dank zij de genadeloze kritiek, ook van (gevesligdl links, op de actiemethodes  
van RARA, staakte RARA het plegen van aanslagen op bedraven en ging zich richten cp de  

staat. De weg  daarheen vcerl vie Shea er, drukkerij KEP//I_BA.  
Na de apartheidspafitiek als aanleicing te hebt en benul, rthl RAKI, zich op de Europese  

eenwdedIng: mei name fret vluchtefingerr- en wielt beid Frijgl laar  a enriacht.  
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4_3_11 Aanslag Boot-D  I  I er Alphen aan den Rijn 26-130-19B71  

Slehts een week  na Qa aanslag frl fVoeuwagein pfeegrig RAFA haar vtIVAVie aanslag  in  
een She-object. De Afprerse dtsrribvleur wan Shell-produklerE, Soct-Olie, ward hek slaohk-  
off$r. Twee brandbommen. 	 - 	legclen het dectrijtege- 

 

f5ouw grotendeels de as. Op he1 rnornent van de aanslag had he k ci^ trtr.xtliKertitrun7 ruim  

6W-000 liter  Shall-9ar,plia in dp5la^ . NiaaSk 9c71 wa5 in he', zetre pand  hek bedrijf  Van  Sra -  
YlYeri Marton Gas B.V.  ge,restFgd_ 	iciecfrif 	zich bezig rrael cie opsiag en diskr:birtie ven  
hippfdzakel4k burn - propeon^ae in kleine verpakkingen 	fleeeenge.5). Qt doar de.  
aanslag onkal.anay tuarncf woedde geruime tijd in hel tedriafsgebouw, waar terrwdden van de  
yuuD7et$ een tankauto skond_ geladen met  0000 Wet'  gasolie. Daordat de wind de goede kant  
op slcrMd bleven vocxraadlar7ks die zlch op 16 meter  afstand bevonQen, gespaard Door 

 d^ vr ❑egfiKlige ontdekking van de brand ark  de  5;.ioceSv211le beslriclirxg dciar de  Alphense  
brand-weer kdr, o n ramp worden vogrk^rren.  

De clalmbflef (RARA)  
RARA aisle de actie cp gebrakekjKe wijze op vla een Kommunlkee. De b rnouQ van de cla irr3-  
briel was  •errassend za - Del  Clairritarief bleek efrr* aptiiÉluw 9Eryph$ VE,rsie verklaring van  

de ac ties  eeni week eerder Men RARA a.arrslagen pleegde op $hell-tau.ska?idn5 in {Zaandati  

en]  Nieuwegem. De verklaring ging vergezeld uan 	 war  RARA de ver anS-  
woordelikheid weizte vodr 	aanalart_l wi Eidot-Olie'_ dele tne#chting beIs.laagda RARA  
zich over het uiz'bliyen ^an 	omtrent Kaar YoNe actin.  4j verwael de p4=irs een te -  
rugliinudlend beleid te  voeren In de  be+ridnggc+ving ovax radicals,.  acties. Men had duel lairn-  

brief op  9ro1Cre wYiaat vOsposicl-  



4.3.12 Aanslag pobpoortdnukkeril KEPIELBA Schiedam (25-01-11;80  

Diepte- an kearp+l01 in de brardbornftlerll$rreur wan RARA vorEncla 	mistukte aanslag op  

de pasRoz.qdrd+ckerij KEPIELEIA. In Schiedam. Cl;eplapunt- vrrdel deze ear -islag vn4rns1o1e-  
Iirrk t3e-eas dat RARArverdacI11e Ioertlergrr -ia inddand b4 d$ (abricage Ya1 de br]rr5men  

17elrokken was. Door deze waotssellirg konden 04:19 aura eerdere .RARB,-aansto;%an cock aan 	i 43  
bet okKene tdeejeschrei.Len worden. fCeero.o-it: prr`rdat de RARA-ideokg.En een Bride/ a.gri-  

da,dris.+eld kozen: de Europese eefxrrorrriirrg.  

Gla i n3t}rzef ( Revollu ti c miff Commando No 15aseran)  
Diezelide avond weld.  

aerF  10 pagina'3 dikke cJairnbrief 	orOvar en van earn  

groesArirg. 'Revolutionair Commando No Pa.saran'. Dit corrvnarndo verklaagde zch wexanr-  

voardeli,ik uoor een pogIrng tot bràridslchting van 14LIP1E1r8A. eopeoroep had Oe ieelers  
PAS van Res.ara„" orr.ierFtreepti als  hint near het produkt van de ELBA.  

Dezelfde verklaring ward  g1e{:3uhlimeeird in het actiebiad BLUR {nr. 304) ...rail 29 j$mari 7.9E8;  
mier haat men ed-rter de zin Roegevdeg.d: 'De po.Grie reageerdre op hel agerrrr  van  #e drVkkeol ,  

yva-grdoor de asccra gestaakt rr7Gesf word9f_' Home! RA.'1A daze verkbrirng aeff .onderte- 
KarldB, 	wal alle  kenmerken van een heuse RAPA-cleirn, In  het FCOcy^ rnnik,aa

a 
 

woQrdt de groep Oe near hear rrernrrg werFCetllke achtergrond van  de rnaoerrr,g van het  

nieuwe r,.nliorme Europeets paspeaxt. 	de drukkeri+ Ke= 1lEtEIA zou riet nier,rwae Neder-  

landse paspoort gaQr uFcr 	worden). In de zeer ur^viceri. gedor..urnenkeerde ecl zorlirrLi#g:  
Dpr;jetiar.+nd$ clairnboef word' ingegaan op de (nega4ieve) gevo!gen van  de Europese  ir tC^• 

gratie voor de burger, alt ales 	een arrtl-Irnpe,riafstlsase zienswljze, Voor het tervi doei  

men in een Cain'7trief eon  baiskjo open ever he t pospaCtir=i "hier`.  
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^ gevofgen van de poneke. eoorrorrn'sche an mikla;re reorganisataes, die phaatg -oebban  irr 
her  kader vsr, de Europese eerrpvardivrg tlebbar+ !or gevotg .gerfad dat .grote Gopepera mensen  
te prooi zi):0 gevaHen aan rraoeffeboshaid, k+ddwiduaii9 rrraelrteiodstreid err  varweernding Het  
dQorbreicera daarvan a;g een voorwaarde voor overleven. hei begin van oen einde van  een  rso- 
ilBrnent. Dal is  óns' persparctief hrer, rn hel 'hbogOrutwitclSaidija" westera_  

t41eri benadrukt wader=  het gezernenlijk belang Órf het verze1 tegen de pdilialce. $C4norr7i-  
she en militaire reorganisaties. hilgt deze actie en ittiet k,Crnrnunik.ee heeft het revciulionair  
corflrrenQR} "eon  bjdr`.ge .5sleverd asra de ontwfí^k$Ji►7g vary een pars,oectrer 	eqokrage 

 

over he t  toe en waanurn van or7trvrkketirrgerl err huil serrrenhang- Om zo, onctainks orrcre+•-  
NIVIR verSCtlN6V7, zicht te kr,ifgen oip 9eroigerr die gerrreerrschappet* zyir, en Orr, van daaruit  
de rrà❑dtaaFc tot  gezerraenkk verzet te  onderkennen  an strijd te orrtwakkete-r.'  

Be Int.ud van deze claim moet gep1aa1st worden teen de achtergrond van  discussies  
die op dat moment binnen de BeN eglrg gevoerd werden. Qrlderiks fuel Gorigres '$oHctarrleit  
en Verzet' eind oker 1987), waar gedisr,.us'ëerd werd over het opbouwen vare een poli-
fiche  tegenmacht, was Or van enige eenheid nog geen sprake. Het  Revolutionair Commando  
No Pasart trachtte met haar actie en kommun+.cee duidelijk Inhoud te geven aan haar  

riswijze verb  de pori:tieke te enrnadro1,  

Waarom raar, beJoot  
Cm de naurn RAFA deze keer niet te gebruiken, werd door René Roerrersrre uitgelegd in  

een pamflet dat op de dag van zij n proces, 10 augustus 1988, werd verspro d.  
Nq zegt fermer:  

'Het revo,lutionair gewroAd van RARA keen'  mich regen t et  inrernarsQrrare from',  tegen die:gene()  
dre dal hiehr J17 West-aropa financieren era daarvan prokteren. Net  re+eol+ltionarraa geweld van  
No Pa Elr'^ foeen! ZiCh !Ogren  het interne  f+cint. .  



