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DEN HAAG — In een Europa
waarin moorden op politici,
militairen of vertegenwoordigers van het groot-kapitaal
aan de orde van de dag zijn. is
Nederland nog steeds een
oase van rust. Geen wonder
dat de bevolking na de aanslag
op staatssecretaris Kosto
spontaan roept: 'wat een rotstreek'. Zo wordt het spel hier
niet gespeeld.
Zolang in Nederland nog geen equivalent is opgestaan van zwaar bewapende terroristische organisaties
als IRA, ETA of RAF, is de roep omeen politie-organisatie die zich ge•
richt bezig houdt met terreurbestrijding nog zwak. Midden jaren tachtig werd die rust even verstoord
door acties van de RaRa (Revolutionaire anti-racistische actie) tegen
bedrijven die economische banden
hadden met Zuid-Afrika.
Maar het Landelijk coördinatieteam
(LCT) van de politie en de verschillende inlichtingendiensten, opgericht na de branden in de Makrovestigingen, wordt snel weer opgeheven wanneer acht verdachten in
april 1988 zijn opgepakt. Dat zeven
van hen binnen twaalf dagen weer
op straat staan en de hoofdverdachte in hoger beroep wegens gebrekkig bewijs en vormfouten wordt
vrijgesproken, is een lelijk smetje op
het resultaat.
Hoewel, de leider van het LCT, de
Amsterdamse hoofdinspecteur Van
Hoogen, roept al vóór de rechtzitting: „Als de laatste verdachte
wordt vrijgesproken, lig ik daar niet
wakker van." Hij vindt dat het werk
van zijn team is volbracht: het vlekje
inde Nederlandse samenleving is
getraceerd en voorlopig weggewerkt.
Nederland blijft in de jaren daarna
niet geheel gespaard van terroristische activiteiten. Maar de bomaanslagen op Spaanse doelen in Den
Haag, twee jaar geleden, kunnen
gelukkig worden toegeschreven
aan de ETA. Bedenkelijk wordt het
pas als de RaRa maart 1990 weer
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zijn gezicht topnt. Met bomaanslagen op marechaussee-kazernes in
Arnhem en Oldenzaal, maakt de organisatie tevens duidelijk haar terrein te hebben verlegd naar het 'verwerpelijke' vluchtelingenbeleid en
tegen het 'bolwerk' Europa.
Ook een bomaanslag op het ministerie van justitie en brandstichting
bij het Byzantium-complex in Amsterdam. diezelfde maand, worden
door RaRa-afsplitsingen opgeëist.
Maar omdat de schade relatief gering is en persoonlijke ongelukken
uitblijven, lijkt de noodzaak tot een
klopjacht op de 'terroristen' nog
niet dwingend aanwezig.
De Nederlandse overheid voelt zich
niet echt van binnenuit bedreigd.
Zwaar bewaakte buitenlandse politici kijken met afgunst naar hun Nederlandse collega's. die frank en vrij
door de stad wandelen. Goed; een
enkele onverlaat volstaat het pre.
mier Lubbers te belagen. Maar van
georganiseerde terreur lijkt geen
sprake. Trouwens, er is toch altijd
nog de Binnenlandse veiligheidsdienst om zulks scherp in de gaten
te houden?
Dan worden twee zware bomaanslagen gepleegd op een ministerie
en het huis van een staatssecretaris.
En wat blijkt? De BVD heeft de aanslagen zien aankomen, maar niet
kunnen verhinderen. Tot verbazing
van velen geeft directeur A. Docters
van Leeuwen een profiel van de daders, zó gedetailleerd, dat het lijkt
of hij zijn buurman beschrijft. Een
citaat: „Ze zijn te vinden bij een
harde kern van 20 à 30 van de rond
400 mensen die zijn overgebleven
van wat bij ons bekend staat als De
Beweging".
Maar alle voorkennis ten spijt, de
aanslag op Kosto was volgens hem
niet te voorzien. Ook al valt de
staatssecretaris binnen de nieuwe
'doelgroep' van de RaRa. En infiltratie in de omgeving van de bommenleggers was de BVD evenmin gelukt.
„We zijn nu eenmaal niet onzichtbaar. Het gaat bij zo'n aanslag om
een buitengewoon klein groepje
mensen, bij wie je niet in de huiskamer kunt gaan zitten."
Haast terloops komt het hoofd van
de BVD met zijn meest intrigerende
opmerking. Zijn dienst heeft de afgeMpen tijd reeds verschillende
aanslagen verijdeld. Nee. meer kan
hij daar niet over zeggen. Een niet
te controleren uitspraak derhalve.
Trouwens, heeft de BVD dan niet te
laat aan de bel getrokken? Docters

Merkwaardige parallellen met
RaRa-bestrijding in jaren '80

van Leeuwen zwijgt. Eén gedachte
blijft wel hangen na zijn verhaal: het
kan niet lang duren voor de daders
in de boeien worden geslagen. De
politie weet immers precies waar ze
zoeken moet.
Tegelijkertijd veroorzaken de uitspraken van het hoofd van de BVD
echter een déjà vu-gevoel. En wie
de knipsels over de RaRa-bestrijding
uit de jaren tachtig napluist. komt
merkwaardige parallellen tegen. Na
de eerste grote brand bij de Makroinstelling in Duivendrecht in 1985
zegt de Amsterdamse hoofdinspecteur Martens tegen Het Parool: „We
hebben gegevens over mensen, van
wie we vermoeden dat ze dit soort
acties plegen. Die groep activisten
zou wel groter moeten zijn, dan had
je kans dat je eens wat hoorde. Dat
gebeurt nooit."
En nadat in 1987 het Landelijk coördinatieteam is opgericht, verklaart
een zegsman van de BVD In het
Algemeen Dagblad: „Het probleem
is dat er tegen specifieke personen
geen bewijzen zijn aan te voeren en
dat het niet mogelijk is verdachten
dag en nacht te schaduwen en af te
luisteren." Met als dader-analyse:
De groep verdachten telt enkele
honderden leden, maar justitie concentreert zich op 20 tot 25 man van
wat 'de harde kern' van De Beweging, een groep activisten wordt
genoemd. Allen weten dat zij op het
verlanglijstje van de politie staan en
zij houden er rekening mee dat ze in
de gaten worden gehouden."
Een maand voordat de RaRa-clan
wordt opgerold, tekent het AD uit
de mond van de BVD op: „De groep
verdachten is teruggebracht tot 20
personen die de klok rond in de
gaten worden gehouden. Deels gebeurt dat om nieuwe terroristische
acties te voorkomen, deels in de

hoop alsnog strafrechtelijk Bewijs
tegen hen te vinden. Dat door deze
arbeidsintensieve observaties nieuwe aanslagen zijn verhinderd, staat
vast."
Na de aanslag op staatssecretaris
Kosto is opnieuw een Landelijk
coördinatieteam opgericht. Het
'oude' team had een jaar nodig om
de RaRa-daders in te rekenen. Hoe
lang zal het, met alle wetenschap
van de BVD, nu duren? „Het team
heeft kennis genomen van de uitspraken van Docters van Leeuwen,"
aldus een woordvoerder gisteren.
„Wij gaan uit van niet meer of minder dan dat de aanslag is opgeëist in
een brief van de RaRa. Met alle respect, maar iedereen kan dat eronder schrijven."
De komende weken zal het LCT zeer
terughoudend zijn in mededelingen
over het onderzoek, kondigt de
zegsman aan. Daarmee aangevend
dat arrestaties waarschijnlijk niet op
korte termijn te verwachten zijn. De
lessen uit het verleden zijn geleerd.
Het team zal niet luchthartig tot
arrestaties overgaan.
Op het netvlies van menig politieman staat het beeld gegrift van de
hoofdverdachte uit het vorige RaRaproces: met de gympies op het verdachtenhekje lijkt hij zich al te verkneukelen op zijn vrijspraak.
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ter discussie
Fractievoorzitters willen overleg
over veiligheid' politici
Van onze parlementsredactie
DEN HAAG — De voorzitters
van de vier grote fracties in de
Tweede Kamer gaan met de
regering nader overleg voeren
over de veiligheid van politici.
Ze hebben zich dit gisteren
voorgenomen naar aanleiding
van de bomaanslagen op het
huis van staatssecretaris Kosto
en het ministerie van binnenlandse zaken.
Gisteren spraken de fractievoorzitters van CDA, PvdA. WO en D66
(verenigd in de Kamercommissie
voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) met de ministers Hirsch
Ballin (CDA, justitie) én Dales (PvdA,
binnenlandse zaken) en BVD-chef
Dotters van Leeuwen, over het politie-onderzoek naar de daders.
CDA-fractievoorzitter Brinkman wilde na afloop in het belang van het
onderzoek daarover geen mededelingen doen. Wel wilde hij kwijt dat
de Kamerleden met de regering verder van gedachten willen wisselen
over de beveiliging van politici.
Minister Hirsch Ballin is bereid tot
zo'n gesprek, maar waarschuwde
gisteren wel voor overhaaste conclusies. Voor de NCRV-radio maakte
hij duidelijk dat hij er niets voor
voelt plotseling 'allerlei cordons'
om mensen heen te leggen. Volgens
hem moet op een 'op een verstandige manier' met het gebeurde worden omgegaan. Hij voelt zich na de
aanslagen ook niet anders dan daarvoor. „Ik ben gewoon bezig met het
werk waar ik voor sta en de deskun-

digen gaan op een verstandige manier om met de risico's die zich hebben getoond. Er zijn wat extra bewakingsmaatregelen getroffen."
Zo wordt de woning van premier
Lubbers in Rotterdam extra bewaakt. Op verzoek van het ministerie van binnenlandse zaken bewaken agenten het huis vanuit een
observatiecontainer, die zo is geplaatst dat zowel de voor- als de
achterkant van het huis in de gaten
kan worden gehouden. Totnogtoe
werd bij het huis van Lubbers alleen
extra intensief gesurveilleerd.
De man om wie het woensdag allemaal draaide, zat gisteren weer achter zijn bureau in Den Haag: staatssecretaris Aad Kosto (PvdA) van justitie. Hij piekert er niet over om het
na de enerverende gebeurtenis wat
rustiger aan te doen. „Welnee, de
bomaanslag heeft mij niet uit het
lood geslagen. Integendeel, ik ben
eerder gesterkt in mijn opvattingen", aldus Kosto, die zegt geen
behoefte te hebben aan steun van
een professionele hulpverlener.
„Het ergste vind ik het incident
voor mijn vrouw. Die is om gezond.
heidsredenen tegenwoordig veel
thuis en haar privésfeer is door de
bomaanslag volkomen ontwricht. Ik
heb ook te doen met mijn buren. Die

zijn net als mijn vrouw het onschuldige slachtoffer geworden van deze
berekende actie." 'Hartverwarmend' noemt Kosto de bloemen en
brieven die hij en zijn vrouw zowel
op het ministerie als in hun woonplaats Groot-Schermer na de aanslag hebben ontvangen.
Kosto realiseert zich dat hij zich met
zijn werk niet populair maakt.
„Maar dat is inherent aan mijn werk
en daar weet ik mee te leven. Aan.
slagén als deze zijn mogelijk binnen
ons democratisch bestel en met dezelfde middelen die een democratie
ten dienste staan zullen ze moeten
worden gestraft."

Volgens de staatssecretaris zijn de
leden van de Rara-groepering met
de bomaanslagen hun eerdere grenzen ver overschreden. „Het zijn
puur criminele daden, gepleegd
door intelligente mensen die hun
zaken goed hadden voorbereid.
Daarmee is de grens van wat een
democratie kan toestaan ver overschred . Ik wens de politie en justitie hel veel succes. Maar ook veel
geluk in deze zaak, want dat hebben
ze nodig om dit kwaliteitskarwei te
klaren."
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Politieman'Verffioedt bij** RAR'^
„soort religieuze bezetenheid"
Van onze verslaggever
HANS MOLEMAN
AMSTERDAM — Stilletjes zoeken
naar een speld in een hooiberg. Dat
lijkt de enige juiste omschrijving voor
de klus waaraan een landelijk onderzoeksteam van politie, CRI en BVD
woensdag is begonnen. De daders van
de bomaanslagen op het huis van staatssecretaris Kosto en het ministerie van
Binnenlandse Zaken zullen uiterst
moeilijk te achterhalen zijn, gelet op de
eerdere ervaringen.
Ruim drieëneenhalf jaar geleden
dacht Justitie RARA eindelijk te pakken te hebben. Op maandag 11 april
1988 viel een politiemacht van 150 man
in alle vroegte zeven panden in Amsterdam binnen. Daarbij werden acht mensen aangehouden. Wat de kroon had
moeten worden op anderhalf Jaar recherchewerk werd een afgang, die uiteindelijk slechts in de veroordeling van
één RARA-activist resulteerde. Vijf
verdachten moesten bij gebrek aan bewijs al binnen een week worden vrijgelaten, twee anderen konden een paar
dagen later vertrekken,
Alleen de toen 30-jarige René R.
bleef vastzitten. Hij was aangehouden in
een kraakpand aan de Overtoom. Ondanks het feit dat zeven van de acht
RARA-verdachten zo snel weer op vrije
voeten waren, bleef het onderzoeksteam ervan overtuigd dat zij iets met de
RARA-acties te maken hadden. Deze
overtuiging leidde verder nergens toe.
Over de wijze waarop het onderzoek

in 1987 en 1988 werd uitgevoerd is
weinig bekend geworden. Politie en justitie waren destijds spaarzaam met mededelingen. Dezelfde radiostilte geldt
nu bij het opzetten van het nieuwe
RARA-team.
Een ding is zeker: H. van Hoogen, in
1988 hoofdinspecteur en chef van het
Bureau Bijzondere Zaken van de Amsterdamse politie, is niet van de partij.
De chef van het vorige RARA-team
werkt inmiddels bij een ander korps.
De enige keer dat Van Hoogen naar
buiten trad was drie jaar geleden. In
Vrij Nederland vertelde hij over - de
werkwijze en de moeilijkheden waarmee zijn team werd geconfronteerd
toen de verdachten waren aangehou-,
den.
Het begint met de „dadenanalyse".
„Het eerste wat je bij zo'n onderzoek
doet, is kijken wie wel eens eerder zoiets gedaan heeft. Dan kom je in de
Staatsliedenbuurt terecht, maar ook in
Nijmegen.. Als Je ten slotte een lijst hebt,
wordt het daarna een kwestie van afstrepen. Je komt bij een stuk of twaalf
mensen terecht, die de harde lijn willen
volgen. Wat ik nu zeg, is puur speculalief, maar ik denk dat RARA maar een
heel beperkt groepje is binnen die
groep, niet meer dan een man of vier. Er
waren ook andere groepen, dat loopt
door elkaar heen", aldus Van Hoogen.
Daarna breekt een periode aan van
schaduwen en afluisteren van telefoongesprekken. Als het onderzoeksteam
eenmaal voldoende aanwijzingen in de

richting van de daders denkt te hebben
(het vorige RARA-team verzamelde
een dossier van 2500 pagina's), volgen
de invallen, huiszoekingen en arrestaties.
Bij de verhoren ondervonden politie
en Justitie destijds dat het onmogelijk
was ook maar iets van de RARA-verdachten los te krijgen. Van Hoogen:
„Deze heren en dames zijn heel andere
types. Als je vroeger tien weken achter
een inbreker aan zat, kende je zo'n man.
Dan kon je met hem praten, en dat
wilden ze zelf ook. Maar zulke mensen
laten niets toe, ze worden gedreven
door een soort religieuze bezetenheid.
Als ze luisteren worden ze kwetsbaar,
dan gaat hun geloof wellicht wankelen."
De veroordeling van René R. werd
uiteindelijk mogelijk omdat zijn vingerafdrukken waren aangetroffen op het
onstekingsmechanisme van een onontplofte brandbom bij de Schiedamse paspoortdrukkerij Elba. Hij was eerst voor
nog vier andere aanslagen veroordeeld,
maar het Amsterdamse gerechtshof
sprak hem hiervoor vrij omdat het technische bewijs onrechtmatig was verkregen.
Het nieuwe onderzoeksteam zal de
gangen van R. en de acht oude RARAverdachten dezer dagen ongetwijfeld
nagaan. Maar de kans dat zij zijn betrokken bij de nieuwe bomaanslagen lijkt
zeer klein: RARA heeft zich laten kennen als een uiterst behoedzaam opererend-groepje activisten.
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Hoofd
N DUITSLAND worden vluchteli
Iken.gen
aangevallen en in brand gesi
Er wordt niet van tevoren gewis
schuwd. Er vallen doden. En wat is
reactie van de Duitse politici? Dat ze
wet willen veranderen, zodat er minel
vluchtelingen Duitsland in kunnen l^
men. Raar.
In Nederland wordt het huis van.
staatssecretaris voor vluchteling
door een bom vernield. Er wordt v.
tevoren gewaarschuwd. Er vallen ge
doden. En wat is de reactie van de b
derlandse politici? Dat „zulke gebeurt
nissen de positie van de vluchteling
niet gunstiger maken". Hoezo? Het ti
de poitici die de positie van de vluch i
lingeustof kne
ken. Dreigen ze nu dat een aanslag
een politicus de positie van de vluch i
lingsechtrzamk?Zdei
derbijsiag weer flink verhogen, zodat
kunnen klagen dat ons land te i
wordt.
Zou het toch een Rechtse bom zi
geweest?
We zullen het de BVD vragen.
Elke keer dat het hoofd van de B\
op de televisie komt, krijgen we te 1
ren dat dat iets heel bijzonders is.
moet toegeven: het is iets heel bijza
ders. Maar ik háát het altijd als bij é
vrouwelijke minister alleen over'
haarval en de roklengte wordt gespt
ken, dus ik laat het uiterlijk van i
hoofd buiten beschouwing. Wat zei '1

hoofd?
liet hoofd zei: „Het ministerie wa
de bom is ontploft wordt perfect 1
waakt." Zoiets kan hij toch beter zi

gen op een avond dat er niet net
bom is ontploft.
Het hoofd zei: „De daders zijn int igente, goed-opgeleide dertigers die elkaar van de hbs kennen" Het leek wel
of hij een signalement van mij Vérspreidde. Maar gelukkig zei hij daa a
steeds: ,Jongens", dus ik hoef niet b ig
te zijn voor een klop op de deur.
Het hoofd zei: „De daders zijn antiimperialisten."
Ik ben ook anti-imperialistisch:' igenlij k dacht ik dat na 1949 heel Nederland tegen imperialisme was.
Het hoofd zei: „Ze maken zo'n bqm
niet op straat, maar in een kamertje„gn
daar zijn wij niet bij. Wij kunnen er4ps
niets aan doen." •x
En zo zorgde het hoofd van de BVDpp
een droeve dag toch nog voor een ontspannende lachbui.

GEACHTE REDACTIE

Bomaanslagen
Met afschuw hebben wij kennis
genomen van de bomaanslag op
staatssecretaris Aad Kosto. Niet alleen veroordelen wij deze aanslag,
ook vrezen wij dat deze verwerpelijke wijze van actievoeren een
volstrekt averechts effect zal hebben.

den zijn verantwoordelijkheden
jegens asielzoekers niet te kennen.
Wij willen daarom RaRa dringend oproepen om dit soort acties
na te laten. Wij strijden voor dezelfde idealen waar het de humane
plicht betreft vluchtelingen op te
nemen en racisme tot op het bot te
bestrijden, vandaar dit dringend
appèl.

RaRa doet er ons inziens verstandig aan zich ernstig te bezinnen op het doel van dergelijke acties. De belangen van asielzoekers
en minderheden worden met deze
vorm van terreur alleen maar geschaad. Dit geweld roept geweld
op, waarbij juist de mensen voor
wie RaRa denkt op te komen het
slachtoffer zullen zijn. Wie dat
niet onderkent, hanteert een even
simplistisch wereldbeeld als degenen die geweld tegen minderheden plegen.

Wij hopen ook dat het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) zich alsnog van
de bomaanslagen zal distantieren.
Het tonen van begrip voor de motieven achter de bomaanslagen is
even gratuit als het tonen van be_ grip voor extreem-rechts. Begrip
is het resultaat van begrijpen en
mag nimmer worden verward met
instemming. Voor die verwarring
heeft het ASKV helaas wel gezorgd met zijn dubbelzinnige reac-

Wij onderschrijven natuurlijk
de noodzaak om politici en bewindslieden op hun verantwoorodelijkheid jegens vluchtelingen en
minderheden te wijzen. Daarbij is
geweld echter de minst effectieve
methode.
Ook getuigt het van cynisme om

Joop Lahaise
UTRECHT
Anti Discriminatie Overleg

tie op de bomaanslagen. -

Onbegrip
Door met bommen te gooien
denkt Rara een dienst te bewijzen
aan voor terreur gevluchte asiel-

juist staatssecretaris Kosto als

zoekers. Ze snappen er ook niks

slachtofer uit te kiezen. Zijn beleid
mag nog zo ter discussie staan,
hem kan zeker niet verweten wor-

van.

AMSTERDAM

Carla Muller
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RoeP om meer
p olitieke

contrle

o de BVD
d FRANS B000AARD
DEN HAAG •— Twee tv- p loegen, radioverslaggevers en een klein legertje schrijvende pers: de vaste Tweede-Kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in de wandeling de'BVD-commissie', pleegt doorgaans haar werkzaamhe-

den meer in het verborgene te verrichten

dan gisteren.
Meer dan een uur onderhielden de fractieleiders Brinkman (CDA), Wóltgens
(PvdA), Bolkestein (VVD) en Van Mierlo
(Dec) zich in de Tweede Kamer met twee
ministers en enkele velligheidsfunctionarissen over de bomaanslagen op het ministerie van binnenlandse zaken en het huis
van staatssecretaris Kosto (justitie). .

Groen Links
Toch. zegt Groen Links-Kamerlid Willems, schiet in het algemeen de politieke
controle op de BVD en andere veiligheidsdiensten ernstig tekort.

Volgens hem komt de commissie vrijwel
uitsluitend bijeen als de politieke actualitelt daartoe aanleiding geeft. Ze baseert
zich dan in zo grote mate op informatie
van ambtenaren dat van èchte politieke
controle geen sprake is.
Willeme: .,Wij Willen de commissie openbreken. De vertrouwelijkheid beperken tot
het strikt nodige. Het lidmaatschap niet

voorbehouden aan fractieleiders, die voor

dit werk vaak minder tijd hebben dan gewone Kamerleden."
Groen Links (6• eetels) heeft op dit moment uit principe geen zitting In wat ge ldt
als de meest besloten Kamercommissie.
Opgericht in 1952 hebben alleen opeenvoldeel van uitgemaakt, ooitook van de PPR.
Wat zij in de commissie horen, komt
nooit verder dan het echtelijk bed. CollegaKamerleden, ministers en andere partijprominenten blijven onwetend.
Willems erkent dat geheimhouding inherent is aan het wezen van de BVD, die met
openheid even slecht uit de voeten kan als
een vollegronds-tuinder met hagel, maar
hij is bang dat soms vertrouwelijkheid de
dienst ook wel goed uitkomt.

'In opspraak'
"Het afgelopen jaar is de BVD nogal eens
in opspraak geweest. Ze werkte met infiltranten. liet hen soms deelnemen aan ac-

ties en zorgde er dan later voor dat hun

• dossier bij Justitie kwijtraakte. De Kamercommissie kan daartegen niet optreden als
zij voor al haar informatie afhankelijk is
van de minister. Wij willen dat over operaties vertrouwelijk wordt gesproken, maar

over het beleid niet. Dat garandeert een

Voel betere parlementaire controle."
Ook VVD-Kamerlid Dijkstal, woordvoerder voor de Inlichtingendiensten en als zodanig'controleur' van zijn eigen fractieleider Bolkesteln, vindt dat de openheid van

de kant van de regering veel groter zou
moeten zijn: „De regering is veel te spastisch, se heeft koudwatervrees. De p arle-

mentaire controle is daardoor onvoldoen-

de." '

•---gr. D. van der Windt, griffier van de
commissie: ,,De minister en huidige BVDdirecteur stellen zich opener op:'

Werking
De werking van de commissie berust volgens hem óp een merkwaardige paradox.
„In feite is het functioneren van de hele
parlementaire democratie gebaseerd op
het vertrouwen dat je de inlichtingen krijgt
die je vraagt. Dat geldt hier in het bijzonder. Blijkt nu door omstandigheden dat
vertrouwen een keer te worden beschaamd,
dan breekt je dat als Informant zuur op.
Dat is een natuurlijke prikkel voor de diensten het parlement zorgvuldig te lntormeren."

Volgens Willems draait de BVD-commissie feitelijk op Brinkman en de griffier en
is de interesse bij de andere fractieleiders
niet echt overweldigend.

De woordvoerder van Brinkman noemt
dat 'onzin'.

Van der Windt: "Iedereen Is er bijna al-^
tijd. En als Groen Links belooft zich aan de
spelregels en speciaal de geheimhouding te'
houden, is ook de leider van die fractie welkom."
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Afdeling Relaties en (ei Bronnen
^s

0y

o`

•^ó

Alg. Dagblad, 15-11-1991

Kans op meer

aanslagen
'Verklaring van
geste student

of historicus'
VIRVOIG VAN PAGINA
DEN HAAG — Een 'geflipte student
of historicus' van ongeveer 80 jaar oud
heeft de verklaring op gesteld waarin de
Revolutionaire Anti Racistische Actie
(Rara) de verantwoordelijkheid voor de
bomaanslagen op het huis van staatssecretaris Kosto en het ministerie van
binnenlandse zaken heeft opgeëist.
Tot die mogelijkheid concludeert de terrorisme-deskundige drs. C. Visser van het instituut voor internationale betrekkingen Gingendael. die de brief heeft bestudeerd.

Hij vindt het opvallend dat de bom in Grootschermer volgens de verklaring tegen een
schuur was geplaatst maar in werkelijkheid
tegen de woning van Kosto. Zo ook dat het ministerle van binnenlandse zaken is getroffen
terwijl de verklaring over het ministerie van
justitie gaat. „Misschien dat de schrijver niet
helemaal op de hoogte was van de plannen
van de bommenleggers", aldus Visser.
Hij waarschuwt voor mogelijk nieuwe aanslagen op minister Kok en VVD-fractievoorzitter Bolkestein (VVD) omdat die met name.
worden genoemd.
De terrorisme-deskundige

verkondigt bovendien de thee- en CRl dat de bomaanslagen
!le dat de aanslagen zijn uit- onderzoekt zal zich in eerste
gevoerd uit teleurstelling over Instantie richten op een kleine
het beleid van de PvdA, om- groep, die al eerder In verdat de actie niet op de politiek band met door Rara geclaimverantwoordelijke minister de aanslagen in kaart is geHirsch Ballip maar op Kosto bracht.
Hiervoor zal onder meer gewas gericht.
Het team van politie, BVD bruik worden gemaakt van de

uitgebreide dossiers, die al

over de militante beweging
zijn aangelegd door het vorige
Rara-team.
De politiemensen die het

nieuwe Rara-onderzoek uit-

voeren, staan voor een moeilijke taak, omdat het oude
team ondanks uitputtend re-

cherchewerk onvoldoende

greep op de organisatie kreeg
om leden veroordeeld te krijgen. Gezien de aard van de
aanslagen wordt aangenomen
dat het om een zeer militante
kern gaat, die zich na acties

tegen apartheid nu tegen het
asielbeleid richt.
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Politiebeveiliging
verscherpt bij
huis bewindslieden
Van onze verslaggever
AMSTERDAM — De beveiliging van een aantal bewindslieden is
verscherpt, na de bomaanslagen op de woning van Kosto en op het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Kosto, die donderdag zijn werk
hervatte, heeft laten weten dat voor hem speciale veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. De huizen van onder anderen premier Lubbers
en minister d'Ancona van WVC worden permanent door de politie
bewaakt.

Voor de woning van Lubbers in de
Rotterdamse wijk Kralingen is zelfs een
observatiecontainer geplaatst. Ook het
huis van VVD-fractieleider Bolkestein
is onder politiebewaking gesteld. In de
verklaring van .de actiegroep RARA,
die de verantwoordelijkheid voor de
bomaanslagen heeft opgeëist, wordt
Bolkestein als enig kamerlid met name•
genoemd, omdat hij vindt dat minderheden zich beter moeten aanpassen aan
Nederlandse regels en wetten.
Het Landelijk Coordinatie Centrum,
waarin ambtenaren van de ministeries
van Binnenlandse Zaken en Justitie
voortdurend de veiligheid beoordelen
van politici, diplomaten en andere belangrijke personen, besloot donderdag
tot de verscherpte beveiliging van de
bewindslieden en Bolkestein. De ministeries wilden het besluit niet toelichten:
„Over beveiliging worden nooit uitspra-

ken gedaan." Tot nu toe bestond de
bewaking van de woningen van ministers en staatssecretarissen uit een intensieve surveillance van de politie.
De voorzitters van de vier grote fracties in de Tweede Kamer hebben de
regering gevraagd om nader overleg
over de veiligheid van politici. Dat gebeurde in een besloten bijeenkomst van
de kamercommissie voor inlichtingenen veiligheidsdiensten. Tijdens de in-

derhaast bijeengeroepen vergadering
werden de fractievoorzitters van CDA,
PvdA, VVD en D66 door de ministers
Dales van Binnenlandse Zaken en
Hirsch. Ballin van Justitie nauwgezet
geïnformeerd over de beveiligingssituatie.

Minister Hirsch Ballip zei dat hij bereid is te praten over een betere bewaking van bewindslieden, maar waarschuwde voor overhaaste conclusies.
Volgens hem moet beveiliging niets
meer en minder zijn dan op basis van
reële feiten nodig is. De bewindsman
stelde dat na de bomaanslagen van
RARA niet plotseling allerlei kordons
om mensen heen gelegd moeten worden. „Er dient op een verstandige manier met het gebeurde te worden omgegaan "
De politie wilde gisteren niet ingaan

op eventuele resultaten van het technisch onderzoek op de plaatsen van de
bomaanslagen. Het sporenonderzoek in
Den Haag is klaar en de technisch rechercheurs in Grootschermer hopen
vandaag hun werk af te ronden. Het
onderzoek in Noord-Holland neemt
meer tijd in beslag dan verwacht, doordat het huis van Kosto wegens instortingsgevaar eerst moest worden gestut.
Kosto heeft inmiddels vervangende
woonruimte gekregen. Het zal zeker zes

maanden duren voordat de vernielingen aan zijn eigen huis zijn hersteld.
Volgens de staatssecretaris zal de verzekering alle schade aan zijn woning en
die van zijn buren vergoeden. Op zijn
departement in Den Haag ontving Kos-

to een grote hoeveelheid reacties en
steunbetuigingen.

In tegenstelling tot officiële mededelingen is bij de explosie in het ministerie
van Binnenlandse Zaken niet de afdeling voorlichting en communicatie het
zwaarst getroffen, maar de directie coordinatie minderhedenbeleid.
Door de klap zijn documenten weggewaaid en de archieven deels vernietigd.
Er zijn stukken verdwenen die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van
een kamerdebat en een vergadering van
de Culturele Raad van Europa in Maastricht, die binnenkort worden gehou-

den.

Het is niet duidelijk wat hiervan de
gevolgen zijn. Het departement kon
niet zeggen waarom de verwoestingen
op de afdeling minderhedenbeleid zijn
verzwegen. De ambtenaren van deze directie vrezen dat de bom met opzet tegen hun afdeling is gericht. Dat is niet
gebleken uit de verklaring van RARA.

Binnenlandse Veiligheidsdienst
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Asielbeleid
ondankbare
taak voor

bewindslieden
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E terroristen van de Rara hebben i.
het 'Kommunikee' waarmee zij ,hun
aanslagen op het huis van staatssecretaris

Kosto en een ministerie verklaarden, het
asielbeleid als motief aangegeven.
„Met deze acties willen wij een grens
stellen aan het asielbeleid dat mensen atschrijft, uitsluit en ontmenselijkt. Een be'
leid gemaakt door loyale ambtenaren es,
politiek verantwoordelijken. Aanwijsbaar
en aan te pakken", schrijft de terreurgroep.
Op het asielbeleid wordt geregeld zware
kritiek uitgeoefend, van links en rechts.
Voor de een is het beleid te hard of te zakelijk, voor de ander te toegeeflijk. De bewindslieden van justitie, Hrsoh Ballip en

Kosto, moeten tussen de klippen zien door
te zeilen.

" Verder mag iedere buitenlander dléi
rechtsgeldig in Nederland is, na verloop
van tijd zijn gezin of een huwelijkspartner'
hierheen halen. Zo komen 30.000 buitenlanders per jaar ons land binnen, vooral uit
Turkije en Marokko.
Deze intocht is gebaseerd' op. de Grond-..
wet die zegt dat iedere in gezetene dezeltdd'
tochten heeft, en op het Europese verdrag,
• voor de bescherming van de reehtén van de
mens. „Dat zijn grote verworvenheden;
waaraan je niet mag morrelen," zei Kosto,
onlangs in Elsevier.
Emoties
' $mcttes komen vaak los als er wordt, geraat over buitenlanders die voor aeielverening aankloppen als slachtoffer van burgeroorlog, milieuramp, hongersnood of beroerde politieke of economische omstandigheden In hun land. Zij vallen niet onder het
begrip 'vluchteling' als ze niet aan vervolging hebben blootgestaan.Om humanitaire redenen worden zulke

mensen toch geregeld toegelaten als 'ge-

Het uitgangspunt, en

doogden', In principe voor drie jaar. Maar
hier ligt een bron van conflicten. omdat Ne'
derland een 'restrictief toelatingsbeleid'

daarin worden ze Ka-

merbreed gesteund, is
dat ons land overvol is

voert.

en daarom geen Immi-

Kosto hamert er geregeld op. ,.Als we tegen economische migranten geen barrières
opwerpen, zou zich een geweldige stroom
mensen uit de wereld richting Nederland
bewegen omdat ze het hier prettiger denken te hebben dan in eigen land."
Een andere bron van emoties vormen de
naar schatting honderdduizend Illegale buitenlanders in ons land van wie er velen met
onbekomfuerde medewerking van ambte•
naren glbruik maken van de sociale rege•
liegen. Ook deze mensen kunnen onder om.
standigheden als 'gedoogde' worden toege
laten, maar verder wil Kosto ze hardpi

gratieland kan zijn.
Buitenlanders die zich
hier om economische
redenen willen vestigen, worden slechts
mondjesmaat toegelaten.
"Nederland is wel
gastland voor vluchtelingen", zo onder- ..

streepten zij nog eens

in juni In een brief aan
de Tweede Kamer.
Maar niet iedere bul-

tenlander die zich

gaan aanpakken. •:

meldt als asielzoeker

Advocaten

«t

is een vluchteling. Vorig jaar werden 9.000

asielverzoeken afgewezen. Er dienden. zich

Bij dit alles wordende bewindslieden van
justitie op de huid gezeten door een organisatie als VluchtelingenWerk en niet minder

:

21.000 asielzoekers aan. door JACOUE8

dan e50 advocaten die zich hebben gespex

Een vluchteling is OEN BOER
'iedere persoon die ge-

ss^serss^s^

gronde vrees heeft
voor vervolging van-

wege zijn ras, godsdienst, nationaliteit, pd
litieke overtuiging of tot een bepaalde sociale groep behoort', aldus het Vluchtelin-'
genverdrag van de Verenigde Naties. Daar'
houdt Nederland zich aan. Vorig jaar wer=
den ongeveer zevenhonderd mensen als
vluchteling toegelaten.

•

cialeerd in vreemdelingenzaken. .^
Andere Westeuropese landen kampen
met soortgelijke problemen als Nederland.
Ze worstelen allemaal met de toelating en
opvang van vreemdelingen en met felle
maatschappelijke reacties, soms gewelddadig, zoals nu uit onverwachte hoek ook in
ons land. Ook in dit opzicht vervagen dei
grenzen in Europa. Hirsch Ballin en Kostd
hebben een ondankbare en riskante taak.

Binnenlandse Veiligheidsdienst
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REEKS VALSE BOMMELDINGEN
TILBURG/ROTTERDAM
--- Ze kunnen mij wel blij
maken, maar niet bang." Vanuit Hongkong reageert burgemeester Brokx van Tilburg
geschokt maar strijdbaar op
het nieuws dat zijn stad
woensdagavond werd opgeschrikt door een anonieme
bommelding.
Als voorzitter van de commissie herstructurering openbaar vervoer reist Broker na.. mens het ministerie van ver'-eer door het Verre Oosten.
Ij denkt dat hij als burgervader tot mikpunt van `een lugubere grap' werd gekozen,
omdat het huis van de In Tilburg wonende minister van
Justitie Hirech Ballin scherp
werd bewaakt.
Zowel het appartementencomplex waar Brokx woont
als het stadhuis werden na de
melding ontruimd. Bij het
stadhuis werd een verdacht
pakje gevonden, maar dat
bleek een ongevaarlijk transistorradlootje te bevatten. De
politie van Tilburg acht de
kans klein dat de dader wordt
achterhaald. De sporen liggen
niet voor het oprapen en de
politie is niet van plan Intensief te gaan speuren.
Valse bom-meldingen leidden gisteren ook tot opschudding In Rotterdam. waar het

Brokx: Ik ben niet bang
Airport Hotel en het Novotel
bij het Brampark het mikpunt
waren.
Personeelsleden en bezoekers van het Novotel Braink werden morgen
larmeerd nadat om halt 10
een anonieme man opbelde
met ae mededeling dat een
halt uur later een bom zou
ontploften. Meteen werden de

gea

gasten en medewerkers
geëvacueerd. De politie sloot
de wegen in de omgeving af,
maar er gebeurde niets. Om
kwart over tien doorzochten
drie politiemannen het hotel.
waar ' niets verdachte werd
gevonden.
Tegen 4 uur 's middags ontving de receptioniste van het
Rotterdam Airport Hotel aan
150

de Vliegveldweg de telefonische melding dat om 5 uur
een bom zou ontploffen. Op
aanraden van de politie werd
het gebouw ontruimd, maar
de melding bleek vals.
Loos alarm bleek ook de
melding die gistermorgen
binnenkwam bij het Brabants
Dagblad In Den Bosch, waar
bij het reclasseringsbureau
een bom zou zijn geplaatst.
De politie, die het niet nodig
vond het gebouw te ontruimen, vond niets onheilspellenda.
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Getracht met
bommelding

verslavende
medicijnen
te krijgen
Van een onzer
verslaggevers
SPIJKENISSE — Een
21-jarige drugsverslaafde
heeft gisteren in Spijkenisse met een bom-melding
geprobeerd om van een
apotheek verslavende medicijnen los te krijgen. De
politie zag zich genoodzaakt om enkele straten af
te letten en woningen en
winkels te ontruimen. Zo'n
vijftig bewoners moesten
hun huis uit.
In het telefoontje met de
apotheek had de dader gedreigd dat er een bom zou
ontploffen en dat een door
hem gegijzeld meisje zou
worden gedood als niet op

een bepaalde plek aan dé
Orchideestraat een zakje
met de medicijnen zou
worden neergelegd.
Nadat alle voorzorgsmaatregelen waren genomen besloot de politie het
ïakje op de aangegeven
plaats neer te leggen. Terwijl de politie op de loer
lag werd het pakje niet
door de dader weggehaald,
maar werd het opgeraapt
door een winkelende
vrouw, die het mee naar
huis nam. De man belde
vervolgens de apotheek opnieuw op en voor de tweede
keer werden de medicijnen
in de Orchideestraat neergelegd. Meteen toen hij ze
er wilde weghalen werd hij
gearresteerd.
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Rotterdams
stadhuis ontruimd
na bommelding
Van een onzer

verslaggeefsters
ROTTERDAM — Het Rotterdamse stadhuis is gister-

avond bijna twee uur ontruimd geweest na een tele-

foontje dat er- een bom zou
zijn In het gebouw. Dat ge-

beurde net voor het tweede
deel van de gemeenteraadsvergadering waarin de gemeenteraad zich uiteindelijk
definitief uitsprak over de
aanleg van een stadsbrug, een
metrostation en een toevoer-

weg met viaduct naar het stedebouwkundige project Kop
van Zuid. De herindeling van

deelgemeenteraden stond ook

op de agenda.„We hoorden net
even voor acht uur dat we de
raadzaal niet in konden„, al-

dus de wethouder van onder-

wijs en culturele minderheden, mevrouw E. Hallesleben.
„Dus gingen we eigenlijk heel
rustig naar beneden in de hal

en later naar een café recht
tegenover het stadhuis, waar

iedereen aan de koffie heeft

gezeten. Er was geen enkele
paniek. Iedereen reageerde
heel lakoniek, ook de mensen
op de publieke tribune. Maar

als je erover napraat hoor je
hier en daar wei boosheid.

Dat mensen zoiets doen!”
Burgemeester Peper vertelde dat hem kort voor acht uur
een telefoontje had bereikt,
waarin met verdraaide stem
werd gemeld dat om halt ne-

gen een bom zou exploderen
In de raadzaal. Peper zei dat
hij geen risico had willen nemen en de melding serieus
had genomen.
Toen bleek dat er niets aan
de hand was, werd kort na
tien uur de raadsvergadering
hervat en kon er weer over de
brug worden gepraat. Een geknikte éénpyloonabrug. Die

moet zo chique worden dat hij
de kwaliteit van een heel stedebouwkundig project omhoog tilt. De gemeenteraad
ging er schoorvoetend mee
akkoord.
Duurder
Maar met de nodige investering van M66 miljoen gulden
Is hij ook 70 miljoen gulden
duurder dan oorspronkelijk In
kas was. Dat 'veel duurder'
geldt ook voor de aanleg van

een metrostation en een toe-

voerweg met viaduct naar de
plaats waar hoogwaardige
woning- en kantorenbouw op
de linker Maaloever moet komen.. Er moet bij elkaar 56e
miljoen gulden aan kredieten
voor worden vrijgemaakt

voor de Infrastructuur van
het prestigieuze stedebouw-

Het Rijkiss een belangrijke
partner als geldschieter. Het
gemeentebestuur denkt de 29
miljoen gulden, die Rotterdam zelf moet bijpassen voor

die Infrastructuur, te kunnen

'financieren met Inkomsten uit
grondexploitatie, bezuinigin-

gen en verder door te bezien
waar geen geld voor hoeft te
worden uitgetrokken.

Wethou4er J. Linthorst

(ruimtelijke ordening) tekende bij het kostenaspect wel
aan dat het ,.geen gewoonte

moet worden dingen onnodig

duur te maken. Maar soms
mag het ook wel eens een
stukje duurder zijn", zei Linthorst over de tientallen miljoenen, die extra moeten worden uitgegeven. Vooral als
het om een brug gaat die de
verbeelding meer zichtbaar

maakt. Ik denk dat de brug
uitdrukt wat we met de Kop
van Zuid beogen."
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Van een onzer verslaggevers
DEN HAAG, vrijdag
De twee bommen die door de terreurorganisatie Rage zijn.
gebruikt bij het opblazen van het woonhuis van ataatseecretaris van Justitie mr. A. Kosto en de aanslag op het ministerie
van Binnenlandse Zaken in Den Haag, blijken uit de eerste
onderzoekingen door explosieven-deskundigen van de politie
„van zeer professionele makelij".
Politieonderzoekers toon- In anti-imperialistische kring.
den zich gisteren onder de De gemeentepolitie van Den,
idruk van de zwaarte van de Haag en de rijkspolitie van.
oommen, die vermoedelijk Alkmaar worden hierbij ter--.bestonden uit kneedsprings- zijde gestaan door zeven
tof en tot ontploffing werden
van de Centrale
gebracht door elektrische cherche Informatiedienst' ,
tijdgestuurde ontstekingsme- (CRI) en misdaad-analisten,
chanismen. Je kunt hier niet van de BVD.
meer spreken van kinderBekend is dat de BVD en
werk, dit was het werk van CRI een vrij goed beeld heb-..
professionele criminelen ben van de BaB,a-dadergroep,
zoals dat in Nederland nog die zijn wortels heeft In krin- .
niet eerder is vertoond", al- gen van anarchisten met een
dus een bij het onderzoek be- hoog opleidingsniveau.
trokken explosieven-deskundige.
Technische rechercheurs
zullen niet eerder dan midden volgende week inzicht
hebben in de juiste samenstelling en zwaarte van de
twee RaRa-bommen.

-

Immense klus
Het analyseren van de
bomresten is volgens de onderzoekers „een immense
klus". Door de zwaarte van
de gebruikte explosieven is
zo'n ravage ontstaan dat technische rechercheurs er gisteren nog niet in slaagden bij
de explosiehaarden te komen. Bij het zwaar gehavende woonhuis van PvdA-bewindsman Koste konden onderzoekers gisteren nagenoeg niets uitrichten wegens
acuut Instortingsgevaar. Wel
zachten rechercheurs met behulp van een hoogwerker op
het dak van het huis naar
stilleetuigen en miniscule
aanwijz
ingen.
Een ongekend groot politieteam onder leiding van de
landelijk terreur-officier van
justitie mr. Floris Varenkamp
heeft gisteren de jacht geopend op de daders van de
aanslag, die worden gezocht
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Sommige
politici
extra
bewaakt
Van onze verslaggevers
DEN ~Cl — De Tweede Kamer en
het kabinet zullen nagaan of de veilig.
held van politici in Nederland Is gewaarborgd dan wel verbeterd moet worden.
CDA-fractieleider Brinkman, voorzitter van de Kameroommissle voor de Inlichtingen- en Velilgheidsdlensten, deelde dat gisteren mee na geheim beraad
met de ministers Dales (binnenlandse
zaken). Hirsch Ballin (justitie) en velligheldsfunctlonarissen. onder wie BVDchef Doders Van Leeuwen.
Hlrsch BaUm verklaarde dat hij niet
onmiddellijk 'allerlei kordons' om mensen wil. Politici die een verhoogd risico
lopen, genieten tijdelijk extra bescherming. Dat is volgens de minister op dit
moment voldoende.
Bij het huis van premier Lubbers in
Rotterdam werd gisteren een container
geplaatst, van waaruit de politie de woning voortdurend In de gaten houdt.
pa directeur van de BVD heeft Brinkman en diens collega's Wt ltgens
(PvdA), Bolkeetein (VVD) en Van Mierlo (De8) ingelicht over de politieke achtergrond van de Rara-groep, die de
bomaanslagen op Kosto en Binnenlandse Zaken heeft opgeëist en haar bindingen met buitenlandse groepen.
De
commissie
vooral
was
geinteresseerd in de vraag waarom de
BVD door de aanslagen zo volstrekt
werd verrast, nadat de harde kern van
Rara eerder dit jaar acties had aangekondigd.
Op pagina !b
Roep om politieke controle op BVD
Deskundige waarschuwt
Veel valse bommeldingen
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Naïef
Na de aanslagen van woensdag
is het probleem van de beveiliging van politieke voorlieden terecht weer hoog op de politieke
agenda geplaatst. Hopelijk behoudt dat vraagstuk een hoge
prioriteit en verslapt de aandacht
niet naarmate de afstand tot het
verwerpelijk gebeuren in de tijd
toeneemt.
Tot voor de aanslagen reageerden politici met grote wnvd als
werd gesproken over extra beveiliging. Zij vonden dat een inbreuk
op hun particuliere leven die een
goede relatie met de kiezers In de
weg staat. Om hun afkeer van
beveiliging te onderstrepen werd,
zonder enig bewijs overigens,
verklaard dat meer politie geweld
zou uitlokken. Er moest tenminste sprake zijn van een concrete
of algemene dreiging voordat met
extra beveiliging akkoord werd
gegaan.

r

Het wordt tijd dat politici meer
tekening gaan houden met mogelijke bedreigingen.
Terwijl overal in de wereld
sprake is van toenemend geweld,
moet, helaas, worden verondersteld dat deze beker niet aan
Nederland voorbijgaat. Ook terroristen trekken profijt van verdwijnende grenzen, betere communicatlemogelijkheden en nieuwe technieken.
Een te ontspannen opstelling
ten opzichte van extra bewaking,
zelfs als er geen concrete bedreiging Is, is dan ook niet op zijn
plaats.
Naiveteit en onnozelheid zijn
hoe dan ook uit den boze.

15-11-1991

Geheim
Te midden van al het publicitaire geweld na de bomaanslagen op het huis van
staatssecretaris Kosto en het
ministerie van Binnenlandse
Zaken schonk het Journaal
ons een adembenemende dose-up van het hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst tijdens een haastig belegde persconferentie.
Geheim agenten mochten
nimmer beantwoorden aan
het verwachtingspatroon

te Schot inmiddels reclame
maakte voor een whisky van
Japans brouwsel was al onge
loof [ijk genoeg, vond ik. Dus
dit, nee, dit kon er echt niet
meer bij.
De werkzaamheden van
een geheim agent dienden
zich in het g iep te voltrekken, meende ik altijd. De
opdrachten die hij vervulde,
konden doorgaans het daglicht niet velen. Zelfs zijn
vrouw mocht niks weten.
Had Le Carré mij niet geleerd dat zekerde hoogste
chef van een veiligheidsdienst zijn echtgenote reeds
een jaar of vijfendertig in de
waan tiet dat hij iedere ochtend trouw naar zijn werk
bij het nationale postwezen
ging, of iets dergelijks?
Nou dan!
Dus afgezien van de vraag

of onze allerhoogste 007 bui-

ten zijn bazin Ien Dales wet
een vrouw had, was er voor
mij bij nader inzien slechts
een conclusie mogelijk: hier
had het BVD-op hoofd een
heel andere bedoeling mee.
Maar welke?
van de vijand, had ik wei
eens gehoord, dus wat dat
betreft hadden wij met de
reincarnatie van Oliver Herdg op die plek een goeie.
Maar een persconferentie?
Jazeker, mr. A. Doeters
van Leeuwen, zoals hij zich
noemde, gaf een speciale
persconferentie, hetgeen mij
aanvankelijk zeer verbaasde.
Sinds wanneer hielden hoofden van geheime diensten
persconferenties? Ik had alle
dikke boeken van John ie
Carré gelezen. De thrillers
van Frederick Forsyth kenden geen geheimen meer
voor mij en de pockets van
pan Fleming las ik bijna uit
mijn hoofd voor. Van alles
gebeurde daarin, maar persconferenties? Nooit!
Ze gingen daar zekerde
kat op het spek binden! Mijn
hemel, ik zag M., de baas van
James Bond, al een persconferentie geven voordat Dr.
No moest worden uitgeschakeld. Dat Bonds beste vertolker Sean Connery als rasech-

Doeters van Leeuwen verklaarde op die persconferentie dat het nu eenmaal onmogelijk was om twintig of dertig
-verdachten vierentwintig uur per dag te schaduwen. Waarop ik onmiddeilijk dacht dat het dus wel
mogelijk was. Zaten misleiding en manipulatie immers
niet in het takenpakket van
iedere geheime agent?
Natuurlijk!Dat was het!
Hij wilde die gangsters van
de RaRa misleiden! Hij zat ze
op de hielen! We hadden ze
bijna te pakken! De BVD
stond op het punt om al die
gasten in een keer bij elkaar
te vegen en aan justitie over
te leveren! Ze moesten alleen
nog
hun schuilplaatsen
r
Een andere reden om als
hoofd van de BVD mopvallend zijn eigen falen t benadrukken kon ik in elk geval
niet verzinnen.
En bestond-ie eigenlijk
wel, Dotters van Leeuwen?
Welnee.
Ik vergeleek zijn postuur•
met het hare en wist meteen
dat hij gewoon Ien Dales in
vermomming was.
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Ministeries en -'BVD nemen beveiking onder de loep

Hirsch Ballint Geen
kordons om politici
1
Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, vrijdag
De ministers Dales (Binnenlandse Zaken),
rsch Ballip (Justitie) en het hoofd van de BVD,
Docters Van Leeuwen gaan op een rijtje zetten
hoe de beveiliging rond politici nu is geregeld is en
wat daaraan moet worden verbeterd.
Op korte termijn zal hierover een notitie naar de fractieleiders van de vier gro te
politieke partijen In dé Tweede Kamer worden gestuurd.

Naar aanleiding van de
bomaanslagen op staatssecre-

omgegaan."
Op moment zijn de velllgheidsmaatregelen rond bewindslieden en fractieleiders
vooralsnog tijdelijk verscherpt. Bij de privé-woningen van enkele ministers en
staatssecretarissen zijn inmiddels politieagenten geposteerd, terwijl bij de huizen
van de overige bewindslieden
en de fractieleiders Intensief
wordt gesurveilleerd.

di

taris Kosto (Justitie) en het
ministerie van Binnenlandse
Zaken, die zijn opgeëist door
de militante actiegroep
RaRe, vond gisteren een vertrouwelijk gesprek plaats tusBij de woning van premier
sen de vaste kamercommissie
voor Inlichtingen- en Veilig- Lubbers in Rotterdam staat
heidsdiensten, voornoemde sinds gisteren een zogeheten
observatiecontainer. Agenministers en het BVD-hoofd.
,,_CDA-fractieleider Brink- ten bewaken zowel de voor:i verklaarde na afloop van - als de achterkant van het
.ut overleg dat de commissie, huis. Met de extra beveiliging
waarin hij en de fractieleiders voldoet de Rotterdamse polivan PvdA, VVD en D66 zit- tie aan de uitdrukkelijke
ten, is ingelicht over het poli- wens van het ministerie van
tieonderzoek. In het belang Binnenlandse Zaken.
van dit onderzoek wilde
Brinkman hierover geen nadere mededelingen doen.
Verder Is overeen gekomen
dat de vier fractieleiders de
komende weken met de regering extra veiligheidsmaatregelen rond politici zullen bespreken. Op basis van een
notitie zal tot permanente
aanscherping van de beveiliging worden besloten.
Minister Hirsch Ballip
vindt dat de extra beveiliging
van vooraanstaande politie
n

weigoed moet worden gedoseerd. „Het is onverstandig
om nu te besluiten dat er
allerlei kordons om politici
heen worden gelegd. Er dient
op. een verstandige manier
met het gebeurde te worden
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13oiii1)rnuiii c•111ag nul' cie]
111i.iisleriii111 iii I)ell Aaltag
:1s> Ipolitischcr I liaatergrund
/mtr. Rrit.+.ul, 13. November

Jas niederhindische I,w ,rminiueriunt und
► niuivlas \Vc ► hnhnu' des .Srncrr.+srlir.•aïr.+ int Ju. ii_
A ►d

.atrrieuert. Ao+ln. sind in der Nacht zunt Mitiwuch
11 unthenanschlage veriiht worden. 1)ie Bomben
verursachten bettiichtlichen Sachscliaden. Menschen worden j beu nicht vetleut, da die Polizei

rund eire Sttuule vor den Explosionen telefonisch
gewarnt worden war. Am Morgen erkl(irte sik
die «Reiolruiu ►ccïre uarirue+i.+ii.+(h(•.tl iiu v , für die

Anschliige verantwurtfich. Sic hahe dainit gegen
die As)lpolitik der Ilaager Regierong protesticren
wollen. 1 )ie 1 Intergrundurganisatic ►n halte bereits
Kitte der achtziger Libre .on sick reden gemachl,
als sic mchrere Anschl3ge auf cine niede,iindische Sul+ennarktkette oud Ttnkstcllen des ShellKonze,ns veriil ► te, weit die heiden Finnen noch in

Siidafrika &inter dein dertigen Apurtheidtegime
huilt waren. liis muf elven Verdltchtigcn, der

wegen juristischer Formfehler wieder freigelassen
woede, sind die T'Llter nie aufgesptirt worden. .

1)i.ktession tien Eliielitliiugsluger
1)er sozialdemukr..uisclie Staatssekrctiir Kosto

ist I'iir C.esetn^ ► e ►rlagen vum Sununer dieses Jahres sercultwurtlkh. rtaeit deren — oll nsichtlidh
chancenluse — Asylbewenccr in gtwhlussene
Lager eingewicsen werden sollen, tint ihr Unter-

lauchen vor der Ausweisung zu verhindern. Lint
die noch relativ bescheidene Zahl von Asylbewer-

hern, die im vergangenen Jahr aber inmierhin von
1.1 (NNI nuf 21 1N141 angescliwullen ist, einzttditbunun, sullen die Ausliinder innerhalb eines
A1 ►► nats node ihrer Asylanfrage in aussichtsluse
I'alle rni(i in solche nlil eitier gewisser (h ctnce int
Verfabten untersrhieden weu'den. Die Aassichts-

lusen sollten in eire Art Gefiingnis gesterkt werden, was im niederhintlischen Parlantent inzwisJmen allerdings nuf breite Ablehnung gestossen
ist. (legen eist gesehlossenes Auffanglager auf
dept Amsterdamer fluglctfen Schipol, das auf 120
I'latce :utsgcharn werden soli, wn olfenyic:hllich
chanrenh+se Nruankihmmlinge aul'zunehtnen, lat
sick bisher jedoeb nur die kleine Oppositiunspartei «(min Link'.» ausgesprochen.
1)1e Nicderlande (iihren, wie olie 111inisterin für

Wohlt:rhrt und Kultur, d'Anrnna, kiirilich zugab,

and larc►ra►rJev-ungspolitik. 1 rnv_dem hal sick der W inderttngstiherschuss

eire schil re.brrikiire;t+r/-

vue 1986 lis 1991) von 32 OQU auf nmm 61)1)4)1) erht ht. 1)ahei handelt es sick aker juni uhervvicgenden 'Teil urn 1 amilientus:+n menfiihrungen. Als
1 er,*u mik, c- 1'ri hei st ++liet die grosse 7ahl der il-

Icg.deu 1 iu++:umdeter angesehcn, die sick nael
Selb itzungen :ud' 50 000 bis It1A 000 beiliuft. I)avon werden jtihr liefs gut 10 001) aufgegriffen end
ausgewiesen. Nach dept Verschwinden des Eiscrnen Verhangs end in jtingster Zeit insbesundere
nael sleet Gewalttiitigkeiten gegcn Aaskinder int

hemelharten l)eutschLuitl wilt[ eist starke. Anstei}eu ,duohl der Zahl der Asylhe+veriuer ah
au ,h tier Illegalen beltirchlet.
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MEN KOMT MEER te weten over de bedrijvers van politiek geweld door te kijken naar hun daden en niet naar
hun manifesten. Dit geldt ook voer de RARA, de kleine
extremistische groep die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de bomaanslagen op de woning van staatssecretaris Kosto en het departement van binnenlandse zaken.
De bijgeleverde verklaring verraadt een beeld van de
wereld als ëén grote samenzwering, maar het. geweld zelf
is niet vrij van opportunisme: Zuid-Afrika is hit, vluchtelingen zijn in. Dat de Zuidafrikaanse verzetsbeweging zelf
liet weten niet gediend te zijn van aanslagen in het buitenland deed destijds al niet ter zake, evenmin als nu de
voorspelbare reactie van organisaties die zich ècht inzetten voor asielzoekers. De zelf aangewezen morele zaakwaarneming van RARA gaat over alles en is daardoor niet
veel meer dan een ongedifferentieerd nihilisme.
De daden van de RARA bevatten een duidelijker boodschap. Het geweld is dichter dan ooit bij personen gelegd
en ook de kracht van de gebruikte middelen is een streep
omhoog gegaan. Dat een waarschuwingstelefoontje niet
werd vergeten, is natuurlijk een belangrijk element, maar
toch kan men zich afvragen of de bommenleggers wel precies beseffen waarmee ze bezig zijn. Dit soort laffe aanslagen tegen politieke figuren is in ons land betrekkelijk gemakkelijk. Dat heeft niet te maken met publieke onverschilligheid maar heeftjuist een diepe betekenis voor de
wijze waarop Nederland en zijn bestuurders zich met elkaar verhouden.
Het Binnenhof is van ons allemaal. Maar onlangs is
daar in de onmiddellijke omgeving een parlementair journalist met een mes aangevallen. En nu dan die bomaanslagen. Dient de beveiliging niet te worden verscherpt? De
tegenwerping luidt dat aanslagen nooit zijn te voorkomen.
Belangrijker is de vraag wat verscherpte beveiliging kan
bijdragen tot de rust en vastberadenheid van de samenleving als geheel. Rust en vastberadenheid zijn. immers
het beste antwoord op politiek geweld, waarvan op de keper beschouwd de enige hoop is dat de samenleving op
hol kan worden gebracht.

Dat mag echter niet de ogen doen sluiten voor de risico's en de opdracht om die naar vermogen te beperken.
Om direct te denken in termen van persoonsbeveiliging
gaat te ver. Maar intensivering van de reguliere waakzaamheid van de politie naar de onderkomens van publieke figuren toe is wellicht toch mogelijk. Dit dan overigens
in het gezonde besef dat beveiligingsbeleid wel eens gemaakt lijkt te zijn om te worden doorbroken.
BIJ EEN GEBEURTENIS als deze gaan de gedachten
al gauw naar de Binnenlandse veiligheidsdienst. Deze
heeft zoals bekend sinds enige tijd een nieuwe huisstijl en
stapte gisteren dan ook direct in de schijnwerpers van de
publiciteit. De BVD -moet zijn weg in'de nieuwe openheid
kennelijk nog een beetje vinden. Niet iedereen zal het
hebben begrepen dat BVD-chef Docters van Leeuwen een
scherp beeld van de RARA zegt te hebben en tegelijk deze aanslagen een volslagen verrassing voor zijn dienst
noemt. Een dergelijk optreden heeft wellicht een functie
om een gezond besef van betrekkelijkheid te verdedigen
tegen het gevaar van wat wel is genoemd de ,,vermenigvuldiging van woede" waarop terroristen uit zijn. Maar
daarvan zijn in het Nederland van na de aanslag gelukkig
geen tekenen waar te nemen. ,
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Landelijk opsporingsteam gevormd

BVD door bommen
volkomen verrast
Door ea ozer redactearw

ROTTERDAM, 14 NOV . De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) was volkomen verrast
door de aanslagen op de woning van staatssecretaris Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken.
Dit heeft het hoofd van de BVD,
A. Dotters van Leeuwen, gisteren

toegegeven. Hij verklaarde dat

het voor de BVD vrijwel onmoge-

lijk is om het soort aanslagen als

op Kosto adequaat te voorspellen.
Om de daden van de beide
aanslagen op te sporen is een landelijk politieteam same ngesteld,

bestaande uit enkele tientallen rechercheurs en medewerkers van
de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) en de BVD. Het
team staat onder leiding van de
landelijk officier van justitie voor
terrorismebestri'din g .
De BVD zoekt de daders van

de aanslagen in een groep mensen

zetten hun bommen nu eenmaal

met buiten op de stoep in elkaar."

Dotters van Leeuwen zei dat er
de afgelopen tijd wel een aantal
aanslagen waren voorkomen. „en

er zijn mensen in Den Haag die
weten waar ik over spreek". Hij

wilde niet zegg en wanneer dit was
en om welke doelen het ging.
De woordvoerder van de Haagse gemeentepolitie was vanmor-

gen aanmerkelijk minder stellig
over de kring waarin de daders

moeten worden gezocht. Hij stelde dat het onderzoeksteam had
„kennisgenomen van de brief die

ook bi het ANP is bezorgd. Daar
staat RARA onder".

met een „anti-imperialistische

ideologie". Er zouden in Neder-
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land zo'n 400 mensen zijn die de-

RARA IN ISOLEMENT/
VEILIGHEID POLITICI

ze ideologie aanhangen. De harde
kern hiervan bestaat uit twintig à

dertig „intelligente en goed uitge- fs Dotters van Leeuwen zei dat
ruste' mensen die elkaar al 15 t de BVD al eerder .gewaarschuwd

!aar kennen, aldus Docters van

[.eeuwen. Zij zaten bij elkaar „op
de HBS" en bereiden hun acties
meestal voor in zeer kleine g roep-

jes of zelfs alleen, aldus de BVDchef. „En als je er niet zelf bij

bent als ze een bom in elkaar sta
ken dan weet je het niet".

Vierentwinti g uur schaduwen

had tegen een wijziging in de
RARA-doelen, van acties tegen
apartheid naar een strijd tegen

het asielbeleid en de Eur
o pes e
eenwording. RARA heeft zich tot
nog toe nooit met geweld gericht

tenen personen. De huidige
„nieuwe star omhoog op de geweldsspiraal . eenaanslag op een

zou nogal p roblematisch zijn en

vermoedelijk ook weini g oplevere n. „Je kunt niet onzichtbaar in

privé-wonin g met een veel zwaardere bom dan tot nog toe werd
gebruikt, had hij echter niet ver-

een kamertje gaan zitten en ze

wacht.

••
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Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM. 14 NOV. De grootte

van de tas die voor de woning van
Kosto werd aangetroffen en de
omvang van de schade die de explosie daar gisteren aanrichtte geVen explosievendeskundigen vol-

RARA-explosief geen
amateuristische bom

doende houvast om over de aard

van het gebruikte explosief te ontilbaar maken.
speculeren.
Dat RARA gebruikmaakte van
Zeker is, zeggen zij, dat geen de handzamere sprin gstof 'Iremizelf bereid 'zwart buskruit' of an- te' (ammonium- en calciumnitraat
der pyrotechnisch mengsel is ge- met aluminium), die aannemers
bruikt. De $rondstoffen voor meestal gebruiken bij sl oopwerk,
zwart buskruit (kaliumnitraat,
liet evenmin voor de hand. Het
zwavel en houtskool) zijn moeite- lijkt niet moeilijk om op naam
loos verkrijgbaar en het mengsel van een Babex-aannemer (Babex
is al met een kapotgeknepen fietskampje te ontsteken, maar bus-

uit heeft een veel te geringe
orisante werking. Het kan alleen

opgesloten in een zware stalen

omhulling met zijn 'defiagratie'

vernielingen aanrichten. Het ver-

eiste opsluitsysteem zou de tas

is de bond van aannemers be-

voegd tot het gebruik van ex plosieven) springstof te bestellen,
maar voor de schade die is aan g e-

richt zou al gauw zo'n twintig ki-

lo Iremite nodig zijn geweest. Dat
heeft de tas waarschijnlijk niet
kunnen bevatten.

zich een initiaalspringstof bevindt) tot ontsteking te brengen.

De slagpijpjes, die nog geen twee

gulden per stuk kosten, worden

bi' duizenden door aannemers en
ot^f*hore-werkers gebruikt. Ze zijn
met een gewone batterij en een

paar tussengeschakelde elektroniBovendien zijn er circuits waar-

aan met vergelijkbaar gemak veel

krachti ger springstoffen zijn te
onttrekken: de offshore en de

(militaire) genie. „Wat ik heb
vernomen over de aanslag in
Grootschermer doet mi j
meest denken aan een eedspringstof, met name
`Kneedspringstof-nummer 5', een
zeer brisant explosief dat veelvul-

dig door de genie wordt ge-

bruikt", aldus een deskundige.
Van 'nummer S' zon maar zo'n
tien kilo nodig zijn. Het ex p losief
is met een simpel elektrisch ontstekertje (een slagpijpje' waarin

sche componenten tot detonatie
te brengen. Voor de tijdontste-

king is een wekker te gebruiken
waarvan de aangepaste kleine wij-

zer op het gewenste moment een
contact sluit.
'Nummer S', dat Nederland
destijds in grote hoeveelheden in
Israel kocht, bestaat voor 90 pro-

cent uit Pentriet (PETN, pentacrythritol tetranitraat), een verbinding die ook in het beruchte
'Semtex' voorkomt. Dat RARA

dus Semtex zou hebben gebruikt
noemen experts 'romantische onzin'.
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RARA verkeert met bomaanslag`.
Door onze redacteur
GEERT MAK

AMSTERDAM. 14 NOV .

Het was
het najaar van 1917. In een ver-

vallen kamertje bij de Amster-

op•Kosto in isolement

damse Haarlemmerpoort stonden
twee leden van de sociaal-anarchistische jeugdorganisatie Sajo
om een ruw houten tafel. Het wa-

ren de beruchte, woeste anarchist
Koerman en een nieuw, j ong lid.
Deze laatste was in werkelijkheid
een politie-infiltrant.
Koerman toonde trots wat ze
allemaal wel niet in huis hadden
voor de grote revolutie: eigengemaakte bommen en wel drie
handgranaten. Hij tiet den druppel vloeistof o p een korrel onbekende stof vallen — „een fel sis-

sende vuurstraal, welke bijna het
plafond, raakte, deed mij met
stoel en al achterover tuimelen„,
zou de jonge anarchist/ politieman later schrijven. Maar al die

politiek systeem al eeuwenlang
burgerlijk van karakter is, doortrokken van compromissen, in te-

genstelling tot de aristocratische,

autoritaire en militairistische be-

stuurssystemen in de landen om
ons heen. Zelfs op het hoogtepunt
van de toch niet bepaald geweldloze kraakbeweging in het be g in

van de jaren tachtig bleef het bij
een aantal incidenten. De interne
sociale controle van de kraakbe-

weging heeft altijd het ontstaan
van een omvangrijke golf 'polderterrorisme' kunnen voorkomen.
Op een anarchistencon grea in
bommen en handgranaten hebben Arnhem,
eindoktober 1917, krezelfs Koerman in dat roerige jaar gen de radicale
anti-impi's met
1917 nergens gebracht.
Anders dan in Italie, Duitsland

en Frankrijk heeft Nederland
nauwelijks traditie op het gebied
van politiek geweld. Een van de
oorzaken is vermoedelijk dat ons

hun concept van een 'daadwerke-

lijke revolutionaire strijd' dan ook
geen voet aaa de grond. En ook
degenen die 1 zich Dorps lil
tooiden met de naam RA RAa
ken moe te worden. In het veel
aangehaalde RARA-'interview' in
het blad Confrontatie, eind juni
van dit jaar, verklaarde men voor-

lopig van acties af te zien, zolang

'het draagvlak' daarvoor ontbrak.
De aanslagen van gisteren zijn
daarom in verscheidene opzichten

uniek. In de eerste plaats wegens
de bijna on-Hollandse kracht en
kwaliteit van het gebruikte bommenmateriaal. In de tweede
plaats door het doorbreken van de

urenlange, ijzeren code van de
ederlandse militante actieweNreld:
wel geweld tegen materiaal,

geen geweld tegen personen. In
de derde plaats door het isolement, ook binnen de actiewereld

zelf, waarin de aanslagen plaatshebben.
RARA is leen organisatie in
de gebruikelijke zin van het
woord, het is hooguit een naam.

De wereld van de militante actie
is een los netwerk waarbinnen ie-

der clubje en zelfs ieder individu

in hoge mate autonoom opereert,

waar wel bepaalde code's gelden,
maar waar men ook, om de verwarring nog wat te vergroten,
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graag andermans naam leent. Ieder activistenclubje in het land
heeft op het hoogtepunt van de
Shell-acties veel eens een slang
van een benzinepomp doorgesneden en dat 'namens RARA geclaimd. Ook bij deze aanslagen
weerspiegelt zich die autonomie.
De bommen zijn bijvoorbeeld op
veel riskantere wijze geplaatst
dan in de verklaring was beschreven.
Het is dan ook de vraag of deze
RARA-acties wel uit dezelfde
hoek komen als vroegere aanslagen. In kringen rondom voormalige RARA-activisten kwam het
nieuws van de aanslagen gisteren
als een volkomen verrassing Een
bekend groepje uit de harde actiekern van de Staatsliedenbuurt
had zijn activiteiten sinds enige
tijd verlegd naar het vluchtelingenbeleid, dat wist iedereen,
maar in tegenstelling tot de Shellen Macrolagen hing er onder
insiders 'niets in de lucht' en ook
in het actieblad NN was niets

merkbaar van een bijzondere
campagne teen staatssecretaris
Kosto en zijn illegalenbeleid.
Illustratief voor het isolement
waarbinnen deze aanslagen plaatshadden is ook de stijl van de verklaring die gisteren aan de pers
werd gestuurd: waar het gewone
actiewereldje — inclusief RARA
— al ruim een decennium uitmunt in geheel eigen postmodern
Nederlands, doen taal en stijl van
de brief denken aan een op hot
geslagen jurist of een dolgedraaide ambtenaar.
Geen vis kan zonder water.
Geen terreurgroep kan lang voort`bestaan zonder vrienden, kennissen en sympathisanten waar men
in tijden van nood terecht kan.
En spreken we nog niet eens

over het politieke `draagvlak',
zonder welke militante acties volgens de redenering van RARA
zelf zinloos zijn. Dat alles ontbreekt bij de aanslagen van gisten. Alles zal nu afhangen van de
vraag of de activisten-wereld ook
deze acties van de 'kameraden en
kameradinnen' met de mantel der
loyaliteit zal afdekken. Vindt zo'n
verbreding niet plaats — en niets
wijst daar op dit moment op —
dan zal het vermoedelijk toch bij
een enkele, incidentele 'sissende
vuurstraal' blijven.
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]Binnenlandse Zaken:
geen extra beveiliging
Door een aasar redacteuren

DEN HAAG. 14 NOV. Er is geen

aanleiding extra maatregelen te

treffen voor do beveiliging van

bewindslieden, al is de dreiging
van . aanslagen wel wat toegenomen sinds de aanslag op staats-

dienst aan plaatselijke politiekorpsen, meestal over beveiliging van
een concreet object en niet van

een persoon, worden volgens Opstelten altijd opgevolgd. De maatregelen varieren van een extra
surveillance tot veel ingrijpender

secretaris Koste. Dit zegt I. Opstelten, directeur-generaal open-

beveiligingen. Doctors van Leeu-

ken.

een beveiligin gs regime". Het eva-

bare orde en veiligheid van het
ministerie van binnenlandse za-

De 'grote evaluatie-driehoek'
voor de beveiliging vaal personen,
waarin de BVD, het directoraat

openbare orde en veiligheid van

Binnenlandse Zaken en het direc-

toraat politie en vreemdeli ngen-

zaken van Justitie met elkaar
overleggen, toonde zich gisteren
op een inderhaast belegde persconferentie betrekkelijk nuchter

over de bomaanslagen op staatssecretaris Koste en op het ministerie van binnenlandse zaken.
BVD-directeur O. Docters van

Leeuwen zei over het feit dat de
BVD totaal verrast was dat ,,niemand tot het onmogelijke is gehouden".
Opstelten zei dat er in principe

wen zet na afloop van de persoon-

ferentie dat sommige bewindslieden „wel degelijk zuchten onder

luatie. en besluitvormingssysteem
wordt vooralsnog niet gewijzigd.

Ook wordt niet gekozen voor een
veel *neer zichtbare beveiliginq,
zoals in sommi ge landen gebruikelijk is. Ook de beveiliging van
het ministerie van binnenlandse
zaken wordt niet aangepast.

Docters van Leeuwen zei na afloop van de persconferentie dat
hij nu meer reden tot ongerustheid heeft dan een jaar geleden,
toen de Golfoorlog op uitbreken

stond. De dreiging van terroristische acties op Nederlands gtond-

gebied gaat volgens.de BVD-chef

24 uur per dag' door de 'lándelijkk

op dit moment uit Joegoslavische
groepen, de IRA, de ETA, dé
Turkse Dcv Sol, de Koerdische
PKK, de Sikhs, en zo kan ik er
nog wel dertig noemen„. In •Ne

van personen. Adviezen van deze

derland vormen de RARA-groep,
de Molukken en extreemrechts
de belangrijkste bedreiging, aldus
Doctors van Leeuwen.

coördinatiedienst' Gegevens worden geevalueerd die van beien
kunnen zijn voor de veilighei

NRC–Handelsblad, 14-11 -1991
Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 14 NOV. De vestla-

ring van RARA dkaisteren werd
bezorgd bij het ANP In Utrecht
klopt niet. Er zitten opmerkelijke
diserepanfies tassen de besehrijring van wat er zou gebeuren en

wat— voor zover bekend -- b
in
In de verkisdag slaat dat „n

herhaalde tijdige waarschuwingen

Veel discrepanties in
verklaring van RARA
ministerie van justitie Is slechts
ééuwaal gewaarschuwd, namelijk
bi de Haagse brandweer. Bij `et
minister e adé waar de hele nacht
bewakiegspe soneel . aanwezig
was, is — wederom voor zover be-

objec
ten ” boommen zoudenj af-.
politie,
ga an. Voor de explosie Mij het
hals pan Koste le een waarschukend b gemaakt — geen melding
wing bkoaten bij de rijksbi nnen gekomen.
politie In Alkmaar. Van waar-- ;
Kortom,, dee auteurs van de verschuwingen bij de brandweer en klaring hun belofte niet nagehij Koste, .thuis Is ,toor n zover le.. komen. Daarmee hebben ze een
kend geen sprake geween. Ook Is ianZIeâIijk risico genomen.
j.
de waarschuwing Riet herhaald. maar melding doet is het Als
Voor de bedoelde aanlag' op bet
dat er Riets gebeurt, zeker 's

decrte
w

de

De polit ie leeft

en direct Koste uit bedg
ebed,'
maar dat konden de daden niet

weten. Zijn ze in de beurt Wijven
wachten om zich èrv*U te' verge.
wk+sea ' dat' K~ ' amr ,.w ten
kwam? Dat Is behoorlijk riskant
In zo'n klein dorp. Of hebben ze

dat spiet gedaan en durfden ze de
mogelijke coRSepuentie aan dat
Koste met vrouw en al de lucht kl
Het doet ogáál kabliig asas de

bom In bet verkeerde ministerie
neer te leggen, zeker la vergelij-

king tot _de naar Nederlandse

maatstaven professionele kwaliteit
van de be zelf.
In de verklaring wordt gesteld
dat zowel in Grootschermer als
bIj het Crverscheidene

ladingen In^c^
Is di
wat oget^
^^ vert

zij heb-

ben slechts één kaal geboord. De
politie trof ook tsaar één tas toet.
Vieven
aanerbij de maw van
het
Zijn
plaimen o het
laatste ne t her
zien? Of p de
verklaring opgesteld de
door
u oerlag
niet van de' hoed en de rand wis.

tea?
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In Amen brachten sympathisanten van de RARA nanacht op diverse plaatsen leuzen aan. (Foto Sake Elainga)
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Grootschermer verwerkt klap nuchter,
Door oase cerrespoadsat
ROB SCHOOF

ORÓOTSCHBRMER, 14 NOV.

Volgens een van de omstanders is
het nog een geluk dat de bomaanslag op het buis tegen de per, soon van And" was gericht en
niet een nieuwe trend inluidt in
Grootschermer. „Je kunt hier nog
je fiets op vrijdagavond laten
staan bij het café. OR maandag
staat hij er nog steeds.
Als de avond koud en vochtig
invalt spoeden de laatste nieuwsgierige bewoners zich naar huis.
Voor de naargeestig verlichte
overblijfselen van het huis van
Kosto maken bewakers van een
beveiligingsbedrijf hun ronde

door de tuin. Twee dorpelingen
hervatten de biljartcompetitie in
het café tegenover het huis van
de staatssecretaris. Deze zit even
verderop bij vrienden.
In de loop van de dag heeft het
café zeven nieuwe ruiten $ekregen. „Ach, als het maar met te
vaak ge beurt is het niet zo erg",
zegt Trees, de barvrouw. Zij was
een van de weinigen die de explosie heeft gezien. Nadat de buurman, lid van liet brandweerkorps,
de bewoners van het café had gewaarschuwd, stapte zij met man

en kinderen in de auto, vlak voor
de klap. „Eerst een lichtflits,
daarna een gigantische rookontwikkeling. Als we niet in de auto
hadden gezeten waren we door de
schokgolf tegen de muur gekwakt." Op het voertuig, dat van
het buis werd gescheiden door
een tuin, een slootje en een weg,
daalde een regen van as en gruis
neer.
Het zeventiende-eeuwse dorp
— feitelijk één straat met een
lengte van 1.400 meter waaraan
zo'n zeshonderd mensen wonen,
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- heeft de klap van gisterochtend snel en nuchter verwerkt.
„Hier gebeurt nooit iets", zegt
een omstander. „Het zal toch niet
zo zijn dat wij hier nu ook criminelen krijgen?' Fietsen, auto's en
voordeuren zullen niet, zo is de
verwachting, plotseling met sloten
worden behangen.
Over het onderzoek kjt de
plaatsvervangend groeQscommandant van de rijkspolitie WesterKoggenland, J. Basten, geen mededelingen doen. De technische
recherche heeft nog nauwelijks

kunnen werken, omdat het instortingsgevaar te groot werd geacht.
Een deel van de bovenetage is
door de explosie naar beneden gekomen, in de huiskamer en de
serre staan dwarsbalken schots en
scheef door elkaar. Basten: „De
zaak zal eerst moeten worden gestut. Daarna kunnen we pas binnen gaan kijken". Voorlopig gaat
de politie ervan uit dat de krachtige bom in een .plastic zak aan
een trap aan de achterkant van de
woning is gehangen. Tips heeft de
politie nog niet gekregen, maar

Baaien hoopt dat de ogen van de
omwonenden door publikaties in
de pers geopend zullen worden.
Het enige houvast dat de technische recherche op dit moment
heeft bestaat uit de resten van de
plastic ;ak die in de tuin achter
het huis zijn gevonden.
Om mogelijke getuigen te achterhalen wordt niets aan het toeval overgelaten: bijna alle inwoners van Grootschermer zijn gisteren en vandaag al door d'e politie gehoord. De anderen zullen
deze week nog volgen. De schade
aan de voormalige burgemeesterswoning waarin Kesto woonde en
die aan de omringende panden'
beloopt in de honderdduizenden'
guldens.
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Partijen beraden
zich over noodzaak
beveiligen politici
Door een Dazer redacteuren
DEN HAAG, 14 NOV.

Politieke partijen in Den Haag beraden zich op de vraag of de beveiliging van politici in Nederland scherpere maatregelen vergt.
De bomaanslagen op het huis van
staatssecretaris Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken
waren voor de fractieleider van
hot CDA in de Tweede Kamer,
Brinkman, aanleiding een extra
vergadering uit te schrijven van
de Vaste Kamercommissie voor
inlichtingen- en veiligheidsdiersten. Die (besloten) bijeenkomst
zou vanmiddag worden gehouden.
Een van de taken van de commisiiie is het toezicht op de BVD.
In het algemeen reageren politici terughoudend op de vraag of
er zwaardere veiligheidsmaatregtles moeten worden getroffen, zo
als ze dat ook deden toen onlangs
Journaal-verslaggever Laroes in
de buurt van het Binnenhof werd
neergestoken. Bij de VVD wordt
wel nagedacht over een verscherpte bewaking van bewindslieden, zo liet het Kamerlid Dijkstal gisteren weten. „We moeten
toch iets meer doen dan er nu ges
beurt." Fractieleider Bolkestein
van de VVD, die in het geschrift
•

waarin de actiegroep RARA de
aanslagen claimt met name wordt
genoemd, zei vanochtend op de
NCRV-radio niet geschrokken te
zijn van de aandacht voor zijn
persoon. „Ik heb, voor hetere vuren gestaan, meiar het is natuurlijk vervelend.' Bolkestein zwengelde onlangs het debat in Nederrand over het minderhedenbeleid
aan en zei vanochtend niet van
plan te zijn zich nu de mond te
laten snoeren.
Brinkman wilde zich gisteren
niet uitlaten over de vraag of bewindslieden permanent een extra
bewaking moeten krijgen. Wdltgena (PvdA) sprak de hoop uit
dat dit in de Nederlandse cultuur
niet nodig zal zijn. „Je moet je
als politicus gewoon op straat
kunnen begeven". Ook Van Mierto (D66) en Beckers (Groen
Links) gaven verklaringen uit, die
erop neerkwamen dat het veiligheidsbeleid niet bepaald moet
worden door op zichzelf betreurenswaardige incidenten.
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`Tegengeweld' van
RARA gericht op
sober asielbeleid
Door oase redacteur
FRANK VERMEULEN
DEN HAAG, 14 NOV.' Het vreem-

delingenbeleid van staatssecreta
ris Kosto (justitie) wordt in het
pamflet waarin RARA de verantwoordelijkheid voor de bomaan-

slagen gisterochtend opeist in verband gebracht met de misdaden
van de nazi's tegen de joden.
RARA staat met het trekken van
die historische parallel echter niet
alleen. Toen Kosto dit voorjaar
aankondigde dat er in het kader
van het nieuwe asielbeleid speciale opvangcentra zouden worden
ingericht voor kansloze asielzoekers, sprak het CDA over „coneentrattekampachtige" toestanden
die in die centra zouden ontstaan.
Overigens hebben de plannen
voor die aparte centra het in de
Kamer tijdens de debatten (eind
augustus/begin september) over
het nieuwe asielbeleid niet gehaald.
In andere bewoordingen veroordeelde ook voormalige TweedeKamerlid voor Groen Links Andrée van Es afgelopen zondag in
Amsterdam "het angstaanjagend
taalgebruik" van staatssecretaris
Kosto, dat volgens haar bedoeld is
asielzoekers af te schrikken. In
een analyse die grotendeels gelijk
is aan die van RARA — met verwijzingen naar de Duitse neonazi's, de deportatie door Italie van
Albanezen, de algemene verharding van het migratiebeleid in
West-Europa — stelt Van Es dat
politici, en met name Kosto, toveel gericht zijn op „het verbeteren van instrumenten om mensen
te weren". Politici zouden „in
woord en daad duidelijk moeten
maken dat vluchtelingen veilig
• zijn in Nederland". Het verschil
tussen de betogen van Van Es en
RARA is dat de oud-politica geweld veroordeelt en eenoplossing
zoekt in „Europese afspraken om
mensen op te vangen'. RARA
kiest ,de weg van wat genoemd
wordt "ncobzakelijk . tegengeweld". ,

Feit is dat het nieuwe asielba;
leid, waarvan Kosto vele malen
heeft gezegd dat het „sober doch
humaan" is, vergeleken met de
oude praktijk is verzakelijkt. De
overheid wil snel een strikt onderscheid maken tussen „echte"
asielzoekers, op de vlucht wegens
vervolging op grond van geloof,
ras of politieke overtuiging, en
asielzoekers met economische.
motieven. De reden hiervoor is.
groei van het aantal asielzoekerl.
dat de afgelopen jaren naar Ne-.
derland kwam van 6.000 in 1986
tot naar schatting 25.000 dit jaar.
In totaal kwamen vorig jaar bijna
een half miljoen asielzoekers naar
West-Europa. In alle landen heeft
die toestroom geleid tot verstopping van de procedures, lange
wachttijden voor asielzoekers en
oplopende kosten. Tijdens een
conferentie over het Europees migratiebeleid dit najaar in Luxemburg kwamen de meeste landen
tot de conclusie dat het moerendeel van de asielzoekers ten onrechte een beroep doet op het
Vluchtelingenverdrag.
In Nederland leidt dit tot een
asielbeleid waarbij de behandeling van asielaanvragen wordt ge•
halveerd (van gemiddeld 24
maanden naar 12), een centrale
aanmelding van asielzoekers op
vier plaatsen (met acht dependances), een uitbreiding van de ; mogelijkheid op asielzoekers die via
Schiphol binnenkomen "dp te
houden aan de grens", een verkorting van de beroepsprocedure
en een snelle doorstroom van
„echte" vluchtelingen. Verder
worden illegalen strenger aangepakt, krijgen mensen die dat wild
len een vliegticket en wat zakgeld
om terug te keren, en is de mogea
lijkheid geschapen om afgewezen
asielzoekers te interneren.

Tegen dit beIeiá ls-fir,,?ibbil=
zakelijk tegengeweld" van RARA
gericht, waarbij de gekozen datum, 13 november, overigens gebaséerd blijkt op een misverstand.
RARA verkeerde in de veronderstelling dat de vergadering van
Europese ministers van justitie
i Brussel bedoeld was
gisteren in
om te komen tot harmonisatie van
het Europees asielbeleid, terwijl
het hoofdthema in werkelijkheid
de bestrijding van EG-fraudes
was. Het overleg waar kennelijk
door RARA op gedoeld wordt,
heeft plaats op twee en drie december in Den Haag.
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40MMENTAAR
Aanslagen
HET IS BEGRIJPELIJK dat door de bomaanslagén van RaRa
de discussie over de beveiliging van Nederlandse politici en'
overheidsgebouwen weer is opgelaaid. Die discussie moet
ook de volle kans krijgen, want over de ernst van de aanslagen kan geen misverstand bestaan. Toch moet ook in dit geval worden opgepast dat de emoties niet de overhand krijgen. De beveiliging zal nog eens terdege onder de loep genomen moeten worden, maar een volledige bescherming is
.onmogelijk te bieden. Het zou buitengewoon triest zijn als
de verwerpelijke actie van een minieme groep ertoe zou leiden dat politici zich uit het openbare leven moeten terugtrekken of achter een klein legertje beveiligingsmensen
moeten wegkruipen. Een nadere analyse verdient ook de rol
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), die gisteren
liet weten totaal verrast te zijn door de aanslagen. Tegen de
achtergrond van het gewelddadige verleden van RaRa en
de publiek gemaakte aankondiging dat de aandacht zou
worden verlegd naar het asielbeleid is verduidelijking van de
BVD-rol noodzakelijk.
HET 1S UITERAARD van belang dat de daders zo spoedig mogelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen. Daarnaast kan men alleen maar hopen dat ook de daders tot het
besef komen dat hun daad volstrekt contraproductief werkt.
Wie werkelijk begaan is met het inderdaad vaak ellendige lot
van asielzoekers zou geen slechtere daad hebben kunnen
bedenken. Over het asielbeleid In ons land kan in volle vrijheid worden gediscussiëerd. En dat moet vooral zo blijven:
TOET

Binnenlandse Veiligheidsdienst
A/d~Yng Relaties en C en waloen
S!

Haagache Courant, 14-11-1991

Omvangrijk team werkt
aan oplossing aanslagen
Den Haag . - Enkele tientallen
rechercheurs en BVD-agenten
houden zich inmiddels bezig
met de aanslagen op staatssecretaris Kosto en het ministerie
van binnenlandse zaken. Het
team is samengesteld uit Haagse politie, rijkspolitie in Alk-

maar, Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) en Binnenlandse Veiligheidsdienst

Haagache Courant,
14-11-1991

Bomalarm
blijkt loos
Tilburg - Een anonieme bommelding heeft
gisteravond in Tilburg
voor paniek gezorgd.
De politie kreeg even voor
acht uur een telefonische
melding binnen van geplaatste bommen bij het
stadhuis en een appartementencomplex aan hdt
kasteel Twikkelerf.
In het complex heeft burgemeester Brokx van Tilburg een woning.
Enkele tientallen bewoners moesten voor korte
tijd hun woning verlaten.
Burgemeester Brokx was
niet thuis, hij verblijft in
het buitenland.
Op het stadhuis kwam een
abrupt einde aan een commissievergadering. De politie vond later op de avond
èern pakketje bij het stadhuis. Daarin zat een transistor-radio.
Eerder op de dag kwamen
ook de politie van Den
Haag en Leeuwarden In actie na bommeldingen. In
Den Haag ging het om het
ministerie van financiën
en in Leeuwarden .om de
woonwijk De Meenthe
waar staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting
op bezoek was.
Ook hier ging het om loos
alarm.

ten, directeur-generaal openbare orde en veiligheid van Binnenlandse Zaken. Daarom zijn
beveiligingsmaatregelen getroffen, maar welke dat zijn wil
hij niet zeggen. CDA-fractievoorzitter Brinkman heeft verzocht om een spoedige bijeenkomst van de Kamercommissie
voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.
VVD-fractievoorzitter Boikestein laat zich door de gebeurtenissen van gisteren niet van de
wijs brengen, zo reageerde hij
werkzaamheden hervat. Hij op het noemen van zijn naam in
heeft een overvolle agenda met het RaRa-communiqué. Bolkevoornamelijk besprekingen en stein stelde in september in een
moet ook de achterstand die hij krante-interview dat minderhegisteren heeft opgelopen zien den zich beter moeten aanpasin te halen. De explosie in zijn sen aan Nederlandse wetten en
woning heeft het overgrote deel regels. Vanwege deze opvatting
van een onvervangbare verza- heeft RaRa zich tegen hem gemeling schilderijen en aarde- keerd. „Ik ben niet van plan om
werk vernietigd. Van de overige mij noch door uiterst links noch
huisraad is eveneens nauwe- door uiterst rechts af te houden
lijks iets over. Verzekeringsex- van wat ik wil doen en wat ik wil
perts hebben meegedeeld dat zeggen", zei Bolkestein vande schade van de explosie is ge- morgen voorde NCRV-radio.
Een van Kosto's voorgangers op
dekt in elke opstalverzekering.
De getroffen verdieping van justitie, D66'er Zeevalking,
Binnenlandse Zaken is voorlo- meent dat 'juist hij deze aanslag
pig onbruikbaar. Circa vijftig beslist niet verdient' gezien zijn
ambtenaren hebben vrijaf ge- 'rechtvaardig en duidelijk bekregen, andèren kregen een leid'.
Haagse belangenbehartigers
vervangende werkplek.
Door de aanslagen van gisteren voor vluchtelingen en asielzoeis de dreiging voor een aantal, kers hebben het geweld sterk
gebouwen en personen toege- afgekeurd.
nomen, aldus mr. I.W. Opsttl(BVD). De Haagse officier voor
landelijke terroristische misdrijven, mr. F. Varekamp, heeft
de leiding.
Het technisch onderzoek naar
de samenstelling van de bom in
Den Haag wordt vandaag afgesloten, zo verwacht koordvoerder S. van Woensel. Het onderzoek in de woning van Kosto in
Groot-Schermer wordt wellicht
vandaag hervat, nadat het gisteren wegens instortingsgevaar
was gestaakt.
Kosto heeft vanmorgen zijn
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BVD verrast door bomaanslagen
door onze NIEUWSDIENST

Den Haag — De heftigheid van
de jongste acties van de Revolutionaire Anti Racistiese Aktie
(RaRa) heeft de BVD verrast.
Dit heeft het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
mr. A. Docters van Leeuwen,
gisteren gezegd.
De bomaanslag op het huis van
staatssecretaris Kosto was de
eerste die was gericht tegen een
bewindsman persoonlijk. Bovendien zijn de gebruikte bom-•
men aanmerkelijk zwaarder
dan de brandbommen en lichte
explosieven waarmee RaRa tegenstanders voorheen te lijf
ging. BVD-hoofd mr. A. Dotters
van Leeuwen schetste gisteren
een beeld van de terroristische
actiegroep. Hij onthulde dat de
heftigheid van de jongste acties
de BVD heeft verrast. „Dit lag
niet voor de hand, gelet op het
patroon van eerdere aanslagen". Ook was het een verrassing dat Kosto doelwit was. Er
was geen enkel signaal, waaruit
kon worden opgemaakt dat hij
gevaar liep.
De Binnenlandse Veiligheidsdienst denkt de daders van de
bomaanslagen te kunnen vin-

den in een groep van twintig tot
dertig mensen met anti-imperialistische denkbeelden. Deze
groep vormt de harde kern van
de RaRa-beweging. Deze antiimpi's, zoals Docters hen
noemt, zien geweld als geschikt
middel om ideologische doelstellingen te bereiken.

Geslonken
RaRa is de laatste jaren flink in
omvang geslonken, stelde Docters van Leeuwen. De beweging
telt ongeveer vierhonderd aanhangers. Aan het begin van de
jaren tachtig had de beweging
zeker tweeduizend sympathisanten. De leden van de harde
kern vormen een vermogende
groep, met grote kennis van wapen- en informatietechnologie.
„Het zijn geen jongeren. Dit
zijn dertigers, die geweld een
acceptabel middel vinden om
hun doeleinden te onderstrepen".
Uit de brief waarmee RaRa zich
verantwoordelijk stelt voor de
aanslagen, blijkt dat het geweld
niet tegen personen is gericht.
Dotters van Leeuwen zei gisteren dat de daders niettemin
aanzienlijke risico's lopen mensen te treffen. „Je kunt immers

nooit weten of er personen in de
buurt zijn als de bom ontploft".
De harde kern gaat volgens
Docters van Leeuwen prat op
contacten met zeer gewelddadige terroristische organisaties
als de Baskische afscheidingsbeweging ETA en de Rote Armee Fraktion in Duitsland.
De aanslagen op Kosto en het
ministerie van binnenlandse
zaken kwamen mede als een
verrassing omdat de BVD nauwelijks informatie kan vergaren in de kring van RaRa-leden.
„De mensen die de aanslagen
voorbereiden, doen dat in zeer
kleine kring. Bovendien kennen de mensen elkaar al heel
lang, soms wel vijftien jaar. Ze
zaten samen in de schoolbanken en plegen nu samen aanslagen. Een vreemde komt daar
niet tussen. Als je niet iemand
hebt die bij de voorbereidingshandelingen betrokken is, weet
je het niet. Zelfs de BVD kan
niet onzichtbaar in een kamer
aanwezig zijn", zei Dotters van
Leeuwen. Hij verklaarde wel
dat door middel van Infiltratie
andere aanslagen zijn verijdeld,
maar op vragen om een nadere
toelichting zei hij: „Daar geef Ik
u geen antwoord op"

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afdeling Rek~ties en Open Bronnen

G

•

Haagsche Courant, 14-11.1991

RaRa kondigde acties - te gen
asielbeleid al eerder aan
De brief van
RaRa waarin
de aanslagen
werden opgeëist.
Foto ANP

-

door onze NIEUWSDIENST

Den Haag — De koppeling van
apartheid en racisme met het
binnenlandse asielbeleid legde
RaRa ruim anderhalf jaar geleden al. Binnen een week stichtte de groep branden in twee gebouwen van de marechaussee,
op het ministerie van justitie in
Den Haag en in een luxueus
kantoorgebouw in Amsterdam.
Daarna werd het echter rustig
aan het front, tot gistermorgen.
De twee bommen gericht tegen
het 'misdadige asielbeleid' van
de overheid volgen op een reeks
aanslagen in de jaren tachtig tegen bedrijven die economische
banden onderhielden . met
Zuid-Afrika.
Berucht zijn de twee brandbommen bij Makro-vestigingen
in Duivendrecht (september
1985) en Duiven (december
1986). Na een derde brand, een
maand later, in de vestiging in
het Limburgse Nuth zwichtte
het Makro-moederbedrijf S11V
voor het geweld en stootte haar
Zuidafrikaanse belangen af.
Ook bekend zijn diverse acties
van de extremistische groepering tegen Shell. In Amsterdam
werd in 1986 een pompstation
in de as gelegd, in Alphen —
waar een ramp op het nippertje
werd voorkomen — was een
jaar later een dochterbedrijf
van Shell het doelwit, Daarnaast werd in 1988 geprobeerd

yá

drukkerij Elba in Schiedam In
brand te steken. Totale schade:
150 miljoen gulden.
Alleen voor de poging tot
brandstichting bij Elba werd
één RaRa-verdachte in een geruchtmakende zaak veroordeeld tot een jaar onvoorwaardelijke celstraf. De activist
werd meteen op vrije voeten gesteld, aangezien hij na het voorarrest van negen maanden in
aanmerking kwam voor vervroegde invrijheidsstelling.
Omdat een huiszoeking bij de
verdachte volgens het gerechtshof onrechtmatig was geweest
(de rechter-commissaris had
zich onvoldoende van zijn taak
gekweten) werd de man wegens
gebrek aan bewijs vrijgesproken van zes beschuldigingen,
waaronder brandstichting in
twee Makro-vestigingen.

Europa
Tijdens dit proces in april 1989
keerde de RaRa-verdachte zich
ook al tegen het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse
overheid. Hij sprak toen van
een 'snijpunt van racisme, seksisme, kolonialisme en neo-koloniale politiek'.
Pas in maart vorig jaar werd
duidelijk dat de militante groepering haar koers had gewijzigd. In een 'kommunikee' verklaarde RaRa dat 'de strijd tegen apartheid en racisme niet
ophoudt bij de grenzen van

Zuid-Afrika'. „Hier In Nederland is het wettelijk gelegitimeerd racisme de basis van het
vluchtelingenbeleid".
Het hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, Docters van
Leeuwen, zei gisteren dat de
brieven waarin deze aanslagen
werden opgeëist grote gelijkenis vertonen met de claim die
gisteren bij het ANP werd bezorgd.
Nog in juni vorig jaar beweerde
RaRa in het links-radicale
maandblad Konfrontatie voorlopig weinig heil te zien in nieuwe militante acties. „Met een
aanslag bereik je niets, als die
aanslag alleen maar materiële
schade oplevert en geen politiek effect heeft", klonk het
toen.
Klaarblijkelijk is men op dit
standpunt teruggekomen en is
opnieuw voor geweld gekozen
om het asielbeleid aan de kaak
te stellen.
Volgens professor H. Entzinger,
hoogleraar studies multi-etnische minderheden, heeft het
minderhedenbeleid hierdoor
een 'crimineel luchtje' gekregen. RaRa hanteert volgens de
hoogleraar methoden die in feite juist bij racistische groeperingen behoren, zoals recentelijk in Duitsland is aangetoond.
Entzinger: „Als ik allochtoon
was, zou ik het niet prettig vinden om zó vertegenwoordigd te
worden".
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Ministeries maar
licht beveiligd
door ROELOF HEMMEN

Den Haag — Wie eenmaal
een departement binnen
is, heeft alle gelegenheid
en tijd om te doen wat hij
wil.
De meeste ministeries werpen
geen bijzonder hoge barrières
op. De bezoeker moet opgeven
wie hij is en voor wie hij komt.
Na een telefonische controle
van de afspraak door de beveiligingsbeambte kan *hij doorlopen.
Hij wordt niet begeleiden hoeft
zijn identiteit niet aan te tonen
met een legitimatiebewijs.
Evenmin wordt de handbagage
gecontroleerd of de persoon gefouilleerd. Departementale bibliotheken en sommige kantines kunnen, zonder afspraak,
soms op vertoon van een (bij de
balie verkrijgbaar) bezoekersbrietje worden bezocht. Alle gelegenheid dus om een bom met
een tijdontstekingsmechanisme in een donker hoekje achter
te laten.
Naast de nagenoeg ongehinderde, kwaadwillende bezoeker
kan in principe ook een personeelslid explosieven of brandbaar materiaal mee naar binnen
smokkelen. Ambtenaren en uitzendkrachten kunnen met hun
pasje ongehinderd in en uit lo-

pen. Daaronder zijn nog lieden
die er een 'sport' van maken
om, zwaaiend met een gelijkend pasje, door te lopen. Wie
zijn pasje kwijt is, krijgt bij de
meeste departementen dezelfde dag weer een nieuw exemplaar.
Een derde categorie mensen
die in de departementale gebouwen in zekere mate hun
gang kunnen gaan zijn de
schoonmakers, die elke avond
tegen zessen beginnen. Zij zijn
in dienst van particuliere
schoonmaakbedrijven en hebben uit dien hoofde een doorlaatpasje.

Risico-analyse
„We hebben een goede beveiliging, maar af en toe slipt er iets
door. Dat is niet te voorkomen
met het systeem dat we hebben", aldus directeur-generaal
openbare orde en veiligheid
van het ministerie van binnenlandse zaken mr. I. W. Opstelten, in een understatement.
Hij zei verder dat nog wordt onderzocht hoe de bom die gisteren ontplofte in het ministerie
van binnenlandse zaken, naad
binnen is gebracht. De directeur-generaal zei dat er vooralsnog geen aanleiding is om de
beveiliging van ministeries te
wijzigen.
Vrijwel alle departementen

hebben echter hun bewakingsdienst opgedragen het toezicht
tijdelijk te verscherpen.
Volgens directeur B. Staal van
het beveiligingsbedrijf Randon
kan beveiliging in een land als
het onze nooit volledige bescherming bieden tegen dit
soort aanslagen. „Nederland is
geen politiestaat".
Voor het opstellen van een beveiligingsschema wordt een risico-analyse gemaakt. „De kans
dat een bom langs de controle
wordt binnengebracht, is te
klein om er de bewaking op af te
stemmen". Staal, die ook ministers tot zijn klantenkring rekent, stelt dat een toelatingscontrole sowieso niet sluitend
kan zijn als het bedrijf een zekere mate van openheid moet
hebben. „Ondanks de zware
controle op luchthavens gebeurt er toch ook wel eens iets
met vliegtuigen".
Wel is het heel gebruikelijk bij
grote instellingen, zegt Staal,
dat bezoekers van gebouwen
worden afgehaald bij de balie.
„Dat kan uit gastvrijheid gebeuren, maar ook uit veiligheidsoverwegingen". Bij Binnenlandse Zaken gebeurt dat
niet. Alleen bij de binnenlandse
veiligheidsdienst (BVD) wordt
de bezoeker constant vergezeld
door een medewerker van de
dienst.
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Zinloze bommen

N

a de bomaanslagen op het huis van staatssecretaris Kosto
en het ministerie van Binnenlandse Zaken is het verleidelijk de vermoedelijke daders te vergelijken met de Baski.
sche afscheidingsbeweging ETA, de Noordierse IRA en de Duitse
RAF. De zich links noemende leden van de Nederlandse RaRa lijken
er immers ook niet meervoorterug te deinzen met explosieven levens
in gevaarte brengen. Het doorsnijden van slangen van Shell-pompen
was hiermee vergeleken nog maar kinderspel.

Nu Zuid-Afrika eindelijk op weg is naar een maatschappij zonder
apartheid, zit RaRa kennelijk om nieuwe idealen en werkgelegenheid
verlegen. Duidelijk is dat het RaRa vooral is te doen om publiciteit.
Daarin is de groep in elk geval geslaagd. Of de asielzoekers er iets aan
hebben, moetechterworden betwijfeld. Nietalleen omdat de serieuze
bestrijders van het huidige asielbeleid ernstig in verlegenheid zijn gebracht. Maar vooral omdat een gewelddadige actie van zogenaamd
linkse mensen geweld van extreem rechts kan uitlokken. Niemand
De vergelijking met de genoemde buitenlandse terroristische organi- zit te wachten op taferelen bij Nederlandse asielzoekerscentra zoals
saties gaat echter al gauw mank. IRA en ETA hebben tenminste nog we ze helaas de afgelopen tijd in Duitsland hebben gezien.
een bepaalde ideologie, strijden voor een bepaalde zaak. Hoeverwerpelik de middelen ook zijn die men hanteert en het doel geen stap Te hopen valt dat RaRa en zijn sympathisanten snel tot het inzicht kodichterbij brengen. RaRa valt niet te betrappen op een duidelijke ide- men datbomaanslagen in ons land een klimaat van meerintolerantie
ologie, tenzij men het streven naar omverwerping van de hele maat- creëren. In dat geval kunnen deactiesvan gisternachtbeperkt blijven
schappij als een ideologie wil zien. RaRa onderscheidt zich bovendien tot een incident. De roep om een aanzienlijke verscherping van d e veivan IRA, RAF en ETA doordat de Nederlandse terroristen bij hun zin- ligheidsmaatregelen kan dan ook verstommen. Het geweld in landen
loze acties van gisternacht tenminste nog waarschuwende telefoont waar IRA, ETA en RAF actief zijn — landen waarin politie en leger
jes hebben gepleegd, waardooruiteindelijk door alertoptredenvan de veelmeerhetstraatbeeldbepalendaninNederland — geeftaandater
politie geen slachtoffers zijn gevallen. RaRa-leden lijken daardoor geen waterdichte beveiliging tegen terroristisch gedrag bestaat.
nog niet tule beschavingen respectvoor het leven te hebben verloren.
Dit alles neemt niet weg dat er wat meer energie zou kunnen worden
.n de uitgebreide brief aan het ANP heeft de groep zelf ongewild de gestoken in de opsporingen berechting van de plegers van aanslagen
zinloosheid van de aanslagen nog eens aangetoond. RaRa zegt op te als die van gisternacht, zonder onmiddellijk tot een heksenjacht te
komen voorde belangen van buitenlandse vluchtelingen, die door het vervallen. Nu de BVD dankzij de internationale ontspanning niet
Nederlandse asielbeleid zo onmenselijk slecht zouden worden bemeer zohoeftte letten op mensen met mogelijk communistische symhandeld. RaRa geeft echter toe zelf niets te kunnen doen aan de oorza- pathieën, heeft de dienst misschien wat tijd over voor andere zaken.
ken van het (internationale) asielzoekersprobleem. De — kennelijk
behoorlijk opgeleide — ledenvan RaRa maken lieverbommen op een
zolderkamertjedandatzehuntechnischekennis in dienst stellenvan
in armoe levende mensen in ontwikkelingslanden.
-

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afd~ Relaties en open aromen

i

Okt ^^

•

Rotterdams Dagblad, 14-11 -1991

Rotterdams Dagblad,
14-11- 1991

BVDve rrast

door harde

actie

Den Haas - De daders van' de

bo slagen op he

•

RaRa i s enorm
•
ri sico aan geg aan9
'

-

- ` BVD-hoofd Docters van Leeuwen zoekt daders
n:harde kern

rie van Binnenlandse Zaken
en op de woning van staat~.: Door Jos van den Camp 1
cretaris Kosto in Groot-Scherier moeten gezocht worden
.n een groep van twintig tot ` Den Haag - „Zo lang je zelf niet bij de voorbedertig leden van de harde kern reidingen van dergelijke aanslagen aanwezig
van de terreurgroep RaRa die ' ° bent,ishetnietmogelijkaandeweettekomen
allen
bij dehetBVD
bekeiid&ii1
Dat
heeft
hoofd
v tt ►ede wie de daadwerkelijke daders zijn. De BVD
dienst mr. Dotters van Leeu^ teveel, maar ze kan zich niet onzichtbaarmawen gisteren op een door Bin - ken in kamertjes waar dergelijke plannenwornenlandse Zaken -ere Justitie: den gesmeed.."
Dotters van
belegde persconferentie' . gezegt De BVD mag dan wel ge- BVD-hoofd mr. A. Dotters van Leeuwen
constateerd hebben in ;' Welke Leeuwen
`
meent te weten in welke (rechts).
Foto AAhu,
richting RaRa iets van plan kring van enkele tientallen menB.etIu us/ANP
was, aan de . aanslagen op . sen de daders van de bomaanslaKosto's huis en op het minste ;. gen moet worden gezocht. Maar onrust baart is dat de acties zich
rie.
Binnenlandse Zaken welke personen direct verantverharden: de bommen in zowel
(Justitie was eigenlijk doelwit)_ ' woordelijk zijn voor het plaatsen
Den Haag als Grootschermer hadheeft de BVD geen enkel mo- van de bommen is desondanks
den een vernietigende werking."
ment gedacht, liet Dotters van niet eenvoudig te achterhalen.
Dat werd ook gisteravond nog
Leeuwen weten:. „Het past .ih Hij zegt dat de dienst in algemene
eens duidelijk in de woning van
het geheel niet in de strategie zin op de hoogte was van het nieu- Kosto waar een vijftien man sterk
die RaRa de afgelopen; jaren .. we 'vijandsbeeld' van RaRa. Zo
team van tactische rechercheurs
heeft laten zien." Op de' pers- ; .deelde de terreurgroep in juni
en experts van de Explosieven
rnferentie werd de vorming van dit jaar in een anoniem interOpruimingsdienst van de Ko. an een speciaal team van de .i view in het links-radicale actieninklijke Landmacht sporenonHaágse politie, de rijkspolitie ': blad Konfrontatie mee dat de
derzoek deed. Vanwege instorvan het district Alkmaar en de strijd aangebonden moest wor- tingsgevaar moest het team zich
Centrale Recherche Informa- . den met het toekomstige Ver- 'snel uit de voeten maken. Zo lang
tiedienst (CRI) aangekondigd. enigd Europa en het vluchtelin- de totaal verwoeste woning niet is
genbeleid. En toch was ook de gestut kan het'ónderzoek niet
BVD verrast.
worden voortgezet.
Want de groep, die gistermorgen
een acht velletjes tellende verant- Anti-impi's
woording heeft bezorgd bij het Al- Dotters van Leeuwen omschreef
gemeen Nederlands Persbureau de beoogde dadergroep gisteren
in Utrecht, heeft zich volgens de als de zogenoemde anti-impi's:
BVD-baas nooit zo direct gericht anti-imperialisten die zich er op
tegen één persoon (Kosto). In het beroepen tegen de eenwording
verleden gingen de acties van Ra- van Europa te zijn en zich erop laRa uit naar louter instanties, zoals ten voorstaan contacten te onderSHV en Shell.
houden met de in Duitsland actief
Volgens Docters heeft de groep zijnde terreurorganisatie Rote Arzich nu op zeer glad ijs begeven:
mee Fraktion (RAF) en de Baski„Rara is een enorm risico aange- sche afscheidingsbeweging ETA.
gaan door deze bomaanslagen te
„Een groep van intelligente menplegen. Wie kon namelijk de ga- sen die inmiddels niet meer jonrantie geven dat er geen slachtof- gelui genoemd kunnen worden,
fers zouden vallen? Wat evenveel maar dertigers zijn. Ze steken
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—VERVQLGniet onder stoelen of banken ideologische actiedoelen te hebben
die ze onderstrepen met geweld.
Steeds hebben ze gezegd dat de
acties niet op mensen zijn gericht De risicovolle acties van gisterochtend hebben mij dan ook
echt verbaasd," herhaalt het
hoofd van de BVD, die onthulde
dat de dienst eerder dit jaar in
Den Haag een aantal aanslagen
heeft verijdeld. „Meer zeg ik daar
niets over."

Goede beveiliging
Volgens mr. J.W. Opstelten, directeur-generaal Openbare Orde en
Veiligheid van het ministerie van
Binnenlandse Zaken is de beveiliging van het ministeriegebouw
'goed' te noemen. Iedere ambtenaar moet een pasje tonen bij binnenkomst en bezoekers dienen
hun naam in te vullen. Opsteiten
geeft toe dat er geen identificatie
plaatsvindt bij Justitie noch Binnenlandse Zaken en zegt over het
binnensmokkelen van het bompakket: „Er is kennelijk iets tussendoor geglipt" De bomaanslagen hebben volgens de directeurgeneraal geleid tot enkele maatregelen op het gebied van persoonsbeveiliging. Welke maatregelen dat zijn wil hij niet zeggen.
„Maar we doen niet meer dan
noodzakelijk wordt geacht"
De bom in de woning van de
staatssecretaris in het Noordhollandse Grootschermer heeft zodanige schade aangericht dat het
huis rijp lijkt voor de sloop. Enkele omwonenden hebben inmiddels bij de politie verklaard dat ze
een uur voor het ontploffen van
de bom een langzaamrijdende auto in de buurt van het huis hebben gezien.
De getroffen tweede verdieping
van het ministerie van Binnenlandse Zaken is voorlopig onbruikbaar. Het gaat daarbij om de
werkruimte van de directie communicatie, de coordinator minderhedenbeleid en het secretariaat van de interdepartementale
werkgroep sociale vernieuwing.
Zo'n vijftig ambtenaren kregen
vrijaf, anderen kregen een vervangende werkplek. Ook Jan
Schaefer, voorzitter van de werkgroep sociale vernieuwing, kon
gisteren zijn kantoor niet gebruiken.

Bontmeldingen
De politie in enkele steden in het
land moest gisteren in actie komen als gevolg van bommeldinhet
gen. In Den Haag ging het
ministerie van Financiën, waar
een 'verdacht pakketje' was gevonden, en in Leeuwarden om de
woonwijk De Meenthe waar
staatssecretaris Heerma (Volkshuisvesting) op bezoek was. In
beide gevallen ging het om loos
alarm.
Dat gold ook voor Tilburg, waar
voor twee plaatsen werd gemeld
dat er een bom was geplaatst. Het
appartementencomplex aan het
Kasteel Twikkelerf waar burgemeester Brokx woont, werd gisteravond direct na de melding
ontruimd. Er werd niets gevonden. Op het stadhuis kwam een
abrupt einde aan een commissievergadering, toen daar eveneens
een bommelding binnenkwam.
De politie trof buiten een verdacht pakketje aan. Naeen onderzoek door de Explosieven Opspo.
rings Dienst (EOD) bleek dat het
niet ging om explosieven, maar
om een gedeeltelijk in tape verpakte transistorradio.
In Tilburg wordt overigens, na de
bomaanslagen van gisterochtend,
de woning van minister van Justitie Hirsch Ballin scherp in de gaten gehouden.
RaRa bleek zich echter te hebben
vergist in de vlak naast elkaar gelegen ministeries van justitie en
binnenlandse zaken. De bom ontplofte op de aangekondigde tijd
op de tweede etage van het ministerie van binnenlandse zaken.
De vergissing bleek later ook uit
de brief waarin Ralta de verantwoordelijkheid voor de beide aanslagen opeiste. Ook daarin was
sprake van het ministerie van justitie. De brief roerd's morgens om
08.30 uur aangetroffen in de brievenbus van het ANP-kantoor in
Utrecht. De brief bevat een uitvoerig exposé over het Europese
en Nederlandse asielbeleid waarin volgens RaRa „vluchtelingen
worden gedegradeerd tot een
niet-bestaan" en ,,voorgeprogrammeerde ambtenaren een afwijzing in je gezicht braken." Behalve staatssecretaris Kosto
wordt in de brief ook VVD-fractievoorzitter Bolkestein uitvoerig
beschuldigd van het opleggen

om

van „witte westerse waarden aan
migranten."
RaRa wijdt een deel van de brief
aan „wat er fout is gegaan met revolutionair en radicaal links" en
constateert dat belangrijke terreinen van de politiek ten onrechte
zijn overgelaten aan de „krachten
van het midden." Het ANP heeft
de brief niet ter beschikking gesteld aan Justitie. Justitie heeft
woensdag aangekondigd zich
donderdag met een gerechterlijk
dwangbevel bij het persbureau te
vervoegen om de brief in handen
te krijgen.
De precieze omvang van de schade, die de beide bommen hebben
aangericht, staat nog niet vast.
Het huis van de staatssecretaris
lijkt rijp voor de sloop. Het woensdagmiddag gestarte technische
onderzoek moest worden stopgezet in verband met instortingsgevaar. Staatssecretaris Kosto toonde zich woensdagmorgen erg
dankbaar voor het snelle reageren van de politie. „Ik ben er van
overtuigd dat hun ingrijpen levensreddend is geweest," aldus
Kosto.
De getroffen tweede verdieping
van het ministerie van binnenlandse zaken is voorlopig onbruikbaar. Het gaat daarbij om de
werkruimte van de directie communicatie, de coordinator min
derhedenbeleid en het secretariaat van de interdepartementale
werkgroep sociale vernieuwing.
Circa vijftig ambtenaren kregen
vrijaf. Anderen kregen een vervangende werkplek. Ook Jan
Schaeffer, voorzitter van de sociale vernieuwingswerkgroep, kon
woensdag zijn kantoor niet gebruiken.
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Politici willen vrijheid
niet prijsgeven
Door Carine Naatjes
)en Haag – De veiligheidsmaatregelen voor bewindslieden worden voorlopig nog niet ver.
scherpt. De grote politieke partijen wachten af wat het politie-onderzoek naar de bomaanslag op
het huis van staatssecretaris
Kosto oplevert. Pas dan wordt
eventueel bekeken of verscherpte bewaking van bewindslieden
noodzakelijk is.
Dat ministers en staatssecretarissen nu niet massaal persoonlijke
lijfwachten eisen, is typerend
voor de Nederlandse politici. Bijna nergens in Europa kunnen bewindslieden zo vrij rondlopen als
in ons land. Als ministers een
biertje willen drinken op het terras, worden ze niet op de hoekvan
de straat geschaduwd door een
stoet rechercheurs.
— De vrijheid die de politicus
geeft, willen we niet graag prijs
geven. Daarom moeten we nu ook
geen overhaaste maatregelen nemen," aldus een woordvoerder
van de Tweede-Kamerfractie van
D66.
Onlangs vertelde Gerrit Braks,
voormalig minister van landbouw, hoe vervelend hij het vond
dat hij op topconferenties in
Brussel zo streng werd bewaakt.
„Ik voelde me daar niet 'happy'
bij. De rechercheurs droegen
zelfs wapens. Nee, dat was absoluut geen pretje."

Zorgen
Hoewel persoonlijke lijfwachten
uit den boze zijn voor Nederlandse politici, krijgen ze wel voorzieningen om hun huis te bewaken,

Ook toen vond de premier het onnodig om politieke kopstukken
voortaan extra te bewaken. ..Het
zou alleen maar verhardend werken op de samenleving," aldus
Lubbers.

Zodra er een nieuwe staatssecretaris of minister komt, wordt hen
een standaardpakket met veiligheidsvoorzieningen aangeboden.
Zo werd in het monumentale huis
van staatssecretaris Elske ter
Veld in Leiden voor duizenden
guldens een kogelvrije voordeur
geïnstalleerd.

Body-guard
De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) wil niet zeggen of er
nu extra veiligheidsmaatregelen
worden genomen. „Het dreigingsbeeld wordt permanent geevalueerd. Indien nodig, verscherpen wij de bewaking," vertelt BVD-woordvoerder Paul de
Vries. Hij wil niet zeggen of het
ministerie van Justitie, doelwit
van de actiegroep RaRa, nu extra
wordt beveiligd. „Wij gaan terroristen natuurlijk niet een handje
helpen."

Recht
Ook hebben de bewindslieden
recht op kogelvrije ramen en een
alarminstallatie, zodat ze bij onraad ogenblikkelijk de politie
kunnen inschakelen. Verder
wordt bij de huizen van de politici
regelmatig gesurveilleerd door de
plaatselijke politie.
Of politici veel gebruik maken
van het standdaardpakket veiligheidsvoorzieningen blijft hèt geheim van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Het huis van
minister-president Lubbers was
in 1987 in ieder geval niet voldoende beveiligd, want een onbekende kon ongestoord een brandbom door diens ramen gooien.

De BVD heeft wel eerder extra rechercheurs ingezet om politici te
beschermen. Zo verscheen premier Van Agt tijdens de acties van
de Molukkers; begin jaren tachtig, overal met twee politieagenten aan zijn zijde. Ook ministerpresident Lubbers en voormalig
minister Braks van landbouw
werden anderhalf jaar geleden tijdens de acties van de boeren voorzien van een persoonlijke lijfwacht.

Die verscherpte maatregelen zijn
slechts tijdelijk. Simnelweiz
omdat er tot op heden eigenlijk
nooit iets ernstigs is gebeurd.
Hooguit krijgt een omstreden bewindsman tijdens een demonstratie een ei tegen zijn hoofd. Afgelopen zomer was minister-president Lubbers het mikpunt, toen
oud-slachtoffers van Jappenkampen en hun nabestaanden in opstand kwamen. Dergelijke bedreigingen horen nu eenmaal bij het
vak, zo luidt het oordeel van de
bewindslieden.

Ontspannen
Terwijl politici zich als vrije vogels ontspannen kunnen bewegen, worden alle leden van de koninklijk familie wèl voortdurend
omringd door een persoonlijke
vijfwacht en andere veiligheidsagenten. Dus als Willem-Alexander een biertje drinkt op een terras, wordt hij wel geschaduwd.
Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD): „Tja,
dat is nu eenmaal een opdracht
van de regering. Zelf vindt Lubbers het vervelend als hij voortdurend wordt bewaakt. Maar bij
leden van de koninklijke familie
vindt hij het kennelijk noodzakelijk dat ze permanent worden beschermd."

Binnenlandse Veiligheidsdienst
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tpaar Kosto aan het einde van zijn latijn
LArnoRuitenbeek
Ursem — Staatssecretaris van Justitie Aad Kosto is gistermiddag in
het politiebureau van Ursem bijna anderhalf uur lang onderworpen aan een verhoor door de recherche. Kosto, gekleed in vrijetijdskleding, was na afloop aan
het einde van zijn Latijn. „Ik ben
oe, erg moe. Ik ben sinds drie
_air vanmorgen op." In gezelschap van zijn echtgenote en on-

der begeleiding van de politie vertrok hij spoorslags om naar een
tijdelijk onderkomen uit te kijken.
Kosto: „Mijn vrouw heeft het er te
kwaad mee. Zij realiseert zich telkens, weer dat dierbare bezittingen zijn vernield of verloren zijn
gegaan." Mevrouw Kosto-Reuvekamp kwam tegelijk met haar
man uit het verhoor. Zij spoorde
hem aan direct het politiebureau

te verlaten. De politie heeft de
staatssecretaris gevraagd geen afspraken meer met de pers te maken of in detail in te gaan op de
gebeurtenissen. Woordvoerder
De Vries: „Vanzelfsprekend kunnen wijde heer Kosto niet verbieden om wat te zeggen, maar in
verband met het onderzoek is het
het beste als er voorlopig zo weinig mogelijk dingen naar buiten
komen."
De aanslag op zijn huis is voor

Rotterdams Dagblad, 14-11-1991

Algemene afschuw
over bomaanslagen
Den Haag — De bomaanslagen op
'de woning van staatssecretaris
Kosto van Justitie in Grootschermer en het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag
zijn door politici, vluchtelingen.
en migrantenorganisaties scherp
veroordeeld.
Zelfs de twaalf EG-ministers van
Justitie, in Brussel bijeen, stonden er even bij stil. De EG-ministers toonden zich 'diep geschokt'
en stelden vast dat de aanslagen
de noodzaak nog eens onderstreepten, om deze vormen van
criminaliteit hard aan te pakken.
Ook politiek Den Haag was unaniem in de veroordeling van de
RaRa-actie. Alle fracties noemden de aanslag een zeer ernstige
zaak. Geen van de politici vond
echter dat naar aanleiding van de
aanslag verscherpte bewaking
voor politici aan de orde moet
worden gesteld.
Later op de dag kondigde CDAfractieleider Brinkman aan de

vaste Kamercommissie voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten bijeen te willen roepen om de
veiligheid en bewaking van Nederlandse politici te bespreken.
Mogelijk komt die commissie
vandaag al bijeen.
Ook vluchtelingen- en migrantenorganisaties waren zeer gedécideerd in hun veroordeling. „Dit
zijn volkomen verkeerde middelen," reageerde eeh woordvoerder
van VluchtelingènWerk. „De belangen van asielzoekers kunnen
hier alleen maar door worden geschaad."
De vrees voor datzelfde 'averechtze' effect klonk ook door in de reacties van het Landelijk Bureau
Racismebestrijding (LBR) en het
Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB). NCB-directeur Rabbae zei te vrezen dat de actie zal
worden gekoppeld aan etnische
groepen, nu RaRa daarbij zo nadrukkelijk de asielzoekers in het
geding heeft gebracht.

Kosto als een totale verrassing gekomen. „Ik heb in het recente
verleden ècht geen signalen gehad dat zoiets kan gebeuren.
Geen dreigbrieven, niets van dat
al." De staatssecretaris zal zelf
niet om beveiliging van zijn persoon en zijn gezin vragen. „Nee,
daar voel ik niets voor. Alleen als
in Den Haag wordt beslist dat ik
persoonlijke bescherming moet
hebben, zal ik me daar aan onderwerpen."
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Bolkestein zwicht
niet voor dreiging
HILVERSUM — "Ik ben niet van
plan mij door uiterst links of
rechts te laten afhouden van
wat ik wil doen of zeggen." Zo
reageerde VVD-fractievoorzitter F. Bolkestein vandaag op

het noemen van zijn naam in
het communiqué dat RaRa
gisteren verspreidde na de
bomaanslag op het huis van
staatssecretaris Kosto en het
ministerie van binnenlandse

zaken.

`Voorkomen aanslag
was mogelijk geweest'
(Van onze verslaggevers)
DEN HAAG - De aanslagen gisteren van de terroristische actiegroep RaRa op het huis van staatssecretaris
Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken hadden kunnen worden voorkomen als de Dienst Persoonsbeveiliging van de rijkspolitie, of andere gespecialiseerde diensten waren ingeschakeld.
Dat zeggen woordvoerders van de
DPB en van particuliere beveiligingsdiensten. De DPB is een
zwaarbewapend elitekorps dat

de te beveiligen persoon wordt
overal, zo onopvallend mogelijk,

in de gaten gehouden. "En dan

laat je het wel uit je hoofd aanslaincidenteel wordt ingeschakeld gen als deze te plegen." aldus de
voor de beveiliging van onder an- woordvoerder.
deren politici. Het met pistoolmiHet ministerie van justitie wijst
trailleurs uitgeruste korps werd er echter op dat een dergelijk
bij voorbeeld ingeschakeld tij- strikt beveiligingsbeleid in Nederdens het recente bezoek van de land uitgesloten is. De beveiliging
Amerikaanse president Bush aan zou daardoor een enorme kostenNederland. maar het gebe^M't 'zeI- post worden, waarbij aanslagen
den' dat dergelijke maatregelen, als die van gisteren bovendien
worden genbmeri' i oor Neder- niet eens voor honderd procent
landse bewindslieden, aldus een kunnen worden uitgesloten.
woordvoerder van de dienst.
Daarnaast is er voor gekozen.
Krijgt de dienst (die recht- aldus Justitie. permanent te bestreeks onder het ministerie van zien of sprake is van verhoogde
justitie valt) een opdracht iemand dreiging, en de beveiliging pas te
te beveiligen, dan houdt dat door- verhogen als daar werkelijk aangaans een 24 uurs-beveiliging in: leiding toe is.
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BVD: `anti-impi's' beraamden

eerder aanslagen
(Van onze verslaggevers)
DEN HAAG — De BVD heeft
in het recente verleden diverse aanslagen verijdeld
van wat de veiligheidsdienst 'de beweging'
noemt. "Maar als u mij
vraagt om wie het daarbij
ging, dan geef ik daar geen
antwoord op." aldus direc-

teur A. Docters van Leeuwen gistermiddag in Den
Haag naar aanleiding van
de laatste aanslagen van
Riga.
Gisterochtend vroeg werden
bomaanslagen gepleegd op het
huis van staatssecretaris Kosto in
Grootschermer en op het ministerie van binnenlandse zaken in
Den Haag. Kort daarop werden
beide aanslagen via een brief aan
het ANP opgeëist door 'Revolutionaire Antiracistische Aktie'.
De BVD-chef is ervan overtuigd dat RaRa inderdaad verantwoordelijk is voor de aanslagen.
"In kringen van de anti-impi's
(waarmee Docters doelt op antiimperialisten — red.) is het actieterrein verlegd van het anti-racisme naar het vluchtelingenbeleid in breder, Europees verband.
Dat klopt dus, en ten tweede lijkt
de brief waarin RaRa de aanslagen heeft opgeëist, bijzonder
veel op claimbrieven die bij eerdere aanslagen zijn gebruikt, zoals bij de aanslagen op vestigingen van de Koninklijke Marechaussee in Arnhem en in Oldenzaal in maart vorig jaar."
Binnen de BVD wordt, als het
om RaRa of om verwante linkse,
militante groeperingen gaat, gesproken van 'de beweging'. In
rechtse kringen zijn dergelijke
aanslagen 'nog niet aan de orde
geweest', aldus Docters.

"Begin jaren tachtig bestond
de beweging uit zo'n tweeduizend man, maar die is geslonken
naar zo'n vierhonderd mensen
en ook de harde kern is gekrompen. Nu bestaat die nog maar uit
twintig tot dertig mensen. Antiimpi's die, nogmaals, hun terrein
hebben verlegd naar het vluchtelingenbeleid en wat zij 'Fort Europa' noemen."

Onderstrepen
Die resterende kern, aldus Docters. acht het gebruik van geweld
gerechtvaardigd. "Het zijn goed
opgeleide, intelligente mensen,
die veel begrip hebben voor technologische ontwikkelingen. Die
jongens zijn heel wat mans, of
jongens ... Het zijn inmiddels
dertigers. Ze kiezen actiedoelen
waarvoor sympathie bestaat,
daar plakken ze dan een ideologie aan vast en dat gaan ze dan
met geweld onderstrepen."
RaRa beweert steeds dat haar
aanslagen zich nooit tegen personen, maar uitsluitend tegen gebouwen. instituties richten.
"Daar houden ze zich wel aan,
maar ze nemen zeer grote risico's. Die brandstichtingen in het
verleden hielden enorme risico's
in. Wisten zij of er nog iemand in
het gebouw aanwezig was? Dat
kunnen ze absoluut niet nagaan."
Docters noemde het daarnaast
'opvallend' hoe goed 'de beweging' keer op keer blijkt te zijn
uitgerust.' "Zelf gaan ze er ook
prat op dat ze contacten onderhouden met wat ik maar even de
Umweit noem van de RAF, en ook
de ETA. Contacten met de IRA
hebben wij niet kunnen vaststellen."
Hoewel RaRa beweert geen
aanslagen op personen te plegen,
noemt Docters met name de aanslag op de woning van de staatssecretaris 'een stap omhoog'.

"Een stap omhoog in de geweldspiraal die niet door ons is voorzien. Dit was voor het eerst dat
een aanslag plaatsvond op een
persoon. op een woning, in
plaats van op instituties. Voorheen ging het bovendien om veel
lichtere explosieven en om
brandbommen."
Blijkens de woorden van Docters van Leeuwen kent de BVD de
identiteit van de leden van de
resterende harde kern van 'de
beweging'. De BVD-chef liet ook
doorschemeren dat de desbetref-

fende groep in de gaten wordt
gehouden. Desondanks kon de
aanslag in Grootschermer niet
worden voorkomen. "Voor zo'n
aanslag heb je niet zo veel mensen nodig. Men spreekt een actiedoel af in een kleine kring. En als
je daar niet bij zit, bij de voorbereidingshandelingen zelf, tja,
dan weet je dat niet," aldus Doc-

ters.
Het onderzoek naar de aanslagen wordt geleid door de landelijk officier voor de bestrijding
van terroristische misdrijven.
Zijn onderzoeksteam bstaat uit
enkele tientallen mensen, afkomstig van BVD. CRI en de desbetreffende politiedistricten.

Defensie .
De beveiliging van personen en
gebouwen is een vrijwel dagelijkse zorg van een zogeheten
'evaluatie-driehoek', aldus mr 1.
W. Opstelten. directeur-generaal
openbare orde en veiligheid van
het ministerie van justitie. Behalve Docters voor de BVD en Opstelten maakt van die driehoek
ook mr J. Suyver deel uit, directeur-generaal politie en vreemdelingenzaken van justitie. "En
ook Defensie kan daar deel van
uitmaken, of de CRI."
Dat gezelschap maakt voortdurend 'dreigingsanalyses'. "Dat
kan leiden tot maatregelen zoals

^
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Zorgen over
veiligheid
van Dolitici
(Van onze verslaggevers)
DEN HAAG - CDA- fractieleider Brinkman maakt zich
grote zorgen over de veiligheid van politieke prominenten en heeft daarom de vaste Tweede-Kamercommissie voor Inlichtingen- en veiligheidsdiensten bijeengeroepen. Alle fracties In de Tweede Kamer vragen
zich af of de beveiliging van politieke kopstukken
moet worden verscherpt.
Tegelijk verwerpen zij intensieve en permanente bewaking van
kamerleden en bewindslieden.
Aanleiding tot de zorg zijn de
bomaanslagen op de woning van
staatssecretaris Kosto van justitie
en het ministerie van binnenlandse zaken.
Woordvoerder j. van Woensel
van het landelijke politieteam
dat gisteren is gevormd, neemt
enige afstand van BVD-chef Docters van Leeuwen. Die zoekt de
daders in de kring van de 'beweging' en met name in de harde
kern van RaRa. Van Woensel:
"Het onderzoek richt zich op iedereen. Het enige wat wij weten,
is dat er bij het ANP in Utrecht
een brief is binnengekomen,

waarin een groep die zich RaRa
noemt de verantwoordelijkheid
opeist. Maar iedereen kan zich
wel RaRa noemen."
Het Amsterdamse Solidariteits
Komitee Vluchtelingen heeft als
enige begrip getoond voor de
aanslagen. De ASKV 'kan zich
heel goed voorstellen' dat mensen deze middelen gebruiken om
zich te verzetten tegen het Nederlandse asielbeleid'. Alle andere vluchtelingenorganisaties
hadden zich er al van gedistantieerd.
Kosto is vanmiddag weer aan
het werk gegaan op zijn ministerie. Hij wees al kort na de aanslag
een verhoogde; beveiliging van
de hand.
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Bombenanschlage in. den Niederlanden
„Protest gegen Asylpolitik"! StaatssekretAr gegen mchr Schutz
E.L. DEN HAAG, 13. November. In
den Niederlanden ist am Mittwochmorgen
tin Bomhenanschlag suf das §geus des
Staatssekretirs 1-ur Justiz, Kosto, der unter
enderem flat die Asylpolitik zustindig ist,
in Groot-Schermer vets bt worden. Eine
Stunde s$ ter erfoigte eire Eaplosion im
Haager Innenministerium. Da in beiden
[-Allen bei der Polizei zuvor telefonische
Wamrufe eingegangen waren, wurde niemand verieizt, es omstond jedoch groller
Sachschaden. Mihrere Standen s[riter bezichtigte sich die linksradikak Gruppe ,,Revolutionire Anti-Rassistische Aktion"
(Rara) in einem Schreihen beider Anschlige. In dcm zchn Sciten langen „Rara"Schreiben. das im Brielkasten der Utrechter
Naros der niakrliindischen Nachrichtenagentur ANP gefundcn wurde, werden die
Anschlige als Protest gegcn die Asyl- und
Flíkhdingspolitik Kostos bezeichnet. Diere
Politik schreibt nach Ansicht der "Rare"
Menschen ab, schliellt sie aus tand entmenschlicht zie. Kosto míitae Leidensgenosse der Erfahrung von Ausweisung werden. and sei es nur tmr tint Nacht.
Bei dem zwciten Anschlag vermutet die
Polizei, dag nicht das Innen-, twndem das
unmittelbar daneben berindliche Justizmlnisterium das Ziel der Titer gewesen sein
kbnnlc. Im vergangenen Jahr hotte "Rara"
zwei Bomhenanschliige pepen die Itausdruckcrei des Justizmintsteriums vcrübt.
1)ie "Revohrtinnire Anti-Rassistische Aktion" macht schon soit Mitte der aehtzigcr
Jahre durch Anschliige and Sabotageakte
insbesondere suf lndustrieunternehmen,
die in Südafrika titig waren oder sind, auf
zich aufinerksam.
Die Vereinigun "FUichllingswerk Niederlande" distanzierte zich am Mittwoch
von dein Anxhlag suf den Staatssekretiir.
Iiin Sprecher nannte trotz hestehender Differenren zu dem Staatssekretir die Tal
_vôllig unbegreillich", zumal Kosto gegcnuher den Iluchtlingsorganisatirmen Dialogbereitschaft zelge. Man kdnne mit diesen Mittcin keinem guten Ziel in den Niederlanden dienen, sic kbnnten vielnu:hr
kontreproduktiv sein. Zahlreiche Niederliinder beacichneten die (kwalttaten im
Rundfunk als "unniederlindisch".
Kosto war in den vergangenen Monaten
wegen seiner Asylpoltik in der Offendichkeit hiuhig kritisiert worden. Wegen der
steigenden ?.ahl von Asylsuchenden in den
Niederlanden bcntuht er zich zur Zeil unter
andercm tam eire Verkllrzung des Asylver.
fahrcns. Die Ncuregelung solt zum Jahresbeginn in K relt treten. 1)ie Unterbringung
von ofensichtlich aussichlslosen Antragstelicrn in gesonderten Unterkunilen het
das 1'arlement abgelehnt. In erster instanz
abFwiesenc Asybuchende mussen zum
Teel in liefingniszellen den Berufungsbe-

scheid abwarten. In einer enten Reaktion
sprach zich Kosto gogen zusitzliche
SchutzmaDnahmen fut Regierungsmilglieder aus. Er wurde es bedauern, sagte der
Staatsskeretár, wenn sich Politikcr nicht
mehr frei in der Mentlichkeit bewegen
ki nnten. Er weide jedenfalls kcinen zusitzlichen Schutz fordem. Von Parlamentsabgeordnetcn der oppositionellen rechtsliberelen "Volksimrica lur Freiheit und Demokralie" (VVD) wurde hingegen am Mittwoch tint Diskussion ober omen versterkten Politikerschutz in der Zweiten Kammer
verlangt. Demgegentïber hilt die mitregierende .,Partei der Arbeit" verstirkten
Schutz fair wenig sinnvoll, de Anschlige
wie die vom Miltwoch kaum verhindert
werden kónnten und mit gewalttátigcn Aktionen oder Gruppen gerechnet werden
misse. Der Fraktionschef der C'hristlichen
Demokreten. Brinkman, sagte, es masse alles derengesetzt werden, der liter habhalt
zu werden.
Rei dem Anschlag suf Kosto handelt es
sick um das zweite Attentst suf ein [langer
Kabinettsmitglied. Au( Ministerprisident
Lubbers war im Mei 1987 cin Anschlag
verubt worden, als tin Unbekannter tint
Bombe in dessen Ilaus werf; auch damals
wurde niemand verktzt. Lubbers gelang es,
das Feuer selbst zu Idschen. Vor wenigen
Wochen war im l laager binnenhof, in dem
zich die beiden Parlamcntskarnmern and
die Arbeitsbüros des Ministerpriisidenten
befrnden, tin Fernsehjournalist von einem
Mann mit eincm Messer angegrifen und
schwer verletzt worden. Der Tëtcr gab spiter gegenuber der Polizei als Motiv Antipathien gegen Politiker and Journalisten en.
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Ra ra,
wat•
beweegt
RaRa?
door
PAUL KOOPMAN

ROTTERDAM - Had Marx het
toch bij het verkeerde eind? Volgens zijn theorie zou de 'Verelendung', de steeds maar doorgaande
verarming van de arbeidende klasse, de voedingsbodem van de revolutie vormen. Maar het tegendeel
lijkt het geval. Ruim honderd jaar
nadat Marx zijn theorie ontvouwde
is het communisme op zijn retour
en beklimmen in het rijke Westen
juist kinderen uit gegoede milieus
de barricades. In mystieke clubjes
als RaRa, Pyromanen tegen Apartheid, het Commando Crash and
Carry en het Kommando 'Trek

nadat Marx zijn theorie ontvouwde
is het communisme op zijn retour
en beklimmen in het rijke Westen
juist kinderen uit gegoede milieus
de barricades. In mystieke clubjes
als RaRa,romanen tegen Apartheid, het Commando Crash and
Carry en het Kommando 'Trek
van den Broek omlaag' broeden zij
op bomaanslagen, brandstichtingen
en ander hedendaags ongerief.
Mr. Arthur Docters van Leeuwen,
'Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst', kent zijn pappenheimers.
De linkse activisten van RaRa, deze
week verantwoordelijk voor twee bomaanslagen, typeert hij aldus: „De harde
kern bestaat uit niet meer dan twintig,
dertig mensen. Het zijn inmiddels dertigers. Doorgaans goed opgeleide mensen
uit wat burgerlijke milieus. Ze hebben
kennis van de technologische vraagstukken van deze tijd en streven op zich
sympathieke actiedoelen na. Maar ze
vinden geweld als actiemiddel gerechtvaardigd".
Het is een wat verontrustende notie.
Ook toen de ontvoerder en moordenaar
van de ondernemer Gerrit Jan Heijn
werd ontmaskerd, voer een schok door
Nederland. Niet omdat de dader Ferdy
E. het prototype van een gewelddadige
schurk was, maar juist omdat hij zo n
keurige rijtjeshuisvader bleek te zijn.
Een bijzonder intelligente man bovendien: nooit een kwaad woord van vernomen. Maar hij bond Heijn bij de polsen
vast en joeg hem in het struweel een kogel door 't hoofd. Weloverwogen en
goed voorbereid. In menige nieuwbouwwijk werden angstige vragen gesteld: zou
onze overbuurman 66k tot zoiets in
staat zijn?

Een agent houdt toezicht bij de afgezette ingang van het

eerste stap zit in de herkenning, de opluchting dat er eindelijk iets gebeurt. De
volgende stappen zijn veel moeilijker".
Criminoloog prof. dr. G.P. Hoefnagels,
tevens Eerste-Kamerlid voor .D66, heeft
een probleem met RaRa. „Ik ben het

eiai

met vrijwel alle doelen van die dut
eens", zegt hij. „De bestrijding van di
apartheid in Zuid-Afrika, het verzet te
gen discriminatie en geweld, het.klinki
allemaal erg sympathiek. Maar de kron.
kel zit hem erin dat RaRa zijn sympa•
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Ra ra, wie of wat is de actiegroep RaRa?
En bovenal: wat beweegt de 'dertigers'
die zich tot de harde kern rekenen tot
het plegen van gewelddadige aanslagen?
Lezing van de pamfletten die de actiegroep na zijn aanslagen verspreidt licht
een klein tipje van de sluier op.
,,Dit is de eerste actie tegen het Nederlandse
landse vluchtelingenbeleid", schrijft de
groep na brandstichting bij twee kantoren van de marechaussee in maart 1990.
„Vluchtelingenbewegingen worden bewust gecreëerd, als gevolg van puur kapitalistisch handelen van klups als het
IMF en de Wereldbank".
Ook seksisme en seksueel geweld blijkt
de groep dwars te zitten, evenals de
techniek van reageerbuisbevruchting.
„Vrouwen worden daardoor immers gestimuleerd kinderen te krijgen teneinde
het voortbestaan van de Europese bevolking veilig te stellen. Terwijl toch wordt
beweerd dat Nederland vol is". ,,Kapitalistische cityvorming", zoals bp de Kop
van Zuid in Rotterdam en aanhet Amsterdamse IJ wordt door de groep eveneens afgewezen.
Bij het bestrijden van deze fenomenen
lijkt de groep door een zeker ongeduld te
worden gedreven. „Wij hebben helemaal
geen zin te wachten tot het kapitalisme
aan zijn eigen logica tenonder gaat",
meldt één van de actiepamfletten. Kenneljk is RaRa er op uit het verwachte
einde van het kapitalisme te bespoedigen. Maar tegelijkertijd is er een gevoel
van onmacht dat ook altijd duidelijk
tussen de regels door te lezen is: „De

ministerie van binnenlandse zaken.
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Doders van Lcenwtn:
„Het feit dat de
samenleving als geieel
weinig begrip voor de
acties kan opbrengen,'
j
belemmert RaRa n
e
andere organisaties in
lam groei".
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Prof. Hoefnagel& „Deze
mensen zijn niet of
nauwelijks gnweressewd
in de publieke reactie.
Zij plaatsen zich immers
tegenover de
maatschappij, daar zijn
ze mee in conflict'

•
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r'Pan bMn,eAdandse raken.
thieke doelen met zeer onsympathieke
middelen nastreeft. Die middelen zijn zó
onsympathiek dat ik me zelfs afvraag
hoe serieus zij de doelen willen bereiken.
Anders gezegd: hun middelen zijn contra-produktief'.
Hoefnagels heeft zich niet alleen in de
beweegredenen van RaRa verdiept,
maar ook in het 'profiel' van de verwante Duitse organisatie 'RAF Umwelt'.
Deze week nog, verklaarde de BVD dat
de RaRa contacten onderhoudt met
RAF-Umwelt, evenals met de Spaanse
ETA. Om tot die ontdekking te komen
was overigens geen geraffineerd spionagewerk vereist. Zelf schreef de RaRa immers al in 1989 dat geprobeerd zou worden „als links-radicale en revolutionaire
bewegingen in Europa weer iets met elkaar op te bouwen".
,;Je ziet belangrijke parallellen tussen
RaRa en bijvoorbeeld de RAF', constateert Hoefnagels. „In beide bewegingen
trefje veel mensen aan uit, laten we zeggen, brave burgerlijke milieus. RAF en
RaRa opereren in de anonimiteit en als
collectief. Er is zowel in Duitsland als
bier een harde, gesloten organisatie met
!gen codes en subcultuur, compleet met
strenge normen en toelatingsrituelen. In
die gesloten subcultuur kunnen zich gemakkelijk opvattingen ontwikkelen tegen de rest van de samenleving".

VOEDINGSBODEM

gRSB

Jarenlang gingen politici, politie en beleidsmakers er van uit dat de Nederlandse samenleving een slechte voedingsbodem voor terroristische organisaties
bood. De Nederlandse staat reageerde
niet zo repressief en gewelddadig op de
eerste protestbewegingen als de Duitse.
Allerlei actiegroeperingen, van de Bren Partij tot de pacifistisch
stisch socialisten,
oe
zagen zich vFrtegenwoordigd in de
Tweede Kamer. De verzuilde samenleving leek over voldoende cement te beschikken om ernstige ontsporingen te
kunnen voorkomen.
Maar de eerste aanslag van RaRa in
985 op een Makro-vestiging, verstoorde
eze idylle ruw. In een interview met Elsevier hekelde ing. P. Meijers, directeur
van de verzekeringsmaatschappij Mees
en Zonen een klein jaar later de politieke blokvorming in Den Haag. „Als de
politieke splinters zich niet meer democratisch kunnen uiten, zoeken zij naar
andere mogelijkheden", waarschuwde
hij. In hetzelfde artikel constateerde mr
R. de Mulder, universitair hoofddocent
recht te Rotterdam: „Nederland heeft
niet zo'i vruchtbare voedingsbodem
voor terrorisme, maar er wordt hard aan
grondverbetering gewerkt". Hij doelde
onder meer op het buiten de verkiezingscampagne van 1986 houden van de
voorgenomen legitimatieplicht.
In een onderzoek schetste De Mulder
drie ontwikkelingen die terroristische organisaties de wind in de zeilen zouden
brengen: politieke repressie, een slechte
toegang tot de media en het afdrijven
naar de periferie van de samenleving.

Eenmaal daar aangeland neigen de leden
van een organisatie „een volledige antihouding ten opzichte van de staat aan te
nemen'. De Mulder prees de doorgaans
nuchtere reactie van de Nederlandse
overheid op terroristische uitwassen,
maar concludeerde dat zowel de slechte
toegang tot de pers als het ontstaan van
'randgroep-culturen' zorgen baarde.

KRAKERS
Om het ontstaan van RaRa te kunnen
begrijpen moeten we volgens Hoefnagels
dan ook terug naar de kraakbeweging en
de eerste krakersrellen van eind 'aren zeventig, begin jaren tachtig. „De jaren
weging werd aanvankelijk gedragen door
mensen die er hele nuttige ideeën op nahielden en terecht streden tegen de speculatie met woningruimte in tijden van
grote schaarste. Maar er ontstonden ook
subculturen. Krakers bijvoorbeeld, die
alleen hun eigenbelang voor ogen hadden. Door het vaak harde optreden van
de politie bij diverse ontruimingen kon
een zekere radicalisering optreden. De
overheid nam een houding aan van: nu
moet het maar eens afgelopen zijn. Een
aantal individuen heeft toen de Staat al
eeuwige vijandschap gezworen".
De confrontatie met de 'harde aanpak'
van de politie was één •oorzaak voor het
ontstaan van RaRa. Een andere ligt volgens Hoefnagels meer in het sociaal-psychologische vlak. „Daarover is minder
bekend, maar uit gesprekken met voormalige RAF-terronsten leer je toch dat
zij zich heftig verzetten tegen het ouderlijk milieu. Dat zij een protesthouding
aan hebben genomen die tijdens de pubertijd heel gezond is, maar waarvan zij
niet meer los konden komen. Het is
vaak een heel complex van oorzaken,
waarbij de afkeer van autoriteit vaak een
dominante rol speelt. Ironisch genoeg
zijn terroristische organisaties zèlf doorgaans zeer autoritair georganiseerd".

OLIEVLEK
Voor wie bevreesd is voor een terroristische olievlekwerking is het misschien
een geruststelling dat in de opvatting
van de criminoloog Hoefnagels het terrorisme in Nederland zich niet zo gemakkelijk zal uitbreiden. De groepen die
nu het geweld prediken kunnen overins ook volgens BVD-chef Docters van
Leeuwen niet rekenen op een grote
groep sympathisanten, waaruit moeiteloos nieuwe martelaren zijn te recruteren. Het feit dat de samenleving als geheel weinig begrip voor de acties kan opbrengen, belemmert RaRa en andere organisaties eveneens in hun groei.
Het laatste werpt wel meteen de vraag
op waarom de RaRa zich kennelijk zo
weinig gelegen laat liggen aan zijn eigen
public relations. Waarom een bom laten
ontploffen bij staatssecretaris Kosto, als
vervolgens heel televisiekijkend Nederland de onderhavige politicus zo'n sympathieke vent gaat vinden en bovendien

de RaRa-activisten vermoedelijk in de
categorie 'geschift en niet ongevaarhlk'
onderbrengt?
Hoefnagels heets daarop een simpel antwoord: „Deze mensen zijn niet of nauwelijks geinteresseerd in de publieke reactie. Zij plaatsen zich immers tegenover
de maatschappij, daar zijn ze mee in
conflict. Het bijzondere is nu juist dat ze
onaardig durven te zijn; de verkeersregels van deze samenleving totaal aan de
laars lappen. Wat voor hen telt is het
signaal: met dit of dat - vult u zelf maar
in - zijn we het niet eens. De oneerbiedige gedachte komt wel eens bij me op
dat het vooral frustratiegedrag is dat
deze mensen drift".
Hierbij wil Hoefnagels nog de kanttekening plaatsen dat terroristen in het algemeen een geheel andere wijze van denken hebben dan de meeste democratisch
ingestelde burgers. „Ik ben zelf van mening dat het middel dat je gebruikt in
overeenstemming moet zijn met het
doel waarnaar je streeft. Als je geweldloosheid nastreeft, moet je niet met
bommen gaan gooien. Maar een terrorist
denkt heel anders. Die vindt het gerechtvaardigd om wèl met bommen te gooien. Doel en middel kunnen haaks op elkaar staan. Er waren begin jaren zeventig op de universiteit zelfs studenten die
vonden dat je een democratisch ideaal
met ondemocratische middelen kon nastreven. Ik wil maar zeggen: deze paradoxale opvatting komt ook in de beste
milieus voor".

ZUID-AFRIKA
In 1985 stond de RaRa nog een helder
doel voor ogen: de apartheid in Zuid- ,
Afrika moest bestreden. Een Makroves.
tiging, met belangen aan de Kaap, ging.:'
mpen van Sheik. ;.
in de fik, bij benzinepo
werden slangen doorgesneden. Nu Nelson Mandela gebroederlijk met De Klerk
aan één tafel zit, heeft het brandstichten.
of doorsnijden van slangen weinig zin
meer. Ook de ontspanning tussen Oost':.:
en West lijkt aan de wortels van links-:
radicaal Nederland te knagen; „het rekel; .
bestaande socialisme als ideale samenla.:
vingsvorm is immers wel ontmaskerd.
Toch is volgens Hoefnagels de kans:
klein dat de actievoerders van RaR.a '
ooit tevreden zullen zijn en de strijdbijl :
eigener beweging zullen begraven. „Nu
Zuid-Afrika 'uit' is, heeft RaRa alweer`'
nieuwe actiedoelen geformuleerd zoals. .
het asielbeleid en de Europese eenwording. Kortom: er is altijd wel iets wat'. t
niet deugt in deze wereld. Zelfs een idea- le samenleving biedt nog geen garanties :
tegen het ontstaan van groepen als.'
RaRa".
Dat gezegd hebbende, laat HoefnageIs''
een harde lach door zijn werkkamer kla
teren. „Dat ook in een paradijs de boet
uit de hand kan lopen weten we al uithet Oude Testament. Daar bleek in de '.
Hof van Eden toch een slang te huizen
die zoveel overredingskracht bezat dat
hij Eva zo ver kreeg Adam een verboden
vrucht aan te smeren".

fret Binnenhof
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RaRa noemt het vluchtelingenbeleid
van staatssecretaris Kosto misdadig en
blaast zijn huis op. Nederland reageert
geschokt. De vraag is hoe Kosto de
asielzoekers behandelt. Humaan, maar
het zou best wat ruimhartiger kunnen,
zegt men bij Vluchtelingenwerk. Kosto
voert een racistisch beleid, hij moet
niet klagen over die bomaanslag, vindt
het Amsterdams Solidariteits Komitee
Vluchtelingen. En de sociaal-democraat Kosto zelf zegt: „Waar ik kan zal

ik de stroom vluchtelingen beperken,
illegalen weren en misbruik van regelingen tegengaan". Feit is, dat de
Vreemdelingenpolitie dit jaar al enkele
duizenden méér asielzoekers en illegalen het land heeft uitgezet dan vorig
jaar. Hun aantal kan sterk oplopen als
volgende maand het „Terugkeer Bureau" aan de slag gaat. Op basis van
'oprotpremies' en vrijwilligheid. „We
verwachten het eerste jaar 1500 mensen op het vliegtuig te kunnen zetten".

AANTAL UITZETTINGEN LOOPT STERK OP

Kosto sluit het net om.
illegale vreemdelingen
door
HOMME KROL

DEN HAAG — Sonny Pocorni (48) zit te popelen.
Als hoofd van het gloednieuwe Terugkeer Bureau
moet hijasielzoekers
rs en illegale buitenlanders met
een soort 'oprotpremie'
naar hun eigen of een
'derde', land helpen. „We
zijn er klaar voor, maar
we zitten
enkele maanden te wachten op groen
lfcht," zegt de oorspronkelijk uit Suriname afkomstige Pocorni.

b

al

„Er moeten door Justitie nog
wat papieren getekend worden. Ons bureau is onderdeel
van de IOM, de International
Organisation for . Migration,
maar we worden door justitie
gesubsidieerd. Ik verwacht dat
we begin volgende maand operationeel zullen zijn. Dan kan
ik de formulieren versturen
naar de instellingen in het
land die zich met vluchtelingen bezig houden. Asielzoekers en ook illegalen die vrijwillig willen vertrekken kunnen dan een aanvraag indienen. Als ze aan de voorwaarden voldoen krijgen ze een
gratis vliegticket en een ondersteuningsbijdrage".
Hoe hoog is die bijdrage?
Dat hangt er vanaf. We hebben twee soorten. Een vreemdeline die afziet van herzie-

eigen land teruggaat en de andere helft naar een zogenaamd
derde land. Daarbij moet u
denken aan Amerika, Canada,
Australië en Nieuw-Zeeland.
In die eerste twee, landen
moeten ze dan wel een sponsor
hebben die -garant voor ze
staat. Bijvoorbeeld een kerkelijke organisatie of een familielid".

Optimistisch
Sonny Pocorni is optimistisch.
Hij wijst op het succes van het
Duitse Terugkeer Bureau van
de in Geneve zetelende IOM.
Zijn Duitse collega's hebben de
afgelopen twaalf jaar een kleine honderdduizend dolende
buitenlanders tot vertrek weten te bewegen. Met het lokaas
van een betaald vliegticket,
maar zonder ondersteuningspremie. . „De helft ongeveer
ging naar derde' landen. De
laatste tijd gaat het in de richting van tweederde".
Pocorni: „Ik denk dat onze regeling in Nederland zal aanslaan. Naar wat wij aan geluiden opvangen, in asielzoekerscentra en bij hulpverleningsinstanties, is er grote belangstelling voor onze terugkeer-regeling. We werken met een jaarsubsidie van drie miljoen gulden van justitie en met dat
geld kunnen we het eerste jaar
zo'n 1500 mensen helpen. Ik
denk dat we dat aantal ook
wel zullen halen".
„Ik ga er vanuit dat ook illegalen zich melden. En waarom?
Omdat wij de anonimiteit van
die mensen waarborgen zo
lang ze nog niet beslist heb-

sen de vijftig- en honderdduizend'. Onder hen zijn veel afgewezen asielzoekers die in arremoede zijn ondergedoken.
Velen werken ondergronds bij
een baas.
Onder staatssecretaris Kosto
voert de Vreemdelingendienst
een aanmerkelijk scherper opsporingsbeleid dan een paar
jaar geleden onder Korte-Van
Hemel. „Het aantal verwijderingen uit ons land neemt
flink toe," erkent Ribhagen.
Vorig jaar werden welgeteld
10692 mensen het land uitgezet, onder wie 2662 uitgeprocedeerde asielzoekers (die dus
definitief nul op het request
hebben gekregen). Dit jaar
zullen het er enkele duizenden
meer zijn. De stand tot en met
september was 10.357 verwijderingen, van wie 2915 uitgeprocedeerde asielzoekers. Bij
dit aantal zitten niet de honderden mensen die de vreemdelingenpolitie op grond van
hun 'ongeloofwaardige verhaal' reeds op Schiphol bij kop
en kont pakt en terug op het
vliegtuig zet.
Kosto trekt (met de zegen van
de Tweede Kamer) het net
rond de ongewenste vreemdelingen aan. In een interview
met het weekblad Elsevier zei
de staatssecretaris vorige
maand: „Waar ik kan zal ik de
stroom migranten beperken,
illegalen weren en misbruik
van• regelingen tegengaan".

Snel
Met zijn in september door de
Tweede Kamer aanvaarde
nieuwe toelatings- en opvang-

wegwezen geblazen. Zij het
dat een kansloze nog een pakket' van activiteiten aangeboden krijgt ter voorbereiding op
de terugkeer naar het land
van herkomst. Al met al is dit
'snelle' model minder onmenselijk dan het bestaande gebruik om een asielzoeker na
twee tot drie jaar wachten alsnog op het vliegtuig te zetten.

Kritiek
Kosto's terughoudende asi-leid stuit bij sommige hulporganisaties op zware kritiek.
Met name zijn maatregel om
illegalen zonodig tien dagen in
een politiecel te zetten om te
voorkomen dat ze er tussenuit
knijpen. Woordvoerder Van
den Berg van het Amsterdams
Solidariteits Komitee Vluchtelingen: „Kosto moet niet klagen over die bomaanslag. Hij
voert een racistisch beleid. Het
is niet onbegrijpelijk dat mensen woedend worden en tot dit
soort acties besluiten".
De terreurgroep RaRa zelf, in
een getypte verklaring aan het
ANP na de bomaanslag:
„Vluchtelingen worden gedegradeerd tot een niet-bestaan.

AANTAL UITZETTINGEN LOOPT STERK OP

Kosto sluit het fl(
illegale vreemdeli
door
HOMME KROL

DEN HAAG — Sonny Pocorni (48) zit te popelen.
Als hoófd van het gloednieuwe Terugkeer Bureau
móét hij asielzoekers en illegale buitenlanders met
een soort 'oprotpremie'
naar hun eigen of een
'derde', land helpen. „We
zijn er klaar voor, 'maar
we zitten al enkele maanden te wachten op groen
Ut," zegt de oorspronkelijk uit Suriname afkomstige Pocorni.
,,Er moeten door Justitie nog
wat papieren getekend worden. Ons bureau is onderdeel
van de IOM, de International
Organisation for . Migration,
máar we worden door justitie
gesubsidieerd. Ik verwacht dat
we .begin volgende maand operationeel zullen zijn. Dan kan
ik de formulieren versturen
naar de instellingen in het
land die zich met vluchtelingen bezig houden. Asielzoekers en ook illegalen die vrijwillig willen vertrekken kunnen dan een aanvraag indienen. Als ze aan de voorwaarden voldoen krijgen ze een
gratis vliegticket en een ondersteuningsbijdrage".
Hoe hoog is die bijdrage?
„Dat hangt er vanaf. We hebben twee soorten. Een vreemdeling die afziet van herziening van zijn asielverzoek
krijgt 1250 gulden. Heeft-ie
een gezin dan betalen we 1750
gulden plus 200 gulden per
kind. Voor de categorie asielzoekers die al is uitgeprocedeerd en tot de zogenaamde
gedoogden hoort of in het grijze circuit is verdwenen, is cie
bijdrage lager: 500 gulden per
persoon, 700 gulden voor een
gezin plus 100 gulden per
kind. Ja, dat onderscheid zit
nu eenmaal in de regeling. Die
heb ik zelf ook niet bedacht".
„Met die bijdrage kunnen de
mensen zich de eerste weken
in het land van terugkeer redden. Althans in een ontwikkelingsland. We gaan er vanuit
dat ongeveer de helft naar het

eigen land teruggaat en de andere helft naar een zogenaamd
derde land. Daarbij moet u
denken aan Amerika, Canada,
Australië en Nieuw-Zeeland.
In die eerste twee, landen
moeten ze dan wel een sponsor
hebben die garant voor ze
staat. Bijvoorbeeld een kerkelijke organisatie of een familielid".

Optimistisch
Sonny Pocorni is optimistisch.
Hij wijst op het succes van het
Duitse Terugkeer Bureau van
de in Geneve zetelende IOM.
Zijn Duitse collega's hebben de
afgelopen twaalf jaar een kleine honderdduizend dolende
buitenlanders tot vertrek weten te bewegen. Met het lokaas
van een betaald vliegticket,
maar zonder ondersteuningspremie.. „De helft ongeveer
ging naar derde- landen. De
laatste tijd gaat het in de richting van tweederde".
Pocorni: „Ik denk dat onze regeling in Nederland zal aanslaan. Naar wat wij aan geluiden opvangen, in asielzoekerscentra en bij hulpverleningsinstanties, is er grote belangstelling voor onze terugkeer-regeling. We werken met een jaarsubsidie van drie miljoen gulden van justitie en met dat
geld kunnen we het eerste jaar
zo'n 1500 mensen helpen. Ik
denk dat we dat aantal ook
wel zullen halen".
Ik ga er vanuit dat ook illegalen zich melden. En waarom?
Omdat wij de anonimiteit van
die mensen waarborgen zo
lang ze nog niet beslist hebben. Nee, hun naam en adres
geven we uiteraard niet door
aan de Vreemdelingendienst.
Als ze uiteindelijk niet met ons
in zee gaan verdwijnen ze gewoon weer in het grijze circuit. Komen we wel tot een
akkoord dan gaan hun gegevens naar de Vreemdelingendienst in hun woonplaats. Ter
identificatie aan de hand van
vingerafdrukken die bij binnenkomst in ons land van elke
asielzoeker gemaakt worden".

Grijze circuit
Het grijze circuit. Bij het ministerie van , justitie schat
woordvoerder Gert Ribhagen
het aantal illegale buitenlanders in ons land op 'ergens tus-

sen de vijftig- en honderdduizend'. Onder hen zijn veel afgewezen asielzoekers die in arremoede zijn ondergedoken.
Velen werken ondergronds bij
een baas.
Onder staatssecretaris Kosto
voert de Vreemdelingendienst
een aanmerkelijk scherper opsporingsbeleid dan een paar
jaar geleden onder Korte-Van
Hemel. „Het aantal verwijde=
ringen uit ons land neemt
flink toe," erkent Ribhagen.
Vorig jaar werden welgeteld
10692 mensen het land uitgezet, onder wie 2662 uitgeprocedeerde asielzoekers (die dus
definitief nul op het request
hebben gekregen). Dit jaar
zullen het er enkele duizenden
meer zijn. De stand tot en met
september was 10.357 verwijderingen, van wie 2915 uitgeprocedeerde asielzoekers. Bij
dit aantal zitten niet de honderden mensen die de vreemdelingenpolitie op grond van
hun 'ongeloofwaardige verhaal' reeds op Schiphol bij kop
en kont pakt en terug op het.
vliegtuig zet.
Kosto trekt (met de zegen van
de Tweede Kamer) het net
rond de ongewenste vreemdelingen aan. In een interview
met het weekblad Elsevier zei
de staatssecretaris vorige
maand: „Waar ik kan zal ik de
stroom migranten beperken,
illegalen weren en misbruik
van regelingen tegengaan".

Snel
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Met zijn in september door de
Tweede Kamer aanvaarde
nieuwe toelatings- en opvangmodel krijgt Kosto binnenkort
een stevige stok om nieuwe
(ongewenste) asielzoekers snel
het land uit te bonjouren. Het
gaat dan vooral om mensen
nomische redenen
die om eco
asiel vragen, althans niet aannemelijk kunnen maken dat
ze vluchten voor vervolging of
oorlogsgeweld. Die groep
schijnt met het jaar te groeien.
Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat worden alle asielzoekers (vanaf begin volgend
jaar) opgevangen in negen.onderzoekcentra. Binnen een
maand valt dan de beslissing.
Is die negatief dan kan zo iemand nog een kort geding
aanspannen, maar pakt dat
ook verkeerd uit dan is het

a

Sonny Pocorni: ,,,,Met de bijdrage kunnen de mensen'zich de eerste weken !in het land van terugkeer redden. Althans In een ontwik-:
kelingsland".
• FOTO: SACHA PIETERSE
Na de droeve ervaring huis,
haard en familie te moeten
achten, volgt de systematisch aring van de vernedering. et is dit beleid, wat
mensen afschrijft, uitsluit en
ontmenselijkt, dat wij willen
aanwijzen en brandmerken".
En verderop in de brief: „Natuurlijk kan Nederland niet
alle vluchtelingen van de wereld opnemen. Kern is dat
naast oorlog, milieurampen en
sekse-specifieke vluchtgronden, armoede een erkende
vluchtgrond moet zijn. De . oplossing ligt niet in het terugsturen van vluchtelingen,
maar in een fundamentele wijziging van de economische
orde".
Tegen die laatste woorden van
RaRa is weinig gewetensvol in

te brengen, daarentegen alles
tegen hun boemerang-methode.

Humaan
Bij Vluchtelingenwerk in Amsterdam zegt woordvoerder
Frank Heyster: „Ook wij hebben kritiek op Kosto, maar geweld is natuurlijk in geen enkel geval geoorloofd. Zijn toelatingsbeleid is wel humaan,
maar het zou best wat ruimhartiger kunnen. Het aantal
asielzoekers neemt fors toe,
vorig jaar ruim 21.000, maar
het percentage erkende vluchtelingen, dus met een A-status,
loopt sterk terug. Dat geldt
ook voor het aantal mensen
met een verblijfsvergunning".
Nederland telt ook nog naar

schatting tussen de 9000 en
13.000 gedoogden. Dat zijn afgewezen asielzoekers die voorlopig in Nederland geduld
worden, tenminste als de (oorlogs)situatie in hun land niet
verbetert. Blijft •die toestand
slecht dan mogen ze na drie
jaar definitief blijven. Onderwijl krijgen ze een beroepsopleiding en (in het derde jaar)
hglp bij het vinden van een
baan.
Daarover zegt Heyster: „Op
zich een goed beleid, maar
Kosto is wel bezig het te veranderen zonder de Kamer in
te lichten, zoals was afgesproken".
Is er onder asielzoekers eigenlijk belangstelling voor die betaalde terugkeer?
„Vergeet het maar," zegt Anne

Kwakernaak van het Buro
voor Rechtshulp in het asielzoekerscentrum Klompjan te
Markelo. „Er zitten hier 325•
mensen uit twintig landen, onder wie twintig procent uitgeprocedeerden, maar niemand'
wil terug, neemt u dat van mij
aan. Nee, ook niet met een.
premie. Wie uitgeprocedeerd
is en aanwijzingen heeft dat
zijn uitzetting door de Vreemdelingendienst nabij is verdwijnt vaak in de illegaliteit.
Men heeft meestal nog wat tijd
alvorens de papieren gereed
zijn. In die tussentijd verdwijnen dé mensen. Onlangs was
dat bij dertig Nigerianen hier
ook het geval. Vijftien zijn inmiddels spoorloos, de andere
helft zit hier nog, maar vraag
me niet hoe lang".
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i gebruikte zeker tien
Ra-Ra
td schaars
kilo explosieven bij aanslagen
gmof-

oar wwc.cro
De terreurbeweging RaRa heeft
tussen de tien en de twintig kilo
explosieven gebruikt bij de
bomaanslagen op de woning
van staatssecretaris Aad Kosto
in Groot Schermer en het ministerie van binnenlandse zaken in Den Haag. Volgens deskundigen komen gezien de
schade slechts drie middelen in
aanr*^rking: iremite, TNT of
seis.. ;elft. Alle drie de materialen zijn goedkoop, maar in Nederland zeer moeilijk te verkrijgen.
Volgens de deskundigen is in
elk geval een professioneel middel gebruikt, dat niet de nodige
kennis van zaken is toegepast.

Vnnr hPt nnderinek ia het van

groot belang te weten welke grote schaal gebruikt bij seisspringstof is gebruikt. Het ge- mologisch onderzoek. Van dit
rechtelijk laboratorium heeft middel is volgens deskundigen
dat inmiddels vastgesteld, maar zeker tien kilo nodig om schade
aan te richten zoals bij het huis
wil daarover niets zeggen.
Van RaRa is bekend dat de van Kosto. Voor TNT geldt dat
groep over iremite of seismoge- alleen defensie het mag gebruiht kan beschikken. Bén van bei- ken. Het leger ziet ook nauw toe
de stoffen is in 1984 gebruikt bij op de produktie in een fabriek
het opblazen van het Van in Hoogerheide.
Heutzmonument in AmsterDeskundigen menen dat een
dam. Iremite wordt in Nederland alleen toegepast door slo- van de drie explosieven is gepers. Het goedje van Belgische bruikt, omdat de schade vooral
makelij kost tien gulden per ki- is toegebracht door luchtverlo. Volgens A. Stolwerk uit Bre- plaatsing. De woning is niet inda, explosievendeskundlge en gestort en er is geen brand uitimporteur, zou vijf tot acht kilo gebroken, gevolgen die andere
iremite nodig zijn geweest oom — vooral zelfgemaakte —
de schade aan het huis van springstoffen wel teweeg kunnen brengen.
Kosto aan te richten.
Seismogelit komt uit Duits- Pagina 4: Explosieven In Neland en wordt in ons land op derlaud zeldzaam

___________________

het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoe kwamen ze er
aan, was het moeilijk er beslag
op te leggen en om welke soort
ging het?
Op de laatste vraag meent het
Gerechtelijk Laboratorium sinds
kort het antwoord te weten,
maar dat wordt gekoesterd als
een staatsgeheim. Directeur
Klep wilde er dinsdag alleen
maar over kwijt dat het geen
meedbare explosieven' betrof.
Daarmee sloot hij het beruchte
Semtex uit, de zeer krachtige,
reukloze en kneedbare springstof van Tsjechische makelij
waarmee terroristen bij voorkeur bommen maken.

niet
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veent
dat in ae oom aan de achterdeur van Kosto's huis zeker vijf
tot acht kilo iremite heeft gezeten.
Stolwerk sluit ook niet uit dat
het TNT is geweest. Hij vindt
het daarom nog al een boude
bewering dat het Gerechtelijk
laboratorium kneedbare
springstoíifen uitsluit. „TNT bestaat in twee vormen. Gegoten
en geperst. Dat samengeknepen
spul is zo stijf als een plank. Is
het gegoten dan kun je het alle
richtingen uitbuigen. Hoe kun
je na een explosie met TNT nog
vaststellen welke versie het was?

Ra lijkt me in dat opzicht geen
amateurelubje."
Alhoewel het langs legale weg
zeer moeilijk is om aan explosieven te komen, sluit Venus
niet uit dat RaRa het toch uit de
sloperswereld heeft weggehaald. De regels zijn mooi, maar
de uitvoering is wat anders.
„Voor het gebruik van explosieven moet een slopersbedrijf een
springplan aan de Arbeidsinspectie voorleggen. Stel nu dat
je enkele honderden kilo's iremite nodig hebt. Dan kan een
werknemer die fout wil het vertrouwen misbruiken, en met
wat kilootjes aan de haal gaan."
Tegelijkertijd zegt de UtrechtVolgens Stolwerk is de kans
se sloper dat de 'drempel wel groter dat RaRa de explosieven
i ite
heel hoog is' om met springstof- in het buitenaind heeft gehaald.
fen te sjoemelen. „Hoewel er „Iremite wordt in België geVolgens Frank Venus, gediplo- geen effectieve controle is van maakt en wordt op grote schaal
meerd springmeester en werk- de overheid op het sloopobject, toegepast in de dagbouw. Bij
zaam In het gelijknamige slo- houdt de verantwoordelijke onze zuiderburen stikt het van
per'heddjf in Utrecht, is het springmeester de boel heel de groeven waar mergel wordt
hert wel mogelijk dat RaRa de streng in de gaten. Op grond gewonnen. Voor zover ik weet
heeft iremite in die bom- van het springplan kun je ook gaan ze er gemakkelijker mee
gestopt Tenslotte is geen iremite overhouden of om dan wij hier. In Nederland
men

Iremite: in Nederland uitermate stre4
België wat makkelijkervetloljgbaar.

gaat er zo weinig aan springstoffen om dat ik het veel minder waarschijnlijk vind dat RaRa
het hier vandaan heeft."
Beveiligd

Stolwerk is de enige importeur
van iremite en andere minder
gangbare springstoffen. Heeft
hij voorraden en hoe zijn die
beveiligd?. De spraakzame sloper uit Breda zwijgt plotseling.
Hij wil er 'uit veiligheidsoverwegingen' niets over zeggen. Maar
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TOCH'GEEN'•
BOM-TOERISME
Van een onzer verslaggevers
GROOTSCHERMER — De
door de burgemeester van
Schermer gevreesde drukte
door •dagjesmensen bij de
door een bomexplosie verwoeste woning van staatssecretaris Kosto in Grootschermer, is uitgebleven.
Er zijn volgens de rijkspolitie wel wat mensen geweest,
maar die hebben geen verkeersproblemen veroorzaakt.
De woning was gedeeltelijk
dichtgetimmerd en er waren
hekken omheen geplaatst om
mensen op een afstand te houden. ,,Zo veel was er ook niet
meer te zien," aldus de rijkspolitie.
Over het verloop van het
onderzoek wilde de politie alleen kwijt dat de technische
onderzoeken bij de woning en
In het ministerie van binnenlandse zaken In Den Haag zijn
afgerond. In het Gerechtelijk
Laboratorium zullen de ge-

vonden deeltjes van de bom
en andere mogelijke bewijs=
stukken nader worden bestudeerd.
De verscherpte bewaking
van bewindslieden is het afge)open weekeinde onverminderd van kracht gebleven. Bij
het bezoek van staatssecretaris Kosto en minister d'Ancona aan een opvangcentrum
voor asielzoekers In Zeewolde
waren extra politiemensen op

El

de been.
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Meer kopstukken
in RaRa-pamfiet
Van een onzer verslaggevers
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Rechercheteam geeft geen
informatie in RARA-zaak
Van onze verslaggever

AMSTERDAM — Het politieteam

dat zoekt naar de daders van de bomaanslagen op het het huis van staatssecretaris Kosto en het ministerie van
Binnenlandse Zaken, zal geen mededelingen doen over het onderzoek. Het
team wil het woord „informatiestop"
echter niet gebruiken.
Het politieteam wil het speurwerk in
alle rust uitvoeren. Een in 1986 gedaan
onderzoek naar de actiegroep RARA
wees al uit dat de rechercheurs staan
voor een moeizame en langdurige klus.
Daarbij willen ze niet steeds op de vingers worden gekeken, aldus woordvoerder S. van Woensel.
Hij wijst erop dat in het vorige
RARA-onderzoek een verdachte werd
vrijgesproken als gevolg van vormfouten. „Dat is een reden te meer om zorgvuldig te werken." Verder is terughoudendheid in het geven van informatie
ook gewenst om beinvloeding van getuigen te voorkomen, aldus het team.