4.3.13 Slange rr-snij3ctlia Shell-station Amsterdam (0743-1968)  

In de  recht  van 6  op  rnaart 	warden er in hed Nederland in het kader van de 'Antl-  

Sheil can-panne '88" vernielingen aargericht Ict5 ongeveer 87 SMell-stations,  

B3 het Ienkstat on aan de Arr eterdarnse Postjeswreg werden de stamgen door ramden, cie  
nozzles werden weggenomen en cie nozzle- bekken %eton volgespoten met our- schuim.  
Politiepersoneel oonstateerce dat vier personen zich cp hit terrein van het benzinestation  
ophielden. Toen deze rrrens'arl hal terrain verlaten  hadden., bleken de pompen vernield- 

ete clalrebrr'ef (erf an  tem}  

Een naamroze artregrOep emote in een clay nb iet de odes op. De brief wed een het persbu-
reau Fouter verzonden. In deze • in het Engels gestelde • clafn.hrief%  wend de verantwoor-
delijkheid opgeëist voor aie acties  de die nacht in Nederland ledden ptaetsgehad,  0a ac!ie 
werd  opgedragen aan de dertig stakers van de Rietspaat -kolenmijn (50% Shea-eigendoani  
die in augustus  1967 g,rorió rikten na een treffen reet de bedrijfspolitie_  
De vErklarng besteed alleen aandacht 	het 1t dal Shelf met haar  activiteiten} n Zuid.  
Afrika stun vverfeerli aan het apartheedsregvne_  

^ 	 -These actions  are a prolesr against 	prorrri9r7t rore,rr k eeping the South  African  

apartlxeid rOrre in  the sacVe. As rxttitrr7ator^afs as Shen'  do no r  know  a teeprrg  oé 

Ze ajugst XI;  



resPalsibite, and  11001k rrWelf  an  poR1cal 'cs ,as or 6,  from a  frnancfa{ porrit cf vh9v, we fried  
ro Causo CanSeerable okop x r the Firetwies of Shell in  the  Nethe,►lar,pS at liaust 1or one day. "  

Met deze ache startle een bewegegstwe ie campagne leggy SheA.  I 

Mel deze acties werd het voor het eerst duidel ijk dal de olisoisaies  tinnen cie Beweging  
over de vorming ven een Politieke tegenmacht vruchten begonnen ai le werden.. Er was een  
zekere mate van overeenstemming over een gezairrenl!k doel. Deze vertroedering tin  
de verschisende slrorrlirl en zoir echte' nier karig duren .  

4.3.14 De RARA-arrestaties (11-04-1988)  

Op maandag 1 t april 1988 viel de politie iaen horzen binnen en arresteerde 	marien  op 
ve'derkir''g van hun t etrokkenheid bij RARA. Bij de hkliszorekrigen overden veel goederen  +n 

beslag genomen.  

Oa  arrastanaen waren:  

1 , Rene Roe+re,: nsa  

Ook de aeweging werd verrast  clearde arfestalies. Meer  al  and overheerste  er een gevoel 

 v^n soli4anle+t, Vane de eeErs5e dag organiseerde men  sieuntet*, -igQn en  bEvieFte9-avpnd-  
en . DO&  de anti•imperialistisChe aclievaerdera werd de  extra rTreÓra-a,ardachi earx?egrepen  
crn hun standpunten ie venisleren. Zo verscheen er t}g de t-laag;.^ spreekbr,.rs'QQr deze  

3?  re aWc $.4 Qh-exwkkghng van  ► e1 an4I-cnp9neliersi8 h NBdEdler41.  



morning, 'De Zwarte- , een special die geheel gewijd was aan de arrestaties en hoe de op-
geval •articien ae warden  in discussie over 'de fur+Ctis van repressie in hel kader van de Eu-  
rOpese eenwording" Over de schuldvraag wá5 rnen uneruem:  

"Voor ons is  o'e vraag naar de "sGtrald" of "onsclradd` van de merman die vastzitten niet van  
bedarxd. VVa hebben .geert enke'e verantwoording af re leggen tegenover deze  staat.  

sclioowign deze operatie. airs yen dire,k7e aim nitai op  de ore1/440109Arng var)  fireè polrfieA tirar•  
zet van de afgeloPort  jaren,, waar 	.genaerr'ide elites deed van Ai,,  en in  die zkr 	eerti  
e vr►rai legen ons a+ien gericht die hiervan deel biitrr7aken_'  

Alle verder ten bleven bid de verhoren hardnekkig 	 zat  alleen René Roe- 
mersma no vast_ Yegen hem was naar  cvvaiting van Justitie wei voldoende bewijs  verza-
meld.  
Ook het proces Zilt werd door de 'anti-imples" aaogagrepen om bun gedechrten order het ra.  

,aal  vorzed le verbreiden . Op 9 augustus organiseerde men een r rif%-mtie ier onder'steu-
nirig vary de 'laatste PIA-gevangene Deze  avond std gem in het teken van ctsoussies  
dyer- het verbreden~ en verdiepen van tiet Ilydcs-raIoael verzet. Inze{ was wederons: frontr or-
mlng. PJS diacussiestod verscheen er een 90 pagines 0I4ce reader waann vertegenwoordigers  
van VersclIfiende groepen vrR de Beweging zich2elt en hun zienswijzen presenteerden,  

Op 10 augustus moesl alleen Rene Roernersma voor de rechter verschijnen  om Zich te ver
-arirw,roorden voor Oe PARA-daden. die voor n' rr 150 miljoen gulden schade badder~ aange-

r h;, Bovendien Madden de aanslagen ook mensentevens in gevaar gebra,crit en grote  
ntaatsctrappekice orrust veroorzaakt, aldus de off icier_  

tilertspdintertjes en vingerafdrukken bieken de enige overtuigende sporen die naar de beirok-  
kenheid van Roerr*erama gladden 	De tarYdy-bonnen werden Wean gezsn as aanwl -  

zingen dat hij ook daadwerkelijk onderdelen had gekodni, De  officier stelde  orioer meer dat  
per^ Flaern°rsma noDft heeft betcersd, maar ook noait ti eetl ontkend en hi: heeft dus  ook  
noott een radelgke verklaring  kunnen geren voor de aangetroffen sporen.  

Rosrmer5rna en de zijnen hadden de verdediging echter goad  voortiereid, niel alleen hadden  

ze hi.",  beste advocaten  vigehuurd, mr. Ties  Prakken +:n Roernererna's persoonlijke vnend  

mr. Pieter Herman Elakker Schlut, ook hadden zij een aantal getuige-deskundige opgeroepen.  

De anti-imperialisten grepen  ook deze ti ;^IryKe verbroedering aan hear  Streven orn tot een  
gezarenejk perspectief te  komen 	 r  7  



Tijdens het proces  held  Rene  zelf een uitgebreid arYtl-Impenallstlsch t7ntOt. waerin 1 -tij niet  
rnear toaal dar, ean Virr.bathiEant le  zir wan RARA, 'Aansl'agen ,k en's n000zakeirik Dak-  
tieAc pewvee , aldus R4tmer9rila. Deze pnocesMeekianng kan gezien worden ads een samen  •  
vatirn van de FtAFIA-Ibeologie. br)txr Psald(en ward ànrprnirperd tint  vriiv.el aA hat  be+ij5-  
rraakeriaai tegen  R,oefnersrna onbruikbaar was onndat hel afccrnrstig was aan de  huszoakio-rig  
^ tie3t kraakpand an viardaCnte, waàr1i %hter dia raCIVer-qarnnlithSarr niet wrareenkpm5tig  

de st rikte wyetielijke ei5en tlarrwezig zou zrjn geweest.  

8akksr Serval. beioog4o:  

-Ze.Yrs af zodale+a de leiterr bevwezerr jrRnerr warden, dan karn Roerr,arsrrre nog  niel wouien  

ger+afl. Orrodar eerr bero,g") daar 	(100011Neer: ear?  syfrrboAsrrI?Gr UMW' .r?CarizakedGke vier ,  
46 	dedigng vian zokv^-^ eigen integrate. ars men%  als die  van anderen Zegen.  

cirarecYr?rrratige aarreridirrg dearvsn, Crafg+`e+'StrrnCturerirlg,rarr M kapkaPsrrae, door  her  
creelren van troc,rwaadarf vGO( vOrke{er+rrWd. "  

De An-rstardarnsa &ífitr.er van ju5titia ei$te? irti iaartte aanler tgrwafi jaar pef tingen Rowers:na.  

Uiieindel^^ w el d 5 jaar gevr nniat.  

Teen dit vdrrrlis girig Flderrlererna in berpep_ Op 3 januari 798$ 6nrlcle 	GiaeChtshel  

in Amslerdarn de berowszaak. C{l►ciaal beek de anew oi de huiszniakirfi.  n de wOrlrig van  

Roefnersrna rechtn'r8.bg was of niet. Zoals reus gesleld_ een groot deel van de  bewFlasa 

 v^+a5 tel7eirpeinrd rSp d am  huvoeking. t-le9 Clerett1'.st02.1 0drbaeide ufte .no$Iip. dai de  rechter-  

Gor'nrni9sari5 zijn weg'lelijkrr voi7w5threven cxr1rolerende Laak  Nut tiaar behCrEPO had kunnen  

utroeren an besternDelde 	huszoeking als onr6Crrkmatig,  h o en  de OnmicJcl$llijka wijrating  
vQn Rperr'rE3f5rna tot gerisaig had. Overeirld Neal  een pogN tot brarcisticl7ung bg (re  p93-  
po0rldn-Ikk9rij KEPIELBA, 	 1$$$ weird  Roannerarne uitairdelijk vir)ordeeld to t elan  
9B'vrafgBrli591rar van 18 rrr8aarrcien, w$arva f 5 rrnQarrden ap4rweLardelijk rrbet eerf 	van  

^ jaar.  Door aftrels van riek voorarrest var- 9 maanden 	toepiamir van de  o rafverrriinde-  
rirrgsxeyel i.v_m_ goed gedrag, belekende dit da1 Roen,ersma r>ie9 meer hoefde AESerti.  