AMSTERDAM, zaterdag
Uit de volledige weergave
van het Balla -communiqué,
waarin de bomaanslag wordt
opgeëist waarvan tot nu toe
slechts een deel in de publiciteit Is verschenen, blijkt dat
Rara naast staatssecretaris
van Justitie Kosto meer politieke kopstukken noemt.
Ook de 'ministers Kok (F1nanciën) Dales (Binnenlandse Zaken), Van den Broek
(Buitenlandse Zaken), VVDfractieleider Bolkestein, de
Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Nordholt en
de directeur Vreemdelingenzaken van het ministerie van
Justitie Nawijn worden verantwoordelijk gesteld voor
het Nederlandse asielbeleid,
dat volgens : de terroristen
mede zou aanzetten tot de
groeiende vrêémdelingenhaat
in Noordwest-Europa.
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RARA
In het hoofdredactionele commentaar van de Volkskrant van

donderdag 14 november werd de
RARA-groep voor „infantiel
links" uitgemaakt. Dat gebeurde

op grond van een aaneenschakeling van halve zinnen en uitdrukkingen uit het RARA-communiqué."Door die volstrekt eigen selectie kan ik de conclusie van de
hoofdredactie niet volgen. Maar ik
deel deze wel, zij het op andere
gronden: de infantiliteit bestaat
eruit dat massale bijval voor het
Nederlandse asiel- en vluchtelingenbeleid is opgeroepen en wel gekoppeld aan de sympathieke Aad
Kosto. Hoe stom!
Ik laat mij daardoor evenwel het
zwijgen niet opleggen. Het wordt

hoog tijd dat de inhoudelijke discussie over het asielbeleid begint.
Honderduizenden zigeuners dreigen de voormalige Oostbloklanden

uitgepest te worden en raken op

drift. Veel Oosteuropeanen kunnen in eigen land hun stek niet
vinden. Uit .de Derde Wereld migreren steeds grotere aantallen
mensen naar landen die eeuwenlang het economische systeem
hebben gedomineerd dat hen verhindert op eigen manier een menswaardig bestaan te leiden.
Intussen wordt het komende
verenigde Europa een naar binnen
gekeerde vesting. Nu het kapitalisme heet te hebben gezegevierd en
de communisten niet langer de
schuld kunnen kr41gen, ligt de oplossing van de wereldproblemen
binnen het bereik van de kapit^alistische vrije wereld zelf. Derhalve
zal ik ieder vluchtelingenbeleid
dat niet gepaard gaat met een con-

creet werkplan inzake de mondiale onrechtvaardigheid blijven kritiseren.
ODIJK

Piet Reckman
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De explosieve kracht van een burgerlijk milieu

Rara, wat bëweegt
Had Marx het toch bij het
verkeerde eind? Volgens zijn
theorie zou de'Verelendung',
de steeds maar doorgaande
verarming van de arbeidende
klasse, de voedingsbodem van
de revolutie vormen. Maar het
tegendeel lijkt het geval. Ruim
honderd jaar nadat Marx zijn
theorie ontvouwde is het
communisme op zijn retour en
beklimmen in het rijke Westen
juist kinderen uit gegoede
milieus de barricades. In
mystieke clubjes als RaRa,
Pyromanen tegen Apartheid,
het Commando Crash and
Carry en het Kommando'Trek
van den Broek omlaag'
broeden zij op bomaanslagen,
brandstichtingen en ander
hedendaags ongerief.

RaRa?
Niet omdat de dader Ferd y E. het
prototype van een geweldda dq' ^e
schurk was, maar juist omdat h
zo'n keurige ri1tjeshuisvader bleek
te zijn. Een bijzmider intelligente
man bovendien; nooit een kwaad
woord van vernomen. Maar hij
bond Heijn bij de polsen vast en
Joeg hem in het struweel een kogel
door 't hoofd. Weloverwogen en
goed voorbereid. In menige nieuwbouwwijk werden angstige vragen
gesteld: zou onze overbuurman
óók tot zoiets in staat zijn?

'IMF-kldps'
Ra ra, wie of wat is de actie-

Mr. Arthur Docters van Leeuwen, het weldoorvoede 'Hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst', kent zijn pappenheimer:.
De linkse activisten van RaRa,
deze week verantwoordelijk voor
twee bomaanslagen, type ert hij
aldus: "De harde kern bestaat uit
niet meer dan twintig, dertig mensen. Het zijn inmiddels dertigers.
Doorgaans goed opgeleide mensen
uit wat burgerlijke milieus. Ze
.hebben kennis van de technologische vraagstukken van deze tijd en
streven op zich sympathieke actiedoelen na. Maar ze vinden geweld
als actiemiddel gerechtvaardigd".

Het is een wat verontrustende

notie. Ook toen de ontvoerder en

moordenaar van de ondernemer
Gerrit Jan Heijn werd ontmaskerd,
voer een schok door Nederland.

zeker ongeduld te worden gedreven. "Wij hebben helemaal geen
zin te wachten tot het kapitalisme

aan zijn eigen logica tenonder

groep RaRa? En bovenal: wat

Door Paul Koopman

worden daardoor immers gestimuleerd kinderen te krijgen teneinde
het voortbestaan van de Europese
bevolking veilig te stellen. Terwijl
toch wordt beweerd dat Nederland
vol is". 'Kapitalistische cityvorming', zoals op de Kop van Zuid
in Rotterdam en aan het Amsterdamse U wordt door de groep
eveneens afgewezen.
Bij het bestrijden van deze fenomenen lijkt de groep door een

beweegt de 'dertigers' die zich tot

de harde kern rekenen tot het
plegen van gewelddadige aanslagen? Lezing van de pamfletten die
de actie groep na zin aanslagen
verspreidt licht een klein tipje vad
de sluier op.
"Dit is de eerste actie tegen het
Nederlandse vluchtelingenbeleid",
schrijft de groep na brandstichting
bij twee kantoren van de mare-

chaussee in maart 1990. "Vluchtelingenbewegingen worden bewust
gecreëerd, als gevolg van puur
kapitalis tisch handelen van klups
als het IMF en de Wereldbank".
Ook seksisme en seksueel geweld blijkt- de groep dwars te
zitten, evenals de techniek van
reageerbuisbevruchting. "Vrouwen

gaat", meldt één van de actiepamfletten. Kennelijk is RaRa er o p uit

het verwachte einde van het kapitalisme te bespoedigen. Maar tegelijkertijd is er een gevoel van
onmacht dat ook altijd duidelijk
tussen de regels door te lezen is:
De. eerste stap zit in de herkenning, de opluchting dat er eindelijk
Iets gebeurt. De volgende stappen
zijn veel moeilijker".

Sympathiek
Criminoloog prof. dr. G. P.
Hoefnagels, tevens Eerste-Kamerlid voor D66, heeft een probleem
met RaRa. "Ik ben het met vrijwel
alle doelen van die club eens",
zegt hik "De bestrijding van de
apartheid in Zuid-Afrika, het verzet tegen discriminatie en geweld,
het klinkt allemaal erg sympathiek.
Maar de kronkel zit hem erin dat
RaRa zijn sympathieke doelen met
zeer on sympathieke middelen nastreeft. Die middelen zijn zo onsympathiek dat ik me zelfs afvraag
hoe serieus zij de doelen willen
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bereiken. Anders gezegd: hun middelen zijn contra-produktief".
Hoefnagels heeft zich niet alleen
in de beweegredenen van RaRa
verdiept, maar ook in het 'profiel'
van de verwante Duitse organisatie
'RAF Umwelt'. Deze week nog,
verklaarde de BVD dat de RaRa
contacten onderhoudt met RAFUmwelt, evenals met de Spaanse
ETA. Om tot - die, ontdekking te
komen was overigens geen geraffineerd spionagewerk vereist. Zelf
schreef de RaRa immers al in 1989
dat geprobeerd zou worden "als
links-radicale en revolutionaire bewegingen in Europa weer iets met
elkaar op te bouwen". '
"Je ziet belangrijke parallellen
tussen - RaRa en bij voorbeeld de
RAF", constateert Hoefnagels. "In
beide bewegingen tref je veel mensen aan uit, laten we zeggen, brave
burgerlijke milieus. RAF en RaRa
opereren in de anonimiteit en als
collectief. Er is zowel in Duitsland
als hier een harde, gesloten organisatie met eigen codes en subcultuur, compleet met strenge normen
en toelatingsrituelen. In die gesloten subcultuur kunnen zich gemakkelijk opvattingen ontwikkelen tegen de rest van de samenleving".

Voedingsbodem
Jarenlang gingen politici, politie
en beleidsmakers er van uit dat de
Nederlandse samenleving een
slechte voedingsbodem voor terroristische organisaties bood. De Nederlandse staat reageerde niet zo
repressief en gewelddadig op . de
eerste protestbewegingen als de
Duitse. Allerlei actiegroeperingen,
van de Boeren Partij tot de pacifistisch socialisten, zagen zich vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.
De verzuilde samenleving leek
over voldoende cement te beschikken om ernstige ontsporingen te
kunnen voorkomen.
Maar de eerste aanslag van
RaRa in 1985 op een Makrovestiging, verstoorde deze Idylle.
ruw. In een interview-met Elsevier,•'
hekelde ing. P. Meijers, directeur
van de verzekeringsmaatschappij
Mees en Zonen een klein jaar later
de politieke blokvorming in Den
Haag. "Als de politieke splinters
zich niet meer democratisch kunnen uiten, zoeken zij naar andere
mogelijkheden", waarschuwde hij.
In hetzelfde artikel constateerde
mr. R. de Mulder, universitair
hoofddocent recht te Rotterdam:
"Nederland heeft niet zo'n vruchtbare voedingsbodem voor terrorisme, maar er wordt hard aan
grondverbetering gewerkt". Hij

doelde onder meer op het buiten
de verkiezingscampagne van 1986
houden van de voorgenomen legitimatieplicht.
In een onderzoek schetste De
Mulder drie ontwikkelingen die
terroristische organisaties de wind
in de zeilen zouden brengen: politieke repressie, een slechte toegang
tot de media en het afdrijven naar
de periferie van de samenleving.
Eenmaal daar aangeland neigen de
leden van een organisatie "een
volledige anti-houding ten opzichte
van de staat aan te nemen". De
Mulder prees de doorgaans nuchtere reactie van de Nederlandse
overheid op terroristische uitwassen, maar concludeerde dat zowel
• de slechte toegang tot de pers als
het ontstaan van randgroep-culturen' zorgen baarde.
_.

-Krakers

Om het ontstaan van RaRa te
kunnen begrijpen moeten we volgens Hoefnagels dan ook terug
naar de kraakbeweging en de eerste krakersrellen van eind jaren•
zeventig, begin jaren tachtig. "De
kraakbeweging werd aanvankelijk
gedragen door mensen die er hele
nuttige ideeën op nahielden en
terecht streden tegen de speculatie
met woningruimte in tijden van
grote schaarste. Maar er ontstonden ook subculturen. Krakers bij
voorbeeld, die alleen hun eigenbelang voor ogen hadden. Door het
vaak harde optreden van de politie
bij diverse ontruimingen kon een
zekere radicalisering optreden. De
overjieid nam een houding aan
van: nu moet het maar eens afgelopen zijn. Een aantal individuen
heeft toen de Staat al eeuwige
vijandschap gezworen".
De confrontatie met de 'harde
aanpak' van de politie was één
oorzaak voor het ontstaan van
RaRa. Een andere ligt volgens
Hoefnagels meer in het sobaalpsychologische vlak. "Daarover is
minder bekend, maar uit gesprekken met voormalige RAF-terroristen leer je toch dat zij zich heftig
verzetten tegen het ouderlijk milieu. Dat zij een protesthouding
aan hebben genomen die tijdens de
pubertijd heel gezond is, maar
waarvan zij niet meer los konden
komen. Het is vaak een heel
complex van oorzaken, waarbij de
afkeer van autoriteit vaak een
dominante rot speelt. Ironisch ge-

noeg zijn terroristische organisaties
zèlf doorgaans zeer autoritair georganiseerd".

Olievlek
Voor wie bevreesd is voor een
terroristische olievlekwerking is
het misschien een geruststelling dat
in de opvatting van de criminoloog
Hoefnagels• het terrorisme in Nederland zich niet zo gemakkelijk
zal uitbreiden. De groepen die nu
het geweld prediken kunnen overigens ook volgens BVD-chef Docters van Leeuwen niet rekenen op
een groté groep sympathisanten,
waaruit moeiteloos nieuwe martelaren zijn te recruteren. Het feit
dat de samenleving als geheel
weinig begrip voor de acties kan
opbrengen, belemmert RaRa en
andere organisaties eveneens in
hun groei.
Het laatste werpt wel meteen de
vraag op waarom de RaRa zich
kennelijk zo weinig gelegen laat
liggen aan zijn eigen public relations. Waarom een bom laten
ontploffen bij staatssecretaris Kosto, als vervolgens heel televisiekijkend Nederland de onderhavige
politicus zo'n sympathieke vent
gaat vinden en bovendien de
RaRa-activisten vermoedelijk in de
categorie 'geschift en niet ongevaarlijk'onderbrengt?
Hoefnagels heeft daarop een
simpel antwoord: "Deze mensen
zijn niet of nauwelijks geinteresseerd in de publieke reactie. Zij
plaatsen zich immers tegenover de
maatschappij, daar zijn ze mee in
conflict. Het bijzondere is nu juist
dat ze onaardig durven te zijn; de
verkeersregels van deze samenleng totaal aan de laars lappen.
Wat voor hen telt • is het signaal:
met dit of dat — vult u zelf maar in
— zijn we het niet eens. De
oneerbiedige gedachte komt wel
eens bij me op dat het vooral
frustratiegedrag is dat deze mensen
drijft".
Hierbij wil Hoefnagels nog de
kanttekening plaatsen dat terroristen in het algemeen een geheel
andere wijze van denken hebben
dan de meeste democratisch ingestelde burgers. "Ik ben zelf van
mening dat het middel dat je
gebruikt in overeenstemming moet
zijn met het • doel waarnaar je
streeft. Als je geweldloosheid nastreeft, moet je niet met bommen
gaan gooien. Maar een terrorist
denkt heel anders. Die vindt het
gerechtvaardigd om wèl met bommen te gooien. Doel en middel
kunnen haaks op elkaar staan. Er
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VERVOLGwaren befin jaren zeventig op de
universiteit zelfs studenten gehad
die vonden dat je een democratisch ideaal met ondemocratische
middelen kon nastreven. Ik wil
maar zeggen: deze paradoxale opvatting komt ook in de beste
milieus voor".

Zuid-Afrika
In 1985 stond de RaRa nog een
helder doel voor ogen: de apartheid in Zuid-Afrika moest bestreden. Een Makrovestiging, met belangen aan de Kaap, ging in de fik,
bij benzinepompen van Shell werden slangen doorgesneden. Nu
Nelson Mandela gebroederlijk met
De Klerk aan één tafel zit, heeft
het brandschatten of doorsnijden
van slangen weinig zin meer. Ook
de ontspanning tussen Oost en
W .'t lijkt aan de wortels van
'_.iks-radicaal Nederland te knagen i het reëel bestaande socialisme
als ideale samenlevingsvorm Is immers wel ontmaskerd.
Toch is volgens Hoefnagels de
kans klein dat de actievoerders
van RaRa ooit tevreden zullen zijn
en de strijdbijl eigener beweging
zullen begraven. "Nu Zuid-Afrika
'uit' is, heeft RaRa alweer nieuwe
actiedoelen geformulekrd zoals het
asielbeleid en de Europese eenwording. Kortom: er is altijd wel iets
wat niet deugt in • deze wereld.
Zelfs een ideale samenleving biedt
nog geen garanties tegen het ontstaan van groepen als RaRa".
Dat gezegd hebbende, laat
Hoefnagels een harde lach door ,
in een paradijs de boel uit de hand
kan lopen weten we al uit het
Oude Testament. Daar bleek in de
Hof van Eden toch een slang te
huizen die zoveel overredingskracht bezat dat hij Eva zo ver
kreeg Adam een verboden vrucht
Aan te smeren".

zijnwerkamlt."Do1q
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Pijn van rechtsstaat
Met een zekere terughoudendheid
heeft de politiek gereageerd op de
aanslagen die gisterochtend zijn gepleegd op het huis van staatssecretaris
Kosto en op het gebouw van het
ministerie van binnenlaidse zaken. ii
jllbj
,,Het •is al erg genoeg dat de extremi sten één dag uit mijn agenda hebben . weggebombardeerd",
reageerde Kosto, "verder is het business as usual". De politiek
lijkt vooralsnog geen aanscherping van beveiligingsmaatregelen te
overwegen. Extra limousines met bodybuilders en automatisch
vurende wapens passen ook beter bij een Amerikaanse president
dan bij een staatssecretaris uit een Hollandse polder.
De Binnenlandse Veiligheidsdienst blijkt achteraf een vrij
nauwkeurig. profiel te kunnen geven van de leden achter de
terreurgroep RaRa. Het gaat om ongeveer twintig, dertig mensen, die opereren in kleine cellen en een sterke onderlinge band
hebben, waardoor ze ook moeilijk zijn uit te schakelen. Dat
neemt niet weg, dat de BVD best de puntjes wat op de
beveiligings-i mag zetten. De marechaussee van de democratie is
Immers in het leven geroepen om dergelijke democratie, ondermijnende activiteiten vroegtijdig op te sporen en te
ontmantelen.
De Nederlandse staat is in de zestiende en zeventiende eeuw
mede mogelijk ,gemaakt door het werk van 'anarchistische'
geuzen. Dat was in een tijd zonder democratische beginselen. De
anarchisten van RaRa genieten wel varf een democratische
rechtsorde, dat maakt hun geweld van een andere orde. We
hebben te maken met een groepering die het recht volstrekt
minacht, zoals trouwens ook de krakers voor het Leeuwarder
gerechtshof weinig eerbied aan de dag leggen voor Vrouwe.
Justitia. Het ontstaan van RaRa gaat dan ook terug - aldus de
criminoloog prof. dr. G.P. Hoefnagels - op de kraakbeweging.
"De kraakbeweging werd aanvankelijk gedragen door, mensen 1'
die er hele nuttige ideeën op nahielden en terecht streden tegën
de speculatie met woningruimte in tijden van grote schaarste",
aldus Hoefnagels, "maar er ontstonden ook subculturen, die zich
radicaliseerden".
De confrontatie met de lange lat van de politie verbond zich
bij de RaRa-leden met het verzet tegen de overgeleverde
burgerlijke moraal. RaRa wil 'een bres slaan in de ideologie van
de politieke en economische elite', heeft een afkeer van de
normen en waarden in de kapitalistische rechtsstaat en sluit
geweld niet uit om de geslotenheid van het oude systeem open te
breken. Geweld wordt zelfs goedgepraat door te zeggen,* dat de
eigen agressie in geen verhouding staat tot wat bij voorbeeld
plaatsvond tijdens de Blitzkrieg in de Arabische vyoestijn.
Ut,

Im.au.litt,

:: . ;i
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Alle pseudo-Ideologie ten spijt is er uiteindelijk weinig positief
resultaat te verwachten van een dergelijke actie. Overheid . en
bedrijfsleven hebben al 150 miljoen gulden moeten. neértellen
voor wat RaRa tot nu toe heeft kapotgemaakt. De maatschappelijke verontwaardiging is groot, de waardering voor Kosto
stijgende, en het medeleven voor asielzoekers wordt misschien
ten onrechte bij sommigen op de proef gesteld. Het lijkt ook
weinig zinvol een gesprek aap te knopen met de actievoerders,
want als het ene actiepunt verdwijnt (de acties tegen Zuid-Afrika), doemt een nieuw actiepunt op (asielzoekersbeleid).
Voorlopig lijkt het het beste de zaak niet op te blazen en de
overtuiging vast te houden dat de democratische rechtsstaat
genoeg innerlijke waarde bezit om dergelijke gezwellen het
hoofd te kunnen bieden. Blijft de verbetenheid die op het gezicht
stond van staatssecretaris Kosto en ' die misschien ook de
toekomstige advocaat van een RaRa-verdachte in zijn binnenste
moet voelen. Want je zal maar een beroep moeten doen op
'rechtsprocedurele fouten' om een verdachte vrij te pleiten.

,—
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BVD—HOOFD DOCT1 2S VAN LEEUWEN"DAAR GEEF IK GE1 N ANTWOORD 01"
Door Rikt in 't Hout
DEN HAAG - De Binnenlandse Veiligheids Dienst
(BVD) is al heel lang op de
hoogte van het nieuwe doel
van de actiegroep RaRa: het
met geweld opkomen voor
vluchtelingen, illegale vreemdelingen en anderen die zich' het
slachtoffer voelen van het Europees beleid van onder meer
de Nederlandse regering.
De BVD weet eveneens dat de
RaRa, die in de jaren '80 in haar
strijd tegen apartheid voor vele
miljoenen guldens schade aanrichtte, een harde kern heeft van
twintig dertigpersonen. "Ze zijn
nu allemaal in de dertig. Het zijn
goed opgeleide, met goed materiaal uitgeruste en intelligente mensen die prat gaan op bun contacten
met terreurgroepen als de RAF
Umwelt (in Duitsland, red.) en de
ETA (in Spanje, red.)". Dat zei mr.
A. H. W. Docters van Leeuwen,
het hoofd van de BVD, gisteren op
een persconferentie.
Ondanks het feit dat door een
publikatie in het links-radicale blad
Konfrontatie bekend is dat in de
huidige RaRa-filosofie aanslagen
niet worden uitgesloten, vindt
Docters van Leeuwen dat de BVD
niets te verwijten valt. "Voor dit
soort aanslagen is maar een heel
klein groepje mensen nodig. Als
BVD hebe dus een informant
nodig die althans bij de voorbereiding betrokken is.
dat niet het
geval is weet je niets en kun je dus
ook niets doen", aldus Docters van
Leeuwen.

Als

Anti-impi's
De BVD-chef zei dat de - RaRakern afkomstig Is uit kringen van
zgn. anti-impi s (die zich verzetten
tegen het imperialisme van de
Europese Gemeenschap). De beweging van anti-impi's is volgens
Docters van Leeuwen in de afgelopen jaren in omvang afgenomen
van circa tweeduizend 'tot zo'n
vierhonderd personen. Slechts een
klein deel van deze beweging is

volgens de BVD bereid gewelddadige middelen te gebruiken
Het BVD-hoofd wilde niet zeggen of de door hem aangeduide
harde kern van RaRa permanent
door zijn dienst in de gaten wordt
gehouden. "Daar geef ik geen
antwoord op". Uit zijn houding
(het maken van wegwerpende gebaren) leek echter af te leiden dat
Docters van Leeuwen het constant
schaduwen van dit soort mensen
niet bepaald een zinvolle aangelegenheidacht.
Maar zou het dan geen opmerkeli'k gegeven zijn geweest voor
de BVD als deze had geweten dat
één of meer wan de RaRa-mensen
zich in de buurt van het woonhuis
van een staatssecretaris had ophouden?? "Ook daar geef ik ge en
antwoord op", herhaalde het BVDhoofd.
Heeft de BVD zich wellicht in
slaap laten sussen door enkele
milde opmerkingen in een vraaggesprek met RaRa-leden in het juninummer van het blad Konfrontatie? "Met een aanslag bereike
niets, als die alleen maar materiële
schade oplevert en geen politiek
effect heeft", zei één van de
geinterviewden.
Niets wijst er op dat de BVD
sindsdien êen onderzoek naar mogelijke Rails-activiteiten heeft - uitgevoerd. De telefoon van de redactie van Konfrontatie, die gevestigd is in Den Bosch, werd gisteren
opgenomen door iemand die zich
alleen bekend maakte als 'Bas'.
Deze woordvoerder ontkende stellig dat de BVD na publikatie van
het interview ooit met hem of eens
van de andere redacteuren van
Konfrontatie contact heeft gezocht.
Evenmin .is hem iets bekend, zei
hij, van enige andere activiteit van
de geheime dienst of van politieambtenaren tegen zijn blad of de
geinterviewde RaRa-leden.

Waarde
'Bas' verklaarde voorts dat hijzelf niet degene is die het RaRainterview had geschreven. Hij wilde niet zeggen welke collega dat
dan wel had gedaan. ' En hij gaf
ook geen antwoord op de vraag of
het. wellicht een door derden aangeleverd vraaggesprek was. "Dat
doet helemaal niks af aan de
waarde van het interview. Dat zijn
normen van de burgerlijke pers die
wij niet aanleggen"

Na enig aandringen wilde 'Bas'
wel het volgende kwijt: "Uit het
feit dat in het volgende nummer
van ons blad geen rectificatie stond
mag je afleiden dat alle uitspraken
van de RaRa-leden goed zijn weergegeven. Ze hebben het gezegd
zoals heterstond".

Zwaardere bommen
Maar BVD-hoofd Docters van
Leeuwen hield gisteren op zijn
persconferentie vol dat zijn dienst
volkomen verrast was, al was het
maar door het karakter van de
nieuwe aanslagen. "Ze hebben
veel zwaardere bommen gebruikt
dan ooit, terwijl ze toch geen
enkele garantie hadden dat er geen
mensen meer in het huis van de
staatssecretaris of op de betreffende afdeling van Binnenlandse Zaken aanwezig zouden zijn. RaRa
beweert altijd dat ze geen geweld
tegen personen wil gebruiken. Inderdaad is er ook nu tevoren
gewaarschuwd maar de groep
heeft wel een ontzettend groot
risico genomen".
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RaRa met raadsels
omgeven
AMSTERDAM
"Met een
aanslag bereik je niets, als die
aanslag alleen maar materiële
schade oplevert en geen politiek effect heeft". Deze zin
stond in een artikel over de
Revolutionaire Anti Racistische
Aktie (RaRa) in het juni-nummer van het links-radicale
maandblad Konfrontatie.

jaren heen is justitie weinig succesvol geweest in het opsporen en
oppakken van de daders.

Tot vorig jaar pleegden perso-

'Schepgen' nen die «der de naam RaRa
De aandacht voor vluchtelingen
en illegale vreemdelingen ligt in de
lijn van de filosofie van de RaRaactivisten die geruime tijd geleden
aanslagen pleegden. RaRa-activist
René IR., die m '89 tot celstraf
werd veroordeeld, legde voor de '
rechter een politieke verklaring af
waarin hij uitgebreid de nadruk
legde op de gevolgen van het
Sdiengen-akkoord voor vreemdelingen en de toenemende repressie
tegen buitenparlementaire groeperingen. "Het beleid van do staat
ten aanzien van migranten uit de
drie continenten is een snijpunt
van racisme, seksisme, kolonialisme en neokoloniale politiek en
deze tegenstellingen verscherpen
zich onder de paraplu van Europese eenwording", aldus R. destijds.
R. werd door het gerechtshof veroordeeld &regens zijn betrokkenheid bij een poging om brand te
stichtenbij de Schiedamse drukkerij Elba. Van de andere zes tenlastegelegde feiten (onder meer betrokkenheid bij aanslagen op Shellpompstations en Mdun-vestigiiigen) werd hij vrijgesproken. Nieuw
in de RaRa-filosofie is mogelijk de
aandacht voor de wao-problematiek, die blijkt uit de verklaring die
gisteren bij ANP werd afgeleverd.
Hoewel er dus aanwijzingen zijn
dat het gedachtengoed van de
RaRa-oude stijl en de RaRa-nieuwe
stijl met elkaar overeenkomen, zijn
er ook verschillen. Zo zijn de

In het bewuste artikel in Konfrontatie staat dat RaRa nieuwe
wegen is ingeslagen. Voortaan zou
RaRa zich richten op de positie
van vluchtelingen en illegale
vreemdelingen. Nieuwe militante
acties (bij voorbeeld hot plaatsen
van brandbommen) werden niet
uitgesloten, maar vooralsnog zagen
de woordvoerders van de groep
daar weinig heil in, omdat er een
te smal draagvlak voor dergelijke
activiteiten zou zijn.

Onduidelijk
Wie tegenwoordig tot RaRa
moeten worden gerekend is onduidelijk. De naam is al vaker ten
onrechte gebruikt door groepen of
personen die aanslagen of acties
opeisen. Het is zelfs onzeker of de
hedendaagse RaRa voortspruit uit
de RaRa van ruim vijf jaar terug.
Volgens de nu onder de naam
RaRa opererende personen is dat
wel het geval. Eerder dit jaar
stelden zij in een persbericht:
"Hoewel het de eerste keer is dat
wij acties uitvoeren tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid willen we benadrukken dat dit niet
mag worden uitgelegd als een
breuk in onze politieke _praktijk
van de afgelopen jaren". Door de
-~verklaringen van dit jaar uitgebreider. Na de eerste aanslagen
volgden meestal summiere tele- .
Nu zijn ze pagina's dik (die van
gisteren telt tien kantjes) en betreffen naast de claim op de aanslag
uitgebreide informatie over het
hoe en waarom van de daad.

Zuid-Afrika

fontjesbdigvrklane.

werkten, herhaaldelijk aanslagen
op bedrijven die economische banden hebben (hadden) met ZuidAfrika. De Makro was meer dan
eens het doelwit en moest tientallen miljoenen aan schade incasseren. Macro-moederonderneming
SHV besloot zich uiteindelijk uit
Zuid-Afrika terug te trekken. Herhaalde malen werden vernielingen
atingeridit aan pompstations van
Shell.
Vorig jaar werden aanslagen van
de RaRa-nieuwe-stijl gepleegd op
het ministerie van justitie en marechaussee-kantoren in Arnhem en
Oldenzaal. Reden: het gewraakte
beleid ten aanzien van asielzoekers. Ook brandstichtingen in twee
directieketen op het terrein van
het destijds in aanbouw zijnde
Byzantium-complex in Amsterdam
werden door RaRa voor haar rekening genomen. Deze acties waren
echter gericht tegen de 'cityvorming' in de hoofdstad.
Ook bij staatssecretaris Kosto
(Justitie), wiens woning gisteren na
de RaRa-aanslag rijp voor de sloop
kon worden verklaard, is de lijn
naar asielzoekers duidelijk. Bij een
<•
voor Justitie bedoelde aanslag
eveneens. Mocht de bom van gisteren met opzet in het pand van
Binnenlandse Zaken zijn gelegd,
dan nog is de lijn duidelijk: ook dit
ministerie houdt zich - zij het op
een andere manier dan Justitie bezig met minderheden en asielzoekers.

Knipselkrant
onderzoeksteam
aanslagen:
•
•

Ministerie Binnenlandse Zaken
Woning Kosto

HAAGSCHE COURANT
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Handlangers ETA vermoedelijk ook actief
binnen RaRa
mix ROELOF HEMMEN

-

Den Haag - De Haagse politie
heeft tweejaar geleden de gehele Nederlandse actiewereld omgeploegd op zoek naar Nederlandse handlangers van de Baskiache afscheidingsbeweging
ETA.
Aanleiding waren de aanslagen
op Spaanse diplomatieke vestigingen en het huis van de
Spaanse ambassadeur in Den
Haag.
Daarbij heeft men grote aandacht gehad voor het groepje
van twintig S dertig mensen.
dat volgens de Binnenlandse
Veiligheidsdienst de harde
kern vormt van de RaRa-bewe"inz. Het hoofd van de BVD,
mr. A. Docters van Leeuwen,
beschouwt deze groep nu als de
kring waarin de daders van de
aanslagen op staatssecretaris
Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken moeten worden gezocht. Mensen die in
staat en bereid zijn geweld te
gebruiken ter onderstreping
—In hun ideologische doelen.
? BVD-chef zei tevens dat
-.me mensen prat gaan op contacten met buitenlandse terreurgroepen. waaronder de
ETA.

Behulpzaam
Wellicht bevinden zich in de
groep die Dodere van Leeuwen
noemde ook de mensen die
twee jaar geleden de ETA behulpzaam zijn geweest bij de

terreur in Den Haag. Het rechercheteam en de Spaanse terreurbestrijders hadden destijds
de stellige overtuiging dat bij
de aanslagen op de Spaanse
ambassade en andere diplomatieke vestigingen in Den Haag
Nederlanders ot in Nederland
wonende vreemdelingen betrokken waren. Mogelijk in opdracht van de ETA, die zich verantwoordelijk stelde voor de
aanslagen.
Het onderzoek naar de nooit opgeloste terroristische misdrijven heeft zich uitgestrekt tot
alle personen die politie en
BVD in staat achtten tot het plegen van dergelijke aanslagen.
De betrokkenheid van het clubje vaderlandse (potentiële) terroristen is destijds niet vast komen te staan. Het lag toentertijd ook niet voor de hand omdat de werkwijze heel anders
was bij de aanslagen waarvoor
RaRa verantwoordelijk werd
gehouden.
De zware bommen bij de Spaanse vestigingen in de Riouwstraat, het Nassauplein en de
Delistraat en de granaat-aanval
op de Spaanse ambassade waren van een heel ander kaliber
dan de brandbommen en lichte
explosieven die bij de aanslagen op bij voorbeeld de Malanvestigingen werden gebruikt.
Maar de mensen die schuilgaan
achter de naam Raas hebben
nu bewezen in staat te zijn tot
rover geweld dan de ~, tot

g

De amidagen op de Spaanse ambassade staandere Spaanse diplomatieke vestigingenvan twee
Jaar geledee dimmen opgebelde:d.
Arebieffeto
Een ander punt dat twijfel zaait.
is dat de "Spaanse aanslagen' eigenlijk geen echte ETA-acties
waren. .~orsenmemmt drs.
C. Visser van het instituut Clingendael zei direct na de bomontploffingen dat het niet waarschijnlijk was dat de ETA ze
had uitgevoerd.

'Kinderspel', noemde hij het.
Het was merkwaardig dat een
organisatie als de rm, die ete
derden doden ,p haar geweten
heeft, amati ,en uitvoert op gebouwen en een auto.. En nog
niet eens de auto van de ambassadeur. maar die van een consul-generaal. Het was nog veel

ROTTERDAMS DAGBLAD
Ramptoeristen
bij huis Kosto
Modielmmar - De gratis
toegankelijke lokaties en evenementen in Noord-Holland hebben
het afgelopen weekeinde geduchte concurrentie gehad van een
nieuwe, zij het tijdelijke attractie.
Honderden bamptoeristen' kvramet zich zaterdag en gisteren in
Grootschemer persoonlijk op de
hoogte stellen van de schade aan
het huis van staatssecretaris
Kates
De wat statische aanblik van de
dichtgespijberde woning, wouwdag in alle vroegte door een RaRa-bom in puin gelegd, kon de
meeste bezoekers niet verleiden
tot een echtdagje uit in het rustieke dorp. „h dat nou alles' Het
valt me lang niet mee."
Het slordige defilé van langzaam
rijdende auto's fietste!) niet vertalen in een grotere omzet voor het
tegenover Kosto's huis liggende
café-restaurant „De mensen komen er hun auto niet voor uit, de
meesten tijden stapvoets langs."
aldus de eigenaar. De werknemer
van het ingehuurde bewakingsbedrijf zorgde wel voor wat extra
klandizie. „Het is binnen warmer
dan buiten." verklaarde hij. ..En
verder mag ik geen mededelingen doen."
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DE VOLKSKRANT
Kosto
„Blij dat je nog leek Ad", zegt
een brandweerman. ja, ik ook",
sluw
Ad Kosto. „heb ik te
doek
aan de politie in Alkmaar". Met dit joviale dtaat begint
Weert Schenk zijn artikel in de
Volkskrant van 14 november over
Kosto en De Bom.
Genoemd dialoogje doet mij
enigsráns twijfelen aan de identiteit van de krant die ik onder ogen
bek Rei blijkt toch de Volkskrant
te zijn. Naarmate Schenkt stukje
voortkabbelt, groeit de nvilfeL lig
laat niet aa om omwonenden hun
vide op het gebeuren te laten geven, hoewel daardoor geen enkel
interessant detail toegevoegd
wordt, alleen een mannend tomtre. (Buurvrouw: „Ik ~lamst dat
er een auto stapvoets langs Aads
huis reed... Dan denk ik aan een
giMbL of zoiets.")
Het Me verhaal lijkt uitsluitend te dienen mei een koene Koste neer te zemen die. ondanks de
schrik hem aangedaan door
~ordinair' tuig, rustig zijn verhaal doet. Een Kano die zich vooral bekommert om de buren en de
kippen ende poes. Nu de vluchtelingen nog.
Dunne Wijnen
ARNHEM
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DE VOLKSKRANT
Waarst-home Kosto beloond
ALKMAAR — De poMmiemia die

vorige week in de nis- van dinsdag op
woensdag in actie kwamen toen bij het
huis van staatssecreearis Kozto vaat Jus- .
tin. een bomaanslag werd gepleegd,
hebben maandag een attentie gekregen.
Tijdens een wiedde bijeenkomt, waarbij ook mevrouw Reuvekamp, de echtgesiote van deetastasecretaris, aanwezig
was, kregen de agenten eeeveijnero=
met daarin een bedrag van
gulden, en een oorkonde.

1 9 NOV. 1991

gre

. meende lasser, dat de
draervoor uitgerekend Nedertand uitkoos, terwijl ze in
haar ruim dertigen' bestaan
nooit eerder op buitenlandse
bodem had geopereerd. Hij was
verbaasd toen de ETA na drie
weken toch de aanslagen claimde.
De technische detaild van de
en ivoor zover bekend
aa
ge=
t) deden ook de vraag
rijzen in hoeverre er een traditioneel ETA-conuniudo aan het
werk was geweest
_ . Spaanse
bomexperts concludeerden na
de eerste aanslagen in 1989 dat
een explosief was gebruikt dat
de STA in Spanje gewoonlijk
niet aanwendt.
Bovendien waren er talloze details, die wezen op betrokkenheid van Nederlanders, meende het Nederlandse rechercheteam. Zo waren bij de aanslagen
gebruikte spullen zoals een tas.
jerrycans. een gasftes, een kledingtas. batterijen en een fietsslot in Nederland aangeschaft.
De aanslag op het huis van de
Spaanse ambassadeur. die de
STA overigens al na don dag
opeiste, was vanuit terroristisch
oogpunt geen succes. De aanval
werd uitgevoerd met een zelfgemaakte granaatwerper. Weliswaar van het type jat eerder
door de MA was gebruikt.
maar veel vaker wordt aangewend door IRA en Rote Armee
Fraktion.
Bovendien was het een wrakkig
geval, dat niet goed heeft gewerkt
De bevestiging op het dak van
de auto deugde niet, zodat de
granaten met weinig kracht
werden afgevuurd en bovendien niet' allemaal doel troffen.
Ook niet echt het werk van geharde ETA-professionals.
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Handlangers ETA vermoedelijk
ook actief binnen RaRa

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afdeling Relaties en Open

Haagsche Courant,
Alg. Dagblad,19-11-'91 18-11-1991

Rara
• „Doorgaans worden racisme en fascisme gemakshalve op een hoop
gegooid. Rara bewees opnieuw dat er ook anti-racistisch fascisme bestaat.
Immers, het met het
grofste geweld terzijde
schuiven van de democratische rechtsorde vanuit vermeend eigen gelijk, kan niet anders dan
voluit fascistisch worden
genoemd.
Een zeer zware straf
voor de bomaanslagen op
staatssecretaris Kosto en
het ministerie van binnenlandse zaken, zou zeker op zijn plaats zijn.
Laten we ons daarover
echter geeti illusies maken. Want al een kwart
eeuw worden we geteisterd door de 'tolerantie'
van moderne (rheest linkse) maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters en andere leden
van de 'zachte kaste'. Tot
de dood — van vele anderen — erop volgde..."
C.A. vaa Os,

Rotterdam.

Afdeling na
bomaanslag
weer open
Den Haag - De afdeling communicatie van het ministerie
van binnenlandse zaken, vorige
week mikpunt van een tweede
bomaanslag van RaRa, is vanmorgen voor een deel weer geopend.
Volgens het ministerie zijn er
behoorlijk veel paperassen
kwijt of door elkaar geraakt.

Alg. Dagblad, 18-11-'91

Bolkestein
bepleit
identificatie plicht
Wan onze politieke redactie
"LELYSTAD — Een verplicht identificatiebewijs is
volgens de fractieleider van

de VVD in de Tweede Kamer,
Bolkestein, een goed hulpmiddel om misdaad en terrorisme te voorkomen.

Voor een Identificatieplicht,
zoals andere Europese landen
die al kennen, pleitte Bolkestein zaterdag op een congres
van de liberale jongerenorganistie JOVD in Lelystad. Hij
beklemtoonde dat Nederland
tot nu toe heeft kunnen ontkomen aan terreuracties die wel
Duitsland, Italië, Spanje en
Engeland hebben gesteisterd.
Volgens de VVD-voorman
kan ons land niet meer zonder
een identificatieplicht, omdat
volgend jaar de Europese binnengrenzen opengaan: „Het
verkeer van personen tussen
de EG-lidstaten wordt vrijer
en makkelijker. Dat geldt ook
voor criminelen."

Bolkestein voerde ook een
praktisch argument aan om
een identificatiebewijs in te
voeren: „De technische hulpmiddelen worden vernuftiger,
zowel voor de politie als misdadigers. Wij moeten ons
daarop voorbereiden."

Rara
Bolkestein werd onder anderen genoemd in de brief
waarmee de groep Rara vorige week de bomaanslagen op
de woning van staatssecretaris Kosto (justitie) en het ministerie van binnenlandse zaken opeiste. Die aanslagen
waren volgens Rara gericht
tegen het asielbeleid van Nederland.
Meer aandacht vroeg de
VVD'er verder voor de positie
van de Nederlanders die in
oude wijken wonen waar
overwegend buitenlanders
zich hebben gevestigd. Hij
omschreef die groep als 'etnische Nederlanders'. „Zij vormen een minderheid waar
niemand over spreekt", vindt
Bolkestein.
De etnische Nederlanders
moeten volgens hem meer
kansen krijgen. „Wij hebben
de problemen van de multiculterele samenleving voor
het grootste deel gelegd op
het bord van de mensen in de
oude stadswijken, met veel
slecht opgeleide laagverdieners en werklozen. De spanningen in die oude wijken lopen op en het heeft weinig zin
dat te ontkennen," aldus Bolkestein.
Bovendien vindt de 'VVD-politicus de 80.000 tot 100.000
werkloze buitenlanders in Nederland een gevaarlijke ontwikkeling: „Wij kunnen ons
niet veroorloven dat er een
van uitkeringen levende etnische onderklasse ontstaat.
Geen enkele samenleving kan
dat." _

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afdeling Relaties en Open Bronnen

Haagache Courant, 18-11-1991

Handlangers ETA vermoedelijk
ook actief binnen RaRa
door ROELOF HEMMEN
Den Haag — De Haagse politie
heeft tweejaar geleden de gehele Nederlandse actiewereld omgeploegd op zoek naar Nederlandse handlangers van de Baskische afscheidingsbeweging
ETA.
Aanleiding waren de aanslagen
op Spaanse diplomatieke vestigingen en het huis van de
Spaanse ambassadeur in Den
Haag.
Daarbij heeft men grote aandacht gehad voor het groepje
van twintig ii dertig mensen.
dat volgens de .Binnenlandse
Veiligheidsdienst de harde
kern vormt van de RaRa-beweging. Het hoofd van de BVD,
mr. A. Docters van Leeuwen,
beschouwt deze groep nu als de
kring waarin de daders van de
aanslagen op staatssecretaris
Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken moeten worden gezocht. Mensen die in
staat en bereid zijn geweld te
gebruiken ter onderstreping
van hun ideologische doelen.
De BVD-chef zei tevens dat
deze mensen prat gaan op contacten met buitenlandse terreurgroepen, waaronder de
ETA.

Behulpzaam
Wellicht bevinden zich in de
groep die Docters van Leeuwen
noemde ook de mensen die
:wee jaar geleden de ETA behulpzaam zijn geweest bij de

terreur in Den Haag. Het rechercheteam en de Spaanse terreurbestrijders hadden destijds
de stellige overtuiging dat bij
de aanslagen op de Spaanse
ambassade en andere diplomatieke vestigingen in Den Haag
Nederlanders of in Nederland
wonende vreemdelingen betrokken waren. Mogelijk in opdracht van de ETA, die zich verantwoordelijk stelde voor de
aanslagen.
Het onderzoek naar de nooit opgeloste terroristische misdrijven heeft zich uitgestrekt tot
alle personen die politie en
BVD in staat achtten tot het plegen van dergelijke aanslagen.
De betrokkenheid van het clubje vaderlandse (potentiële) terroristen is destijds niet vast komen te staan. Het lag toentertijd ook niet voor de hand omdat de werkwijze heel anders
was bij de aanslagen waarvoor
RaRa verantwoordelijk werd
gehouden.
De zware bommen bij de Spaanse vestigingen in de Riouwstraat, het Nassauplein en de
Delistraat en de granaat-aanval
op de Spaanse ambassade weren van een heel ander kaliber
dan de brandbommen en lichte
explosieven die bij de aanslagen op bij voorbeeld de Makrovestigingen werden gebruikt.
Maar de mensen die schuilgaan
achter de naam RaRa hebben
nu bewezen in staat te zijn tot
grover geweld dan de BVD tot
dusverre dacht.

Een ander punt dat twijfel zaait,
is dat de 'Spaanse aanslagen' eigenlijk geen echte ETA-acties
waren. Terrorisme-expert drs.
C. Visser van het instituut Clingendael zei direct na de bomontploffingen dat het niet waarschijnlijk was dat de ETA ze
had uitgevoerd.
'Kinderspel', noemde hij het.
Het was merkwaardig dat een
organisatie als de ETA, die honderden doden op haar geweten
heeft, aanslagen uitvoert op gebouwen en een auto. En nog
niet eens de auto van de ambassadeur, maar die van een consul-generaal. Het was nog veel
gekker, meende Visser, dat de
ETA daarvoor uitgerekend Nederland uitkoos, terwijl ze in
haar ruim dertigjarig bestaan
nooit eerder op buitenlandse
bodem had geopereerd. Hij was
verbaasd toen de ETA na drie
weken toch de aanslagen claimde.
De technische details van de
aanslagen (voor zover bekend
gemaakt) deden ook de vraag
rijzen in hoeverre er een traditioneel ETA-commando aan het
werk was geweest. Spaanse
bomexperts concludeerden na
de eerste aanslagen in 1989 dat
een explosief was gebruikt dat
de ETA in Spanje gewoonlijk
niet aanwendt.
Bovendien waren er talloze details, die wezen op betrok kenheld van Nederlanders. meende het Nederlandse recherche-

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afdeling Relaties en Open

-VERVOLGteam. Zo waren bij de aanslagen
gebruikte spullen zoals een tas,
jerrycans. een gasfles, een kledingtas, batterijen en een fietsslot in Nederland aangeschaft.
De aanslag op het huis van de
Spaanse ambassadeur. die de
ETA overigens al na één dag
opeiste, was vanuit terroristisch
oogpunt geen succes. De aanval
werd uitgevoerd met een zelfgemaakte granaatwerper. Weliswaar van het type dat eerder
door de ETA was gebruikt,
maar veel vaker wordt aangewend door IRA en Rote Armee
Fraktion.
Bovendien was het een wrakkig
geval, dat niet goed heeft gewerkt.
De bevestiging op het dak van
de auto deugde niet, zodat de
granaten met weinig kracht
werden afgevuurd en bovendien niet allemaal doel troffen.
Ook niet echt het werk van geharde ETA-professionals.
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Haagache Courant, 15-11-1991
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R WIL NOTA OVER BEVEILIGING POLITICI"

Den Haag — De fractievoorzitters van de
vier grote partijen in
de Tweede Kamer willen op een later tijdstip verder praten
over de beveiliging
van politici.
Zij hebben de ministers Dales
van binnenlandse zaken en
Hirs9h Benin van justitie gevraagd een vertrouwelijke nota
te schrijven.
De fractieleiders vergaderden' gisteren in de kamercomden
missie voor de veiligheidsdiensten, naar aanleiding van de
bomaanslagen op het huis van
staatssecretaris Kosto van justitie en op het departement van
binnenlandse zaken.
Tijdens de vergadering hebben
de twee ministers en de directeur van de BVD, Docters van
Leeuwen, de kamerleden geïnformeerd over het politie-on:
derzoek en de rol van de BVD in
de afgelopen maanden.
Minister Hirsch Ballin van justitie zei wel te willen praten
over een betere bewaking van
bewindslieden. Tegelijk waarschuwde hij echter voor overhaaste conclusies. Er moeten
volgens de minister niet plotseling 'allerlei cordons' om mensen heen worden gelegd, maar
er dient 'op een verstandige manier' te worden gereageerd. Hij
gaf wel toe dat er extra beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Container
Zo heeft de Rotterdamse politie
de bewaking van de woning van
premier Lubbers verscherpt
door agenten voor de deur te
plaatsen in een 'observatiecontainer'. Ook minister d'Ancona
van WVC en VVD-fractievoorzitter Bolkestein worden bewaakt.
Kosto, die gisteren weer aan het
werk ging, wil geen veiligheidsagenten om zich heen. „Ik realiseer mij, dat ik me als staatssecretaris niet populair maak.
Maar dat is inherent aan mijn
werk en daar weet ik mee te leven", aldus de bewindsman. Hij
hoopt dat de daders van de aanslag snel worden gepakt. „Politie en justitie zullen hier hun
kwaliteiten moeten tonen", zei
Kosto gisteren. f

Hij voegde er aan toe, dat vervolging alleen mogelijk is met
'wettige en overtuigende bewijzen' en dat er geen sprake kan
zijn van 'verruimde wetgeving
om • de daders achter slot en
grendel te krijgen'. „Aanslagen
als deze zijn mogelijk binnen
ons democratische bestel en
met dezelfde middelen die een
democratie ten dienste staan
zullen ze moeten worden gestraft".
Met de bomaanslagen heeft de
RaRa-groep eerdere grenzen
overschreden, meent ook Kosto: „Dit soort aanslagen valt
niet te voorkomen. Het zijn
puur criminele daden, gepleegd
door intelligente mensen die
hun zaken goed hadden voorbereid. Daarmee is de grens van
wat een democratie kan toestaan ver overschreden".
Het meest getroffen blijkt Kosto nog te zijn door het verlies
van een aantal recent gekoeriti
schilderijen. Zijn verzekeringsmaatschappij heeft overigens
laten weten de schade te zullen
vergoeden. Datzelfde geldt ook
voor Kosto's buren. „Mijn agent
heeft gezegd dat niemand financieel de dupe van deze aanslag mag worden".

Knipselkrant
onderzoeksteam
aanslagen:
▪
▪

Ministerie Binnenlandse Zaken
Woning Kosto
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Tunesische ambassadeur:

'RaRa lijkt op onze
fundamentalisten'
door THEO DE JONG
.De schrik over de bomaanslag
op de woning van staatssecretaris Kosto zit er in Nederland
nog diep in. RaRa dook op uit
het niets en sloeg keihard toe.
Wij in Tunesië hebben soortgelijke ervaringen. Bij ons zijn het
de fundamentalisten, de godsdienstige fanatici, die aanslagen plegen. Het is de terreur
van de minderheid, die vooral
in een open maatschappij zijn
kansen krijgt. Want tegen extremisme kan je je moeitjk wapenen".
Ambassadeur Anouar Berraies
152) uit zich voor een diplomaat
in ongewoon duidelijke taal. Afgelopen maand werd hij in Nederland benoemd en presenteerde hij zijn geloofsbrieven
aan koningin Beatrix - nadat hij
eerder ambassadeursposten
vervulde in Senegal en Canada.
In korte tijd heeft hij zich ingewerkt op zijn nieuwe arbeidsterrein. En daarbij signaleert
hij 'opvallende overeenkomsten tussen twee kleine maar
zeer ondernemende landen, zoals Tunesië en Nederland'.
Berraies: „Tunesië is een democratje, met een meer-partijensysteem, een vrije pers, en tolerantie voor afwijkende politieke en godsdienstige overtuigingen. In Tunesië is 98 procent
van de bevolking moslim, maar
we hebben 66k een grote joodse
gemeenschitp. De parallel is
duidelijk.. Want Nederland is tegelijkertijd bevriend met de
Verenigde Staten en met Israël.
maar heeft toch ook een kantoor van de PLO in Den Haag.
Een vergelijkbare aanpak
wordt kt mijn land toegepast.
Tunesier in& eveneens dat er
een blijvende oplossing moet
komen voor het Palestijnse
vraagstuk en biedt de PLO in
Tunis een hoofdkantoor. Maar
we zijn 66k heel duidelijk westers georiënteerd. Dn r zo'n
open opstelling kunnen groepen als RaRa toeslaan in Nederland. Bij ons in Tunesië roeren
flindamentalisten zich nadrukkelijk, al vormen ook zij een
kleine minderheid. Een splintergroep van extremisten die in
ons land kantoren hebben bezet. mensen hebben overvallen
en mishandeld, slachtoffers
hebben gemaakt die aan hun
brandwonden zijn overleden.
En ja. bij één van die aan - 'agen

met Nederland onderhoudt, op
het gegeven dat Nederland met
100.000 toeristen per jaar in Tunesië op de vijfde plaats staat
als 'zon-zekere vakantiebestemming. op het feit dat inmiddels 37 Nederlandse bedrijven een neven-vestiging in Tunesië hebben geopend. En ook
op het politieke gegeven dat
Nederland - in het verleden zijn Noordafrikaanse vaderland
met ontwikkelingshulp fors
heeft gesteund.
Opverend uit zijn stoel gebaart
ambassadeur Renates:..Maar
helaas is dat nu heel anders geworden. Nederland stort liever
ontwikkelingsgeld in bodemloze putten. Terwijl wij als jong
land - 8 miljoen inwoners, 4
maal de oppervlakte van Nederland - de steun van Nederland
zo dringend nodig hebben. De
Tunesische economie bevindt
zich in een duidelijke groeifase.
We zijn lid van de GATT. We zitten samen met Libië, Algerije,
Marokkko en Mauretanië in de
Maghreb-groep - en praten op
gestructureerde wijze met de
andere' vijf - aan de andere
kant van de Middellandse Zee:
Italië, Pra.nkrijk, Spanje, Portugal en Malta. We zien dat dat als
een Voorportaal' voor onze toetreding tot de Europese Gemeenschap. Tunesië is een land
dat met succes aan zijn opbouw
werkt, en aan welvaart voor brede groepen van de bevolking.
Net als Nederland kunnen wij
bogen, als je naar de inkomelas
van de burgers kijkt, op een
grote middengroep. Die mensen willen vooruit en werken
hard aan hun toekomst. Europa
heeft, vind ik, veel belang bij
welvaart in Tunesië - en bij het
indammen van de stroom gastarbeiders".

Tuin
.Als je de EG ziet als een gemeenschappelijk Europees
huis, dan vormen wij met Tunesië de tuin - een plek, waar het
goed is om je te ontspannen.
Maar dan moet je die tuin wel
goed onderhouden. Als de Europese economie wil blijven floreren, moet men landen als het
onze daarbij nadrukkelijk betrekken. Onze economie groeit
- ondanks de Golf-oorlog, ondanks het als gevolg daarvan
tijdelijk teruglopen van het toerisme, ondanks het feit dat we
veel minder geld aan onze bo-
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Asielzoekers niet
geholpen door
RaRa-terrorisme

Dow Leen Wecke
Terecht woedt in de discussie over de recente bomaanslagen
RaRa als een verwerpelijke, onverantwoordelijke, naieve orgendsatie aangeduid. Zonder enig voorbehoud wordt aan RaRa het etiket 'terrorisme' gehangen.
Voor politici en journalisten
Dit middel ie niet alleen ontoeblijkt terrorisme een begrip waarIsotheer, maar zou main=
verschil van mening
over
terroristische ogen als
mo
is. In de wetenschappeen contraprodaldiet verworpen
lijke literatuur is het echter anmoeten worden. Door bommen fe
dere gesteld. Er is een welhaast
laten exploderen wordt juist het
onedbuttelipie hoeveelheid defini.
ter~- ide bereikt van dat wat
tke 11411 ~crime.
men -~eNk voor ogen heeft
Elenientea die te de meeste deliet plaatje in de bodem van de
!Weke of onisciartjvingen van termensen want een ve=re
rorisme voorkomen, betreffen bet
een ade
lekhoeker
aanwenden van geweid om derden
explosieven. De adelseekers was
op die ~Malt
den er niet heter eg maar dolsoëals
Bier een
de
doelt. b m•;W
... -An die Os
Ab Balla MM veer een weber
een terroristische groep, en dat ral
bewijs aas dekbed had geworgd
die groep ook in de toekomst wel
ia de vormvan de verardwoording
vim hun daden, sou de vereadeeAnders is bet gesteld met terrodelling het meed voor de huid
hun politieke
Meten die erin
hebben gelegen dat een recMhe
te van!
doelstellingen
groepering de nandagee heeft gevan
realijkon: de tijd kan
pleegd, daarbij RaRa de schuld
een terrorist een vaiiheidastrijder
gevend De aanlegera meen immers in het nadeel van asiels*
maken In ma een terrodatbdre
kers en in bet *benoem Via beiewMatie een beerijdimpleger
telt!~ *pekken, en dat le
en wevolgemi een mgerloppertij.
bit bet doel ma sommige dr
treem ~dwarsliggingen. •
De ~leg dat remrissen wem be leid. h dm •eak eabhd.
Hannuag
Neem als de Sovjet-Unie, ledend
De heanvaeg ia uiteraard hoe
en brak mailen wonder ~ia dt geval kat Wreden» van
pand terrorisme wellidd ia bet
Hans alt te bedeed Verscheept
geheel abt tot stand jammei
vecki
t
meer
Gek Hans beeft in
iblie7sPeredia.
beetje
-ma de aan de MAKgebet
RObanvoorkogeen
alom
l ~ succes De
denm
men. Zelfs in een
Steenkolen ~Mi Veredging
leert de
lijn aandabeeft met een vert
naar de baar bb
De beste bestrijdieg van serre,
~Den ia br* moeten
egaidiantegeedoneirvts
staken. daar daarmee was uiterproblematikd
aard stel de aidialistieedre
vaa het terrorisme dient, woedt
opgelost.
Dat
blijkt
echter
niet
te
gemeenr:Int vage dost vno narbe
kunnen. Inteneadeg de probleRaRa e.
men met Mrdetelingen mbo greter warden aanmat* ia ~peen
Mild ~isme
de
wereld de scheid— basen welVan Ralta imam we nog
vaart en armoede sick meer aftesleede stellen dat bet een terrare
kent
dode nadeed, Is, die inr=
Niet alleen politieke viachteliaiijkkc met
Pik daar vooral ..onterdadie
milde middelen
." ter
tea
vhaditelingen
adieu ~wezen en
hun doden aanwenne
n.
tereggenonden werden. Daarmee
mild in die sin dat men kennelijk
zieke
we
voorlopig
moeten leven;
mar dem inzicht en vermogen alen &soek met acties vaa ~pm
les doet om doden en gewonden te
die met sedeerde middelen, op
vermijden. Er is een wezenlijk
basis van ondoordachte theorieën,
verschil tussen een been Ia de bel
diezelfde vbrehtelhigea nifir
van een station en het vernielen
schade
todweirjage
m dat dj tot
van kuisen er gebouwen nadat
btweebeterieg
wanneinnvd ia voor de nsnwsalg
Drs. toon ~ka is hoofd val
beid ma de espiesieven ea bet
kot Studiecentrum voor
emm” se sigma Maar
Vmdetarrangebikken aan de
roet aRpa een naheat! neuk: omaKatholieke Universiteit Nijmegen
wildbanen weiethers maa
Met andencheitt twen gewone
crimineks en Reaal' doel* alleen de Media Ret gaat Bals en
veelal eek andere tweewieler Met
enj het dgeatableg maar em een
•dik, ben tab -esa • reet beleid
midg begerdott Es dat ded
dit geval een verbeelden van bet
bt van de adebeehers. is op aide
seernastrevereseraardig.
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Contraprodukdef
Uit de tea pejpaa's tellende
trolichting blijkt, dat Malta het oneens is mat de hele pag vaa salem
rand de Maddellegen. niet
Nederland. maar in bet
Europese Gemeenschap. Voorts
gaat de groep iel Meent met
wat bij ah ant

Isnietdamhbonsag
SS-

ntefasettag detbelpillisebe
robleene

gijn met de aard van de leddige samenleving; daar mankeert genoeg
aan. Drniteleem Ia bet ammewende
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Golf van valse bo ► nmeldingen in ons land na RaRa-aanslag

Valse bom succes dank zij de media
door John Kuipers. ANP
DEN HAAG - „De media — dat is
het motief voor de valse bommelding. Zonder mediale interesse zouden bommelders nooit zo'n grote
durf hebben. De actie van RaRa is
natuurlijk getikt, maar het succes
van geweld en actie spreekt mensen
aan en de media zijn gericht op
Je kunt gratis even in de belangstelling staan door een bommelding, iets van de bewondering
straalt tijdelijk op jou af."

Mr. M. Kneepkens, verbonden aan de
vakgroep criminologie van de Eras~ Universiteit in Rotterdam. weet
dat de verklaring voor bommeldingen eenvoudig klinkt en is. „Daarom
e is er ook zo weinig onderzoek naar gedaan." Zodra de publiciteit over de
t RaRa-aanslagen vermindert of stopt.
is de golf van valse bommeldingen

ook weer gauw over. zo voorspelt r• ij
In de vijf dagen die sedert de WC,
gen op het huis van staatssecretarts
Koste en het ministerie van binnenlandse zaken verliepen. spoelde een
golf van valse meldingen over het
land. Een kleine greep: De Stopera in
Amsterdam, het station van Amersfoort, de Pulchri Studio en het Binnenhof in Den Haag, het stadhuis van
Rotterdam. het woni ngencomplex
waar burgemeester Brok x van Tilburg woont en, het meest recent, gisterochtend het gerechtsgebouw in
Amsterdam

'We komen op tv'
Afzettingen, ontruimingen, paniek,
onderzoek door de Explosieven Oprulmings Dienst, afsluitingen, langdurige zoektochten ter plekke. De politie heeft er de handenvol van. ..tionderd keer mis, en de 101e keer is het
raak. Je bent dus wel verplicht steeds

elke melding serieus te nemen en er
met man en macht op af te gaan", aldus een woordvoerder van de Haagse
politie.

Magneetwerking
Ook de politie zoekt de verklaring
voor de valse meldingen bij de publiciteit. Men geeft er niet graag antwoord op de vraag hoeveel meldingen
sedert de aanslagen zijn binnen gekomen. Precies zo denkt Kneepkens erover. „Ik kan me op zich de kick ervan wel voorstellen. Misschien doet
de politie er dan ook beter aan het
dichtstbijzijnde café te doorzoeken."
„Zolang er een weifelende middengroep is die er Praag over leest, berichten de media erover. In een hypersnelle cultuur als de onze lopen er
mensen achter aan die qua mentaliteit nog in de Middeleeuwen verkeren. En dan volgt de redenering 'jullie
ontkennen me voortdurend. nu kan
ik even voorop lopen'. Zulke mensen

doen de valse bommeldingen. Het is
een grote g; oep die niet wordt bereikt
door bij voorbeeld de vakbeweging of
de politiek. Even staan ze in het
kunstzonnetje: we komen op tv."
De Centrale Politie Recherche Commissie (CPRC) onder voorzitterschap
van hoofdcommissaris A. van Es van
Zaanstad. houdt zich niet bezig met
de vraag waar al die valse meldingen
vandaan komen. Of aanslagen zoals
die van RaRa kunnen leiden tot nabootsingen. komt eveneens niet aan
de orde binnen de commissie. ,,Zij bekijkt uitsluitend echte. gebeurde aanslagen". aldus een woordvoerder namens de CPRC.
Geweld werkt als een magneet. aldus
Kneepkens. Door het plegen van een
valse bommelding kun je bekend en
beroemd worden, al is het maar in
kleine kring. „Het appelleert natuurlijk ook aan een laag instinct: we pakken de autoriteiten. Zo is het systeem
te pakken. Een heerlijk gevoel van
macht, ingegeven door frustraties",
aldus Kneepkens.
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Wie Ralta te vriend heeft, heeft geen vijanden meer nodig. De geschifte bommenleggers hebben vreemdelingen
en asielzoekers uitverkoren als nieuwe 'troetelkinderen
van de revolutie'. De bonafide organisaties, die zich op
legale wijze voor dezelfde minderheidsgroepen inzetten,
hebben de RaRa-aanslagen krachtig veroordeeld. Maar
vermoedelijk is het kwaad reeds geschied. Veel mensen
zullen, onbewust, een verband blijven leggen tussen het
begrip 'vreemdeling' en één van de grofste anti-democratische terreuracties, die ons land sinds de oorlog te zien
heeft gekregen. RaRa heeft zijn doelgroep een slechte
dienst bewezen.
Enkele jaren geleden werd op een vergelijkbare manier
de anti-apartheidsbeweging van de wal in de sloot geholpen door vandalistische RaRa-acties tegen Shell en Malan. Helder denken Is niet het sterke punt van Kefte,
waarvan de harde kern volgens het knipselarchief van
BVD-baas Dotten van Leeuwen niet meer dan een twintigtal mensen omvat.
Het gaat om de fossiele resten van de agressieve tak van
de kraakbeweging uit de jaren tachtig. De RaRa-leden
afficheren zich tegenwoordig als 'anti-impi's'. De postmoderne benaming is het enige hedendaagse aan deze
ouderwetse, anarchistenclub. Hun ideologie en hun methoden stammen uit de communistische ijstijd. Het wereldvreemde gezelschap van knutselende warhoofden
dient zo snel mogelijk achter de tralies te verdwijnen. Er
is genoeg schade aangericht en er is genoeg gesold met
mensenlevens.
De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) wast de handen
in onschuld. Docters van Leeuwen noemt Raita niet te
infiltreren en dus(?) niet te controleren. Het siert de
BVD-chef, dat hij de gelegenheid niet misbruikt om te
pleiten voor meer geld en mensen voor zijn dienst. Het is
echter wel uiterst verbazingwekkend, dat de BVD er niet
in is geslaagd het enige serieuze terreurnetwerkje, dat
ons land rijk is, op te rollen of tenminste in de peiling te
houden. Dat moet in Haagse kringen tot ernstig nadenken
stemmen. De BVD heeft, ronduit gesteld, gewoon gefaald. De aard en omvang van dit falen verdienen een
nader onderzoek door het parlement. Het wordt tijd dat
iemand door de geheimzinnige dikdoenerij van Docters
van Leeuwen heen prikt.

Verachtelijke aanslagen
e bomaanslagen op de
woning van staatssecretaris Kosto (Justitie) in het
dom» Grootschermer en op
het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag komen
als een schokkende verrassing.
Dat dit in Nederland mogelijk is,
luidt de verbijsterde reactie.
Waar moet dat heen. is de
algemene verzuchting. Politiek
terrorisme is, anders dan In
bijvoorbeeld Duitsland en Engeland, in ons rustige landje zo
uitzonderlijk dat afschuw. woed" ~bezing en gevoelens
van machteloosheid elkaar afwisselen.
Niet vertassend Is dat niemand enig begrip blijkt te kunnen °abri.. alen voor de. groep
Rare, die • beide aanslagen
claimt. De afkeer van politiek
geweld ia zo diep en zo algemeen, dat niet anders verwacht
mocht weiden. Er kan dan ook
geen discussie ontstaan over
de verhouding tussen doei en
middelen van Rara. De verwerping van terreur als middel is
absoluut en het inzicht, dat er
geen enkel doel mee wordt
gediend, is simpel.
Dat beroof leek zelfs tot de
groep Rara te zijn doorgedrongen. Sinds 1988 bleef Rara
rustig en in een in juni namens
de groep aan het links-radicale

D

maandblad Konfrontatia opgestuurd 'interview' luidt het letterlijk: "Met een aanslag bereik je
niets als die alleen maar matedele schade aanricht en geen
politiek effect heeft' Heeft Rara
dat besef inmiddels weer verdrongen en zijn nieuwe aanslagen te verwachten?
Rara - zo luidde ook ons
commentaar in 1988 na de
Maicrobranden, de vernielingen
van Shell-tankstations en de
~naties — opereert van uit
een dubbel Isolement. Er is
nergens enige politieke sympathie en er Is geen aansluiting bij
het wereldje van georganiseerde criminaliteit. Dat dubbele isolement maakt het de politie en veltigheidedlensten extra
moeilijk de vermoedelijk heel
kleine groep op te sporen en in
de gaten te houden.
Tegelijkertijd verhardt dat
isolement de groep. De lange
Rara-verklaring en het 'interview* in Konfmntatie (enkele
alinea's zijn geglduidend) getuigen daarvan: hier zijn verknipte
fanatici aan het woord, die het
contact met de realiteit hebben
verloren. Dat maakt Rara st
een nog gevaarlijker element in
onze rustige samenleving, die
terecht een open maatschappij
wil blijven.
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Bewaking voor Hirsch Balyin, Kosto en Lubbers

Zwijgplicht ambtenaren over RaRa-zaak
(Van onze Haagse redactie)
DEN HAAG — Minister Dales van Binnenlandse Zaken heeft al
haar ambtenaren verboden met de pers te praten over de Ratazaak. Het verbod geldt voor alle informatie die ook maar enigszins
in verband kan worden gebracht met de bomaanslagen bij staatssecretaris Kosto en het ministers van Binnenlandse Zaken.

zitting van de Kamercommissie
voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Volgens commissievoorzitter Brinkman <CDA)
zijn echter na de 'betreurenswaardige voorvallen nog geen

De vier leden wilden gisteren
van de verantwoordelijke ministers Dales 'binnenlandse zaken'
en Hirsch Hallin weten hoe de
aanslagen konden plaatsvinden.
De rol van de Binnenlandse Vei-

Na de bomaanslagen In de
nacht van dinsdag op woensdag
is gisteren besloten enkele bewindslieden scherper te bewaken. Het gaat om premier Lubbers en de bewindslieden op Justitie, liksch Benin en Kosto.
Voor Lubbers' huls in de Rotterdamse wijk Kralingen staat
sinds gisteren een observatie-

BrInkman de fractieleiders van
PvdA (Wongens b. VVD (Bolkesteini en D66 (Van Mierke zitten.
wil door het kabinet tevens
nauwgezet op de hoogte worden

was met een medewerker aanwezig bij het beraad.
Een belangrijke vraag was
waarom de BVD, die de groep
Bene al enige jaren in de gaten
houdt, de aanslagen niet heeft
kunnen verijdelen. De conunisste wilde met name inzicht in de

post van de politie. Verder zou
de woning van minister d'Ancona 'WVC) in Amsterdam nauwlettend in de gaten worden gehouden.
De Tweede Kamer wil overleg
met het kabinet over betere beveiliging van politici en andere
hoogwaardigheidsbekleders .
Dat bleek gisteren na een ra ed-

conclusies getrokken over een ligheidsdienst (BVD) stond
verscherping van de beveiliging. daarbij centraal. Het hoofd van
De commissie, waarin behalve de BVD. Docters van Leeuwen,

gehouden van de voorgang van

het onderzoek naar de bomaanslagen.

informatie die de BVD voor en
na de aanslagen had en heeft, en
hoe de dienst nu verder wil opereren.
In Rotterdam, Tilburg. Den
Haag en Leeuwarden zijn gisteren valse bommeldingen binnengekomen. Het Rotterdamse
stadhuis Is drie kwartier ontruimd geweest.
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Technische recherche verricht monnikenwerk

Kleinste spoortje kan aanslag oplossen
(Door Theo liaerkens)
DEN HAAG — Met afgemeten passen stappen gelaarsde
mannen zwijgzaam door het
gras achter het huis van staatssecretaris Koste van justitie.
Zorgvuldig speuren ze om zich
heen, systematisch het hele
weilandje afzoekend naar 'sporen'.
da er in m~ verscheidendaa=maar
a, lamnendema
hr
het is volstrekt •• hoe se er uit
zsilo.
»en. Zet ~nen
maar ook voorwerpen: de ontsteking
van een hoen «restanten,
materiaal, of wat daar ven over is
laultresten die bij de elfamde lian weg

en oLdeharrlau..
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in
n
ce
kleding, die achterbleven idén Wirome,d
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De technische recherche heeft een bidlastige taak. Bet gevonden
hoeft lets te maken te hebben met de aanslagen »ja op de bewindsman «I zijn famille en op Binnenlandse Zaken. De recherche laat echter
zo MA mogelijk aan het toeval over.
Alles wat ergens ligt zonder dat het er
thulehoort kan van waarde zijn
In wincipe maakt het niet veel uit of
de recieseehe een politieke bomaanslag
onderzoekt «een moordzaak waaraan
tm grondslag liggen.
e beginnen proberen we een
tesaL
erren
beeld te krijgen ven wat er gebeurd kr,
legt een door de wol geverfde reither
Meur uit. Hij mag niet niet met paam
en toenaam in de krant. ,,Aan de band
van de beschikbare Informatie stelWk
we een aanvalsplan op." Daarin wordt
aggesproken hoe de plaats van het delict moet worden afgezicht op zoek
naar stille getuigen, eventueel met behulp van metaal! stoter of speurhond.
_to essentie gaat het oom een spoor te

~a en te interpreteren. Nieuwe vondsten bevestigen de hypothese waar
vanuit wordt gegaan of maken het
noodzakelijk het plaatle bij te steilen."
Van andere zeken kan de betekenis peis
achteraf worden vastgesteld. Ven groot
belang is het ~rom de s%r
itadde
nsit
te stellen', !omlag te
mets», asztle en
w
anaMkenieárworden met een pinopgenomen ea gaan ta traiespermt' ee
dcr
dzitra naar het aerechtdijh
in Rijswijk voor verder
codezerk.
De technische recheerhe probeert ar
veel satemilk informatie te halen uit de
monsters die zo »gr bijeengebracht
Bederadigte
waar
wordt eo mei mogegeanalyseerd en ~rond om
bederf en onbruik te rooienmen. Ter plekke wardtdatir al rekening
deadezrehoudez
=dapria
wdelredvovdtid.
rmoet eo mei moPakt.
gelijk worden gedroogd raat het weer

Niet meer beveiliging
atuurlijk lokt de aanslag vraag of we er Ms mee opop het huis van staatsea- schieten. Hoeveel mansen en
~aria Koeto nimfen* materieel zouden er niet nodig
discussies uit over de ~sa- zijn om aan aanslag echt onging van polei» In Nederland. mogelijk to ~kon? Hot ie voorWaar in het buitenland elke stelbaar dat Nederlandse pol».
politicus van enig belang par- d zo weinig deelwit zijn van .
•
~mi wordt bewaakt door gewold, Omdat ze zo weinig
een legertje damt gebouwde opvallen. leder kind weet waar
•
mannen met dikke bobbels on- de president van de Verenigde
Qj dor do olmen, kan onze mime- Staan woont en sis hij do deur
r% ter-president bij wijze ven spa- ult Slaal. Is er sprake van regel•. kan een alsje gaan drinken recht* trozpanverpiaatzinpen,
zonder dat er raas maar een -zodat je ook altijd kunt non
gewone polaisaaant to beken- waar hij is. Maar ondanks die
zware bewaking word president
nen is.
Natmaak worden er mastre - Kennedy vermoord en raakte
gaan genomen om Is /motto- Roagen gewond bij wan aanman dat politieke kopstukken slag.
Jo most ja zelfs afwagon of
• een al te aannekkeffiks schiet- die zware bewaking niet ja»
schijf vormen. Maar vergeleken
bij de ~take °notaties ~d geweld uitlokt. Alias wat zwaar
mensen sla president Bush en wordt bewaakt, lijkt meer de
premier Major is dat stip Jan- moeite waard. Op het moment
veiligdat een logen»
jk booren-nuitjas.
De meeste Nederlandse poli- heidsagenten moet wordori gepasseerd,
krijgt
een
aanslag
''',4 hoi willen niet anders en de iets van een huzarenstukje.
vraag is of dat niet rijkelijk naïef
Aanslagen worden niet geis. Het feit dat er tot nu toe
f,e) geen doden zijn gevallen, geeft ploegd omdat politici slacht beveiligd
zijn. maar omdat zieke
natuurlijk geen enkele garantie
voor de toekomst. Misschien geesten denken dat or iets te
mosten poetici wel luren accep- winnen vak bij politiek geweld.
teren dat het verlies aan via- Natuurlijk moeten politie en ver
, lu cy. dat hoort bij een strengere ligheidseionston op hun hoede
►gna, een naar bever zijn. Maar voor een enorme
, .,
'• --. boveil
schijnsel van hun functie wordt. uitbreiding van de persoonlijke
staat de bewaking is (nog) geen reden.
Daartegenover
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er niet ta komt -Anderstalig» helwitde als met ~kleding die in je tas
blijft zitten."
De ~manche recherche houdt zich
por bezig met het onderwerk ter plekke en de analyse van dat soort vondsten. Maar daarmee alken warden geen
daders in de kraps riemt De tactirche
recherche probeert de analyses van de
tecludirebe collsoa's te duiden. Het
ipeurweek van die groep moet de verlanding
~en vondsten en dader of
Ais de tactische recherche aan het
werk k gegaan betekent dat niet dat
bet technisch recherdiewerk is afgesloten. De kracht van grondig onderzoek
het misdrijf ligt in de
aroi:Mtvan
d
met °lettere Informatie
nog meer kende te ontlenen aan de
sporen die daar fan aengaeroam. De
erhngweidag tanen beide rechercheableangen Is bepalend voor de kans op
anon*
In het ~eden slaagde het Landelijk
Coardinatietesm van de politie erin
aan de hand van bonnetjes van een
elektronicawinkel te bewijzen dat een
lid van Raas — de organisatie die nu
ook weer de venntwoordelindleid beeft
~ast - onderdelen had gekocht
voor de onteteldag van een bont „We
zijn bij bet bMrijf In de kassabonnen
gaan zoeken enhebbm en de bonnen
gevonden die bij al die onderdelen
hoorden. aa de centra-bannen hebben
Ireade verdachte thuis geronden",
het Maal van het team Indertijd niet zonder trots..
~troonden stelt de anonieme zegsman van de recherche zich z etdet
s
tandpunt dat een zaak pos.
is
ten da een verdachte werkelijkis verootekteld. Jilienamd draait op »indien
verklaringen alleen de gevangenis' in.
Spanen kunnen iets zeggen over de toedracht van een gebeurtenis en worden
gebruikt om verklaringen te toetsen."
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Twintig tot dertig personen voeren in ons land actie onder
de naam Rara. Groter is de groep potentiele daders dan ook
. niet, die woensdag de bomaanslagen pleegde op de woning
van staatssecretaris A. Kosto van justitie en het ministerie
van Binnenlandse Zaken. En hooguit drie personen hebben
de feitelijke aanslag op hun geweten, weet directeur A. Dotters van Leeuwen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Waar verstoppen de bommenmakers van RaRa zich?

door
dolf rogmans en

jan van kooi]
redactie dan hos •
Welke nieuwe plannen hebben deze
'links-radikalen? Hoe groot is de
— groep. die de bomaanslagen van
woensdagochtend heeft geclaimd? Als
de BVD inderdaad weet wie deze terreurdaden op en geweten heeft. waarom worden dle criminekn dan niet
aangehouden?
Vraagtekens in overvloed en frustraties alom bij pointe en justitie tunetionadssen sinds Nederland woensdag
werd opgeschrikt door het anonieme
geweld van een groep misdadigers die
zich achter de naam Rails verschuilt
Tientallen rechercheurs sullen de komende dagen gaan proberen de ongrijpbare terroristen te grijpen -maar
de kans dat ze daarin op koste termijn
slagen, lijkt niet groot Ze weten misschien wel waar t zoeken, maar bewijs de misdaden maar eens. De Meelopen jaren
is er al zoveel merendeels
politie-energie
vergeetse
gestoken in
het voor de rechter brengen ven de
mensen achter RaRa, dat een nieuwe
poging niet bepaald onder een gelukkig gesternte begint.
-

-

Strategie

-

Over de strategie van het politieteam, dat de komende dagen aal worden geformeerd, valt in dit stadham uit
Meeldebron bitter weinig te vernemen. Iedereen
lasunpachtig
zwijgt
sinds BVD-chef Doc ters van Leeuwen
woensdagmiddag op een persconferentie te kennen gaf dat hij zoekt binnen de twintig fi dertig leden van de
harde kern van de terreurgroep
Voor iedereen, ook al heeft hij of al
slechts zijdelings met de zaak te maken, geldt inmiddels een zwijgplicht,
..Een besllsstng van de minister", zoals een woordvoerder van minister Daler van binnenlandse zaken meldt
Dat overkwam bijvoorbeeld de docenten van de vakgroepen tactiek en
techniek van de Rechercheschool Zutphen. Op de vraag van journalisten of
die een kort college in algemene re
cherche-technieken mochten ondergaan, volgde een vanuit Den Haag ge
spreekverbod.
overheidsinstellingen
uiiet alleen
doen er het zwijgen toe. Ook in kringen die volgens de BVD mogelijk iets
meer weten van de Bene la de operatie 'mond houden' in volle gang. „Ais u
meer wil weten over de Relt; moet u
het blad Konfrontatle maar eens lezen", zei Doelen; van Leeuwen. De
ochtend na de aanslag was de redacteur van het onalbankelijk Unks-radlcale maandblad Kontrontatie (oplage
'1000 exemplaren) nog bereikbaar.
„Half Nederland zit achter de jongens
van RaRa aan", grapte hij leen 112.
na de (vergeefse) vraag onzerzijds e
de auteurs waren van het tamelijk
unieke interview met RaRa-inensen
het juninumn.er van Konfrontatle.
Toen in de :niddag de publiciteit
losbarstte. koos hij Milcsemanel voor
de automatische telefoonbeantwoorder.

Aangezien de rijen ferm gesloten zijn.
is het des te opmerkelijker dat uitgerekend BVD-directeur Docters van
Leeuwen een persconferentie gaf om
zijn licht te laten schijnen over de
RaRa-zaak. Normaliter wijst de man
vrijwel elke aanvraag voor een interview af. „Het is natuurlijk een prachtige performance van de BVD om voor
de televisie te zeggen: wij weten wie
.het zijn. En ik acht het waarschijnlijk
dat ze het ook echt weten. De vraag is
echter, wat ze kunnen met die infm ,
en slinkse wijze aan gekomen zijn",
zegt Jaco Boek, docent strafrecht
aan de Leidse universiteit
Toch weet je niet wat je aan de mededelingen van de BVD hebt. Het is
natuurlijk een prachtige rookwolk.
Want, je zou toch zeggen dat als ze de

mate.IkvrodzpIlega

hele groep kennen, het ook mogelijk
moet zijn die in de gaten te houden.
Docters van Leeuwen kan dan misschien niet bij RaRa-leden binnen kijken, maar zo nu en dan op straat volgen, kan best. En dan moet het zeker
te observeren zijn als er een bom bij
Kosto of bij Binnenlandse Zaken
wordt neergelegd. Maar of de BVD nu
of niet met de mededeling
dat men de daders kent; die lui schrikken zich natuurlijk rot. En dan is het
wachten op hun reactie".
Boek heeft in 1988 de rechtszaak tegen de RaRa-verdachte Rene R. nauw
gevolgd. Na twee jaar recherche-onderzoek en vele RaRa-aanslagen hield
Justitie in eerste instantie tien mensen aan. Op ren na werden ze al snel
bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. Alleen Rene R. is veroordeeld tot twaalf
maanden cel voor het leggen van een
brandbom bij paspoortdrukkerij Elbe
In Schiedam. Het zure voor Justitie
was, dat ze veel meer bewijzen had
tegen de verdachte. maar de manier
waarop die verzameld waren tijdens
een huiszoeking in diens Amsterdamse woning kon volgens de rechtbank
niet door de beugel...Een blunder van
de eerste orde", noemt Boek dat

Bewijsvoering
Hij pakt de stukken uit rE e tijd er nog
eens even bij. Destijds heeft hij met
extra veel interesse gelet op de bewijsvoering van Justitie. Samen met de
Wetboeken zegt dat het nodige over
de tactieken die opsporingslastanties
waarachijnliticook nu weer gebruiken
in de strijd tegen de radicalen. In
weerwil van wat vaak wordt gesteld.
blijkt dat Justitie vrijwel onbeperkt is
in zijn mogelijkheden criminelen van
deze aard aan te pakken. En van die
mogelijkheden wordt driftig gebruik
gemaakt spreekt uit de processtukken.
Daarbij kan de politie alle methoden
zonder problemen toepassen op mensen op wie Mogi geen enkele specifieke
verdenking rust „Welke? Oe mit maar
na wat voor tactieken er zijn: telefoons
afluisteren, schaduwen. richtmicroMons om in gebouwen gewrekken te
kunnen volgen, praten met informanten en tipgevers of infiltreren in bewegingen Er wordt allemaal gebruik van
gemaakt en later is daar niets meer
van terug te vinden in de processenverbaal. Justitie hoeft zich namelijk
helemaal niet te verantwoorden voor
die manier van werken. De wet maak
dat mogelijk. In het geval van Rene R.
wist de politie een link te leggen tussen de brandbom bij Elbe en zijn persoon. Hoe? dat blijft tot op de dag van
vandaag onduidelijk", aldus Boek.

(BVD). Hij kent zijn pappenheimers. Hij heeft ze alleen nog
niet aan een touwtje, wilde hij de vaderlandse pers eerder
deze week laten geloven. Maar als de daders bekend zijn en
ook hun vergrijpen, dan moet het toch mogelijk zijn volgende
week een groep verdachten in de kraag te vatten? Of duurt
het langer om te bewijzen dat 1 en 1 ook werkelijk 2 is?

De docent strafrecht legt uit dat in
normale politie-onderzoeken (waarbij
de dader van een misdrijf onbekend is)
de rechter-commissaris een gerechtelijk onderzoek start tegen een onbekende dader. Komen er aanwijzingen
over de dader, dan volgt een onderzoek op naam. De gegevens uit het
eerste onderzoek, waaruit blijkt hoe
de politie op de naam van 'n verdachte
komt, blijven dan bij de processtukken. Daarop is een ultzondenng en die
wordt in de RaRa-zaak gebruikt.
Boek: _Een onderzoek op naam start
pas als er aanwijzingen tegen die persoon zijn. Als die aanwijzingen verkregen zijn via de Criminele Inlichtingen
Dienst WIM. dan hoeft de rechtercommissaris niet te weten wat de informatie is of hoe de politie er aan
komt. Er wordt dan gewoon een onderzoek gestart".
Boek heeft sterke eariwijzir~ dat
die methode in het geval val. R.
is gebruikt ..Bij Elbe is de brandbom
NMB ontdekt omdat er een alarm af
ging. Razendsnel wist de politie vervolgens de brandbom te vinden en nog
sneller was de Explosieve Opruiminp
Dienst (150D) er om het projectiel onschadelijk te maken. Dat is geen toeval. Ik vermoed dat de politie op basis
vaneerder verkregen informatie wilt
dat de verdachte die bom
zou leggen.
Ze raten gewoonweg op een heterdaadje te wachten-.
..Want hoe verklaar ik anders dat de
politie er in is geslaagd Rent R. te
koppelen aan de brandbom". zegt
Boek...Ze vonden weliswaar een vingerafdruk, maar alsje niet bij de poli-

tie geregistreerd staat, is een afdruk
waardeloos. En re hebben aan de
pompbediende van het Tomo:ratation in Amsterdam, die de jerrycans
aan de verdachte verkocht een foto
van de persoon laten zien. Hoe kwamen ze erbij juist die foto te tonen?
Dat blijkt nergens uit".
•
De conclusie van Boek luidt dan ook:
Justitie volgt ook nu weerde Halte
verdachten op alle mogelijke manieren en probeert ze, bijvoorbeeld via de
persconferentie, te provoceren. Vanzelf komt er dan een nieuwe actie
waarbij nauwgezet wordt toegekeken.
Op basis van die informatie wordt vervolgens een gerechtelijk vooronderzoek gestart tegen de verdachten. Hoe
de politie aan al dle wijsheid la gekomen om juist tegen dat handjevol
mensen een onderzoek te starten,
blijft voor altijd een raadsel.
Want zelfs op de meest openhartige
momenten blijft de politie vaag doen
over de precieze tactiek die in de
Ratte-zaken tot nu toe Is gevolgd.
Zon openhartig moment deed zich in
1988 voor, toen het weekblad Vrij Nederland sprak met hoofdinspecteur
Herman van Hoogen, destijds leider
van het Landelijk Cotordinatieleam
(LCTm Inzake RaRa.
Van Hoogen verklaart dat de bomaanslag bij Elba bestaande verdenkingen tegen verdachten bevestigde. Dat
bracht het onderzoek in een stroomversnelling. „Natuurlijk zou ik graag
een heterdaad gehad hebben, maar
het Is er niet van gekomen en we hebben er ook niet op gewacht. We hielden de doelgroep al maanden in het
oog. dan worden je analyses door de
vondst van een vingerafdruk bevestigd, dus waarom zou je dan nog langer wachten?"
Tot rover geen raadsels. Maar als Vrij
Nederland wil weten waarom er na de
vondst van de vingerafdruk bij Elbe
2.5 maanden is gewacht met de armetette van Rene R., geeft Van Hoogen
niet thuis. Werd er toch gewacht op
een volgende actie. zodat heterdaad
mogelijk was?

Het is wel de meest waarschijnlijke
tactiek die de opsporingsdiensten nu
zullen gaan volgen. RaRa nauw volgen, desnoods maanden en maanden
en wachten totdat ze weer in actie
komen. Het is voor de politie de enige
manier om aan bewijzen te komen.
De BVD heeft geduld, dat heeft ze al
eerder bewezen. Het eerste RaRa-onderzoek duurde twee jaar. Misschien
dat de opsporingsdiensten de uitspraak van hun Duitse collega's in
gedachten houden. Het toenmalig
hoofd van de Brundeskrimilamt. Herold, adviseerde begin jaren tachtig de
terroristen van de RAF zich maar aan
te geven. „Want dat mag men wel'
n, we krijgen ze toch allemaal te
ken
eetr

•
HAAGSCHE COURANT
Aard bom
RaRa nog
onbekend
Den Haag — Het is de politie
nog niet precies bekend wat het
soort en de eamenetening Wil
vandeboundievedgeweekgrote schade aanrichtte in het mi-

nisterie van Binnenlandse Zaken. Wel stelt de politie dat de
boni valckuzligewo
geportat
dvolader
. addus een
Hij stelde ook dat nog niet met
zekerheid vt:rF
a kit wat voor
springstof is
De bom
ontplofte
week weentdag rond %Kuur 'Smoezen* en

richtte grote schade awa bij de
directie earirdinatie minderhedenbeleid en de directie com-

municatie van het ministerie.
De werknemers van de directie
communicatie zijn Inmiddels
weer op hun eigen
aan bet werk, maar de
mere van de dhectie no tedinatie minderhedenbeleid
veer veertig mensen) zullen
nog enkele maanden op andere
locaties in het ministerie werk
moeten doen. De schade is daar
aanzienlijk groter dan die bil de
directie conununicatie. Volgens
een woordvoerder van binnenlandse zaken is de beveiliging
van het ministerie In elk geval
niet zichtbaar veranderd
Over het recherche-onderzoek •
zalweinig openbaar wreden ge-

maakt. De politie wil niet spreken van een informatiestop,
maar zal wel bijzonder terug-

houdend doen om eventuele getuigen niet te beinvloeden en

ook de daders niet in de kaart te
s~.
IW recherche-team wordt bovendien van de publiciteit afgeschermd om de veiligheid van
de rechercheurs tewaarborgen.
In het vorige Balla-onderzoek
zijn verschillende rechercheurs
bedreigden zijn hun persoonlijke gegevens gepubliceerd. Dat
wil de politie nu voorkomen.

2 0 NOV. 1991

52E-Ell6.t/s'E
COURAmf.
14 NOV. 1991

•

....
.ii,
....
commenta r . .
....
...............................
„mi
m

Heethoofden in actie
T_T et zoveelste spoor van zinloos geweld, waarmee
JL ede - naar het leek sluimerende - actiegroep Ra' Ra gistermorgen de aandacht op zichzelf heeft gevestigd. kan maar het best het stempel meekrijgen
— van een misselijk makend incident. De aanslagen op
op de woning van staatssecretaris Kosto en op het gebouw
van het ministerie van binnenlandse zaken hebben een
schok in de samenleving veroorzaakt. Zeker nu blijkt dat de
bommenleggers er niet voor terugdeinzen om zich óók te vergrijpen aan het leven en de particuliere eigendommen van
politici in dit land. RaRa heeft de aanslagen opgegist met een
uitvoerig document. Daarin keert zij zich tegen het asielzoekersbeleld van het kabinet. Het visitekaartje wijst naar dezelfde groepering, die in de jaren 1984-'81 betrokken was bij
brandstichtingen tegen vestigingen van de Makro. Ze voerde
toen openlijke terreur tegen het SHV-concern. met de bedoeling dat deze onderneming zich zou terugtrekken uit ZuidAfrika. Nu de apartheid in dat land niet meer interessant is
om daarvoor geweld in Nederland te plegen, heeft ook de solidariteit met de onderdrukte Zuidafrikanen kennelijk afgedaan. De activisten hebben hun front verlegd naar geweld in
het belang van de positie van vluchtelingen en illegale
vreemdelingen. Eerder dit jaar gaven zij van hun voornemens in die richting al kennis in een artikel in een links-radicaal maandblad. Wanneer het communiqué dat RaRa gisteren verspreidde inderdaad van haar afkomstig is. heeft de
groepering de daad bij het woord gevoegd.

V

reselijk dcrn overigens. Want de bommenleggers bewijzen zelfs de mensen voor wie zij zeggen op te komen. een
buitengewoon slechte dienst. Geweld lokt nu eenmaal geweld uit. Met het soort incidenten als gisteren loopt de samenleving het risico dat instrumenten achter duistere politieke motieven zich gaan bedienen van tegengeweld. En tegen wie zich dat richt is dan geen vraag meer. Organisaties
van migranten en het Landelijk Bureau voor Racismebes trijding hebben er gisteren dan ook verstandig aan gedaan nadrukkelijk afstand te nemen van de bomaanslagen...Het is te
hopen dat de Nederlandse politiek begrijpt dat ze zich niet
van de wijs moet laten brengen door een stelletje heethoofden", was de reactie van die kant. De migranten voelen zich
juist lelijk in de wielen gereden door geweld van dit kaliber.
Ze zijn bang dat 'op deze manier een klimaat wordt geschapen, waarin mensen niet meer naar elkaar luisteren'. En als
er iets slecht is voor een evenwichtig vreemdelingen- en asielbeleid in Nederland, dan is het zot sfeer. RaRa heeft bij eerdere acties vastgesteld dat deze worden onder.._ omdatt
woorden niet helpen'. De papieren boodschap bij de bommen
van gisteren was zo raadselachtig en tegenstrijdig. dat zelfs
mensen voor wie ze bedoeld waren er geen touw aan konden
vastknopen. Zinloosheid in het, kwadraat dus.

D

e jongste terreuractie van RaRa heeft. Den Haag opnieuw de kwestie van de persoonlijke beveiliging van
politici en van ambtenaren en de bewaking van overheidsgebouwen actueel gemaakt. Nederland heeft op dat gebied een
ontspannen cultuur. Vergelijk de manier waarop bewindslieden zich op het Binnenhof en elders onder het publiek bewegen maar eens met het strakke cordon van bewaking. dat
vorige week in Den Haag werd opgetrokken rondom de Amerikaanse president Bush bij zijn bezoek aan Nederland. Ook
na gisteren is er niet meteen behoefte aan een over-reactie op
dit stuk van zaken. De verantwoordelijkheid voor het harde
geweld waarmee ons land op twee plaatsen tegelijk werd ge;
confronteerd. is nu én in het recente verleden steeds geclaimd door activisten die zich schuil houden achter de aan.
duiding RaRa. Politieonderzoek zal moeten uitwijzen of hier
sprake is van een Incident of dat we rekening moeten houden
met systematische politieke terreur, gericht op ondermijning van de rechtsstaat. Op de uitkomst van dergelijk onder,
zoek zullen maatregelen moeten worden afgestemd. Gisteren is wel duidelijk geworden dat zo'n vergaande vorm van
grim ' .ialiteit met een politiek sausje er overheen. die in Nederland voor onbestaanbaar werd gehouden, toch kan toeslaan. Het maakt de samenleving er niet vrolijker op.
vdM.

DE efigrk‘09.vofie.
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Nuchter blijven
t na de bommel"irect
Direc op de woning ven
D
de Koste* en het ministerie
wan Binnenlandse Zeken
legde de Vereniging VluchNederland
georeanfligk
verldaring af.
v~in men zich *uiteleuldceik distantieerde' van het
geweld. Het feit duet de organisatie dat nuttig vond.
geeft een wet voor tisico's
dit soort tetreuracties in zich
dragen. Het is toewens de
weeg of zulke zwaar getoonzette, mediae niet
vooral warechts werken.
Geen zinnig mens zei de
WN veeloeier bleekMoeheid°, zelfs meer V"peil* mor deze idiotie.
Maar weerom den gedaan
alsof dat wel zo is?
Tegelijk zeilde ~klaring
van Vluchtelingeniewile kets
ar de belrekkeiijles machMooiheid ementwer
gelde lied
lieden als die win de
actiegroep Ron,. Nu de
andwpareheidenreld geen
excuus meer oplevert voor
hem avonturen, hebben ze
zich benneNjk op het asiel- zeskareprobleent gewon.
Het ie cynisch dat uiteen,.
kend emeleemmearis Kome
daar de dupe ven is. bVelke
Irannekeningen ook bij zijn
asielbeleid zijn »maken, hij
is de eerste bewindsman die
de als tolerantie mennende
onverschilligheid op dit gebied heelt doorbroken en de
amerrnigelijlee hemen
heeft acquit) en verweekt.

Vergeleken met amrinIf eend* landen is in Ne&eland politiek (»motiveerde terreur een zeldzaam
_ Opbleven. Mieverildainsti
samen dat onijp„traditie van
gematigdheid We:onsensumareven desmior een
slechte voedingsbodem
wast. weverheidereectie op
~mimische activiteit werd
altijd beheerst door hm verlengen de ontspannen verhoudingen in onze samenleving te beweren. Zo kreeg
de spiraal van geweld en tegengsweld die bijvoorbeeld

de Bondsrepubliek, Mankrijk en Italië te zien gaven,
hier geen kans.
Voor het eerst in de naoorlogse jaren is nu sprake ven
een serieuze bedreiging ven
het leven ven een Nederlands politicus. Immers:
had de Alkmaarse politie de
telefonisdee boimmelding
niet ernstig genomen of had
ze minder kordmt gehandeld. dan waren Kostoen
zijn wouw waarschijnlijk
omgekomen. Toch doet dat
allee niet erf aan de gunstige
ervaring met het beheerste
aneaword van de Nederlandse overheid op de 'terrodedsche uitdaging'. Een
pleidooi voor verscherpte
bewaking van bewindslieden rijs* op het memo oog
slecht bij die swing te
passen.

*
Voodopig ken de eenV dacht beter uitgaan
naar het onderzoek ven politie en (ongetwijfeld) veiligheidsdienst. Daarover volt
de schaduw van het veda
den. Vormfasen in het 11111demo* leidden er ~e *sr
geleden toe dat de hooft..
"e van de door %Re
geckdmde teandeticiningen
in Makroweetigkigen op
vlammen moest waden
gesteld. Als nu dezelfde activisten weer om zich heen
kunnen staan, dan rijzen bedenkingen over de affectiviteit van de BVD. Is die organisatie misschien al te nar
in beslag genomen door de
vraag hoe de koude oorlog
te ovedeven?
Direct buben onze grenzen
doen zich rond asielzoekers
weerzinweldcende taferelen
voor. Het *struisvogelpolitiek om te doen alsof hier
rond de ~d von asielzoekers geen sociale spanningen bestaan. Verscherping damvan —en je zou
haast zeggen dat Rans daar
op uit is—mast hoeden
ook woeden voorkomen. De
spreekwoordelijke Hollende* nudnerheid komt
daarbij van pas.
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DE VOLKSKRANT
,WEEKBLADEN
Vreemdelingenhaat. Dat lijkt het gemeenschappelijke thema deze week te
zijn in de weekbladen met uitzondering
van "rij Nederland. Omgekeerde aanleiding is de bom die RARA gooide in
het huis van staatssecretaris Koste omdat het Nederlandse vreemdelingenbeleid niet zou deugen. Op een andere
manier valt het Vlaams Blok onder de
noemer. Variatie op hetzelfde thema:
hoe staat Spanje ten opzichte van zijn
zigeuners?
•

HERVORMD NEDERLAND
Hervormd Nederland licht het nieuwe
beleid inzake vreemdelingen door. Gesprek met CDA-kamerlid Krajenbrink,
die de werkgevers „hoog aanslaat".

Me twijfel betreft vooral of de illegaal uit eigen
beweging zal vertrekken. Het repressieve beleid
zal ertoe leiden dat het leven van een illegaal
heel wat onaangenamer wordt. Hij is nu al weerloos en nagenoeg rechteloos. In de toekomst
staat de illegaal helemaal met de rug tegen de
DUW.

In Spanje kregen de zigeuners de afgelopen weken de schuld van alles wat met •
drugscriminaliteit te maken heeft. Hervormd Nederland:

Min meer opzichten heeft het oplaaien van de
zigeunerangst de laatste weken te maken met
een inhaalmanoeuvre om zich om te vormen tot
een modern ogend en welvarend land. Daarvoor
zal een einde moeten worden gemaakt aan een
periode van vijfhonderd jaar waarin de zigeuners de facto in apanheid leefden.

Maar bijvoorbeeld betere huizen komen
voor zigeuners niet beschikbaar.

DE GROENE
Een analyse in De Groene van het pamflet dat de actiegroep RARA bij het
ANP deponeerde Conclusie:

De acties verraden een aanzienlijke bijscholing
sinds de aan de chemie-hobbydoos ontsproten
brandhommetjes in de Makro en, meer recent,
op de marechausseevestigingen in maart verleden jaar. Maar helaas: de tijd van complonheo:ieen is voorbij. Net zoals de tijd van RARA
trouwens.

Over het beleid van Kosto:

• Humaan) Als je van Kosto humaniteit wilt
verwachten moet je een glanzende grijze vacht
hebben en August heten.

! Columnist Opheffer noemt zichzelf een
racist, omdat hij een hekel heeft aan
blanken, omdat blanken altijd proberen
zijn getinte dochter te verleiden.
De Groene gaat door met zijn reportages
uit het Midden-Oosten, terwijl iedereen
denkt dat er eigenlijk niets te melden
valt. Het blad verdiept zich in de vraag
hoe westers of oosters Israël eigenlijk is.
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ELSEVIER

VRIJ NEDERLAND

Elsevier sprak over RARA met terreurexpert en socioloog Alex Schmid Aan
hem de vraag: waarom bomexplosies bij
Koste en Binnenlandse Zaken?
■„Det is inderdaad verbazingwekkend. Daar-

De PvdA wordt in Vrij Nederland doorgelicht aan de hand van een reeks wethouders. Meijer in Velsen:
■„Als je als partij de problemen van de mensen

over kan fit alleen maar speculeren. Het zou
kunnen zijn dat men min of meer onverwacht
zware explosieven in handen heeft gekregen.
Men zegt vaak: het doel heiligt de middelen.
Maar in dit geval zou ik mij kunnen voorstellen
dat het andersom is gegaan, en dat het middel tot
het doel heeft geleid.

niet eens kent, dan val je in een gat. Je moet als
politicus een boodschap hebben. Ik zou niet weten wat die vandaag de dag is.”

Het thema vreemdelingenhaat komt
aan de orde in een artikel over het
Vlaams Blok en het mogelijke samengaan met ultrarechts in Nederland.
Ook: de eerste immigrant die mogelijk
in het Belgische parlement terecht
komt, Mohammed Sebbah.
De verhouding Duitsland-Joegoslavië.
Duitsland is fervent voorstander van
het erkennen van Kroatië en Slovenië
als onafhankelijke staten. Het blad constateert dat Hitlers Derde Rijk oorzaak
is geweest van het uitspelen van Kroaten en Serviërs.

Schmid suggereert dat RARA min of
meer bij toeval explosieven heeft bemachtigd die doorgaans tot echte terreurgroepen beperkt blijven.
De Eerste Kamer gaat roerige tijden
tegemoet, voorspelt Elsevier. Na de botsing met de regering over het planSimons, ziet het blad nog meer confrontaties aankomen. Hoe lang houdt de
Eerste Kamer het nog uit?
I•Dat zou voor het huidige Duitsland (en OostenVeel Rembrandt, naar aanleiding van
rijk) een reden moeten zijn om zich wat terugde tentoonstelling die in december open
houdender op te stellen.
gaat in het Rijksmuseum. Een thema: de
Ook een artikel over Joegoslavië onder
zelfportretten. Waarom beeldde Remde kop Een leger moet toch zijn staat
brandt zichzelf zo vaak af, veel vaker
verdedigen? constateert dat de spoken
dan bijvoorbeeld zijn beroemde tijdgevan het verleden door Europa waren.
noot en voorbeeld Rubens?
„En ze zijn even griezelig actueel als
Verder een interview met de schilder
gevaarlijk."
Marc Mulders die Rembrandt „letterJACQUES DE JONG
lijk" naschildert.
11~
Nog een Rembrandt-verhaal over de eigenlijke tentoonstelling die ook de
Rembrandts van de leerlingen laat zien. ALGEMEEN DAGBLAD
Ze bewezen in elk geval hoe sterk het
atelier van de meester stond als produkRara
tie-eenheid.
• „ler wordt te veel aandacht besteed aan de zg.
HP/DE TUD
`motieven' van terrorisRembrandt ook doorgelicht in HP/De
ten. Het Is allemaal één
Tijd. De schilder gezien als heilige Maar
pot nat, of ze nu synagoheiligenverering leidt tot blindheid, zogen opblazen of het huis
als is gebleken. Onder de kop „De myvan een staatssecretaris,
the, niet het schilderij"
of zij een aanslag doen op
schrijft HP/De Tijd over de legenden
de paus of op een idool. In
rond Rembrandt.
wezen zijn het akelige puDe commotie rond RARA is terug te
bers, die met hun vandavinden in twee columns.
lisme zichzelf willen beMeer aandacht voor de VPRO, op weg
naar de status van grote omroep. Het
'begint met muren
motto: „Geen beter alternatief, maar je
"besmeuren, daarna verraakt er niet over uitgepraat". Spraaknielingen en ten slotte
makende Nederlanders geven hun mekwant 'het grote werk', dat
ning, onder wie Bart Tromp, Vera
van een etiket wordt
Beths, Bram Peper, Emma Brunt, Guus
voorzien om meer aanVleugel, Benno Premsela, Karin Adeldacht te krijgen. Dat zij
munt Ze kijken blijkbaar alleen tv, letde zaak, waarvoor zij zoten nooit op de radio.
ind strijden, meer
„God & de hard disk" luidt de kop bodan goed doen,
ven een artikel over het ontstaan van de
schepping. Gods ingewikkelde compulaat hun koud. Of zij zijn
terprogramma:
te stom om dat te besef111Miljarden jaren en miljarden melkwegen om
fen."
in een uithoek van een afgelegen melkweg een
I.. HARTOG VAN
persoon te doen ontstaan die zich afvraagt hoe
BANDA
hij in godsnaam heeft kunnen ontstaan.
Den Haag.
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Afdeling Relaties en Open Bronnen
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Tunesische ambassadeur:

'RaRa lijkt op onze
fundamentalisten'

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afdeling Relaties en Open Bronnen

Alg.Dagblad,
20-11- ' 91

Rara
• „Iiir wordt te veel aandacht besteed aan de zg.
'motieven' van terroristen. Het is allemaal één
pot nat, of ze nu synagogen opblazen of het huis
van een staatssecretaris,
of zij een aanslag doen op
de paus of op een idool. In
wezen zijn het akelige pubers, die met hun vandalisme zichzelf willen bewijzen.
Het begint met muren
"besmeuren, daarna vernielingen en ten slotte
komt het grote werk', dat
van een etiket wordt
voorzien om meer aandacht te krijgen. Dat zij
de zaak, waarvoor zij zogenaamd strijden, meer
kwaad dan goed docn.
Iaat hun koud. Of zij zijd
te stom om dat te besef- ,
ren."
L. HARTOG VAN
BANDA
Den Haag.
Telegraaf, 20 - 11 - ' 91

I)E.ETMAN WIL
BEVEILIGING
;KAMER 'NAAR
t ', BEHOEFTE'
' Van onze parlementaire

redactie
v'. DEN HAAG, woensdag
-Kamervoorzitter Deetman
indt dat de beveiliging van
het Tweede-Hamergebouw
op en neer moet gaan met de
behoefte. In tijden van extern* spanningen zoals met de
Rara-aanslagen vindt hij het
normaal dat de beveiligingsmensen een beetje beter wit
hun ogen kijken en scherper
opletten.
Gisteren zei Deetman in
reactie op van diverse kanten
gelanceerde bevelligingsplanen dat hij wel vindt dat als
het even kan de beveiliging in
het Tweede-Kamergebouw zo
minimaal mogelijk moet zijn
()hukt het tenslotte gaat om.
4e volksvertegenwoordiging.
De Tweede Kamer is er voor
en door het volk.

Haagache Courant, 1 9 1 1
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Tunesische ambassadeur:
-

-

'RaRa lijkt op onze
fundamentalisten'
door THEO DE JONG
„De schrik over de bomaanslag
op de woning van staatssecretaris Kosto zit er in Nederland
nog diep in. RaRa dook op uit
het niets en sloeg keihard toe.
Wij in Tunesië hebben soortgelijke ervaringen. Bij ons zijn het
de fundamentalisten, de godsdienstige fanatici, die aanslagen plegen. Het is de terreur
van de minderheid, die vooral
in een open maatschappij zijn
kansen krijgt. Want tegen extremisme kan je je moeiljk wapenen".
Ambassadeur Anouar Berraies
(52) uit zich voor een diplomaat
in ongewoon duidelijke taal. Afgelopen maand werd hij in Nederland benoemd en presenteerde hij zijn geloofsbrieven
aan koningin Beatrix - nadat hij
eerder ambassadeursposten
vervulde in Senegal en Canada.
In korte tijd heeft hij zich ingewerkt op zijn nieuwe arbeidsterrein. En daarbij signaleert
hij 'opvallende overeenkomsten tussen twee kleine maar
zeer ondernemende landen, zoals l'imesië en Nederland'.
Berraies: „Tunesië is een democratie, met een meer-partijensysteem, een vrije pers, en tolerantie voor afwijkende politieke en godsdienstige overtuigingen. In Tunesië is 98 procent
van de bevolking moslim, maar
we hebben 66k een grote joodse
gemeenschap. De parallel is
duidelijk. Want Nederland is tegelijkertijd bevriend met de
Verenigde Staten en met Israël,
maar heeft toch ook een kantoor van de PLO in Den Haag.
Een vergelijkbare aanpak
wordt in mijn land toegepast.
Tunesië vindt eveneens dat er
een blijvende oplossing moet
komen voor het Palestijnse
vraagstuk en biedt de PLO in
Tunis een hoofdkantoor. Maar
we zijn 66k heel duidelijk westers georiënteerd. Door zo'n
open opstelling kunnen groepen als RaRa toeslaan in Nederland. Bij ons in Tunesië roeren
fundamentalisten zich nadrukkelijk, al vormen ook zij een
kleine minderheid. Een splintergroep van extremisten die in
ons land kantoren hebben bezet, mensen hebben overvallen

en mishandeld,- -sláérfikofferi dat met sticces aan zijn opbouw
hebben gemaakt die aan hun werkt, en aan welvaart voor brebrandwonden zijn overleden. de groepen van de bevolking.
En ja, bij één van die aanslagen Net als Nederland kunnen wij
is recentelijk ook een Neder- bogen, als je naar de inkomens
landse diplomaat in Tunis ge- van de burgers kijkt, op een
do0d. (Robert Jan Akkerman, grote middengroep. Die meneerste secretaris op de Neder- sen willen vooruit en werken
landse ambassade - TdJ). Die hard aan hun toekomst. Europa
aanslag heeft in ons land in bre- heeft, vind lie veel belang bij
de kring een gevoel van afgrij- welvaart in Tunesië - en bij het
zen opgewekt. Of zoiets niet te indammen van de stroom gastvoorkomen was geweest? Dat is arbeiders". .
juist het probleem - je hoort immers nooit van fundamentalis- Tuin
tische acties in landen als Libië „Als je de EG ziet als een geof Syrië. In dat soort gesloten meenschappelijk Europees
politieke systemen krijgen af- huis, dan vormen wij met Tunewijkende bewegingen niet de sië de tuin - een plek, waar het
geringste kans zich te doen gel- goed is om je te ontspannen.
den".
Maar dan moet je die tuin wel
De nieuwe Tunesische ambas- goed onderhouden. Als de Eusadeur wijst erop dat zijn land ropese economie wil blijven flo'al vele eeuwen lang' diploma- reren, moet men landen als het
tieke en economische banden onze daarbij nadrukkelijk bemet Nederland onderhoudt, op trekken. Onze economie groeit
het gegeven dat Nederland met - ondanks de Golf-oorlog, on100.000 toeristen per jaar in Tu- danks het als gevolg daarvan
nesië op de vijfde plaats staat tijdelijk teruglopen van het toeals 'zon-zekere vakantiebe- risme, ondanks het feit dat we
stemming', op het feit dat in- veel minder geld aan onze bomiddels 37 Nederlandse bedrij- demschatten kunnen ontlenen.
ven een neven-vestiging in Tu- Laat ik het sterker uitdrukken.
nesië hebben geopend. En ook Tunesië is als een vliegtuig, dat
op het politieke gegeven dat al een forse aanloop heeft genoNederland - in het verleden - men, en op het punt staat om los
zijn Noordafrikaanse vaderland te komen en het luchtruim te
met ontwikkelingshulp fors kiezen. Als wij op dit moment
heeft gesteund.
geen geld meer krijgen, is het
Opverend uit zijn stoel gebaart alsof juist dan de brandstof-toeambassadeur Berraies: „Maar voer wordt afgesloten. Dat is
helaas is dat nu heel anders ge- niet eerlijk. Met Europa '92 voor
worden. Nederland stort liever de deur zijn we in ons land hard
ontwikkelingsgeld in bodemlo- op weg naar privatitering van
ze putten. Terwijl wij als jong bepaalde overheidssectoren.
land •- 8 miljoen .inwoners, 4 Dat geldt nu al in de luchtvaart,
maal de oppervlakte van Neder- waarna delen van het openbaar
land - de steun van Nederland vervoer zullen volgen. Tunesië
zo dringend nodig hebben. De heeft dus net die financiële inTunesische economie bevindt jectie nodig, om dat alles mogezich in een duidelijke groeifase. lijk te maken. Nederland kan
We zijn lid van de GATT. We zit- en moet ons daarbij helpen".
ten samen met Libië, Algerije,
Marokkko en Mauretanië in de
Maghreb-groep - en praten op
gestructureerde wijze met de
'andere' vijf - aan de andere
kant van de Middellandse Zee:
Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Malta. We zien dat dat ah
een 'voorportaal' voor onze toetreding tot de Europese Gemeenschap. Tunesië is een land
•
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PUBLIKATIES IN DE OPINIEWEEKBLADEN
VAN WEEK 47 OVER DE RARA-AANSLAGEN.
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Op zoek naar het politieke midden
De explosieve
twijfel van Rara

Wat is er toch aan de
hand met Rara? De
jongste Rara-verklaring
biedt uitzicht op de
diepste krochten van
het politieke discours.
Net 'wetmatige gelijk
van militant links' wordt
afgezworen, Europese
integratie en het
politieke midden
omarmd. Als legitimatie
voor bomaanslagen lijkt
het nergens op. Hebben
we te maken met een
grap van het
studentencorps of een
listige zet van Gladio?
Een tekstanalyse van
een explosief document.

Foto: John Schafkr/Hollandse Hoogte

Verdwenen zijn de dagen dat pamfletten van de revolutionaire cellen
klonken als de dagorders in een kazerne. De verklaringen die de Revolutionaire And-Racistische Actie
(Rara) na de bomaanslagen in
Grootschermer en bij Binnenlandse
Zaken in Den Haag In de bus gooide bij het Utrechtste kantoor van
het ANP, lijkt eerder een aanzet
tot een doctoraalscriptie of een ingezonden stuk voor de opiniepagina van NRC of Volkskrant. Af en
toe zou je bijna gaan denken dat
een roeivereniging van het VUcorps in beschonken toestand op
oorlogspad is gegaan In plaats van
een stel Soundrnkshowldonen van
wijlen Andreas Baader en Ulrike
Meinhof.

Alleen het begin al: 'Vannacht, in de
nacht van 12 op 13 november, hebben
zich op twee plaatsen readselachee
explosies voorgedaan, waarvan de
oorzaak in kringen van het ministerie
van Justitie en met name staatssecretaris Kosto gezocht wordt. Onderzoek
zal aantonen dat na herhaalde, tijdige
waarschuwingen bij politie, brandweer en bij de objecten zelf er bij het
ministerie van Justitie in Den Haag en
bij staatssecretaris Kosto in Grootschermer meerdere ladingen tot ontploffing zijn gebracht. Dat het daarbij
slechts ging om het toedienen van materiële schade, zal blijken uit de wijze
van plaatsing en de keuze van het trydstip.' Het klinkt bijna al een excuus:
Okee, we hebben een bom geplaatst,
maar het ding kon absoluut geen

kwaad. Dat de ene bom niet afging bij
het ministerie van Justitie maar in het
gebouw van de aanpalende Binnenlandse Zaken, moet een schoonheidsfoutje zijn geweest.
In het herderlijk schrijven wordt
zelfs met Instemming het hoofdredactionele commentaar van de Sliddeutsche Zeltung aangehaald, toch een
platform bij uitstek voor pantoffeldragende liberalen. Rara is of in zijn geheel omgeschoold, of een ander gezelschap heeft zich van de copyrightloze
titel bediend. De Utrechtse hoogleraar taalkunde H.I. Verkuyl bleek In
dagblad Trouw zo onder de indruk
van de verklaring dat zijn gedachten
uitgingen naar lieden met een lette-

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afdeling Relaties en Open Bronnen

vervolg,
renstudie of een juridische scholing.
Zinnen als 'hedendaags barbarisme
kleedt zich in de modernistische
dracht van vooruitgang en verlichting'
getuigen volgens de hoogleraar van
een 'literaire behoefte', terwijl de
spelling — het vertrouwde 'kommunikee' in de aanhef uitgezonderd — op
z'n minst conservatief te noemen is.

Encykliek
Slechts zelden ruikt de verklaring
naar een In strak militair taalgebruik
vormgegeven groepsprodukt waar Ieder lid van de 'Cel' amendementen aan
heeft toegevoegd, of het moet zijn In
het opvoeren van 'sexe specifieke
vluchtgronden' als een van de motieven van de In Nederland gearriveerde
vluchtelingen. Bij zo'n in haastig jargon
toegevoegd motief denkt de lezer
toch onwillekeurig aan de vriendin van
een der daders die, gebogen over
diens rug, naar de typemachine kijkt
en op hoge toon eist dat de internationale vrouwenonderdrukking ook
de verschuldigde eer krijgt toebedeeld
In deze encycliek aan de Nederlandse
gemeenschap.
Helemaal aan het einde van de tien
pagina's tellende verklaring lijkt Rara
meer op een debating-club en stromen
de nuanceringen je tegemoet. 'Ook
wij hebben "het" antwoord niet maar
weten wel dat wij ons niet neer willen
leggen bil een maatschappij waarin een
groot deel van de maatschappij afgeschreven en rechteloos is. Terwijl de
overgrote meerderheid vervalt tot
stilzwijgende medeplichtigheid. De
enige oplossing ligt in het gezamenlijk
vechten voor een andere toekomst.' —
'Ook wij hebben "het" antwoord
niet: zo'n formulering had pakweg vijf
jaar geleden echt niet gekund in de
beweging', toen het Heilige Gelijk
nog onomstotelijk was en met het Makro-vuuroffer kracht werd bijgezet.
De bommen bij Kosto en het ministerie moeten dus worden gezien als explosieve twijfel, zo begrijpen we.
Die twijfel is gezien de politiek-historische motivatie die in de verklaring
wordt geboden tamelijk gerechtvaardigd. Ten eerste wordt de toenemende tragedie van volkeren op drift verklaard aan de hand van het uiteenvallen van het Oostblok en de verloren

strijd van de 'bevrijdingsbewegingen'
op drie continenten. Daar treuren de
bommenleggers niet eens over: 'Wij
rouwen in het geheel niet om het falen van de revolutie van bovenaf; de
maatschappelijke verandering per decreet; het geloof In het kunnen veranderen van de geschiedenis simpelweg
door met een paar mensen af te spreken dat de geschiedenis niet meer is als
een optelsom van wetmatigheden.'
Ook al geen overtuiging die ruikt naar
dynamiet.

Oorkonde
Even later schiet de verklaring de
kronkelpaden van het allerprivaatste
academische discours op. 'Het geloof
in de wetmatigheid van het (militante)
linkse gelijk heeft ertoe geleid dat belangrijke terreinen van politiek overgelaten zijn aan de krachten van het
midden en die een tikje links daarvan.
Wil militant links weer een morele autoriteit zijn, zal het zich moeten richten op de zwakke plekken en daar iets
tegenover stellen. Zo kan bijvoorbeeld een verenigd Europa voor links
heel belangrijk zijn op dit moment
waarop vele kunstmatig getrokken
grenzen ter discussie staan. Een verenigd Europa van volkeren staat lijnrecht tegenover een verenigd Europa
van multinationals. En een van de belangrijkste zwakke plekken van "het
midden" is de democratische legitimiteit van het systeem dat ze vertegenwoordigen. En geen referendum of
"sociale vernieuwing" kan verhullen
dat ze in grote problemen verkeren.
Stap voor stap zullen de krachten van
het midden teruggedrongen moeten
worden en voor ons is deze stap er
één.'
Met andere woorden: de bom
waarvoor de nijvere agenten van
Schermer het echtpaar Kosto i raison
van vijfhonderd gulden beloning en
een feestelijke oorkonde hebben behoed, is eigenlijk een strijd om het politieke midden. Rara is uit op de positie van de PvdA teneinde het Europese
Integratieproces tot een beter einde
te brengen dan het xenofobenfort
waar het momenteel op dreigt uit te
draaien. Rara wil de EG in. Ook weer
zo'n nobele doelstelling, zij het een
tikkeltje verward geformuleerd. Het
had uit de koker van Felix Rottenberg

kunnen komen. En weer vraag je je af:
waarom dan zo stom om Aad Kosto in
één klap te bombarderen tot nationale
held in plaats van hem meedogenloos
weg te laten zakken in de niemand
aansprekende rol van 's landt Boze
Buurman, niet gehinderd door welk
explosief dan odci Dan waren de huiveringwekkende posen van Kosto boven de kinderwagen van het asielzoekende echtpaar ons ook bespaard gebleven, alsook het martelaarschap van
de staatssecretaris, wiens beleid nu
plotseling door de Volkskrant 'sober
en humaan' wordt genoemd — alsof
sober ooit een humane instelling kan
zijn —, en de rare bokkesprongen van
Frits Bolkestein, die als een van de andere in de Rara-brief genoemde politici een beetje meegeniet van de roem,
alsof zijn pui ook op springen staat.
Het netto-resultaat van de 'Zeg
het met bommen' politiek van Rara is
een bijdrage aan precies dezelfde hysterie die de bommenleggers aan Kosto
en consorten=ten met betrekking tot het linpnvreagstukt
Indirect is het een aanslag op de vluchtelingen, getuige de respons In politiek
en pers. En dat terwijl de apocalyptische visioenen van Aa d Koste over een
onhanteerbare vluchtelingenstroom
door steeds meer mensen werd verworpen, onder wie zijn eigen topambtenaar Aaiberts en, nog recentelijker,
niemand minder dan premier Lubbers.
De opkomst van die redelijkheid lijkt
nu adequaat te zijn gestopt.
Eiti beetje complotdenker zou
kun4n gaan denken dat de Rara-aandagen van verleden week eigenlijk het
werkt zijn van Gladio of iets dergelijks:
met feilloze precisie bereikt de actie
pretdes het tegendeel van wat men
zegt ge beogen. Dat zou ook de aanzienlijk toegenomen expertise In de
expl«ekunst en logistiek verklaren
die gare verleden week heeft gedemontreerd. De acties verraden een
aanzienlijke bijscholing sinds de aan de
chemie-hobbydoos ontsproten brandboniMetjes in de Makro en, meer recent; op de marechausseevestigingen
in maart verleden jaar. Maar helaas: de
tijd 'Van comptheodeLin Is voorbij.
Netoals de tijd van Rara trouwens.
-

RENÉ ZWAAP
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De dierenliefde van Aad Kosto
Het was net een goede B-fllm. De
explosie bleef buiten beeld, en zelfs
de ravage werd niet extra benadrukt. Het was August, de kat van
Kosto, die de emotie overbracht. In
een slechte B-film zou Kosto onder
luid protest van omstanders het
nog natrillende huis zijn binnengegaan, het beest onder de jas hebben
gestopt en koelbloedig uit het raam
naar buiten zijn gekropen. Maar
wat we nu zagen was ruim voldoende om het hart vol te laten lopen. Teder tilde hij de kat op, aaide
hem zachtjes over de kop en vervloekte de daders.
Op dat ogenblik wenste iedereen dat
die Rara-terroristen zouden worden
gepakt en opgesloten in een kleine kamer, In gezelschap van directeur Docten van -Leeuwen van de BVD. Ze hadden toch kunnen weten dat Kosto een
poes in huis had? En dat hij het dier
nota bene uit het asiel had gered? Het
is natuurlijk wel vreemd dat meneer
en mevrouw Kosto August zomaar
achterlieten terwijl ze zelf door de
Grootschermerse politie in veiligheid
werden gebracht. Maar dat is een andere kwestie.
Zulke intieme beelden ondermijnen elk onderscheidingsvermogen, elk
gevoel voor complexiteit en tegenstrijdigheid, en verschaffen de wereld
de plezierige overzichtelijkheid van
good guys tegenover bad guys. Een
man die zo aardig en liefdevol met zijn
huisdier omgaat kan domweg niet onbarmhartig zijn. En als er toch sprake
B van enige onbarmhartigheid, dan
vergeven we hem de. ja, om het plezier niet te vergallen ontkennen we
die zelfs. Iemand die een poes uit het
asiel redt moet wel een goed adelbeleid voeren.
En het is toch ook zo helder als In

een B-fllm? Wat is die Rara anders dan
een gesoleerde bende van gefrustreerde dertigers? Met bommen en
granaten maak je de wereld niet beter.
Het Is wel een beetje vervelend dat ze
met van die ingewikkelde metaforen
goochelen: ze waden Kosto laten voelen wat het is om huis en haard te verliezen, ze wilden hem voor één nacht
laten meemaken wat de asielzoeker
voortdurend ondergaat. En dat is een
hinderlijke, want bijna begrijpelijke
gedachtengang.
Maar zou het echt niet kunnen dat
in de B-film die we vorige week zagen
alleen slechteriken voorkwamen? Zouden we bijvoorbeeld niet kunnen beweren dat Rara fout zit, maar Kosto
ook? Nee, dan bever dat fijne gevoel
dat we kregen toen we die eerste
beelden zagen: August, in de armen
van Kosto, verlegen van de camera
wegkijkend, zijn grijze vacht glanzend
in het licht.
***
Vooral John Wanders liet zich in de
Volkskrant meeslepen. Zoals Kosto
August oppakte, pakte hij Kosto op: in
Nederland zijn er geen rassenrellen of
extreem-rechtse politieke partijen
dank zij het gevoerde vreemdelingenbeleid. En al aaiend somde Wanders de
feiten op: geen klopjacht op Mepten,
geen politiestaat, geen collectieve uitzetting van asielzoekers, geen beperking van de vrijheid om een partner
uit het buitenland te halen, geen aantasting van de fundamentele mensenrechten. Ergo: Kosto's asielbeleid is

'sober, doch humaan'.
Alles in deze stelling is natuurlijk
waar, behalve het voegwoord. Kosto's
asielbeleid is sober en daarom humaan.
Niet uit wat Kosto heeft gedaan blijkt
zijn humaniteit, maar uit wat hij tot
nog toe heeft nagelaten. De dingen die

hij wel heeft gedaan geven namelijk
een iets ander beeld. Tot voor kort
mochten Illegalen na aanhouding op
straat vier dagen worden opgesloten.
Toen kwam Kosto: tien dagen.
Kosto liet Roemenen al opsluiten
zodra ze om asiel hadden verzocht.
Nadat de rechter dit had verboden begon Kosto een handeltje met de asielwet: wie zijn verzoek eerder intrekt
krijgt meer geld mee naar huis dan degene die zijn verzoek tot de laatste
beslissing volhoudt.
Aan de vrije partnerkeus heeft
Kosto beloofd een eind te maken
door Iedere Nederlander die met een
vreemdeling wil trouwen te verplichten toestemming te vragen aan de
vreemdelingendienst.
***
Vooruitlopend op het akkoord van
Schengen heeft Kosto besloten om alle
asielzoekers die via Polen zijn gekomen naar Polen terug te sturen. De
Polen moeten zelf de Russen maar tegenhouden, is de redenering.
Achter de incheck-balie van de
KLM in Ghana heeft Kosto marechaussees geplaatst die mogen beslissen wie
ukeindealk aan boord mag. Een geldig
ticket ek visum zijn niet voldoende,
onze getrainde jongens voelen op hun
klompeci aan wie straks in Nederland
asiel zallyragen.
In Nederland laat Kosto zijn beruchte ›ate-chedcs' uitvoeren, wat
betekent dat mensen al in de durf
wonden" gecontroleerd en teruggestuurd j<Is ze geen geldige papieren
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vervolg,
hebben en niet 'behoorlijk' om asiel
vragen. Een Nigeriaanse vrouw riep
dat ze zou worden doodgeschoten als
ze terugging. Dat was geen asielverzoek, omdat ze het woordje asiel niet
had gebruikt, legde Kosto uit nadat
het verhaal was uitgelekt.
Twee Tamils sneden hun polsen
door. Ze mochten de slurf uit om verbonden te worden, waarna ze weer in
het vliegtuig werden geduwd. Niet
waar, roept Kosto. Wel waar, zegt
Vluchtelingenwerk. Maar Kosto peinst
er niet over om Vluchtelingenwerk bij
die Bate checks toe te laten.
-

Omdat Palestijnen van de Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen
niet naar Libanon mogen worden gestuurd, heeft Kosto besloten ze naar
Libië over te brengen, of ze daar vandaan zijn gekomen of niet. En lijnrecht
tegen de wens van de Hoge Commissaris heeft Kosto besloten Tamils te
repatriëren naar Sri Lanka. Hij kan zelf
wel uitmaken waar het veilig is en
waar niet, vindt hij. Mensen uit landen
die volgens Kosto onveilig zijn, worden hier gedoogd — zonder verblijfstitel, omdat ze anders te veel zekerheid
zouden krijgen.

Kosto heeft bewerkstelligd dat
men asielverzoeken sneller kan afwijzen en afgewezenen makkelijker kan
detineren. Al tijdens de procedure
kunnen asielzoekers worden vastgezet
in Schiphol-Oost. Asielzoekers die
langs andere wegen het land binnenkomen moet Kosto laten lopen, omdat de Kamer voorlopig niet wil dat
hij ze In gesloten inrichtingen opsluit.
Humaan? Als je van Kosto humaniteit wilt verwachten moet je een glanzende grijze vacht hebben en August
heten.
ANIL RAMDAS
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Rara en de onderbuik

H

et ontploffen van een bom heeft behalve veel nadelen,
zoals trauma's bij de slachtoffers en de nodige rotzooi,
ook een voordeel: het biedt omstanders de mogelijkheid om tijdens een moment van schrik, een korte periode van intense onzekerheid, hun primaire, dus ware aard te laten
zien. Dat bleek maar weer op de ochtend na de aanslagen op de woning van staatssecretaris Kosto en het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Van De Telegraaf waren we haast weer gaan denken dat het
best meevalt met de bij dit volksblad vigerende neiging oprispingén
in de onderbuik van de natie aan te wakkeren, en dan vooral in de
richting van barbertjes die moeten hangen. Het ging alweer zo lang
over verhoging van schoolgelden en geboorten van vijflingen dat
het verlichte deel van het land rustig ademhaalde. Tot vorige week
bleek dat het brave gedrag van de krant voornamelijk gezocht moet
worden in gebrek aan incidenten.
Hier hadden we ineens een waarachtig Incident — nee, geen incident, een 'lafhartige aantasting van have en goed van een bewindsman', veroorzaakt door het 'walgelijke gezwel van terroristische actievoerders' dat daarom 'binnen de kortste keren uit de samenleving
moet worden weggesneden'. De 'Rara-fanatici' beschikken blijkens
de editorial van donderdag in ieder geval over bijzonder veel invloed: de twee bommen hebben ervoor gezorgd dat nu 'voor de samenleving als geheel een dreiging op de loer komt te liggen', te weten het 'levensgrote gevaar van een toenemende intolerantie jegens
asielzoekers'. En aangezien 'verharding van standpunten' niet langer
kan uitblijven, dient aan zulke bedreigingen 'keihard en zonder enig
pardon een eind te worden gemaakt'.
Want 'in een rechtsstaat als de onze houdt dat niers anders in dan
een meedogenloze jacht op de daders van de aanslagen, gevolgd
door hun berechting'. Meedogenloos? In de rechtsstaat van wie? In
de rechtsstaat van het Koninkrijk der Nederlanden worden mensen
niet meedogenloos vervolgd, in de wetenschap dat een & ander
eerst bewezen moet worden. Dat is kennelijk niet de rechtsstaat die
De Telegraaf zich voorstelt.
De Gezond Verstandlcrant is duidelijk terug van weggeweest — net
als het Algemeen Dagblad, concurrent in de strijd om de onderbuik. Het redactioneel commentaar inzake de bommen heeft niet
het rabiate van de Amsterdamse tegenvoeter, al mogen omschrijvingen als 'opgelaaide terreuracties van de misdadige organisatie Rara'
er wezen, evenals de 'krachtdadige bestrijding' die 'meer dan ooit
op zijn plaats' is aangezien het hier gaat om 'intelligente maar verziekte breinen'. Bovendien moeten de topambtenaren van Binnenlandse Zaken en Justitie 'tot de orde' worden geroepen — zij hebben de verdenking op zich geladen van een aanvankelijk 'laconieke'
houding.
Nog mooier debiteerde AD's Opperkoning van de Onderbuik Pierre
Huyskens zijn verontwaardiging. Die betrof niet eens zozeer de da- .
das, als wel de advocaten die het straks zullen presteren zulke types
te gaan staan verdedigen. Als de daders 'gesnapt' zijn, zullen deze
'gisse juristen' beweren dat er van een 'poging tot doodslag' hdemaal geen sprake was — waar halen ze het lef vandaan?
Nee, als we de 'progressieve advocatuur' wederom z'n gang laten
gaan, maken we kans op zo'n 'humaan' vonnis en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De 'terroristen' van Rara werden al eens
vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs — en gebrek aan bewijs
maakt verdachten blijkbaar nog niet minder terrorist.
»Wat een rechtsstaat al niet moet incasseren," verzucht Huyskens,
■
en daar heeft hij groot gelijk in.

HP/de Tijd,
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RAF-je in de polder

e bomexplosie, waarmee Rara die woensdagnacht in één klap
de verbouwing aan staatssecretaris Kosto's ooit zo pastoraal gelegen woonst ongedaan maakte, zal nog wel even nasudderen
in de samenleving en in de journalistiek in het bijzonder. Ter
illustratie van de stelling van dat markante BVD-hoofd Doctors van
Le.uwen, dat het vinden van de daders minder eenvoudig is dan het op
het eerste gezicht moge lijken, werden we vorige week een aantal malen
gebeld door gejaagde collega's.
Kenden wij niet ene Henk Wubben, een linkse voorman van weleer
wiens woning in de Amsterdamse Pijp ooit (in 1974 om precies te zijn)
onder nimmer opgehelderde omstandigheden in de lucht was gevlogen?
Die kenden we; sterker nog, in de week dat er naar hem weid geïnformeerd stond een artikel van zijn hand in HP/DE TIJD, waarin hij uit eigen — antropologische — waarneming zijn cynisch-geamuseerde blik
liet gaan over de Noordkoreaanse heilsstaat.
We kenden hem van onze inmiddels al weer drie jaar geleden bij Balans
verschenen Terugblik op de Rode Jeugd (zo luidde de ondertitel) waarin
Frans Dekkers en ondergetekende hadden gepoogd een beeld te schetsen van 'n Hollandse Stadsguerrilla. Een enkele aan het detail van (al dan
nier gewelddadig) sekte-achtig-links verslingerde collega schreef een
warm doorvoelde recensie; voor het overige heerste er de omineuze stilte voor de ramsj. Achteraf realiseerden we ons dat bij verschijnen van
het boekje al hele generaties geen flauw idee meer hadden dat er hier
ooit zoiets als een polderlandse equivalent van een RAF-je had bestaan.
En dat hadden we natuurlijk ook al kunnen beseffen op het moment
waarop het handjevol in Zuid-Jemen met de Kalasjnikov vertrouwd geraakte ex-gelovigen tegenover hun ondervragers onder een Brabants
biertje in alle openheid afstand had genomen van hun aan de RAF gelieerde strategie.
Van een van de voormannen en diens echtgenote — Lucien van Hoesel
was in de beweging getrouwd — staat met name hun analyse van de
RAF-collega's voor de geest. Die deden hen achteraf vooral erg denken
aan zoveel andere Duitsers, zoals ze die later in hun burgerlijker jaren
tot hun ergernis wel op de camping hadden ontmoet.
Anders dan in Duitsland, zo vertelden ze met iets van vertedering in
hun stem, kon je hier je illegale bestaan ook weer zo opgeven: „Toen we
bij die laatste arrestatie in alle vroegte met die BMW's naar het bureau
waren afgevoerd, was de enige reactie van de buren: „Goh, jullie waren
ook vroeg op zeg." In zo'n sfeer bloedt dus alles dood — dat lijkt de
voornaamste verklaring." Waarmee ze dus doelden op het zo a-typische
aan het Nederlandse politieke klimaat waarin volwassen terroristische
acties, anders dan in Duitsland, nauwelijks konden gedijen. Het is
vreemd dat er over die thematiek nooit' een voldragen politicologische
studie is verschenen; voor zover er wetenschappers zijn die zich in ons
land over terreur buigen blijft hun speurwerk veelal beperkt tot het inventariseren van wat anderen er al eens eerder (in zo'n verder onopgemerkt boekje of in de krant) over hebben opgemerkt.
Uit bovenstaande (ex-) Rode Jeugd-citaten moge duidelijk zijn dat de
radicalen van toen nog maar weinig verwantschap vertonen met de opstellers van de Rara-verklaring van nu. Het is dan ook jammer dat er inzake Rara journalistiek nog niet veel meer is ondernomen dan het recyclen van oude waarheden als koeien.
Dat het ook anders kan moge de korte reportage op pagina 8 van dit
nummer leren. Die is van de hand van redacteur Bart Rijs, die zelf in de
Amsterdamse Staatsliedenbuurt, de biotoop van radicale-actievoerdersanno '91, woonachtig is en die ten tijde van de Rode Jeugd-explosies de
■
leeftijd des onderscheids nog bij lange na niet had bereikt.
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BOERENKOOL & REVOLUTIE
ijn 10 rijdt tegenwoordig rustig naar zijn eindpunt. In
een plaatselijke kroeg hangt nog altijd een grote foto
van de tram waar de vlammen aan alle kanten uit dc
ramen slaan, getroffen door molotov-cocktails bij een
van de vele relletjes. Niet eens zo lang geleden durfde de politie zich nauwelijks in de
Amsterdamse Staatsliedenbuurt te begeven. Daar regeerde de 'harde kern'. Links en rechts staat er nu de
stadsvernieuwing in de steigers. Zelfs met de motregen
van deze novemberavond valt het wel mee met de
'Oostberlijnse grauwheid' die een collega de buurt in
de bloeiperiode van de kraakbeweging toedichtte. In
een zijstraatje vlakbij de tramhalte, in een oud gebouw
dat vroeger misschien als school heeft gediend, is nu
Zaal 100 gevestigd, een van de weinige restanten van
de beweging. Vanavond is er eetcafé. In de Staats wonennog altijd wat leden van de vroegere harde kern.
Zouden daar mensen zitten die deel uitmaken van, zoals 's lands grootste ochtendblad na de Rara-aanslagen
schreef, een 'terreurgezwel', 'dat binnen de kortste keren uit de samenleving moet worden weggesneden'?
De tafeltjes in Zaal 100 blijken gezellig druk bezet.
Twee Engelse jongens bespreken met kennis van zaken
de kwaliteit van stuff in de verschillende Europese
hoofdsteden. De oudere mevrouw in die rok met een
Schotse ruit lijkt ook geen erg waarschijnlijke bommenlegster.
De krakerstors hadden het naar verluidt lang niet gemakkelijk gehad met het vinden van een plaats waar
etenswaar verantwoord kon worden ingekocht.
De plaatselijke supermarkt kon niet — banden met
Zuid-Afrika_ De kleine middenstanders in de wijk
konden niet — want dat zouden de állerlaatsten zijn
die zouden meedoen wanneer de revolutie eenmaal uitbrak.
De ecologische winkel kon niet — veel te duur, dus
was het uiteindelijk gewoon de markt geworden.
Geen punkhoofden, wd de onvermijdelijke grote
honden, een enkel buitenlands gezicht. Illegalen,
vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen
in Zaal 100 soms een gratis maaltijd, en kunnen er een
enkele keer aan woonruimte of zwart werk worden geholpen. Sommige illegalen, zoals 'de Jocgo', leerden de
voorkeuren van de beweging snel kennen. Hij gaf zich
uit voor Zuidafrikaan, vertelde hij trots, dan kon-ie gemakkelijker gratis pilsjes bietsen aan de bar. Het menu
is weinig revolutionair. Boerenkoolstamp, aardappelen
met saus in een kuiltje, alleen de gehaktbal is vanavond
vervangen door de tofu-burger.
De Revolutionaire Anti-Racistische Aktie is geen georganiseerde groep, hoogstens steeds wisselende dubjes
mensen die voor hun acties even de naam Rara lenen
en ongeveer dezelfde politieke richting aanhangen.
Mensen met 'een anti-imperialistische ideologie' waarvan BVD-chef Doctors van Leeuwen repte, die eten
hier vanavond genoeg. Die twee jongens aan dat tafeltje daar, die zo misprijzend zitten te praten over de

Nieuwe Wereldorde? „Intelligente, goed uitgeruste
dertigers." Misschien dat dubje aan de lange tafel dat
zo aandachtig de krant bestudeert en erbij zit met de
zelfverzekerde houding van stamgasten?
Het waren meer vrienden van vrienden dan echt.
goede bekenden die ik zelf in de harde kern van de
kraakbeweging heb zien belanden. Dom waren ze niet.
Integendeel, ze dachten heel wat meer na dan veel van
hun medestudenten. Wel zag je ze na verloop van tijd
steeds minder in de collegezaal, maar op een maai of
een demo in de stad kwam je ze steevast weer tegen.
Een vriendin die bij een van hen in huis woonde,
klaagde over het voortdurende geldos van al die kistjes
op de trap, als ze midden in de nacht weer eens een
azievergadering was geweest. Lang duurde dat niet. Ze
kraakten een kantoorpand en verhuisden. Tot 's middags sliepen ze uit, daarna werd er geklust, en als ze 's
avonds niet vergaderden, keken ze naar video's over de
Palestijnse intifadah of de gewapende strijd in Zuidelijk Afrika. Op hun feestjes dronk je bier recht uit het
pijpje en dansten ze op mistroostige muziek met veel
bas en dreinende gitaren. Veel plezier hadden ze toen
al niet meer, daarvoor moesten ze te veel op hun hoede
zijn. De kraakbeweging is vaak gekenschetst als een
kloosterorde, zo besloten. Iedereen kon een BVD-infiltrant zijn, iedere telefoon afgetapt, elke actie een provocatie. Dat wantrouwen bleek veel later, na hun arrestatie, niet ongerechtvaardigd.
Een van hun vrienden was door de politie opgepakt
wegens het dealen van hasj en was, om gevangenisstraf
te ontlopen, de politie gaan informeren. Het kraakpand werd dag en nacht geobserveerd door mensen
van de BVD die voor dat doel speciaal een appartement
hadden afgehuurd. Via-via hoorde je soms een gerucht
over acties waarbij slangen werden doorgesneden of erger, over omzichtige landelijke bijeenkomsten met gelijkgestemden, maar met een buitenstaander praatten
ze daar niet over. In zo'n gesloten wereldje, waar de
enige manier om je betrouwbaarheid te bewijzen deelname aan acties is, kan een enkeling uiteindelijk best
tot het besluit komen 'noodzakelijk tegengeweld' te gebruiken.
Toch erger ik me minder aan de radicale standpunten van de beweging dan aan dc dodelijke serieuzigbeid waarvan ze is doortrokken. In Zaal 100 was er vorige week weer zo'n typisch conflict geweest. De hele
dag waren er mensen bezig geweest om in supermarkten stickertjes op Carmel-fruit te plakken met een oproep Israëlisch fruit te boycotten. Zo wilden ze tijdens
de vredesconferentie over het Midden-Oosten proces-
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( vervolg)
teren tegen de Israëlische nederzettingenpolidek. Groot
was dus de consternatie toen bleek dat de onwetende
koks voor die avond meer dan tien Carmel-avocado's
hadden ingekocht. Niemand die om dat ongelukkig
toeval kon lachen. Ruzie! Verontwaardigde telefoontjes
van andere kraakpanden! Mensen die kwaad van het
eten wegliepen!
In de hal van Zaal 100 vind ik naast de poster voor
een 'anti-fascistisch benefiet' een folder over het opzetten van een actie-archief. Een subversieve groep die
haar activiteiten documenteert! De kraakbeweging in
de Staats is in een paar jaar grondig veranderd en uitgedund. Sommige mensen zijn nu actief in het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen, een van
de weinige organisaties die geen afstand heeft genomen
van de Rara-aanslagen.
„Hoe zou het vluchtelingenprobleem kunnen worden opgelost?" vroeg ik een rijd terug aan iemand van
het komitee.
» Door de wereldrevolutie," zei hij meteen. Ik wachtte op een licht ironisch trekje rond zijn mondhoeken,
maar dat bleef uit. Een wereldrevolutie dus. Op dezelfde manier als Rara in haar 'kommunikee' zou doen,
verklaarde hij waarom. Armoede, zei hij, was geen erkende vluchtgrond, terwijl de ongelijke verdeling van
de welvaart in de wereld de voornaamste oorzaak van
het vluchtingenprobleem was. Is het humaan mensen
die kreperen van de armoe af te wijzen omdat ze geen
politieke motieven hebben voor hun vlucht? En moet
je ze 'uitsluiten van de Nederlandse maatschappij' zoals Kosto dat doet, ook als je weet dat de vluchtingenstroom ondanks alles zal aanhouden zolang er geen
fundamenteel andere economische orde is? Dat waren
lang geen domme vragen. Het Nederlandse asielbeleid
is wel volgens democratische spelregels tot stand gekomen, maar dat betekent niet automatisch dat het ook
een humaan beleid is. Er zouden geen bommen nodig
moeten zijn om te erkennen dat het asielbeleid in de
eerste plaats vooral gericht is op zelfbescherming en
het lot van een vluchteling op de tweede plaats komt.
De beweging is altijd praktischer geweest bij het tot
uitdrukking brengen van solidariteit dan de Nederlandse politiek. Deze maand wordt in Zaal 100 volgens een pamfletje op de bar gegeten voor El Salvador.
De opbrengst (winst is een woord dat men hier liever
niet gebruikt) gaat naar de bevrijdingsbeweging FMLN.
De mensen in het zaaltje zijn meer toe aan het toetje
dan aan de revolutie. Kletterend worden borden opgehaald, bakjes uitgedeeld. In het toetje schuilt gelukkig
minder ideologisch gevaar dan in de advocado-schotel
van vorige week.
Yoghurt met vruchtjes, mjammie. ■
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Het venijn van
de bomaanslag
Het venijn van de bomaanslag tegen de
woning van staatssecretaris Kosto
schuilt in het verdacht maken van elk
opkomen voor een humaan vluchtelingenbeleid. Ieder zinnig mens zal dit
soort aanslagen, vooral als mensen
daarbij een reëel risico lopen, verafschuwen. In een open democratie is
zoiets ook volstrekt onnodig.
De argumentatie van de aanslagplegers
in hun begeleidend schrijven daarentegen klinkt redelijk. Zij is heel slim ontleend aan wat respectabele voorstanders van een goede vluchtelingenopvang willen. De kans bestaat, dat deze
pleitbezorgers van een rechtvaardige
aanpak daardoor in de wandeling zullen
worden vereenzelvigd met de extreemlinkse gewelddadigheid. Daarmee wordt
hen onrecht gedaan en, wat erger is, de
zaak van de vluchtelingen geschaad. Na
eerst de strijd tegen de apartheid met
hun malafide praktijken te hebben belast, is nu kennelijk de inzet voor vluchtelingen aan de beurt. Zulke 'bondgenoten' kan men beter kwijt zijn dan rijk.
Extreem rechts zal niet nalaten er munt
uit te slaan.
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Aard bom
RaRa nog
onbekend.
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Aard bom
RaRa nog
onbekend
Den Haag Het is de politie
nog niet precies bekend wat het
soort en de samenstelling was
van de bom die vorige week grote schade aanrichtte in het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wel stelt de politie dat de
bom vakkundig geplaatst is, aldus een politiewoordvoerder.
Hij stelde ook dat nog niet met
zekerheid te zeggen is wat voor
springstof is gebruikt. De bom
ontplofte vorige week woensdag rond vijf uur,'s morgens en
richtte grote schade aan bij de
directie coördinatie minderhedenbeleid en de directie communicatie van het ministerie.
De werknemers van de directie
communicatie zijn inmiddels
weer op hun eigen werkplek
aan het werk, maar de werknemers van de directie coordinatie minderhedenbeleid (ongeveer veertig mensen) zullen
nog enkele maanden op andere
locaties in het ministerie werk
moeten doen. De schade is daar
aanzienlijk groter dan die bij de
directie communicatie. Volgens
een woordvoerder van binnenlandse zaken is de beveiliging
van het ministerie in elk geval
niet zichtbaar veranderd.
Over het recherche-onderzoek
zal weinig openbaar *orden gemaakt. De politie wil niet spreken van een informatiestop,
maar tal *el bijzonder terughoudend doen om eventuele getuigèn niet te beinvloeden en
ook de daders niet in de kaart te
spelet.
Het recherche-team wordt bovendien van de publiciteit afge-.
schermd om de veiligheid van
de rechercheurs te waarborgen.
In het vorige RaRa-onderzoek
zijn verschillende rechercheurs
bedreigd en zijn hun persoonlijke gegevens gepubliceerd. Dat
wil de politie nu voorkomen.
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CRI en BVD eensgezind
in RARA-team
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Twee onderzoeksinstanties lijken strijdbijl begraven te hebben

CRI en BVD eensgezind in RARA-team
Van onze verslaggever
WEERT SCHENK
AMSTERDAM — Ruim een week na
de bomaanslagen op het huis van staatssecretaris Koste en het ministerie van
Binnenlandse Zaken is bet stil geworden rond het politie-onderzoek naar de
daders. Over de stand van zaken worden geen mededelingen gedaan, uit
oogt de actiegroep RARA, die de aan1 claimde, in de kaart te spelen.
Zeus over de aard, samenstelling en
omvang van onderzoeksteam bewaart
justitie het stilzwijgen.
Het landelijk team dat de daders moet
vinden, is de afgelopen week geleidelijk
aan de gang gegaan. Officieel is alleen
bekendgemaakt dat de officier van justitie voor terrorismebestrijding, mr
F. Varelcamp, het onderzoek leidt Op
basis van documenten die in het verleden zijn uitgelekt of door actievoerders
werden gestolen, is toch een redelijk
beeld te krijgen van de wijze waarop het
nieuwe RARA-team is geformeerd.
Het team is een samenwerkingsverband van justitie, politie, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de
afdeling Bijzondere Recherchezaken
(ABRZ) van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). De twee laatste
instanties spelen een centrale rol bij
terreurbestrijding. Het eerste landelijke politieteam, dat in 1986 probeerde de
.actiegroep RARA op te rollen, bestond
oen kleine dertig man en in drukke
..en uit meer dan zestig medewerkers.
Dit speciale team, ingesteld na de grote branden in Makro-vestigingen, kreeg
na ruim anderhalf jaar van intensief
onderzoek geen loon naar werken. Er
!Wierden wel verdachten opgepakt, maar
uiteindelijk kwam slechts een van hen
voor de rechtbank te staan als lid van
een mogelijk aan RARA gelieerde ge-

welddadige actiegroep. De man moest
echter op last van de rechter worden
vrijgelaten wegens ernstige vormfouten tijdens een huiszoeking
Het nieuwe team is opgebouwd uit
verschillende groepen. Het beleidsteam, waarin onder meer de officier van
justitie, vertegenwoordigers van de CRI
en BVD en mogelijk de procureur-generaal zitting hebben, heeft de supervisie
over diverse eenheden. Die zijn grofweg
te splitsen in een informatieteam, een•
operationeel team en een ondersteunende team.
Uit een document van de CRI blijkt
dat het informatieteam tot taak heeft
het verzamelen, registreren, bewerken
.

diet te brengen, of een groep provocateurs van onbekende huize, naar het
voorbeeld van de Bende van Nijvel in
Antwerpen. Daarvan wordt beweerd
dat die niet terreur de Belgische democratie probeerde te destabiliseren.
De inbreng van de BVD en de CRI is
belangrijk voor de richting waarin het
onderzoek gaat. Het werk van de BVD
is erop gericht om terroristische acties
te voorkomen. Als het goed is, kent de
veiligheidsdienst de wereld waarin het
gewelddadig politiek activisme voorkomt. BVD-agenten zijn in die kringen
actief.
De afdeling Bijzondere Recherchezaken (ABRZ) van de Centrale Recherche

Onderzoek naar aanslagen op ministerie
en huis Kosto in alle stilte uitgevoerd
en analyseren van beschikbare informatie. Tot de operationele groep behoren
de tactisch rechercheurs voor de daadwerkelijke opsporing. Met ondersteuning wordt bedoeld het „runnen" van
informanten, aftappen van telefoons en
het volgen van mogelijke verdachten
door observatieteams.
Het landelijk team zal de daders van
de laatste RARA-aanslag ongetwijfeld
zoeken in links-radicale kringen. Het
„Konununikee", waarin RARA de laatste bomaanslagen claimt, wijst erop dat
het geweld inderdaad uit die hoek afkomstig is.
Toch zal ook rekening worden gehouden met daders uit andere kringen. Niet
uitgesloten kan worden dat ~Teemrechts erachter zit om links in dislcre-

Informatiedienst (CRI), vroeger beter
bekend als de Bijzondere Zaken Centrale, is het landelijk informatiecentrum
wa* gegevens over terrorisme worden
verzameld en geaioalyseerd. De afdeling
coordineert de *formatie voor een
doeltreffende o~ring van de daders
van die misdrij
De ABRZ is tinjaar gereorganiseerd,
waarbij de top omonbekende redenen is
overgeplaatst. De CRI erkent dat nieuwe werknemers ob de afdeling zich nog
moeten inwerken. „Oude rotten" die
geblefin zijn, zouden ervoor zorgen dat
de inbreng van dekgtZ in het landelijke RARA-teem *tatief toch op niveau is gebleven.
De CRI en de BVD zouden elkaar de
laatste tijd ook rioleer hebben gevonden

r.
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op het gebied van terreurbestrijding.
Jarenlang bestond er spanning tussen
beide overheidsdiensten, omdat hun
werk elkaar deels overlapt. De CRI
houdt zich in bepaalde gevallen ook bezig met verkenning van het criminele
milieu, dat wil zeggen dat er onderzoeken worden verricht, terwijl er nog
geen sprake is van strafbare feiten. Naar
verluidt zou nu sprake zijn van een
dubbele relatie: enerzijds wel informatie aan elkaar doorspelen, maar aan de
andere kant elkaar toch voor de voeten
blijven lopen.
Directeur Docters van Leeuwen van
de BVD zei vorige week volkomen verrast te zijn door de aanslagen op Kosto's
woning en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij zoekt de daders in een
groep met anti-imperialistische ideologie. Volgens Docters van Leeuwen zijn
er vi,.chonderd personen die de ideologie aanhangen. De harde kern bestaat
uit vijftien mensen, aldus de BVD-man.
Als dat allemaal al vast staat, zou het
vinden van de daders niet zo moeilijk
zijn. Ten slotte is al veel voorwerk gedaan door het eerste RARA-team en
beschikt de politie over gegevens van
mogelijke betrokkenen bij acties van
RARA en aanverwante groepen.
De werkelijkheid zal gecompliceerder zijn. Het wettig en overtuigend bewijs, daar gaat het om. In die zin is het
niet uitgesloten dat justitie de vinger
aan de pols houdt tot een eventueel
volgende aanslag is beraamd en de bom
geplaatst. Zo had het vorige RARAteam pas in januari 1988 succes toen
een aanslag op paspoortenfabriek Elba
mislukte en de tot nu toe enige RARAverdachte kon worden aangehouden.
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RARA
Soms denk ik wel eens „Blaas de
boel maar op!" maar tussen zoiets
denken en het vervolgens doen zit
bij mij een grote en tot nu toe
onoverbrugbare kloof. Toch voel
ik ook wat irritatie over de veront' waardiging die opgestegen is vanwege de RARA-aanslag op het
• huis van staatssecretaris Kosto, Op
.• de persoon gericht geweld of zinlo: ze vernielingen worden terecht af; gekeurd.
In mijn ogen is er om mij heen
echter wel meer zinloos geweld en
wordt er meer zinloos vernield
dan alleen door terroristische aan- .
I slagen. Maar als het wat abstracter
is en niet meer zo persoonlijk aan
te wijzen, heet het anders.
Als ik de definitie van geweld
een beetje oprek, valt wat mij be"treft bijvoorbeeld ook het verkeer
er onder. Net zo min als ik het
geweld van RARA zelfs maar mag
*pen, wens ik het materiële
na persoonlijke geweld dat het
verkeer voor z'n rekening neemt
gewoon te vinden. Ik probeer mijn
aandeel in met name het (auto-);eerkeer dan ook te beperken door
;Persoonlijke keuzes, bijvoorbeeld
In waar ik woon en werk.
7

•

Daarom. vind ik aan de ene kant
dat die RARA-lui ergens in hun
itoofd een schroeije los hebben en
grind ik tegelijkertijd van de ende** kant dat een flink aantal mennen daarover een dag of twee hun
mond hebben te houden, zodat ze
in die tijd kunnen nadenken over
diet geweld waar ze zèlf medever- giatwoordelijk voor zijn.
, En dan is het verkeer nog maar
..,r2gEorreeld.
Paul Olgers

▪
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afdeling Retaties en Op«, Bermen
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De discussie kan ook best
zonder die bommen
Het gaat niet goed met radicaal-links Nederland, en de
RARA-aanslagen van vorige week hebben het er niet
veel beter op gemaakt. De ellende van die bommen is dat
de discussie zich onvermijdelijk beperkt tot het middel
en dat het doel uit het oog wordt verloren. „En dan neem
je de rest van wat RARA vindt ook met een korreltje
zout." De links-radicalen vragen zich ook ernstig af of
de daders wel in hun kring moeten worden gezocht.

-door Hans Moleman en Weert Schenk
De kachel snort driftig, maar warm wil het
niet worden in het lokaal van NN. Om de tafel
zitten de redactieleden Alex, Peter en Kees.
Geen achternamen, dat vinden ze niet nodig.
Al zou Peter, met zijn 44 jaar de veteraan van
de redactie, er geen probleem mee hebben.
Maar als de anderen het niet doen, dan hij ook
niet NN (Nomen Nescio, anoniem blijven is een
populaire eigenschap in het wereldje) werd in
1988 opgericht als opvolger van het opgeheven
krakersblad Bluf! Het blad wordt gemaakt op
oude IBM-pc's in de achterruimte van een
kraakpand in de Amsterdamse wijk De Pijp. De
laserprinter van de inpandige linkse drukkerij
Raddraaier zorgt ervoor dat eens in de veertien
dagen een nieuwe NN naar de lezers gaat.
Dat zijn er niet veelmeer. Had Bluf? nog een
oplage van ruim tweeduizend, NN drijft op
zevenhonderd abonnementen en een paar honderd exemplaren (a drie gulden) die los in
linkse boekhandels worden verkocht. Het blad
kan het net rooien dank zij het vrijwilligersWerk van de redactie die uit zo'n acht mensen
bestaat.
Er is een hoop veranderd in drie jaar. „NN is
rijper, evenwichtiger geworden", .zegt Alex.
„In het begin waren we met dertig mensen,
ieder schreef een eigen stukje, de taal was soms
heftig. Nu proberen we meer thema's van achtergrond te voorzien." De nieuwe stijl is zichtbaar in de opmaak van het blad vroeger nogal
• chaotisch, nu strakker.
NN wil een podium voor zoveel mogelijk
linkse actiegroepen zijn. Zo is er in nummer 97, dat vorige week uitkwam, ruimte gemaakt voor het Netwerk Uidceringsgereduig-

den, de Egyptische vrouwenbeweging, De Vermaking Voorkom Vernietiging, Marokkaanse
studenten, een kaartenactie voor Oost-Timor,
de Vrije Bond, een demonstratie tegen Bush,
'een boycot-campagne van Israëlische produkten, de studentendemonstratie in Den Haag en
een karavaan tegen Europa '92.
En natuurlijk de bomaanslagen van RARA.
NN verluchtigt zijn omslag met een grote wazig rood afgedrukte foto van staatssecretaris
Kosto en zijn kat August. Verder is iaen extra
pagina ingevoegd met het volledige, ellenlange
„Kommunikeé" van RARA dat oplet laatste
nippertje per foet binnenkwam. Op te redactie
is nog snel een reactie op de aanslag opgetypt,
waarin twijfill overheerst. „Natuudiffic, het
vluchtelingenbeleid in Nederland en Europa is
,beschamend, j we publiceren er regelmatig
over. Als dezej actie een positief effect heeft op
dat beleid is adat meestomen, dat in Ieder
geval. Maar af dat gebeurt, is nog maar de
vraag", schrijft de redactie.
De situatie' van NN is symbolisch voor de
links-radicaal Nederland verkeert. Het t niet goed, vinden de redacteur
ren die
efn lange staat van dienst hebben
In het
actiewereldje. De meningen over de rxaak van de teloorgang lopen
Uiteen.
„In de
zijn veel mensen afgealkt", zegt jpeetterer. ,Panden zijn gelegaliseerd,
dan valt een deel van de protestijio
rlkeeje lgft ook niet tien jaar met de
Veel mensen zijn nu meer met
alchzeff bedt hun eigen toekontst, werk."
- Kees, áls ge-jarige de
vindt dat er te
Was is
op verontwaardigin'g
di niet
leeft. „Die oude formule werkt
*bit meier.
woordig is er minder woede,
minder venlig lk Weet niet waar dat aan ligt.
line het dan4ivel zou moeten?
Daar heb ik niet
om
- n
direct een *woord
Vromer ltaren kraan en and-apartheid
I■onr
mobiliseren am toch altijd een.
-

toestand
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dig maar eens om. Het lukt eenvoudig niet
meer om aansprekende nieuwe strijdpunten te
vinden. Voor protest tegen de aantasting van
de WAO was in activistische kring bijna niemand op de been te krijgen. „Voor een aanzienlijk deel van de links-radicale activisten is dat
onderwerp niet interessant. Want ze hebben
geen werk, ze hebben een uitkering."
De WAO is toch ook een uitkering? Ja, maar
liade kring zit vooral in de bijstand.
...... a segoïsme? Kees: „Dat bestaat zeker net
zo sterk als in de rest van de maatschappij."
Neem nou de bomaanslagen van RARA teilen het vluchtelingenbeleid, zegt Alex. Er is in
zijn omgeving vooral schouderophalend op gereageerd. „Hoe harder de klap, boe minder de
reacties, lijkt het wel. Vorig jaar, na de aanslagen van RARA op de marechaussee, kwam er
ook geen linkse structuur van de grond. Ik
weet niet wie die RARA-club vormen, maar ze
zijn zeer geïsoleerd." De politie zoekt de daders
van de bomaanslagen in links-rad;•ule
maar bij NN hebben ze hun twijfels over het
„daderprofiel". Wat is precies links-radicaal,
met alle versnippering? Ze zouden het zelf niet
weten.
Ze zitten omhoog met die bomaanslagen op
de NN-redactie. „Het is volkomen van de wereld, ik ben er waanzinnig sceptisch over",
zegt Peter. Kees vindt ze politiek zinloos, maar
wil „persoonlijk niet veroordelen". En wat
namen ze nou met de verklaring van RARA
dat hiermee een discussie over de „radicaallinkse politiek" dient te worden aangezweng." „Een misplaatste koppeling. Die discussie
nok zonder bommen."
Je ellende van de aanslagen is dat de discussie zich onvermijdelijk beperkt tot het middel,
terwijl het doel uit zicht verdwijnt, stelt Alex
vast. „Dan neem je de rest van wat RARA
vindt ook met een korreltje zout. Het is niet
het niveau waarop mensen willen praten."
Peter: Jaar dan roept RARA aan het slot
van hun verklaring wel op tot gezamenlijke
strijd. Met wie, vraag ik dan cynisch. Ze zitten
dtiidelijk ook een beetje met de handen in het
haar."
NN deelt volop in de malaise. Peter: „We
blijven te klein. Het is heel onduidelijk wat je
doelgroep is tegenwoordig. Drie jaar geleden

was dat nog wel duidelijk de anti-Shell-beweging, anti-apartheid- Je hebt nu allerlei groepjes, het is veel diffuser. Met het blad proberen
we wat samenhang te brengen, maar het is
allemaal veel moeizamer."
Ook in Nijmegen, met Amsterdam het enige
radicaal-linkse bolwerk dat nog enige omvang
heeft, zitten ze te puzzelen. Jan bijvoorbeeld
kent na jarenlang actievoeren voor een betere
wereld, tegen woningnood, kernenergie, militarisme en uitbuiting de „beweging" op zijn
duimpje. In de verklaring van Rara stonden
naar -zijnmening „best wel zinnige dingen"
over het asielaoekersbeleid, maar de bomaanslagen vindt hij een „misplaatste" actie. „Het is
ook jammer dat ze een lullig burgermanshuisje
pakken, waarmee iedereen zich identificeert
Als ze dan lef hebben, laten ze dan naar Duitsland gaan en daar een paar van die neo-nazi's
pakken."
Net -.Is veel van de actievoerders uit de jaren
tachtig heeft Jan zijn aandacht verind. Hij
houdt zich nu intensief bezig met Latijns-Amerika, is een paar anaal in Nicaragua geweest en
is actief in een solidariteitscomité. „Vroeger
holden we voortdurend van de ene actie naar
de andere, zonder er veel over na te denken."
Ook Jon Slangen, Henk Dekkers en Frank de
Vries, medewerkers van de Nijmeegse politieke informatiewinkel Assata, stellen dat „De
Beweging" sterk is uitgedund. Maar het restant is serieuzer geworden. Alle drie rond de
25 jaar rekenen ze zich tot de nieuwe generatie. Ze hebben zich verlost van de ,,bonzen" die
in de jaren tachtig de dienst uitmaakten.
Ze waren verrast door de aanslagen. Frank is
ervan overtuigd dat de groep die erachter zit
een andere is dan de RARA die de afgelopen
jaren actie voerde tegen de apartheid, waarbij
vooral Shell en de Mala.° het moesten ontgelden.
Jon vindt dat de bonuneideggers wat dat
betreft wel het een en ander uit te leggen
hebben. „In eerder RARA-acties was een duidelijke lijn te ontdekken. Nu is het tik-takboem en dan moet er ineens van alles
Zo'n actie komt uit de lucht vallen en
ren. Zo'n
iedereen vraagt zich nu af of hij iets gemist
heeft"

Wie wat bladert in NN en Lekker Fris, de
branchegenoot uit de regio Nijmegen („elf
nummers voor f 38,50, rijke lui en instellingen
betalen het dubbele"), ziet dat er heel wat
wordt afgetobd in links-radicale kring. En nog
het minst over RARA. Neem nou de demo van
9 november in Den Haag tegen het bezoek van
de Amerikaanse president Bush. Vijfhonderd
mensen kwamen opdagen, maar verder is het
kommer en kwel. ,
,De kopgroep straalde erg veel kracht uit",
meldt de verslaggever van NN. Bij de organisatie van de optocht was slechts een handvol
mensen betrokken, posters en pamfletten waren nauwelijks geplakt en rondgedeeld. „Zo
kregen enkele mensen vanuit kraakkafés te
horen dat het eigenlijk zo'n slechte zaak niet

Links-radicale beweging
zit in haar maag
met RARA-aanslagen
was, Bie wereldorde van Bush. Ook tijdens de
Golftiorlog bleek dat een hele hoop mensen
niet ) in actie willen komen. Wij vermoeden t het bewustzijn van grote delen van de
lin beweging de weg heeft afgelegd van
machteloosheid en desinteresse naar een akseptegie van het systeem en haar verkooptruuks." Die machteloosheid plaagde ook de
orealusatie van de demonstratie bij het overleg
met de politie over de route. „We kregen een
rotrdute toegewezen omdat we niets hadden
oni theete dreigen."
Ifd een mars door stille straten komt het bij
het salie 'e op het Oranjeplein dan ook nog tot
ling gedrang om de chocolademelk met
„Ook in de zogenaamde links radikale
sienizijn w's die niet een minuutje langer
ktnigen wachten en liever met de ellebogen
wetten", schrijft deelneemster Grrrbina, die
verder *oppert „Tk snap nog steeds niet waar.4
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om er aan het eind van een demonstratie altijd
zoveel mogelijk sprekers/sters moeten zijn. Ik
weet waarvoor ik meeloop, maar in de stromende regen ben ik moeilijk te motiveren."
Jan B. beklaagt zich over collega-demonstranten die zo nodig „heftig" moeten zijn
tegen de politie. „Ik vind het gewoon oervervelend om gekonfronteerd te worden met een
generatie in de aktiescene (hoe verdomd vaag
dat ook moge klinken) die de jaren tachtig
schijnt terug te willen halen."
Ook de mededelingenrubriek van Lekker
Fris geeft aardige doorkijkjes. „De anarchistjese groep Atalanta wil, als reactie op een aantal
aktuele diskussies in anarchistiese kring die
soms niet zo lopen, een spraakontwarringswoordenboekje gaan maken. Daarin moeten
van een aantal woorden die verwarrende rollen spelen in genoemde diskussies, verschillende invullingen aan de orde ~en. Het lijstje
bevat tot nu toe: geweld, dwang, macht, anarchie, struktuur, samenleving, vrijheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid en ekonomie."
En wat moet de radicaal-linkse medemens in
het huidige tijdsgewricht met Cuba? Solidariteit betuigen, vindt de Amsterdamse Stichting
Cuba Si, die oproept tot een inzamelactie om
een tanker met twintigduizend ton olie te sturen naar het kwijnende land van Fidel Castro.
Niks daarvan, reageert Ruud van stichting
De Groote Weieer uit Krommenie in het concurrerende NN. „Stel je voor dat je meebetaalt
aan zo'n tanker en hij strandt op een of andere
klip. Ben je toch mooi medeverantwoordelijk."
Olie heeft afgedaan, het is een brandstof waaraan een vies machtspelletje kleeft, vindt Krommenie dat wel meteen een verantwoord alternatief lanceert: „Zonnepanelen voor Cuba."
En dan de knokpartij in bet Arnhemse
kraakcentrum De Goudvishal op 26 oktober,
waarvan in beide bladen in geuren en kleuren
verslag wordt gedaan. Een groepje dronken
Groninger krakersters wilde geen entree betalen op een benefietavond met hardcore-bandjee ten bate van een Duitse anti-fascismegroep
én een Engelse jachtsaboteursgezelschap. De
Groningers werden met vereende krachten
naar buiten gewerkt, en zelfs de politie moest
eraan te pas komen.

„Namens de Goudvishal" schrijft Manilles:
„De hele avond werd iedereen, publiek en
Goudvishalmensen, bedreigd. Tijdens het politie-optreden werd er konstant door een aantal
individuen gesieg-heild. Zijn deze lieden nou
echt allemaal zo stom dat zij denken dat de
buurtbewoners het verschil weten tussen de
faseo's (jargon voor fascisten, red.) die ze op tv
drie keer per week kunnen zien, en de punks,
als ze bij hun in de straat mensen horen siegheilen?" Hij omschrijft de Groningers als „een
stelletje stomdronken, agressieve ziekelingerc
Zijn collega licco vult aan: „Het is al moeilijk genoeg om ribt hoofd boven water te houden als alternatieve organisatie, met alle moeilijkheden die de kapitalistische maatschappij
opwerpt, zonder dat we ook nog vanuit 'eigen
kring' ondermijnd worden."
De hoop op betere tijden is niet helemaal
vervlogen. Gert-Jan, actief bij Kleintje Muurkrant in Den Bosch (naar eigen zeggen de
laatste alternatieve stadskrant van Nederland), vindt de kwaliteit van de uitgedunde
„beweging" hoger. Jan is Iran oorsprong kraker en tegenwoordig vooral anti-impi (antiimperialist, red.).
„Vroeger bewoog er het veel, je voelde je
kraker, je trok een lerenjack aan en hoorde
erbij, maar kwam je iemand anders tegen, dan
ging je met hem mee en laat je weer in een
andere stroming. Het was lirijblijvend. Nu is er
meer diepgang. Er wordt meel beter nagedacht
en scherper geanalyseerd; hoewel er natuurlijk even goed af en toe wei geblunderd wordt.
Maar de mensen doen bewuste keuzen en blijven daar achter staan",rdierino.eksgroepe
Volgens hem' ebben , n"
de toekomst „Die zijn ial ei». paar jaar geleden
gestart, maar de vruchten~~ nu geplukt
De contacten zijn gelegd, ef zijn informatienetwerken gevormd. Als je 'su iets wilt weten,
stuur je een briefje rond.°Je moet verbanden
leggen, thema's metlar verbinden. Het
draait om de info die je unt publiceren.
„Het is geen breinen boel Er kan ze iets
en actief worwaardoor veel.
bet,iren,
,
t'•
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eas,sende veili eldsmaatregeleii,"
kondigde minister Iiirsch Balfin aan na
aluilag 'op het huis van staats°grote is Koste. sloot zichzelf
blijkbaar uit, want bij zijn eigen
woning was bet afgelopen weekend
nog geen politiehond te bekennen.
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Pat kwam
Minister van Landbouw Natuur
beheer en Visserij
Voorschoten
Een huis van zes
onder een kap in
een betere nieuwbouwbuurt uit de
jaren zeventig. De
politieauto is ook
hier nergens te
bekennen. Ogenschijnlijk zou je
achterom zo binnen
kunnen klimmen.
De buurman herinnert zich nog dat
men jaren geleden
flink bezig is
geweest om het hek
huis te beveiligen.
"Behalve de alarminstallaties zijn er ook scherfloze ramen in
gezet. U zult het wel begrijpen. Natuurlijk rijdt de politie op
onregelmatige tijden langs."

10 RITZEN

Een rondje langs de buizen
van de meest aansl evoelige
ministers biedt ruimte voor
maar een Hollandse conclusie:
Het zal zo'n vaart niet lopen.
Door Paul Beogen
Fotografie: Reuze Bahia
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Minister van
Onderwijs en
Wetenschappen
Delft
Het pand staat aan
een rustiek grachtje.
Een vriendelijke
mevrouw Ritzen
komt naar buiten. Ze
wil toch wel even
weren wat de heren
aan het doen zijn. Op
de vraag of het huis
goed beveiligd is,
lacht ze even maar
blijft het antwoord
schuldig. Een politieauto is in geen velden of wegen te .
bekennen. De veertienjarige zoon van de familie gaat met een vriend rustig door
met het optuigen van zijn vlot in de gracht. De familie woont
er alweer zeven jaar en wil echt niet verhuizen.

BERT TRES
Minister van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Bergschenhoek
Bij de deur ligt het

hout voor de open
haard opgestapeld.
Een degelijk twee
onder een kap-huis
uit 1979. Vanuit
zijn huis zijn de
kassen voor bloemen- en plantenteelt nog net te
zied. De buurman
kent hem alleen
van het in en uitstappen uit zijn
auto. kDie man
heeft hèt altijd
druk. Op onregelmatige tijden rijdt de politie lange, ja? Ook hier vond men
het niet nodig bewaken voor de deur te zetten.

ERNST NOM.
&RUN
Minister ren
Justitie, Minister
van NederlandsAntilliaanse en
Arubaanse Zaken

Tilburg
SMIII.M~MilM911~101111

Op de vroege zaterdagochtend heerst er
volledige run. De
minister is op dat
moment op Bonaire. Het landhuis,
twee onder een kap,
ligt aan een woonerf
waaraan meerdere • •
garages grenzen.
Recht voor het huis
bevindt zich een
penterspeelplaan.
Het zou moeite bosten om snel en ongezien met een auto weg te rijden. Ook de
minister van Justitie behoeft kennelijk geen bewaking..Er•staat
beveiliging doet denken.
niets wat ook maar enigszins aan
,

Rum lusseal

Nam 14Au-Wsec

`Minister-president,
Minister van •
Algemene Zaken

Minister
van Verkeer en
Wittersterat

Rotterdam .

Eindhoven

De minister jogt
vanuit zijn huis
meteen het park in.
Zo kent de buurt
hem ook. Een van
de weinige ministen die werkelijk op
stand woont. Vanuit een gepantserde
container met
kogelvrij glas wordt
het huis vierentwintig uur per dag in
de gaten gehouden.
Het is de eerste keer
dat de verslaggever
zich moet legitimeren, het autonummer wordt zelfs genoteerd.
Volgens de hoofdagent/bewaker zou een van de verdachten van
de groep RARA op een wat oudere intellectueel lijken. De verslaggever zou aan het signalement kunnen voldoen.

.

De minister laat net
haar golden retriever
in het belendende
parkje uit wanneer:
we aan komen
lopen. Al is het dan
haar vrije zaterdag,
ze wil ons wel even
te woord staan. Ze
kan echt niet vertellen wat voor beveiligingsmaatregelen er
zijn genomen, 'maar
dit huis is uitstekend
beveiligd,-kan ik u
verzekeren." Het
huis is een forse bungalow waar er nog eentje aan vast zit.
Mevrouw de minister woont in de voorste, in eenbuurt waar
nog veel mooiere huizen staan. Ze is niet echt bang. "Ik ga
winkelen, de stad in wanneer ik wil. Dat vind ik plezierig en
moeten we maar zo houden?
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Naos kens

Nart slow

Minister van VROM

Miniher van
Welzijn, 141ksgezonelheiat en Cultuur

Nijmegen
De minister van
Milieu woont in een
rijtjeshuis gelegen
aan een parkje. Hij
is niet thuis. Wanneer we bij de buren
aanbellen wordt ons
te verstaan gegeven
dat de minister er
wel degelijk naast
woont. Het is een
stevig gebouwd huis
waar je dwars door
de grote doorzonkamer op de achtertuin kijkt. Ook hier
ontbreekt de
politieauto voor de
deur. Wanneer we
weg rijden, stopt er op hetzelfde moment een auto voor de deur. Een
vrouw stapt uit, kennelijk de vrouw van de minister, want tegelijk
gaat de deur bij de buren open en loopt de buurvrouw op haar toe.
We hebben kennelijk voor enige onrust gezorgd. Het huis wordt in
ieder geval goed bewaakt. Door de buren.

Amsterdam
111~•~1~1~

Het vier verdie-

pingen hoge statige
huis aan een gracht
wordt slechts in de
gaten gehouden
door één politieman.
Het pand heeft geen
achterom, dus dat is
des te gemakkelijker.
Het politiebureau
bevindt zich bovendien op loopafstand.
Hajo, een zoon van
de minister, zegt dat
de bewaking waarschijnlijk te maken
heeft met het feit dat
zijn moeder over de eopvang van &asielzoekers gaat.
"Misschien is dat wel te ver geacht. We wonen hier nu dertien
jaar en ik kan me niet herinneren dat het huis ooit bewaakt is
geweest."

rok

Paus TER Buk

WIN

Minister van
Defensie

Minister van •
Financiën

Coevorden

Amsterdam •

11111~~~1••■■•11111111

In de villabuurt
heeft het huis van
de minister een permanente bewaking
van de rijkspolitie.
Per dag zijn daar zes
man voor nodig.
"Voorlopig zijn de
verlof- en vakantiedagen van de manschappen ingetrokken," aldus een van
de agenten. Bij de
deur van het boerderij-achtige pand
staan twee koffiekannen en -koppen
op de grond. Voor de mannen wordt goed gezorgd. "We kennen
hem wel. Altijd druk die man. Over enkele dagen zal de rust wel
weergekeerd zijn. Maar we blijven voorzichtig. Temeer omdat de
media de laatste jaren nogal lastig zijn geweest. Er zal maar iets
gebeuren."