39' zie tiilfvde )019.  
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4.3.17 A a r1s lag op Th ermo  Shell  Centrumwarsurn (17-04-19139)  

kn. periode rond n6k FIAFA- proces  Ur  net  sill mod PARA. Pas na de vrijiating van Roué  
I=1.0ernarsn1a cbertzroekL RARA in  april 1$$9 	8tilte 6CLor een brandt7umaan3lag 7e plagen  

op het Sh ell Thexmo Centrum in Hitvasurn. Hek kijdstio en het doel zijn geen Orn  h^] 

waaforri van  deze actie  heler to Human begrijperl is het riccidzak.alijk or7x ta walen welka  

pceitie oe 8i•`11r-+•rtpefiassterl, en coK zich op dat rnornent bevonden.  

De  13ewmiging hieid .ziCh DP. dat rrrornerrt nog i,rurior bezig niet de  strijd tegen 3.1-RII i_w_m_  

haar belargen In Zuld,Afrlka. Discusses tinnen de Beweging hadden geEeld tot  de aarwaar•  
ding var.:  hat  2r5pea-raafriCle'eerepagrb9 - rrtiDekir, waaVar1 hat dog  was dat zoMaeF  .o714:^^[3lijk  
actiegroepon. en individu e^9 aclfievner¢ers - ongeacht de verschillen ir1 hoi cpvattirwgerr - aan  
zo- n can-Pape  wilden rneedoen. De anlwSheil carnpagre '89 stond weer onder leiding  ^r^r 

net  actlecorrllté aS,ell uit ZuId;Alfrlka •  ISu7_a). Anaers dan In 1988, toen gekozen werd  VQ47}r  

earl joxtirelddadige Marl van  da rare7pagr1$ in  de  viDrrr1 vare tinarr7ietirrgsacties togen Snell-sta-
tions.  wesd nu in  teginsel e n  r ea r  buiken toe Fret vreeazame karakter benadFuld, opdat  aan  

Al 21e. 4.3.13 NerigEetsri,.acile sneu atatcn  



zo breed  mogetijk maatsct.appelljk ovaagrlak tot starrio kon .horned. Nixgtepuntit van de  

Garnpagtle was de blokkade v an  net Shell-taboratorurn (+ C.SL N  in  ArnStetdarrr-NOOrQ van 19  
tol en met 21 eprit 1989. De rnirl Of rryeer geweldloze aanpak rla.d als vaordeel cier oOk de  
traakticriele anti -apartrreidsagarlimtim en Elan  aari1a1 politieke, rnaatsd -kapp€s** en keflce-  
lijke oryQni5atie6 toar,adlerd konden worden, Voor  Su  la was eert g19weIdl4as ver4tes2. van  
essentieel beiarrg voor hel verssnlgen tiran ea;, bread rrlaatsChappeijk dra.agwlek, De'arrti-  irr•r 

 peri31i^1^r^' L7ieKeri 	vMrsinig geneigd nun  radicale opvS1lirgen en ,ekieexwijza onderge`  
schik1 te maken aan de gekozen opzet. Zij maakten  oat duldelijk via  he t Yerspreiderl van  een  
egen 'Radicale Antl-Sher. Kran1" . 

Tussen  bede  a1rornngen bleek er voaral onenlgheld le bestaan  over de waning  11oe  
apartheid  gazierti moest warders. Veel actie.irderder9 verenigd het  S i7a-Gortlite, órrlen 7ich  
le i den day het arrti-epart3tieidsaspeci, dal =Al met rare  t}eperlct$ tot de mrsstarrderw van  
het  Zilidarfikaarise apartheidsregime en de rdl van  NedeiTlepolers 	bij he t irlsrtarlotoU-  
d#Yl van (Fri  regirne, ai; in legeristelling tot de anti- Imperlalisten  the de rol van SIrIeI VeE1 Pre-
dar Eagan  d an  anew als  SRaurOiaar %Al.  hat apartheCiSregirrre en het  bedrip verantwodrdalijk  

Welder'  vizo r de wereldwilde uitbuiting 	ondendrukjd'1g van rrlensen.  

Het wee  tegel den  acnter.gror,d, 	er - rsrlkale dagen wdar de  qË..wekoloos gepropageerde  
Shrrli-tFdckatle van SuZa - dd.or PARA  eerr ge,velddeldige aanalas pIealsoand legen au'  

SFaelt-ataleor.  

Op  een tirrlywel identieke  wijze aks blj de aerrslag op de tdlaKro In aurvendrecnt In 1984 en op  
da P7T-scholelanlenrae in 19158 w ee d he1 1'hodrno Shen  ^ntr4.In7 aangepakl. PARA  maak1e  
bij deze  eansleg getaruik van relatief rierrvgtrIVEI  middelerl- 

&I oe aanst.ag werd voor 	onderhall miljrarl gulden  seh'idlie aaslgericht- 

De dlalrnbrief (RARA, 
 

De edtie werd via ter, daimbeial opgetris1 door RA.P.A{ '. F-loe el de actie tegen Shell ge.rid 11  
weis, ging de verkierrtg alleen maar in  op  de trkenighaid ta.ls erl de anti-Impe+Ia sten  en 
SuZa EIARA  verweet &Ile  onder meer;  

len Vinc3Ie -r evtiter da r deze  bilokkode-srdie 2iC,P? rn Olen ,igi►regisande mate .1-fee+Y 	
een 
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*
-de^^+^J..r^^.^^,^a.^.^^ pa4^+^c LOA de  fo^t^rT^ err air 0)19zrrl ^r+of^dek^k +^r 

sleek  ^SJ I ^s^ l L+ ^a^ C ^ is  L^^ r ^.r-  Y  

RARA verweel SuZA bcivenciien dal zij geen .cog had 	anti-imperialistische  

WO :  

"Hel` Nkt een bewuste keuze Vart het .5{IZA de rOir orAa. da Wes1•.Euro,oesa slater?  .siceiler+ rrPt  

r^ 4vR,'en laefrekkarp bij har rrlhoudik4oe GrrSKuSSiaprOGIES Mira  de btokkacie.'  

In deze verklaring liet RARA ook iets zier' van haar perst e1ier:  

-Anil - aparzhezisstrEd +.a t+arrdera7,ranrril Pied  tkPevrAil,'rr dra l  de krachten die  8pErthekrkl  

Vans,  Prouder)  dezede krec,trten 20 die ou-rze wenkeOrhisit7 Water).  

42  Zoe tillage XV  



Eerr warkèriyrkned•  die  bestaat grcerende tegerrst+eiklirrgerr; verpaupering, vereenzaming,  

depot-reties van  'orgevweasfe3 vlucrrrel4ngera', het afsarrnjven van graven  r71er75lari, seksisme  
• ragiurne. in de  ar7twrkkeár7g van he pabtieke proces hier, irr onze  srljd, met de scherpt  
van  deze  wer7roua4.ngen terug le vinden  

14dét ,,.peCtsket, s#ektakuirair s lams, maar bovenar r'rne t  een tar]ge adem 441 de grazer OM  struk•  
futon  tat  stand  te brengen, old beaks van  inhoud9Ayke verbonderitiar'o', det sukses (of mis-
Wert) van een aktie overièvert-"  

legnel moat  vriitt+ . 

	

5.Z8 weigerde in 7988 ci1-2 leus: 	

I5

1 

aan de Ant •SheE campagne '88 te  verboden. SuZa weigerde Rene  Roemersma te eri•cen-  

nen als een  rrti^telear. 

Tenslotte tracitate RAR A in  de verklaring earl aantel vooraordgert over  r.aar e7rClanrs{i4ie<vorrrt  

te  ontzenuwen;  

. Girepen RAPa  woedt  wog  eerra voor de  v0etan geworpen dal ze een pobtek zono 1er  
persparcYref zou bedng'vevr e7rtwiat oerge,gfka rrullftante icemen  rtiet toegankety4( an ciernalve gel-  
saearid zouden zqb. Zeker karnt de ovgivt:satie 	cellen  zSira bep9rTrrirtgen. Op zich kan  
dal  rrom  pespektietzen, omdat  age  vlbrrrt van  stad alr6Jrr r ooh' massaar kin warden.  
voila- het achtr;r pm  gaat., rs de sarrrept7arig tussan din ► erschaenda - strOenr.ie - groe,ae►r.  
cp a+4re nivp's- t7aartonnefr kan  drn moet eert marmite  praktO b yo7'sgen alErn 0171w4dcelMrrg  
van  het revoiution€xrer  pofitiak proces hier. Oooir greaten  te  stenen, de  woe*  eert srem re}  

geven, te fawn  zCiRri dal  verzet mageqk fs-  
,4ts dat  de  ba-sis rs r  ais 	rill'i4lante pfakt,^k cie crezarnernhyke drskussaevoedr err arr^evsorn,  

dan zai er  van so/age  ook  geen  sprake Mower;  

RARA soot  t ea r v+erielering af met een punt9g%44n  op6orTl[Trfng van  haw politieke doeert  

- y}JWy+.+ de  revat'G RI 	 he? front Z _ e 	
i.l 

tNdl4y^rr- +4iF^.a, ve7r'1' front in We-St 	;  
soffdariteft met de sire van  de horxiefetakIkfsdJers in  de BRD:  

-  VitTneid voor  t,tatit era Iliiustalra;  

- SoiKlarited met age  sintideno+e garwdrrgerien;  

• Vritohtefirrgernt_ieraid is Europese  apartheid, stop de deporfsries.  