De forse vierkante
maar saaie villa is
aan de voorkant
omgeven door
eengezinshuizen.
Het huis grenst
met zijn garage aan
een ander pand.
Het politiewagentje
staat op ruime
afstand van het
huis. De woning
van de via-premie•
is niet wat je een
onneembaar fort
neentr:-Via de
verlichte tuin kan
je op eenvoudige manieeachterom komen. Hoewel, er•is wel het
bekende plaatje van een beveiligingSfirma op het raam geplakt.
Op het eerste gezicht lijkaset erop. dat het huis van de tweede
man van het land niet die be,waking krijgt die gebruikelijk is.
Misschien wil de minister -het-zelf niet..
awireikkiammormleas,
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RaRa gebruikte
beruchte Semtex
voor Kosto-bom
door Rob Knijff
DEN HAAG, dinsdag
De terreurgroepering naga blijkt voor
het opblazen van het woonhuis van staatssecretaris van Justitie, mr. A. Koste op 13
november jl. in Grootschermer, en de nagenoeg gelijktijdige bomaanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag,
het beruchte explosief van Tsjechische ma• Kosto
kelij, Semtex; te hebben gebruikt.
Dit heeft het gerechtelijk land nog niet eerder is verlaboratorium in Rijswijk we- toond. Je kunt hier niet meer
ten vast te stellen uit minus- spreken van kinderwerk",
cule resten die zijn veiligge- stelde een bij het onderzoek
betrokken explosieven-dessteld na de explosies.
Technische rechercheurs kundige al direct na de beide
van de politie blijken ook een explosies vast.
deel van een batterij, enkele
draadresten en andere vezels
Lockerbie
te hebben teruggevonden van
Semtex
is het beruchte
door de bommakers gebruikte reukloze, kneedbare
explomaterialen.
sief
waarmee
op
21
december
Het gebruik van Semtex 1988, vermoedelijk door Libidoor leden van de Revolutio- sche
terroristen, de Pan Am—
naire Anti Racistische Actie jumbo
747 'vlucht-103' boven
geeft het 40 man sterke poli- het Schotse
werd
tieteam dat jacht maakt op de opgeblazen Lockerbie
met '258 passaRaRa-daders bovenal een be- giers aan boord.
Uit gegevens
vestiging van het reeds ver- van de Oostduitse
moedde 'criminele niveau' en politie (Stasi) is na degeheime
val van
de mogelijke internationale Oost-Duitsland gebleken,
contacten van de Nederland- Tsjechoslowakije enkele dat
jase terreurbeweging. „Dit was
geleden maar liefst 100
het werk van professionele ren
ton Semtex heeft verkocht
criminelen zoals dat in Neder- aan
de Libische leider Gadaffi, wiens zwager thans wordt
verdacht één van de uitvoerders te zijn bij het Lockerbiedrama.

Via Libië is het expla;
sidg ook in handen gekomen
via de Palestijnse bevrijdingsbeweging PLO en een
aantal Europese terreurorga»Malies.
pet landelijk team dat zich
bezig houdt met de RaRa-zaak
gaat ervan uit dat de daders
ván de recente bom -aanslagen
in Nederland moeten worden
gezocht in de kleine kring van
extreme anarchisten (met een
behoorlijk opleidingsniveau),
die contacten onderhouden
geestverwante terreurorganisaties als de. PIRA, een
afsplitsing van het Ierse Repub, likeinse Leger (IRA), het
Duitse RAF-Umfeld, onderdeel van de Rote Armee Faktion en de Spaanse ETA.
„Yen de IRA en de Rote
Armee Faktion is na de recente ;vondsten van enkele wapenopslagplaatsen, vastgesteld dat zij over Semtex beschikten.
=.Serntex H. soda de officiële
benaming luidt, bestaat volgens springstofdeskundigen
uit RDX PETN (86% pentaerythritol tetranitraat, plus
11 hydrocarbonaat en 3%
bindstoffen). De springstof
bestaat al zo'n 40 jaar en heeft
in , principe geen grotere
springlading dan bijvoorbeeld
dynamiet. Wel was het tot
voor kort met de traditionele
bagage-detectoren op vliegvelden, moeilijk te ontdekken doordat het, mits goed
afgesloten, reukloos en onzichtbaar is. Bij de aanslag op
de Pan Am-jumbo boven Lockerbie was een hoeveelheid
van 300 gram Semtex, verborgen in een aan boord gesmokkelde radio-cassetterecorder,
voldoende voor de vernietigende explosie.
Het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk houdt zich
nog bezig met de vraag hoeveel gram Semtex is gebruikt
bij de aanslag op staatssecretaris Kosto en het ministerie
ven Binnenlandse Zaken. Om
dit, vast te stellen zijn nog
talloze luchtdrukproeven en
ingewikkelde berekeningen
nodig.
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RaRa heeft bommen niet
zelf in elkaar geknutseld
Den Haag De terreurbeweging
RaRa heeft tussen de tien en de
twintig kilo explosieven gebruikt
bij de bomaanslagen op de woning van staatssecretaris Aad
Kosto in Groot Schermer en het
ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Volgens springstofdeskundigen komen gezien
de schade slechts drie middelen
in aanmerking als bommateriaal:
iremite, TNT of seismogelit. Alle
drie de explosieven zijn goedkope
materialen, maar in Nederland
moeilijk te krijgen.
iznlgens de deskundigen is in elk
al een professioneel middel
sebruikt dat bovendien met de
nodige kennis van zaken is toegepast. Zij sluiten vrijwel uit dat RaRa zelf een bom in elkaar heeft
geknutseld.
Van RaRa is bekend dat ze over
iremite dan wel seismogelit kunnen beschikken. Een van beide
stoffen is in 1984 gebruikt bij het
opblazen van het Van Heutzmonument in Amsterdam, zei de
aanklager drie jaar geleden tij—

dens de rechtszaak tegen een RaRa-verdachte.
Iremite wordt in Nederland alleen toegepast door circa 25 bevoegde slopers. Het jaren houdbare grijze goedje van Belgische
makelij kost tien gulden per kilo.
Volgens explosievendeskundige
en importeur voor Nederland
A.C. Stolwerk uit Breda wijst de
schade bij Kosto erop dat als iremite is toegepast, daar tussen de
vijf en acht kilo voor nodig was.
Het andere middel, seismogelit,
komt uit Duitsland en wordt in
ons land grotere schaal gebruikt
bij seismologisch onderzoek naar
bijvoorbeeld aardolie en gas. Om
schade aan te richten zoals bij het
huis van Kosto is zeker tien kilo
seismogelit nodig.
Uit de gerechtsstukken van drie
jaar geleden kwam niet duidelijk
naar voren hoe RaRa aan een van
beide stoffen was gekomen. Ook
nu blijft dat voor de deskundigen
een groot vraagteken. Voor het
explosief TNT geldt dat alleen defensie het mag gebruiken.
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GEWELDDADIG
POLITIEK ACTIVISME

1

Politiek activisme anno 1991
Het politiek activisme in Nederland, bij voorkeur maar eigenlijk misleidend als De
Beweging aangeduid, kan worden getypeerd als een verzameling individuen en
groepjes individuen die elkaar vinden in hun anti-autoritaire, anarchistische levenshouding en life style. Politiek vertaald komen deze tot uitdrukking in vooral emotioneel,
niet ideologisch bepaald, verzet tegen het establishment in de meest ruime zin des
woords. Meestal is dit verzet, afhankelijk van de achtergrond, opleiding en interesses
van de activist, hobbyistisch en een-dimensionaal wat overigens betrokkenheid bij
andere actie-terreinen niet uitsluit.
Anno 1991 is De Beweging, anders dan het woord suggereert, versplinterd in een
aantal los van elkaar staande clubs die een kwijnend bestaan leiden zonder uitzicht
op een opleving van actie- en samenwerkingsbereidheid.

4

Anti-imperialisten
Eind jaren '80 was binnen De Beweging een zogenaamde anti-imperialistische
stroming te onderscheiden. Het ging daarbij om activisten die zich richtten tegen de
westerse, "kapitalistische" maatschappij-ordening als zodanig. Zij waren actief op
uiteenlopende terreinen, die verband hielden met de door hen gesignaleerde onderdrukking van vrouwen door mannen, met de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal,
die leidt tot uitbuiting van de werknemer, en met de "racistische" en Imperialistische"
bejegening van de Derde Wereld door de Eerste Wereld. Anti-imperialisten waren
vooral in de Amsterdamse scene sterk vertegenwoordigd, met name rond het aktieen informatiecentrum ten behoeve van Midden-Amerika: "ULTIMATUM". Uit de
communiqué's en persverklaringen van RaRa -verantwoordelijk voor een reeks van
brandbomaanslagen- kon worden afgeleid dat deze groep niet alleen de terugtrekking van SHV/MAKRO uit Zuid Afrika, maar in het verlengde daarvan een fundamentele maatschappelijke omwenteling nastreeft. Voor het eerst was er in het politiek
activisme sprake van een aanzet tot theorievorming, waarvan een samenbindende
werking zou kunnen uitgaan. Het tegendeel bleek het geval. Heftige polemieken in de
• •
* En de anti-imperialistische boekhandel 'Slageracht

activistische pers, met name in het blad De Zwarte, dat inmiddels ter ziele is, openbaarden dat de doorsnee activist de voorhoede- pretentie van de anti-imperialisten
verwierp en per saldo de stroming afdeed als elitair en betweterig. Anno 1991 is het
blad Konfrontatie, waarvan het eerste nummer na een lange voorbereiding en op een
wankele financiële basis in juni van dit jaar verscheen, de spreekbuis van de antiimperialisten. In een 'redactioneel' wordt opgemerkt, onder vermelding dat activistisch
links zich in een diepe crisis bevindt, dat het blad een forum wil bieden voor "open"
discussies over fundamentele kwesties teneinde "onderlinge scheidslijnen te slechten
en nieuwe wegen te vinden die een perspectief op handelen bieden". Een anonieme
RaRa-woordvoerder liet via Konfrontatie weten dat binnen de groep langdurig is
gediscussieerd over politieke perspectieven en over de veranderde situatie in
Nederland en de wereld. Daarbij is, zo merkte hij op, gekozen voor het verleggen van
de "politieke praktijk" van het apartheidsbeleid naar het vluchtelingen- en asielbeleid.
Hoewel RaRa van oordeel blijft, aldus de zegsman, dat "militant verzet" Qees: gewelddadig) een legitiem middel is om vraagstukken te politiseren, verwacht hij dat RaRa
voorlopig van bedoeld verzet zal afzien omdat een doelgroep, die zou kunnen worden
gemobiliseerd, ontbreekt.

144:4

ALS JE VREDE WILS,
Vandaag hebben wij een bescheiden korrektie aangebracht in het officiële
vervolgingsbeleid en het ministerie
van justitie een koekje van eigen deeg
gepresenteerd. Ne hebben daarbij gebruik gemaakt van twee explosieve ladingen en een tijdsvertrager, die we
geplaatst hebben bij de 'huisdrukkerij' van het gebouw. Onze aktie van
vandaag ligt in het verlengde van de
aktie van RARA tegen de KNAR, een week
geleden.
be vernieuwing aan de buitenkant van
dit gebouw houdt niet op bij de toegangspoort. Binnen wordt hard gewerkt
aan een hernieuwde vormgeving op het
gebied van kontrole en repressie. Aanwijsbaar vinden zich de verantwoordelijken, planners en strategen van een
misdadig asielbeleid, vluchtelingenkampen, ultra-moderne bajessen en geautomatiseerde kontrole-instrumenten.
In. samenwerking met andere landen
wordt hier een gekofirdineerd justitieel beleid bepaald ter bescherming van
de politieke en ekonomiese eenwording
van Europa.
Justitie en binnenlandse veiligheid
vormen samen een van de terreinen
waarop de europese eenwording konkreet
plaatsvindt. Een voorlopig sluitstuk
van de justitiële eenwording had de
ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst op het Schengen -akkoord moeten zijn. 'Schengen' is destijds op
verkenning gegaan met vijf aan elkaar
newaagde lidstaten van de EG. Zij gini op pad met de vraag, hoeveel moei, het kost die eenwording daadwerkelijk te realiseren. Een test-case dus,
een politiek projekt, waarvan de betekenis veel verder reikt dan de grenzen
die het aangeeft.
Het uitstel van de ondertekening, uiteindelijk te wijten aan het ontbreken
van tegenmaatregelen ten aanzien van
de "potentiële immigratiestroom van
miljoenenoduitse burgers" (z.g. etnieee duitsers, niet alleen uit de DDR,
maar ook uit b.v. Roemenin) zorgde in
nederland voor enorme opluchting. Nu
hoefden de diverse protesten, die zich
op het laatste moment opstapelden, zoals het gebrek aan openbaarheid en
. .

IV nl

-90

) ZORG DAN VOORePECHTVAARDIGHEID

tiepraktijken tenminste enigszins bemoeilijkt. Diverse militante akelei
hebben de uitvoerders hiervan rechtstreeks getroffen. Onze aktie van vandaag ligt in het verlengde van de aktie, die vorige week door RARA tegen
de KNAR gedaan is, en wij onderschrijven de daarin gestelde eisen:
- Vluchtelingenbeleid uit handen van
politie, marechaussee en justitie.
- Geen gedwongen vestiging in kampen,
geen vreemdelingenbewaring; sluiting
van de speciale gevangenissen.
- vrije toegang voor vluchtelingen tot
alle noodzakelijke financiële, juridiese, sociale, edukatieve en mediene voorzieningen.
- Erkenning sexe-specifieke vlucht gronden; schrappen van het begrip
"ekonomies vluchteling".
Hoe onmenselijk de behandeling van
vluchtelingen is, willen we hier nog
eens herhalen. Iedereen, wiens ogen,
oren en hart nog enigszins openstaan,
kan het weten. Het racisme en de hypocrisie druipen er gewoon vanaf. Enerzijds wordt er gesproken over "hordes
vluchtelingen aan onze grenzen", die
"profiteren van onze voorzieningen",
terwijl anderzijds in EG-verband de
bezorgdheid uitgesproken 'wordt over
het feit 'dat het Europa aan voldoende
bevolkingsaanwas ontbreekt', dat "het
voortbestaan van de europese bevolking
veiliggesteld moet worden". Westeuropese vrouwen worden d.m.v. premies en
reageerbuisbevruchting gestimuleerd om
kinderen te krijgen, terviji .toch beweerd wordt dat Nederland "vol" is.
De macht en willekeur van politie en
marechaussee binnen de asielpolitiek
zijn nu al aanzienlijk. De europese
verdragen zorgen ervoor dat de macht
nog meer in handen van deze uitvoerders te liggen komt en daarmee bij hun
subjectieve beoordeling. "Wat het ook
wordt, het betekent buitenlandertje
jagen", aldus een marechaussee over
het Schengenakkoord. Naar hierbij gaat
het niet alleen om vluchtelingen: ze
worden ingezet tegen groepen mensen,
die volgens politieke kriteria al van
tevoren als "gevaarlijk" zijn gedefinieerd. SIS -komputer, legitimatie..

verwinning van het kapitalisme"; er
wordt opeens over "vrede in de wereld"
gesproken, alsof die alleen uit Europa
zou bestaan. Ondanks twee wereldoorlogen is blijkbaar nog steeds niet voor
iedereen duidelijk dat kapitalisme en
oorlog onverbrekelijk verbonden zijn.
De oorlog in , de drie kontinenten, in
stand gehouden door wapens en ekonomiese chantage door het Westen, gaat
intussen onverminderd door en wordt
eenvoudig doodgezwegen.
Het lijken verschillende problemen in
verschillende delen van de wereld; de
sociale en politieke gevolgen van de
herstrukturering in het Westen, de onvermijdelijke veranderingen op politiek en ekonomies gebied in de landen
van. het 'regel bestaande socialisme"
en ongekende massale ellende in de
landen van de drie kontinenten. Maar
aan de basis daarvan ligt nog altijd
de ongebroken macht van het kapitalisties systeem.
Echter, de 'diktatuur van het kapitaal' is geen oplossing voor de problemen en behoeftes van de mensheid,
noch in het Westen, noch in het Oosten, nog in het Zuiden. Het kapitalisme kan immers alleen bestaan ten koste
van uitbuiting en vernietiging. Het
socialisme is niet doodt het ideaal
van een klasseloze maatschappij, waarin gelijkheid en vrijheid geen prijs
hebben, blijft voor ons recht overeind
staan;
Wij hebben in het geheel geen zin os
te wachten tot het kapitalisme aan
zijn eigen logika ten onder gaat. De
uitbuiting en vernietiging van mens en
natuur zijn zodanig, dat de noodzaak
voor verzet levensgroot is. In schril
kontrast hiermee is echter de toestand
van links; de realiteit is immers dat
geen enkele linkse kracht momenteel in
staat is om een serieus antwoord te
formuleren op de ontwikkelingen om ons
heen. Het tempo van de herstrukturering, Europa 92 voor de deur, de ontwikkelingen in Oost-Europa; het defensief lijkt totaal. En intussen krijgt
de ideologiese hegemonie van de heereenden de kans om zich weer te versterken. "Sociale markt ekonomie" en
"demokratie" zijn de leuzen, die nu

verantwoordelijkheid voor wereldwijde
uitbuiting en voor fascisme te versluieren. We zullen de handen opnieuw
ineen moeten slaan en, uitgaande van
de regale situatie, een duidelijke
strategie moeten ontwikkelen om door
deze hegemonie heen te breken. Om door
alle versnippering, individualisering
en apathie heen weer een perspektief•
op verandering te bevechten. Maast al
het noodzakelijke - en vaak ondankbare
- politieke werk, denken wij dat militante aktie een noodzakelijk onderdeel
is van die strijd. Zij zijn een uitbreiding van de politieke mogelijkheden. In de huidige situatie, waarin
onze kracht nog relatief zwak is, sullen wij ze gebruiken om grenzen te
stellen, te breken met de pacifikatie
en machteloosheid, en om ruimte te
scheppen voor verandering. We zullen
de dingen weer in hun ware kontekst
moeten plaatsen; Hier hebben wij met
onze aktie een bijdrage aan willen leveren.
REVOLUTIONAIRE ANTI RACISTIESERKTIR
'Crespo Galende'
Crespo Galende werd op 19 juni 1981 na
meer dan 100 dagen hongerstaking door
de spaanse staat vermoord. Wet deze
hongerstaking door gevangenen van de
GRAPO en PCE(r) was destijds bevochten
dat de gevangenen bij elkaar geplaatst
werden. In de jaren daarna zijn zij,
mede onder druk van het westeuropese
beleid, langzaam maar zeker weer van
elkaar geisoleerd. Op dit moment voeren gevangenen in Spanje al • maanden
een hongerstaking om deze isolatie
weer ongedaan te maken. De spaanse
staat geeft echter geen duimbreed toe;
de gevangenen krijgen dwangvoeding
toegediend en een aantal van hen worden kunstmatig in leven gehouden door
de 'komametode'.
Terwijl de westeuropese regeringen hun
mond vol hebben over schendingen van
mensenrechten elders in de wereld,
worden in West-Europa zelf politieke
gevangenen, die strijden voor rechtvaardige eisen, in alle stilte vermoord.
BROEK DE STILTE

.

als het gebrek aan openbaarheid en
participatie, de vergaande persoonsregistratie die Schengen inhoudt enz.,
niet meer via de parlementaire bla bla
gekanaliseerd te worden. Ze losten
zich vanzelf op. Het hele parlement,
inklusief groen-links, toonde zich
blij en tevreden, terwijl het toch
echt niet hun protest was waaraan het
uitstel te danken was. Kohl haalde de
bewuste kastanje uit Neerlands politieke vuur.
De opzienbarende ontwikkelingen in
Oost- en Midden-Europa vormen niet de
enige-reden waarom het dak niet op het
Schengenhuis gezet werd. De bouw stagneerde meerdere malen en de vraag is
of die eigenlijk nog wel aftrok. Een
deel van het materiaal ia namelijk inmiddels al door de twaalf lidstaten
van de MG overgenomen. Da respektievelijke hoofdstukken uit de Schengenovereenkomst worden bijgewerkt en gespecificeerd tot ze als afzonderlijke
verdragen door de twaalf ondertekend
kunnen worden. Nu al kent de EG het
verdrag over het asielrecht, met precies dezelfde punten als het Schengenakkoord. Hoe den ook, of het huis nu
onafgebouwd of onbewoond blijft, het
fundament staat.
•

•

Nat die hernieuwde vormgeving van kon trole en repressie, waaraan hier gewerkt wordt, betekent, is wel het duidelijkst zichtbaar op hot gebied van
de asielpolitiek. De uitwijzingsmachine, waarmee asielzoekers gekonfron teerd worden, is de laatste jaren
steeds meer geperfectioneerd: onder
druk van het ministerie van justitie
orden gronsbantroles al door ambassa,ea in het land van herkomst zelf, of
door luchtvaartmaatschappijen uitge• voerd. De adelprocedure is steeds
verder verkort,.wat inhoudt dat ambtenaren van justitie via een komputeruitdraai bepalen of iemand kan blijven
ot niet. Er vindt een aktief opsporingsbeleld plaats: razzia's in pensions en ateliers, inzet vam nieuwe marechaussee-team., etcetera.
De hardheid van de asielpolitiek heeft
in enkele westeuropese landen een sociale beweging doen ontstaan, die protest en direkte praktiese solidariteit
met elkaar verbindt en zo de deporta-
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nieerd. SIS -komputer,
legitimatie- •emokratie. zijn de leuzen, die nu
plicht en ko ules op straat zijn oog meer als universe )waarden worden
daarbij de nieuwste middelen. De gren- voorgesteld. Zij moeten dienen om de
zen worden gewoon van buiten naar binnen verlegd. Rat resultaat daarvan kan
niet anders zijn dan meer uitwijzingen
en meer gevangenen. Op deze ontwikkeling wordt al geruime tijd geanticipeerd: het aantal cellen is de afgelopen paar jaar meer dan verdubbeld. Ook
de struktuur van de bajes en de 'be- '
handeling' van gevangenen daarbinnen
zijn aangepast: nieuwe high -tech ba jessen zijn en worden gebouwd met speciale beveiligde afdelingen. Permanente en langdurige isolatie zijn een
vast onderdeel van de behandeling geworden. Het is tot een gekotIrdineerd
westeuropees beleid geworden, dat te- ,
gen gevangenen wordt ingezet. Om te
voorkomen dat gevangenen zich organiseren en om ieder verzet te breken. Zo
wordt de strijd van politieke gevangenen co bij elkaar in groepen geplaatst
te worden in heel West-Europa met harde hand onderdrukt. De hongerstaking,
die momenteel door de gevangenen uit
de GRAPO en PCEtrl in Spanje gevoerd,
wordt, is hiervan een duidelijk voor beeld: ,folter in de vorm van dwangvoe..
ding en de in de BRD ontwikkelde 'homametode, alsmede het konsekwent
doodzwijgen van de strijd, zijn de
antwoorden van de staat.
'Pas je aan of sterf', onder dat motto
wordt het verzet van gevangenen tegen
de isolatiepraktijken in verschillende
landen en op verschillende manieren
geprobeerd het zwijgen op te leggen.
Ook hier in nederland.
De europese eenwording heeft de laatste tijd een geheel nieuwe dynamiek
gekregen. De positie van de heersende
klasse in Nest- Europa is door de internationale ontwikkelingen in alle
opzichten versterkt, zonder dat ze
daar zelf veel voor beeft hoeven te
doen. De BQ ontwikkelt zich nu onder
westduitse leiding tot een ~nodes
en politiek machtsblok, dat haar drang
tot expansie en onderwerping nauwe
Lijk. meer verhult.
Als vliegen op de stront storten westeuropese bedrijven en banken zich op
de oosteuropese landen, om hen zo *kom:mies en politiek aan zich te binden.
Westeuropese regeringen verkeren in
jubelstemming over de zogenaamde 'o-

BREEK DK srLLTE
SAMENPLAATSING VAN DE GEVANGENEN VAN
DE GRAPO EN PCEtr).

een interview met de RARA
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Ia de nacht van 30 jeni op / juli hebben wij. na tijdige en herhaalde waarschuwingen, op de derde verdieping ven het ministerie.
van dociele Zaken en ierkgelegenheld in Den Daag een explosieve lading
tot ontploffing gebracht. Doelwit van de actie maa de Dienst Inspectie
Arbeidaverhondkagen die op desa verdieping gebnievart is. De Omheeft
ma spilfunctie in de jacht op illegalen. gemiddeld twee keer per dag
organiseert deze dienst in sawenwerhing met plaatselijke politiecorpsen invallen bij bedrijven waar de aanwezigheid van illegalen wordt vermoed. In de komende jaren wordt de dienst verdubbeld. Dat betekent
meer rawala".s, meer slachtoffers meer angst. let deze actie hebben wij
een grata willen trekken en deze mensenjagera voor een toont laten voelen hoe het is en opgejaagd te werden. ie laten merken boe het ie doelwit te zijn, hoe het is gebrandmerkt.te worden.

•

• er is teveel misbruik, er zijn
net de woorden: *kr ia teveel fraude'
teveel illegalen ". zotte Felix aottenberg eind oktober de toon voor
de hetze toga:illegalen. Politici van - linke en rechte tm:dealden over
elkaar heen en een beeld van de illegaal. te schetsen waarbij dat vak
de duivel verbleekt. Net een hypocriete verwijzing naar.de!problemen
in de - oude:wijken' ging mem , - ...de slag om de :kiezers met. extreem-

•
Problemen zat in de oude wijken, dat klopt. Virpanparde'VeMMien,
slechte hulzen, te'lais lonen - etrultkeringen..dmer over die problemen
hoorde je de politici niet."ant die.problemen oplossen kost geld;. geld
dat er niet ia omdat demene na de andere beauinigingeoperatieover het
land'Imedt nitgestort.'Deveraorgingestaat wordt lomere gesleept, de.
• Nederlandse staatshuishouding ingekrompen. Liever wordt daarom de suggestie gewekt dat je dak vanzelf• ophoudt met. lekken aleje.11leeele
p _
boren maar de grens over worden- emtrapt:::::.
..."
Dat bet 111.pda:debat weer_verstomd is; wil niet zegge datde:illegalen met rust werden gelaten.. De jacht op illegalen ie al lang concrete praktijk. fe commissie ieevall.daz heeft zich bijvoorbeeld over
mga....• Askosea en een pakket maatregelen bedacht dat het leven
ven illegalen bier onmogelijk moet maken. Cal van bureaucratische
maatregelen moeten ervoor Borgere dat illegalen het leven onmogelijk gemaakt wordt,'dat'ze van alle sOcidle.voorzieningen werden-uitgesloten,
tot meet do' keiondbeidasorg - aan -toe., Ba nacht zelfs dat niet baten
den moet een intensiefopaporings:en aitzettingmbeleld door politie en
petitie degenen die hunlhoofd den nog boven water weten te houden
uiteindelijk de nekslag geven; De recente ulteprekvm: van Narijn en
Voste; over illegalen die al die buizen maar.bezetten, naakt duidelijk
dat a. har. Laai} opmaken voor de volgende ronde.
•
••
•• • •

aa oprichting In
gpil in de jacht op de illegalen ie de
1987 hebben dess gemankeerde politiemannen zich met enthousiasme aan
hun'tmak:embeetan. gemiddeld twee koor per dag doen zo invallen in esmenwerking
— net de plaatselijke politie. Ben vernederende mensenjacht,
met de -wet : in de hand'.'Verig jaar kwamen se-uitgebreid in bet mimes
door de inval bij Blokkeer. 120 politiemannen, bonden en een_belicepter
werden ingezet aiket'diztributiecentrtue uit te kammen opeensta met
een verdachte hoidskleur. Als er wordt getwijfeld aan' de Nederlandse
nationalitaitlast de-politie mamma 9:wartje'soggen. *la de uitspraak
-niet.hollands genoeg as voor het fijnbesnaarde gehoor van_ de ambtenaren; maden ze afgevoerd. &tempel op de-lhamd en op. transport naar bet
gemeentehuis waar een vals IsébendeADA,burgeraseater•verzucht dat de
identificatieplicht dit tafereel bad kannen voorkomen. Uiteindelijk
blijkt de menselijke buit van de razzia uit vier, vermoedelijke
geen slapen.
galen te bestaan. Nederland kan weer reet/
4
•

Het voortdurende geroep van de DIA om meer aaneen en meer mogelijkheden
wordt nu beloond. In de komende jaren wordt de dienst verdubbeld. Dat
betekent neer razzia's, meer slachtoffers, meer angst. Ze kameel=
lol niet op, einde illegalen zijn bestempel
d tot nationale ramp.
In het oog springend is de consequenter koppeling die wordt gemaakt
tussen de zogenaamde illegalenproblematilk en nog zo'n lama probleem:
de werkloosheid. De D/1 zelf roept in elk jaarneralag dat de illegalen
nu eens echt aangepakt moeten warden, omdat anders de werkloosheid niet bestreden kan worden. De vele invallen in de sla:tuinbouw vinden
dan ook plaats onder het motto ^illegalen eruit - werklozen erin":.11at
ia de staatavercio van ° eigen volk eerst". kluister de Wieg zei het
letterlijk: "Eet aantal aanhoudingen van illegalen dient gelijke tred
te houden wet het aantal werkailligen dat aan de slag kan". Ba zo
snijdt het nes aan twee kanten. In belaidatereen heet het, dat hot ex:nam en de noodzaak om . 111egelee sen te nemen wordt weggenomen. In de
praktijk betekent het dat naast een gelegillneerds jacht op illenale ►
de ruimte om druk op werklozen uit te oefenen om dergelijke arbeid te
accepteren vergroot' wordt. Vree delingen- en werregemheidebelaid leoen eet de dienst als symbool ervan.. e zitten niet voor niets bij het
ministerie van Sociale Naken en Werkgelegenheid'. De asbtenArei'van de
. DIA hoeven alleen naar even naar een andere verdieping te lopen op een
'koehandeltje te bedrijven. . .
. Niemand kan serieus menen dat Illegalen een probleem verwen. Dankzij
hun spotgoedkope arbeid koenen bedrijfstakken het hoofd boven water
houden. Jarenlang is er van hen geprofiteerd, zonder dat iemand er
, veel ophef over weekte. De reden voor de opening van het jachtseiseen
moet dan ook elders gezocht worden. Illegalen worden getrensforaserd
tot gebruiksvoorwerpen Inde pogingen die dil politieke en economische
elite doen'ea uit de bestuurlijke crisis te geraken weernee ze weer
froateerd werden. "Teveel fraude, teveel misbruik, teveel ,
bet credo van Rottenberg, sullen we de komende jaren tot aan vervelen
toe te horen krijgen. De maatschappij moet aangepast worden esa de
nieuwe ecomonische dictaten en de scenario's die In'Druesel ontwerpen
zijn. Naar hoe verkoop je beleid, dat eigenlijk alleen valt uit te
leggen door een diepgaande verhandeling te houden over de destructie/ telt en oncontroleerbaarheid van het ecoaondeohe stelsel waarmee je opgescheept zit/ Dan noot je een nood
p toepassen. Door het beeld te
schilderen van een ontspoorde aa
*ving, die geheel ontwricht dreigt
te raken als er niet snel met harde hand wordt ingegrepen. Illegalen
zijn een dankbare zondebok voor een dergelijke politiek.
Naar niet alleen illegalen ambten onder de knoet van de rechtse en
nieuw-flinker politici. hoede neer bevel
groepen borden beschuldigend aangewezen door de minkukels van het
f. 2r wordt het
beeld van een bedreigde eatenleving geschetst: de hordes buiten, de .
vreemdelingen binnen met bun tere gewoontes en het legereen profiteurs
en zwendelaars dat de sociale zekerheid vult. Iedereen zo'n beetje
dna die niet tot het drijaa midden behoort emir de politieke concensua
'op ;wordt gebaseerd. De verantwoordelijkheid van het Verten voor de
uitzichtloze toestand la het Zuiden verdwijnt onder het tapijt. Dr wordt
bot gesteld dat mensen helemaal niet hoeven te vluchten en dat asverder kunnen verrekken.
Je verstand staat bijna stil als je ziet hoe er gesold wordt met
mensen. Uit te zotten vluchtelingen wordt de zond zet tape afgeplekt,
went de business-elass passaaiers kus je ~tourlijk niet confronteren
wet de redelijkheid van hot sluitstuk van het Nederlandse vlechter
lingenbeleid. in wat zegg onze eteetseeoretarie als iemand daarbij
baast de pijp 'uitgaat en in een rolstoel terecht komt? "Ir is geen

•
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sprake van dat ik a priori van oordeel ben dat deze ambtenaren hen
werk niet goed doen. 2r bereiken mij ook verhelen van asielzoekers
die over bun ontvanget op Schiphol zoggen dat die grote, geuniformeerde mannen hen so vriendelijk tegemoet traden'. Eoeto op zijn hurken,
alsof bij regest voor het slapen gaan nog een verhaaltje vertelt. Inmiddels ontwerpt 120 een dwangbuis en sen integraalhelm oa asielzoekers
de eend te ervoeren. :Ne, dat is geen scenario van een slechte horrorDila, bet is een eerises.idee van een serieuze commissie. In het
spitinm ia de horror al werkelijkheid. lock kan Koet dit een
Ig.11t:nswaardig instituut en kwalitatief uitstekende voorziening'
noem" zonder dat leemnd hdm act dwanghnie en integraalheli afvoert -.
langnaam wordt Nederland klaar gestoomd voor draconische maatregelen.
Ondanks diverse beweringen van het tegendeel, wordt gewerkt aan het
acceptabel maken van razzia's. Die in thadermalnen was er een voorbeeld van. De recente mode oa grootschalige razzia'« tegen
ceffeeshope en kroegen te orseniseren maakt duidelijk dat de politie
de smaak goed te pakken beeft. Proefbalommatjea zijn bet. om te kijken
hoever se binnen gaan. Waarmee tegelijkertijd de vinger weer wordt
gericht op de uitverkoren zondebokken. Ingelapte zal er geen einde aan
men. laks keer aio Koet° in een sem
," loert meldt hij een versoberven het al zo scherpte beleid. Ondersteund door zijn partijgeno- "
.
ten, aloers bekeken door Dolkestein die zijn item naar de PvdA. tiet
jnen onnet tevredenheid gedsgsalagen door extreem-rechte.
verdwi

ng
pi

In heel Europa ie extreem-rechts in opmars. Ze meekon dankbaar gebruik
van de maatschappelijke kaalslag die tien jaar crisispolitiek heeft veroorzaakt-Bet ondenkbare wordt weer gedacht, het onzegbare gezegd,
de laarzen «timpen weer door de straten. Geconfronteerd met deze opmars.
en hun eigen bestuurlijke «late schuiven de gevestigde partijen mee
naar uiterst ~hts. 2r is niet zoveel vermaal te beluisteren in wat
ze maggen. Op a'n hoogst een verschil in vore. Extreem-rechts stelt
lust allemaal wat platter, de gevestigde politiek uit zich in de
-"newspeak , ven de herensecilitelt. De boodschap is dezelfde waarbij
de gevestigde politiek over de middelen beschikt om hen walnideSen
in concreet beleid om te netten. Be bestoken. de maatschappij wet
slarnkreten, cm maatregelen te kunnen doorvoeren die klaargestoomd
zijn in de Deropose gaarkeuken. Het spa' wordt steeds barder, went
ze hebben haast. Adviesraden, inspraakprocedures, ja zelfe de
parlementaire democratie wordt buiten spel gezet als het moet. Allemaal hinderpalen in de wedloop mar dat ene Europa. De Nederlandse
ovezleddeoreratis heeft z'n lenigste tijd gehad. la de warboel van
Raropese eenwording, de legitimiteitscrials van de gevestigde politiek
en de opkomst van extreme...rechts zijn de politieke verhoudingen op '
drift geraakt. Ideologisch vertaald in het einde van de geschiedenis,
politiek vertaald in de ruk naar rechts, maatschappelijk vertaald in
een verharding en verkilling, sa omwroet vertaald in de afbraak van de
sociale zekerheid, opkomend reciese.vernederend vluchtelingenbeleid,
toenemende controle en repressie.
Se eet wordt. daar tegenover gezet? Set overgrote gedeelte van de
eprankmakende, zich vroeger links voelende en noemende gemeente wentelt ziek in de modderpoel van het zoomnaad* linkse
lijk. De
ene na de andere »naaiende wordt opgebizehti bereid
g•
geregistreerd door kranten, talkmbov en opiniebladen, generatie
teleurgestelde en ofruktreerde dertigers/veertigers kruipt bij elkaar
Cp echoot, oa wederzijds te bevestigen dat het best wel okt is, niet
langer «natrilden. toegejuichte door degenen die hiermee gereehtvaardiee zien dat ze toch altijd al aan de verkeerde kant etenden. En dat
hot eigenlijk beet wel neervalt alleeenl, hier in Sederlaud. en die .

1
internationale puinhoop, ach daar hebben we nog altijd het cheque..
boek voor klaarliggen, en andere eisschien een ►S-interventiamacht
of zo.
Wij vinden dat het balsems' niet meevalt. De dagelijkse portie beledigingen en vernederingen die over deze of gene bevolkingsgroep wordt
geventileerd doet je het prhasarood op de kaken jagen. Net is een eer..
*te vereiste dat er een radicale continue en comprotdeloze oppositie
bestaat tegen een beleid en een ;olitiake culten waarin slachtoffers
vallen zonder dat er daders zouden ~aan. Beleid wordt bedacht en uitgevoerd. Door concrete wennen en concrete instanties.
bobt geen
wichelroede nodig om de vinger•te kennen leggen op een dienst die de
spil is in de mensenfacht die dit kabinet ontketend beeft op de mensae die niet welkom zijn man de ruif van de welvaart.
Welnu, wat ons betreft ie het onsative.adbaar dat een stelletje ambtenaren een modale boterham verdient met het jacht maken op measen.'We
hebben ze deelgenoot gemaakt van de ervaring
azen te werden, doelwit te zijn, gebranenerkt te worden. Olcdpemdereijs e wordt racisme
normaal, worden angst, geweld en vervolging normaliteit in het paradijs van het rechtse gelijk. Met ons, actie trekken we een grens,
brandmerken we beleid dat vernedert
ontmenselijkt.
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Tot de vollende keer.
levelntioneire
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-Ingezonden brief in het
Nieuwsblad.

Ter Uwer informatie moge ik U aanbieden een copy van
een ingezonden brief in het Nieuwsblad d.d. 13-7-1993, met
als onderwerp RARA, naar welke inhoud ik U kortheidshalve
moge verwijzen .
De steller van het artikel is genaamd;
RAPATI. J.

- / /

yázo,s

R,aRa

di/13113

Hoewel geweld zelden of nooit
een oplossing vormt voor problemen van welke aard dan
ook, voel ik veel sympithie voor•
• de beweegredenen van de actie-,
.groej, Rans. We zullen eens
moeten gaan beseffende wij in
Nederland (Op eigen verzoek) ."
te maken hebben met een mul- •
ti-raciale samenleving..
Wanneer je in de krant leest dat
jonge ondernemers vinden dat
je je personeel Op dezelfde ma=
nier moet kunnen inzetten en
gebrniken• áls grondstoffen, is .
hetnivrOdelijkat
veel mensen in dé wao belan:den:
Een groep Nederlanders, goed
opgeleid en intellectueel, maakt
zich hier druk om. Degene die
het niet doet, moet toch eens
bij- zichzelf te rade gaan. Overi-.
gene, ik ben 30 jaar en heb een
goede baan.
JOS RAPATI
Loon op Zand

PERS-SELECTIE

Binnenlandse Veiligheidsdienst

info Irnc

datum: 22 7 1993 NR : 93/135

Aktuele informatie uit dagbladen

dag: DONDERDAG

-

-

Telegraaf, 22-7-' 93

autonoom Centrum
houdt ongewenste
illegalen schuil
door Joost de Haas en Martijn Koolhoven
AMSTERDAM, donderdag
De actiegroep Autonoom Centrum en de Stichting Refugium, die samen actie voeren tegen het Grenshospitium voor
asielzoekers in Amsterdam, zijn betrokken bij het verlenen van
onderdak aan illegale vluchtelingen in de hoofdstad.
De activisten huisvesten uit- —
geprocedeerde vluchtelingen
Brandstichting
onder andere in vijftien á
De deelraad in het Westertwintig slooppanden die
di door
de ~e~en van de Pijp park bevestigt het ter beschiken het Westerpark voor be- ling stellen van slooppanden
perkte tijd ter beschikking aan de stichting Refugium.
zijn gesteld. Het hoofd van de afdeling tijDit blijkt uit een nieuws- delijke verhuur: „Zij vertelbrief van de Stichting Refu- den ons dat de panden begium waarover deze krant be- stemd waren voor de opvang
schikt. Woordvoerders van de van daklozen en junks. Het is
actiegroepen hebben ver- zeker niet de bedoeling dat
klaard dat zij onderdak bieden daar illegalen worden onderaan illegalen. gebracht."
De deelraad in de Pijp is gisteren een onderzoek begonRaRa
nen naar het mogelijk onderbrengen van illegalen door de
Op het kantooradres van
met Refugium samenwerkenRefugium werkt een oud-verde Stichting Steunpunt Vluchdachte van de terreurgroep
telingen De Pijp, die de beRale, de 39-jarige Henneke
schikking heeft over tien
H. Voor medische hulp werslooppanden van de deelraad.
den illegalen door de actieIn een reactie op het artikel
groepen doorverwezen naar
tiver het onderzoek van de poStichting de Witte Jas. Deze
litie naar de mogelijke betrokorganisatie huurt een pand
kenheid van de actiegroep Auvan de door RaRa-activist Retonoom Centrum bij de brandné R. (35) opgerichte Stichting
stichtingen in het Grenshospide Witte Mus. Eén van de betium voor asielzoekers in
stuurders van deze stichting is
Amsterdam-Zuidoost, laat het
Willem van de S., die op hetPlatform Illegale Vluchtelinzelfde adres woont als U. en
gen weten dat het vindt dat De
penningmeester is van het
Autonoom Centrum.
Telegraaf zich mede schuldig
maakt aan een hetzeachtig kliVolgens het ministerie van
maat tegen asielzoekers en teJustitie is het verbergen van ilgen die organisaties die de belegalen een strafbaar feit waarlangen van asielzoekers beharop een gevangenisstraf staat
tigen.
van zes maanden of een boete
van vijfduizend gulden.
Een woordvoerder van het
ministerie zegt dat de indruk
bestaat dat uitgeprocedeerde
asielzoekers door activisten
wordt geadviseerd hun identiteitspapieren te vernietigen
zodat uitzetting onmogelijk
wordt. In dat geval moeten zij
op eigen initiatief binnen 48
uur het land verlaten, waarna
zij veelal worden opgevangen
door de actiegroepen in Amsterdam.

*LOU?

Zal
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dag: WOENSDAG

datum: 21-7-1998

NR : 93/134

Telegraaf, 21-7-'93

Bij politie-onderzoek naar brand Grenshospitium '

Autonoom Centrum op de korrel
door Joost de Haas
en Martijn Koolhoven
AMSTERDAM, woensdag
De Amsterdamse politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van de actiegroep Autonoom Centrum bij brandstichtingen in het Grenshospitium voor asielzoekers in AmsterdamZuidoost.
Dit gebeurt in het kader van
René R. blijkt daags na de
een onderzoek naar een door Revolutionaire Anti Rabrandstichting op 5 juli jl. cistische Actie (talie) geWoordvoerder Klaas Wilting pleegde bomaanslag op het
heeft dit bevestigd. De Crimi- ministerie van Sociale Zaken,
tele Inlichtingen Dienst (CID) begin juli, naar het buitenen de Politie Inlichtingen land te zijn vertrokken. AdDienst (PID) zijn betrokken vocaat mr. P.H. Bakker
bij het onderzoek. De PID funweigert te zeggen waar
geert als informatiebron voor Schut
verblijft.
de Binnenlandse Veiligheids- R.In
een 'Kommunikee' verdienst (BVD).
klaarde RaRa de bomaanslag
De leiding van het Grens- te
hebben gepleegd uit protest
hospitium zegt over aanwijde 'jacht op illegalen' en
zingen te beschikken dat het tegen
het 'racistische vluchtelingenAutonoom Centrum de aan- beleid'.
stichter is van de vo_
Klaas Wilting doet in het
onrust in de inrichting belang van het onderzoek
waar kansloze asielzoekers 'geen mededelingen' over het
worden opgesloten. De direc- natrekken van de connecties
tie vreest binnenkort nieuwe tussen de activisten.
uitbarstingen van gwreld.
Het VVD-Tweede-KamerEen woordvo~ van de lid Hans Dijkstal in een reacactiegroep ontkent iedere be- tie tegenover deze krant: ,,Uw
trokkenheid bij de onrust en bevindingen • over het Autode brandstichtingen.
noom Centrum, RaRa-activisHet Autonoom Centrum eist ten en andere groepen duiden
de sluiting van het Grenshom op een veel grotere mate van
pitium en wil dat de grenzen . organisatie dan tot nog toe
opengaan voor alle vluchtelin- werd aangenomen, het is een
andere vorm van georganiEvenals de terreurgroep Ra- seerde misdaad en dat
Ra verzet het Autonoom Cen- reden tot grote bezorgdheid.
trum zich tegen het vluchtelin- Ik ga er vanuit , dat de begenbeleid.
windslieden van Binnenland. Uit onderzoek van deze se Zaken en Justitie alles op
krant blijkt dat de penning- alles zetten om de opsporing
meester van het Autonoom ter hand te nemen. In het
Centrum, Willem van de S. najaar zal mijn fractie hierop
(34), in hetzelfde pand woont terugkomen, ik verwacht dat
als RaRa-activist René R. (35). de bewindslieden dan de KaOok heeft Van de S. zitting mer zullen informeren."
in het bestuur van een door
René R. werd in 1989 in
René R. opgerichte stichting, hoger
beroep door het ga
zo blijkt uit het handelsregis- rechtshof
in Amsterdam verter van de Kamer van Koop- oordeeld tot
achttien maanhandel in Amsterdam.
waarvan zes voorwaardeEen vriendin van R., ex-Ra- den
wegens een mislukte aanRa-verdachte Henneke H. (39) lijk
op paspoortfabrikant
, werkt voor het Platform Ille- slag
in Schiedam. E. ging
gale Vluchtelingen, waartoe Elba
de overige zes ten laste
ook het Autonoom Centrum voor
gelegde aanslagen vrijuit.
behoort.
Het bewijs daarvoor was volgens het hof onrechtmatig
verkregen omdat bij de huiszoeking procedurele fouten
waren gemaakt.

wol»

Nieuwsblad v.h. Noorden,
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'BVD'
oor de zoveelste keer werden
V
V wij opgeschrikt door een aanslag zoals gepleegd door de RaRa

(d.d. 1-7-'93). Zelden heeft iemand voor honderd procent ongelijk.
Maar de manier waarop men
zijn recht wil halen, kan beslissend zijn voor het wel dan niet
verkrijgen van enig resultaat.
Een deel van onze volksverte,
genwoordiging wil de Binnenlandse Veiligheids Dienst ontheffen van het onderzoek, om dit
dan over te dragen aan de politie.
Wil men op die manier de BVD
tijd en gelegenheid geven om nog
wat vaker op te treden als bewakers van mensen als mevrouw
Rost van Tonningen? Kom nou!
Die tachtigjarige grootmoeder
daar in Velp kent heus wel het
verschil tussen een stuiver en een
dubbeltje.
Zij heeft geen padvindertjes
nodig om de straat over te steken
en zij redt zich heus wel zonder
de BVD.
Ms de heren van de BVD bedenken, dat hun salaris wordt
betaald met de belastingpenningen van het Nederlandse volk,
dan zullen zij geen moeite hebben
met een serieuze taakopvatting.
Assen, J. C. MAATHUIS

ZOZ

'10 LK s 14,

Uitzetting
Ik ben verbijsterd dat deofficier van
justitie heeft. besloten in de zaakRudaru niet tot vervolging van de
betrokken marechaussees over te
gaan.
Bij de Roemeense asielzoeker Rudaru werden op 10 april 1992 bij zijn
•uitzetting door de marechaussee
mond, oren. en neus dichtgetaped.
Gevolg was een ernstige hersenbeschadiging met als consequentie levenslange invaliditeit.
Het was door de ernst van de zaak
dat maanden na dato staatssecretaris Kosto, gedwongen door de publiciteit, alsnog enige openheid rond de
gang van zaken op Schiphol moest
geven. De commissie-Van den Haak
werd gevraagd advies uit te brengen
over het te voeren uitzettingsbeleid,
met name op het punt 'toepassing
van dwang en drang rond de daadwerkelijke uitzetting'.
De Roemeen kreeg als wrang douceurtje alsnog een vergunning tot
verblijf.
Met man en macht probeerde men
',.. -ondertussen het gebeuren te reduceren tot 'een betreurenswaardig incident' dat grondig zou worden uitgezocht. Op maandag 12 juli werd het
vooronderzoek door het OM afgei- sloten met de conclusie dat de drie
marechaussees niet aansprakelijk
waren. Volgens de officier handel, den zij binnen het kader van hun
instructies en dan kun je de verantwoordelijkheid niet leggen bij de
personen die binnen zo'n regime
werken.
Order is order! Dat deze argumentatie vandaag de dag opnieuw
straffeloos gebezigd • kan worden,
vervult mij met grote angst en woede. • .
'Tapen gebeurt nu niet meer', zegt
de officier van justitie. Daarvoor in
de plaats acht de commissie-Van
den Haak het gebruik van geweldsmiddelen als dwangbuis, fixerende
brancard, brodtstok, getapede deken, en drogerende middelen. toelaatbaar.
Hoe lang blijven we dit als maatschappij accepteren? Tot de volgende te strak getapede deken of te
hoog gedoseerde spuit?
AMSTERDAM
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René R.
In zijn Monitor-bijdrage 'De kringen
rondom de BVD' in De Groene van 14 juli
haalt medewerker Loek Zonneveki een aantal dingen door elkaar. ik heb René R. Inderdaad om een interview gevraagd. Dat was
echter niet na, maar vóórdat zijn advocaat
mr. P. H. Bakker Schut bij NRC Handelsblad
een rectificatie eiste van het bericht dat op
vrijdag 2 juli in deze krant verscheen.
Verder schrijft Zonneveld dat NRC-journaliste 'Marion van Rooyen' (ik neem aan
dat hij mij bedoelt) 'Intern' zou hebben

'toegegeven dat zij de ontboezemingen van
René R. over zijn nieuwe leven uit haar
duim had gezogen. Waar en tegen wie ik
dit zou hebben 'toegegeven' maakt hij niet
duidelijk. Logisch, want er viel ook niets toe
te geven.
Vervolgens koppelt Zonneveld mijn veronderstelde 'duimzuigerij' aan de mededeling dat ik 'geprobeerd' zou hebben 'door te
dringen' bij radicaal links In Amsterdam.
Voor de goede orde: ik ben met zoveel mogelijk mensen gaan praten voor een artikel
over 'de beweging'. Daar is weinig stiekems
aan. Het is 't gewone journalistieke werk.
Het spijt mij te moeten vaststellen dat Zonneveld dit journalistieke principe niet zelf
heeft toegepast. Hij heeft in ieder geval niet
de moeite genomen met mij te spreken.
In mijn artikel van 9 (en niet 8) juli zou ik
'teleurgesteld' hebben geconstateerd dat
journalisten worden bejegend met de houding van de schelp die zich sluit. 'Teleurgesteld' constateer ik slechts dat er journalisten zijn die zich lenen voor het verspreiden
van onzin.

Amsterdam,
MARJON VAN ROTEN
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De kringen rondom de BVD

Opnieuw protest tegen „mishandeling gevangenen . ' op Antillen

Opvoeding
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De Groene Amsterdammer, 14-7-1993

De kringen rondom de BVD
cec
Op vrijdag 2 juli wist NRC Handelsblad te melden dat de in 1989
veroordeelde en in 1990 ('op
grond van vormfouten') weer vrijgelaten veronderstelde Rara-activist René R. een van de hoofdverdachten is van de bomaanslag op
het ministerie van Sociale Zaken.
Bronnen zijn 'kringen rondom de
BVD' en 'een BVD-zegsman', die
leggen — net als in 1991 na de
bomaanslag op het huis van Kosto
— precies te weten welke personen
achter deze aanslag zitten. René R.
dus als eerste. Zijn vriendin zou de
meest recente Rara-verklaring hebben geschreven. René R. ontkent,
aldus nog steeds NRC. Hij zou 'een
nieuw leven zijn begonnen'.
Toen k's advocaat, Pieter Herman Bakker Schut, bij de krant een
rectificatie eiste, reageerde de
NRC-redactie geschrokken. Men
bood René R. een interview aan.
Bakker Schut: 'Mijn cliënt voelt er
niets voor om mee te doen met
het "maken" van nieuws. Eerst creeen NRC een zogenaamd nieuwsfeit door onhoudbare beschuldigingen te uiten en vervolgens mag
mijn cliënt op het daardoor voor
NRC ontstane probleem reageren.'
Bleef het intrigerende vraagstuk
van de bronnen. De BVD-zegsman
bleek oiwinlibaar. En wat zijn precies 'kringen rondom de BVD' — de

tuinman van BVD-directeur Doceer' van Leeuwen misschien? Tegenover Telegraaf-journalist joost
de Haas ontkende een BVDwoordvoerder in ieder geval 'pertinent de bedoelde beschuldigingen
te hebben gedaan'.
intern heeft NRC-journaliste
Marion van Rooyen toegegeven dat
zij de ontboezeming van René R.
over zijn 'nieuwe leven' uit haar
duim heeft gezogen. Ze had geprobeerd door te dringen bij radicaal
links in Amsterdam, maar — constateerde ze teleurgesteld In een
beschouwing op 8 juli in NRC — 'de
beweging sloot zich weer als een
schelp'. De dag daarvoor had NRC
in een zevenregelig berichtje (dit
keer uiteraard niet op de voorpagina) erkend dat de mededeling dat
R. 'een ander leven zou zijn begonnen' niet rechtstreeks van hem afkomstig is, maar 'een algemene
constatering is van R.'.
Bakker Schut heeft de zaak ondertussen gedeponeerd bij de geplaagde BVD-directeur Docters van
Leeuwen en bij verantwoordelijk
minister Dales. Wanneer NRC rectificatie blijft weigeren en er geen
BVD-zegsman als de genoemde
bron opduikt, overweegt R.'s advocaat een zogeheten bodemprocedure ter verkrijging van schadevergoeding. (boek zonneveld)
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Jonge radicalen delen slechts
een 'soort gevoel'
De BVD spreekt over het
`Umfeld van RARA'.
Autonomen, antiimperialisten, krakers of
radikaal links — al meer dan
vijftien jaar leeft in ons land
een beweging die zich niet in
definities laat vangen. Wat is
er veranderd? Wat is er
gebleven? „Het is geen
beweging, meer een gevoel."
Door oase redacteur
MARJON VAN ROVEN
JULI.
Nee, die verklaring van RARA
hebben ze nog niet gelezen. Hoeveel, tien velletjes? Pff, veel te
lang. Bij de info-winkel beneden
liggen stapels van dat soort moeilijke teksten. „Ik wou dat ik zoiets ooit in één avond kon lezen",
zegt Anne (19). „Ach", valt Jan
(23) haar in de rede. „Die dure
woordkeuze. Dat is gewoon elitevorming."
Vijf bleke gezichten in een
donkere ruimte. Als nieuwe aardappeleters zitten ze om de tafel
waarboven slechts eéfi peertje.
brandt. Buiten schijnt de zon op
de Utrechtse Ganzenmarkt. Binnen een ruimte vol flesjes, stoelen, dozen. Een winkelkarretje
haiwt hoog tegen de balken gesjord. De schijnbaar ongeriohte
verzameling straatprullaria die al
meer dan een decennium onderdak vindt in het interieur van elk
`kraakpand' heeft ook hier een
vaste plaats gekregen.
Anderhalf jaar geleden hebben
ze dit pandje op de stad veroverd.
Met balken, karton en hout zijn
kamers gebouwd. De opslag van
een voormalige beddenwinkel is
hun ruimte geworden. De gesprekken gaan over het Utrechts
kadaster en de bus naar de flikker-demo in Berlijn , die , niet
kwam. En Ovef het kraakspreek:
uur in de wijk Lombok dat vanavond voor het laatst wordt gehouden: „Het zit daar nu helemaal volgekraakt."

AMSTERDAM/ UTRECHT, 9

.

De bom die vorige week een
deel van het ministerie van Sociale Zaken verwoestte lijkt lichtjaren van hen verwijderd. Het is gewoon 66k een actie. Een 'heftige'
actie, dat wel. Niet zoals een paar
verfbommen tegen een kantoor
van Centrum Partij. „Hen actie
komt wel in de krant", stelt Willem (23) vast met een tikkeltje afgunst. Maar wat zouden ze er verder nog over moeten zeggen?
Hun instelling is praktisch. Gewoon in je eigen leven 'iets doen
waar je tegenaan loopt'. En iedereen doet het op zijn of haar eigen
manier. „Je sluit elkaars acties
niet uit. Ook al ben je het misschien niet altijd met de methode
eens", zegt Willem.
Voor de burges is het soms
moeilijk te vatten. 'De' beweging
bestaat niet. Ze geven geen offlciele verklaringen uit, hebben
geen vaste structuren. Je kunt
geen 'lid' worden, er is geen 'program', er zijn zelfs geen regels:
„Je leeft niet voor de beweging,
maar je beweegt in je leven. Je
knokt voor een goed leven voor
jezelf en voor anderen ofzo", probeert Jan het onnoembare uit te
leggen.
Overal in Nederland bestaan
ze. Groepjes jongeren in kraakpanden, aangekochte panden,
café's, alternatieve boekwinkels,
groentenwinkels of gereedschapsuitleen. Verschillende mensen,
die met verschillende dingen be' zig zijn: milieu, anti-militarisme,
derde wereld, vluchtelingen, kraken. Samen bevolken ze de planeet die 'beweging' wordt genoemd. „De enige overeenkomst
is een soort gevoel", zegt Jan. „Je
denkt een beetje hetzelfde. Je
helpt elkaar. Maar je zit er niet

de hele dag over te discussieren."
Gut, hoe ging dat bij hem. Je
bent gewoon tégen, op school
word je punk en je gaat in een
kraakpand wonen. „Je hebt bepaalde ideeen dat de wereld van
iedereen is en dat iedereen hier
moet kunnen wonen." Dan heb je
de staat of hoe het ook heet. Die
zeggen dat illegalen en asielzoekers profiteurs zijn en weg moer
ten. „Er is een hetze aan de gang,
ook tegen de jongeren." Tempobeurs, bijstand weg, het Jeugdwerkgarantieplan. „Volkomen een
luchtkasteel", zeggen de gezichtenn rond de tafel. Jan is 'principieel baan-loos'. Wim studeert en is
`free-lance' kraker. Anne werkt in
het kraakcafé. ,,We hebben dus
genoeg te doen."
Op 8 mei zijn ze naar de jongerendemonstratie in Den Haag gegaan. Het ME-optreden verbaasde hen niet. „Je hebt toch wat
meer ervaring met klappen", zegt
Jan. Wat doe je
j dan, je verdedi
gt
je en roept niet: "geeL
a tgeweld.'.
„Het was toch wel
om te
zien hoe die studentjes ook opeens uit woede stenen pakten",
zegt Willem en rolt een shaggie.
Soms lijkt het of er nooit een
geschiedenis heeft tussengeuten.
In hun praktische instelling , gebrek aan capsones lijken ze een
kopie van de vroege krakers begin
jaren tachtig zoals die beschreven
staan in het boek 'Bewegingsleer'
van de schrijversgroep Bilwet.
Hierin wordt de geschiedenis van
de Amsterdamse kraakbeweging
van binnenuit beschreven. Het

'Je leeft niet voor de
beweging, maar je
beweegt in je leven'

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Afdering Relaties en

was de tijd van `ritteketet we zijn
gekraakt'. De tijd van het barrikaderen van kraakburcht De Groote
Keyser, de tanks in de Vondelstraat, de massale rellen.
Later wordt het de tijd van het
grote vergaderen. De eindeloze
itskys zoals bet in het toenmalige
weekblad Muil heette. De organisatievorm, de actiemiddelen, het
waarom en het waarnaartoe? En
dan komt ook de 'bonzenwaan'.
•Een klein clubje uit de Staatsliedenbuurt begint . de beweging te
terroriseren. Ze voeren 'zuiveringen' door en plakken gezichten
van hun kameraden op posters
met de tekst 'verraders' door de
stad. Mensen worden in hun huizen bedreigd en mishandeld. Ten
slotte werd het handjevol bonzen
letterlijk de beweging uitgeramd.
De beweging heeft zich verspreid. Een deel is afgehaakt. Anderen werden actief op nieuwe •
terreinen. „Ze zijn bereid tot iedere solidariteit", schrijft Bilwei
„Ze koken ervoor in hun restaurants, zetten kollektebussen op de
bars van hun koffieshops, bezoeken benefiets." De sprikactie'
werd de nieuwe radicale actievorm. „Wij wilden geen veranda
ring in de defensiebegroting",
zegt een actievoerder van de antimilitaristische groep Onkruit in
het boek Bewegingsleer. „Door
een geheim te stelen wordt het
openbaar. Door iets kapot te maken is het kapot. Dat was het
soort verandering dat wij wilden."
In het Amsterdamse kraakcafé
Vranckrijck hangen de schaduwen van de oude beweging. De
muren volgepleisterd met Shell
uit Zuid-Afrika, gevangen Basken. Jong en oud vermengen zich
in hun tijdloze survival-outfits
van mossige kleren, viltige haren.
Maar er is geen heimwee, geen
nostalgie. „Je merkt dat vooral de
politie ervan heeft geleerd", zegt
een jonge kraker. „Zodra je een
bedspiraal tegen de deur hebt gelast komen ze bij een ontruiming
met de ME". 1-tij haalt zijn
schouders op onder zijn leren jas.
„Ja, en wat doe je dan?"
Met de bonzen is afgerekend,
er is geen 'voorhoede', geen groepen die 'de beweging' naar hun
hand willen zetten. Geen documenten meer, zoals ten tijde van
de groep In de staatliedenbuurt
waarin de 'gehaktballen van de
beweging' wordt voorgeschreven
waar het naartoe moet. Een blad
als het Amsterdamse NN veeleer
een tam tam, een vergaarbak voor
nieuwtjes dan een disdussieplatfo•m voor `de beweging.'

In deze 'diffuse' situatie ontploft de nieuwe RARA-bom. De
knal wordt gevolgd door lange
teksten. „Die bom is als het luiden van de kerkklokken voor de
preek", zegt een oude kraker. De
kommunikees' die elkaar in ijltempo opvolgen, lijken dan ook
vooral op `de beweging' gericht.
„Links (..) is nauwelijks nog bij
machte iets zinnigs over de lippen
te krijgen", schrijft RARA. De
groep beseft dat 'een nieuwe golf
van massaal radicaal verzet niet
per proclamatie is af te roepen'.
Toch besluit ze haar preek met
de hoop dat de bom hieraan bijdraagt.
En hier zit hem de tragiek van
RARA. Aan de jongeren gaat de
preek volledig voorbij. De ouderen halen geergerd hun schouders
op. De plotselinge toesnellende
stroom journalisten wordt weliswaar klassiek bejegend met de
houding van de schelp die zich
sluit. Toch is het niet voor niets
dat een groep als het Amsterdamse Autonoom infoiaxie centrum
in een drieregeligiagANP-bericht
stelt dat de aans „niets bijdraag aan de positie van illegalen." Door hard werken en taaie
actie is het deze groep gelukt het
Amsterdamse grenshospitium
voor asielzoekers op de politieke
agenda te krijgen.De Haagse aanslag werd in isolement voorbereid, maar de consequenties zijn
voor de hele beweging.
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Klachten over langzaam en slecht
werk van de BVD zijn niet nieuw
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Klachten over langzaam en slecht
werk van de BVD zijn niet nieuw.
door KAREL BACLIN
ANALYSE
DEN HAAG — De Binnenlandse Veiligheidsdienst
(BVD) zou veel creatiever te
werk moeten gaan. De
dienst, die enkele jaren geleden intern ia gereorganiseerd, opereert te traditioneel en moet nieuwe methoden ontwikkelen om informatie over 'staatgevaarlijke
ontwikkelingen' te vergaren.
Dat stellen politiemensen
van de grote korpsen die de
afgelopen jaren bij onderzoeken naar onder andere
door %Ra opgeëiste aanslagen samenwerkten met de
BVD. Een politieman, die
anoniem wenst te blijven:
Je kunt het vergelijken met
de aanpak van de zware
drugscriminaliteit Ons doel
was altijd het pakken van de
boeven en de verdovende
middelen. Nu zijn wij ons
ook op andere facetten gaan
richten.
„Het in beslag nemen van
criminele vermogens bij
voorbeeld, waarvoor de politie de Bureaus Financiële
Ondersteuning heeft opgericht om te onderzoeken hoe
criminelen in hun portemonnee kunnen worden getroffen. Daar zijn zij namelijk
bet meest gevoelig voor. Je
moet alert blijven. Nieuwe
tijden vragen nieuwe ideeen." .
De klacht dat de BVD te
langzaam werkt en niet tijdig inspeelt op nieuwe
trends is niet nieuw. Al in de
jaren zeventig had de dienst
geen enkel inzicht in de
treinkapingen en gijzelingen
door Zuidmolukse activisten.
Voor de autoriteiten waren
die gebeurtenissen in Dren-

the en Amsterdam grote
verrassingen omdat het
BVD niet was gelukt te infiltreren in de extremistische
grcepiesIn de jaren tachtig was de
BVD ook weinig succesvol in
zijn pogingen de krakersbeweging binnen te dringen.
Die beweging werd toen gezien als 'een gevaar voor de
democratische rechtsorde'.
Met groti precisie werden
regelmatig de foute infiltranten uitgekozen die het
gesprek met de BVD-contactpersoon op de band opnamen en daarna meteen
naar de pers liepen.
Zoals een paar jaar pikden het geval was in Wageningen, waar de BVD meer
te weten
wilde
komen over
oep De Ziedende
de ctiegr
a
Bintjes . Zen tijdje daarvoor
vertrok een Pakistaanse
atoomgeleerde naar zijn
land met waardevolle informatie voor de ontwikkeling
van kernwapens.
Premier Lubbers heeft
zich nu ook in bedekte termen kritisch uitgelaten over
de BVD. Ia het tv-programma NOVA zei hij het afgelopen weekeinde over de RaRa-aanslag op het ministerie van sociale zaken: „De
BVD heeft niet stilgezeten.
De dienst heeft wel bepaalde
inzichten opgeleverd over
wie het zouden kunnen zijn.
Maar • het was onvoldoende
om het te voorkomen. Nu
gaan er ook politiemensen
aan de slag en dat lijkt mij
heel goed." Lubbers voegde
daar aan toe dat `je intern

kritisch moet zijn, maar •
naar buiten je mensen moet'
beschermen'.
Het
Tweede-Kamerlid
Lankhorst
(GroenLinks)
vindt dat Lubbers zijn kritiek openbaar moet maken.
„Is de indruk juist dat het
minder aan voldoende informatie over de groep RaRaactivisten ontbreekt, maar
meer aan hard bewijsmateriaal", stelt hij in schriftelijke vragen aan de premier.
Daarmee snijdt hij een
handicap voor de BVD aan,
die ook al door de Haagse
hoofdofficier van lustte. mr
J. Blok, is gesignaleerd in
een boekje over criminele inlichtingendiensten: „Strafvorderlijk zijn er bezwaren
wanneer uitsluitend de BVD
zich zou bezighouden met
het verzamelen van inlichtingen die tegen criminele
informatie aanliggen, of geleidelijk overgaan in criminele informatie.
Juist omdat de BVD geen .
opsporingsbevoegdheid be-"
zit, heeft criminele infametie van de dienst geen bijzondere bewijskracht. De .
rechter zal het bewijsmateriaal anders waarderen.
'Hiermee is niet gezegd dat '
informatie van de BVD in
een strafprocedure geen betekent* heeft. Als startpunt
van een strafrechtelijke vervolging kan het uitermate
1'
geschikt
c
siln-"
Dat betekent wel dat de
BVD op basis van wederzijde vertrouwen met zijn informatie naar de politie zal •
moeten. En aan dat vertrouwen heeft het nog wel eens •
ontbroken omdat de politie '
meende dat de verstrekte in- •
formatie te vrijblijvend was.
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RARA-brief bevat
evenveel wijsheid
als RARA-bom

De RARA-actie is uiteraard alom afgekeurd, maar
menigeen acht de open brief van de actiegroep wei
een complimentje waard. Vreemd, concludeert
Jeroen Trommelen na het lezen van de tien velletjes.
EDERLAND is een egalitair
land. Wie zijn of haar hoofd
boven het maaiveld steekt,
.. wordt in het belang van de eigen
veiligheid snel naar beneden getrokken. Dat is saai, maar ook nuttig en charmant. Nederlanders voeden elkaar permanent op. Ze prijzen, straffen en corrigeren, zodat
alles met mate, in proportie, en op
zijn eigen tijd gebeurt.
Een mooi voorbeeld van nationale pedagogiek was de manier waarop gereageerd is op de bomaanslag
van RARA op het gebouw van Sociale Zaken, op 1 juli. Het in de lucht
laten vliegen van een kantoorgebouw is geen correcte methode van
actievoeren, vond iedereen. Maar
tegelijkertijd werd RARA bijna bedolven onder de lof over de hoogst
intellectuele verklaring die na de
aanslag werd rondgestuurd. Goed
verhaal, geen bombastisch taalgebruik, overtuigend stuk, mooi denkwerk, zeiden de tekstwetenschappers, ongehinderd door journalistieke tegenwerping.
De reactie is verldaarbaar, maar
ook een beetje vreemd. Zou de lof
minder zijn geweest wanneer een
nachtwaker van Sociale Zaken het
verkeerde toilet had gebruikt, de
bom per ongeluk had laten afgaan
en er dus doden gevallen zouden
zijn? Waarschijnlijk wel. Want zo
intellectualistisch is de RARA-tekst
nou ook weer niet. Sterker nog; het
onzingehalte is hoog en er wordt
wel degelijk een hoop bombarie in
geproduceerd. .
Dat gebeurt trouwens al snel
wanneer alle problemen van de wereld in tien kantjes worden behandeld, laat staan wanneer dat in één
zift gebeurt. Citaat '.. De politieke
. kaste opereert op een bepaalde manier in een niemandsland. Verstrikt
als ze geraakt zijn in de dynamiek
van de Europese eenwording is er
Meer sprake van crisismanagement
dan van een happy end nu de ballast van de koude oorlog eindelijk
overboord gegooid kan worden.'
•Ook wat er niét staat, is zorgelijk
en het vermelden meer dan waard.
Er is een opvallend verschil tussen
de laatste verklaring en het RARAstuk dat in november 1991 na de
aanslag op staatssecretaris Kosto

N

werd rondgestuurd. Toen nam de
actiegroep nog een alternatieve oplossing voor het asiel- en vreemdelingenbeleid voor haar rekening.
Dat was wel zo eerlijk: wie een bom
gooit, moet minstens een antwoord
hebben op de vraag wat hij dan wèl
wil. Zeker wanneer de bommen gericht zijn tegen beleid, en niet tegen
personen.
De oplossing was dat 'armoede'
een erkende vluchtgrond zou worden. Politieke en economische
vluchtelingen zouden onder geen
beding meer mogen worden teruggestuurd. De internationale economische orde moet 'fundamenteel'
worden gewijzigd en 'op weg daarheen' zou Nederland alvast 'vrije
toegang geven voor vluchtelingen
tot de noodzakelijke financiéle, juridische, sociale, educatieve en medische voorzieningen.'
Dat is klare taal. Even duidelijk is
dat geen land ter wereld voor zo'n
oplossing zal kiezen, en dat zelfs de
arme landen en vluchtelingen raar
zouden opkijken wanneer Nederland haar beleid in deze richting
zou bijstellen. In een redelijke discussie is het argument weerschijn=
lijk geen lang leven beschoren, en
erg intellectueel oogt de oplossing
ook al niet. • •
' In de nieuwe brief van RARA
wordt dit bezwaar kennelijk onderkend, 'want hierin doet de actiegroep helemaal niet meer aan oplossingen. Moet. de Dienst Inspectie
Arbeidsvoorzieningen worden afgeschaft? Mogen illegalen dan ongehinderd door werkgevers worden
uitgebuit? Of is de hek wereld nog
steeds welkom bij alle collectieve
voorzieningen in Nederland?
RARA houdt er wijselijk zijn mond
over.
Vervolgens is het niet zo moeilijk
meer om het vreemdelingenbeleid
-van Kosto, het Europa-beleid en het
WAO-beleid eens flink te kraken.
Wie de krant leest weet dat daar alle •
aanleiding voor is, en wie een paar
pagina's doorbladert, ziet dat in de
commentaren ook gebeuren.
De cruciale vraag is of bommen
wel zo geschikt zijn voor, zoals in
de laatste brief staat, . het openbreken van vastgeroeste verhoudingen' en het forceren van doorbra-

ken 'om de noodzakelijke ruimte te
bevechten waarin een politieke en
culturele tegenbeweging zich verder kan ontwikkelen en tot een tegenmacht kan uitgroeien.'
Waarschijnlijk niet, zoals uit de
RAM-acties zelf blijkt. Een kleine
evaluatie van eerdere aanslagen zou
op zijn plaats zijn geweest, maar die
ontbreekt ook al in het laatste kontrauttatee. De karakteromslag die
staatssecretaris Kosto heeft doorgemaakt na de bom onder zijn woning
doet toch niet echt verlangen naar
méér. Als de bommen al ergens
ruimte voor hebben gemaakt, is dat
waarschijnlijk voor een versnelde
polarisatie in de vreemdelingendiscessie. •
Zowel in 1991 als vorige week
hebben de meeste organisaties voor
vluchtelingen en migranten zich gedistantieerd van -de RARA-methode. Dat hadden ze biet mogen doen,
want nu liggen ze er bij de actievoerders ook uit.
• Het waren Pavlov-reacties, uit
vrees geezéonununiceerd te warden
uit de invloedssferen Waar (hoe
marginaal ook) nog politieke invloed uitgeoefend kon 'worden',
meldt de laatste brief, waarin ook
alle andere kritiek wordt weggewoven. 'Ook ter linkerzijde wist iedereen opeens weer wat hij en zij niet
wil: niet met bommen, niet op personen, niet zo en vooral niet op dat.
Moment.'
Zo is het. Wie zich daar niets van
aantrekt; raakt vanzelf nog verder
gemarginaliseerd, 'opereert op een
bepaalde manier in niemandsland'
en zal steeds grotere bommen moeten kggera om nog gehoord te worden. Een reden te meer om er maar
mee op te houden, lijkt me. • •
Jeroen Trommelen is redacteur van. de
Volkskrant.
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BOM
Groen Links eist opheldering over opsporing RaRe
DEN HAAG (ANP) - Groen Links eist van minister-president Lubbers
dat hij opheldering geeft over het doen en laten van de BVD in
verband met de opsporing van RaRe-activisten. Dat blijkt uit
schriftelijke Kamervragen die Peter Lankhorst (Groen Links) dinsdag
aan Lubbers heeft gesteld.
Aanleiding voor de vragen is het gesprek van Lubbers met
NOVA-interviewer Paul Witteman afgelopen vrijdag. Lubbers stelde
daarin met betrekking tot de BVD dat „je intern kritisch moet zijn
en naar buiten toe je mensen moet beschermen — . De vraag van
Witteman of dat zo in de praktijk ook is gegaan, antwoordde Lubbers
bevestigend.
Lankhorst vraagt Lubbers nu de interne kritiek, die er blijkbaar
op de BVD is, openbaar te maken. Dan kan volgens Lankhorst een
afgewogen oordeel worden gevormd over de verantwoordelijkheid van
de ministers van justitie en binnenlandse zaken met betrekking tot
de opsporing van RaRe.
Ook wil Lankhorst weten waarom de minister-president de indruk
wil wekken dat bij de opsporing van door RaRe opgeeiste
bomaanslagen tot nu toe alleen de BVD betrokken is geweest. Volgens
Groen Links heeft het aantal politie- en justitie-ambtenaren dat
bij de onderzoeken betrokken is geweest het aantal BVD-ambtenaren
ver overtroffen. Lankhorst vraagt Lubbers dat te bevestigen.
In het tv-gesprek stelde Lubbbers: „De BVD heeft niet
stilgezeten. De dienst heeft wel bepaalde inzichten opgeleverd over
wie het zouden kunnen zijn. Probeert dat ook te volgen. Maar
onvoldoende om het te voorkomen. Nu gaan er dus ook politiemensen
aan de slag. Dat lijkt me heel goed. Gaan er ook eens andere mensen
in komen — .
Naar aanleiding van die uitlatingen wil Groen Links van Lubbers
weten of de indruk juist is dat het aan voldoende informatie over
de groep ReRa-activisten niet ontbreekt, maar wel aan hard
bewijsmateriaal.
Ook het VVD-Kamerlid Dijkstal heeft twijfels over het onderzoek
naar RaRa. „Ik heb de indruk dat de terreurbestrijding niet
efficient genoeg is georganiseerd. De BVD is attent, maar ik heb
niet de overtuiging dat ze materiaal op tijd aan de politie geven.
De politie is op haar beurt niet zo georganiseerd dat ze die
informatie ken verwerken.'"
Volgens Dijkstal is de BVD geen opsporingsinstantie. „Ze
proberen in beeld te brengen wie er in een organisatie zit. Dat is
meestal niet hard genoeg voor bewijs. De politie zou makkelijker
toegang moeten krijgen tot informatie'', vindt Dijkstal.
„Gegevensuitwisseling verloopt moeizaam. Machtsstrijd is een oud
probleem, niet bevorderlijk voor efficiente opsporing. Bij de
politie blijkt het moeilijk om langdurig een groep mensen vrij te
maken. — Volgens een politiewoordvoerder van Haaglanden zijn er
geen problemen met de samenwerking en informatie-uitwisseling.
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Dijkstal kan zich in verband met de oprichting van de vijf
speciale teams voor de aanpak van zware criminaliteit voorstellen
dat er ook een team voor terreurbestrijding komt, waar de BVD in
participeert. Dijkstal is van mening dat de verantwoordelijke
bewindslieden ter verantwoording moeten worden geroepen, als er
binnen enkele maanden geen resultaat is geboekt na de aanslag op
Sociale Zaken.
De stelligheid van BVD-hoofd Docters van Leeuwen na de aanslag
op het ministerie van justitie en het huis van staatssecretaris
Kosto november 1991, dat de BVD de RaRa-groep bij benadering kende,
heeft veel weerstand gewekt. Als de BVD de groep destijds kende,
waarom zijn er dan nooit verdachten aangehouden en hoe heeft de
aanslag vorige week dan kunnen gebeuren.
Chef H. Trip van het bureau zware criminaliteit van de politie
Haaglanden zegt dat de politie zich desondanks niet in haar hemd
gezet voelt. „Het is uiteraard niet leuk dat het zich weer
herhaald heeft. Maar het gaat hier niet om biljartvereniging
Ledenlust waarvan je de ledenadministratie in beslag kunt nemen. —
Depolithudceroknigmetwslndgroep
RaRe-activisten.
Volgens Trip is het niet uitzonderlijk dat er nog geen mensen
zijn aangehouden. „Dat lukt soms ook niet bij criminele
opsporingen. Je hebt overtuigend bewijs nodig. Dat is nog niet
gelukt. Deze groepering pleegt aanslagen met grote tussenpozen. Van
iedere zichtbare activiteit leer je iets, maar dat zijn er relatief
weinig.—
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nieuwe aanslagen aan
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RaRa kondigt in brief
nieuwe aanslagen aan
Den Haag — De actiegroep
RaRa, die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de
bomaanslag ep het ministerie
van sociale zaken en werkgelegenheid, gaat door met acties.
„In deze tijd (...) is het een eerste vereiste dat er een radicale,
permanente en compromisloze
oppositie bestaat. In dat politieke krachtenveld proberen we in
te breken met middelen die niemand kan negeren", schrijft
RaRa in een nieuw uitgebreid
communiqué.
Het communiqué is gisteravond getoond in het actualiteitenprogramma Brandpunt. In
de brief wordt ingegaan op onder meer de binnen- en buitenlandse politiek, het asiel- en
wao-beleid, de jongerenrellen

op 8 mei, de Europese eenwording en de Derde Wereld. RaRa
strijdt volgens de verklaring
voor een samenleving die een
toekimst biedt voor iedereen.
Dr. F. Wester vin de katholieke
universiteit in Nijmegen sprak
in Brandpunt van 'een gedegen
en rationeel verhaal'.
Volgens Wester zijn er blijkbaar 'denkers' en 'doeners' bij
RaRa. „De denkers volgen het
beleid en kunnen dit soort stukken schrijven en de doeners zijn
in staat bommen te maken en te
infiltreren".
Alle ambtenaren van het ministerie van sociale zaken zijn inmiddels weer. in het getroffen
gebouw aan het werk. Alleen de
vierde etage, het doelwit van de
aanslag, is nog niet in gebruik.
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Deer een meer redacteuren
ROTTERDAM, S JULI. Boos op

reeks, teleurgesteld in links maar
vooral op zoek naar een nieuwe
achterban. Dat is de teneur van
bet bijna den kantjes tellend
ICommunikee• van RARA dat dit
weekeinde openbaar werd gemaakt door Brandpunt. Het actieblad NN zal de tekst deze week ia
zijn gebed publiceren. RARA eiste in een eerdere verklaring de
verantwoordelijkheid op voor de
bomaanslag op het ministerie van
sociale zaken vorige week donderdag.
Links in Europa is in grote verwarring gebracht, aldus bet 'Kommunikee'. De auteur —t deze veraanzienlijk deel
warring voor een aanzienli
aan buitenlandse ontwikkelingen.
„De berrildingsstrijdea in Latijns
Amerika, Vietnam, Zuid-Afrika
zijn voor veel mensen een inspinron west,
tibrustz
bei
‘n hebben geleid tot
over de door bet Westen georganiseerde uitbuiting en

RARA is
vooral
teleurgesteld
in links
onderdrukking van de zuidelijke
landen. Toch kan links qua internationale strijdperspectieven niet
langer steunen op de vormen zoals
we die in de jaren
zeventigen
tachtig hebbes gekend. De bevrijdingsbewegingen en -strijden zijn
van karakter veranderd. (.4 Guerrillabewegingen hebben zich omtot legale organisaties en
deels een parlementaire weg
gekozen. (.4 Nu de hoop op snelle
rereletioashe veranderingen dalers de grond in is geboord lijkt

het ook afgelopen te zijn met de
belangstelling. Solidaritdtabewegingen storten in rap tempo ineen
of beffen zichzelf op omdat bet
werk erop zou zitten. Mendelt is
immers vrij, ANC es De Klerk
zijn 'en speaking teren' en de verkiezingen staan voor de deur."
ia deverkhring die direct aa de
bonmanshg bij Bedek Zaken bij
Radio Rijmend werd ~effen, uit de instem red~ zijn
of haar teleurstelling over de teloorgegane idealen en de lethargie
van de strijdmakkers van toen.
„Het overgrote gedeelte van de
spraakmakende, zich vroeger links
PAG. 3 EENZAME STRIJD

voelende en meppende gemeente
wentelt zich in de modderpoel van
bet zogenaamde linkse
*jk.
De ene na de andere
e
wordt opgebiecht, beresd
geregistreerd door kranten, talkabows en opiniebladen."
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RARA ziet in dat ze er
nu alleen voorstaat
Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 5 JULI. In het

'Kommunikee' dat RARA dit
weekeinde uitgaf wordt gepleit
voor een nieuwe tegenbeweging.
Dat pleidooi wordt echter gerelativeerd door een voor radicale actievoerders welhaast ongekend
realisme. „Een nieuwe golf van
massaal radicaal verzet zoals begin jaren tachtig, is niet in zicht",
constateert de auteur. „Verzet
vak niet per proclamatie af te
roepen."
Onduidelijk blijft waar de nieuwe tegenbeweging dan vandaan
zou moeten komen. Op menig
strijdmakker van weleer hoeft
niet meer te worden gerekend.
,,Een generatie van teleurgestelde
en gefrustreerde dertigers/veertigers kruipt bij elkaar op schoot,
om wederzijds te bevestigen dat
het wel oké is, niet langer te strijden", stelt de auteur van de vorige week bij Radio Rijnmond bezorgde RARA-verklaring waarin
de bomaanslag op Sociale Zaken
werd opgevist. Maar op de jongeren van vandaag rekent RARA
ook niet. .,Het is nog maar de
vraag of de jongeren en studenten
die op 8 mei jongstleden in Den
demonstreerden, velen ond}ienen voor het eerst, aldaar 'de
politiek zijn ingemept' of dusdanig geïntimideerd zijn dat ze het
voorlopig wel uit hun hoofd zullen laten om voor hun rechten te
vechten", aldus het 'Kommunikee'. Als ze al niet eens voor hun
eigen rechten vechten, dan zullen
ze dat voor die van een ander ook
niet licht doen, lijkt de achterliggende gedachte.
RARA probeert het vastgelo-

pen schip van radicaal links weer
vlot te trekken. „In deze tijd,
waarin een consequent humanist
al een politieke radicaal is, is het
een eerste vereiste dat er een radicale, permanente en compromisloze oppositie bestaat. In dat
politieke krachtenveld proberen
we in te breken, met middelen
die niemand kan negeren." Bomaanslagen zijn in deze zienswijze
een manier om „compromisloze
oppositie" te voeren „tegen een
beleid en een politieke cultuur
waarin slachtoffers vallen zonder
dat er daders bestaan." De rechtvaardiging van het doelwit van
gerichte acties luidt als volgt:
„Beleid wordt bedacht en uitgevoerd. Door concrete mensen en
concrete instanties".
Nu de romantiek van de reiolutie in verre landen is verdwenen, zowel als concreet perspectief als als inspiratiebron voor
links, zullen oppositionele krachten andere doelen en andere motivaties moeten zoeken. „Links in
Europa is in zekere zin nu meer
op zichzelf teruggeworpen, en zal
zich in eerste instantie moeten
wortelen in de eigen samenleving.
Met meer aandacht voor de eigen
ervaringen, geschiedenis, cultuur
en traditie. Het bevechten van
fundamentele veranderingen in de.
westerse maatschappijen is niet
alleen van belang voor de zelfbeschikking van de landen in de
'Derde Wereld'; het gaat ook
domweg om de levensvoorwaarden, de vrijheid en zelfbeschikking hier. In die zin: hun strijd,
onze strijd, internationale solidariteit."
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Brief van RaRa duidt
op nieuwe aanslagen
(Van een verslaggever)
AMSTERDAM - De terroristische groep RaRa zal ook in
de toekomst blijven actievoeren voor 'een menswaardige samenleving en tegen het vreemdelingen- en asielbeleid'. Dit schrijven de actievoerders in een 'kommun ikee' dat is bezorgd bij het blad NN. Dat zal deze week
de ruim negen pagina's lange verklaring afdrukken.
RaRa. dat zegt verantwoordelijk
te zijn voor de aanslag op het
ministerie van sociale zaken afgelopen donderdag, legt in de verklaring uit waarom de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen
doelwit is geweest van de aanslag.
RaRa heeft medewerkers van de
DIA, die tot taak heeft werkgevers
met illegale werknemers op te
sporen, willen laten voelen hoe
het voor 'deze mensenjagers' is
zich opgejaagd te voelen.
In de verklaring wordt ook gerefereerd aan andere zaken die de
actievoerders een doorn in het
oog zijn. Ten racistische tweedeling' op de arbeidsmarkt waarvan
de gastarbeiders van de jaren zeventig nu slachtoffer zijn gewor-.
den. Ze zijn 'weggedrukt tegen de
onderkant van de maatschappij',
aldus RaRa.
Een ander punt dat wordt aan-

geroerd, is de werkloosheid. Nadat tien jaar geleden werknemers
in de WAO werden 'gekieperd'
worden• ze nu als 'profiteurs en
simulanten tevoorschijn getoverd
om de begroting van Sociale Zaken sluitend te krijgen'.
In de brief wordt kort verwe:
zen naar de uit de hand gelopen
studentendemonstratie 8 mei in
Den Haag. Volgens RaRa zijn daar
door de politie jongeren dusdanig
'geïntimideerd' dat ze het 'Dit hun
hoofd zullen laten om voor hun
rechten, vechten'. Volgens
RaRa heft !de internationale arbeidsdeling de Derde Wereld geruineerd. De landbouwpolitiek
heeft in de Derde—Wereld geleid
tot een ecologische ramp die de
honger in de gebieden heeft veroorzaakt'.
Uit het pas uitgegeVen boekje
Opening van zaken, een ander BVD
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RaRa zinspeelt op
nieuwe aanslagen
AMSTERDAM - De terroristische groep RaRa zal ook in de
toekomst blijven 'actievoeren
voor 'een menswaardige samenleving en tegen het
vreemdelingen- en asielbeleid'. Dit schrijven de actievoerders in een lcommunikee'. Pagina 3

jaarverslag, geschreven door medewerkers van het Bureau Jansen
en janken, blijkt dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) de
afgelopen jaren direct contact
heeft gezocht met personen die
werden verdacht van nauwe banden met RaRa. Een medewerkster
van het blad Konfrontatie werd
door de BVD-er Van Erp benaderd
met het verzoek 'van gedachten
te wisselen' over een interview
met RaRa-leden in het blad.
Annemiek, een vrouw die in
1988 werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de
brandstichtingen bij Makro-vestigingen, werd vier jaar later bij
haar woning opgewacht door een
rechercheur die haar had verhoord. Hij wilde met haar over
RaRa praten. Hettelfde gebeurde
Connie, die werd aangesproken
door een man die zich Vic noemde.
Jan kreeg bezoek van zijn ouders nadat een BVD-agent hen in
een onderhoud had gezegd dat
hun zoon contacten onderhield
met vermeend RaRa-lid René R.
en dat hij betrokken was bij de
aanslag op de woning van staatssecretaris Kosto.
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RARA gaat door met acties
Den Haag De organisatie Revolutionaire Anti-Racistische Actie
(RARA) zal doorgaan met haar acties- „op een manier waar niemand omheen kan." RARA stelt
dit in een brief die gisteravond in
KRO's Brandpunt werd getoond.
De actiegroep zegt verantwoordelijk te zijn voor de bomaanslag,
donderdag, op het ministerie van
Sociale Zaken in Den Haag.
In de brief meldt RARA dat het
—

„in deze tijd een eerste vereiste is
dat er een radicale, permanente
en compromisloze oppositie bestaat. In het politieke krachtenveld proberen we in te breken
met middelen die niemand kan
negeren."
De brief van RARA, die komende
week wordt gepubliceerd in het
links-radicale blad Konfrontatie,
telt tien pagina's, waarin de binnen- en buitenlandse politiek uitvoerig wordt geanalyseerd. De
brief gaat gedetailleerd in op thema's als het asielbeleid, dé WAOdiscussie, de Europese eenwording en de problemen van en in
de Derde Wereld. RARA stelt
geen enkele geloof meer te hebben in de linkse partijpolitiek.
„Links is nauwelijks bij machte
om iets zinnigs over de lippen te
krijgen. We zullen door middel
van acties ruimte moeten scheppen voor verandering."
Dr. F. Wester van de katholieke
universiteit van Nijmegen, die
eerdere verklaringen van RARA
bestudeerde, noemt de brief „een
gedegen politieke analyse." Volgens Wester heeft RARA in de
briefeen serieuze boodschap over
te brengen. „Het is een heel rationeel verhaaL Van sommige punten zou gt zeggen: daar sta ik zelf
achter. Er is geen sprake van
bombastisch taalgebruik, geen
gescheld. Een politiek commentator kan er een puntje aan zuigen."
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BUITENSPEL

Niet de Binnenlandse Veiligheidsdienst, maar de HaagZe politie gaat deklMachtop
de RaRa-terroristen kiden, zo
werd gisteren gemeld.
„Hoera!" riep subiet de politicus Dijkstal, vooraanstaand lid van de Volkspartij
voor Vrijheid en Demagogie.
Niet zodra ontstaat de moge-:
lijkheid om goedkoop te scoren of Dijkstal staat vooraan.
Maar helaas, het was weer
eens een buitenspeldoelpunt:
De procedure dit in Den Haag
gevolgd wordt, is namelijk de
procedure die altijd gevolgd
wordt. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat de Haagse politie het onderzoek leidt.
De aanslag vond in Den Haag
plaats, vandaar. Zou de aan- .
slaginZerkzjwpleegd, dan zou de politie van
Zierikzee het onderzoek in
eerste instantie ter hand hebben genomen. Zo gaat dat altijd, binnen ons bestel. Ons" -.
staatshoofd heet.niet Honee-.:
leer, maar Beatrix, dus de
BVD heeft nog nooit een dergelijk onderzoek geleid. De, B VD ontwiklcelt in die gevallen slechts Ondersteunende.

activiteiten. Dat de dienst au
officieel niet in het onderzoekt
team is opgenomen heeft ongetwijfeld betekenis, maarhet wil nog niet zeggen datcle
BVD in het geheel niet aan, .1.
het onderzoek zal deelnemen.
Wie dat denkt is ontstellend
naïef.
Stel, mr. A. Dotters van
Leeuwen, de Oliver Hardy •,;_
van onze geheime dienst, stuit door een ongelooflijk
toeval op de daders van de l
totetimmérs - anslg.Je
.

nooit hoe een koe een haas
vangt en bovendien schijnen
de wonderen nog steeds niet
de wereld uit te zijn. Stel dos,
hij zit na een zware lunch ; .
dommelend in de tram op ' s ,
weg naar zijn kantoe en hij
hoort op het bankje achter,.
zich een gesprek tussen twee
types, die hinnikend van het
lachen en voor iedereen verstaanbaar uit de doeken doen
hoe zij het ministerie van Sociale Zaken hebben opgebla-,
zen. • •
„Wat een knal, hè?"
,Nou zeg! En de toiletjuf
frciuto had niks in de gaten,.
toen ik die bom in de stortbak
verstopte'
•
Een andere manier waarop
de BVD erachter komt, kan
»za
ik mij niet indenken.
Terwijl de adrenaline
één keer het oholestirolge te in zijn aderen overtreft,
stapt mr. A. Docters van
Leeuwen — lid van D66 en
dat steekt Dijkstal natuurlijk — bij devolgende hela
uit. Hij noteert het signale-' ment van de tram, trekt zijg
schoen uit, verwijdert de hok
en draait het nummer valide
"'• •
bb
Haagse politie.. .
„Han*, politie? >ielers ›ti
van Leeuwen hier: Ik heb de
daders, héor Zij zitten in de
tram naar Scheveningen. Hélaas zijn het geen auti-im,
rialistische,,goed• A,
intelligente,
igente, op het gebied7van wapens en informatietechnologiekáitetagewoon „,
goed geiiijormeerde dertigers
met een hoge graad van be;i
veilinsbetuustzijet, zoals toij
als BVD altijd hebben gedacht, maar twee graatziel4
ouden van dagen:
Zou de politie dan niet van
deze informatie gebruik ma l
ken?-•h;
„Sorrth papa doe, maar Wij
zullen maar net doen of toef
dit niet hebben gehoord. U4
weet toch dat u dit keer trui
ten moet blijven van Dijk-.
stal? Gaat u liever een lijvig
rapport over het•stelen wn.,
tafelzilver schrijven! En wil ;
ons niet meer lastig!”
Volgens mij zou alleen
Dijkstal dat geloven.
r4.
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Bombenansehlag auf
Ministerium in Den Haag

NZZ, 3-7-1993
t

Neuer Sehlag militanter Antirassisten
pntr. Drasse!. I. Juli

Auf das niederlándisdte Sozialministerium ist
in der Nacht zum Donnerstag ein Bombenanschlag vertlbt worden, bei dem grosser Sachschaden entstand. Da die Attentatter zuvor die
Polizei gewarnt haften, wurde niemand verletzt.
Die Bombe war in Toilettenráumen des Ministeriums versteekt. Als verantwortlich ar den Anschlag meldete sich eine Gruppe, die sich «Revolutionlire Anti-Rassisten» nennt. Auf das Konto
dieser Gruppe gingen in den letzten Jahren be-

Passanten betrachten die &Wen nach den Anteltiag in
Den Haag. (Bild epa)

reits verschiedene Anschlage, die sich stets gegen
Institutionen richteten, denen eine diskriminierende Haltung gegenaber Asylbewerbern und
Auslandem unterstellt wird. Zuletzt wurde vor
zwei Jahren die Wohnung des Staatsselcrettirs im
Justizministerium verwast«. Der Anschlag- auf
das Sozialministerium galt mach Mitteilung der
Gruppe speziell der Dienststelle Arbeitsinspekdon, welde unter anderem die Anstellungsverhaitnisse von Auslándem prOft und der RepressaHen gegen Immigranten vorgeworfen werden. Der
Polizei ist es bisher nie gelungen, ein Mitglied der
mystetiOsen Gruppe zu fassen.

REF. DAGBLAD, 1- 7- 19 93
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()lemen zich in ende:e landen evenzeer voordoen.
Daarbij is de regering eerder te verwijten dat zij te
slap is en te gemakkelijk accepteert dat met name in
de grote steden in het westen vele duizenden illegalen verblijven, dan dat haar het voeren van een onmenselijk beleid verweten moet worden.
Ook het optreden van de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen, waartegen de bomaanslag zich in
het bijzonder richtte, is niet zodanig dat men z'n
toevlucht moet nemen tot geweld. De dienst houdt
zich vooral bezig met de (Nederlandse) werkgever
de illegalen In dienst neemt en daar forse winsten
van opstrijkt, omdat deze mensen met weinig geld
tevreden zijn en voor hen geen belastingen en sociale
premies betaald wonden.
Maar met de RaRa-groep hebben we te maken
met bitse extremisten, die het geweld niet seinwen
om hun sterk afwijkende opvattingen kracht bij te
zetten. Zolang de politie ze niet weet op te rollen,
zullen we met nieuwe bomaanslagen enr brandstichdngen rekening moeten houden. Maar laat de
overheid een voorbeeld nemen aan Shell en niet
•
• 'Alken voor dergelijke terreur.

Leusdense tip bij politie district Amersfoort:

`Namen RaRa-leden bekend in Den Haag'
LEUSDEN - De politie tie en binnenlandse za- speeld naar justitiele instanties in Den Haag Na herhaalde
in het district Amersfoort ken.
pogingen wilde de woordvoer(Eendand-Zuid) beeft de
Sen woordvoerder van de der nog wel kwijt dat de anoafgelopen weken ver- districtspolitie heelt dit desge- nieme telefoontjes afkomstig
schillende telefoontjes vraagd bevestigd. Uit infor- zijn uit Lensden.
waarover de redaktie Juiste spoor
binnengekregen waarin matie
Van dit nieuwsblad beschikt,
is gemeld dat de namen • blijkt dat de tips afkomstig zijn
Volgens de tipgever zijn de
van verscheidene van iemand uit kringen van de afgelopen jaren „herhaaldelijk
ondernomen ten de
Balla-terroristen al jaren Stichtingen voor Vrijheid en pogingen
. .
bekend zijn bij !laagst Veiligheid OSI. (Oud Strijders
Legioen, red.). De politieinstanties, zowel bij po- woordvoerder wilde verder
litieke kopstukken als bij geen mededelingen doen. De
de ministeries van justi- zaak is oruniddrdlijk done-ge-

politiek op het juiste spoor te
zetten" -van de RaFta-daders.
Met name na de aanslagen op
de Mama-vestigingen en op
Shell-benzinestations, in de
jaren tachtig, heeft justitie intrusie( génodit naar de mogelijke daders. Meerdere aanhoudingen bleven echter uit.
liet is overigens een publiek
geheim da: diensten als midi-

de, de Binnenlandse Veilig-:
bei& Dienst (BVD) en de Cen-.
trede Recherche Informatiedienst (CRI) in de afgelopen ja-, •
ren wel degelijk hun verdenkingen hebben gekoesterd tegen sommige personen. tiet.
ontbreken van de bewijslast

s, erveg oc pagina 3
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vormt echter een obstakel voor
aanhoudingen. Interessant is
de vraag of ook de politiek op
de hoogte is van namen en feiten.
Volgens de tipgever hebben
de heren P.J.G.A. Ego en H.
Mulder. respectievelijk voorzitter en secretaris van de
stichtingen voor Vrijheid en
Veiligheid OSL, al zes jaar geleden contact gezocht met onder anderen VVD-Tweede Kamerlid H.P. Dijkatal over „bekende namen" van nafta-terroristen. De identiteit van enkele kopstukken van de terronstische organisatie zou ook
doorgespeeld zijn naar de
toenmalige minister van justitie, Korthals-Altes. Eind vorige week heeft de anonieme tipgever contact gezocht met
Dijkstal. Tegenover deze krant
bevestigde Dijkatal desgevraagd dat hij inderdaad contact heeft gehad met de anonieme tipgever.
Dijkatal wil echter geen
commentaar geven op de vraag
of namen van RaRalkopstult
ken bekend zijn in justititle
kringen.

Lak

•

, De redaktie van. deze krant
■■
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heeft ook 05L-voorzitter P.
Ego om cSintnentaar gevraagd.
Deze weerspreekt met klem
dat binnen OSL-kringen de
namen van de Ralla-terroristen bekend zonden zijn. „Wij
hebben indertijd Inderdaad
gesproken met verschillende
politici,- onder wie Dijkstal?
Tijdens dat gesprek hebben we

••

. •

•

onze bevreemding. uitgesproken over het feit dat elke keer

als de politie indertijd een inval deed bij mogelijke RaReverdachten, de meerderheid
van de vogels al gevlogen bleek I ~.1 4r4.1X".‘.
te zijn. Ja, dat zou inderdaad
•
duiden op een lek bij justitie.
dat klopt. Wij hebben echter.
nooit beweerd dat de identiteit
van de terroristen bekend zou
.
zijn. Was dat maar waar. • ."
••
De anonieme tipgever zegt
echter zeil „namen dan wel
voldoende aanwijzingen" aan -

de politie te hebben doorgege- • ••
ven over drie kopstukken van
de Ren. Deze zouden gezocht
moeten werden in linkse Icrin•
gen (wat overigens ook een
pu- •
bliek geheim is, red).

Aanslag
De jongste aanslag van de
ReRe, eind juni, werd gepleegd
op het ministerie van sociale
zaken in Den Haag: Een bom
ontplofte op de vierde verdieping van het . ministerie en
richtte daar de nodige schade
aan. Naar aanleiding van de
aanslag loofde het openbaar
ministerie een beloning, van
f 200.000,- uit voor de tip die
'kan leiden tot de tinhouding
.•

van, de ,•daden..

••

~0.1.tOkr.44)iga:
-

2 2113
ammit btw Scitomm
De woning 'hm staatssecretarie
Kostti van justitie werd in noveniber 1991 opgeblazen, .• in
twee ministeries knalden bommen, Shell-stations en .MekroVestigingen gingen in brand.
Maar in het parlement . heeft
nog niemand met de vuist op tafel geslagen en gezegd: , Nu
moet het uitwezen!"
De baas van de .Binnenlandse
Váligheidadienat (BVD), de
heer Docters ;Van Leeuwe
wéét wie de daders zijn, al
dat beweert hij. Maar de politie
moet ze kunnen omkken en
dan is er spijk~ bewijs nodig. Dat moet bovendien.
heel zorgvuldig verkregen worden, tjant, andere
;l ehter dt verdachtea'vermfoutjel
,

beters van Leeuw*:
infiltreren moeilijk

De IRA en de ETA worden ge' noemd. Maar onder het kopje
'Politiek geweldadig 'extremisme' staat alleen de verbiiiingke
_
bPlIeduan wekkende zin: ,De politiek actoen ze dacht ée van de Rara- tainstmehe beweging had onverterroristen te. pakken te heb- minderd te kampen met een geben. De jongen die zo-ontspan- ringe actiebereidheid en met
nen met z'n voeten, op 't ver. een, gebrek aan actieterreinen
dachtenbank.je het'proces -had die tot de Verbeelding spreaangehoord, wandelde na af- . Imre'. Onder lectieem 4ihke:
looplachend de Out mg.
wordt , daar aan toegt`reefid:,
De BVD niaaktin zijn nl gepu- »XvieB uèPuifektieu lu" 31.1)!
bli4eerde jaarva~ 1992, van -- Zij bet gezien hun gerin
vreemd pnoeglIgeen'woord aan ge • invloed, beperkt —..- belang
Rara yuiL Onder het kopje !Ter- voor:de BVD vanwege hun anti,
kbristeelkarordt de,di -~ige- democratische karakter. Dat •
e~ y'lgn Pal'agiNk~h, zijadein neveinhet1992 here>
geriOkS'I Si*itiVie :gc011P1
SYriáti
inFl‘st= tE t me eche Partg~,

en de tiotikiatiache Socialistiefie Arbeiderspartij (SAP)".
Het lijkt viel of de BVD 'zich
schaamt over de onopgeloste
Rara-zaken. Minister Ien Dales
ia politiek verantwoordelijk
voor de BVD:: Wie bij haar ministerie informeert waarom er
nipte over Rara in het jaarver(dag '92 van die dienEit staat,
krijgt - te horen: „Er . is niks
nieuws te melden. Rara houdt
natuurlijk de aandacht. Zoals
de. heer Dotters van Leeuwen al
eens heeft gezegd;, al duutt het
tienjaar". .
De vraag rijst of de politiek daar
nog tien jaar genoegen mee mag
nemen. De BVD-chef stelt dat
tiet verdomd moeilijk is om te
infiltreren in: zo'n exclusief,
klein clubje" als Rara. Dat isvest
waar. Maar het jaarverslag ver. meldt dat de BVD, ook na de afslanking 'nog 562 ambtenaren
-zal tellen. Daar wordt aan toegevoegd dat het ziektepercentage 3,6 procent bedroeg. Davis
landelijk gezien niet'hoog. Met
een - lawinen* gemotiveerde
BVD-ploeg moet het dus lukken
.

in het. aarVeraleg 1993 te meia. terroristen ; kontdan:. • cle
- den Werden gepakt:Zo niet, dan
zon de heer Dodere van " Leenwen.tóch eens naar een
•• andere
job moeten gaan uitkijken.
. • )
,
$*04 Séhouivi redadersi'
'opinie aan clezefitOni.
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Venhuizenaar
had arsenaal
aan bommen
in zijn huis.

Man gepakt
ivoor wapen
handel met
RaRa
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door John van den Heuvel
en Martijn Koolhoven

AMSTERDAM, vrijdag
Justitie in Alkmaar heeft al sinds 10 juni
jongstleden de 53-jarige Jacob Theo 0. in voorarrest mede op verdenking van het leveren
van wapens en explosieven
aan de terreurorganisatie Revolutionaire Anti Racistische
Aktie (RaRa).
Aanslag huis Kosto
Wegens vermeende betrokkenheid bij de aanslagen op 13 november
j991 op het huis van staatssecretaris
Kosto (Justitie) en het ministerie van
Binnenlandse Zaken, heeft het onderzoeksteam de telefoon van Jacob
0. ruim een jaar afgeluisterd.

• De gevel van het ministerie van Sociale
"Zaken in Den Haag werd op 1 juli van dit jaar
totaal verwoest bij een RaRa-bomaanslag.

Handgranaten
Het is voor het eerst sinds april 1988
dat justitie weer een verdachte van de
Ealta-terreur in handen heeft.
Bij een inval op 10 juni in de woning
van 0. in Venhtaizen vond de politie een
enorm arsenaal aan explosieven —
waaronder de springstof TNT — handgranaten, munitie en twee complete
bommen inclusief ontstekers. Bovendien ontdekte de politie in een geheime
bergplaats een gigantische hoeveelheid
vuurwapens, waaronder automatische
wapens en bijbehorende munitie.

Springstof
Tevens werd volgens politiebronnen

een complete administratie in beslag
genomen met daarin 600 •
adressen, namen en telefoonnummers.
Bij invallen vorige maand
werd bij een kennis van 0. in
Buitenkaag ongeveer 1 kilogram hoogwaardige militaire
springstof in beslag genomen.
Enkele dagen later trof de
politie bij een relatie van 0. in
Soest drie koffers aan.

• De 53 jarige Jacob Theo 0. uit ~huizen wordt verdacht van
het leveren van wapens en explosieven aan RaRa.
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kén kofferzat vol met diver-

se soorten munitie en twee
bleken gevuld met revolvers,
pistolen en enkele zware automatische wapens.
.

Aanwijzingen
Het politieteam dat de bomaanslag op het ministerie van
Sociale Zaken op 1 juli van dit
jaar onderzoekt, beschikt over
aanwijzingen dat 0. de terreurorganisatie RaRa explokleven zou hebben geleverd.
Politiebronnen hebben dit gisteren tegenover De Telegraaf
bevestigd. Volgens het onderzoeksteam gaat het om één van
de ,grootste wapen- en explosievenvondsten ooit in ons
land gedaan.
Gisteren verklaarde de Alk• aarse officier van justitie tijdens een zitting van de raadkamer, die over de verlenging
van het voorarrest moet beslis-

sen, dat de wapenexpert 0.
volgens het openbaar ministerie in voorarrest moet blijven
„omdat zijn betrokkenheid bij
leveranties aan RaRa verder
moet worden onderzocht."

Deskundig
0. zat sinds zijn arrestatie
op 10 juni in volledige afzondering in het buis van bewaring In Alkmaar. Pas begin
deze maand zijn deze beperkingen opgeheven. Het politieteam vermoedt dat 0. niet
op ideologische gronden niet
de terreurorganisatie heeft samengewerkt, maar dat Rata
hem heeft benaderd vanwege
zijn enorme deskundigheid op
het - gebied van wapens en
springstoffen.
Aanvankelijk kwam de Alkmaarse hoofdofficier van justitie mr. Josephus Jitta gisteren desgevraagd met een keiWapengek
harde ontkenning van de mogelijke betrokkenheid van de
Nadat deze krant gisteren de
Venhuizenaar bij RaRa. Ech- informatie over zijn cliënt aan
ter geconfronteerd met de in- Meijering voorlegde2 reageerformatie waarover deze krant de deze: „Grote onzin. Uit de
beschikt deelde de hoofdoffi- lucht gegrepen. Er is geen spat
cier mede dat nader onder- !bewijs tegen mijn cliënt gezoek noodzakelijk was alvo- vonden dat hij ook maar enige
rens commentaar te leveren.
betrokkenheid zou hebben bij
De wapenexpert werd aan- de activiteiten van RaRa. Ab u
vankelijk bijgestaan door de mij nu voorhoudt dat mijnAlkmaarse advocaat mr. Her- heer Jitta in eerste instantie
top, maar op verzoek van 0. ontkent dat mijn cliënt onderheeft haar Amsterdamse con- werp van onderzoek in deze
frère mr. Nicolaas Meijering zou zijn, dan kan ik u raggen
van het kantoor Van Asperen, dat het tegendeel het geval is.
Seegers & Wassenberg advo- . Vanochtend nog vond de officaten, de verdediging overge- icier van justitie dat mijn cliënt
nomen. .
in voorlopige hechtenis moet
blijven omdat zijn betrokken• bij leveranties aan RaRa
onderzocht moet worden. Bovendien is mijn cliënt een jaar
lang getapt in verband met de
aanslagen bij Binnenlandse
Zaken en het huis van Kosto",
aldus de advocaat, die zijn
•cliënt omschrijft als een hobbyist en een absoluut ongei vaarlijke wapengek. „Ik wil
verder niet ingaan op wat er
volgens de politie bij mijn
cliënt is aangetroffen." .

~-

I

Voordeurbom
Volgens- Meijering werd
zijn cliënt ook verdacht van
het leveren van de voordeur( bom, waarmee de Alkmaarse
I crimineel Jaap van der Meij-
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den ia april van dit jaar voor
zijn woning werd opgeblazen.
. „Ook hiervoor is echter geen
• enkel bewijs. Ze vegen alles
gewoon op één hoop", aldus
de advocaat.
Jacob Theo 0. werd op 17
mei mei 1940 geboren. Na een
opleiding aan de LTS (Machi. nebankwerken) en het behalen van het diploma bankwerktuigkundige trad hij aa
de middelbare schoolopleiding in dienst als bankwerker
op de Grote Vaart. Terug op de
wal wasdi tot 1968 chef techaische dienst bij een asfalt- en
I wegenbouwbedrijf. Daarna
trad hij in dienst bij dagblad
De Telegraaf, waar hij tot 1988
op de technische dienst werkzaam is geweest. 0. belandde
in de wao omdat hij bij een auto-ongeluk een wiplash (een
ernstige nekkwetsuur) opliep.
Sinds zijn auto-ongeluk lijdt
de Venhuizenaar aan geheugenverlies. Bij vriend en vijand staat hij bekend als een
schietfanaat, die zelfs zijn eigen kogelhulzen smolt om ze
weer opnieuw te kunnen gebruiken.

. • Op 13 november 1991 werd

bet dorp Groot-Schennw opgeschrikt door een RaRe-bom
• die het pas gerenoveerde buis
van staatssecretaris Kosto ~tenderde ~veestte. De bewindsman en zijn vrouw wisten te ontsnappen aan de dood
omdat de politie ze enkele minuten voor de ontploffing uit
bed belde. Tot in de wijde omgeving sneuvelden ramen en
.werden dakpannen van de da-•
ken gerukt.
• Een totaal ontredderde
Aad Kosto sluit vlak na do ex•gloei* zijn kat in de armen. De
reden voor de aanslag toen
was 'het misdadige asielbeleid
wan de regering, aldus Rata in
.een verklaring.
Foto's: Hans Peters

•
•
•
•

DADER VAN LAATSTE BOMAANSLAG STAAT WELLICHT OP VIDEO
ZUIDAFRIKAANSE VERDACHTE SPEELT MYSTERIEUZE ROL
OOK NATIONALE NEDERLANDEN WAS DOELWIT TERREURGROEP
DE OCTOPUS-COMPUTER WEET STEEDS MEER OVER DE LEDEN

Na de aanslag op Kosto

H ET WEB ROND

eind 1991 wist men het
i

zeker. Arrestatie van de
duistere RaRa-schimmen
was een kwestie van
dagen. Maar wat volgde

S LUIT ZICH

was slechts een eindeloze reeks BVD-blunders. Deze zomer
kon de terreurgroep zelfs tien kantoren van
het ministerie van Sociale Zaken opblazen.
Zijn de onzichtbaren dan echt ongrijpbaar?
Of sluit het

web zich eindelijk na deze

laatste brutale terreurdaad? Panorama ging
op onderzoek, vond nieuwe
feiten en sprak deskundigen. "De politie weet
wie het zijn, maar kan niets bewijzen."

TEUT PIM CHRISTIAANS EN HENK HANSSEN M.M.V. PETER R. DE VRIES
PANORAMA 34

DE OCTOPUS-COMPUTER COMBINEERT NU DUIZENDEN GELE'

er fiN DAVERENDE
klap verandert het
trotse gebouw in
een spookhuis.
Door kortsluitingen flikkeren lichten aan en uit, spuiten fonteinen water alle kanten op. Het
is precies drie uur in de nacht
van woensdag 30 juni op donderdag I juli. In de toiletten op
de vierde etage van het ministerie van Sociale Zaken explodeert een zware bom die liftdeuren verbuigt en ijzeren
trapleuningen omkrult. Tien
kantoren van de gewraakte
Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) worden met
orkaankracht weggevaagd.
Twee uur na de explosie komt
bij Radio Rijnmond een fax
binnen. (..) De DIA heeft een
spilfunctie in de jacht op illegalen.

M

Met deze actie hebben wij een
grens willen trekken en deze mensenjagers voor een moment willen
laten voelen hoe het is om opgejaagd te worden." Is getekend,

Raka. De brief eindigt met een
sinister: Tot de volgende keer...*
DE JACHT OP DE
TERRORISTEN: UN
LANGE RIJ MISSERS
EN BLUNDERS
HOE IS nar MOGELIJK? Ar VANAF
1985 is er met man en macht
jacht gemaakt op RaRa-leden.
twee speciale rechercheteams
,— zijn ingezet Ze beschikten over
miljoenenbudgetten. villa's.
een compleet wagenpark. de
modernste opsporingsapparatuur. En had BVD-chef dr. A.
Doctors van Leeuwen na de
aanslag op staatssecretaris
Kosto niet gesuggereerd dat
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RaRa • Tot e vol gende kee
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Anderhalf jaar later zijn de
druiven wel heel zuur voor Nederlands bekendste 007: een
met chirurgische precisie geplaatste bom bij Sociale Zaken
onderstreept hoezeer hij heeft
gebluft. Het is een dag na de
aanslag dan ook niet RaRa
maar de BVD die er in het parlement van langs krijgt: voor

22

r

de zoveelste keer heeft de
dienst gefaald.
Al in het eerste rechercheteam dat vanaf 1985 jacht
maakte op RaRa ging het mis.
Kort voor de voorgenomen
arrestatie van vermoedelijke
RaRa-leden in 1988 strooide
een HVID'er roet in het eten
door aan de pers te ~ppen dat de verdachten 24
uur per dag in de gaten weit-

seraf beschuldigde de politie
de BVD ervan bewust informatie achter te houden terwijl de
agenten van de CRI en de BVD
elkaar ervan verdachten dat de
een de ander afluisterde. De
Haagse politie laat daarom sussend weten dat het onderzoek
naar de bomaanslag op Sociale
Zaken zdnder de BVD zal worden verricht.
Het recherche-team dat in

den gehouden. Volgens de
verontwaardigde politie
konden de verdachten zich
hierdoor voor hun arrestatie
ontdoen van belastend materiaaL Ook in het 'Bommen-

team' dat joeg op de daders
van de aanslag op het huis van
staatssecretaris Aad Kosto blijken BVD, CRI (Centrale Recherche Informatiedienst) en recherche buitengewoon stroef
te hebben samengewerkt. Ach-

de stilte na de klap wordt geformeerd bestaat uit een kern
van vijftien rechercheurs van
de Haagse politie en de au en
staat onder leiding van een inspecteur wiens naam om veiligheidsredenen geheim wordt
gehouden. Maar de BVD werkt
op de achtergrond wel degelijk
mee. *Ze verstrekken gevraagd
en ongevraagd informatie,"
zegt politiewoordvoerder Hans
Schreuders.

EANORAMA34
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LANGZAAM MAAR ZEKER RIJST HET BEELD OP VAN DE DADERS
arrestatie van de ~eden
slechts een kwestie van dagen was?
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Gehoopt wordt dat de samenwerking tussen justitiële
diensten en BVD ditmaal soepeler zal verlopen, omdat mr.
JA Slok, de Haagse hoofdofficier van justitie die deel uitmaakt van het beleidsteam, als
een expert geldt in de relaties
tussen geheime diensten en politie.
MET TWEE TON
TIPGELD EN HYPERMODERNE APPARATUUR
WORDT DE
JACHT HERVAT
EVENALS HET VORIGE zammachnteam dat op RaRa joeg,
krijgt de nieuwe ploeg de beschilddng over een groot

IS OVER RARA

WAT IS OCTOPUS
PRECIES?
Zoals de naam al aangeeft
is Octopus een programma dat zijn tentakels uitstrekt naar vrijwel elke
s orm van informatie en
deze vervolgens TAK elkaar verbindt: processenverbaal, tapverslagen tvan .
afgeluistrdon},
dag- en nachtrapporten,
gegevens van de Herkenn ingsd lenst IIKD, de Criie Inlichtingendienst
~Fr ook van de keineenregistratie en de burgel ijke stand Daarnaast is
er de mogelijkheid tot opslag van gegevens van de
Vreemdelingendienst, de
110D, de Kamer van koophandel, de Sociale Dienst,
de Centrale Kredietregistrat ie BKR, het GAK ende
ziekenfondsen. Het programma voorziet in de
mogelijkheid om in de
toekomst ook met beelden geluidsmateriaal om te
gaan: vingerafdrukken,
foto's en digitale spraak
kunnen dan ook naar het
scherm worden geroepen_
In principe is elke combinatie van gegevens uit
de computer tevoorschijn te halen: welke
blauwe motorvoertuigen
in een bepaalde periode
zien in de buurt van
elke mensen hebben geprobeerd telefoisch contact op te ne' en met verdachte Y?
Welke pi ncodebetalingen zijn gedaan bij liet
filiaal van vestiging 7?
En met de scan-kassa's
van tegenwoordig is dan •
ook nog te achterhalen
welke artikelen precies
zijn aangeschaft.
Octopus is ontwikkeld
door het Utrechtse softwarehuis Cap Gemini Pandata in samenwerking
met de grote Zuidhollandse politiekorpsen Het programma wordt door de
polit ie 'het recherchessys- :
teem van de jaren negen
tig*genoemd.

budget en de meest geavanceerde elektronica. Zo mogen de rechercheurs gebruikmaken van hypermoderne apparatuur waarmee hun communicatie optimaal is beveiligd tegen afluisteraars. Deze digitale

'spraalcvessluierings-crypte is
normaal slechts voor de BVD
weggelegd omdat het te duur
zou zijn er alle politiekorpsen
mee uit te rusten. Het team
wordt met nog een ander kostbaar wapen uitgerust: twee ton
tipgeld.
"We hebben het tipgeld zo
hoog mogelijk gemaakt om het
belang aan te geien dat we
hechten aan dit onderzoek,"
zegt politiewoordvoerder
Schreuder. "je hebt te maken
met een delict dat 's nachts
heeft plaatsgevonden dus er
zijn weinig getuigen. Iemand
die een bom plaatst, laat geen
visitekaartje achter."
Of toch... Het ministerie van
Sociale Zaken blijkt over een
elektronisch geheugen te beschikken. "Er zijn twee manieren om dit gebouw binnen te
komen," zegt een leidinggevende beambte van de afdeling Beveiliging en Veiligheid op het
ministerie van Sociale Zaken.
die zijn naam liever niet afgedrukt ziet. "Via de nooduitgang of de hoofdingang. Als de
deur van de nooduitgang opengaat, wordt dat elektronisch
geregistreerd en vastgelegd.
Daarom weet ik dat die deur
toen niet is gebruikt."
Omdat de recherche verder
ook geen braaksporen als een
ingeslagen ruit heeft gevonden, gaat men ervan uit dat de
daders door de hoofdingang
van het gebouw zijn binnengekomen. De vraag is alleen wanneer en hoe precies. "Na acht
uur 's avonds kunnen alle ruim
1800 medewerkers van het ministerie het gebouw betreden
via een elektronische sleutel,
een zogenaamde key-card," zegt
de goed ingevoerde bevelligingsbeambte. "Als je daar gebruik van maakt, worden de
gegevens van de gebruiker
elektronisch onthouden. Boven de hoofdingang hangt
bovendien een videocamera.
Vanaf acht uur 's avonds tot

Gd 11:
staatsseerstarb
hits heft de
wekt *P zijl
nek
eerled.
Edna tere
su bas
gevend dat
Nel ss
veergeld ral
~ma ad
tie 11.11.-dmi,
ze beleeft k
WD.
zeven uur 's ochtends draait
er een band mee, iedereen
die binnenkomt, staat op
beeld. Alle videobanden zijn
door de politie meegenomen."

Als de daders inderdaad 's
avonds via de hoofdingang binnen zijn gekomen, betekent dit
dat de politie letterlijk zicht
heeft op een RaRa-lid in actie.
Het is alleen de kunst uit de
vele tientallen bezoekers die
onder het oog van de camera
zijn doorgelopen de dader te
traceren.
Ook uit het technisch onderzoek dat de politie in de
eerste week na de aanslag verrichtte. zijn aanknopingspunten gedestilleerd. "Maar het
enige wat ik kan zeggen, is dat
er een hoeveelheid puin en ree
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ten is meegenomen. Niet alleen resten waar explosieven
op gevonden zijn, maar we willen ook weten hoe het explosief verpakt was." zegt politiewoordvoerder Schreuder.
WAAROM BLEEF
DE AANSLAG OP
NATIONALE NEDERLANDEN GEHEIM?
DE RESULTATEN VAN HET TEM!.

nisch onderzoek, getuigenverklaringen van omwonenden en
personeel, de veertig tips die
zijn binnengekomen na uitloving van het tipgeld: al deze ge
geven worden door het rechercheteam verwerkt. Hiertoe
gebruikt de Haagse politie
het zeer geavanceerde Octopus-computersysteem (zie ►

'NET ALS DE RAF-LEDEN KOMT DE RARA-CLAN UIT GEGOED!

kader) dat voor het eerst
werd ingezet tijdens de jacht
op de daders van de Kostaanslag. Het programma is
in eerste instantie ontwar
pen als het wapen tegen georganiseerde misdaad. Het
combineert gegevens uit alle
denkbare bronnen in bijna
eindeloze variaties totdat
langzaam maar zeker een
beeld oprijst van de 'dadertroel?:

Zoals elke computerbezitter
weet, duurt het echter enige
tijd voordat je een nieuw programma onder de knie hebt en ook de recherche ontkwam
niet aan deze oerwet. Het moderne wapen dat de politie de
weg zou wijzen naar de RaRaactivisten bleek in de praktijk
juist tot grote vertragingen in
het onderzoek te leiden. De
jacht op de daders van de
Kosteaanslag werd geopend
met een hoofdpijnverweldrende computercursus van drie tot
vijf dagen. Tijdens het hele onderzoek bleven de doorgewinterde rechercheurs worstelen
met de toetsindeling. 'Meer
dan de helft van de teamleden
vond Octopus niet gebruiksvriendelijk" klaagde de leider
van het Bommenteam in het
Algemeen Politieblad. Inmiddels
heeft het huidige rechercheteam de elektronische inktvis
wel weten te temmen. Maar alvorens het systeem een profiel
van een dadergroep op het

van de jaren tachtig, in de tijd
van de Makrebranden en aanslagen op bedrijven die zaken
doen met Zuid-Afrika. Het eerste rechercheteam van politie
en justitie zoekt de RaRa-ver
dachten op dat moment vooral
nog in kringen van and-apartheidsactivisten.
Hoofdverdachte van de
brandstichtingen en bomaanslagen is de naar Nederland ge-

tour van Nationale Nederlanden in Rotterdam (zie kader). De Zuidafrikaan I.R. blijkt

nog steeds in Amsterdam te
wonen en moet hartelijk lachen om de BVD-vermoedens.
'Ik werkte toen inderdaad voor
de Anti Apartheidsbeweging
en weet dat ik ook een tijdje in
de gaten ben gehouden." vertelt hij. "Misschien hebben ze
me met iemand anders verwis-

'HET SPOOR WIJST NAAR AFGESTUDEERDEN IN AMSTERDAM OF
scherm tovert, moeten reeksen
gegevens worden ingevoerd.
"Het is net puzzelen," zegt Pe
ter Holle, de Amsterdamse rechercheur die in 1989 aan de
universiteit van Leuven afstudeerde op het onderwerp Misdaadanalyse. "Je hebt allemaal
kleine deeltjes die je logisch
probeert neer te leggen. De
hoeken haal je er zo uit, en ook
de randstukken. Op een gegeven moment begin je dan te
zien wat voor soort puzzel het
is."
Octopus herbergt al vele
duizenden puzzelstukjes van
RaRa die in de loop der jaren
verzameld zijn. De eerste data
stammen uit de tweede . helft
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vluchte Zuidafrikaanse dienstweigeraar I.K., zo blijkt uit
nooit eerder gepubliceerde
BVD-gegevens. De dienstweigeraar zou zijn instructies van
een in Londen woonachtige
vertegenwoordiger van het
ANC hebben ontvangen, die op
zijn beurt werd geïnstrueerd
door de Russische ambassade
in Engeland. Steeds aan de

seld. ik had in ieder geval niets
met RaRa te maken. Daar is de
recherche kennelijk tenslotte
ook van overtuigd geraakt,
want ze laten me nu al jaren
met rust."

vooravond van aanslagen re
gistreert de BVD ontmoetingen tussen de twee activisten. Een van de
terreurdaden waar het duo
van verdacht wordt, is de tot
dusver zorgvuldig geheimgehouden poging tot brandstichting in het hoofdhaar)•

EIND OKTOBER 1987 VERLEGT

IS RARA EEN NAAM DIE
STEEDS DOOR ANDEREN
WORDT GEBRUIKT?

het Landelijk Co8rdinatie
Team de aandacht naar een
groep van vijftien Amsterdammen uit het krakersmilieu van
de Staatsliedenbuurt. Het
speurwerk leidt op 11 april
1988 tot de arrestatie van acht
verdachten, onder wie de in-
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SI budo led hát-Atrga kam Haktedinar in 11111 te stam. Oerden kern
sterks — lak Mar ie Bdusilreslit — dur
lisits-msispe Mee is de as gelegd.

middels tot boegbeeld van
RaRa uitgegroeide René R. Uiteindelijk worden zeven verdachten vrijgelaten. Alleen
elektronica-hobbyist René R.
wordt veroordeeld tot achttien
maanden gevangenisstraf
waarvan zes voorwaardeLijk. Hij
NIJMEGEN'
wordt verdacht
van betrokkenheid bij aanslagen op Shell-stations. Makrovestigingen en de Schiedamse
drukkerij Elba. "Wat is de waar
de van een lullig Makro-brandje tegenover een druppel zwart
bloed? Niets, wat mij betreft,"
doceert R. aan de rechters.
Tijdens zijn proces kondigt
hij een koerswijziging van
Rake aan die van profetische
waarde blijkt. Tot dan toe zijn
de aanslagen steeds gericht tegen bedrijven die economische
banden onderhouden met het
Zuid-Afrika van de apartheid.
Nu blijkt voor het eerst dat
RaRa dicht bij huis een nieuwe
vorm van apartheid heeft ge
vonden, het fort Verenigd Euro-

LEUS'

NATIONALE NEDERLANDEN:
DE KLAP DIE
NIEMAND HOORDE
In de derde week van juni 1986 is een
bomaanslag gepleegd op liet hoofd
.
kantoor van Nationale Nederlanden
Rotterdam. Dit blijkt lilt geb C111)C BVDgegevens waarop Panorama de hand
heeft weten te leggen.
Hoewel niemand de verantwoordelijkheid van de aanslag heeft opgeëist,
bad de BVD sterke vermoedens dat
RaRa erachter zat .
De aanslag op Nationale Nederlans uitgevoerd niet een brandbom
n een zorgvuldig nagemaakte doos
oor computerpapier was gemonteerd
Het pakket is per post naar National e
Nederlanden gestuurden was geadresseerd aan het computercentrum van de
maatschappij. Daar kwam de bom Midden in de nacht tot ontbranding. De beginnende brand werd echter door de
sprinkler-installatie geblust.
Nationale Nederlanden is daardoor
aan een ramp ontsnapt. Het computercentrum vormt namelijk het kwetsbare geheugen waarin alle clientinformade betreffende levensverzekeringen
ligt opgetast.
Nationale Nederlanden is waarschijnlijk als doeheit gekozen- Uri-Mat
zij belangen had in Zuidafrikaanse bedrijven. Op het moment van de aanslag
bezat het bedrijf vijfentwintig procent
van de aandelen van de Zuidafrikaanse
levensverzekeringenmaatschappij Sage
I loldings Ltd. Een week later werden
deze aandelen aan Sage Holding in Pretnria verkocht, waarmee Nationale Ne-M liet eerst sinds -1888
enkele economische band meer
iet Zuid-Afrika heeft.
Zowel de Rotterdamse politie als Na-- tonale Nederlanden bevestigt dat ei
een bomaanslag heeft plaatsgevonden:
Volgens Alida Wormser, woordvoerdst er van Nationale Nederlanden, is niet
meer te aditedtalen waarom men de
aanslag buiten de publiciteit heeft ge houden. "Maar ik vermoed dat men
geen paniek wilde zaaien "
Waarschijnlijk is er 110g, een andere
reden: de verzekeringsmaatschappij
wilde niet naar buiten brengen dat
men gezwicht was voor anti-apartheidsterreur. Het is de vraag hoeveel
andere bedrijven onder druk van nooit bekendgemaakte RaRa aanslagen ei- .
eren voor luns geld hebben gekozen en
hun belangen in alle stilte uit Zuid-Afrika hebben teruggetrokken.

igten

voor

pa dat de muren optrekt om de
stroom vluchtelingen uit arme
landen te weren. Volgens R.
'wezenlijk hetzelfde als de
apartheid in Zuid-Afrika'.
KoengwijziSingen , persverklaringen. interviews: iedere letter die van Rake af .
komstig is wordt in het
geheugen van Octopus opgeslagen en verwerkt tot analyses die motivatie, psychologie en uiteindelijk
persoonlijkheidskenmerken
van de activisten moeten
blootleggen. Maar ondanks de

vele honderden megabytes aan
data die Octopus inmiddels
over RaRa heeft opgeslokt. willen er maar geen namen en
adressen in samenhang met
sluitende bewijzen op het
scherm komen. Er blijven te
veel vragen over in het systeem
die als computervirussen het
zicht op een finale oplossing
blokkeren. Is RaRa slechts een
ideologie in plaats van een vaste groepering? Is RaRa slechts
een naam die door steeds weer
andere activisten wordt gebruikt? Of is er sprake van twee
verschillende groepen die onder het banier van RaRa opereren? Is de groep van de antiapartheidacties een andere
dan de bomurenleggers en
brandstichters die tegen het
asielbeleid ten strijde trekken?
Zit René R. in zijn eentje achter
alle aanslagen? Het ItaRatestand in Octopus is een grabbelton vol raadsels met daartussen slechts een enkel
antwoord.
HET IS EEN KLEINE
GESLOTEN GROEP,
ZEGGEN EXPERTS
EXPERTS

TWIJPBLEN ER NIET AAN

dat RaRa uit een uiterst kleine.
gesloten groep mensen bestaat.
De leden zijn dertigers en veertigers. Ze zijn goed ontwikkeld,
waarschijnlijk academisch geschoold. "Het zullen waarschijnlijk mensen zijn uit de
hoogtijdagen van de kritische
beweging," vertelt polemoloog
drs. Leon Wecke, een van de auteurs van het boek RaRa, de ro
denertng achter de bom. In dit
boek onderwierp Wecke de verklaringen en 'zelf interviews'

die RaRa uitgaf aan een zeer
diepgaande studie naar woordgebruik. betoogtrant en schrijfstijl. 'Hun teksten zijn beslist geschreven door meer
dan een persoon," zegt de
wetenschapper. Mc denk dat
het een heel klein groepje is
maar het zou me sterk verbazen als het er meer dan
drie zijn. Wat de BVD toentertijd zei, dat het om dertig
tot veertig mensen ging,
daar is geen sprake van. Dan

waren ze al lang tegen de lamp
gelopen in een land als Nederland. Docters van Leeuwen zei
ook dat hij die groep verdachten niet 24 uur per dag kon
schaduwen, maar hij is kenne-

lijk ook niet in staat om er één
verdachte uit te pikken. De
BVD kan kennelijk geen onder
scheid maken tussen de
groepsleden. Waarom looft
men anders nog eens twee ton
tipgeld uit? Die hoge beloning
is een indicatie dat men niet
erg veel zekerheid heeft en
nieuwe aanlmopingspunten
zoekt.'
Wecke vermoedt dat de onzichtbare RaRa-cel uit 'denkers
en doeners' bestaat. "In de laatste verklaring is dat onderscheid minder scherp te maken. maar in de verklaring na
de Kosto-aanslag school een opvallend contrast: met een bijna
kinderlijk soort onderbroekenlol schreef RaRa over 'explode-
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rende toiletpotterf, terwijl anderzijds het gebruik van geweld juist zeer omzichtig werd
gemotiveerd. Vandaar dat ik
zei: De groep lijkt zich te splitsen in ideologen en mensen
die minder moeite hebben met
het gebruik van geweld. de
denkers versus de doeners.* Uit
de academische betoogtrant
die RaRa hanteert, leidt Wecke
af dat de daders in elk geval
meer dan middelbare school
achter de rug hebben.
"Waarschijnlijk gaat het om
afgestudeerden, Ik vermoed in
een van de sociale wetenschapomootbadt trate loon OM*.

Shell claimt schild

Isaintad, 11117: nar de
zwakte kar islása de .1111*Itro
afdam begalages hij su
Skell-statiu.
pen. Politicologie, sociologie of
mischien wel kritische theologie. In die vakgebieden vind je
een aantal redeneringen van
het RaRa-soort terug. Die vakken worden vooral aan de universiteiten van Amsterdam en
Nijmegen gegeven, maar dat
wil natuurlijk niet zeggen dat
de daders ook uit die steden afkomstig zijn. De teksten ademen ook een soort pastorale
bezorgdheid over het lot van
de wereld, misschien dat een
van de leden van origine ►

'DE BVD WEET EXACT WIE ZE ZIJN...'
uit Brabant afkomstig is. Opvallend is ook het gebruik
van het woord 'smoel*, een
woord dat met name in de
regio Amsterdam voorkomt"

k

"HET ZIJN OVERJARIGE
PUBERS, DIE ZICH
BLIJVEN VERZETTEN"
WAT DRIJFT IEMAND TOT TER-

~isme? De criminoloog prof.
dr. G.P. Hoefnagels veronderstelt dat er ook in het persoonlijke leven van een militante
demonstrant een aantal voorwaarden aanwezig moet zijn
voordat hij van activist verandert in een terrorist 'Daar is
niet zoveel over bekend, maar
uit studies naar het profiel van
RAF-terroristen blijkt dat het
mensen zijn die zich heftig
hebben verzet tegen hun ouderlijk milieu: zegt Hoefnagels. die de sociaal-psychologische achtergrond van de
Duitse terroristen vergelijkbaar acht met die van de mensen achter RaRa. "De meeste
RAP-leden kwamen uit brave, goede, zelfs gegoede milieus. Maar hun verzet daartegen mondde nit in een
fixatie, op een bijna pathologische manier. Overjarige
pubers bij wijze van spreken. die zich niet meer van
kun protesthouding los
lommen maken. Integendeel,

het verzet tegen een autoritaire vader projecteren ze later op
de staat. Zoals ze het ouderlijk
gezag betwistten, zeggen ze nu
tegen Vadertje Staat: Deze
rechtsorde is de mijne niet"
Hoefnagels, die bij verschillende politie-onder
zoeken een bijdrage heeft
geleverd aan de dadergroepanalyse, twijfelt er niet aan dat
het rechercheteam de psychologische overeenkomsten tussen RAF en RaRa ook ziet "Zeker, ik denk zelfs dat de
politie weet wie het zijn.
Maar daarmee is nog niet bewezen dat zij de bom hebben
geplaatst."
Na de aanslag op het minis-

terie van Sociale Zaken zei een
'anonieme zegsman' van de
BVD in de pers dat de dienst
exact wist wie er achter de aanslag zit. Het zou gaan om een
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groep van vier of vijf personen
die ook verantwoordelijk is
voor de bomaanslag op het
huis van Kosto. "We zijn predes op de hoogte van het
doen en laten van de poep.
Ze worden grondig in de gaten gehouden. Maar het is
bijna onmogelijk mensen te
schaduwen die weten dat dit
gebeurt"
Betzeft deze uitspraak (op-

nieuw) onnozele bluf van de
BVD of volgt de inlichtingen
dienst hier een welbewuste tactiek? Uit de ervaringen van
mensen die eerder werden ver
dacht van RaRa-aanslagen
blijkt dat de BVD soms juist

daardoor ongewild ervaring
opdeden met BVD-tactieken.
Diverse verdachten beklagen zich over het feit dat zij
openlijk gevolgd zijn door
agenten met videocamera's en
dat hun werkgevers, ouders en
vrienden door de BVD zijn 'gewaarschuwd' voor hun vermeende terroristische activiteiten. "Hoe zou jij het vinden als
je baas of je ouders je opeens
bellen met Zeg. war ben jij nou
mee bezig, hier is net een agent ge-

fan ellebadd ia Mes aas da Rib dis k1 lik^U-

Mr

ilwt, keet it liekhrlials te stam
t: di aanlag sp.

weest die zegt dat jij achter die
bom op Kosto zit: vraagt Anne-

lies Borsboom, co-auteur van
het boek. "Uit de gesprekken
die ik voerde met diverse link-

'...MAAR HET IS ONMOGELIJK HEN TE SCHADUWEN'
geen enkele moeite doet om
een persoon ongezien te schaduwen. Integendeel. In het dit
jaar verschenen boek Opening
van Zaken - een ander BVD-jaar
verslag worden diverse voorbeelden aangehaald van situaties waarbij de BVD
welbewust laat merken iemand onder observatie te houden. Het boek is geschreven
door het links-kritische onderzoeksbureau Jansen en Janssen
uit Amsterdam, dat tal van
mensen sprak die van banden
met RaRa worden verdacht en

se activisten blijkt één ding
glashelder de BVD kiest welbewust voor een tactiek van intimidatie en probeert RaRa-sympathisanten in hun eigen
omgeving te brandmerken en
daarmee sociaal te isoleren. Als
ze RaRa niet met een strafrechtelijke aanpak klein kunnen
krijgen, zullen ze het op een
andere manier proberen?
Het doel lijkt alle middelen
te heiligen: BVD-chef Docters
van Leeuwen is ervan overtuigd op deze omstreden wijze
de daders ooit in de kraag te
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vatten. Begin dit jaar beloofde
hij voor de tv-camera van Paul
Witteman met de RaRa-zaak bezig te blijven "tot hij is opgelost. Of dat nu tien jaar duurt
of twintig jaar, dat maakt niet
uit. (...) Als je terrorisme wilt
bestrijden en je bent niet bereid om je dan een termijn van
tenminste tien en waarschijnlijk twintig jaar voor ogen te
stellen, begin er dan niet aan.
Dat hebben we in het buitenland ook gezien. Een aantal
buitenlandse organisaties, de
RAF bijvoorbeeld, is toch
aanzienlijk beschadigd in
zijn activiteiten door een
zeer persistente en consequente houding van de overheid.
Een houding die uiteindelijk
resultaten heeft afgeworpen.
Dat zullen wij ook doen?
De BVD-chef weet het zeker.
Eens breekt de dag aan waarop
hij klip en klaar antwoord kan
geven op de vraag 'RaRa, wie
ben ik?' Het valt alleen te wezen dat het arrestatieteam dan
een bejaardenhuis zal moeten
overvallen omdat de Ralta-le
den tegen die tijd oud,
grijs en ongevaarlijk zijn
geworden. ■
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Bestrijders RAF en IRA
ingezet tegen RaRa
Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM — Het speciale
politieteam dat de bomaanslagen op het ministerie van sociale zaken, justitie en de woning van staatssecretaris Kosto onderzoekt, heeft de hulp
ingeroepen van Duitse en Britse bomexperts.
De specialisten van het

Forensk

science laboratory van de metropoliten police in Londen en het laboratorium van het Oundeskriminalamt

in Wiesbaden hebben de bomresten
die zijn gevonden bij de aanslag op
Sociale zaken inmiddels geanalyseerd. Volgens politiebronnen levert dat zoveel informatie op dat
ook het materiaal van andere vermeende RaRa-aanslagen opnieuw
tegen het licht wordt gehouden.
Ingewijden zien de bemoeienis van
buitenlandse specialisten als een
nieuw stadium in het onderzoek
naar Rara. De Duitse en Britse experts hebben een uitstekende naam
op het gebied van de analyse van

bomresten en het herleiden van de
soort springstof die is gebruikt,
door de jarenlange ervaring met
aanslagen van de terroristische
Rote Armee Fraktion (RAF) en het
IRA. Die ervaring kan bij het onderzoek naar RaRa goed van pas komen.
Volgens de Haagse politiewoordvoerder H. Schreuder komt het vaker voor dat politiediensten bij heel
gespecialiseerd onderzoek de hulp
inroepen van buitenlandse experts,
„zoals de politie in het buitenland
I soms ook de hulp van Nederlanders
inroept". Hij wil de medewerking
van de RAF- en IRA-bestrijders aan
het RaRa-onderzoek „bevestigen
noch ontkennen".
De buitenlandse hulp bij de analyse
van de gevonden resten van de bom
lijkt erop te wijzen dat het gerechtelijke laboratorium in Rijswijk, dat feitelijk verantwoordelijk is voor het
onderzoek naar de exacte herkomst
van het gebruikte materiaal en de
aard van de munitie, niet in staat is
die klus te klaren. In politiekringen
worden openlijk vraagtekens gezet
bij de kwaliteit van de analyses van
het gerechtelijke lab. De technische
rapporten die het na de aanslagen
aan de politie heeft geleverd, hebben het RaRa-team tot nu toe weinig handvatten gegeven.
Het centrale RaRa-team, dat bestaat
uit vijf tot zeven specialisten en
daarnaast hulp krijgt van enkele
subteams die onafhankelijk van elkaar deelterreinen van het onderzoek voor hun rekening nemen, is
momenteel 'een onzichtbaar web'
aan het spinnen, zo heet het in politiekringen.
De Binnenlandse veiligheidsdienst
(BVD) zou nog wel degelijk in het
centrale team vertegenwoordigd
zijn, in tegenstelling tot andere berichten als zou de BVD wegens blunders in het onderzoek naar eerdere
Rara-aanslagen, nu buiten het rechercheteam worden gehouden.
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DE PARANOIA ROND

In 1955 werd er brand gesticht bij de flakro in Duivendrecht. De aanslag werd geclaimd
door RaRa. een tot dan toe volledig onbekende groepering. Acht jaar later zijn er inmiddels
70 aanslagen geclaimd door RaRa, waarvan de aanslag op het huis van staatssecretaris Kosto
de beruchtste is. Twee ton tipgeld is inmiddels de beloning van Justitie voor wie de
RaRa leden kan aanwijzen. Aanglizien er na al die jaren wel bekend is in welke kringen
leden van Rara gezocht moeten worden, wordt er volop aangewezen. maar men kan niks
bewijzen. Dus wordt er, vooral door de BVD. steeds meer achtervolgd en geinfiltreerd in die
kringen. Met als enig resultaat tot nu toe: een groeiende paranoia.
Revu beschrijft de paranoia van RaRa en BVD. En reconstrueert een praktijkgeval: hoe de
BVD, op zoek naar RaRa verdachten, infiltreerde in een elektronica bedrijf in Den Bosch.

Door Lizette Dalebout 8. Arnold Karskens
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Wie er achter RaRa zitten, kan nog steeds niet bewezen wor-

René R. heeft in 1989 een half jaar

den. Zeker is dat de Bvt), na zich echt op anti-apartheids-

in de cel gezeten wegens poging tot

activisten te hebben gericht, vooral zoekt in de kring e n van

brandstichting hij de paspoorten-

mensen die vroeger I' 16's bekladden en met de ME vochten

fabrikant Elha in Schiedam. Betrok-

PAEANOIA ROND

hij ontruimingen.

kenheid bij andere aanslagen als de Makni-branden werden

Deze kring zit vooral in enkele grote steden -als Amsterdam,

onbewezen geacht of de bewijzen waren niet rechtmatig ver-

Den Haag, Den Bosch- en lijkt vrij groot. Volgens een

kregen.

potentiele RaRa-verdachte gaat het om circa dertig mensen

Marianne Meijerink, hoofd persvoorlichting van Artsen

waar de Km zich op concentreert. Omdat bewijzen tegen

zonder Grenzen: "Ik naam van René R. is hier inderdaad

hen ontbreken, worden ze niet verhoord. Iaat staan gearres-

bekend. Hij heeft een groot gedeelte van het traject doorlopen

teerd. Wel wonden ze achtervolgd, aangesproken, afgetapt,

om naar het buitenland -ik meen Liberia- te worden uitge-

lastig gevallen en wordt Cr geïnfiltreerd. En dat weten die

zonden. Kort voordat dit ook daadwerkelijk zou gebeuren.

mensen ook, zodat zij op hun beurt menigmaal het spel mee-

stond er een artikel over René R. in De Tt:legraaf. Wij werden

spelen en, net als de BVD, een cultus van geheimzinnigheid

er op attent gemaakt dat het hier dezelfde René R. betrof als

hebben g,eereéerd. In die situatie kan iedereen een verdachte

degene die voor ons zou gaan werken. Wij hebben hem niet

zijn of worden: of niemand.

kunnen uitzenden. 'len eerste omdat hij het nooit verteld

Een ex-lid van de actiegroep Onkruit: "De actievoerders van

had en ten tweede omdat de werkwijze van de RaRa. het

weleer hebben carrière gemaakt Of zijn gestrand en leven van

gebruiken van geweld, ver agaaat van onze doelstelling. Dan

een uitkering. Enkelen die -zoals oude hippies- het nooit beu

moet je dus gaan inschatten of. ondanks dat. iemand toch hij
ons kan werken. Maar doordat hij ons nooit wat
verteld had. kregen wij niet eens de kans om die

René R. werd cH ,0

inschatting te maken. Dus zijn we ermee gestopt."

e \iv e e n

Een man van veertig jaar zegt tot de groep van circa
30 mensen te horen die door de BVD als RaRa-acti-

door Artsen zonder Grenzen

vist wordt bestempeld. "Ik BVD heeft meerdere
malen mensen in mijn omgeving geprobeerd tc
intimideren. Mijn vriendin werd op straat aange-

voor een baan in Afrika.

sproken door een BVD-er. 'Wil je niet praten met

ons? In Duitsland praten v£ ook,' zei-ie.

Vanwege zijn

(-,.„ -verleden

"Ik ben zelf ook lange tijd gevolgd. Je wordt er
gestressed. onrustig en wantrouwig van. lets privé

durf je niet over de telefoon te melden. Wie weet
hoe ze dat misbruiken. Met bewijzen komen ze niet
op de proppen. Dus gaan ze pesten. De BVD doet
worden, zijn doorgegaan in RaRa. Door hun lange actiever-

wat ze wil, ze wordt niet teruggefloten. Justitie heeft als taak

leden hebben ze een groeiproces doorgemaakt waarbij durf

de rechtsstaat te beschermen via juridische procedures. Nu

en onderling vertrouwen zijn gekweekt."

neemt de BVD die functie over zonder enige controle."

Er doen veel speculaties de ronde, veel verhalen over de BVD
en als gezegd: iedereen doet vooral hal geheimzinnig.

De Binnenlandse VeiligheidsDienst infiltreerde tweemaal

Een ander ex-lid van de groep Onkruit: "Je moet jarenlang

tevergeefs in een werkplaats van RaRa-verdachten. Deze

ervaring hebben als actievoerder om zo lang uit handen te

werkplaats wordt 'de Elektronische Werkplaats genoemd en

blijven van de politie. Geen telefoon en post gebruiken. Niet

is gevestigd in het centrum vans Herrogenbosch. De mede-

praten in de kroeg en alleen omgaan met een kleine kring

werkers van de werkplaats fabriceren en repareren hoogwaar-

vertrouwelingen die aan een half woord genoeg hebben. Je

dige communicatiemiddden zoals zenders en portofoons.

moet stress-bestendig zijn en de risico's kennen. Bij arrestatie

Eén van de medewerkers is René R. die in 1989 werd ver-

hangt een veroordeling van vijf k zes jaar boven je hooft"

oordeeld voor de mislukte aanslag op de paspoortfabrikant

Weer een andere actievoerder: "Afgelopen zomer gaf een

KEI>.

door de BVD verdachte actievoerder een verjaardagsfeest in

Een andere medewerker van de werkplaats, die zegt 'een
potend& RaRa-verdachte te zijn, vertelt over de infiltraties.

Amsterdam. De scanner stond aan, afgestemd op het kanaal
dat de BVD voor haar informatie gebruikt. Degene die het

"De eerste infiltratiepoging speelde zich midden vorig jaar af.

feest gaf, kon via de scanner de gasten die op het feest kwa-

Wij kenden een jongen die van beroep radiotechnicus was.

men, horen binnenkomen. Ze werden tot de voordeur door

Hij werkte voor de politieverbindingsdienst in Den Bosch.

de BVD begeleid."

Dat wisten we en vonden we geen probleem. De politieverbindingsdienst verzorgt onder andere de communicatie

In de ogen van de BVD is bijvoorbeeld René E. nog steeds

-ondermeer portofoons- voor de politie-observatieteams die

een RaRa-verdachte.
Deze zomer solliciteerde René R. bij de organisatie Artsen

verdachten in de gaten houden. Zij werken vaak met stem-

zonder Grenzen naar een baan. Hij wilde graag voor de afde-

gen met de vraag of wij een interface voor zo'n crypte kon-

ling logistiek uitgezonden worden naar Afrika.

den maken. Hij bracht er een mee als voorbeeld en die bleef

vervormers, zogenaamde crypto's. Op een dag komt die jon-
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De werkplaatsmedewerkcr noemt de

mislukte

infiltratiepoging 'uiterst precair' voor de politie

Een medewerker van een door de

omdat zij hoogwaardige apparatuur als dc crypt('
enkele weken uitgeleend had.
"Voor ons was het een geintje."

BVD
werkplaats: 'Wij doen voor iedereen

De infiltrant heet R. Hij oogt achterin de dertig.
Hij is tenger gebouwd en elektronicus, gespecialiseerd in radio- en dataverkeer. Hij staat op dc

klusjes. Dus hebben we ook voor de
1 •
gewerkt'
() i j

loonlijst hij het Ministerie van Justitie en maakt nu
deel uit van het Korps Landelijke Politie Diensten.
In zijn huis in Den Bosch rep hij: "Ik heb een half
jaar voor dc RVI) gewerkt." We zitten op de bank
en drinken koffie. R. vertelt hoe het allemaal
kwam. "We hadden op korte termijn vijftien aluminiumkastjes nodig. Bij griste bedrijven is de

enkele weken in de werkplaats liggen. Wij doen -uiteraard

levertijd voor deze kastjes.; nogal lang. Ik wist dat de werk-

tegen betaling,- klussen voor iedereen en dus ook de politie.

plaats in Den Bosch re kon maken. Ik belde ze. Ze wisten

En de politieverbindingsdienst had ons al eerder benaderd

dat het voor de politie was; rx zagen de humor er wel van in.

de vraag of wij video-afluisterapparatuur konden

"Dit gesprek is waarschijnlijk afgeluisterd door de 11‘ .1).

maken. Ze hadden problemen met het gebruikte vermogen

want al snel daarna kwamen er twee heren naar mijn werk.

MCI

en de frequentie.

7a• wilden infOrmatie hebben over de werkplaats. Ze reiden

"We steenden dus toe. Alleen hadden we nog wat vragen. We

dat ze onderzoek naar linkse terroristische organisaties deden

stuurden een fax naar dc politieverbindingsdienst. Die fax is

en specifiek naar de daders van de RaRa-bomaanslag op

onderschept door dc BVD, die trouwens ook alle telefoontjes

Koste. /k kende verschillende mensen uit het huis en zei hen:

afluistert. Dus een Bvp-er is kwaad naar de directie van de

'Ik zie daar geen terroristen tussen.' Toen zeiden ze letterlijk

politieverbindingsdienst in Den Bosch toegestapt en heeft

tegen mij: 'Neemt u maar van ons aan dat die mensen in de

gezegd: `Dit is een veiligheidsfout. Weten jullie wel wie ze

werkplaats daar mee te maken hebben.' Ze zeiden ook dat ze

zijn?' De BVD ondervroeg die jongen. Eerst dachten ze dat

al jaren met hen bezig waren, maar er geen greep op konden

hij voor RaRa werkte en een mol was. Toen bleek van niet.

krijgen."

vroegen ze of hij voor dc BVD informatie wilde inwinnen.

Het ontbrak de BVD aan letterlijke ingangen bij de Elektro-

Hij moest rondkijken op de werkplaats. welke technische

nische Werkplaats. R. had door zijn persoonlijke contacten

projecten we uitvoerden en hoe groot onze know-how was.

wel een entree. Ze kwamen overeen dat R. Een dag per week

Wij hebben computerverbindingen met Midden-Amerika.

in de werkplaats zou gaan werken. R. kreeg hiervoor van de

De BvI) probeert die te ontcijferen en hij moest achter de

BVD het bedrag van 250 gulden per maand.

code komen. De jongen stemde toe. Hij kwam weer langs en

'Toen ze dit bedrag voorstelden zei ik `ji. Ze hadden waar-

stelde specifieke vragen die ik niet vertrouwde. Ik vroeg hem:

schijnlijk gedacht dat ik meer zou vragen, want ze zeiden

'Werk jij voor de BVD?' ja: zei hij. We hebben hem toen

meteen: reiskosten en onkosten voor boeken vergoeden we

uitgehoord. Hij had geen sterke persoonlijkheid, eerder

ook

labiel, vandaar dat de BVD hem als infiltrant wist te recruteren
en hij vervolgens onze zijde weer koos. We arrangeerden een

wegingen. Nederland is geen Irak en ik ben door de BVD

"Ik zag het als werk, ik deed het niet uit ideologische over-

ontmoeting russen hem en twee BVD-agenten in bungalow-

nooit onheus bejegend of onder druk gezet."

park Vinkdoord, tussen Den Bosch en Oss. In zijn tas hadden

Wd betitelt hij de werkwijze van de BVD als 'amateuristisch.'

we een cassette-recorder verstopt. Door zijn zenuwachtig

"Ik had een keer met ze in een motel afgesproken. Bij het

gedrag vertrouwde de BVD hem niet. Ze hebben de band

motel hoorde een restaurant. De twee BVD-agenten begroet-

gepakt en ze zijn weggevlucht?

ten me joviaal bij de ingang. Ik dacht 'We gaan vast wel
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ergens in een kamer apart zitten.'
Maar nt.-e: wesnigen midden in het
restaurant zitten. Als woorden als
RaRa of Ityp vielen, zag ik de mensen omkijken.
"Eén keer per maand had ik een ontmoeting met twee BVDers. Meestal in hotels en restaurants, zoals bijvoorbeeld het
Postiljon-hotel hij Den Bosch. De MI) was geïnteresseerd in
de zenders die op dc werkplaats stonden; ze vroeg aan mij
wat ze er mee deden. Ik moest de mensen in de werkplaats
vragen of 7.e geïnteresseerd waren in tweedehands politieapparatuur en verder sprak dc BVD over de mogelijkheid om
bijvoorbeeld een geprepareerde spectrum-analyser naar binnen te smokkelen; daar kun je gemakkelijk afluisterapparatuur in stoppen, zeiden ze. Ik rei: 'Die mensen zijn heus niet
op hun achterhoofd gevallen. Het eerste wat ze doen is de
zaak opensehroeven.' Daarna vroeg de 11V1) of er misschien
een mogelijkheid was om de intercom af te luisteren."
Wel werd R. geplaagd door gewetensnood. "Het knaagde
aan mc. Het gaf spanning. Een dubbelleven gaat je niet in
je koude kleren zitten. Ik kwam daar al jaren, kende verschillende bewonen van het

huis en had zelfs de sleutel

De infiltrant:

van de achterpoot'. Toen het
allemaal bekend werd, wilden de bewoners dat ik niet

'Ik had een
r
r-, i•
•:
met de BVD.

meer onaangekondigd langs
kwam."
Afgelopen zomer probeerde
de BVD opnieuw een infiltratiepoging. Toen werd bij een
jongen aangebdd die ziek bij
zijn ouders op bed lag. De

We gingen
midden in het

jongen kwam ook regelmatig
op de Elektronische Werkplaats. De jongen weigerde
direct alle medewerking.

restaurant zitten.

We vragen een reactie bij

Als woorden als

de politieverbindingsteams

de politie in Driebergen die
coordineert, afdeling communicatie en voorlichting.

of

Als woordvoerster Ria Voskamp het woord RaRa

BVD vielen. zag
ik de mensen

opvangt, horen we haar collega's wegjagen en de deur
van haar kantoor moeten
dicht Toch is het enige dat
ze zegt. "Wij weten hier van

omkijken'

niks. Als u wat meer wilt
weten, moet u de BVD maar
bellen."
Het Ministerie van Binnen-

landse Zaken, waar de BVD onder valt, zegt bij monde van
woordvoerster Ineke Donkervoort: 'Het is een concrete ope-rade en daar doen we nooit mededelingen over."

Maarde infiltratie ir toch al akelopen?
"Dan nog, het is om te zorgen dat we ook in de toekomst
kunnen blijven werken." •

r
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:ir' Neder%

.:, €I ,

D2-9 3 0 8 1 1 / 266

_r___

PERSVERKLARING

i e.
In de vroege ochtend van eeeecle
"j ` II.
stadsredactiekantoortje
van dagblad de Telegraaf aan de
Rotterdamse Botersloot de sloten dichtgeliin -.3 en de aeve met
enkele verfbommen een passerder aangezicht gegeven. Directe
aanleiding van deze actie is de recente criminalisering var en
stemmingmakerij tegen het solidariteitswerk voor (illegale)
vluchtelingen in het pseudo-wetenschappelijke artikel "De
tentakels van RaRa" in de editie van 24 juli il.
CO:

Dat de Telegraaf, na in de oorlog legaal te zijn gebleven..
vervolgens wegens collaboratie vele jaren verboden en nu het
grootste dagblad net een oplage van ruim 700.000, het niet
echt heeft op alles wat maar een beetje progressief is moge
algemeen bekend eijn. Waarsehijnlijk is er geen emanciTatneteweging, linkse partij/organisatie of aktiegroep in Nedee - lnn
die niet op de één of andere wijze in de kolommen vae de
Telegraaf is neergesabeld. Provo, Dolle Mina, radikale beurtgroepen, het Dieren Bevrijdings Front, de kraakbeweging,
tinkruit, feministes, de Anti-Kernenergie Beweging, de CPN.
potten en flikkers, het IKV, anti-Shell aktivistes, computerkrakers, anarchistische organisaties, linkse bladen, opstandige uitkeringsgerechtigden, antifascisten, voordeurdelers,
huurders, schoffelaars tegen genetische manipulatie, nilitan'
bijstandsvrouwen, ... de lijst van groepen die, qua idealen
en: 'of actiemiddelen niet in de 'Lat< and Order' vis i e van de
'Telegraaf •passen lijkt eindele.e. Keer cp keer iledi.en lee een
etie, heftiger dan een ha•dtekeningenlijst of vreet -121re
3~.n:t.tratie, plaatsvindt, dienen er volgers deze "onafhenkeijkp en onpartijdige" krant en "uitsluitend in 'S lande
belang" gezwellen verwijderd te worden.
En luist dit is iets wat in het geval van de recente eA ► Aaanslag op de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DTA' '7
het Ministerie van Sociale Zaken van een maand neleden •neeee
lijk zal bijken. eplukkig bespeurt de Binnenlandse neili?heidsdienst (BVD) een zogeheten "Umfeld van RARIR
Telegraaf stort zich in 's lands belang op de `: ew=;
anti-imperialisten, autonomen en krakers. In
tentakels van RaRa" worden cp suggestieve wilze eer
namen van personen en organisaties 'onthuld', aan elkaar
geschreven via adressen, stichtingsbesturen en een pseulowetenschappelijk schemaatje om tenslotte 'onderbouwd' te
worden met allerlei subsidiegeldstromen. Om één en ander nog
wat sappiger te maken worden Allee:ei contacten net guerrillauit de duim gezogen.
groepen :In Ni - ragua, of als de
Tussen de rege:e. door wordt de indre, gewekt dat we hier in
,ieder geval eet potentiele RARA-aktivisten ee wereldvreende
geweldsplegers te maken hebben. Wi' zijn woedend over deze
bedroevende journalistiek. Op deze manier worden mensen en
groepen die, ieder op hun eigen wijze, (illegale) vluchtelingen bij een merseeardie bestaan proberen te helpen op grove
wijze geermineeerd. Op- deze manier probeert de Telegraaf
opnieuw - -_edebokke -. aan te w'zen voor de onrust door en het
verzet tee en een immer onnenee:i',ker vluchtelinaer.beleid.
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En daarmee zien we het raakvlak met een ander vertrouwd aspect
van de Telegraaf; het door sensationele hetze-verhalen, door
hele en halve leugens aandringen op of legitimeren van harder
overheidsoptreden. Liggen momenteel een willekeurig aantal
solidariteitsgroepen onder vuur, in het nabije verleden waren
dat de asielzoekers en (illegale) vluchtelingen zelf. Ook bij

deze 'berichtgeving', die veel overeenkomsten vortonnffmet die
over buitenlanders in het algemeen, zijn de sleutelwoorden
criminalisering, verdachtmaking en hetze.
Eind 1991 publiceerde de Universiteit van Amsterdam een ui* - e2breid onderzoek naar de wijze van berichtgeving over vl
Jle
lingen in de Telegraaf, gerecenseerd in o.a. het linksra
aktieblad NN111 (mei 1992). De eindconclusie was dat de boodschap van de Telegraaf luidde dat vluchtelingen in Nederland
niet thuishoren en niet welkom zijn. Sindsdien is or weinig
veranderd. Bovenstaande Telegraaf-versie van 'Nederland voor
de Nederlanders' is in een aantal feiten terug te vinden. Zo
wordt in de meeste gevallen van misdaadverslaggeving slechts
dan de nationaliteit van de dader vermeld wanneer die van
buitenlandse afkomst is. Nooit valt te lezen "Nederlander
steekt vrouw neer". Gebeurtenissen rond (illegale) vluchtelingen halen voornamelijk de krant indien er sprake is van een
negatieve zeef bijv. rond drugs, criminaliteit of geweld. Zo
ontstaat het beeld dat "al die buitenlanders crimineel, uitkeringsfraddeur" etc. zijn. De vluchtelingenproblematiek zelf,
de aChtergronden en mondiale oorzaken, laat staan de medeschuld var, het rijke Westen in deze, verdwijnen hierbij volledig uit het zicht. Ook middels artikelvolgorde en lay-out
worden in de Telegraaf gemiddeld meer dan elders allerlei
verbanden gesuggereerd tussen sociale problemen als onveiligheid of verpaupering in de oude wijken én de aanwezigheid van
eleganten en vluchtelingen. Over de laatsten wordt voorname:ijk geschreven in termen van diverse natuurrampen, denk aan
termen. als "illegalenvloedgolfo.
Kranten als de Telegraaf zijn door bovenstaande 'Nederland is
7or-redenaties medeverantwoordelijk voor de instandhouding
van de racistische beeldvorming van migranten en vluchtelingen, medeschuldig aan de toename van rechts-extremistiRen
geweld tegen de groepen, medeplichtig aan het legitimeren van
een 'we moeten ze laten verdwijnen eg. aanpassen of oprotten'overheidsbeleid. De Telegraaf vervult hiermee een spilfunctie
in de moordende driehoek van selektieve en het?erige media,
opkomend rechtsextremisme en een steeds harder vluchtelingenbeleid.
Wij denken dat strijd, op vele manieren, tegen deze morbide
relatie tussen bijv. een krantredakteur, een actief fascistisch gemeenteraadslid in Den Haag en een staatssecretaris van
Justitie, noodzakelijk en legitiem is. In dit verzet tegen de
samenhang van bijv. racistische beeldvorming, toenemende
gewelddadige aanvallen op migranten en antifascisten en grens' gevangenissen en dwangbuizen voer vluchtelingen, is het eer
eerste vereiste de diverse poten en hun onderlinge samenhan
publiekelijk te ontmaskeren. Teneinde ze effectiever aan te
kunnen pakken.
Onze actie beoogt daaraan eer bijdrage te geven, als klein
stapje op de lange weg naar een samenleving waarin niet strijd
tegen onderdrukking en uitbuiting of solidariteit daarmee,
maar racisme en al haar oorzaken als te verwijderen gezwel
wordt gezien. Op weg naar een wereld waarin gelijkwaardigheid
en zelfbeschikking geen holle verkiezingsbeloften maar realiteit geworden is:
Tot de volgende keer.

Pr.ocesver klarin^( RARA-Verdachte

, die terecht stond voor
Op 10 augustus 1988 hield
een, zestal RARA-aanslagen, een uitvoerige redevoering voor het
anti-imperialisme zoals dat door RARA werd verkondigd. Deze
redevoering werd via de stichting achter het blad BLUF!,
Ostadeblade, verspreid. Deze procesverklaring geeft een duidelijk
overzicht van de ideologie zoals die op dat moment door RARA werd
verkondigd. Opvallend is dat zichzelf beschouwt
als een sympathisant van RARA.
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(kantoor
Shell was
opzet
(Van een onzer verslaggeefsters)
HILVERSUM - In Hilverdagen I sum heeft vannacht een
korte maar hevige brand gewoed in een Shell-kantbor
bij een overslagstation voor
huisbrandolie. Volgens de
politie is de brand zeker
aangestoken; er is een
'brandversnellende vloeistof aangetroffen.
Bovendien zijn in Nijmegen bij
twee benzinestations van Shell
slangen doorgesneden.
De schade in het Hilversumse
kantoor wordt geschat op 1,5
miljoen gulden. In het kantoor
was computerapparatuur aanwezig die in vlammen is opgegaan.
Een woordvoerder van ShellNederland noemt de actie
'schandalig'. "Als dit onder het
motto gebeurt van 'Shell uit
Zuid-Afrika', dan zetten wij
vraagtekens bij deze vorm van
terrorisme. Dit draagt meer bij
tot de bestrijding van Shell zelf,
dan van de apartheid in ZuidAfrika."
Volgens de woordvoerder zal
Shell naast de politie ook zelf een
onderzoek instellen naar de
brandstichting..
Het overslagstation aan de Hilversumse Vreelandseweg, cleuitvalswet, naar VinkeVeen, :is in
• mei vorig jaar al eerder doelwit
geweest van actievoerders tegen
de aanwezigheid van Sh$11. in
Zuid-Mika; Destijds werd au. to's beklad en werden benzinetanksvtlgestogt met rommel.
Deze Week windt door de eo:tiegroe 'Shell uit Zuid-Afrika'
(StiZA).- een ~daagse actie ge• bpiadert die vrijdag zal uitmonden 14 een blokkade van het
Shell-labaraterium in Arierdam-N okt
Vorige week werd bekend dat
Ifrill
zo'n ti. Wo c .t van de wirkn
.
. mers vievhét Riell-laboratbriu
zich achter hét. doel van d #cti
groep ;Shell uit Zuidschaart. De ondernemingwaati
keurt de
r!LJ

.
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Vannacht is het gedenkteken or brt Olyrniaplkpfl ve.i.letigd..cEet definitieve einde van een stenen eymbooll.
. .n~firjlT.iirEet beeld ras het eindprodukt van de perso ,..
; ontstae.nsrondemiltavnEuz;ehftdorzijn
geschiedenis een fascistische betekenis gekregen.
-

De bloedige rijze waarop van Heutz de onafhanke/ijvheidsstrijd
van bet Atjehse volk rrobeerde neer te slaan, ten koste van
tienduizenden doden oogstte destijds grote bewondering bij zorel het koninklijk huis (rilhelmina) als het leeuredeel van de
heersende politieke klasse en natuurlijk het koloniaal bedrijfsleven.
De eerste twee noemden deze massanoord . theldendaden' en spraken
►
van het 'herstel van Neerlands rloZie*.
Eet bedrijfsleven plukte de vrachten, herstel van de 'orde'
bétekende groei van de winst, dádr ging het in Indonesig om.
Dit bedrijfsleven nu.bekostisde in 1927 de staatsbegrafenis
van van Heutz en gaf zo gul om hun held te eren, dat er nog
geld over ras voor een none ent.
Dit rerd uiteindelijk, na veel amstérdanse tegenstand inj9.35
door wilhelmina onthuld. Ben monument voor Nederlands bloedgeldlust.
Velfn hebben sindsdien het rangedrocht belaagd, tot nu toe
tevergeefs, het bleet overeind als schrijnende belediging aan
de slachtoffers van de nederlandse terreur..
•

ScLrijnender nog en een extta drijfveer tot deze aktie is dat
er niets is veranderd sinds de dagen van van Eeutz.
Het huidige bedrijfsleven, de huidige regenten, zijn behept net
dezelfd- mentaliteit. Nog steeds heerst dezelfde orde die
van Ee- itz net alle norelijke middelen besobernde.
Een orde raarin het optimaal funktioneren van bet bedrijfsleven
het hoogste goed is, tenkoste van elke prijs aan mensenlevens.
Nu kunnen de huidige diktators van Indonesig rekenen op de
miljardensteun van de IGG1, onder Nederlands voc-eitterschap
en op rederlandse wapensteun, zoals korvetten en tanks.
Nederland en de anderen houden een berind overeind dat bezig
is het gehele volk van Oost-Timor uit te 'roeien, dat soortgelijke plannen heeft met de Papoeas en dat alle binnenlands
verzet in bloed smoort.
nienand schreeuwt zijn afgrijnzen, integendeel er wordt gejubeld over de afzetmogelijkheden in indeinesig.
Deze reek keert burgeneester van Lhyn terug van o.a.' een reis
. naar lndonesig. Deze zich socialistisch noemende burgervader,

die zo prat gaat op zijn anti-fascistiscke houding, maar daarin
nooit verder kwam dan mooie woorden, blijkt dan ook inderdaad
daden te kunnen stellen; met veel trompetgeschal is een delegatie van vijfentrintig ansterdamse zakenlieden onthaald door het
Suharto-regime.
na vijf dagen kon de buit warden binnenrebaali. Kritiekloos
rordt een samenwerkingsverband tussen Jakarta en Amsterdam
getekend. raar het ansterdtnse bedrijfsleven wel bij vaart,
de arme bevolking in indonesig geen cent beter van wordt, een
direkte legitimering is van de generarlsdiktatuur en .een belediging voor alle mensen die zich op wat voor manier dan ook
inzetten tegen de imperialistische en onderdrukkende politiek
van suharto.

iet gebral over Eeerlanás glorie heeft Plaatsgemenkt voor een
stinkende brei van getnickelde progressiviteit, ranrbij het
hcndclsbelang voorop staat.
Zo zou de Nederlandse hulp aan Suriname nooit zijn sto7gezet
als het voor het Nederlandse beftilfsleven niet duid-lijk ras
geweest dat het afgelonet'was met de kans on.vette winsten.
In het cevarvan Zuid-Afrika rordt onrire van dit 1 , ndelsbelana zelfs het beestachtige ai artheidsregime ret^lereerd.
Ondanks doe onbeschrijflijke perversiteiten,,waartoe dit systeen leidt, geniet het enorme steun.
Alleen door de buitenlandse investeringen kan het zich handhaven. lieer dan vijftig nederlandse bedrijven maken zich hier
schuldig aan. Koloniale bedrijfsvoering is niet verdv:enen sinds
van lieutz
.•
Evenmin het superioriteitsgevoel van het blanke ras, dat hiervan
*de Oorsprong vormt.

De huidige beYnndeling van gekleurde mensen in Uederland toont .
aan dat dit nog steeds ePn bittere realiteit is.
Er is geen sprake van opkomend racisme, het racisme is al eeUren
oud.
Nog steeds wordt een volledig gelijke behandeling van blank en
zwart als onnatuurlijk ervaren. Een noemt een zwarte 'vreemdelinr' en dan is hij/zij opeens rechteloos en. staat men
bloot
••
aan politievervolging.
•
En niet alleen bij de overheid, offl , bij delen van de nederlandse
bevolking leeft het idee dat blank mag beoltssen cf het zwart
naast zich gedoogd Of niet.

Kankergezwellen als de Centrumpartij vinden een voedingsbodem.
in dit Milieu.
neerlands koloniale geschiedenis,"het bloed aan de 1, andrn is geen
verleden tijd, anno nu zien we:
de steun aan een moordenaarsrerime in Indonesië,
het tolereren en goedpraten van het spartbeidsregine in ZuidAfrika omwille van de handelsbelangen,
het rechteloos houden van politieké vluchtelin-en,
het om rrrote schael uitzetten van 'vreemdelingen',
het denken dat wit beter is dan zwart,
Vannacht hebben wij ons hiertegen gekeerd en rij zullen ons
blijven verzetten teen de bloedrode lijn van toen na.r nu,
in al haar verschijningsvormen.

4..

groep Koetop Ite34

• Kayrnoncr in Atjeh in IQ04 door het koloniale leger tijdens het

bewind . van van fteutz in 14• uur volledig uitgemoord.
.1.5 mannen, 189 vrouwen en 59 kinderen vonden de dood.

De aanslagen
Hoewel RARA sedert 1985 met enige regelmaat aanslagen pleegt en
deze onder haar naam claimt, zijn er naast de bekende ook een
aantal aanslagen en acties aan te wijzen waarvan tot op zekere
hoogte aangenomen wordt dat de ideologische RARA-kern er bij
betrokken is geweest. In het nmvolaende overzicht zullen deze dan
ook volledigheidshalve worden opgenomen.
De opsomming beaint dan ook niet met een door RARA geclaimde
aanslag, maar met en bomaanslag tegen het standbeeld van Van
Heutz in Amsterdam.

1..

Romaanslau Van Heutsz-monument Amsterdam (11-091984)
"Vernacht is het gedenkteken op het Olympi.apiein
vernietigd. Het definitieve einde van een stenen
symbool." Dat schreef de groep
Koetoh Reh
in een persverklaring, die zij op 11 september
1984 op de deurmat van het ANP-hoofdkantoor deponeerde.
Die zelfde middag ontplofte een staaf dynamiet op het
Van Heutsz-monument te Amsterdam. Door een spelend kind
was aan een draad getrokken welke om het standbeeld
hing, waarna de ontploffing plaats vond.
De bomaanslag werd
tevoren in de nacht
van 10 op 11 september telefonische geclaimd bij het
Marriot-Hotel, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en de
Valeriuskliniek in Amsterdam. De anonieme beller
waarschuwde voor de binnen enkele minuten
plaatshebbende ontploffing van twee zware bommen bij
het Van Heutszmonument op het Olympiaplein. Door de
politie die ter plaatse een "onderzoek" instelde werden
de bommen over het hoofd gezien.
Op 11 september 1984 werd de bomaanslag middels een
claimbrief** (2 pagina's) bij de Volkskrant opgeeist
door een groepering zich noemende "groep Koetoh Reh".
De groep bedoelde haar aanslag op het Van Heutszmonument blijkens haar claimbrief als een protest tegen
het bezoek van Amsterdams burgemeester Van Thijn aan
het Indonesische generaalsbewind van Soeharto. Men zet
zich af tegen de door de Nederlandse overheid gevoerde
"imperialistische" politiek ten aan zien van
Indonesië, Suriname en het tolereren van het
apartheidsregime in Zuid-Afrika, het rechteloos houden
van politieke vluchtelingen en het op grote schaal
uitzetten van 'vreemdelingen'.
.

**

Zie Bijlage
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De Tijd 21 september 1984

Van Heutsz en de actiegroep Koetoh Reh

LOOPT ER EEN
'BLOEDRODE LIJN VAN
TOEN NAAR NU'?
Nederland heeft er een nieuwe
actiegroep bij. Vorige week deed
ze een vergeefse poging het Van
Heutsz-monument in
Amsterdam op te blazen. De
groep noemt zich Koetoh Rek,
naar een in 1904 uitgemoorde
kampong in Atjeh. Van Meutes
was toen militair en civiel
gouverneur van het gewest. Een
bijna vergeten. bloedige episode
uit onze koloniale gesch iedenis.
die 'Van Dealen excursie',
nauwgezet beschreven door een
Nederlandse luitenant.

ev

annacht is het gedenkteken
op het Olympiaplein vernietigd. Het definitieve einde
van een stenen symbool: Dat schreef
de groep Koetoh Reh in een persverklaring, die zij verleden week
dinsdagochtend op de deurmat van
het ANP-hoofdkantoor deponeerde.
Die middag ontplofte een staaf dynamiet op het Van Heutsz-monument.
Een twaalfjarige jongen raakte ge-

Wiecher Hulst

wond. De politie, die 's ochtends door
het ANP gewaarschuwd was, had een
kijkje op het Olympiaplein genomen
maar had niets verdachts kunnen ontdekken.
Koetoh Reh besluit met de woorden:
„Wij zullen ons blijven verzetten tegen de bloedrode lijn van toen naar
nu, in al haar verschijningsvormen."
Als dat doorgaat, kunnen we nog wat
beleven.
Koetoh Reh is een nieuw verschijnsel aan het Nederlandse actie-firmament. De groep bedoelde haar aanslag
op het Van Heutsz-monument blijkens
haar persbericht als een protest tegen
het bezoek van Amsterdams burgemeester Van Thijn, met een omvangrijke afvaardiging, aan het Indonesisch. generaalsbewind. Het bezoek
mondde uit in een samenwerkingsverband waaraan de nieuwe actiegroep
zich ernstig stoort.
In Indonesië immers is -niets (...)

veranderd sinds de dagen van Van
Heutsz. Het huidige bedrijfsleven, de
huidige regenten, zijn behept met dezelfde mentaliteit. Nog steeds heerst
dezelfde orde die Van Heutsz met alle
mogelijke middelen beschermde. (...)
Nu kunnen de huidige dictators van
Indonesië rekenen op de miljardensteun van de IGGI (InterGouvernementele Groep voor Indonesië — wh),
onder Nederlands voorzitterschap en
op Nederlandse wapensteun, zoals
korvetten en tanks. Nederland en de
anderen houden een bewind overeind
dat bezig is het gehele volk van OostTimor uit te roeien, dat soortgelijke
plannen heeft met Papoea's en dat alle
binnenlands verzet in bloed smoort."