Bi  5uZa wisten ze op dat moment 444§9 eeg zei: de aanslag iri F•titrerstrn was het werk  
en  de zgne _ Zij zagen daze aanslag 	een persoor yke wreak- 

De  vermoedelijke dadergro.p  
De opvatting van SuZA dat 	F 	rs 	bij deze aanslag betrokken zijn gewiaesr  

wordt Wil- In de darmbrief valt een duiderjke Inbreng van 	 te t peu- 

ren, wanneer de brief vergeleken WDredl nier eerder werk  

43 Idar•aiiik aan slogan n et&'vrib+Er 7wIaGIo Dui.erxfed 11 1E05.  

van Roemersma  
oefening- 
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4.3.18 Aanslagen togen de KMAR Arnhernlpldenzaal O 9-03-1 .M)  

Bijna een jaar duurde het voordel rda1 t F k weer  van zich liet huren. In de rit van 18 op 1l 
maart l gg[J werd  bij rwee Nelarechaussee-k2rraaren in r pec1iewel* Arnhem era Oldenzeal 
brand gestich 1. 

De cialmr}riief /RARA) 
De aanslagen werden op 1 9 a73aart door middel van  een persverklarirrg door RARA op- 
geéist . In deze verklaring stelden de cla«mers der de  aanslagen gepleegd zijn uit protesi 
tegen  de rol die de Korinkhjke Marechaussee speekde bq het opsparen van illegale vkadite- 
Hngen. Het was de eerste  meal  dat  door  
middel wan aarrslagerr eandachl gevraagd  ward +rarer de vluchtearrgenproblernatiek. ANS doel-
vied koos RARA de hitar$ch8.ussee orrtidat d oze `*etrkorpsen' leverde die rich in het ver- 
lengde van het  Schengen-overleg bezighielden met de opsparirlg van 'orvewert5te vreern - 

delingen' *De  urfs+trgir]gsmacl7rrre draait niet vanzelf, maar wrxralt draaiende gehouden door 
rnerrser/bagrers en schreWatmvordehaars, aldus RARA. "En zo witten we ze c►ok in ha! °pel

- 

t:taar b+enandeitier - Het  apparaat zelf Off  nre,t laver baler?  schol " 

Tijdstip en target waren weliswaar verrassend, het actie-thema welde geen verwondering, 
Hel was voorst de ani iiimperielis;ische st roming binnen de  Beweging  die el geruime tie be-
langstel4n4 had  your  hel keluditfillngermlagstuk. pat deze probleniatlek cols de aandacht 
had van de RARA -groep, moge blijken u it opmerkingen In de deirnbrieven van lhermo 
Strell' 

lbefuchtel'ingenbe laid is Etiropese apartheid, stop de deportatres. " en de voorloper Wan 
RAPA. de Groep Kosttab Fel,:  HrJ rechledoos 	van polifieilos vtrichleI gen en .  loer  00 

grote schaal uitzeftdrt van '+rr r de gon . • 

Hoewel de claan tuntiger en toegankelijker v an  taalgebruik was, . RARA onderflekent met_ 
vrierraF gke groeien.. RA W)  vertoonde r9 qua Stijl. oprnaw< en ideologie ov+ereeriamsten 

met eerdere door RARA u:gegeven clairri. 
Net als in tiet verleden werd de actie ocic ditrnael geplaatsl tegen het Iicht wan recente poi-
!ieke ontwikisetrrgen. Pawnees; IDast hel actLe -therne volledig in de anti-ir Brie tig.die ide-
ologie die RARA aanhangt. Door in de dim te benadrukken dat de aanslagen tegen de Ko-
rriliclijke Marechaussee  geen Kreuk met het politieke verl'ecicn van  RASA zijn , gever de ac-
tievawerders zelf riEsed,S aan dat zij zich volledig identificeren met de daders  van  de eerdere 
RARA-eanslegen 



Dat RARA rtiiel fneer deed dan 'de ',Anger  op ¢e zere plek IegiLjer,', rr,pge blijken uill de pas-  
sage : 

'+lVe weten dat  het  onrnogalp is  orn brhmen de be5raande machtsverhoudingen tot 'venire-
tyke  aprassingen te ko+nen. W O  wiCen ons ra+ed laten "eider) door rverrsder,kerr. at  is dare ook  
niet rr7+B6! o'ar7 eega bBSChBAGren btidrage. Maar r dtgaSrrce van can. 5resoh+4denr5. Idositie  ^vr 
prak-kik onderzoeken we de magrekyFrhedrsr ,  orn efxr mr'Ntarrte p at* re antwacrkalerr Op  de  
bovenstaande therra's-'  

He uiteir>'delijke doel dal RARA nastreetl, werd everbee durdelyk: 

-Dar  taer rrire^red4Alk om eetil were[d gaat zander anatierofrukkirrg, crrtheirtir'ig err rrergiiffigog. zon-  
der racksrrie err sexrsrne k5 geerr perl`str5-r..Jie gefootsbekKevlis, maar de kern  an  het sGria -  

fi5r71e 2D.1.F.S we. 	dat voorslagen.  

lrr 

 

een lifd van verrechtsing, waar Irnkiie ider.len vertarcakkelen, dicht RARA ichzeff een  be-
langrijke h.r'rotie toe:  

Zondff hoog Idarl.  de  1or11n to  G+rAller ^ tlazer7 zuNbn wee  ars gniks radtkare en revoJuriork3rré Be-
weging mover? pogen weer +e+rs met  elkaar Op  te bouvren. &Wanr 4arzet kan clearjn een lie`  
iarrgrOce ror spelen,  he kan de vir ger  op de  Zer0 pfek fewer)..  

OM over hel plegen van aanslagen  werd  een t rekje  on gedaan:  

^• __w^ 
 

weten hee l goed de r rxritilarir$ a,ar4stagen zAleen rn+et^ op~~e4`arei. Eer?, twee, drie keer  

eerr spenakotarrs alive  verandert vp zich ook niets.  v 14 zien het airs een Lu)drage aan  meer  
dlader,, ideado dlrskussre.'  

Inzet van de acties legen het 	hLe ingenbek d is  
`Armoede moat een erkende i rtgrnr1d Ain. Die opfossing dagvan figt rel k-r plet t 	s1+f- 
req, maw in Ben turNstarrentErie wrizrping van de irrktrnation.N9 OIRC11591i.307.0 Orde.  

Tot die tQd zulen wi het deporratrebefeld saboteren err aardalten ?'  

Het radikaa3 linkse blad I<ontrorrtat e van juni 19$1 publiceerde oen vraaggesprek met een  

anonymus. die zei namens  PARA  te spreken. [tee verklaarde dat zijn groen de politieke  

praktijk had  verlegd van de e rtheid naar het vhochtelingen- en asielbeleid e€r dat PARA  

`militant verzette zou  ben  Izesdhotrwen a]s e r1 le jiilam rnidiel pin vr 	tukkers te politise- 

ren$ . De recerste aar lagen zouden, juist nu oaok in Nrrlarlcl de relatie autochtonen-el-
Iochionen tegen de achtergrond van het geweld tegen vreemdelingen in Duitsland een  pro-
minente plaals rineernt op de agenda van fret poilieke en maatschappelijke debat. in de  
visie vaal RARA, een bidrage kunnen leveren aan het mobiliseren van de Publieke  pre. 
Hel effect bleek echter tegengesteld- Migranten-ortiganlsaties en rr ►euwsmedia rr ajeteden  

prardtisch urraniern afwijzend; de berichtgeving bepeelcle zitti grotendeels tot het 'mysterie"  
RARA en de aanslagen zelf. Eerr uitzondering vormde het Amsterderna Sabdanteits Kornitee  

vOar 1fluotrIelirrgerl ASO).  bestaande uil militante activlslen  
dal rn een persvericlering stagitssecrelarls Kosto voorhield dal rij de actie over zitYrzelt had  

algerpeoen  

45  Ze btioge xvI19.  



4.3.19 Aansiag op het ministerie van .iustïtle Den Haag (26 -03- t990j  

Een klelrie week Later volgde een nieuwe aanslag.t keer tegen riet Haagse rnirtist.rre van  
Justitie- Niet door RARA zelf, maar d oor  een $laplilsnlg- zich noemende 'Revolutiere Anti  

Racistoese Aklie Crespo Mere". De ontploffing richtte  Bescheiden schade aan  

Een  half  uur voct oe aanslag was  er  Di  het ANP en ofe Haagse Wylie $erti teleraontje blr►nen -  
gekomen. Het  was echter slecht te verstaan dal de  pleats van [!e  dntplofCng er niet  

cpgerrlaakl kon wordefl  

De naare van de groaperlrig refereerde aar het In 19E11 overleden Speense Grapte Gd Juan  
Jose Crespo Gelend- Crespo stierf na een hongerstaking vary tachtig dagen.  

De  clairnbrief [RARA Crespo Gelende)  
8y zow'e` hal ANP, als het Parool en de Volkskrant kwamen Ciairribrieven •ainnen, waarin de  
Crespo Galde de aanslag vroor haar rekening 1arn. De actie was gericht tegen h€  

vreemdehrigenbeIeiet en het verdrag van $chengen, Met name de rol die het mlr sterre van  

Juslitia hiertlj speelde, was onderwerp ven de vu -klaring. Crespo Mende schamede zich  

geheel achter de eisen van de "echte" RA• 	men verklaarde 2ictl solidair met de honger- 
stakende Spaarise Grrpo en RCE men,  

De verklaring Is duidelijk anli-irmperielisti%h van toon en inhoud. Ook deze RAI , -vrarien  

doet een appel op de .scbilerileA met andere Westeuropese vertegenwoordigers van de linke  
edciaie Beweging- AIsoi PARA  zeil spreekt; zegt zij:  

"VII^ 7Zden de harden  opnieJvir ir eal? FrdoetPJr7 Slaw)  Qfl ,  uirgebZr7Ge van  de reikre sfitiatoe, een  

di.vdekike strategie rnOe:'an Onl'rv'ikkeien^ n door deze hegemonie heel() de breken."  --- 

-Naast ar her  noodz:ake(yike - 	vaak onolarsrrbae - po,47ileka werk. d anker;  14 dar rrniti7ar+re  

&kve een  I1+aDdzakelifk cr7,c,lerd6e.t is van  c7ro9 stnjiá,"  

46 
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4...310 Aanslagen  Op  wourtih uis van  5taal%aeoreari$ Kinta. te Grognschermer en  
ministerie V$rs Binnenlend ae Zaken Den Haag ( -13-11-19191 

 ^ 

In de wrqiage pr^ten¢ van  1 r•xivamber 1$a1 rantplditan tornrnen bij de woning van de  
staatssecretaris van Justitie rnr. A- KCVO  En het Noordholiandse Graosschrxrrr7er en in 13e#  
rninis]e3rie 	8inr>eWandse Zaken in Dan Haag. Kor1e rip voor 	aafisllag op net  huis tiran  
KoS10 werd deze telefcnisch aangekondigd. 	waararhuwirrg bestond ut rleR afspelen van  
een bandjré, waer,rerli 	tekst was Op9abouwd uit radir5-Frarnenlen.  

Een na de telg&oniaohe rraldir,g ter mokka gilde politie-agent trof achter de woning w an  

KOSto een verdacht pak}ce1 aan. Enige tijd later or lplofth eist pakket. Door de bom werd  

grote somde aang9riCht warti weit vbQnhu van Kro.  
Het  was overigens de eerste rrraB  

dell RARA  earl  persOOrtisgerichte actie voerde.  

^qk 

 

...nor de bomaanslag tegen 	rnrnsiene werd van tevoren teleronsch gewaarscri.rwd.  

Een anorierne 	atlendeierdb de fiaecise brandweer 	enn bOr75aarislag tegen het  nnirti -  
sterie van ,,lustirie. E ro-kr? pRenblikken !War  OntplOr te r1 ean lolietruirs,9e irti Nat KYririste#rle wan  
� ira7en^andse 

 
Zaken, dat gwisk aan het geoixw van Justi9ie, een zware bvfrG. De raM&Eie  

waS IXk 	.ellorrri. Doar de enorme Erac-1-it van de explosie wenden wanden e-^. delen van  
de geiuet weggestagen. Van eta  lnrlr3trurrril,a was 21lleerl nog het bard*  rnat het opschrift  
' -)aren" Intaa, van de deuren  en  sanitair  was  niet  veel  raseer over dan p in en sp+Frilere -  Da  
schade werd geraart,d op mini 10 rrliljqieil gulden.  

De darmbrief (RA RA)  
De a;an5lagen 	 een tine' pagina's  tand  - lCarnrrxrrGkaerr  Cpgei§isa door PARA {an- 
dere Spet+rrgs-wijzel' Revplurinnaire Anti Rat-la tiatAla  ACriel. Het Korrerk,niksg opende trial  
rwee tlurnbrl ^tlsch bedoelde slogars,  

-EX Pl.OLFFRENt7E TOt LETPOTTBN' J41Sr MS TEBIE VAN JUSTME VFROORZAAK7  
O00R WE WIfJ -PPEN A.51EtRECi4TEN?,-  

en  
"BTAfl TSSECR'ETARf5 f4O3TO 5,L44 HAND  AAN El•OFN SCHLk.hR t1lT ANGST  
VOOR ILLEGAL E 8OLL€NP'ELLER5 ?^ 

kilt de la-gelding  wan de brier bleek dst ar  door RARA Den s72rdigheiap9 in de titoaering uar, de  
ac1ie was  grralOpen: de bomrnertileggers ttaciQen zich in de Meitie vergiaa. In pIOaCs wan nat  
gebouw  van het ministerie 	 werCl bat  daemaast gelegen rrlinist$r,e van Binnen- 
landen Zeken siactYlofder Man de aanslag.  

Na de Inlsiding opent eie veg-klaring rnel eon  Iang {via  pagira's) errerz*it an ontwikkeirirrgerr  

en 9r;beurlenissrl in  Nederlartid 	dders in Europa- w Wail - volgers RARA - blijkt dat  in  
EG-verband aysternatisvh rr.crcit jerv9rkt aan rnaairegelei en regeling.en 4m a9ieLCial.clars 1914  

vkuchteGrlgerM te w,rereni, 	vraerg h oe We xenal'Obic. var.?  de  pokVIetr to t  wasdom rs 9ekoroen -  
word! els volgt beantwoord: Rig&  geefl een schetz van de iriterfra2idn1a18 politieke en wo-  

norniwhe r,rtuatie die bcf7 kenrti7ezkY door Ilcerrerrrer ,de wehrearl op het noordelijk haFfrord en  

negatieve $conornisirkie grr5r5i op  net zuideAK De Verenig6e Staten en  de Etropese  G.  
meerset,ap hebben er, bij gevolg- Die belong 	nee  zo restrictief rnogeJifx tbelaiirgsbelelcr  

te voieren; internatianale3 palitleFc. alek.rs PAPA, bepa2it de  spe4rage3ls an rnargea 	MI6-  

naai Weld, beler'dmakers zamen vreernC3elirrgenhaat en ooigiaten passlea+e FlSte rrorrir19.  

▪ Zie tijago  ^5vlu 



De verkJarátig mondt tul in de volgende eisen=  

'Kem is  dal naeSr oorlog, mwGeura ►npen err sear+e•s,pcciffeke vkuc?rl.gronaen, armoede 	er ,  
kende  wort ?kronor  moet zo+. De  coossing rvet rrr tier rewsicren wan v4 achtetirgen, alas' in  

ecn fundamentals  wyzigng 	de inter nationale economische arde. Op weg daarheen most  
-  her srJUCfiFterib$enbigeid uír handen van pp.Grie rnaract>r3cJ5se  

- geen  9ect►ti^on9err opsluiting in karrrpeu'F:  
- geen vreerntefir,genbewarfrrgi  

•
 

opheffing  an  artiker 	dar het moge* rraak7 vkrtlrtetkrgen vast 1 ^e zerrren;  
- vriye toestang voor vbohteilngen tot nopezakelrjke fk ,arca. Arl laMsche, 	educa - 

tieve 	medische vocr•zriering+en."  

In een soort  post-scriptum worden gelijkgezinden opgeroepern arrr toch vooral de rtiriaed niet  

te laten zekkan, ondanks de trisi$ waarin revdulidr,arr  an radicaal  links  verkeert. De verfcla^  
ring  erdigt. na #e Yemjchting wij habben 'het' antwoord net° met de  ui4nodlglr -ig aan  

c,}eesrrertiwanfen orrt op uiteenlopende manieren Cia slrtijd von( een andere toekomst geza•  

rtiïerllfjk te vveren.  

Vergelijking van deze met de  eerder verspreide clairrrS ne de aanslagen legen de lClvtAR  ^n 
,Justitie, ledt lot de vaststehng dat de eisen, qua formulering, praktisch idenlek .zgn. Puni  

van drereenkarnst is pok dat de verklaringen uits , Lgtertid betreFckirtig haGten op de PNrtiotr,e  

beleidsmakers en ambtelijke organen. RARA er definitlef 'nee nestopa te zqn om  hat be  

drijJslec+en 'aan te vaHen".  

iDe 3,nannuedellike dadengroep  
Naar eanlerding van ae dubbele eaneleg werd in corEichl vert de Landelijk Officier van , k 1i -
tie belast met Taratrbastrtijaing een ier lijk rerktierchelearn gelOnneenzl dek onder  tin  likt rxg  

het onderzoek naar de  der  verrIblitte. Het  re hercheleam, met de neem  - turn, 
kreeg onder rrtieer lol doel de daders van deze aanslag op te scoren en te intificeren. 	 - 

denks enorrrre ir+spsrw ingen slaagde ook dia learn er riet in enge rtuideb]k heid te schen,  

48 	c m;  wer0 ;,d{ ge-,bWd ifl clriimbriY1 r4ylAFl Oi[IenxaaYAffsherr.  
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De  ra.ne bi de CIA  

4_3,21 	Aanslag min  isteri é wen Souiale ZakeniDI  A Den Haag (Q1-07-1993).  