Tachtig minuten
Het bewind-Soeharto als rechtstreekse voortzetting van het koloniale
bewind dus. De groep heeft een in dit
verband veelzeggende naam gekozen.
Koetoh Reh. Die naam zegt nu bijna
niemand meer iets, maar in de jaren
volgend op 1904 hebben pers en tweede kamer er bol van gestaan.

Koetoh Reh was een dorpje in het
Alasland, een afgelegen hoge bergstreek in Midden-Atjeh. Op 14 juni
1904 's ochtends om 8 uur 20 werd het
aangevallen door een colonne marechaussees onder de luitenant-kolonel
G. C E. van Dealen. Tachtig minuten
later was Koetoh Reh met de grond
gelijkgemaakt. Luitenant J. C. J. Kempen, adjudant van overste Van Dealen, meldt in zijn officiële verslag de
afloop aldus:
„De verliezen des vijands bedroegen:
gesneuveld 313 mannen, 189 vrouwen
en 59 kinderen; getoond 20 vrouwen en
31 kinderen; ongedeerd 2 vrouwen en
61 kinderen. (...) Buit: 75 geweren,
munitie en cote enorme hoeveelheid
blanke wapens, levensmiddelen (zout
en rijst) en eenige goederen. (.J Aan
onze zijde waren gesneuveld twee marechaussees. (...) Verschoten werden ±
4400 patronen." Van Dealen voor die
tijd moderne snelvuurgeweren hadden
de bevolking van Koetoh Reh afgeslacht met een gemiddelde van nog
geen acht patronen per dode. De Alassers waren met hun lansen, klewangs,
restjongs en ouderwetse voorladers
kansloos geweest. De Pax Neerlandica
in het Alasland was op meedogenloze
wijze tot stand gebracht.
In Van Daalens dagen heette Koetoh
Reh nog Koetb Reh. Tegenwoordig
wordt de naam in modern Indonesisch
gespeld als Kuta Reh. Een slaperig
dorpje is het, gelegen in het dal van de
Alas-rivier. De oude vesting die indertijd door Van Daalens marechaussees met zoveel gemak werd bestormd,
is nu overwoekerd door dicht struikgewas. Nazaten van de overlevenden
wonen dichtbij, aan de overzijde van
een asfaltweg die het Alasland met de
provincie Noord-Sumatra verbindt
— Acht jaar geleden was ik er. En menigeen wist mij nog wel iets te vertellen over Prang Obos, 'de oorlog van de
overste', die zo diep in het Alasse en
Atjehse volksbewustzijn staat gekerfd.

'De Van Dealen excursie'
Prang Obos staat in de Nederlandsch-Indische krijgsgeschiedenis
bekend als de Van Daden excursie.
Luitenant-kolonel Gotfried Coenraad
Ernst van Dealen behoorde in de
Atjehse hoofdstad Koetaradja tot de
kleine kring van getrouwen om generaal Johannes Benedictus van Heutsz,
de militair en civiel gouverneur van
Atjeh. In 1904 was het NederlandschIndisch Leger (NIL) al 31 jaar bezig
dit voorheen onafhankelijk sultanaat
te onderwerpen. In de dichtbevolkte
kustgebieden was dit inmiddels grotendeels gelukt. Maar in het woeste
bergachtige binnenland hadden diver-

se stammen zich steeds aan het Nederlands gezag weten te onttrekken.
Daarom gaf Van Heutsz in januari
1904 aan zijn beschermeling Van Daalen opdracht tot 'het houden eener excursie' door de afgelegen Gayo- en
Alas-hooglanden van Midden-Atjeh.
Veer Van Dealen was er nog nauwelijks een Europeaan in dat gebied
doorgedrongen. De Gayo's en Alassers
waanden zich veilig tussen de toppen
van de Boër ni Intern Intern, een ruige
keten in het centrum van het Boekit
Barisan-gebergte. Vanuit hun hooggelegen bergdalen boden zij gewapende
steun en een veilige uitwijkhaven aan
hun opstandige geloofsbroeders in de
kustgebieden.
Van Heutsz was dat een doorn in
het oog. In 1902 had hij zijn vertrouweling kapitein Hendrik Colijn, de latere premier, al eens op de Gayo's afgestuurd. Maar Colijns marechausseecolonne was met bebloede koppen teruggeslagen. Nu werd Van Dealen
uitgezonden om de Gayo's en Alassers
mores te leren.
Hij deed dat grondig. In vijf maanden tijds werden volgens de officiële
Nederlandse telling 2902 mensen gedood, van wie 1159 vrouwen en kinderen. Dat kwam neer op naar schatting
eenderde tot eenvierde van de totale
bevolking. De 'menigvuldigheid der
slagen' (Kempees) was z6 groot geweest en het resultaat z6 bloedig, dat
er later in de tweede kamer zelfs gesproken werd over 'vandalisme' en
'een bende bloedhonden'.

Bloed en rook
Van Dealen excursie duurde van 8
februari tot 23 juli 1904. In die tijd
trok hij 'een Spoor van Bloed en Rook'
door Midden-Atjeh. Luitenant Kernpees heeft daarvan een huiveringwek-

Lultenant-kolonsi
van (tasten,
als beloning voor zij n 'excursie' naar
Midden-Atjeh benoemd tot
commandeur in de Militaire
Willemsorde

kend verslag gegeven. Huiveringwekkend vooral omdat hij nauwgezet beschreef hoe Van Dealen de ene na de
andere benteng (een versterkte kampong, omgeven door aarden wallen
met daarop palissaden van stekelige
bamboe doei) vrijwel tot de laatste
man, vrouw en kind uitmoordde.
Maar Kempees toonde weinig mededogen met de slachtoffers, Gayo- en
Alasland moesten worden gepacificeerd en als het niet goedschiks ging,
dan maar kwaadschiks. Uiteindelijk
waren de Gayo's en Alassers 'fanatieke muzelmannen' en voor dezulken
had het koloniaal bestuur de Harde
Hollandse Hand in petto.
Van Dealen beschikte voor zijn pacificerende arbeid over 220 marechaussees, bijgenaamd 'bloedvingers'
naar het embleem op hun epauletten.
Voor het grootste deel waren het Ambonezen, Menadonezen en Javanen,
onder het bevel van Europese officieren. Er gingen 430 inlandse veroordeelden ('kettingberen') mee voor het
sjouwen van uitrusting en proviand.
Van Daalens opdracht was in de
Gayo- en Alaslanden de hoofden 'bijeen te roepen voor het bespreken van
bestuursmaatregelen'. Zouden zij zich
verzetten, dan had Van Dealen permissie dat verzet 'te breken'.
En dat deed hij. Eerst was Gayoland
aan de beurt Benteng na benteng
werd met zijn haast voltallige bevolking platgewalst, tot de overlevende
hoofden het op 2 juni 1904 voor gezien
hielden en zich onderwierpen. De eerste helft van het karwei was geklaard.

Hoog snelvuur
Van Dealen trok onmiddellijk verder naar het Alasland. Daar sloeg hij
zijn bivak op in de door de bevolking
verlaten kampong Lawé Sagoe, en
koos hij zich op zijn gemak enkele
doelen uit. Het eerst was Koetil Reh
aan de beurt. Op de ochtend van 14
juni viel Van Dealen aan. Kempees
meldt dat om 8 uur 20 'het bevel tot
den aanval voorwaarts te gaan' werd
gegeven. Om 8 uur 45 reeds begon het
opruimingswerk aan de versperring
op de bentengwal, altijd het hachelijkste moment voor de marechaussees. Maar deze keer viel het mee.
Kempees:
,,Van den beginne af aan vlotte het
opruimingswerk goed. De verhakking
is breed, maar niet oordeelkundig
aangelegd, onze troep is er gauw doorheen. Ook aan de borstwering valt het
werk mede. Deze is versperd met een
zeer hoog aaneengesloten staketsel
van gespleten bamboe, van boven
aangepunt. De marechaussees kappen
hierin gemakkelijk eenige openingen,
waardoor zij hunne karabijnen naar
binnen kunnen steken, en de verdedigers aan de binnenzijde neerschieten.
(-J Om 9.5 v.m. is de borstwering
reeds stormrijp." Nu kon de slachtpartij beginnen.
-Binnengedrongen zijnde blijkt pas
hoe zwaar de benteng bezet is. De marechaussees bevinden zich tegenover
dichte drommen vijanden, die aan den
binnenrand van de langs de borstwe-

ring loopende ondiepe uitgravingen,
stand houden. Mannen, vrouwen en
kinderen, ook de vrouwen voor het
meerendeel van een blank wapen
voorzien, stonden daar dooreen, en uit
die menigte vlogen lansen en vielen
schoten op den troep, die daardoor in
een oogenblik eenige gewonden meer
kreeg. Dit was een hoogst kritiek moment voor onze manschappen, want
kwam er uit die massa een tegenaanval tegen de borstwering, dan werden
zij door hun minderheid in getal zeker
teruggeworpen.
Het was dus zaak, zich die drommen
door een zoo hoog mogelijk opgevoerd
snelvuur van het lijf te houden. (...) De
uitwerking van dit vuur was ontzettend. Iedere kogel maakte in deze
dichte gelederen meerdere treffers, en
in zeer korten tijd was het bloedig
drama afgespeeld, en lagen de voor de
onzen meest gevaarlijke drommen
neer."
Om 9 uur 40, 35 minuten nadat de
marechaussees de borstwering hadden

beklommen, was de strijd beslecht.
Van Dealen liet de 561 dode Alassers
binnen de bentengwal in een kuil
werpen en fotograferen door de officier van gezondheid H. M. Neeb, die
speciaal voor dat doel een uitneembare donkere kamer had meegenomen.
Daarna: zand erover.
Maar er waren overlevenden. Kernpees: ,,Het bleek dat onder de menschenhoopen nog 61 kinderen ongedeerd konden worden voor den dag
gehaald. In zo'n geval komt het goede
hart van den soldaat weer boven.
Aardig was het om te zien met welke
zorg de maréchaussées deze kleinen
behandelden, en hen bijeenbrachten
bij een paar ongedeerde vrouwen onder een afdakje; waar hen eenig
drinkwater werd verstrekt (...) Als
een staaltje van fanatisme moge hier
verteld worden, dat één der officieren
waarnam, dat eerre lichtgewonde moeder eerst haar ongedeerd kind en
daarna zichzelve met een paar rentjong-steken in den buik het leven be-

nam; een treurig bewijs hoeverre opgezweept fanatisme de normale menschelijke gevoelens kan ontaarden."
Van Dealen werd als beloning voor
zijn excursie naar Midden-Atjeh benoemd tot commandeur in de Militaire
Willemsorde. In mei 1905 volgde hij
Van Heutsz op als gouverneur van
Atjeh. Van Heutsz zelf was inmiddels
als GG naar Batavia geroepen.
De actiegroep Koetoh Reh vergelijkt
het optreden van het NIL in Atjeh
toen met dat in Oost-Timor nu door
een bewind dat onder meer door Nederland wordt bewapend. In de Gayoen Alaslanden kwamen tachtig jaar
geleden bijna drieduizend mensen om.
In Oost-Timor zijn sinds de Indonesische invasie van december 1975 naar
schatting 150.000 slachtoffers gevallen.
Of die aantallen mogen worden vergeleken is de vraag. •
Literatuur: Paul van 't Veer: De Atjeh-Oorlog,
Arbeiderspers, 1969; Wiecher Hulst: Beijak*

ders. hoeren, generaals en andere politici,
Leopold 1980.
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bom zou zijn geplaatst
Van Heutszmoitument •
sterdam-Zuid.
Een politiepatrouille iw
een daarop naar het
ment gegaan en heeft v
veilige afstand gekeken:
iets gebeurde. Volgens
zou het beeld binnen t
nuten ontploffen. De
bleef uit en agenten he
beeld vervolgens met
werpers onderzocht. V
de politie zijn zij er zelfs
klommen, echter zonder 1
vinden.
' Nadat dinsdagochtend een
brief bij het persbureau ANP
was bezorgd waarin de actie-.
groep 'Koetoh Reh' opnieuw
een bomaanslag aankondigde
zijn er voor de tweede keel °
weest, maar ook die
niets gezien.
Dinsdagmiddag e
een dynamietstaai d
twee andere staven aan
monument hing. Bij de e
sie raakte een 12-jarige j
ernstig gewond.
Het is de politie
waarom de agenten
vonden hebben: „Ais de
sieven er 's nachts al hingen
dat natuurlijk niet zo mooi
voor ons. We zetten nu alles
nog eens op een rijtje", aldun
de politie.
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Bomaanslag bij monument
Betreft:B v Heutsz op 11-9-84.
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Re melding van de ontploffing kwam om 14.40 uur op het
Hoofdbureau binnen.
In de loop van de ochtend was een claimbrief bij het ANP bezorgd, die hierover met een contact met de politie opnamen
(zie bijlage uit AD van 12-9-84).
Op 11-9-84 te circa 05.30 uur waren eveneens telefoontjes
binnengekomen bij het 0.L.V.Gasthuia,
het Marriott hotel,
de Valerius kliniek.
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AMSTERDAM —
twaalfjarig Amsterdams
jongetje is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een
volstrekt onnodige ontploffing bij het Van Heutsa-mo.
nument op het Olympiaplein
in Amsterdam.
Een zich Koetoh Reh noemende actiegroep had zich 's
ochtends al in een brief aan
het persbureau ANP verantwoordelijk gesteld voor de
explosie die bedoeld was als
protest tegen de contacten
tussen de gemeente Amsterdam en de republiek Indonesië.
Het persbureau had de politie meteen in kennis gesteld
van de brief: .,Ze zouden een
wagen langs sturen werd ons
meegedeeld". De Amsterdamse politie: „In die brief
stond dat het monument al
was opgeblazen. We hebben
meteen een wagen gestuurd.
De bemanning daarvan
meldde dat het monument er
nog stond. Er is toen geen nader onderzoek ingesteld.

1

AGENDA NR .1

02930921/232
RaRa-acties teaen de Koninklijke Marechaussee
In de nacht van 18 op 19 maart werden twee brandaanclagen--------'-- -------'
gepleegd op gebouwen van de Koninklijke Marechaussee. De
verantwoordelijkheid voor deze aanslagen werd opgeeist door de
inmiddels fameuse groepering RaRa.
Hoewel deze actie, vergeleken met eerdere aanslagen, aan de
lichte kant was, is er geen reden om te twijfelen aan de echtheid
van de claim. De brief waarmee de actie werd geclaimed is
duidelijk anti-imperialistisch getint. Er wordt onder meer
gesteld dat dit een eerste actie was uit protest tegen de rol die
de Koninklijke Marechaussee speelt bij de uitvoering van het
vreemdelingenbeleid.
In de visie van de anti-imperialisten wordt het
vreemdelingenbeleid van de westerse landen ondergeschikt gemaakt
aan de belangen van het multi-nationale bedrijfsleven. Het
vreemdelingenbeleid is niets meer dan een instrument om tekortenof overschotten aan arbeidskrachten te corrigeren. De kloof
tussen zwart (arm) en blank (rijk) wordt op deze wijze misbruikt
door de multinationals, met volledige medewerking van de
nationale regeringen, aldus de anti-imperialisten.
RaRa hoort zonder meer thuis in deze anti-imperialistische hoek,
dus het thema van de aanslagen past volledig bij de ideologie van
RaRa.
Naast de inschatting op basis van de ideologie is vermeldenswaard
dat de claimbrief qua taalgebruik en stijl grote gelijkenissen
vertoont met eerdere RaRa "kommunikees". Al met al kan worden
gesteld dat RaRa na bijna een jaar van stilte opnieuw gewelddadig
actief is geweest. Gezien haar reputatie moet gerekend worden met
nieuwe RaRa-acties binnen afzienbare tijd.

,• . .
Marechausseekantoren: d oelwit:actiegroep .4
..

-aanslag rn),. e,

ARNHEM De actiegroep RARA
heeft vanmorgen twee aanslagen op
marechaussee-kantoren in Arnhem .
en °kleursel geclaimd. De aanslagen werden afgelopen nacht ge- •
pleegd. In een brief die bij het ANP
werd bezorgd schrijft de groep
„brandienslagen" te hebben gepleegd op de kantoren van de dis•trictscommandanten van de Ko- •
ninklijke Marechaussee in Gelderland en Overijssel. RARA schrijft
dat het gaat om neen eerste aktie".
Bij het districtsbureau van de Koninklijke Marechaussee aan de Vijverleen in Arnhem ging de brand- !•
bom rond half drie af en werd voor
ongeveer achtduizend gulden scha-':
.
!
de aangericht.
Bij de ingang van het gebouw van:

'1

de Koninklijke Marechaussee in 01- chaussees worden overtollig door
denzaal werd op nog onbekende . wegvallen van binnengrenzen tus-:
wijze brand gesticht. Een ruit van de sen de ondertekenaars van het'
deur sprong als gevolg van de door Schengen-akkoord. De controle aanb
het vuur verspreide warmte. In het de buitengrenzen moet naar binnen,
wordenvlg,zmdeorgebouw ontstond een forse rook- en
roetschade
: melig staatssecretaris • van justitie
In de bij het ANP bezorgde brief Korte-van Hemel. De manier waarschrijft RARA de aanslagen ge- ' op dat wordt aangepakt, verontrust
pleegd te hebben uit onvrede over RARA, aldus de brief.
het beleid dit marechaussees vals
Het is bijna een jaar geleden dat
een soort vliegende brigade in de RARA een actie claimde. Dat was in `.
grote steden wordén ingezet bij het april vorig jaar na een aanslag op t
opsporen van mogelijke illegalen". een Shell-overslagstation in Hilver- I
Volgens RARA gebeurt dat »niet sum. De eerste door de groep ge- ,
gehinderd door welke vorm van voerde actie was de aanslag, waar. I
controle dan ook". Daarom is geko- door de Makro-vestiging in Duiven- •
zen voor een eerste actie tegen „de drecht werd vernield. Die actie
keurtroepen van dit vervolgingsbe- werd gevoerd uit protest tegen de
leid, tegen de laarzen in de straat". banden van het moederbedrijf met
Tweehonderd van de 325 mare- •Zuid-Afrika. •
•'
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Marechaussee verscherpt toezicht
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•op gebouwen na aanslag
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ARNHEM Wij
Het verleden heeft aangetoond dat deze mensen pen moeite hebben grenzen te overschrijden. Ik heb voor Gelderland dan - eok
verscherpt toezicht voor marechausseegebouwen afgekondigd." 1
Overste G. Beden, districta- toezicht op het vreemdelingenbilcommandant van de marechaus- leid", aldus Beelen, .maarde am* /4‘
—

»

onmiddellijk na de brandstichting telijkheid ontbloot Ze hebben he* ‘n,
bouw in over vliegende brigades van de \
door Rara bij het
"Arnhem maatregelen
marechaussee die =geit
om een
te
en.
galen gaan opsporen. W
Rara k „,
- in een verkla- echter nocdt op eigen !Mia bahring aan bet persbureau ANP aan *delen. Pas als gemeentelijk overdat dit een eerste actie tegen het kg tussen burgemeester politie
vrft~beleld was. Beelen en justitie oplevert dat wij ingezet
houdt er ~g mee dat de ac- moeten worden, kr2r
.a_ een
tiegroep dit meent. Hij wijst op bet rol. Van vliegende
dus
is. 7
•verleden van de actiegn4tinerenn • geen sprake.”
apartheid. Een aantal
Het is de eerste actie van Rare
van de Makro ging in vlammen
die niet direct met het apartheidomdat het bedrijf banden
• beleid in Zuld-Afrika te' ~keit
met Zuid-Afrika. De branden ver- heeft. Vandaar ook dat Beelen voaoornaakten voor tientallen miljoe- komen verrast was: »We hadden 0
=enkel voorteken- dat dit zots
nen guldens aan schade.
Bij bet marechaussee-gebouw
gebeuren."
in Arnhem, dat niet door personen
Rara zelf zegt dit de actie tiwerd bewaakt, zijn sporen gevon- gen het Nededae vluchtelinden van »benzine in redelijke hoe- genbeleld niet mag worden
veelheid en zaken ter ontsteking, »als een breuk in otze
zoals snoeren". In afwachting van praktijkn de afgelopen jaren.
de resultaten van het onderzoek De strijdtegen apartheid en rie
houdt Beelen het er op dat de da- cisme houdt niet op bij de grenzen
ders brand hebben wil len stichten. van Zuid-Afrika. Met deze actie
• Ram vreest dat de marechaus- verleggen we hooguit wat accett
ree een dubieuze rol gaat spelen ten."•
•
•
::f • .1
bij het vreemdelingenbeleid als de
tussen West.Duttsland, de
en Frankrijk als uitvloeisel van het zogeheten
akkoord. De overhedenSgtien=
landen vrezen dat de opheffing
van die grenzen zal leiden tot een
grote toestroom van illegale buitenlanders. »De marechaussee
wordt inderdaad betrokken bij bet
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• (Door Weert Schenk)
AMSTERDAM — De actiegroep
RaRa heeft gisternacht brand gesticht
bij de marechaussee in Oldenzaal en
Arnhem uit onvrede over het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Dit heeft
een woordvoerder van de actiegroep
verklaard. Volgens Rara wordt de marechaussee 'als een soort vliegende br!, gade in de grote steden ongecontroLieerd ingezet bij het opsporen van molelijke illegalen'. Het la voor het eerst
dat Rara protesteert tegen dergelijke
opsporingen. Tot nu toe pleegde de
groep voornamelijk aanslagen tegen
bedrijven met belangen in Zuid-Afrika.
Vermoedelijk is dezelfde groep mensen
wel verantwoordelijk voor min of meer
gewelddadige acties tegen bijvoorbeeld
het nieuwe paspoort of de mogelijke

komst van de Olympische Spelen naar
Amsterdam. Maat dat gebeurde dan
onder de naam Bind,' of No Paseran.
Rans zegt overigens dat de actie tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid niet mag worden gezien 'als een
breuk In onze politieke praktijk van de
afgelopen jaren'. ,.Dè strijd tegen apartheid en racisme houdt niet op bij de
grenzen van Zuid-Afrika. Met deze actie
verleggen we hoogtij» wat accentere.
aldus een woordvoerder. „Op het moment dat het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid zich steeds meer tot een
keiharde arrestatie- en deportattepraktijk ontwikkelt, wordt het tijd dat er bij
ons - gepland - een aantal stoppen doorslaan. Omdat de terreur tegen vluchtelingen moet stoppen, omdat het vluchtelingenbeleid vreemdelingenhaat
wi

aangeduide brandstichters op te sporen. Maar de onderzoeken leverden
niets op. Ook oproepen In het televisieprogramma Opsporing Verzocht brachgeen licht in de zaak. Dat alles was
reden om aan te nemen dat het een
kleine en zeer hechte groep van mensen
betrof, die zich waarschijnlijk ook bulten het normale circuit van actievoerders hield.
Ondertussen gingen de RaRa-aanslagen door. In juni 1987 was de opslag-gelds van Boot olie bv in Alphen aan
.e Rijn aan de beurt. Volgens de gemeente ontsnapte het stadje ternau,Pernood aan een ramp. RaRa claimde
brandstichting en zei dat het een
Mest was tegen Shell. die sterke banden heeft met Zuid-Afrika en een meerderheidsbelang heeft bij Boot olie bv.

In de loop van 1988 dacht de politie
een vinger te krijgen achter de RaRagroep. Na een actie van No Paseran bij
drukkerij Elbe, die het nieuwe paspoort
zou drukken, kon een actievoerder worden getraceerd. Hij werd in de gaten
gehouden en aldus brachten de rechercheurs een groep in kaart.
Triomfantelijk arresteerde de politie
acht RaRa-verdachten, maar al snel
moesten zeven man weer worden vrij
gelaten wegens gebrek aan bewijs.
Slechts een verdachte, die vrijwel zeker
bij Elbe aanwezig was geweest, bleef in
hechtenis. De Officier van Justitie eiste
tegen hem een gevangenisstraf van zeven jaar. De rechtbank sprak hem echter vrij. onder meer op grond van fouten
in de juridische procedure.

voortbrengt en het racisme kanaliseert" '
De eerste actie van RaRa was op 17
september 1985. De groep zette de. grote
Macro-vestiging in Duivendrecht in
brand wegens de &Landde belangen
van het moederbedrijf 1311V in ZuidAfrika.
Daarna volgden meer brandstichtingen. Zo gingen in juli 1988 de kantoren
van emballage-fabriek Van Leer in
vlammen op. Eind 1988 brandde de Maan-vestiging in het Gelderse Duiven af
èn mislukte een nieuwe brandstichting
bij het Macro-bedrijf in Duivendrecht.
Het moederbedrijf SHV trok zich terug
uit Zuld-Afrika, toen de Macro in het
Limburgse Nuth ook door een RaRaactie geheel werd verwoest. Uiteraard
probeerde de politie de als terroristen

PS
De nieuwe actien
p

OLITIE EN JUSTITIE waren er op

11 april 1988 voor negenennegentig procent zeker van: met de
acht arrestaties die in de vroege
morgen op verschillende adressen in Amsterdam waren verricht, was de harde
kern van de 'Revolutionaire Anti Rasistiese Aksie' (Rara) voorgoed uitgeschakeld. Twee weken later werd dat nog
eens herhaald door Klaas Wilting, behalve woordvoerder van de Amsterdamse
politie ook van het landelijk coiirdinatieteam, dat ruim een jaar had gespeurd
naar de mensen achter deze ongrijpbare
terroristische organisatie. Van de acht
arrestanten mochten er dan inmiddels al
weer zeven zijn vrijgelaten, maar desalniettemin: Rara was verleden tijd.
De aanslagen van de afgelopen weken
op 19 maart op kantoren van de Koninkijke Marechaussee in Oldenzaal en Arnhem, afgelopen maandag bij het ministerie van justitie in Den Haag en dinsdag bij
het Byzantium-projEct aan de Stadhouderskade in Amsterdam) bewijzen dat
dat allemaal veel te vroeg gejuicht was.
Uit de traditioneel zeer uitvoerige, van
tevoren opgestelde persverklaringen die
na de drie recente aanslagen werden uitgegeven, blijkt dat het afgelopen jaar is
benut voor een interne, ideologische heroriëntering en dat zulks gepaard is gegaan met een zekere versplintering.
De 'Revolutionaire Anti Rasistiese Aksie' is verantwoordelijk voor een groot
aantal aanslagen op Makro's, Shell-stations, en andere objecten. De eerste aanslag die door Rara werd opgeëist, was de
brandstichting in september 1985 bij de
Makro in Duivendrecht. Doel van de actie
was dat de eigenaar van de Makro-keten,
de Steenkolen Handels Vereeniging, zich
terug zou trekken uit Zuid-Afrika. SHV
gaf aanvankelijk geen krimp. Nadat Rara
ook de Makro's in Duiven (december
1986) en in het Limburgse Nuth (januari
1987) had platgebrand, ging SHV echter
alsnog door de knieën en stootte haar
Zuidafrikaanse belangen af.
In de revolutionaire anti-apartheidsstrijd is ook Shell steeds een belangrijke
doelwit van Rara geweest. In 1986 werd
'j voorbeeld een Shell-pompstation aan
burgerdijk in Amsterdam in de as

ll

door KURT VAN ES EB

Na een periode van betrekkelij
nauwverwante groeperingen in eerillijdsbes
werd ditmaal door de groep zelf geen enk
apartheid, die tot dusverre als de ratio voo
SHV werd aangevoerd. De groep lijkt d
uiteenlopende terreinen als 'de Europese eer
Dat kan duiden, meent de Centrale Rechen
terroristische acties. Anderen verwachten e
overzicht van de acties tot dusverre, publice
drie brieven van Rara, die de redactie •
Ook het landelijk coördinatieteam heeft
er echter nooit een vinger achter kunnen
krijgen of er zo iets als een ideologische
leiding bestaat, en zo ja wie daarvan deel

uitmaken. En vooral: wie de zonder twijfel kostbare operaties van Rara financiert.
Bij politie en justitie bestaat wel een

zaterdag 31 maart 1990
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3ffeinen van Rara
EN — RT MIDDELBURG

Wit pleegde de groep Rara of daarmee
Mc van amper een week vier aanslagen. Er
'kei verband gelegd met de strijd tegen de
or de acties tegen — onder meer — Shell en
de acties te hebben verlegd naar zulke
,
enwording', 'cityvorming' of het 'asielbeleid'.
Brche Informatiedienst, op een herleving van
een verdergaande radicalisering. Naast een
eren wij als tijdsdocument uittreksels van de
deze week langs omwegen bereikten.
aantal vermoedens. In het weekeinde
20 en 21 juni 1987 kwam in België
bijvoorbeeld een opmerkelijk gezelschap
bijeen, waarvan onder anderen deel uit-

maakten: een advocaat en een journalist
die beiden min of meer zijn vergroeid
met de Amsterdamse kraakbeweging, en
een aantal gerenommeerde 'heffo's', zo-

als de meer fundamentalistische actievoerders destijds werden aangeduid. Het
gezelschap werd geobserveerd door zowel Belgische als Nederlandse rechercheurs. Vijf dagen later volgde de aanslag
bij Boot in Alphen aan den Rijn. En wie
beschikte, terwijl de brandweer nog
maar nauwelijks ter plaatse was, al over
de gebruikelijke persverklaring van
Rara? De betreffende journalist. Een wettelijk overtuigend verband kon echter
niet worden gelegd.
Met name sinds de veroordeling van R.
een jaar geleden heeft Rara zich betrekkelijk koest gehouden. Oorzaak van die
periodieke windstilte was vermoedelijk,
zoals gezegd, een heroriëntering op doelen en middelen. Dat het anti-apartheidssysteem in Zuid-Afrika ook moet worden
bestreden door concerns als SHV en Shell
in Nederland miljoenen guldens schade
te berokkenen, heeft nooit ter discussie
gestaan. Een simpele brandbom heeft
veel meer effect dan die halfslachtige pogingen dergelijke multinationals zo iets
vaags als 'imagoschade' toe te brengen,
zo liet Rara in april vorig jaar nog weten
in een reactie op de ludieke blokkade van
het Shell Laboratorium die toen werd
georganiseerd door het comité Shell Uit
Zuid-Afrika.
Maar: is een zwaar middel als puur
terrorisme ook gerechtvaardigd als het
gaat om bij voorbeeld het Nederlandse
vreemdelingenbeleid, dat in vergelijking
met het Zuidafrikaanse anti-apartheidssysteem immers een toonbeeld van humaniteit vormt. Of als het gaat om een
louter lokale aangelegenheid van nóg
minder gewicht, zoals het fenomeen
'city-vorming', waarvan het Byzantiumproject als de belangrijkste exponent
wordt gezien. En zo ja: belandt Rara op
die manier niet langzaam maar zeker in
het stadium waarin aanslagen worden
gepleegd op de Dienst Parkeerbeheer omdat dit totalitaire bolwerk wielklemmen
aanlegt?

Afgehaakt
In die discussie zijn in elk geval die Raraactivisten afgehaakt die vinden dat terreur slechts moet worden toegepast in

den Rijn maar op het nippertje aan een
grote ramp. In de vroege morgen van 26
juni werd door Rara brand gesticht bij
het bedrijf Boot in Alphen, een volle
Shell-dochter, die handelt in olie en benzine. Twee garages en een kantoorgebouw gingen in vlammen op. Dat het
vuur niet oversloeg naar een opslagtank
met 600.000 liter benzine was alleen
maar te danken aan het feit dat de brandstichters onvoldoende rekening hadden
gehouden met de windrichting.

Coördinatieteam
Vrijwel onmiddellijk na de aanslag in
Nuth werd op aandrang van de Amsterdamse politie een landelijk coiirdinatieteam in het leven geroepen, waarin
meerdere korpsen rijks- en gemeentepolitie vertegenwoordigd waren, de Centrale Recherche Informatiedienst in Den
Haag en ook de Binnenlandse Veiligheids
Dienst.
Een jaar lang inventariseerde dat team
alle beschikbare informatie, stelde uiteindelijk een lijst van verdachten samen
en observeerde een aantal van hen vrijwel permanent. In het laatste stadium
van het onderzoek kwam er echter een
enorme kink in de kabel. Uitgerekend
een BVD'er praatte z'n mond voorbij tegenover een krant door te zeggen dat
inmiddels duidelijk was in welke hoek de
ensen achter Rara moesten worden gezocht: onder de harde kern van krakers
in Amsterdam. "De groep verdachten is
teruggebracht tot twintig personen die
de klok rond in de gaten worden gehouden. Deels gebeurt dat om nieuwe terroristische acties te voorkomen, deels in de
hoop alsnog strafrechtelijk bewijs tegen
hen te vinden," aldus de BVD'er.
Voor Rara was dat het sein voorlopig
even op eieren te gaan lopen en zo veel
mogelijk belastend materiaal te laten
verdwijnen. De hele operatie is dan ook
als een nachtkaars uitgegaan. Alleen
René R. kwam voor de rechter. In eerste
instantie werd hij veroordeeld tot vijf
jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij zes door Rara geclaimde aanslagen. Op onderdelen van een bom die op
24 januari 1988 was geëxplodeerd bij paspoortendrukker Elba in Schiedam, waren
• gerafdrukken van 11 gevonden. Op
n deur die als werktafel was gebruikt
en die bij huiszoeking bij R. was aangetroffen, werden verfsplinters geconstateerd die ook op onderdelen van de bom
waren ontdekt.
"Wat is de waarde van een lullig
brandje bij de Makro tegenover één druppel zwart bloed? Niets, wat mij betreft,"
verklaarde R. tijdens zijn berechting. Het
gerechtshof bepaalde echter dat de huiszoeking bij R. onrechtmatig was geweest
en veroordeelde hem in april vorig jaar
ten slotte tot anderhalf jaar cel.
De loslippige BVD'er. vloog de laan uit.
De verdachten die het landelijk conrdinatieteam op de korrel had, zijn vermoedelijk nooit meer geweest dan uitvoerders.

OFWEL HET de eerste keer is dat
wij akties uitvoeren tegen het
Nederlandse vluchtelingenbeleid, willen we benadrukken dat dit op
geen enkele manier uitgelegd mag worden als een breuk in onze politieke praktijk van de afgelopen jaren."
Een fragment uit het 'Kommunikee'
dat een medewerker van Het Parool ontving na twee aanslagen op vestigingen
van de Koninklijke Marechaussee in Arnhem en Oldenzaal. 'Met vriendelijke
groeten, Rara', luidde de ondertekening.
Dat was maandagochtend 19 maart. Op
tien kantjes A4 wordt de 'ideologische
basis' uiteengezet van wat Rara noemt
het 'hooguit wat verleggen van accenten'. In een tijdsbestek van amper een
week betekent dat vier aanslagen: twee
brandaanslagen op vestigingen van de
Koninklijke Marechaussee, een aanslag
met explosieven bij het ministerie van
justitie in Den Haag en, afgelopen maandagnacht, het in de brand steken van
twee directieketen bij het bouwproject
Byzantium in Amsterdam.
Deze laatste actie, een 'aanval op de cityvorming' in de hoofdstad wordt, in een
brief aan weer een andere medewerker
van Het Parool opgeëist door 'Revolutionaire Cellen'. Niet door Rara dus, maar
wel met 'strijdbare en liefdevolle groeten
aan onze kameraden en kameradinnen
van de Rara'.
Het 'koekje van eigen deeg', dat volgens
een andere - wederom bij een redacteur
thuis in de brievenbus gestopte - verklaring bij justitie in Den Haag explodeerde,
is volgens vier velletjes toelichting 'een
bijdrage' van 'Revolutionaire Anti Racistiese Aktie'- Crespo Galende'. Genoemd
naar een Spaanse hongerstaker die in

`Geen brei
politieke
1981 overleed. Maar: "Onze aktie van
vandaag ligt in het verlengde van de aktie van Rara tegen de KMAR, een week
geleden," aldus de verklaring.
Drie verschillende groepen dus, zo op het
eerste gezicht, maar met een duidelijke
samenhang. In alle verklaringen wordt
ook stelselmatig stelling genomen tegen
de Europese eenwording. 'Gee reuk in
onze politieke praktijk', zegt weliswaar in het eerste 'Kommunikee', maar
volgens ingewijden toch duidelijk een
koerswijziging. De apartheid staat op instorten. Tijd voor nieuwe actiedoelen en
nieuwe ideologieën?
"Op basis van bestaande informatie
kan worden gesteld dat een stroming binnen de politieke activisten, die zich ook
in internationaal verband sterk wil maken, zich lijkt te gaan oriënteren op het
thema van de Europese eenwording,"
schrijft de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in het eind vorige week
gepresenteerde jaarverslag als verwachting voor de jaren negentig. Maar ook:
"De intensiteit van acties in het kader
van anti-apartheid zullen toenemen."
In haar uitgebreide `Kommunikee'
voegt Rara beide actiedoelen samen: "De
strijd tegen apartheid en racisme houdt
echter niet op bij de grenzen van ZuidAfrika. (...) In Zuid-Afrika is het racisme
geïnstitutionaliseerd in de apartheid.
Hier is het wettelijk gelegitimeerd racisme de basis van het vluchtelingenbeleid."
.

nauwelijks op democratische wijze kan
worden bestreden, zoals de Zuidafrikaanse apartheid. Wat resteert is een aantal
Rara-splinters dat steeds verder geïsoleerd zal raken. De Centrale Recherche
Informatiedienst sprak kort geleden dan
ook de verwachting uit dat criminele organisaties met een politieke achtergrond
in de jaren negentig steeds meer internationale samenwerkingsverbanden zullen
gaan leggen.
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trk in onze
praktijk'
De Koninklijke Marechaussee wordt na
het opheffen van grenscontrole ingezet
'voor het binnenlandse toezicht op
vreemdelingen', aldus Rara. Daarom
'hebben wij gekozen voor een eerste aktie tegen dé keurtroepen van dit vervolgingsbeleid, tegen de laarzen in de
straat'. Waarna het klemmende betoog
volgt, dat dit geen trendbreuk is met het
erleden. "Daar zijn ook geen redenen
or. Noch de situatie in Zuid-Afrika„
och de opstelling van de Nederlandse
regering en bedrijfsleven geven daarvoor
aanleiding."

op

,.;hengen 'proefballon'
Opvallend is niettemin het verband dat
steeds wordt gelegd met de Europese eenwording en het - vertraagde - akkoord
van Schengen tussen de Beneluxlanden,
West-Duitsland en Frankrijk. 'Schengen
is een proefballon voor een verenigd Europa en van een hernieuwd Europees
nationalisme', argumenteert Rara. In de
verklaring wordt daarbij dan telkens verwezen naar de gevolgen die dat zou hebben voor asielzoekers.
De 'Revolutionaire Anti Racistiese Aktie
- Crespo Galende' zegt hierover in haar
brief van vier A4-tjes: "De uitwijzingsmachine, waarmee asielzoekers gekonfronteerd worden, is de laatste jaren steeds
meer geperfectioneerd: onder druk van
het ministerie van justitie worden grenscontroles al door ambassades in het land

van herkomst zelf, of door de luchtvaartmaatschappijen uitgevoerd."
Met een verwijzing naar de Raratverklaring wordt gezegd:
"Wij onderschrijven de daarin gestelde
eisen:
• vluchtelingenbeleid uit handen van
politie, marechaussee en justitie
• geen gedwongen vestiging in kampen,
geen vreemdelingenbewaring; sluiting
van de speciale gevangenissen
• vrije toegang voor vluchtelingen tot
alle noodzakelijke financiële, juridiese,
sociale, edukatieve en mediese voorzieningen
• erkenning sexe-specifieke vluchtgronden; schrappen van het begrip 'ekonomies vluchteling'."
Ook de politieke en economische machtsvorming binnen een verenigd Europa
wordt hier besmet verklaard: "De EG ontwikkelt zich nu onder Westduitse leiding
tot een ekonomies en politiek machtsblok, dat haar drang tot expansie en onderwerping nauwelijks meer verhult. Als
vliegen op de stront storten Westeuropese bedrijven en banken zich op de Oosteuropese landen, om hen zo ekonomies
en politiek aan zich te binden."
In de 'persverklaring' van anderhalve pagina na de brand bij Byzantium in Amsterdam wordt de rechtvaardiging door
de 'Revolutionaire Cellen' vooral gezocht
in een strijd tegen het 'verenigd Europa
van het kapitaal': "Het is duidelijk: Amsterdam wil meeconcurreren in de strijd
die nu losgebránd is tussen de grote steden van Europa. (...) Waar in het kader
van cityvorming ten behoeve van speculanten (...) miljoenen overheidsgeld worden uitgegeven aan ontruimingen, staan

Na de herrijzenis van revolutionair links
de afgelopen week is de grootste zorg van
justitie echter dat de resterende Rarasplinters zodanig zullen radicaliseren,
dat niet alleen aanslagen waarbij voor
miljoenen schade wordt aangericht worden beschouwd als een 'lullig brandje'.
En indien in het geweld de grens zodanig
wordt overschreden dat er doden vallen,
is er geen weg terug.

voor minderheidsgroepen (...) uitzetting,
noodverordeningen, legitimatieplicht (...)
en armoede klaar. Dat zijn de Europese
'Metropolen zonder grenzen' die ons te
wachten staan."
'La lutta continue voorspellen de 'Revolutionaire Cellen'.
Een opleving van terroristische acties in
Europa? De CRI zegt van wel, maar wil er
verder geen woord over kwijt. De 'Revolutionaire Anti Racistiese Aktie - Crespo
Galende' kondigt zelf het volgende aan:
"Wij hebben in het geheel geen zin om
te wachten tot het kapitalisme aan zijn
eigen logika ten onder gaat. (...) Wij zullen de handen opnieuw ineen moeten
slaan en (...) een duidelijke strategie moeten ontwikkelen. (...) Naast al het noodzakelijke - en vaak ondankbare - politieke
werk, denken wij dat militante aktie een
noodzakelijk onderdeel is van die strijd.
(...)," aldus de groep, die na de aanslag in
Den Haag nog wel constateert dat 'in de
huidige situatie onze kracht nog relatief
zwak is'.
Rara is duidelijker: armoede moet een
erkende vluchtgrond zijn. "Tot die tijd
zullen wij het deportatiebeleid saboteren
en aanvallen!"
Ook deze groep maakt zelf wat relativeringen: "Militant verzet kan een belangrijke rol spelen. (...) Wij weten heel
goed dat militante aanslagen alleen niets
opleveren. Eén, twee, drie keer een spektaculaire aktie verandert op zich ook
niets. Wij zien het als eén bijdrage aan
meer daden, ideeën en diskussie. De uitwijzingsmachine draait niet vanzelf,
maar wordt draaiende gehouden door
mensenjagers en schrijftafelmoordenaars. En zo willen we ze ook in het
openbaar behandelen."

PERSVERKLARING.

Enkele uren geleden hebben wij door middel van brandstichting
aanslagen gepleegd op de gebouwen van oliehandelaar John Deus.
De aanslagen vonden plaats op twee gebouwen. Ten eerste de bedrijfsgebouwen, het financiële zenuwcentrum van zijn miljoenenbedrijf met tientallen vestigingen over de hele wereld met vele
verschillende namen: JOC OIL, Transworld Oil, TWO, Lucina Ltd, enz.
De tweede aanslag werd gepleegd op zijn landgoed gelegen op nog
geen 100 meter van de bedrijfsgebouwen, de verbouwing van dit
miljoenen-prestige-pronk-objekt was bijna voltooid kwa luxe, komfort en kwa beveiliging had dit protserige woonhuis een kopie
moeten worden van "Zonnenhoeve", zijn tegen 'sabotage en terreur'
zwaar beveiligde villa in Zuid Afrika.
Onderstaande verklaring geeft onze beweegredenen weer
"In april 1984 onthulde de parlementaire oppositie
in Zuid Afrika dat de SEF -de staatsorganisatie
voor de olievoorziening in Zuid Afrika- $306 miljoen
aan 'extraas' had uitbetaald aan twee oliehandelaren.
Het betrof hier smeergeld, geld om aardig te zijn
tegen handelaren die wel bereid zijn om aan ZuidAfrika te leveren, geld dat werd uitbetaald boven
de in de leveringskontrakten overeengekomen prijs.
Een van deze handelaren was John Deus !"
Deus. Een gesjeesde autohandelaar uit Berg en Dal. Sinds het eind van
de zestiger jaren zit hij in de olie en in die eerste jaren verdiende hij vele miljoenen. Dit werd mogelijk gemaakt door onder andere
Slavenburgse Bank die hem voorzag van het benodigde kapitaal, en de
al even broodnodige status. Een van de heren Slavenburg wordt zelfs
enige tijd kommissaris van Deus prive bank. Hij groeit snel uit tot
een grote oliehandelaar en tot een van de topleveranciers van het
racistiese bewind in Zuid Afrika. George Atmore, voormalig hoofd van
de Genta, het staatsbedrijf dat de olievoorziening van het blanke
minderheidsbewind in het voormalige Rhodesië verzorgde en dus deskundig wordt door Deus in dienst genomen om zijn zaken verder uit te
bouwen. Om een indikatie te geven van de omvang van Deus olieleveranties aan Zuid Afrika : in de periode 1979-1982 is op zijn minst 10%
van de totale import van ruwe olie in Zuid Afrika verzorgd vanuit
Berg en Dal. Vast staat dat dit slechts een gedeelte is van de totale
omvang van de leveranties.

Driekwart van de herkomst van de oliestroom naar Zuid Afrika wordt
nog steeds niet achterhaald. Gezien het formele olie embargo tegen
Zuid Afrika is elke verscheping van ruwe olie naar dat land per definitie gehuld in een dikke mist. Uitgelekte vertrouwelijke rapporten
in Zuid Afrika wijzen er echter op dat de werkelijke omvang van Deus
handel met Zuid Afrika vermoedelijk twee tot vier maal omvangrijker
is dan de 'bewezen' 10%.
"Midden 1979 nadert de olietanker Havdrott de haven
Kaapstad. Enige mijlen voordat de haven in zicht komt
krijgt de bemanning van het schip de opdracht om de
naam van het schip weg te schilderen. Eenzelfde behandeling krijgen de sloepen. Op het moment dat de tanker
de haven binnenvaart is het schip onidentificeerbaar
fl
geworden. Opdrachtgever tot deze maskerade: Deus
Slechts een voorbeeld vande vele manieren waarop geprobeerd wordt de
leverantie van ruwe olie aan Zuid Afrika te kamoefleren. Het skala is
groot: vervalsen van scheepslogboeken, opmaken van rekeningen waarop
andere landen staan vermeld als ontvangers van de olie, strikt vertrouwelijke charterovereenkomsten, verandering van bestemming van het
schip gedurende de reis (m.n. als het schip vertrekt vanuit een olieproducerend land dat de boycot tegen Zuid Afrika serieus neemt), naams
verandering van het schip gedurende de reis, overpompen van de lading
in ee ander schip, gebruik van oude schepen die snel uit de vaart
genomen kunnen worden als er wat 'fout' gaat
enz. Het geval van
de tanker Salem is bekend: een komplete lading met ruwe olie wordt gestolen en daarna door de dief verkocht aan Zuid Afrika. Na het lossen
wordt het schip volgepompt met zeewater. Enkele dagen later komt de
tanker onder misterieuze omstandigheden tot zinken
Shell, de oor
spronkelijke eigenaar van de olie ontvangt enige tijd later nog eens
zo'n slordige $30 miljoen van Zuid Afrika als 'schadeloosstelling' en
doof potgeld.
Geheimzinnigheid alom dus. In Nederland en andere aan Zuid Afrika leverende landen opgebouwd door Deus en andere zakenlieden, daarbij geholpen
door een overheid die weigert om effektieve sankties te verbinden aan
de boycot. Een bekend verhaal overigens, zo gauw als het om handel en
bedrijven gaat blijken politieke uitspraken weinig waard. Ook het
wapenembargo tegen Zuid Afrika wordt door b.v. Philips straffeloos ontdoken. In Zuid Afrika zelf wordt deze liberale houding van de Westerse
landen aangevuld met botte repressie tegen de bevolking. In Zuid Afrika

staat op het achterhalen en/of verspreiden van informatie over de olievoorziening van het land 7 jaar gevangenisstraf. De blanke misdadigerskliek die aan de macht is beseft maar al te goed dat olie inderdaad
een belangrijk wapen is
Toch verklaart al deze geheimzinnigheid niet dat een giganties land als
Zuid Afrika, geconfronteerd met een boycot van nagenoeg alle olie producerende landen, in staat is om jaar in jaar uit meer dan haar jaarlijkse totale oliebehoefte kan importeren. Dit politieke en ekonomiese
feit verklaren vanuit list en bedrog van een paar met het apartheidsregime kollaborerende handelaren zou neerkomen op het verklaren van
ekonomiese systemen middels Dallas en Dynastie.
De werkelijke redenen voor de kontinue stroom van ruwe olie naar het
blanke bewind in Zuid Afrika kan alleen maar gevonden worden in het
enorme belang dat de Westerse, imperialistische ekonomie heeft bij het
voortbestaan van het apartheidssysteem. De import van olie in Zuid
Afrika garandeert de veiligheid van de miljardeninvesteringen van Weterse bedrijven in dit land. Alleen al de lijst van Nederlandse bedrijven
met vestigingen in Zuid Afrika is te lang om op te noemen, Philips,
Shell, van Leer en de andere 'groten' zijn slechts het topje van de
ijsberg.
Ook politiek en militair gezien neemt het blanke misdadigersregiem in
Zuid Afrika een onmisbare sleutelpositie in voor de imperialistiese
ekonomie. Door haar militaire en politieke macht is het minderheidsregime
in Zuid Afrika in staat de gebeurtenissen in de regio beslissend te
beïnvloeden. Het Westen weet maar al te goed dat dat de gelijkgekleurde
stroman in het zwarte Zuidelijk Afrika zonder voldoende olie binnen twee
jaar ekonomies bankroet zou zijn. Dat is net iets meer dan de Westerse
ekonomie kan verdragen en daarom kiezen de imperialisten voor de apartheid. De apartheid en haar handlangers in de imperialistiese landen hebben Deus broodnodig. Natuurlijk worden ze geregeld in blanke
politieke rechtvaardigheids-retoriek verafschuwd en veroordeeld. Maar
ondanks deze holle politieke frases blijven ze voortbestaan. Het is dan
ook zonneklaar dat deze zogenaamde politieke veroordelingen van de apart
held puur propagandisties zijn. Wat weerhoudt deze politici ervan om de
aktiviteiten van Deus en consorten lam te leggen, en dit soort mensen
middels de eigen 'onafhankelijke' rechtspraak te veroordelen wegens misdaden tegen de mensheid, wegens genocide, wegens (steun aan) systematie
se moord ? Het is alleen hun eigenbelang. Zonder Deus'en zouden bedrijven van Shell in Zuid Afrika snel stil komen te liggen, zou geen tank of
arrestantenwagen meer kunnen rijden, zou de logistiek van het apartheid
systeem binnen de kortst mogelijke tijd op de schroothoop belanden.

"Het gevecht tegen de boycot is in geen
geval voorbij
Iedere ontspanning op
het gebied van de geheimhouding kan helpen
om het doelwit in het spotlicht te zetten, en stelt onze vijanden in staat om
onze vrienden en partners die aan ons
leveren te identificeren."
Deze uitspraak is van de minister van Binnenlandse Zaken in Zuid Afrika
maart 1983. Duidelijker kan het niet. Wie de 'vrienden' en 'partners'
van blank Zuid Afrika zijn is echter (grotendeels) bekend, het komt er
slechts op aan ze effektief aan ta pakken. Daaraan hebben we met het
'spot licht' van vannacht een bijdrage willen leveren.
Amandla !!

PYROMANEN TEGEN APARTHEID.

(makro-1, Duivendrecht)
persverklaring
AANSLAG OP DE MAKRO
"Om het echte gezicht van de apartheid te zien
moeten we de sluier oplichten van konstitutionele
hervormingen, bedriegelijke formuleringen en spelen
met woorden."
- Nelson Mandela
Het Westers imperialisties systeem heeft alle belang bij
het voortbestaan van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.
Daarom hebben wij vannacht een van de onderdelen van het
Nederlandse zakenimperium in Zuid-Afrika hier aangevallen.
Wij stellen dat werkelijke solidariteit met internationale
revolutionaire bevrijdingsbewegingen daaruit moet bestaan,
dat hier in Nederland - in West-Europa - de ekonomiese,
politieke, militaire dragers van het systeem worden aangepakt. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling
en uitvoering van beheersing, vernietiging en onderdrukking
overal ter wereld.
Zo ook in Zuid-Afrika.
Apartheid is meer dan een verouders koloniaal overblijfsel,
meer dan een wit superioriteitsgevoel. Apartheid is een
systeem van wetten en repressie, dat tot doel heeft de
- witte - bezittende minderheid alle mogelijkheden in
handen te geven de zwarte meerderheid zo effektief mogelijk
uit te buiten, om zo de winsten zo hoog mogelijk te maken.
Apartheid is immoreel, onmenselijk en beestachtig, maar lange
tijd ook zeer winstgevend en een uiterste, logiese konsekwentie van een neo-koloniaal kapitalistjes systeem.
Wij vinden het gevaarlijk apartheid alleen emotioneel
moralisties te veroordelen, in termen van racisties.
Natuurlijk is racisme zeer verwerpelijk, maar het is een
idee-fixe te denken dat zwart en wit in Zuid-Afrika
gelijkwaardige rechten zullen krijgen in een maatschappij
die op kapitalistiese leest geschoeid blijft.
Het gaat om fundamenteel tegenstrijdige belangen en dus
om fundamentele veranderingen.
De kosmetiese hervormingen van Botha, zoals de absoluut
machteloze 'kleurlingen- en aziatenkamers', de afschaffing
van de sexwetten, de aanpassing van de paswetten, het
gemarchandeer met het staatsburgerschap voor zwarten, het
restriktief toestaan van zwarte vakbonden enz., doen
helemaal niets af aan de essentie van de keiharde racistiese
ondrukking door de blanke kolonisten.
Deze zgn. hervormingen zijn er alleen om de apartheid te
bestendigen en het verschaft het Westen een alibi om geen
werkelijke isolatie van het apartheidsbewind door te voeren.

De zwarte bevolking van Zuid-Afrika schreeuwt om harde
ekonomiese sankties. Zij ziet dit als een middel om zich
te bevrijden van de blanke fascistiese misdadigers die
Zuid-Afrika en haar buurlanden nu al eeuwen lang terroriseren. En als een belangrijke mogelijkheid om het bloedvergieten te beperken, de strijd te verkorten en de onvermijdelijke vrijheid dichterbij te brengen.
Het zwarte verzet heeft zich noodgedwongen gekeerd tot
de gewapende strijd, stakingen, het boycotten van blanke
winkels, massademonstraties, schoolboycots enz.
Vormen van verzet,waarop door leger,politie, veiligheidsdiensten en bedrijfskommando's met meedogenloze terreur
gereageerd wordt.
Hier in het Westen komen wij wezenlijk niets verder met
van overheidswege uitgeroepen en gesubsidieerde antiracisme-aktiviteiten, waarin vooral het imago van de bestuurders opgepoetst wordt.
Terwijl tegelijkertijd - omdat de ekonomiese verhoudingen
dat dikteren - de eens zo aantrekkelijke goedkope buitenlandse arbeidskrachten gedumpt worden, tot remigratie
gedwongen worden of het land niet eens meer inkomen.
Men speelt de slachtoffers van de schaarste tegen elkaar
uit, daarmee zelf de voedingsbodem kreërend voor het
racisme.
In Zuid-Afrika ziet het bedrijfsleven de bui al hangen
en schakelt in een andere versnelling, om in ieder geval
de arbeidskracht, de afzetmarkt en het aantrekkelijke
investeringsklimaat veilig te stellen.
In het licht van deze tegenstellingen kan men de internationale parlementaire uitroepen van verontwaardiging
en halfzachte sankties toch als niets anders zien dan
een poging om de scherpe inhumane kantjes af te slijpen van
een apartheidsbeleid dat in modern-kapitalistiese verhoudingen niet meer verkoopt, te duidelijk verzet oproept
en het land ekonomies, politiek instabiel maakt.
Wij geloven niet in dat appel om sankties aan de staat.
Een Nederlandse staat die hier belangen dient die dezelfde
zijn als die, die door de sankties getroffen zouden moeten
worden .
Veranderingen vergader je niet bijelkaar in een parlement.
Veranderingen moet je bevechten. Bevechten door hier
- in het imperialistiese Westen - al die ekonomiese,
politieke, militaire instituties aan te vallen, die de
onderdrukking hier en elders mogelijk maken.
Daarin ligt de gezamelijkheid van onze strijd, ons enige
perspektief en onze onvoorwaardelijke solidariteit met
de zwarte revolutionaire strijd in Zuid-Afrika, die zo
bloedig bevochten moet worden.
STEUN DE REVOLUTIE IN ZUIDELIJK AFRIKA
EN VORM HET FRONT IN WEST-EUROPA !

Revolutionaire
Anti
Racistiese
Aktie

De MAKRO
Een van de Nederlandse bedrijven die in Zuid-Afrika
miljoenen guldens investeert, is de SHV-holding in
Utrecht. De moedermaatschappij van o.a. Makro (Pty)Ltd.
en de SSM Coal (SA) in Zuid-Afrika.
Zoals vele multinationals geworteld in het alledaagse leven,
hier de basis hebbend van al hun internationale aktiviteiten.
De feiten:
-SHV Holdings, de vroegere Steenkolenhandelsvereniging,
behoort tot de grootste ondernemingen van Nederland.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.
-De omzet van SHV, in 1983 7,1 miljard gulden groot, wordt
bereikt via een grote verscheidenheid aan aktiviteiten en
via honderden werkmaatschappijen en dochterbedrijven.
In '83 werd een netto-winst van f 67 miljoen gemaakt.
-Bij het koncern zijn wereldwijd 27.500 mensen werkzaam,
waarvan ongeveer 10.000 in ons land.
-Bij SHV is het aandelenkapitaal volledig in handen van de
familie Fentener van Vlissingen en haar naaste relaties.
-In Zuid-Afrika heeft SHV door haar dochteronderneming
MAKRO (Pty) Ltd., vijf vestigingen met in totaal 40.000 m2
winkeloppervlak. Deze vestigingen worden samen met de
Westduitse onderneming Metro geëxploiteerd. Ze zijn onderdeel van Makro International AG, waarvan de hoofdzetel
in Chur (Zwitserland).
-De Zuid-Afrikaanse Makro-winkels boeken goede resultaten.
In '83 werd een record-omzet van ongeveer f 70 miljoen
behaald. De netto-winst steeg van rond f 4 miljoen in '82
naar f 7,5 miljoen in '83. Voor '84 werd een netto-winst
van ongeveer 9 miljoen gulden verwacht.
-De belangen van de SHV in de internationale steenkolenhandel zijn gebundeld in SSM, dat haar hoofdkantoor in
Rotterdam heeft en 22 bijkantoren in de belangrijkste
kolencentra in de wereld. In Zuid-Afrika heeft deze vestiging SSM Coal (SA) Ltd. De Nederlandse SSM is de laatste
jaren steeds meer kolen uit Zuid-Afrika gaan importeren.
-De Makro-vestigingen geven het in Zuid-Afrika gangbare
beeld te zien:
-zwarte werkne(e)m(st)ers in de laagst betaalde funkties,
een stapje hoger Aziaten en kleurlingen, en de blanken
in leidinggevende posities.
Saillant detail hier is, is dat in het middenkader
voormalige Rhodesiese para's zijn opgenomen.
-onevenredige lonen. Voor hetzelfde werk krijgen
zwarte werknemers minder loon als blanken. Vaak zelfs
onder het bestaansminimum.
-gescheiden kantines en andere voorzieningen
-Midden februari 1984 gingen 350 werknemers van de Makrowinkel in Germiston in staking na het volledig onrechtmatige ontslag van een kollega. De staking duurde 2 dagen.
-In juni '84 werd Duma Nkosi, werkzaam bij de Makro in
Johannesburg en aktief in de zwarte vakbond CCAWUSA, samen
met nog vier andere vakbondsleden gearresteerd op grond
van de zogenaamde veiligheidswetten. Ze werden zonder vorm

van protest en zonder enige officiéle beschuldiging vastgehouden. Na een half jaar moest het apartheidsregime
Nkosi vrijlaten. In deze hele affaire hield de Makro-orga-

nisatie zich volledig afzijdig en zweeg als het graf.
Het argument was, dat men konfiikten met het apartheidsbewind wilde vermijden. Het loon werd ondertussen niet
uitbetaald.
-De Makro-organisatie is zeer laks en onzorgvuldig met het
registeren van haar zwarte werknemers. Dat hierdoor
vele van hen slachtoffer worden van de gevreesde pasjeswetten, zoals jaarlijks zo'n 300.000 zwarten, is blijkbaar
geen bron van zorg.
-De mentaliteit die uit dit alles spreekt, samen met de
wetenschap dat deze organisatie nauwelijks informatie
naar buiten geeft over welk onderwerp dan ook, doen
daarom niet verbazen, dat de makro als een van de twee
enige Nederlandse bedrijven, weigert te rapporteren
in het kader van de toch al niets voorstellende
EG-gedragscode.

(Nagekomen vervolg-claimbrief RARA)
Amsterdam, 18-9-1985
AANSLAG OP DE MAKRO
In verband met de onvolledige, nalatige berichtgeving in de
media maken wij het volgende bekend:
Maandagnacht is de MAKRO-vestiging te Duivendrecht door ons
aangevallen.
Na langdurige voorbereiding vond die nacht om 3.19 uur aldaar
de aanslag plaats op een van de onderdelen van he t nederlandse
zakenimperium in Zuid-Afrika.
- De situatie ter plekke was normaal.
- Tussen 0.30 uur en 1.45 uur hebben wij twee bewakingsronden
gekonstateerd, hetgeen afwijkt van de normale bewakingsroutine.
- Om 3.19 uur ging de lading geplaatst bij de verf- en beitsafdeling, ter hoogte van de eerste zijdeur af.
- Om 6.00 's morgens werd bij het Leidsch Dagblad, Wittensingel 1
te Leiden onze verklaring gedeponeerd.
- Om 16.45 werd onze verklaring bij het A.N.P., Jaarbeursplein 15
te Utrecht gedeponeerd, en per post verzonden naar het Parool, Radio Stad,
Bluf!, en Amandla.
Het westers imperialistiese systeem heeft alle belang bij het
voortbestaan van het apartheidsregiem in Zuid-Afrika. Het hier
aanvallen van de imperialistiese ekonomiese, politieke en militaire instituties zien wij als ons enig perspektief, onze
gezamenlijkheid in de strijd en onze onvoorwaardelijke solidariteit
met de zwarte revolutionaire bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika.
STEUN DE REVOLUTIE IN ZUIDELIJK AFRIKA EN VORM HET FRONT IN
WEST EUROPA.
REVOLUTIONAIRE ANTI-RACISTIESE AKTIE

(Claimbrief Makro 2/3, Amsterdam, Duiven)
KOMMUNIKEE
Akties tegen de Makro
December 1986. Met de meest drakoniese maatregelen probeert het
Zuid-Afrikaanse regime de tragedie, de zwarte en bloedige repressie
tegen de bevolking van Zuid-Afrika letterlijk te verbergen voor de ogen
en oren van de wereld.
Rond Soweto wordt een muur opgetrokken. Er geldt een totaalverbod
voor alle berichtgeving over de strijd tegen het apartheidsregime.
Namen van gearrresteerde, gemartelde of gedode mensen mogen niet
eens afgedrukt worden.
De machthebbers in Zuid-Afrika hebben geleerd van de golf van
verontwaardiging die begin dit jaar de wereld overspoelde na het
uitvaardigen van de noodtoestand. En brengen dit (op z'n minst ten
dele effektief) in de praktijk met de jongste maatregelen.
Er zijn geen beelden, er is geen informatie. De wereld zwijgt zonder
toe te zien. De verontwaardiging zakt weg, zo ook de ondersteuning
van het verzet.
Om die wurgende stilte te doorbreken hebben wij akties uitgevoerd
in twee Makro-vestigingen. Ongeveer tegelijkertijd ontstaken wij
rookbommen in de bedrijven te Duiven en Amsterdam.
Wij hopen met deze akties tevens de winsten van de lukratieve
decemberomzet flink te hebben afgeroomd.
Moedermultinational SHV is een van de Nederlandse bedrijven die
ongebreideld zaken blijven doen in en met Zuid-Afrika.
De belangen in Zuid-Afrika bestaan uit 5 vestigingen van de winkelketen
M akro en aktiviteiten in de steenkoolindustrie middels het bedrijf
SSM Coal (SA) Ltd.. Dit bedrijf is de laatste jaren steeds meer steenkool
uit Zuid-Afrika gaan importeren (via de Nederlandse SSK).
Onze akties zijn uitgevoerd in solidariteit met de bevrijdingsstrijd
in Zuid-Afrika, een strijd tegen het bewind in Pretoria, dat
een onderdeel is van het imperialistiese systeem.
Het is dit wereldwijde net van politieke en zakelijke belangen dat
het apartheidsregime tot nu toe overeind heeft gehouden.
En dat zal blijven doen net zo lang tot er een werkbaar alternatief
gecreeerd is .

Onze akties zijn tevens gericht tegen het imperialistiese systeem
als zodanig dat niet alleen in Zuid-Afrika maar overal ter wereld
honger, armoede, ondervoeding, ziekte, dood, oorlog en afhanke2ijkheid creert.
Met onze akties willen we de samenhang uitdrukken tussen de strijd
hier, daar en overal ter wereld. In die samenhang ligt onze drijfveer
en onze onvoorwaardelijke solidariteit met de strijders/sters in
Zuid-Afrika.
H et internationale kapitaal in Zuid-Afrika staat onder zware druk.
Aan de ene kant de -ondanks de repressie- toenemende kracht van
het zwarte verzet, aan de andere kant de solidariteitsbewegingen in
de rest van de wereld, veelal de moederlanden van de multinationals.
Onder die druk wordt het internationale bedrijfsleven in Zuid-Afrika
gedwongen tot enkele ingrijpende reorganisaties.
In slechts enkele gevallen heeft dit geleid tot het werkelijk
terugtrekken van belangen uit Zuid-Afrika. Zeer risikodragende
investeringen worden niet meer gedaan, of worden ongedaan gemaakt.
Daartegenover zien we juist een uitbreiding van de stategiese
investeringen zoals b.v. in de technologie (Philips) en de energievoorziening (Shell). Het zijn deze investeringen die de ekonomiese
politieke en militaire invloed van het Westen in Zuidelijk Afrika
groter maken in plaats van kleiner.
De met veel tam-tam omgeven zogenaamde uittocht van Amerikaanse
bedrijven verbergt de derde variatn waarin de herstrukturering zich
verpakt. Bij verdere analyse van de wijze waarop dat 'vertrek'
georganiseerd wordt, blijkt al bizonder snel dat dit alles niets
met terugtrekking van belangen te maken heeft en slechts neerkomt
op verdere 'afrikanisering' van het internationale kapitaal.
Geldstromen, produktiemiddelen en infrastruktuur worden onder
verantwoordelijkheid en kontrole van de bezittende klasse in Zuid-Afrika
gebracht. Arbeidskonflikten worden daardoor gelokaliseerd, waarmee
het de bedrijven in Zuid-Afrika makkelijk gemaakt wordt om reorganisaties
door te voeren, stakers te ontslaan en het verzet van de arbeiders
bloedig te onderdrukken.

De gebeurtenissen bij General Motors spreken wat dat betreft
boekdelen.
Het is duidelijk dat de multinationals op deze manier proberen af
te komen van de beschuldiging direkt betrokken te zijn bij de onderdrukking.
De feitelijke macht, de werkelijke klasseverhoduingen blijven
onaangetast. Middels handelskontrakten,toelevering, afname en opties
voor terugkoop blijven de ver-zuid-afrikaanste bedrijven afhankelijk
van de multinationals.
Een dergelijke konstruktie betekent geen ekonomiese sanktie maar is
een manier om de winstkansen te vergroten en de positie van het
kapitaal te versterken in de eindfase van de strijd die zal leiden
tot de omverwerping van het apartheidsregime. Een regelrechte
interventie van het kapitaal in de strijd voor nieuwe maatschappelijke
verhoudingen.
Een nieuwe poging om de uitkomst van die strijd beslissend te
beinvloeden, ervoor te zorgen dat de kapitalistiese struktuur
overeind blijft.
De laatste tijd zijn er toenemende geruchten en aanwijzingen dat
Nederlandse multinationals middels gelijksoortige konstrukties
zullen gaan proberen hun posities in Zuid-Afrika te verstevigen.
(b.v. Shell).
Juist nu willen we daarom met onze akties al diegenen die vechten
tegen aparthied en imperialisme oproepen om de strijd tegen vestigingen
van die bedrijven in Nederland te verhevigen.
Zoals voor de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika de V.S. en Europa delen
zijn van het probleem, zo is voor iedereen die revolutionaire
verandering wil de bevrijding van Zuid-Afrika een deel van de oplossing.
Het is mogelijk die strijd te ondersteunen en de censuur te
doorbreken. Tegenover de censuur moeten we onze solidariteit
plaatsen, die alleen maar vorm kan krijgen door hier in het Westen

alle politieke, militaire en ekonomiese instituties te bevechten
die de onderdrukking daar en hier in stand houden.
Daarin ligt de gezamelijkheid van de strijd en ons perspektief.

Revolutionaire
Anti
Racistiese
Aktie

Tenslotte een paar opmerkingen om de veiligheid van personeel
en klanten te waarborgen. De rookbommen zijn verspreid over de
bedrijven verstopt op een zodanige wijze dat ze niet per vergissing
door klanten kunnen worden meegenomen. We: zullen politie en
brandweer moeten vaststellen of ze allemaal zijn afgegaan.
Tot dat gebeurd is is het voor personeel en klanten niet veilig
om rond te lopen in de vestigingen. En rookbom die afgaat
veroorzaakt grote hitte en mogelijk brand.
Deze verklaring is de enige waarschuwing die we geven die verspreid
zal worden via het ANP en de pers.

(Claimbrief MAKRO-4; Nuth)
"Geen enkele macht doet ongevraagd concessies. Zomin als dat
ooit gebeurd is, zomin zal het in de toekomst gebeuren .
Vind uit waar een volk zich gewillig aan zal onderwerpen en
je weet precies hoeveel onrecht en kwaad het zal ondergaan.
Het zal niet eindigen voor er, met woorden, geweld, of met
beide, verzet geboden wordt. Hoe ver tirannen kunnen gaan
wordt al vooruit bepaald door de duldzaamheid van hen die
onderdrukt worden. "
Kenneth B. Clark.
Omdat woorden niet helpen is besloten vannacht over te gaan tot aktie bij het
filiaal van de MAKRO te Nuth.
De MAKRO is een onderdeel van de Steenkolen HandelsVereniging.
De SHV drijft handel met en investeert in Zuid-Afrika willens
en wetens de weerzinwekkende praktijken van het witte rascis tische regime en de legitieme eisen van het zwarte verzet tot
totale boycot. Een apartheids regiem dat geboycot moet worden
omdat het dagelijks mensen zonder proces opsluit en vermoord.
Een apartheids regiem dat vele miljoenen mensen onderdrukt,
verdient geen enekele steun van niemand.
Een bedrijf zoals de SHV die winsten maakt door gebruik te maken van een fascistolde staatsapparaat die uitbuiting en meedogenloze onderdukking tot wet verheft verdient geen enkele
steun en zal zolang zij hun beleid niet weizigen moeten instaan voor de gevolgen.
Revolutionaire
Anti
rascistische
Axie
N.B. De SHV zit in Zuid-Afrika niet voor het eerst fout ,
ten tijde van nazi-Duitsland was zij ook fout.
Dat dat niet kon, daarover is iedereen het eens,
alleen is dit iets verder weg.

(Shell-tankstations, juni 87)
19 juni 1987
KOMMUNIKEE
Afgelopen nacht hebben wij akties uitgevoerd bij distributiebedrijven van Shell-produkten te : Zaandam en Nieuwegein.
Niet lang na de zuidafrikaanse moord op de mozambikaanse president
Samora Machel en zijn reisgenoten, stromen opnieuw beelden vanuit
Mozambique wereldwijd de huiskamers binnen.
De vrijheidsstrijd in zuidelijk Afrika wordt daarin gedegradeerd tot
een soort postbus 51 spot: beelden van door honger stervende mensen,
vluchtelingen, steevast gevolgd door het onvermijdelijke gironummer.
De oorzaak van deze verschrikkingen doet er kennelijk minder toe.
Afrika en honger 'horen' nu eenmaal bij elkaar.
Een enkel propagandainstituut suggereert zelfs dat een 'socialisties experiment' vanzelfsprekend op zo'n fiasko moet uitlopen
Vanuit Mozambique probeert men tevergeefs te benadrukken dat voedselzendingen geen oplossing zijn, maar slechts uitstel van eksekutie
betekenen. Benadrukt men dat werkelijke hulp betekent dat er een halt
moet worden toegeroepen aan de huurlingen van het apartheidsregime,
de MNR. Dat deze verschrikkingen, deze genocide, een gevolg zijn van
de zuidafrikaanse destabilisatie politiek. Niet alleen in Mozambique,
maar ook, volgens een gelijksoortig model in bezet Namibië en Angola.
Daar kunnen Savimbi en zijn Unita huurlingen naast zuidafrikaanse
training, luchtmachtsteun en w apens ook rekenen op hulp uit andere
imperialistiese staten.
Voorop met het geven van financiële steun en wapens lopen de Verenigde
Staten, die voor dit doel aan de Angolese grens bij Kamina in Zaïre
zelf een komplete militaire basis willen inrichten.
Kamina herbergt al 150 amerikaanse militairen en diende als doorvluchthaven voor CIA vliegtuigen met wapens voor Unita.
Deze steun heeft al geleid tot een nieuw Unita front in Noord Angola.
Ook de Israeliese levering aan Zuid Afrika van twee vliegtuigen die
straaljagers en bommenwerpers in de lucht kunnen bijtanken duidt erop
dat de imperialistiese staten alles op alles zetten socialistiese
ontwikkelingen te saboteren en te stagneren. Desnoods door middel van
volkerenmoord. Met deze vliegtuigen is de aktieradius van de zuidafrikaanse straaljagers uitgebreid tot in Midden Afrika. Dat deze
bedreiging reeël is tonen de recente bombardementen in Zambia .
Opvoering van militaire akties vindt ook binnen Zuid Afrika plaats.
Botha kondigde na de 'verkiezingen' een harde aanpak van het verzet aan.
Voor volgend jaar zullen de uitgaven voor leger en politie met
respectievelijk 43% en 30% worden verhoogd.
Desondanks wint de strijd tegen het regime aan kracht. Het volk van
Azania blijft op straat komen, bouwt haar vakbonden uit, weigert huur
te betalen, staakt, werpt barrikades op, valt de veiligheidstroepen
aan en saboteert het industriële kompleks. De veelvormigheid van op
eika ar aansluitende en elkaar ondersteunende vormen van verzet is
een illustratie van haar groeiende zelfbewustheid en kracht.

deze pag. is gemerkt met een '2'.
Ondanks de aanwezigheid van de veiligheidstroepen blijven velen weg
van het werk en wordt Soweto gebarrikadeerd om huisuitzetting te
voorkomen. Ondanks bewaking branden treinstellen af om zo mede de
spoorwegen tot onderhandelingen te dwingen. Zelfs nadat de veiligheidstroepen het vuur openden op de stakers, minstens 6 van hen doodden
en 400 anderen arresteeerden, hielden zij vol. De spoorwegmaatschappij
is door de knieën gegaan en heeft alle 17.000 ontslagen arbeiders
weer in dienst moeten nemen.
De kracht van de vakbonden iszo gegroeid dat een aankondiging voor
een nationale staking het regime dwong om van lmei een vrije dag te
maken. Kennelijk werd de kans te groot geacht dat de stakingsoproep
een groot gehoor zou vinden. De invallen in vakbondsruimtes, de moorden
op vakbondsmensen en de massale arrestatie van veel van hun kameraden,
tonen de angst van het regime voor deze groei.
Ondanks de standrechtelijke eksekuties, de martelingen en de gevangenschap neemt de konfrontat:ie met het apartheidsregime steeds frontaler
vormen aan. Hun strijd richt zich niet alleen tegen het regime zelf
maar ook tegen de imperialistiese belangen van de multinationals die
vanuit West Europa opereren.
G. Hamilton,een journalist, die de leider s van Europese multinationals
in Zuid Afrika intervieuwde noteerde: "Geen van de ondernemingen
waarmee ik sprak meende dat de huidige situatie in het land een ernstige
bedreiging voor hun aktiviteiten in A.A. vormde of in de afzienbare
toekomst zou vormen."
Achter het schild van Botah's staatsterreur volet men zich nog veilig
Dit bewijst de logika en noodzakelijkheid om gehoor te geven aande
inmiddels als 30 jaar klinkende oproep van het zwarte verzet, om via
externe druk op deze multinationals te komen tot een totaal handelsembargo.
Vanuit onze solidariteit met de revolutionaire strijd in Zuidelijk
Afrika, vanuit onze opvatting dat het recht op zelfbeschikking onvoorwaardelijk ondersteund moet worden, hebben wij afgelopen nacht akties
uitgevoerd bij Shell tankstations in Nieuwegeidn en Zaandam.
Shell is in Zuid Afrika van strategies belang voor het regime.
Allereerst door de illegale levering van olie. Olie is nog steeds
onmisbaar voor de oorlogsmachinerie. Shell helpt! met een kwart van
alle olie die Zuid Afrika geleverd krijgt.
Door de uitbreiding van Shell naar andere wrkterreinen is haar
kollaboratie met en medeverantwoordelijkheid voor de instandhouding
van het regime sterk toegenomen. In Zuid Afrika adverteert Shell daar
zelfs mee: "Two is a company, eight is a commitment". Die twee zijn
petroleum en olie, Shell is echter ook zeer aktief geworden in gas,
kolen , hout, chemie en de winning van diverse strategiese metalen.
Recentelijk heeft Shell 65 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe zinkmijn.
Zuid Afrika wil onafhankelijk worden van de import. Gelijksoortige
plannen zijn er voor wolfram. De techniese know how voor deze projekten
zoals de onderzoekers, worden geleverd door de 100% Shell- dochter
Billiton uit Arnhem.
Shell is ook betrokken bij de plannen voor gigantiese investeringen
voor installaties waarmee gas kan worden omgezet in benzine.
Dit projekt zal worden gestationeerd op door Zuid Afrika bezet

grondgebied in Namibië, en zal de grondstoffenroof in Namibië uitvoeren.
Shell helpt! ook door Sandfix, een chemies middel waarmee me wegen
kan behandelen opdat regeringspatrouilles niet meer onverwacht op
landmijnen rijden. Het wordt in reklamekampagnes door enthousiaste
veiligheids
officieren aangeprezen.

-

(pag. gemerkt '3')
Dat in dit beleid geen verandering komt bleek opnieuw tijdens de jaarvergadering van Shell.
Vooralsnog vreest Shell toename van binnen- en buitenlandse druk op
het regime niet. Haar installaties worden als ware vestingen door het
leger bewaakt. Bovenal hoopt ze dat de huidige konfrontaties de winsten
zullen doen stijgen. Hoe strenger de olieboycot wordt toegepast, hoe
meer kansen voor vette premies die worden uitgeloofd als beloning
voor de ontduiking ervan. Meer rijdende tanks en pantserwagens betekent
meer handel voor Shell.
Toch moeten we de bedreiging voor Shell die uitgaat van druk op haar
vestigingen buit en Zuid Afrika niet onderschatten. Schade door omzetverlies als gevolg van konsumentenboykots of anderzins kan de
oorlogswinsten teniet doen. Niet voor niets getroost Shell zich veel
moeite om zich, door grote publiciteitskampagnes en door dreiging
met lokale desinvestering, teweer te stellen tegen deze druk.
Shell Amerika nam als antwoord op de druk tot desinvestering het als
boykotbreken beruchte p.r.-bureau Pagan International in dienst.
Ook in Nederland wordt hun advies tot offensieve publiciteitscampagnes
inmiddels opgevogid.. Niet meer zwijgen of ontkennen zoals bv. ten tijde
van de Salem-affaire. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om leugens te herhalen
zoals de bewering dat
Shell de apartheid van binnenuit
verandert'.
Het verhaal van Thomas Nkadimeng, een door Shell SA ontslagen zwarte
werknemer die onlangs in Nederland was geeft een duidelijk beeld
van wat Shell bedoelt als het zegt dat het "door een progressief
personeelsbeleid de zwarten helpt ende apartheid van binnenuit verandert"
Nkadimeng meldt:
- enorme salarisverschillen tussen blank en zwart,
-salarissen van zwarten die onder de armoedegrens liggen,
- de lagere regionen in de bedrijfshiërarchie 'apart
gereserveerd voor zwarte werknemers/sters
- aparte huisvesting voor witten en zwarten waarbij voor de laatsgenoemden de hutten, de krotten en de vervuilde pensions gereserveerd
zijn,
- mishandeling door de mijnpolitie bij de Shell k olenmijn
in Rietspr uit,
- het ontslaan van vakbondsmensen,
- arrestaties en deportaties naar thuislanden om vakbondsmensen
'onschadelijk' te maken.
In een p.r. kampagne als die van Shell zijn weerleggingen echter niet
zo belangrijk als de mate waarin je aan het woord komt.
Volgens de regels van de t.v. demokratie wint degene met de meeste
toegang tot de media. Voor een kapitaalsconcentratie als Shell zijn
de mogelijkheden daarvoor legio.
Multinationals als Shell vormen in het imperialistiese westen de
ruggegraat van het kapitalisme. Ten grondslag daaraan ligt het
'vrij' ondernemerschap, de 'vrijheid' om uit te buiten en te vernietigen. Geen enkele kapitalist zal zich het 'recht' tot moorden,
uitbuiten en vernietigen vrijelijk laten ontnemen zolang
winsten in het geding zijn.
Verwachten dat Shell door haar aanwezigheid in Zuid Afrika de
strijd tegen het regime zal ondersteunen betekent Shell's
voorwaarden en kondities daarvoor aksepteren. Dat staat gelijk
aan het inwisselen van de ene overheersing door de andere.
Imperialisme met een 'menselijk gezicht' kreeëren is net zo'n

tegenstrijdigheid als de apartheid 'hervormen'. De grondslag van
beiden is even ziek en wordt bepaald dooruitbuitingsverhoudingen.

In het afgelopen jaar bleek de mogelijke aantasting van het
'vrije ondernemerschap' van Nederlandse bedrijven in Zuid Afrika
voor het V.N.O. aanleiding tot dreigementen tegenover Gemeentes die
Shell wilden boykotten. Voor de verzamelde verzekeraars bleek die dreiging aanleiding voor premieverhoging. En voor justitie tot het
.
opstarten van een scherper vervolgingsbeleid tegen radikale oppositie.
Elke konsekwente strijd voor rechtvaardigheid en vrijdheid, voor het
recht het eigen leven in te richten, zal zich geplaatst zien
tegenover dit netwerk van imperialistiese belangen.
Haar omvang maakt dit netwerk echter ook kwetsbaar.
Vanuit bewuste en daadwerkelijke solidariteit kan vrijheid bevochten
worden. Kan bijvoorbeeld geprobeerd worden de schade zo ver op te voeren
dat de steunpilaren van het apartheidsregime onderuit gaan.
Een vrij Azania is een overwinning op het imperialisme maar de strijd
zal doorgaan. Daar, hier en op alle fronten.
Wij willen die strijd met iedereen voeren in die verbondenheid
en in die samenhang.
Revolutionaire
Anti
Racistiese
Aktie.

(claimbrief BOOT-olie 26 juni 87)
26 juni 1987
Kommunikee
Afgelopen nacht om _+ 4 uur hebben wij een aanslag gepleegd op het bedrijf
Boot Olie/ van Staveren Marion Gas B.V. te Alphen aan de Rijn .
Boot Olie/ van Staveren grossiert in SHELL produkten, waarbij SHELL
een meerderheidsdeelneming in het bedrijf heeft.
Een week geleden werden door ons eveneens aanslagen uitgevoerd, op
SHELL pompstations in Zaandam en Nieuwegein . Toen verspreidden we het
bijgevoegde kommunikee.
Vlak na de aanslagen werd dit bezorgd bij ANP en NRC in Rotterdam.
Per post werd het daarna tevens verstuurd aan de Volkskrant , Parool , Trouw
Waarheid, Stad Radio Amsterdam en Radio Rijnmond.
Per post ging dit kommunikee ook naar een aantal onafhankelijke tijdschriften en weekbladen.
Dagbladen, radiostations en ANP hebben geen regel gewijd aan deze verklaring, nergens is melding gemaakt van het feit dat de aanslagen werden opgeeist, nergens heeft men laten blijken van ons kommunikee op de hoogte
te zijn. Enkele regels in de Trouw op maandagochtend uitgezonderd.
Een dergelijke eensgezind zwijgen kan natuurlijk nauwelijks toeval genoemd
worden. Klaarblijkelijk is dit wat we moeten verstaan onder het 'terughoudende beleid' in de berichtgeving over radikale akties sinds de SHVkampagne.
In hoeverre dit - in dit geval van met name NRC en ANP - voortkomt uit
zelfcensuur danwel plaatsvindt op 'verzoek' van justitie is ons onduidelijk.
Vandaag hebben we het kommunikee op nog grotere schaal verspreid.
Niet alleen de redakties binnenland van de dagbladen ontvingen het kommunikee maar ook een tiental individuele journalisten.
R evolutionaire
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annn77 4 hin l
h "7
brand makro., duivendrecht-hrand-r-Ik

rn

in

duivendrecht (ann) - bi) de zel'helie•inpnroothnIpl -akrn

aan
de 'ie flinesstraat in luivendrecht
d insd ,Inochtend omstreeks
vier eer nrote brand uitgehroken, het
vuur wordt met groot

materieel restrelen door de h ranlweerkornsen van lY4uivendrecht en
amste!Aam, atous de rijksnolitie. (later meer)
sen

'Ir

ann^hr h hin 7' °"
"lakro a., duivendrecht-h•and-mak•o

nrand

brand hij makro in duiver.r.lrecht
(ann) - om zes uur dinsdaeochtend woedde Oe brand ron steels
`link voort. het hrandweerkords uit amstelveen had zich
ondertussen rij de collega's uit d',ivendrecht en ar - sterdam
aannesloten. over de mogelijke oorzaak van de hranl was volgens
ne riiksnoLitie nog niets te zonnen. voorzover hekend behher
zich neen Persoonlijke onnevallen voorgedaan.
over de omvand van de schade viel eveneens non niets te..zenner,
wet staat volnens 1e Politie vast dat de makro enkele weken
neen handel meer zal kunnen drijven. het verkeer dat or het
drukke industrieterrein hij de de flinessi•t nf ir de omnevinn
d .-larvan zijn restem-inn heeft dient ir ieder gevat, rekeninr te
houden -et omleidinden. N.v.)
1' 1 '-n -7

ser c'-7

-

1

r 7

brand makro h., duivendrecht-brand-makrn
nrote hrand bil m3krn ir, duiverdrechl (')
(arp) - de•hntdweer had _tiet vuur na enkele urer onder controle.
de situatie dinsdaomornen—om - half nenen wast neeu...viam;ren meer,
maar non wel veel rook, aldus de rijs•alitie. de brandweer is
bezin met nablussen, dat kar non wel uren in heslan nemen.
onneveer de helft van de makro-vestininn is in vlammen ornenaan,
meldde de hemanninn van de rijksnolitie-helikonter boven de
brand. over le oorzaak van het vuur is rtne altijd :weinis bekend,
er deden zich voor Zover helier neen nersoonlijke onnelukken
vt).)r.
(later meer)

17n074

se r.

anp13 4 bin 55 QQ6 bu
brand g., amsterdam-makro-brand
miljoenenbrand bij makro in duivendrecht (aanvulling)
amsterdam (ano) - de brandweer was de brand in de makro in
duivendrecht dinsdagmiddag om 12.00 uur noa steeds niet meester.
volgens de plaatsvervangend commandant van de amsterdamse
brandweer de vries, bestaat er echter „gefundeerde hoop" dat
de food-afdeling van de makro toch behouden kan blijven.
brandweerlieden zijn in dat gedeelte van de winkel naar binnen
gegaan; om van die kant af de brand te bestrijden, het non-food
gedeelte is at geheel uitgebrand en staat volgens de vries op
instorten.
171225 sep Q5

ano067 4 bin 1?3!r“)6 bu
brand b., amsteram-6i^ánd-makro
miljoenenbrand bij makro in duivendrecht (1)
(samenvatting)
duivendrecht (anp) - een groot deel van de
zelfbedieningsgroothandel makro aan de flinesestraat in
duivendrecht is dinsdagmorgen vroeg door een felle uitslaande
brand verwoest. persoonlijke ongelukken hebben zich daarbij niet
voorgedaan. de brand, die om 3.00 uur 's ochtends werd ontdekt,
was volgens plaatsvervangend commandant de vries van de
amsterdamse brandweer zeven uur Lateri-om 10.00 uur
dinsdagmorgen nog steeds niet onder controle.
de hele non-food afdeling van het bedrijf is al in vlammen
opgegaan, terwijl ook gevreesd wordt dat de emballageafdeling en
de lood-afdeling niet zullen kunnen warden gered. de brand is
volgens de vries moeilijk te blussen, omdat in het makro gebouw
brandwerende afscheidingen zijn aangebracht. ook de enorme
rookontwikkeling speelt de brandweer parten.
het vuur wordt bestreden door ongeveer vijftig brandweerlieden
van de korpsen van amsterdam amstetveen en ouder-ametet. toaa:
zijn ongeveer twintig tot vijfentwintig voertuigen en
blusvaartuig‘a ingezet, aldus de brandweerwoordvoerder. de 4
totale schade is nog niet bekend maar de vries schat cat die in
ieder geval „vele miljoenen guldens" zal bedragen.
'

■

(wordt vervolgd)
/171007 sep 95

anp073 4 bin 103 RQ6 bu
brand c., amsterdam-brand-makro
miLjoenenbrand bij makro in duivendrecht

(2 en slot)

(anp) - de rook die bij de brand vrijkomt, is volgens de
brandweerwoordvoerder tot ver in de omtrek te zien. onderzocht
wordt nog of er giftige stoffen in de rook zitten. volgens de
vries ziet het er echter naar uit dat dit niet in ernstige mate
het geval is.
er bestaat geen gevaar voor het overslaan van de brand naar
naastliggende bedrijven, omdat de makro een vrijstaand pand is,
aldus de woordvoerder. als gevolg van de bluswerkzaamheden zijn
verkeersbeperkende maatregelen in de omgeving van het
industrieterrein waarop de makro staat ingevoerd. volgens de
brandweerwoordvoerder Leverde dat dinsdagmorgen bij het op gang
komen van de ochtendspits een verkeerschaos op.
hoe Lang de bluswerkzaamheden nog zullen duren, is niet bekend.
bij, de bestrijding van de brand zijn in totaal 15n
brandweerlieden ingezet (en niet 50, zoals eerder gemeld). hun
werk wordt bemoeilijkt door het feit dat er in de makro geen
(herhaal geen) brandwerende voorzieningen aanwezig zijn.
/171024 sep R5

annlq? 4 hin 77 nqi5 ho
brand meester., amsterdam-makro-brand

brandweer heeft brand hij makro onder controle
amsterdam (arp) - de brand in het makro-complex in duivendrecht
was volgens een woordvoerder van de amsterdamse brandweer aan
het begin van de middag onder controle -. de bluswerkzaamheden
/oor de assisterende brandweerkorpsen van amsterdam en
amstelveen worden in de Loon van de middag afgebouwd, het
naplussen, lat nog vele uren in beslag zal nemen, zal voor het
grootste deel worden uitgevoerd door de brandweer van
duivendrecht.
het lood-gedeelte van de makro is niet uitoebrand, maar volgens
de brandweerwoordvoerder kunnen de materialen die daar stonden
wet, afgeschreven worden, doordat de hele ruimte voL rook staat.
hoe groot de schade is wordt non onderzocht. ook naar de
oorzaak van de brand wordt onderzoek verricht.
171450 sep

ann2S 4 hin 121 on6 bh
makro brand., amsterdam-brand-makro

makro schat brandschade op ongeveer twintig miljoen
amsterdam (ann) - de brandschade in het dinsdag grotendeels door
brand verwoeste makro-complex in duivendrecht bedraagt naar voorzichtige - schattino van plaatsvervangend makro-directeur
antonides rond de twintig miljoen gulden. hij heeft dat
dinsdagmiddag desgevraaod meegedeeld.
van het makro-gebouw wordt in ieder geval de
niet-Levensmiddelenafdeling als totaal verloren beschouwd. de
waarde van de voorraad die daar op het moment van de brand
aanwezig was, is onoeveer tien miljoen gulden, ook de artikelen
van de Levensmiddelenafdeling, die welliswaar niet door de
vlammen werden verwoest maar die wel grote rook- en waterschade
opliepen, zijn hoogstwaarschijnlijk onbruikbaar geworden, aldus
antonides. op deze afdeling stonden goederen ter waarde van vier
a vijf miljoen gulden.
of het complex hersteld of herbouwd kan worden is volgens de
makro nog niet bekend. de directie van het bedrijf onderzoekt
momenteel de mogelijkheden de afnemers toch van goederen te
blijven voorzien. antonides verwacht daarover in de loop van
woensdag nadere mededelinoen te kunnen doen.
over de oorzaak van de brand kon ook van de makro-zijde nog
niets worden meegedeeld.
17176 sen

,1
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anpl26 1 bin 44 ' QS hu
makro brand á., amsterdam-makro-brand
Politie: brand bij makro in duivendrecht aangestoken (1)
amsterdam (ano) - de brand dinsdagaochtend 17 september bij de
zelfbedieningsgroothandel makro in duivendrecht is aangestoken.
bij het technisch onderzoek door de recherche van de
rijkspolitie amsterdam zijn snoren gevonden, waaruit
geconcludeerd kan worden dat snrake is van brandstichting. een
woordvoerder van de rijkspolitie heeft dat donderdan bekend
gemaakt.