"Tot  d^e 	keiar-' Me t de-2.0 VoiDOrder1 dear:Out de 	iegroep RARA cie tirerklasirrg  

waann de  zij de  bomaanslag op het  irtinstene van Sociale Zaken opeiste_ 	57  

Cp 1 juk 799.3, na e°rf 5trlte van win-i erderhalf *Ja r,  was PARA weer terug. Een zware dOrr7  

veroorzaakte een  enorm gat in de achtergevel vain het iiaagse Mrrristeiie Yan Sociale Zaken  
en  Wer k g e lege ri heid.  

Drie kwartier voor de earisiag kreag de  brarO,rveer eerl 1,eIefaniSCl1e waarschuwt*. Wraai het  

veen  van een born in hal enorrne depertafnentsgebouw Ueeer( een orrmogelijke opgave. 
 

De  dairnbriat (HARM  
Laler op  de  aahterxd, rond vijf uur, kwam vti+er de fax tiran P.adic Rijnnrorid eiar5 vier veikeri te-

Wide  verklaffig Liman,  waariki de  aanslag werd opgeëlsl door de RevolulFpnair Racisti -  

swe  Actie (RARAr. In de  verklarling Melt  FIAf1A h$1 te robber'  garnunr (PP de a+ensk FnSPeC -  

Cie Arbeidsverhoudingen ( ❑W depar4errtient, orlOat d i e afdeiog een splfunctie ver-  

uutt in de yacht 	illegalen.  

CDM rij.l weer was er sprake van een slordFgiheidje 1r die L.rt5roeriN van de earaa9- In de ver-  

lcldrng is sizgralea tiran Den  barn op de date Wage . terwq vierele  Verdieriry getr+Gitan w eno  

Zei bitege xRc  



De verklerirlg wan  Soda* Zakeri sRuil riaadlooa aon op het 1surnrnuriUcee van de aartsdagen in  
november '91. Ook reu korret naar voren Cal net vllcht e€xjen- en 13:9 ie 1 ^deid niei een  
gaol  aetlepurtt vormt  vcnr 	CatieQa. alLhar,s Vocd de sairipiers van de weridarEig, 	pZIats -  
ten  her binnen de ocntext van een, in  hun vree, tunderr,eriieal verkearCle ordering wan de  

rreanselijke en ecariorni9C11a verrioUding6fe, mug netioreall, EUrppees 51s morcbe$l.  

In a.t.rr 	wijii. de laatasté claim a! van die in rtioMa7aber 	Warden iaen gaest , +er-  

wartiten tapgefoeperr vodral niet de erred te IaUen zai^eri en de strijd  Kid(  een andere toe-  

Kcc-nst gazantienlljk te voeren, nu 'mud( fa1$liatisch geCnrrStalead dal  'her  oweVoITEI. ge-
deelre van da  ep-aekrnakarlda, zich vroegar inks voecer,de en r,oe+rende gemeenre gief?J  
wvenrair Arr modaierpoel vein zogarroemde Knik-5e orrejelA. Anders tiara 1991 	mei  
tr,ans zonder iguSieS te zijn, kfinkt ge.an hoop dzcr 	sa*rrerrwrerking met emleredein•aerlde  

58 	̂jelijkgeaind$n, FARA teD7hou►•rl zich 	de "nadir-Me,  conllnue en com,aromLstg+e up-  

posin:e  

RARA lijki 269 le rlet]bCr1 tefugigetrMken vp ziohzeli •  up het  eigerF gelijk • ean badE+llaelyke  

ontwikkeling zoo's de FLAP in 04111sland heeft  Wen  aen -  in i5 deermee, 	nv^korrts-tige  
doeto^-ttere en  rurrirg trelrert. INZI3l pnwQQrXielblaard6r ge•,vorderi.  

Experts vonden de !aarsre FrAR4-clai„  nogal mager: slect,ts. 	pagina's. Wear waren  ^ 

aijden gebleven dka! WA nog met  gemak tien Dajin$'s vol eol,reer? Gelukkig FtiaelQen zlj  
maar enkele deper5 Le wachten. Op 4 jull word itiS het KRO-programma 'Eiraradp,.irlt'  sen 
nieuw negen  para rellend kommurilcee`' openbaar g€xrtiealct- omschreven kan war- 

den  als een 	marnresl Qat een nadere titwerking wart van de p,rerwerfiragan die tol  

de  aanslag hebber, 	Terreis bevel  dit k,ornrrlunikee eere grove schets van de t o  vacjgrs  
eirategja- 

}iet &#ike1 ia voor het croargrCita gocleelte g[Y,vljd aan het viuchteingen- en asielbgaitr, losige•  

Wsl op de 1:1o5itie van c3e illealen- Verder g nat het in op de athraak van de sociale zeker-
heid. noodzakelijk rs ri het lrader van de  Eurvpese àeilwMeir6llg  en die leidt tot Verreohl-  
airrg van  da sameneving. n hel bijzonder t ut de gpl(omst v ary  auareiare reCht5.  

RARA' 5 analyse  gaat  Li- t van eerti reeks onverzoenlijke tergensballirger), te voaCen die kisser.  

kapiteof en art.wid, Lussen 	pait+eke en eaonomiscne eïrte in Nederland - beliCrk,arnd dbar  
de politieke pertFjen CDA an WO er, de grote ondernemingen - eel,. onderldassa,  

tuasen de  Europese regegNirg en de belargen van de Nederlarriae derrsoc,•alie, tusse+ti  
het impenar isrischf Jlsclhe Westan can het  trrtgeblJte Zuiden.  

F9ARA oonstateer# dIaE radikeal li nks in een diepe c:riSS verxeert, Tr?  Prsr daarCinl het  999  
eerste phirellste deter thans eel raGgoare, permanente 	GOrpfrxrrrsDzer goDosi i!l+e beotaai.  ' 

fiAIRA beviagi 	-rviisfraarrfie ene harxgen) gran  beieid dar ofirmenzeOld k-) vi=rredlee, ook  
^rri d^B zo ntaodzakekke 	te bevechten, waarrn e lan paRUelae en culturele trgenbewwe-  

ging - 	gebrulc ma31# van andere strijdvormen -  tOt orrtu,rikkelirlg kan korren.  

Urt de tekst duidelijk dat Fes, zic hzell als de "radcalepisrmanente a corr raorriftbze  
e A  beschouwt. dij ziel rich als een Mo0fhoede van een nieuwe LegianbiawegIng,. wit in  

dei Opzicht als lataNsaiof fungeren - zzrx er optirnistisoh te zijn over het perse tief - maar  
ziet radK.aIe'  =  gewelddadige) actie ook als doel tap . als cle prijs die de "  it nier ere  

11tJ 'oor h Dewrkie Meid rnntt betalen.  

51 zi3 	)!::{•  



De vermoedelijke daderg rQep 
Ondanks de bdon+nQ van  200,000 gulden  voor het cosDisen van de RARA-aansiag op 
Sociale  Zaken, is de goLY.en tlp niet  binnen  gejcornon. 

4.4 	De structuur van RARA 

Over liet ware gezicht van RARA is al Veel ge cr+reven en gespeciAerol. Maar nog nooit is 
er ,ets  bekend geworden over de feitelijke organisatievorm van RARA_ In deze en de vol-
gende paragraaf zal crp tas van feilen gelucht worden te tornen tot een eetreis van de 

tiruCtlxr vats RARA en haar rnarjer aars actieuren. 

I--Let  is waarschijnlijk onjuist le veconderstalen dat RARA éer, vaste kern is die nimmer van 
samensteking wijzigt. Doch het tegenovergesteide van dil beeld een vrq te gel 	en naam, 
!WC e'4 zeer orrwaarscnljnlijk. Een aanrierrieliOe Qptle is da; HARA verrnoedehjk een zoge-
naamde "cellenstructuur" kent, Over  een evenlaaie 1-Nulling van de RARA-structuur zijn 
slechts zeer surrnnieee gegevens bekend. De meest dLDdelijke aarnrijzingen claarvoof wor-
den gevonden~ ii de claimbiiel van Thermo  Shell.  
Op het vervvrit dal FIARA zich, elftag ,  en weitig toegankceitjk c psteft, antk 	rJt 

"Zskar Menr CIO  ongari,safae in Regale  MYarr zijn bega►iergen. 	zich  in dat  nooit  peyrspek- 

lief.rin. ovnciat die 1,00rrry van  srnidailléigirt nooit massaal kare warden_  
Waar her echter on  g ala r, is de samenhang ri+SsOr -r de verschdierrcae - srriidaride - groepen, 
Op  atre +wvo's .  
Claarbir+nen karr err  moat  eert rrriMEO/ea  Prnk7+;k bµcrragerr 45%9r7 de arrfti+r.ikkelling van  het revolu- 
fiortar're, paJrriake proces hier. Door grenzen fe ste[lari, de wpac1e een stern  te geven, re kFer7 
zlen clat verzet rnogehy,k is.  
Afs dat de basis ais de rnittarrle prek-* de gazarnankiike disktassie w oedi' are andarsorrr, 

dan za; Cr  van .i.sofatie oak  geen spoke Aiurtnen zrjri. ' 



Owerorlds  Kads de aenduidr, 	cellen op tweeërlei wqze worden opgevat; FAI:tiok ziet  
zich als ëért 	cel df PAPA  testaal zelf uit meardem  alegale vell^, 

Daze  inrorrrtiatlo en een  aantel weernemingen die rondorn da RARA,•actles gedaan werden,  
kWrmen wijzen s:p een cENenstnuctuur_ Deze slructuur Del er in grate Wien  alsvolgt uit:  

Gok i: De Ideologen en illtisoaedcl  
De  ideologisGhe en strategische iinbreri j berust bij Oe oude RARA-k.e3r•Sl, IRenë Rverrrersma  

, 	bezighouden  

met de +aneiyse van 	 ui 	 politieke werhoudingesti orn diaarut  
doelen rrret be#tefcking tb4 de praktijk te forrruleren''''.  
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Aergerr. reen wordt oat ook gelikgozi rder5 die deel uurnollen van hun á-
recte rdlalieneiwerk, betrokken morden bij de uurbereiding van acties,  

Cel 2: De tectiniCI  

&a de touw ven de bornrnen gn de on1Wlkke"irng ervart spaler René Roerrierarna  in  
9^ Yoc► óangtaande rd.  

Hiel hier aangegeven onderscheid tussen cel 1 en 2 zal In de prakx#t waarschlinlijlt nauwe-
lijks testaar. NiE1 uitgesloten moet wonden dat dit tweetal hulp ltriggt vei derden, Mal name  

de  overstep  van brandhOrnmen naar 134iplosieven es'ets dat niet goed geplaatal kan worden,  

Niet uitgesloten moet worden dat Marl  hlerbj onderiidtrt heeft gehad van  personen die meer  

ervartng hadden mee hat werken met springstoffen Een evonti,rele Duitse al Ierse Inbreng  

mom  dan ook Nei uitgesloten wardm.  

De volgende 'Gallen', op te vatten ads hel FtARA-Urnield r,. zijn de meest onduidelijke binnen  

de RATA-organisatie. 



Cel 3: De trouwe aanhangers 

B4 	feitelijke ui[vCirkng va r, de acties, te denken valt aarr verkenning, feet plaatsen van de 
barrirrren en het c inren van de aartslag,  !pen iedere: keer anderen betrokken te zijn. 

Het past in de werkwijze 
van RARA dal  Zij  txtgebregde verkenningen uitvoert. 

Ook deze fase van uitvoering 
tracht men zo veel mogelijk in ergen hand ie houden 

BIj, de oortitaoterti tussen d e  ve schjlerde laekgraeperJ-cellen wordt  bij RARA vermoedelijk 
gebruik gemaakt  van een "varlo ,ndingsman', 

l 4 "De sympathisanten" 
Het wordt neet'rowschljngk geacht dsl le bommen  gePlaatEit,r  eden  1107  de de205de [rer -
sone91 de de verkenrtirig uitvoeren. B  de laalste aanslagen r ijn er naenen i< men gernaakl 
to. de plaatsgag van de explosieven. De Luivoerders zijn waarschijnlijk rner+sen die door lederi  
van reet dirkte relatienetwerk van PARA volled 	lrou rd wardan en die beesid zIJn de 
bom te plaatsen. Zl! rnacen dan oak geen deel Lit van het vaste  relatenetwerk van RARA. 
Tot deze groep  moeten ook gerekend warden alle t ii itenlerndse contacten. Tactisch icon dit 
laatsle voor de daders  voordelen  opleveren. lmrners, deze personen jn vrgwel onbe1cand 1)ra 
de Nederlandse pz rtie- organen. 

Al nael al hebben we RARA te maken reet een steeds wisselende groep van personen, 
de  verbonden zijn door een gerneerk9chappelijke ideologie. Dat we te freaken non met 
eerti relatief vaste ideologische kern lijkt bevestigd te worden door versehifende waarnemin-
gen. Relat,el vast, orntf t er ook bimen deze kring wi 	ogen eregen plaatsgewor i. Een 
write) personen dat in hei verleden deel uitmaakte van de vaste kern , heeft ziotb lenige ,  

ol4aen en wint zijn lenen nu met andere idealen, 

4.4.1 	RA R,a,-(kerr1)groep 

In deze nota  worm meermaals geeproker: over de {verrnoedsPike}'RARA-NEc rc '; hier-
mee wordt becloeld diegenen  0*  reeds in een vroeg stadium  betrokt n warden bij de voor-
t. areiding ven de aanslagen. Van deze kerngroep maker) vermoede*c dreef uil: 

1. Rene  Ftoe r.ti ar s m a, 



4.42 	I nternatiorra le cciin#aCilert  

^ arsliirrape -raligten onderhlt,ucie, vern.il h un intefne9ionele oriellalae rlaLpwA Gor71acien rr:N  

geloofsgenoten in Nei  buiterland. De  perscr-ierti are 4o1 cia RARA-kerngroep gerekvr3d kvo(Cler7  
wijken hierin niet F.  erglbpein Oren Werd  eert aantal olyvallercle coriLActB -1 vas1gestd.  

Van*.  de ant^ irnperralislische solidari;eitsgedach.te hebber veel vermoedelijke FLARA -leden  
conaacten met Zuid •Pmerikaner., 19 het bijzonder rnet verl9gerr,lrcoo d•igors van tiet FMLN_  

4•5 	Modue Operand!  

4,51 	Kelm van het  al..̂ iledOa!  

voorbereidmg van de aarisiagen wad door dB Rel..14.11-kerrbgroeb nakrwgezet onder-

zoek uerncht. 	alleen is men en, b.!. he objed var, Eiarl$19 zeer :)2ifl c,grtirorrneerd, OCR  

blj de ur[^oa+ing  veil men geen erke3 rislco tOpen, De  .kern die de  aanslag vpr,rbereidt is  
n.,e_w. tee r 	dit orn voor tildip uftlekksn  an  oe  plannen  te  voorkornerr. Bij de tiroOiterei-  

dingen An  In eerste hnstsntie Olean Wen  van ce l 1 e 2 betrokken_ Da  keuze voor een doet  

rierne'n d oze kernen  op basis van twee rnrenveQirgen- 



a de acEuaditerl; 
b de uitvoerbaarheid 
Men tracht de publlateik are rCiAd een 'BUNKO  trierna l$ aan te grijpen om  de PAP,Is,-ide0- 
Iogye ap d+t punt uit te dregen_ De hareláaarheia van een Aanslag is aihar#,elik van een aar7ta! 
faGtorerr, zoBIs earnve-zige be,reliigirlgSrnaatregeFen, kans op persoon*  

Uit de p$rsferi4arangan van RARA veil  op  te maken oaR men  merel  baser-Rk,er7 over ear7 
goed  2 r 0hieVdtirairrienla t i-vysRe6rn, 

4.5.2 	Ern•otie 

In een erkel geval speel! er bij de keuze van aen actiedoel nog  een derde. subjectieve, lover- 
w$ginlg rnea: errrOEie. De grecie tugeiwil ideol4gisohe obje0%413il en €xriolcn 	bevwogerheid 
rs vaak 	PARA  fndeilijk earl. 1e  eigefk, Door de errrrrrie betr01.4cenheid wan Qe RARA-ideoFo- 
9en bij het wes en wee van de 'onoerdNlcEen' van  diaza sarmertilevaag ,nrardt nzgal eena 
i+ripUtsiei gereageerd op  een  ache van haar rnaatz.rfoopvElijke Qrngeoing. Voorbeeloen an 
RARA•aarsiagerti vgaaral ernoties een niet cv-Fbelarigrifka rol  see  waren; 8Not-Oiie 
Nyoaie over varinvv*ari R,t4.P4-aan5lag door pers), Thermo  Sha+l Centrurn iwroer.lc laver  
SuZA-PpsleHing 2.O.v. RARN en VerrnciedelipiC SoCialii 2akerti iW04ade 	optreclelti K,JIAR 
legen Roecneense a3ielzcekerj 

Het tSlijkl mat r  lama Fooarnersrrma t e  zijn 	zeeF irnaulsiet reageert op rnksstanden ir3 de 
rrwatsdiappif• 

4.5~3 	De b>arnrnert 

Na eerti vergeelsa poging G r1 een ecM9e spr+igslol eils born te gebri,lkesr b'p de aanslag o0 
het Van He,xtsz-rnor+imerxt, waarbij  ondanks Piet rnislukkarti van de aanslag toch een ge- 
vwiOrlde asel, ging RARA over op een veiliger type  bOrri.. eersle instantie gebruIkte: Wien 
bprnrnen ven het type Niels aJgerneen bij de Beweglrig bekend waren en zoats ze In het 
actieblad BLUR  werden geprorrioot 51 . Deze verooaaakter7 °slettis' bra nd  1M rook_ Ui! 
e;g•er1 weágilleidsaverwoo Jen rriaekie men in bijne alle gevallen gebruik van een #ijriverEre - 

ger. SileGhts in 	 rumekk b+ de aarsiag tegen ernballagebedrgf Van  Leer  in Arr ate1 - 
wen, was er  sprake van ordinaire brad -dstictling_ 
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In 199T slaakte RARA net gebruik 	brandbornrrlen. Men ging  weer dver 'Up  hei getri.* 
 

Van exp40.51ewezi. Hoewel er navoselijkS eptveeti van  cIEde tx:earnen wverdarti ter.,gge,ronden,  
werd er op basis van de kra,eht van de emlbsies geocncludeeid dat er sprirrgstoFfen  g^ 
bruikt 

 

moeten gijn.  

De actikerliggerde reden OM  over te sloppen %MA de beprcellde rrletl-eiCle uar, blarlodbdrrirnarl  

Daar net gebruik von Zwaardere bQrnmef1 is onduld+elljk. 	heeft ckt te rrraken gehad  
met net fert dat  brandbommen tpr! -i 	SkI4Ceavol wareri_ In  eert aar11à1 gevallen gras de  

arálad9 t]eperkl en baarde de aar-slag nauweilks dozier,, Dam -mast +ra:Irdt ei9n draridtorn  

gepl4aad door allQrlei veiigneidsrnaal,egeleir1 zoals roo+<metCers_ halon-blussers, 5prinkl5r-  

s}'sEerners e. d_  I-ierziaor kan de berri rlie't hear werk dben eft worclerk Eir wgewmd sporen  

achtergelelen. Een andere ¢uemËgig I^r1 .n3n dal  er vonv brar7dtzexr•an een grote hoe-  

vealherd bramaar m.alertaal rodig +s. In hel  g0rel van de hllakr0-brarKierl gebruicte  MIMI  

rrer+rvpr de  aarlwezi ^a goederecl, tal andere aariseagen voorzag m an de ontVekirgsuriit ven  

enkele jerrycans met een rnengse0 van ïjeeiairle en 010..  gij d$ hticirge Keuze van de doden,  
overF•ii,V̂Artiren, oewt.dre0ct de rnogg0j149eid om ongezf:en. enkele lerr y^aris. raad binnen  



le smokkelen en grote hoeweehecten brardiaer rnaterkaal ZR  er everrnen. Onelarks her; gro-
tere ri5Cio rp persconlgk Tetse! teil  he gebruik uan sprJngStOrfen, i5hel mieluliken van de aan-
slag  biarmee tritc eeloIen. Hel grotsre riscio op letsel denkt RARA urt te +surwle+l skihen 
door het name an  voorzorgsmeatregeien. Een +rethge istvoering wan de aanslagen meent 
RARA le kunnen garenderen op grond van hav erranng. n alle uren is er s ecnls éen ge-
wonde gevallen. Weke terrorkstische actiegroep heeft zo'n p riiestaat? Oak bl de laatste 
aanslagen is er  vermoedelijk gebruik galnaakt wan tijdve&tragers . 

PARA eft rog nirnrnesr een torn gebruikt  de door middel van afstar+dsbadi 	tot ont- 
17:rcffing wordt gebracht. daarnaast wordt c t Dyne torn hoofdzakelijk  toegepast tij bewe-
oende doelar}, 

4.5.4 	De uitvoering 

Hoewel er  over de t¢errtittt vert de vilvo rQors van, de RARA -aanslagen, *de  bornrnenl -
gars niet veel meer dan speculaties bestaan, zijn er loon enkele getruiken Iran de verrnoe-
del/pce dadergroep bekend die een rol speen bij de uit ►aenng- 
O' er één ding beslaat geen twiJICI: RARA speeel dj de uitvoering op "saf e . Z! 2 I er alles 
aan doen om roet ontmask erd le wDrden. Nu zal dat filet zo snel gebeuren. want de naeau 
RARA kin vrij door iedere eiuil-imperialist geurukt worden. De daders kunnen wel onlrnes-
kerd worden. het arzroniarn FIAPA zal blljaen beslaan. Meer desondanks spelen aJe teleende 
RARA-leden en syrnpatt,ianten op som. 



Hoevrei tvo.yenalzarde 	gezoen 6;ct t e zijn, 	niet uergetËei yeQrben dat de an1> -;n-rpe -  
nallsken als gear!  ander dp 	hcivgte DO van de werkwige van justitia en vwhgheidsdienst-  

an. Via de  ilurti kx4wrien ^e ebdirdicartein 	 en onQerzoekscorectietiren zoals  
-Jarser7 	Janserti" wcr.dt Men re]elrnalig ge.irifOrrrlei3fd over  de  rmagelijkl,eden van haar  
kegens]ar+defs,  

Een ander aspesc` d at een 	spGel1 	uilvoering is de kans op persconlijk 	op  
hpcien heeft RARA een vrertievvus3 beleid gevoerd 4rri ie vvorkornen dat er slaciitofiers  aoci- 
den vallen 	de aanslagen. NieL alleefl koos men een tijdstip ult waarop er vrijwei5 geer,  p^r- 
amen  in de nabije pmgeying an d$ bo€n jor,derti zijn, dpk zorgde men  bij iedere aansitag  
voor, in de ogen van RARA, aldoanCle weligneidarreaatregelen. Men planast$ waarschuwings-
borden, vCor2ag taOrnr,len van waarscnwrende tefrcsleTS en belde van tevi2r.en Op orn vadr  
een aarrs1ag le waarsohtmer,. Om 'lief atfgescl`riderd wcgben a!s een roekeloze actie-
groep, werden die ba.elligirgwaeaLregelen odk in de perswerklarangen uttdkuklaelijk aarmefd.  
Toch rtiearr]t rrIBI net de Leal ate aenalagen een groter ris++to. De enige her4cerlbàre waar- 
schuwingen zijn de telefonische aankondigingen. Man ver1 rOlywl 	hel veranCwoordelijk-  
rieldsbaset van derden_ To op ttieden ia cit verkrouIAGerr niet gesctiaaa. Maar dat het ook  
eariS rrm5 :can gaa , , iS we; gebleken bg de earslag op net Van Heul sz-rxtibr,urrti,eril_  

4_5_5 	lfgmrrlurriCe#fe  

^ antl -rnpenalist€n kirk  rOr+durt Cdmmunioatiespeciaksten. AJIe mogelijke ca-nrrlunicaCi$rrtiiid-  
cfalen .Arorden dwr Iaden van deze 91-oep gertanteerd,  

4.5_8 	inanOl$n  

Niet aseen  wre de FLAPA-actars zijn tascirieert rnerkgeeprt, OCdc d e  fui$rigierirFg vSri  RARA  is  
reOrnatig onderwerp van 9 per...datie.  



Dat men zich ook van m ilder legale rnanieren bed. rrt, blijkt wel O. -de postwissel• fra,Jde"•  
zaak  

Chjzler+.bafend was de valse V8D-Iodo-bonnen-aotie in  7986 van dia ar1?i-irr ryper'iakstische ao-  
tiegFoeip "Revolutionaire Ce 	f4ard de reesldagerx decernbei werden doof dine actie- 

groep 1 6.CCO 1caddborr,ar, van 1{&O versprigid, met een totaal bedrag van een 	rniljoeh  

gudder~. Cie ac tie vti+s-5 volyerm de Pisirnbrtl Qrir;r,i 	ortid$relirickirrg van  de 'ortider -  

klasse h _ Cvvallen4 is  dal deze claimbrief was opgenomen in de S.peciaie  

sarneng€etefrie evctra reader voor  Piet oorges Solidariteit en Verzet  

4.6_7 	Ka  ra  k#erlstl ek err van PARA  

Op grond van de 5tudFe die roar RARA  veefd v rrir:ht kunnen samenvattend de volgende  
karakterist ieker~ van deze groep gegeven werden_  

FORA rs 

 

he rrrritante gezrohr 4rr, de anti-rrrrpar,srrsTrsnr•,e anevoercEe-s i n NeQedertid.  

RARzi r+eeft geen  wes' mfgebekend avreteterri; ecriedoekiri w011591 bepaard op grand 
 

van aCfugrt6R, 	,rrrpar.a+rsTisctae aenTergrondfseT#iug var? hei rii;Orf en de mager*-  

Freden om  E.eri actrE+ 	u t  to  woor9rr.  

Ricl.rA is zit&  er feniege wan  bewust daf voor een enCirrrtig, fmasd aFrr*rogSike, .0.01Jave  
.staaf r„ -r,  de  huktige rrraatse.happe orn fe worn-rem  aio: gaat dine 	Megan??  aan.  

RogdolA ,roar~ ear? bakaid om haar aanFlagarr p^oreNk 	wborkorr,er,. Hear aan-  

s4A9Arur(fr.) periolt op bat vercarzekan van  rr+arerie sctalre. parr Pe'soan,Vk ?efsa'  

- Hat  go  69 beer;  brerrgerr van een anti-rmpwialrsfiriho massabewagrpg ,  qik7 na de  5-raZa-  
aarrslag ovei dog'  naar van  RARA; eta,  rs zaken Ter oriscussre tÉ Srartlarr frae+?tteR .010-  
bloke graven verregge .ren vuorcie?e varr ce anti-#rrpsr7aNsfAscfine zfensLorgke  

^ zé 
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RAFAI - rde0:0090n hebbarT 69. maken Mgr  ekairi +neen5[orkv wan  anl+-+Frr,perigk5whe pglfr'-  

Deice  voar^ider-r. Mew meer ward"' marl  op  aid-ze# aangawvezen arr aan da ej95si 
 

rci9aren hhoucr te geven.  

- RARA wOrci1 bakre+aed door EJuM.s.e M^^-eekile, ^, ziagi de RAF on  Rauwoluta'ona++,e ceffan,  
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