(wordt vervolgd)
1 0 1317 sep

ano 135 4 bin 133 Q96 hu
makro brand b., amsterdam-makro-brand
politie: brand bij makro

( 2)

(anp) - de mogelijke betrokkenheid van de twee groepen die
inmiddels de aanslag hebben geclaimd, de autonomen en de - tot
nu toe onbekende groep - revolutionair anti-racistische aktie
(ra- ra) wordt volgens de POlitiewoordvoerder onderzocht. hij
de politie bestaan overigens wel twijfels over hun aandeel in de
brand bij de makro omdat een aantal zaken die de actiegroepen in
hun brief aangeven om te bewijzen dat zij de schuldige zijn niet
kloppen.
de politie zegt uit recherche-tactische overwegingen geen
verdere mededelingen over de zaak te kunnen doen. een team van
ongeveer tien rechercheurs zal zich met het verdere onderzoek
gaan bezighouden. de politie beschouwt de makro-brand nu die
aangestoken blijkt te zijn „als een zeer ernstige zaak", aldus
de woordvoerder.
de brand hij de makro begon dinsdag omstreeks drie uur in de
morgen in de niet-levensmiddelenatdelina hij de verfartikelen.
het vuur greep snel om zich heen en verwoestte de hele
niet-tevensmiddelenafdeling en de essemblageatdeting. de
voedselafdeling kon worden gespaard, maar volgens de
makro-directie waren de daar opgeslagen goederen zodanig door
rook en water aangetast, dat gebruik niet meer modelijk is. de
makro-directie schatte de schade van de brand dinsdag op
ongeveer twintig miljoen gulden.
(slot volgt)
191333 sen 05

anni42 1 bin 35 94A oD
makro brand verb., denhaag-makro-duivendrecht
verbetering
in het bericht van donderdag 1Q september onder
den haag (anp)
(2)" staat in de derde
de kon „politie: brand bij makro
alinea een fout. gelieve de tweede zin van die alinea als volgt
te Lezen:
het vuur green snel. om zich heen en verwoestte de hele
niet Levensmiddelenafdeling en de emballadeafdeLinn.
-

einde verbetering
101400 seo g5

anp158 4 bin 144 996 ba
makro brand c., amsterdam-brand-makro
politie: brand bij makro

( 2. en slot)

(anp) - de revolutionair anti-racistische aktie (ra ra) schreef
in een verklaring die na de brand bij diverse media werd
gedeponeerd dat het ging om een aansla', „op een van de
onderdelen van het nederlandse zakenimperium in zuid-afrika".
---hier aanvallen van de imperialistische, economische,
politieke en militaire instituties zien wij als ons enig
perspectief, onze gezamenlijkheid in de strijd en onze
onvoorwaardelijke solidariteit met de zwarte revolutionaire
bevrijdingsstrijd in zuid-afrika", aldus ra ra.
in het programma „panoramiek" van de nos afgelopen zondag is
de rol van het moederbedrijf shv van de makro in zuid-afrika aan
de orde geweest. de directie van de makro en de politie hebben
er steeds rekening mee gehouden dat eventuele brandstichting een
reactie daarop was.
de aanslag op de makro in duivendrecht is voor directeur den
blilker van de makro-amsterdam vooralsnog geen aanleiding de
veiligheidsmaatregelen bij andere makro-vestigingen te
verbeteren. den telijker: „onze veiligheidsmaatregelen zijn
voldoende. op het moment dat de brand uitbrak was de bewaking
zeer goed. we waren er daardoor oo tijd bij."
de verkoop van de makro-vestiging in duivendrecht gaat volgende
week woensdag weer van start. de zaken worden tijdelijk
voortgezet in een pand aan de snaklerweg in duivendrecht. de
Precieze schade van de brand is volgens directeur den biijker
nog niet bekend.
1Q1432 sep R5

. ;
Actiegroep stelt zich
verantwoordelijk _voor brand
ot r. 4.ttlakro

Van een onzer verslaggevers'
AMSTERDAM, woensdag
1 Een actiegroep die zich
RARA noemt, Revolutionaire
Anti Rasistische Actiegyoep,
heeft in een pamflet dat sar ,
Stad Radio Amsterdam was
verstuurd, gesuggereerd dat
zij te maken heeft gehad met
de aanslag op de Makro in
Duivendrecht.
Het hoofd van de Tactische
Recherche van de Rijkspolilie in Amsterdam, de heer
W. Lit, weet van het bestaan van het pamflet af. Alleen de exacte tekst was hem
nog niet bekend.
Zie verder pagina 3.

Van een onzer
verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag
De Tactische Recherche
van de Rijkspolitie begon
vanmorgen met een minideus onderzoek in de grotendeels uitgebrande zelfbedieningsgroothandel Makro aan
de De Flinesstraat in Duiven, drecht.
Over de oorzaak van de
brand kan volgens de heer
P.W. Lit van de Rijkspolitie
nog niets gezegd worden.
„Het zal zeker twee dagen in
beslag nemen om uit het sporenonderzoek, dat nu wordt
ingesteld, conclusies te kunnen trekken. Het kan brandstichting geweest zijn maar
even zo goed een geval van
kortsluiting," aldus de heer
Lit vanmorgen.
Wel is meer duidelijkheid
gekomen over de alarmen,
die kort voor het uitbreken
van de brand bij diverse instanties zijn afgegaan. Het
eerste alarm kwam om 0324
uur binnen en betrof een
technisch alarm, wat op een
storing in bepaalde apparatuur kan duiden. Vrijwel onmiddellijk daarna gingen het
inbraak en brandalarm over.
Ook bij de Amsterdamse
brandweer kwam het brandalarm gelijktijdig binnen.
De brand bij de zelfbedieningsgroothandel. waarbij
voor ruim 20 miljoen gulden
schade is ontstaan, is voor de

directie aanleiding geweest
om bij de vijf andere Makrovestigingen in het land extra
bewaking in te zetten.
Er wordt ernstig iekéning
mee gehouden dat de brand is
gesticht door actievoerders
tegen het apartheidsregime
in Zuid-Afrika. De Makro is
een dochter van de Steenkolen Handels Vereniging
(SHV), en heeft vestigingen
in verschillende Zuidafrikaanse steden.
Afgelopen zondag bracht
Panoramiek nog een uitzending op de televisie over de
Makrovestigingen in ZuidAfrika. Eerder werden door
de actievoerders al vernielingen aangericht bij het hoofdkantoor van de SHV in

Utrecht. Men wilde daar
het bedrijf dwingen ziel
rug te trekken uit Zuid-4
ka.
1elaiigeVin de kraker,
reld bekende blad Bluf h
langs een lijst afgedrukt
het aantal Makrozaken in
nen- en buitenland. To
wordt uit de doeken geé
hoe eerder acties zijn vc
pen tegen bedrijven die I
derniebben met Zuid-Afr
Zo werden in de afgelo
weken 'vernielingen aa:
richt bij enkele wijntal
rijen, de -VW-dealer
reisbureaus:- banken en
zekeringsbedrijven. De at
voerders beschikken over
'zwarte lijst' met daarop t
tallen ondernemingen dit
nog zullen „aanpakken".

Miljoenenbrand bil de Makro

OP
- ----`
bracht met on • ernemmgen,
Van een onzer verslaggevers
die belangen hebben in Zuid
AMSTERDAM, dinsdag Afrika. Op die lijst stond ook
Vier brandweerkorpsen, van Amster- de naam van de Makro.
dam en Amstelveen en de vrijwillige In de ochtendspits onderbrandweer van Duivendrecht en Die- ; vond het verkeer rond het
men, hopen met honderdduizenden liters , grote industrieterrein op de
bluswater te kunnen voorkomen dat de ii grens van Duivendrecht en

zeifbedienings-groothandel Makro aan de Amsterdam grote vertraging
De Flinesstraat volledig wordt verwoest. door de brand, die vannacht
rond kwart over 3 vffird- ontdekt. Naast 25 motorspuitwaDak op instorten
gens en ladderwagens is ook ...
,
Pe brandweerlieden konden niet voor- een blusboot in actie.
1 f zr. iz-..:, ri.‘.u:De",
komen dat de non food en de emballageafdeling van het bedrijf in een ruïne blusboot ligt in de Dtaivend- .veranderden. Daar het dak en de muren rechtsevaart. Vandaar worvan het kapitale gebouw op instorten den over een afstand van
staan kunnen de brandweerlieden niet ruim een kilometer slangen- .
direct bij de vuurzee komen. Ook de naar de Makro geleid. Be- ."
- grote rookontwikkeling belemmert het langrijke wegen zijn voor alle-

bluswerk.

verkeerak.esloten.
Vanmiddm werden bij de
laadperrons met snijbranders
Verzekerd
gaten gemaakt,
waardoor
De schade van de brand wordt door slangen
in het gebouw
wor1 plaatsvervangend-directeur W. Antoni- den geleid. Het sein „brand
des geschat op tussen de f 10 en

jr 30 meester" kon toen nog niet worden gegeven en het was
De brand is ontstaan in de vanmiddag dan ook niet zeker of de food-afdeling be- ". verfafdeling aan de voorzijde
houden kan worden.
van de non food-afdeling.
Algemeen Makro-directeur.'
J.M. Dijk is vanmiddag .. Over de oorzaak is nog niets
spoorslags vanuit Londen
bekend.
naar Duivendrecht gereisd.
Het ernstige vermoeden
De Makro telt in totaal zes
bestaat dat de Makro het
vestigingen met 2500 tot 300 0.
doelwit is geweest van symman personeel. De vestiging
phatisanten van het zogein Duivendrecht was goed"! naamde Zuid Afrika Comité
voor een jaarlijkse omzet van .
i of kraakgroepen en de brand,
1 300 miljoen.
die een enorme schade heeft
veroorzaakt, is gesticht.
De Makro is een onderdeel
van de Steenkolen Handels
Verenging, die ook vestigingen heeft in Zuid Afrika. Vier
weken geleden werd door aktievoerders een lijst uitgemiljoen. Het bedrijf is verzekerd.

Van een onzer vergt-4g wzrs
AMSTERDAM, vrijdag
Het staat nu voor honderd procent vast dat de
miljoenenbrand bij de zelfbedieningsgroothandel
Makro Duivendrecht is aangestoken.

Het
sporenonderzoek bij twee wijntapperijen, die
van de recherche van de Zuid-Afrikaanse wijnen verRijkspolitie heeft uitgewe- kopen.
•
zen dat er -géén onzekerDe RARA , die al eerder liet
beid mter bestaat over de weten de brand bij de Makro
te hebben gesticht, heeft in
oorzaak van de brand.
-een tweede brief bijzonderhe„Wij hebben geen twijfels den over de aanslag op de
meer. Het staat-voor ons vast zelfbedieningsgroothandel op
dat de brand in de nacht van. • de grens van Duivendrecht en
maandag op dinsdag bij de Amsterdam onthuld.
Makro is aangestoken. Uit reIn de brief wordt gesteld
cherche-tactische overwegin- • dat er omil.30 uur en 1.45 uur
gen kunnen wij verder geen twee bewakingsronden wermededelingen doen over wat den geconstateerd er..om
er precies door onze mensen uur explosieven werden aanis gevonden,” aldus de heer gebracht bij de verf- enleitsP.W. Lit van de Rijkspolitie. afdeling van de Makro. ^-.
De aanslag op de zelfbedie- Volgens de heer Lit van de
ningsgroothandel wordt door Rijkspolitie worden de ver- twee groeperingen geclaimd. klaringen van de twee groeDe RARA (Revolutionaire peringen nauw bij het onderAnti Racistiese Aktie) en een zoek betrokken. „Hoewel begroepering die zich de Auto- paalde aanwijzingen in die
nomen noemt. brieven niet helemaal overHet is vrijwel zeker dat het eenkomen met onze bevinhier om één en dezelfde dingen, houden wij er wel
groep moet gaan, die ook al degelijk rekening mee dat er
onder andere namen acties een bepaalde samenhang beheeft gevoerd; het Eén voor " aa""
De directie van de Makro
Afrika Commando, het Victor Mxenge Commando, wilde geen commentaar geDamherten tegen Apartheid, ven nadat door de politie offiCommando Winni Mandela cieel bekend was gemaakt dat
en Commando Crash & Car- er van opzettelijke brandry. Laatst genoemde is ver- stichting sprake is.
De groothandel zal overiantign
antwoordeliik vnnr
gens woensdag de deuren
voor haar klanten openen in
het leegstaande pand van
Fiat/Leonard Lang aan de
Daniël Goedkoopstraat, op
een steenworpafstand van de
De Flinesstraat, die na de
brand met hekken is afgezet.
Het terrein wordt dag en
nacht bewaakt om diefstal
van goederen, die na de brand
her en der verspreid liggen, te
voorkomen.

maimm~1~111

Bedrijf heeft Wits! met Zuid-Igrika

Brand hij, Niakïo
•..
mogelijk aan
• ...

in binnen- en buig. De
momonsmiimi~in afgelopen weken zijn al ver-

Over de oorzaak van de
brand bij de zelfbedieningsdoor Theo Kuijpers
, groothandel kon de heer , waren negen uur in de weer
en Sierk Noordhoff
P.W. Lit, hoofd van de afde- geweest om het vuur onder
ling Tactische Recherche van ,
AMSTERDAM, de Rijkspolitie in Amster- controle te krijgen.
woensdag dam, gisteren nog geen mede- Algemeen directeur van de
delingen doen. De eerste Makro, de heer J.M. Dijk, is
De enorme brand bij brandmelding kwam gister- , gistermiddag
spoorslags uit
de zelfbedieningsgroot- nacht om half vier bij de London teruggekomen. Hij
handel Makro in Dui- brandweer en politie binnen., weigerde commentaar te geplaatsvervangend di-k ven, maar zijn collega Antovendrecht, waarbij giste- Volgens
recteur van de Makro, de nides verklaarde desgevraagd
ren voor zeker 20 mil- heer W. Antonides, is de
dat de beveiliging bij anjoen gulden schade werd brand bij de verfafdeling aan wel
dere vestigingen inmiddels is
aangericht, is voor de di- de voorzijde van de non-food verscherpt.
rectie van het concern afdeling begonnen.
Vorige week heeft de Maaanleiding geweest om
Rond kwart voor één gister- kro overigens wel de Zuidbij de vijf andere vesti- middag
kon het sein „brand afrikaanse Ontspan-sinaasapgingen in het land extra meester"
worden gegeven. pelen uit haar assortiment gebewaking in te zetten.
Ruim 120 brandweerlieden nomen.
In het in de krakersweHet wordt niet uitgesloten 4
reld bekende blad Bluf is ongeacht dat de brand is gelangs een lijst afgedrukt van
cht door actievoerders tehet aancal Makro-vestigingen
-

...n het apartheidsregime in
Zuid-Afrika. De Makro is een
dochtermaatschappij van de
Steenkolen Handels Vereniging (SHV) en bezit vestigingen in verschillende Zuidafrikaanse steden.
6

Afgelopen zondag bracht
Panoramiek nog eén televisieuitzending. over de Makrovestigingen in Zuid-Afrika.
er werden door _aotiet
voerteersáf-TreWérmgen aangericht bij het hoofdkantoor
van de SHV in Utrecht. Men
wilde daarmee het bedrijf
dwingen zich terug te trekken
uit Zuid-Afrika.

nielingen aangericht bij enkele wijntapperijen, de VWdealer Kost, reisbureaus,
banken en verzekeringsbedrijven. De actievoerders beschikken over een '.zwarte
lijst' met daarop tientallen
ondernemingen, die, zij nog
zullen ,;aanpakken".

Verlof
De vestiging in Duivendrecht • was goed voor een
jaarlijkse omzet van 300 miljoen gulden. Er werken 550
personeelsleden, die voorlopig naar huis zijn gestuurd.
Hun salarissen zullen volgens

de directie worden doorbetaald. De grootste klantengroep van de Makro zijn de
middenstand en de horeca.
Zij zullen zo spoedig mogelijk
warden geïnformeerd, waar
zij terecht kunnen voor het
afhalen van goederen.

Actiegroep plaatste explosieren bij kt'
Bijzonderheden
onthuld in
tweede brief

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, donderdag
De RARA (Revolutionaire
Anti Racistiese Aktie), die al
eerder liet weten de brand
bij de Makro te hebben gesticht, heeft in een tweede
bij „Radio Stad" aan de Joh.
Vermeerstraat bezorgde
brief bijzonderheden over de
aanslag op de zelfbedieningsstw groothandel op de grens van
Duivendrecht en Amsterdam onthuld.
In de brief wordt gesteld dut
er om 0.30 uur en 1.45 uur
twee bewakingsronden werden geconstateerd en om
3.19 uur explosieven werden
aangebracht bij de verf- en
beitsafdeling van de Makro.
In de brief staat verder: „Het
westers imperialistiese systeem heeft alle belang bij
het voortbestaan van het
apartheidsregiem in Zuid
Afrika. Het hier aanvallen
van de imperialistiese ekonomie, politieke en militaire

/era
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AAVOIAG OP DR Rale
lu verband met da onvolledige. nalatige berichtgeving In de
modi* naken wij bet !eigende bekend/
•

-

—

romdignaohila da 8ARRO.matiging to Duim/onrecht deer ens
eangevellea.
Da langdurige voorbereiding vond die ambt mi 3.19 leffie aldaar
de omslag plaats op een ven de onderdelen van be enderlandad
sakimiap•rtun in feld..ltrike.
De ntuatie ter plekke ma namen.
Imam 0.30 uur en 1.45 ms bobben wij twee bewskingemeden
gekonstateerd, hetgeen afwijkt van donerend bewenageroutim.
▪ On 3.19 uwer ging da lading geplaatst bij de vert en beitst!.
dellme, ter boogt* ven de morste zijdeur af.
•

- 0. 6.00 's morgene werd bij bet leiden Dagblad. neem/leen 1
te Leiden ome verklaring gedeponeerd.

om 16.45 word ene verklaring bij bet t.R.P.. Jearbeennneln'45,
aa 03mme gidst werd, ma par pest varcalklaa raar bet Amon.
adie Stad. Bluf:, eo avondla.
vet meters Importen/miese systeem beeft allo kamt bij bot
mortbmtaan Yam bot apartbaidaresim in Zuld.kfrien. let kier
deurallen van de Isperiallatime Man/miese. politieke ta ailir
talm lastitntime alen wij als .ms enig pera~ Mae

geormall:kbeid lu de Rim144 4111 aam ecneorms~ sabássiteit
ast de zwarte revolutionaire bevrijdingastrljd Zelén ► trika.
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instituties zien wij als ons
• Een deel uit de brief van
enig perspektief, onze geza- de RARA waarin wordt gemenlijkheid in de strijd en sproken van een aanval op de
onze onvoorwaardelijke soli- Makro.
dariteit met de zwarte revolutionaire bevrijdingsstrijd niet afgerond.Een woordin Zuid-Afrika".
voerder van de rijkspolitie
wel bevestigen dat
Het onderzoek van experts wilde
staat dat de brand is
van de rijkspolitie naar de vast
oorzaak van de brand, die gesticht.
een schade van zeker f 20 De • Makro zal woensdag de
miljoen veroorzaakte, is nog deuren voor haar klanten
openen in het leegstaande
pand van Fiat/Leonard
Lang aan de Daniël Goedkoopstraat, op een steenworpafstand van de De Fiinesstraat, die na de brand
met hekhen is afgezet. Het
terrein wordt dag en nacht
bewaakt om diefstal van goederen, die na de brand her en
der verspreid liggen, te voorkomen.
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• Een daal van de paraverklaring, waarin de actiegroep RARA meldt de brand bij de Makro
r.
ta bobben gesticht
1 r.

Van een onzer verslaggetera
AMSTERDAM, donderdag
Een groepering, die zich
Revolutionaire Anti Racisnese Alctie (RARA) noemt,
beeft do verantwoording opgeëist voor de brand bij de
zelfbedieningsgroothandel
Makro in Duivendrecht.
Het gebouw van de groot., handel ging in de nacht van
maandag op dinsdag grotendeels in vlammen op. De
totale schade bedraagt meer,
dan 20 miljoen gulden.
In een persverklaring, die
naar verschillende nieuwsmedia was gestuurd, laat
RARA weten de „aanslag
op de Makro te hebben ge-

I
Pleékd uit
tegen het
westerse imperialisties systeem, dat alle belang heeft
bij het voortbestaan van het
apartheidsregime in ZuidAfrika. Daarom hebben wij
vannacht een van de onderdelen van het Nederlandse
zakenimperium in ZuidAfrika hier aangevallen,"
aldus een gedeelte van de
letterlijke tekst, die verder
was voorzien van de nodige
financiële gegevens over de
Makro en haar moedermaatschappij de SHV Holdings (oftewel de vroegere
Steenkolen Handels Vereniging) en de bindingen met
Zuid-Afrika.

De heer P.W. Lit, hoofd
van de Tactische Recherche
van de Rijkspolitie die het
onderzoek leidt, zegt nooit
eerder van de groéperliag te
hebben gehoord. „Wel zijn
wij door het ANP op de
hoogte gebracht van een
verklaring, die daar was
binnengekomen. De verklaring wordt bij het onderzoek betrokken," aldus de
heer Lit.
De RARA zou volgens een
beveiligingsexpert in Amsterdam een splintergroepering zijn, die telkens onder
een ander naam acties
voert.

I
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Makro_ vanaf woensda
tijiklijk in het pand van Leonard Lang.

■■

:

Dinsdag 17 septémber bracht een grote
brand fiksë schade toe aan onze vestiging Makt
Amsterdam. Makro heeft alles in het werk gesteld orr
het hierdoor onstane ongemak voor haar afnemer;
binnen redelijke grenzen te houden. En dat is ons
gelukt. Over één week héivat Makro Zelfbediening&
groothandel haar aktiviteiten. Uiteraard op een
andere plaats. In het pand van Leonard Lang (dus
vlak bij onze bestaande vestiging) heeft Makro een
ruime behuizing gevonden.
Het adres: Spaiderweg Amsterdam, ingang
Daniël Goedkoopstraat. U kunt het beste de speciale
wegwijzers volgen.

. 192,5_ I
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Makro-brand
blijkt te zijn
aangestoken,
(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM - De miljoenen=
brand bij de Makro in Duivendrecht
is aangestoken. Dat heeft onderzoek
In het gerechtelijk laboratorium in
Rijswijk uitgewezen. Er zijn sporen
gevonden waaruit volgens de Rijkspolitie blijkt dat er opzet in het spel
is geweest Roe het vuur is gesticht
wil de recherche nog niet prijsgegeven, omdat men daar in het onderzoek zijn voordeel mee wil doen.
De recherche gaat zich, aldus adjudant P. Lit van de Rijkspolitie, overigens niet alleen richten op de beide groeperingen die zichzelf deze
week met de aanslag in verband
brachten, de 'Autonomen* en de Ttevolutibnaire Anti Racistische Actie'. "Dat is een mogelijkheid, maar
het kunnen ook best anderen zijn.''
aldus Lit. De Autonomen hebben
zich verantwoordelijk gesteld voor
Makro-brand, omdat zij vinden
dat de zelfbedieningsgroothandel
met vestigingen in Zuid-Afrika de
apartheid ondersteunt.
De 'Rara' beperkte zich in een pamflet dat eerder deze week werd verspreid tot het uitspreken van sympathie voor 'de aanslag'. maar In
een tweede verklaring wordt gesteld
dat zij explosieven hebben aangebracht bij de verf- en beitsafdeling
van de Makro. Dat is de plaats waar
de brand is begonnen. De politie wil
niet zeggen of er sporen van een
springlading zijn gevonden.
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Schade opnemen van de
ravage in het Makro-pand
Activiteiten
volgende week.
weer hervat

.i'"ISTERDAM - De afgelo' 1.- ga dinsdag volledig uitgebrande Makro in Duivendrecht opent volgende week
woensdagmorgen alweer voor
een gedeelte elders zijn poorten. Precies een week later.
op 2 oktober, is de hele Amsterdamse Makro weer in bei drijf. De zelfbedieningsgroothandel heeft tijdelijk onderdak gevonden in het pand
van Leonard Lang aan de
Spaklerweg, ingang Daniël
Goedkoopstraat. Dat is een.
paar honderd meter van de
plaats waar de oude Makro
stond.

Als eerste gaat de levensmicidelena:deling weer open. daarna volgt
non-food-sector. Plaatsvervan„tnd directeur Antonides van de
:roe "We verwachten over een
had jaar weer in een eigen, geheel
nieuw pand te zitten. Tot die tijd
kunnen we bij Leonard Lang terecht"
Aan het begin van de middag

wachtte de rijkspolitie Amsterdam
nog op de uitslag van het laboratoriumonderzoek aan de hand waarvan men denkt te kunnen vaststellen of er bij de Makro-brand sprake is geweest van brandstichting

of niet

Gisteren inspecteerden onder an-

dere verzekeringsdeskundigen de
schade in het pand.

(Van een onzer verslaggevers) •
AMSTERDAM - Een zich 'Autonomen' noemende, anonieme, I
groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de brand dief .
het complex van de Makro in Duivendrecht in de as legde. 10
een getypte verklaring aan Het Parool wordt gezegd: "Het in=
brand steken van een filiaal van de Makro-keten is slechts één g
van de methodes waarop wij ons zullen verzetten tegen deze'
medeplichtigheid aan volkerenmoord."

De Autonomen beschuldigen de
Steenkool Handeisverenigirig
(SHV), het moederbedrijf van; de
Makro, ervan financiële belangen
in Zuid-Afrika te stellen boven morele afkeuring van apartheid..."Investeerders in racisme zijn direct.
verantwoordelijk voor moord." Er •
zijn, zoals zondagavond op de NOStelevisie werd getoond. een Vijftal
Makrovestigingen in Zuid-Afrika.
In een ander pamflet dat onder de
media is verspreid. rechtvaardigt de
zogenoemde 'Revolutionaire And,
Racistiese Aktie' - afgekort Rara
de 'aanslag op de Makro' dooi onder 'i
meer te stellen dat er geen verschil ,

Is tussen de behandeling die de Makro haar zwarte personeel in ZuidAfrika geeft, en de wijze waarop de
regering daar de zwarten behandelt
In dit pamflet, geadresseerd met
uitgeknipte kranteletters, wordt
niet direct de verantwoordelijkheid
• •
voor de brand opgeëist. Wel wordt
gesteld dat veranderingen in ZuidAfrika alleen tot stand gebracht
kunnen worden door 'ekonomische,
politieke, en militaire _instituties
aan te vallen, die de onderdrukking
hier en elders mogelijk maken'.
•Noch bij de Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN), noch bij
het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA),
heeft men van de 'Rara' gehoord.
Het verschijnsel Autonomen is wel
bekend. Een woordvoerder van de
KZA: "Half Amsterdam noemt zich
zo. Ga er maar vanuit dat de brand
bij de Makro een gewoon bedrijfsongeval was." En bij de AABN: "De

Autonomen riepen destijds op om de 1
Paus te vermoorden geloof ik, maar
in de strijd tegen de apartheid zijn
we ze nooit tegengekomen."
Vandaag stelt de technische recher.
che een onderzoek in naar de mogeliftte oorzaak van de brand, die gisteren de zelfbedieningsgroothandel
geheel verwoestte en voor naar
schatting 20 tot 30 miljoen gulden
schade aanrichtte. De Rijkspolitie. •
die deze zaak in handen heeft, houdt
er voorlopig nog rekening mee dat
een technische storing evengoed de
oorzaak van de vuurzee geweest kan
zijn. Adjudant P.W. Lit: "Je moet er
bij dit soort verklaringen altijd rekening mee houdén dat men in.-4
speelt op een brand die een heel an•
dere oorzaak heeft. Zodra wij met ::
zekerheid weten dat er van brand- ,'
stichting sprake is, waarvan op dit
moment dus nog niets is gebleken,dan kunnen we nog alle kanteri uit
En over het algemeen slagen wij er, na enige tijd. wel in om vast te stellen of er inderdaad een technische
oorzaak is of niet."
Directeur Dijk van de Makro noemt
het 'merkwaardig' dat de Makro in
Nederland kennelijk aangésproken
wordt op hetgeen de SHV onder de
naam van Makro in Zuid-Afrika onderneemt "Daar staan wij geheel
Ios van," aldus Dijk. In zijn visie
haakt de Rara in op de actualiteit, •
"maar de Autonomen claimen de
brand heet duidelijk, en met dreigende taal. Daar voel Ik me niet
lekker oven" De Autonomen verklaren in hun pamflet dat 'bovengenoemde collaborateurs vanaf nu
hun leven niet langer zeker zijn'.
De groothandel wordt, z0 heeft de
directie vanochtend gezegd, in ieder
geval op dezelfde plaats voortgezet.
Verzekeringsexperts bekijken van- ,
daag de puinhoop die achterbleef
om de restwaarde vast te stellen.
Ook worgt bekeken of de constructie van het pand herstel toelaat danwel herbouw nodig maakt. On een
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Makrombrand
blijkt
aangestoken.
Onderzoek laboratorium levert bewijs
(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM — De miljoenenbrand bij de Makro in Duivendrecht is aangestoken. Dat heeft onderzoek in het gerechtelijk
laboratorium in Rijswijk uitgewezen. Er zijn sporen gevonden
waaruit volgens de Rijkspolitie blijkt dat er opzet in het spel i
geweest is. Hoe het vuur gesticht is wil de recherche nog niet
prijsgegeven, omdat men daar in het onderzoek zijn voordeel
mee wil doen.
De recherche gaat zich, aldus een ,
woordvoerder van de Rijkspolitie,
overigens niet alleen richten op de
beide groeperingen die zichzelf gisteren met de aanslag in verband !
brachten, de 'Autonomen' en de 'Revolutionaire Anti Racistische Actie'. "Dat is een mogelijkheid, maar
het kunnen ook best anderen zijn." 1
De Autonomen hebben zich verantwoordelijk gesteld voor de Maitrebrand, omdat zij vinden dat de zelf-ij
bedieningsgroothandel met vest!-,
gingen in Zuid-Afrika de apartheid
ondersteunt.

•

• • • •• e •

Makro 'gaat in vlammen op:
schade- meer dan. 30 miljoen
,Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM - De zelfbedieningsgroothandel Makro aan de
De Flinesstraat in Duivendrecht moet als geheel verloren worlen beschouwd. Een felle, moeilijk te bestrijden, brand, die om
irie uur vannacht begon en om half elf vanochtend nog doorvoedde, richtte een schade aan die vermoedelijk de dertig
niljoen gulden zal overtreffen.

vuur onder Controle was. Afgezien
van enkele computerschijven, die de
vestigingsadministratie bevatten, is
uit het Makro•complex niets gered.

De brand ging gepaard met een
enorme rookontwikkeling, die in
jing
ke richt
dreef en de veehemel
De inventaris alleen al had een ge- heeft sinds tien jaar vestigingen in- oosteli
verduisterde. Dat
bracht
l toeschatte waarde van twintig miljoen Zuid-Afrika. schouwers op de been, die door een
gulden. Aanvankelijk leek het erop Brandweerkorpsen uit Amstelveen, grote politiemacht achter de hekiat de levensmiddelen-afdeling ge- Duivendrecht en Amsterdam be- ken werden gehouden. samen met
;paard zou kunnen blijven, maar in streden het vuur met circa 25 voer- de circa 600 medewerkers van de
ie ochtend sloeg het vuur door een tuigen en 150 brandweerlieden. Dat Makro die in de loop van de dag naar
scheidingsmuur, waarna de brand- het sein 'brand meester' vanochtend huis konden gaan. De Spaklerweg
weer de hoop opgaf dat van gebouw rond elf uur nog niet was gegeven is, werd voor doorgaand verkeer af geen inventaris nog iets gespaard zou aldus een woordvoerder van de sloten. wat in de ochtendspits tot
tc nen blijven.
brandweer, het gevolg van de giganC1 .rste berichten wijzen erop dat tische voorraden verpakkingsmate- een aanzienlijke verkeerschaos leidzet elektronische brandalarm voor- riaal en kunststof in het gebouw, die de.
af gr an werd door een inbraak- vanwege de enorme vloeroppervlak- Volgens de heer Antonides moet gealan... Hoewel noch de leiding van te haast niet te bereiken zijn. De vreesd worden dat de Makro-klande Makro, noch de brandweer zich brandweer trekt vergelijkingen met ten zich de rest van het jaar in Duivanochtend over een mogelijke oor- de befaamde brand bij C&A, een ven en Delft moeten vervoegen.
mak wilde uitlaten wordt niet uit- jaar of twintig geleden; ook daar "Maar de bevoorrading van onze .
sen de brand en de uitzending van
Panoramiek, afgelopen zondagavond, waarin bleek dat de Makro
estigingen in Zuid-Afrika heeft
.91aatsvervangend Makro-directeur
Antonides: "Ik kan niet ontkennen
dat de gedachte bij mij is opgekomen dat daar verband zou kunnen
ájn." De multinational SHV, moedermaatschappij van de Makro,

• •

geslotndarvbestu-drhvelnodatkelpnidrctgva."

FOTO VERHOEFF
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a_ ro pan
brand. verwoest
Schade vermoedelijk 30 miljoen -

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM - De zelfbedienirigsgroothandel Makro aan de
De Flinesstraat in Duivendrecht is vanochtend geheel verloren
gegaan. Een felle, moeilijk te bestrijden brand, die om drie uur
vannacht begon en tot één uur doorwoedde, richtte een schade
aan die vermoedelijk de dertig miljoen gulden zal overtreffen.
Negen uur na het uitbreken van de brand werd het sein 'brand
meester' gegeven. Naar verwachting zal het nablussen nog de
hele dag, en mogelijk zelfs de nacht, in beslag nemen.
De inventaris alleen al had een ge- Antonides: "Ik kan niet ontkennen
schatte waarde van twintig miljoen dat de gedachte bij mij is opgekogulden. De levensmiddelen-afdeling men dat daar verband zou kunnen
is voor een gedeelte niet door het zijn." De multinational SHV, moevuur getroffen, maar wordt door de dermaatschappij van de Malen •
Makro - die verzekerd is - wel als heeft sinds tien jaar vestigingen in
afgeschreven beschouwd, vanwege Zuid-Afrika.
Brandweerkorpsen uit Amstelveen,
zware rook- en waterschade.
Het elektronische brandalarm werd Duivendrecht en Amsterdam bevooraf gegaan door een inbraak- streden het vuur met circa 25 voer- !
alarm. Hoewel noch de leiding van tuigen en 150 brandweerlieden.
de Makro, noch de brandweer zich
ZIE OOK PAGINA
vanochtend over een mogelijke oor- zaak wilde uitlaten wordt niet uitgesloten dat er verband bestaat tussen de brand en de uitzending van S
Panorarniek, afgelopen zondagavond, waarin bleek dat de Makro 1
vestigingen in Zuid-Afrika heeft. 1
Plaatsvervangend Makro-directeur
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Kokend bluswater tussen
de kassa's van de Makro

V J,

(Van een onzer verslaggevers)
cherche snel naar binnen zal kunAMSTERDAM - Kokend bluswater kolkt tussen de kassa's van
nen gaan: het nablussen zal nog
lange tijd in beslag nemen en het
de Makro door, de parkeerplaats op. "Het is goed warm daarbinbetreden van het Makro-staketsel is
nen," zegt een brandweerman die onder het roet zit, het pers-.
niet zonder gevaar. "Het dak is in
luchtmasker op de borst en die even op adem staat te komen.
het midden helemaal doorgezakt, en
"Hoe het er binnen uit ziet? Haha, het ziet er niet uit." Hij
voor die buitenmuren geef ik ook
slentert tot zijn enkels in het dampende water richting koffieniet veel meer. De hele constructie
is ontzet." aldus een brandweerwagen, in een soort hordenloop over de wirwar van brandweersscnat ik. met een betonnen dak. we.. - man. Rond één uur gaf de brandlangen.

weercommandant opdracht aan
knoien d'r heel moeilijk in." Het is
Politiemannen met honden verwij- dan al tien uur geleden dat het
zijn mensen om uit het gebouw te
deren te opdringerige toeschouwers brandalarm overging in de Rijsgaan, het instortingsgevaar was
van het Makro-terrein, waar het Le- wiikse alarmcentrale waar de Mamet name aan de zuidkant van het
ger des Heils inmiddels ook is gearricomplex te groot geworden.
kro
op
aangesloten
is,
en
nog
steeds
veerd met koffie en brood. De poliwalmen dikke zwarte rookwolken Volgens plaatsvervangend Makrotiemannen maken deel uit van een
over de Bijlmermeer. Een stevige directeur Antonides zal het een half
opgeroepen ME-peloton, dat na het
wind heeft het vuur in de hele wind- jaar duren, "en dan zijn we er weer."
sr- - 'brand meester' - dat nog steeds
richting door het complex gejaagd. Hij had vanochtend al verzeker. is gegeven - moet voorkomen
Als er al van brandstichting sprake ringsexperts op bezoek, en de staf
dat omstanders zich op de smeulenis, is het in ieder geval goed gedaan. van de Makro was druk bezig om de
de rr--, n van de groothandel storMaar aan speculaties over een actie goederenstromen naar andere vestiten. ..- eet je nog wat er in het wintegen de Zuidafrikaanse connecties gingen te leiden of te blokkeren. De
kelcentrum Uithoorn gebeurde?"
van de zelfbedieningsgroothandel zeshonderd medewerkers zijn vanzegt een politieman. —
waagt niemand zich. Een politie- . daag naar huis gestuurd. en hebben
Drie korpsen bestrijden samen de
woordvoerder: "Die speculaties over de verzekering gekregen dat de
brand die inmiddels al vergeleken
Zuid-Afrika zijn heel begrijpelijk. brand voor hen geen materiële gewordt met de befaamde brand bij
maar aanwijzingen hebben we er voleen zal hebben.
C&A. een jaar of twintig geleden. De
niet voor, en het is nog maar de
brandweercommandant van Duivraag of we die ooit zullen vinden.
vendrecht daalt een hydraulische
Technisch sporen-onderzoek is alladder af. "We kunnen d'r haast
tijd heel moeilijk in deze gevallen."
niet bij." zegt hij. "Het is enorm
Aan het begin van de middag lijkt
groot complex. honderd bij tachtig
het er niet op dat de technische re:

AAN ALLE AFNEMERS VAN
MAKRO AMSTERDAM
IN DE VROEGE OCHTEND VAN DINSDAG 17 SEPTEMBER IS
MAKRO AMSTERDAM DOOR BRAND VERWOEST.
MAKRO HEEFT HIERDOOR HAAR VERKOOPACTIVITEITEN IN
AMSTERDAM VOOR ONBEPAALDE TIJD MOETEN STAKEN.
ONZE AFNEMERS WILLEN WIJ GAARNE VAN DIENST ZIJN. IN
EERSTE INSTANTIE ZIJN ALLE MAATREGELEN GENOMEN OM
DE AFNEMERS TE KUNNEN HELPEN IN DE MAKRO
VESTIGINGEN TE DELFT EN DUIVEN (ARNHEM).
DE SERVICE-ACTIVITEITEN ZULLEN EVENEENS DOOR DE
GENOEMDE VESTIGINGEN WORDEN OPGEVANGEN.
WIJ BIEDEN U ONZE VERONTSCHULDIGINGEN AAN VOOR HET
ONGEMAK, MAAR WIJ ZULLEN ALLES IN HET WERK STELLEN
OM OP KORTE TERMIJN DE VERKOOP IN MAKRO AMSTERDAM
WEER TE DOEN STARTEN.
DIRECTIE MAKRO AMSTERDAM.
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-Van een °wee eerstaggeersteri ,
mist voor. e
de 'Oor. vooral beinoellijkidoordit in het
•
:IDIIIVENDRECHT 'e. De -;zaak van de brand nog niet heeft gebouw: geen brandwerende af-.
achterhaald, sloot gisteravond scheidingen - ,ewarenwenange-.
zelfbedieningsgroothan- •
niet ultdat eropzet in het spel Is. bracht. Ook de enorme rookontdel -Makro _ in.. Duiven.•
,
speelde de .150.brand-, ' •
tdrecht is gisteren Voor een riet hele non_food afdeliilohirk weerlieden.parten..:-.
y groot deel door brapd ver-, •bet bedrijf Is in vlammen opgegaan. -liet food-gedeelte IS niet Als •gevolirvin de. blusweilc;; •
woest. • De -. schade-wordt uitgebrand.
2•
maar volgens: de zaamheden moesten verkeersbe7
geschat op ongeveer
brandweer kunnen de materie-. .perkende maatregelen bideomlen die daar stonden wel . afge- geving van het Industrieterrein_ ' -.Ingioen guk.lent;
•

•

•

•

.

•

•

De brand. die om drie uur 'S. schreven wordenj . doordat de
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Onduidelijk wie brand in
Makro heeft aangestoken
Van een onzer verslaggeefster

in hun brief aangeven om hun

AMSTERDAM - De re- schuld te bewijzen niet kloppen.
'recherche-tactische' overcherche van de rijkspoli- Uit
wegingen zegt de politie geen
tie Amsterdam heeft spd- verdere mededelingen over de
ren gevonden waaruit ge- zaak te kunnen doen. Een team
concludeerd kan worden van tien rechercheurs zal zich
met het verdere onderzoek bedat de grote brand bij de- zighouden.
zelfbedieningsgroSothan- delMakroinDuven- Zowel de Anti apartheids beweging als het Komltee zuidelijk
drecht aangestoken is.
Over de aard van de sporen wil
de recherche in het belang van
het onderzoek voorlopig geen
mededelingen doen.
De betrokkenheid van twee
groepen, die de aanslag Inmiddels geclaimd hebben, wordt onderzocht. De onbekende Revolutionair anti-racistische aktie
(Ra-Ra) en de Autonomen meldden een dag na de brand bij De
Telegraaf. dat zij de brand hebben aangestoken.
De Revolutionaire Anti-Racistische Aktie heeft verklaard dat
het ging om een aanslag op een
van de onderdelen van het Nederlandse zakenimperium in
Zuid-Afrika. In het tv-programma Panoramiek van de NOS
werd afgelopen zondag aandacht besteed aan de vestigingen van de Makro en het moederbedrijf SHV in Zuid-Afrika.
De politie zegt twijfels te hebben
over hun aandeel omdat een
aantal zaken die de actiegroepen

Afrika wijzen acties als brandstichting af. Wij denken niet
dat ze veel solidariteit zullen opwekken met de Afrikaanse kwestie. aldus de Anti-apartheids be, weging. Ze behoren niet tot onze

middelen'. aldus het Komitee
Zuidelijk-Afrika.
De brand begon dinsdag omstreeks drie uur 's nachts in de
niet-levensmiddelafdeling bij de '
verfartikelen. Het vuur greep
snel om zich heen en verwoestte ,
de hele niet-levensmiddelafdeling en de essemblage-afdeling.
De schade wordt voorlopig op 20
miljoen geschat.
De voedselafdeling kon worden
gespaard, maar volgens de Mer
kro-directie waren de daar opgeslagen goederen zodanig door
rook en water aangetast. dat gebruik niet meer mogelijk is.

Interview met RARA gepubliceerd in Konfrontatie DD juni 1991
In het links radicale blad Konfrontatie werd in 1991, na een
periode van stilte, een interview afgedrukt met de actiegroep
aandacht besteed aan de
In dit interview wordt
RARA.
koersverandering van RARA van anti-apartheid naar
vluchtelingenbeleid.
Bijlage: interview met RARA
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een interview met de RARA

"Waarom dit interview?"

"Het is van onze kant uit lang stil geweest. In die tijd hebben
we een aantal diskussierondes gehad over voortgang, politieke perspektieven en de veranderde situatie lo de wereld en in Nederland.
We stonden voor de keuze om te kom municeren zoals we altijd doen via kommunikee's of om een andere vorm te vinden om
uitvoeriger in te gaan op dit soort zaken. We kozen voor het deze
vorm, omdat het ons de gelegenheid geeft mrt de aktualiteit heen
te praten. Het geeft teams de mogelijkheid om uitgebreider in te
gaan op ons inziens belangrijke diskuasies. De situatie op dit moment is beroerd. Het radikale en revolutionaire debat is verstomd;
versnipperd en zonder orientatie. Deze situatie doet zich met
name in de landen voor op het noordelijk halfrond. We vinden het
belangrijk om een bijdrage aan de ~Me te geven en een dialoog te hebben met die mensen die hun vechtlust nog niet zijn
kwijt geraakt, ondanks het feit dat het einde van de geschiedenis
geclaimd en het einde der ideologen geproclameerd wordt."
"Waarom is het zoking stil geweest?"

'Maar zijn meerdere redenen voor, maar van diegene die we
noemen, is een hoofdreden dat we de tijd nodig hadden om
te uckijken wat er nu prees veranderd is en of we daar konklusies
ten aanzien van onze praktijk aan moeten verbinden of niet. Met
de veranderingen bedoelen we de akute verdieping van de krielt
van links, de dditingloosheid van linkse politiek en het veranderde
perspectief'.
'In welke ziet á dat pempektkf veranderd?"

"De 'overwinning' van het kapitahsme op het socialisme lijkt zo
massief dat veel mensen in het noorden schijnen te vergeten dat
het kapitalisme zelf ook in een krisis verkeerd. Want ondanks de

lofzangen op die zogenaamde sociale marktekonomie groeien de
tegenstellingen op het Noordelijk Halfrond. De explosieve situatie
van de zwarte bevolking in de V.S. is meer dan een valse noot in
die lofrarig. Wat tien jaar geleden voor de hand liggend leek, staat
nu ter diskussie. Met name de inhoud van linkse politiek is vetwatad. In de jaren zeventig ging het links nog om de verandering van
bet geheel van de maatschappelijke verhoudingen, nationaal en internationaal. Nu heeft links zich teruggetrokken uit het 'debat van
de grote vraagstukken'.
Dat is goed te zien aan de ontwikkeling van Groen Liga in
Nederland, maar ook aan die van de Grenen in Duitsland. linkse
politiek is een mengelmoes geworden van individualisering van het
maatschappelijke afgeroomd met een life-style sausje. links heeft
geen visie (meer) op de internationale verhoudingen. Ging het in
de jaren zeventig en tachtig nog om het ondersteunen van de midelijke landen in hun gevecht om een eerlijke verdeling van de welvaart door middel van een 'nieuwe internationale elsonotnieze
orde', vandaag de dag legt men zich neer bij de 'nieuwe wereldorde' van Bush en co, gezien de opstelling tijdens de golf-oorlog.
Mensen die voor weldenkend gehouden worden als Met Bleich of
Wolf Biermann hebben zich van de ene op de andere dag ontwikkeld tot de 'nieuw-flinksen' van de internationale politiek.
Met het analyties vermogen om nog net een muis van een olifant te kunnen onderscheiden, hebben ze de hele (geschiedenis
van de) golfoorlog weten te reduceren tot één vraag voor of tegen
Israel?
' Maar de !crisis van het linkse petapektief is niet alleen te herleiden tot fouten van links. Het heeft ook externe oorzaken. Blijk-

baar bestaat er een verband tussen de toenemende welvaart en het
extreme individualisme van de mensen. Wereldverbeteren is 'uit',
welbegrepen eigenbelang is 'in'. Heeft Afrika honger? Gooien we
er toch een benefietje tegenaan. Wervelstorm in Bangladesh?
Waar is m'n cheque-boek.
Welvaart en individualisme resulteren in lifeatyle polities. Je
bent niet links omdat de wereld ongelijk in elkaar zit, je bent liberaal of progressief omdat je het allemaal best wel lullig vind of zo,
de armoede en de honger, of hoe illegalen hier moeten leven. Wat
je lullig vindt. krijg je voorgeschoteld door de media en wordt bepaald door een aktualiteit, een incident wat net weer even erger is
als dat incident van vorige week.
Een wereldbeschouwing die ellende konsumeert tijdens een
concen voor de Koerden, of was het nou voor Bangladesh?, nou ja
als me haar maar goed zit. De post-moderne maatschappij is gestruktureerd door ontkenning van wat waar is. De waarheid ligt
niet lekker in de politieke markt, het is een onverkoopbaar produkt.
. Het is deze psychosociale struktuur die veel mensen murw
maakt. Door de razendsnelle ontwikkelingen van de afgelopen jaren, heeft de linkse trias een maatschappelijke en individuele gelijktijdigheid. Iedereen kent wel iemand die genoeg gevochten, geleden of opgeofferd denkt te hebben en de hand slaat aan zijn of
haar politieke leven. En iedere politieke zelfmoord knaagt aan je
eigen motivatie om door te blijven gaan.
Die gelijktijdigheid van het individuele en maatschappelijke
binnen de linkse identiteitskrisis maakt het op het moment erg
moeilijk om ziekt te krijgen op oplossingen. Toch willen we bene-
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drukken dat onze motivatie om door te gaan niet alleen gevoed
wordt door het feit dat we stijf staan van esistentiele verontwaardiging, of om het eens anders te zeggen: 'er is meer mensen!'.
Om hier iets zinnigs over te zeggen is het misschien goed Can
even om te kijken. Al een paar jaar geleden hebben we een koerswijziging aangebracht in onze politieke praktijk. Aanvankelijk had
onze strijd tegen racisme en onderdrukking als speerpunt het aanvallen van het apartheidsbeleid. Gaandeweg zijn we ons gaan toeleggen op vluchtelingenpolitiek in Nederland. Vanuit onze geschiedenis was dat een logiese stap.
Ten eerste omdat wij denken dat ruimte voor fundamentele
veranderingen in het Westen zelf bevochten moet worden.
Ten tweede omdat vluchtelingenpolitiek direkt gerelateerd is
aan openlijk, latere en institutkineel racisme. De migratiedruk op
het noorden is geen gevolg van zogenaamd parasitair gedrag van
ekonomiese vluchtelingen, hoewel 'men' z'n uiterste best doet iedereen dat te laten geloven. Wij verwerpen dat begrip, omdat hit
in de eerste plaats een propagandistiese funktie heeft. Het moet
vooral appelren aan de angst van de Nederlander dat z'n portomonnee gerold wordt. Arbeidsmigratie heeft door de eeuwen
plaatsgevonden en het is ook niet zo dat Europa daartegen is, of
het niet nodig heeft.
Ze willen alleen kunnen bepalen welke arbeidsmigranten wanneer mogen komen en welke niet. Europa voor de Europeanen.
Vluchtelingen komen bier niet voor hun lol. Ze vluchten voor
armoede, oorlog, (seniele) repressie en honger. En dit zijn stuk
voor stuk politieke begrippen waar wij mee willen werken. Ze vertegenwoordigen voor ons een belangrijk element, namelijk internationalisme.
"Zien jullie dan nog wel een mogelijkheid of noodzaak voor militante politiek? Met andere woorden, heeft militant verzet nog wel
kit r
"%j zien een legitimeit in militant verzet omdat militant verzet
Jen middel is onsdie vraagstukken te politiseren, ze niet alleen uit
humanitair oogpunt te laten beschouwen.
Evenals anderen hebben wij de Europese Eenwording als een
knooppunt van ontwikkelingen geanalyseerd, een knooppunt wat
dientengevolge gekieteld dient te worden. Maar waar wij weinig
perspektief in zagen en zien is onze praktijk te richten 'Tegen het
Europa van het Kapitein". Niet omdat we daarvoor zouden zijn,
maar omdat we ons door schade en schande maar al te bewust zijn
van het feit dat je niet alleen vanuit politieke analyses een politieke
praktijk kunt baseren.
Ie kunt je niet verzetten tegen abstrakties.
.
Met andere woorden, een deigelijke praktijk zou kontraproduktief kunnen werken omdat je de neiging hebt verzet te willen
(zien) waar het niet is. Wij zijn van mening dat je naast een analyse
van de ontwikkelingen ook am analyse moet maken van dr man._

weging. En anders als bij de anti-apartheidsstrijd is de vluchtelingeopolitiek ook niet zomaar terug te vertalen naar ekonomiese en
politieke belangengroepen. Het -geheel van de vluchtelingenpolitiek is bijna alleen maar te vangen in ideologiese termen. Het beweegt zich tussen ambtsberichten van Buitenlandse zaken (die bijna altijd zeggen dat er in het betreffende land niets aan de hand is)
en kontaktambtenaren die met een druk op de knop het vluchtverhaal vergelijken met de kriteria in hun computer. Maar er beweegt zich wel veel op dat gebied en we denken wel dat het in principe kan uitgroeien tot een krachtige solidariteitsbeweging met politieke invloed. De basis daarvoor is aanwezig. De mensen die zich
nu druk maken om hoe Nederland met vluchtelingen omgaat komen voor het grootste gedeelte niet uit de 'bekende' bewegingen
als kraak-, anti-rnilitaristiese- of anti-apartheidsbeweging Het zijn
vaak mensen die vanuit de basisgemeentes van de kerken werken,
en die een authentieke verontwaardiging en bewogenheid hebben.
Ze lijken ook niet zo te worstelen met de linkse identiteitsloisis.
Onze praktijk is er niet zozeer op gericht deze mensen te winnen voor de revolutionaire zaak. Onze praktijk is een onderzoek
en een strijd om het herwinnen van ideologiese ruimte. Zeker nu
ingrijpende maatschappelijke processen (als de invoering van het
verdrag van Schengen en de daaruitvolgende konsekwenties voor
o.a. de vluchtelingen) geruisloos, zonder diskussie van betekenis,
ingevoerd worden. Met onze praktijk willen we bet innemen van
standpunten afdwingen".
"Jullie richten je tegen de staat Kun je die wel zien als 'ab
macht'? Is het niet zo dat de staat, maatschappij en potitiek zo met
elkaar verweven zijn dat je de staat niet afzonderlijk kunt aanvallen?:
la dat klopt als je de sociologie van de macht bekijkt. Maar
wij zoeken niet zozeer een verklaring van het verschijnsel macht,
of een verklaring van de opbouw ervan. We beschouwen de staatsmacht als een politiek gegeven. We zien de staat niet als het monolithiese machtsblok, zoals dat in de jaren zeventig gezien werd.
Meer als een centrum van invloedssferen van ekonomiese en politieke belangengroepen die ook in konflikt kunnen zijn. Kijk maar
naar het konflikt tussen Kosto en en de kommissie Mulder. Kosto
wil helemaal niet dat er een regeling komt voor de rechtspositie
van vluchtelingen. Dat betekent namelijk toetsbaarbeid aan o.a.
Europese wetgeving en dat zou wel een een juridiese versterking
van de positie van de vluchtelingen tot gevolg kunnen hebben.
Kosto wil een repressief vluchtelingenbeleid terwijl Mulder zich
aan z'n opdracht heeft gehouden die die van Lubbers gekregen
heeft en dus een 'nette' regeling ontworpen heeft.
Het konflikt tussen de Raad van State en de regering(spartijen) m.b.t. hei verdrag van Schengen is van een vergelijkbare orde.
Maar wij richten ons niet tegen de staat vanwege 'de macht'.

gen van een groep dienen (zoals de Europese Eenwording) verkopen als een zaak van het algemeen belang.
Daarom moeten ze, als er geen draagvlak voor de uitvoering
van een repressief vluchtelingenbeleid is, er een kreeren..En daar
zit de kwetsbaarheid in van de moderne staat. Zaken als beleid en
politiek zijn een produkt geworden wat aan marktmechanisme
onderhevig is. En als de staat ideologies in een defensief zit betekent dat meer 'ruimte'.
Maar dit alles neemt niet weg dat er ook nadelen zitten aan
onze koncentratie op de staat. Van het veelomvattende wat racisme is, zijn we slechts in staat een gedeelte op te pakken en aan te
kaarten. Maar voor het moment moet het maar za
"De laatste vraag waarom hebben jullie eigenlijk niets gedaan
niet de galfoodogr
"Het is moeilijk balanceren tussen woede en politieke rationaliteit. We zijn er hard mee bezig, geweest, tot in een ver gevorderd
stadium. Maar als je werkt zoals wij, ben je niet zomaar in staat
spontaan te reageren. Onze werkwijze brengt nu eenmaal een bepaalde voorbereidingstijd met zich mee. Tijd die de ontwikkelingen tijdens de golfoorlog ons niet gaf. Wat mede de doorslag gaf
was de venstrekt absurde reaktie van links op deze oorlog. Op het
moment dat de eerste sinds op Israel vielen, hield links in Nederland op met denken en ging ver mee in de heersende gulfomania
en arsatbie.
Dat en het feit, dat er ter linkerzijde nauwelijks verzet was tegen de golfoorlog, bepaalde voor ons onze handelingsmogelijkheid. Het is de politieke rationaliteit die je dwingt om op zo'n manier tegen het effekt van je beperkte middelen aan te kijken. Met
een aanslag bereik je niets, als die aanslag alleen maar metende
schade oplevert en geen politiek effekt heeft. En na die demobilisatiestrategieen van links m.b.t. de golfoorlog zagen wij onvoldoende mogelijkheden om politiek effekt te sorteren. Ongetwijfeld hadden we een effekt bereikt als we het doorgezet hadden, maar de .
vraag was of we niet een verkeerde polarisatie zouden bewerkstelligen doordat het hele konflikt versmald was tot voor of tegen Israel zijn en dat debat wilden we zo niet voeren. Zoals al eerder gezegd, onze akties zijn erop gericht om invloed uit te oefenen op de
politieke agenda. En van de voorwaarden daarvoor is een kontinuteit in je praktijk te hebben, bepaalde problemen te thematiseren
op een manier dat niemand er omheen kan. Dat klinkt als een bescheiden doelstelling, maar is het resultaat van onze inschatting
van de politieke verhoudingen op dit moment in Nederland. Het is
minder defensief als het lijkt, hoewel er een defensieve kant aanzit.
Het gaat er volgens ons namelijk op dit moment om in de overgangsperiode van de koude oorlog naar de nieuwe wereldorde én
de vorming van het machtsblok Europa én de toenemende depolitisering van maatschappelijke vraamtukken in NPAPriand
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!apex stap.
Ten eerste omdat wij denken dat ruimte voor fundamentele
veranderingen in het Westen zelf bevochten moet worden.
Ten tweede omdat vluchtelingenpolitiek ~kt gerelateerd is
aan openlijk, latent en institutioneel racisme. De migratiedruk op
het noorden is geen gevolg van zogenaamd parasitair gedrag van
elinnorniese vluchtelingen, hoewel 'men' z'n uiterste best doet iedereen dat te laten gekten. Wij verwerpen dat begrip, omdat hét
in de eerste plaats een propagandistiese funktie heeft. Het moet
vooral appelren aan de angst van de Nederlander dat z'n portomonnee gerold wordt. Arbeidsmigratie heeft door de eeuwen
plaatsgevonden en het is ook niet zo dat Europa daartegen is, of
het niet nodig heeft.
Ze willen alleen kunnen bepalen welke arbeidsmigranten wanneer mogen komen en welke niet. Europa voor de Europeanen.
Vluchtelingen komen hier niet voor hun lol. Ze vluchten voor
armoede, oorlog, (sexuele) repressie en honger. En dit zijn stuk
voor stuk politieke begrippen waar wij mee willen werken. Ze vertegenwoordigen voor om een belangrijk element, namelijk internationalisme".
"Zien jullie dan nog wel een mogelijkheid of noodzaak voor Militante politiek? Met andere woorden, heeft militant verzet nog wel
legitimiteitr

"Wij zien een legitimeit in militant verzet omdat militant verzet
een middel is om die vraagstukken te politiseren, ze niet alleen uit
humanitair oogpunt te laten beschouwen.
Evenals anderen hebben wij de Europese Eenwording als een
knooppunt van ontwikkelingen geanalyseerd, een knooppunt wat
dientengevolge gekieteld dient te worden. Maar waar wij weinig
perspektief in zagen en zien is onze praktijk te richten "Tegen het
Europa van het Kapitaal". Niet omdat we daarvoor zouden zijn,
maar omdat we ons door schade en schande maar al te bewust zijn
van het feit dat je niet alleen vanuit politieke analyses een politieke
praktijk kunt baseren. •
Je kunt je niet verzetten tegen abstrakties.
.
Met andere woorden, een dergelijke praktijk zou kontraproduldief kunnen werken omdat je de neiging hebt verzet te willen
(zien) waar het niet ik Wij zijn van mening dat je naast een analyse
van de ontwikkelingen ook een analyse moet maken van de politieke verhoudingen en uit die twee dingen je doelen m.b.t. je praktijk
moet formuleren."
"Maar op wie richt je je dan? Waar zien jullie die mensen die
een belang bij radikale veranderingen hebben en die ook willen?
Wie willen jullie mobiliseren met je aktiesr

"Daar hebben we geen eenduidig antwoord op. Dat zijn voor
om even zo goed vragen als voor jullie. Als je bedoelt of wij op dit
moment een politieke beweging zien, waar onze akties een effekt,
op hebben of zouden kunnen hebben, en die wij zouden kunnen
mobiliseren, dan is het antwoord op dit moment een voorzichtige
nee. Maar dat hangt heel erg samen met het onderwerp wat we gekozen hebben. Anders als bij de anti- apartheidsstrijd hebben de
vluchtelingen hier geen krachtige politieke lobby of solidariteitsbe-

nee eren uitgroeien y's een cracauge atincianceinnewegmg met politieke invloed. De basis daarvoor is aanwezig De mensen die zich
nu druk maken om hoe Nederland met vluchtelingen omgaat komen voor het grootste gedeelte met uit de 'bekende' bewegingen
als kraak-, anti-militaristiese- of anti-apartheidsbeweging. Het zijn
vaak mensen die vanuit de basisgemeentes van de kerken werken,
en die een authentieke verontwaardiging en bewogenheid hebben.
Ze lijken ook niet zo te worstelen met de linkse identiteaskrins.
Onze praktijk is er niet zozeer op gericht deze mensen te winnen voor de revolutionaire mak. Onze praktijk is een onderzoek
en een strijd om het herwinnen van ideologiese ruimte. Zeker nu
ingrijpende maatschappelijke processen (als de invoering van het
verdrag van Schengen en de daaruitvolgende konsekwenties voor
o.a. de vluchtelingen) geruisloos, zonder diskussie van betekenis,
ingevoerd worden. Met onze praktijk willen we het innemen van
standpunten afdwingen".
'Jullie richten je tegen de staat. Kun je die wel zien als 'd.
macht'? Is het niet zo dat de staak maatschappij en politiek zo met
elkaar verweven zijn dat je de staat niet afzonderlijk kunt aanvallen?".

"Ja dat klopt als je de sociologie van de macht bekijkt. Maar
wij zoeken niet zozeer een verklaring van het verschijnsel macht,
of een verklaring van de opbouw ervan. We beschouwen de staatsmacht als een politiek gegeven. We zien de staat niet als het IMMOlithiese machtsblok, zoals dat in de jaren zeventig gezien werd.
Meer als een centrum van invloedssferen van ekonomiese en politieke belangengroepen die ook in konflikt kunnen zijn. Kijk maar
naar het konflikt tussen Kosto en en de kammissie Mulder. Kosto
wil helemaal niet dat er een regeling komt voor de rechtspositie
van vluchtelingen. Dat betekent namelijk toetsbaarheid aan 0.a.
Europese wetgeving en dat zou wel een een juridiese versterking
van de positie van de vluchtelingen tot gevolg kunnen hebben.
Kosto wil een repressief vluchtelingenbeleid terwijl Mulder zich
aan z'n opdracht heeft gehouden die die van Lubbers gekregen
heeft en dus een 'nette' regeling ontworpen heeft.
Het konflikt tussen de Raad van State en de regeringspartijen) m.b.t. het verdrag van Schengen is van een vergelijkbare orde.
Maar wij richten om niet tegen de staat vanwege 'de macht'.
We richten ons ertegen omdat het het belangrijkste instrument in
handen van de politiek-ekonomiese elite is. En zeker waar het gaat
om vluchtelingenpolitiek is de staat de belangrijkste tegenstander.
Omdat de staat van karakter veranderd is biedt dat ook nieuwe mogelijkheden. Juist door het feit dat de perceptie van het idee
over de staat door de bevolking veranderd is hebben politici binnen de staat grote problemen. Een van die problemen is dat de
ouwerwetse 'natuurlijke' autoriteit van het gezag (en daarmee de
staat) aan een flinke erosie onderhevig is. De staat moet z'n maatregelen en beleid voortdurend legitimeren t.o.v, de bevolking. Feitelijk bevind de staat zich in een permanente staat van ideologiese
!crisis. Dat is de keerzijde vin de welvaart en het individualisme,
autoriteit moet zich verantwoorden en bewijzen. Daarmee zitten
ze af en toe in een lastig parket en moeten ze zaken die de beten-

onze Koncert:ratte op oe staat. van net veelomvanenue wat Mais, zijn we slechts in staat een gedeelte op te pakken en aan te
kaarten. Maar voor bet moment moet het maar zo.
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"De laatste waag waarom hebben jullie eigenlijk niets gedaan
mof de gotfoorlogr
"Het is moeilijk balanceren tussen woede en politieke rationali-

teit. We zijn er hard mee bezig, geweest, tot in een ver gevorderd
stadium. Maar als je werkt zoals wij, ben je niet zomaar in staat
spontaan te reageren. Onze werkwijze brengt nu eenmaal een bepaalde voorbereidingstijd met zich mee. Tijd die de ontwikkelingen tijdens de golfoorlog ons niet gaf. Wat mede de doorslag gaf
was de volstrekt absurde tetanie van links op deze oorlog. Op het
moment dat de eerste scuds op Israel vielen, hield links in Nederland op met denken en ging ver mee in de heersende guifomania
en arafobie.
Dat en het feit, dat er ter linkerzijde nauwelijks verzet was tegen de golfoorlog, bepaalde voor om onze handelingsmogeliPtbeid. Het is de politieke rationaliteit die je dwingt om op zo'n manier tegen het effekt van je beperkte middelen aan te kijken. Met
een aanslag bereik je niets, als die aanslag alleen maar materiele
schade oplevert en geen politiek effekt heeft. En na die demobilisatiestrategieen van links m.b.t. de golfoorlog zagen wij onvoldoende mogelijkheden om politiek effekt te sorteren. Ongetwijfeld hadden we een effekt bereikt als we het doorgezet hadden, maar de
vraag was of we niet een verkeerde polarisatie zouden bewerkstelligen doordat het hele konflikt versmald was tot voce of tegen Israel zijn en dat debat wilden we zo niet voeren. Zoals al eerder gezegd, onze akties zijn erop gericht om invloed uit te oefenen op de
politieke agenda. En van de voorwaarden daarvoor is een kontinulek in je praktijk te hebben, bepaalde problemen te thematiseren
op een manier dat niemand er omheen kan. Dat klinkt als een bescheiden doelstelling, maar is het resultaat van roze inschatting
van de politieke verhoudingen op dit moment in Nederland. Het is
minder defensief als het lijkt, hoewel er een defensieve kant aanzit.
Het gaat er volgens ons namelijk op dit moment om in de overgangsperiode van de koude oorlog naar de nieuwe wereldorde én
de vorming van het machtsblok Europa én de toenemende depolitisering van maatschappelijke vraagstukken in Nederland een politieke vinger aan de pols te houden. Op het moment dat dit sijs- . "
teem overal ter wereld bezig is zich agressief te ontwikkelen en in
het Noorden steeds meer als rationaliteit aanvaard wordt, zien wij
de funktie van ons soort van militant verzet als het slaan van een
bres in de ideologiese hegemonie van de politieke en ekononnése
elite. En voorlopig is dat onze strategie.
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Bericht: In de nacht van zondag 24 januari 1988';'— werd via het stil
alarm vernomen dat gepoogd werd om in te breken in het pand van
ELBA-speciaaldrukkerij te Schiedam, waar ook is ondergebracht
KEP B.V. (Kodak-Elba-Philips), die verantwoordelijk zijn voor
de nieuwe Nederlandse paspoorten. Er werd door de gealarmeerde
politie echter niets gevonden.

E.e.a. bleek eerst op maandag toen een lichtkoepel gedemonteerd
bleek te zitten. Aldaar, op het dak bleken ook spullen achtergelaten, te weten:
- 6 nieuwe jerrycans waar het prijskaartje nog opzat (kleuren
blauw, geel en zwart).
(3x 5 liter en 3x 10 liter, kennelijk gevuld met benzine).
- 6 witte plastic dozen (formaat als een familiepak ijs!), waarschijnlijk gevuld met kaliumchloraat/suiker.
- gasbusje
- geleiachtige vloeistof
- flitslampje
- blauwe en groene rugzak
Ké tyggelunit voor het afregelen van de plof.
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batterij pakket
3 schenktuiten + doeken
lang touw
ladder uit 4 delen/scharnierent.

De plaatselijke T.O.D. man betitelde het geplaatste materiaal als
bommen en dus werd de EOD ingeseind.
Materiaal is door EOD meegenomen en zal op dinsdagmorgen bij het
gerechtelijk lab. gedeponeerd worden.
Vannacht is bij het hoofdbureau van Politie een telefoontje
binnengekomen van
had
een claimbrief van 10
kantjes binnengekregen van Revolutionair No Pasaran.
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Heutz monument

Vannacht is het pedenktekfn or 1•git Olyrniaplein ve,,deticd.
Eet definitieve einde van een stenen symbool.
Eet beeld ras het eindpi•odukt van de persoensvereerlijking
rond de militair van reutz, en treft door zijn. ontstaansgeschiedenis een fascistische betekenis gekregen.
De oloedige wijze waarop van Heutz de onafhankelijvl , eidsstrijd
van het Atjehne volk probeerde neer te slaan, ten koste van
tienduizenden doden oogstte destijds grote bewonderine bij zowel het koninklijk huis (rilhelmina) als het leeuredeel van de
heersende politieke klasse en natuurlijk het koloniaal bedrijfsleven.
De eerste tree noemden deze massanoord - theldendadent en spraken
van het 'herstel van Neerlands noriet.
!
Eet bedrijfsleven plukte de vruchten, herstel van de 'orde'
bètekende groei van de winst, dáár ging het in Indonesië om.
Dit bedrijfsleven nu.bekostisde in 1927 de staatsbegrafenis
van van Heutz en gaf zo gul om hun held te eren, dat er nog
geld over ras voor een menu:rent.
Dit rerd uiteindelijk na veel amstérdanse tegenstand in19,5
door rilhelmina onthuid. Een monument voor Nederlands bloed- _
dornikk geldlust.
velen tenen sindsdien het wangedrocht belaagd, tot nu toe
tevergeefs, het bleef overeind als schrijnende belediging aan
de slachtoffers van de Nederlandse terreur..

Schrijnender nog en een extradrijfveer tot deze aktie is dat
er niets is veranderd sinds de dagen van van Eeutz.
Hct tuidige bedrijfsleven, de Imidige regenten, zijn behegt met
dezelfd- mentaliteit. nog steeds heerst dezelfde orde did van Hertz riet alle nogelijke middelen bescbernde.
Een orde raarin het optimaal funktioneren van bot bedrijfsleven
het hoogste goed is, tenkoste van elke prijs aan mensenlevens.
Nu hunnen de huidige diktators van Indonesië rekenen op de
niljardensteun van de IGGI, onder Nederlands vocezitterschap
en op iederlandse rapensteun, zoals korvetten en tanks.
nederland en de anderen houden een berind overeind dat bezig
is het gehele volk van Oost-Timor uit te'roeien, dat soortgelijke plannen heeft net de Papoeas en dat alle binnenlands
verzet in bloed smoort.
niemand schreeuwt zijn afgripen, integendeel er rordt gejubeld over de afzetmogelijkhe en in indrinesiU.
Deze reek keert burgemeester van 1.1 -„yn terug van o.a. een reis
naar Indonesië. Deze zich socialistisch noemende burgervader,
die zo prat gaat op zijn anti-fascistische houding, maar daarin
nooit verder kram dan mooie woorden, blijkt dan ook inderdaad
daden te kunnen stellen; met veel trompetgeschal is een delegatie van vijfentrintig ansterdamse zakenlieden onthaald door het
suharto-regine.
na vijf dagen kon de buit morden binnenFehaali. Kritiekloos
•ordt een samenwerkingsverband tussen- Jakarta en Amsterdam
getekend. raar het ansterdemae bedrijfsleven wel bij vaart,
de arme bevolking in Indonesië geen cent beter van wordt, een
direkte legitimering is van de generaalsdiktatuur en •een belediging voor alle mensen die zich op wat voor manier dan ook
inzetten tegen de imperialistische en onderdrukkende politiek
van Suharto.

Irs

et rebral over reerlanás glorie heeft plaatsgemankt voor een
stinkende brei van getuicelde progressiviteit, vaarbij het
hendrlsbelang voorop staat.
zo zou de Nederlandse hulp aan Suriname nooit zijn stopgezet
als het voor het Nederlandse beftijisleven niet duidelijk ras
geweest dat het afgelonen was met de kans on. vette rinsten.
In het revalsvsn Zuid-Afrika voedt omrille van dit 1. -ndelobelang zelfs he/ beestachtige apartheidsrPgime ret^lereerd.
Ondanks dee onbeschrijflijke perversiteiten,.waartoe dit systeen leidt, geniet het enorme steun.
Alleen door de buitenlandse investeringen ken het zich handhaven. Meer dan vijftig nederlandse bedrijven maken zich hier
schuldig aan. Koloniale bedrijfsvoering is niet verdreven sinds
van fieutz
Evenmin het superioriteitsgevoel van het blanke ras, dat hiervan
'de dorsprong vormt.
De huidire behnndeling van gekleurde mensen in Ilederland toont .
aan dat dit nog steeds ePn bittere realiteit is. •
Er is geen sprake van opkonend racisme, bet racisme is al eenren oud.
Nog steeds wordt een volledig gelijke behandeling van blank en
zrart als onnatuurlijk ervaren. Men noemt een zwarte 'vreemdeling' en dan is hij/zij-opeens rechteloos en. staat men bloot
aan politievervolging.
•
En niet alleen bij de overheid, ooi.-- bij delen van de nederlandse
bevolking leeft het idee dat blank mag beslissen
1-et zwart
naast zich gedoogd of niet. Kankergezwellen als de Centrumpartij vinden een voedingtsbodem.
in dit milieu.
teerlands koloniale geschiedenis,. het bloed aan de 1..arden is geen
verleden tijd, anno nu zien we:
de steun aan ePn moordenaarsregime in Indonesië,
het tolereren en goedpraten van het apartheidsregine in ZuidAfrika omwille van de handelsbelancren,
het rechteloos houden van politieke vluohtelin-en, .
het op grote sc1ia..1 uitzetten van 'vreemdelingen',
het denken dat wit beter is dan zwart. •
Vannacht hebben wij ons biertegeen geleerd en rij zullen ons
blijven verzetten teen de bloedrode lijn van toen nara nu,
in al haar verschijningsvormen.
.• -i• •
groep Koetoh 11:4
Ka,r'noncr in Atjeh in 1904 door het koloniale leger tijdens het
bewind van van reutz in 1+ uur volledig uitgemoord.
313 mannen, 189 vrouwen en 59 kinderen vonden de dood.
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Enkele uren geleden hebben wij door middel van brandstichting
aanslagen gepleegd op de gebouwen van oliehandelaar John Deus.
De aanslagen vonden plaats op twee gebouwen. Ten eerste de bedrijfsgebouwen, het financiële zenuwcentrum van zijn miljoenenbedrijf met tientallen vestigingen over de hele wereld met vele
verschillende namen: JOC Oil, Transworld Oil, TWO, Lucina Ltd, enz.
De tweede aanslag werd gepleegd op zijn landgoed gelegen op nog
geen 100 meter van de bedrijfsgebouwen, de verbouwing van dit
miljoenen-prestige-pronk-oblekt was bijna voltooid kwa luxe, komfort en kwa beveiliging had dit protserige woonhuis een kopie
moeten worden van "Zonnenhoeve", zijn tegen ssábotage en terreur'
zwaar beveiligde villa in Zuid Afrika.
Onderstaande verklaring geeft onze beweegredenen weer
"In april 1984 onthulde de parlementaire oppositie
in Zuid Afrika dat de SEP -de staatsorganisatie
voor de olievoorziening in Zuid Aftka- 5306 miljoen
aan 'extraas' had uitbetaald aan twee oliehandelaren.
Het betrof hier smeergeld, geld om aardig te zijn
tegen handelaren die wel bereid zijn om aan ZuidAfrika te leveren, geld dat werd uitbetaald boven
de in de leveringskontrakten overeengekomen prijs.
Ein van deze handelaren was John Deus 1"

--

_

Deus. Een gesjeesde autohandelaar uit Berg en Dal. Sinds het eind win
de zestiger jaren zit hij in de olie en in die eerste jaren verdiende hij vele miljoenen. Dit werd mogelijk gemaakt door onder andere
Slavenburgse Bank die hem voorzag van het benodigde kapitaal, en de
al even broodnodige status. Ein van de heren Slavenburg wordt zelfs
enige tijd kommissaris van Deus privé bank. Hij groeit snel uit tot
een grote oliehandelaar en tot din . van de topleveranciers van het
racistieee bewind in Zuid Afrika. George Atmore, voormalig hoofd van
de Genta, het staatatedri-jf dat de olievoorziening van het blanke
minderheidsbewind in het voormalige Rhodesië verzorgde en dus deskundig wordt door Deus in dienst genomen cm zij= zaken verder uit te
bouwen. OM een indikatie te geven van de omvang van Deus olieleveranties aan Zuid Afrika : in de periode 1979-1982 is op zijn minst 10%
van de totale import van ruwe olie in Zuid Afrika verzorgd vanuit
erg en Dal. Vast staat dat dit slechts een gedeelte is van de totale
Omvang van de leveranties.

Driekwart van de herkomst van de oliestroom naar Zuid Afrika wordt
nog steeds niet achterhaald. Gezien het formele olie embargo tegen
Zuid Afrika is elke verscheping van ruwe olie naar dat land per definitie gehuld in een dikke mist. Uitgelekte vertrouwelijke rapporten
in Zuid Afrika wijzen er echter op dat de werkelijke omvang van Deus
handel met Zuid Afrika vermoedelijk twee tot vier maal omvangrijker
is dan de 'bewezen' 10%.
"Midden 1979 nadert de olietanker Havdrott de haven
Kaapstad. Enige mijlen voordat de haven in zicht komt
krijgt de bemanning van het schip de opdracht om de
naam van het schip weg te schilderen. Eenzelfde behandeling krijgen de sloepen. Op het moment dat de tanker
de haven binnenvaart ie het schip onidetificeerbaar
geworden. Opdrachtgever tot deze maskerade: Deue....b"
Slechts gin voorbeeld wande vele manieren eaarop geprobeerd wordt de
leverantie van ruwe olie aan Zuid Afrika te kamoufleren. Het akela ie
groot: vervalsen van scheepslogboeken, opmaken van rekeningen waarop
andere landen staan vermeld als ontvangera van de olie, strikt vertrouwelijke charteroveriénkometen, verandering van bestemming van het
schip gedurende de reis (m.n.•ale het schip vertrekt vanuit een olieproducerend land dat•de boycot tegen Zuid Afrika serieus neemt), naamverandering van het schip gedurende de reis, overpompen van de lading
in ee ander schip, gebruik van oude schepen die snel uit de vaart
genomen kunnen worden als er wat 'fout' gaat
enz. Het geval van
de tanker Salem is bekend: een komplete lading met ruwe olie wordt ge-;
stolen en daarna door de dief verkocht aan Zuid Afrika. Na het losse:
wordt het schip volgepompt met zeewater. Enkele dagen later komt de
tanker onder miiterieuze omstandigheden tot zinken
Shell, de oo spronkelijke eigenaar van de olie ontvangt enige tijd later nog eens
zo'n slordig $30 miljoen van Zuid Afrika als 'schadeloosstelling' en
doof potgeld.
Geheimzinnigheid alom dus. In Nederland en andre aan Zuid Afrika leverende landen opgebouwd door Deus en andere zalmlieden, daarbij geholpi
door een overheid die weigert om effektieve aankties te verbinden aan
de boycot. Een bekend verhaal overigens, zo gauw als het om handel en
bedrijven gaat blijken politieke uitspraken weinig waard. Ook het
wapenembargo tegen Zuid Afrika wordt door b.v. Philips straffeloos on
doken. In. Zuid Afrika zelf wordt deze liberale houding van de Westerse
landen aangevuld met botte repressie tegen de bevolking. In Zuid Afril
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staat op het achterhalen en/of verspreiden van informatie over de olievoorziening van het land 7 Jaar gevangenisstraf. De blanke misdadigerskliek die aan de macht is beseft maar allte goed dat olie inderdaad
een belangrijk wapen ie
Toch verklaart al deze geheimzinnigheid niet dat een gigantiee land als
Zuid Afrika, geconfronteerd met een boycot van nagenoeg alle olie producerende landen, in staat is om jaar in laar uit meer dan haar Jaarlijkse totale oliebehoefte kan importeren. Dit politieke en ekonomiese
feit verklaren vanuit list en bedrog van een paar met het apartheidsregime kollaborerende handelaren zou neerkomen op het verklaren van
ekonomieee systemen middels Dallas en Dynaaty.
De werkelijke redenen voor de kontinue stroom van ruwe olie naar het
blanke bewind in Zuid Afrika kan alleen maar gevonden worden in het
enorme belang dat de Westerse, imperialistische ekonomie heeft bij het
voortbestaan van het apartheidssysteem. De import van olie in Zuid
-frika garandeert de veiligheid van de miljardeninvesteringeri van Weste
se bedrijven in dit land. Alleen al de lijstvan Nederlandse bedrijven
met vestigingen in Zuid Afrika is te lang om op te noemen, Philips,
Shell,. van Leer en de andere 'groten' zijn slechts het topje van de
ijsberg.
Ook politiek en militair gezien neemt het blanke misdadigeraregiem in
Zuid Afrika een onmisbare sleutelpositie in voor de imperialistiese
ekonomie. Door haar militaire en politieke macht is het minderheideregi
in Zuid Afrika in staat de gebeurtenissen in de regio beslissend te
beinvloeden. Het Westen weet maar al te goed dat dat de gelijkgekleurde
stroman in het zwarte Zuidelijk Afrika zonder voldoende olie binnen twe
jaar ekonomies bankroet zou zijn. Dat ie riet ida meer dan de Westerse .
---41conomie kan verdragen en daarom kiezen de imperialisten vddr de apartheid. De apartheid en haar handlangers in de Jamerialistiese landen heb1:en Deue'en broodnodig. Natuurlijk worden ze geregeld in blanke
politieke rechtvaardigheide-retoriek verafschuwd en veroordeeld. Maar
ondanks deze holle politieke frases blijven ze voortbestaan. Het ie dar
ook zonneklaar dat deze zogenaamde politieke mroordelingen van de apart
held puur propagandieties zijn. Wat weerhoudt deze politici ervan om de
aktiviteiten van Deus en consorten lam te leggen, en dit soort mensen
middels de eigen 'onafhankelijke' rechtspraak te veroordelen wegens mie
daden tegen de mensheid, wegens genocide, wegend (steun aan) eystematie
ee moord ?•Het ieallién hun eigenbelang. Zonder Deua' s en zouden bedrijven van Shell in Zuid Afrika snel stil komen te liggen, zou geen tank c
arrestantenwagen meer kunnen rijden, zou de logistiek van het apartheid
systeem binnen de kortst mogelijke tijd op de schroothoop belanden.
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"Het gevecht tegen de boycots is in,geen
geval voorbij
Iedere ontspanning op
het gebied van de geheimhouding kan helpen
om het doelwit in het spotlicht te zetten, en stelt onze vijanden in staat om
onze vrienden en partners die aan ons
leveren te identificeren."
Deze uitspraak ie van de minister van Binnenlandse Zaken in Zuid Afrika.
maart 1983. Duidelijker kan het niet. Wie de 'vrienden' en 'partnere'
van blank Zuid Afrika zijn ie echter (grotendeels) bekend, het komt er
slechte op aan ze effektief aan te pakken. Daaraan hebben we met het
'spot licht' van vannacht een bijdrage willen leveren.
Amandla !1
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ring van de aktie. Deelgenoot van onze twijfels, de dingen die op praktisch en emotioneel vlak hebben gespeeld en de ontwikkeling die je zelf
doormaakt als je een tijdje met een
aktie als deze bezig bent. Maar tegelijkertijd realiseren we ons dat we,
set de hete adem van de recherche in
onze nek, voorzichtig moeten zijn met
vooral het hoe van de aktie.
Toeh iets over bet waarom van met name het aktiemiddel.
Voorop stond dat we zoveel mogelijk
schade wilden aanrichten op een zo
effektief mogelijke manier, bij een
bedrijf dat we mede verantwoordelijk
achten voor het liggen rotten en
stralen van tonnen nukleair afval op
de oceaanbodem. En niet in de eerste
plaats omdat ze geld verdienen aan
het transport, zoals in zoveel kranten te lezen stond, maar omdat ze het
Eberhaupt in hun botte brein halen
die rotzooi te vervoeren.
Dus zoveel mogelijk schade op een so
e ffektief mogelijke manier, maar ook
op een door onszelf gekozen plaats
en tijdstip, en niet meer aan de leiband van de overheid, die bepaalt
wanneer en voor hoelang ons verzet
mag duren.
We zijn het bat konetant te moeten
reageren op situaties en risiko's te
lopen in grootschalige politieoptredens. Me wachten niet allddn meer op
alarm, maar saboteren nu en straks
wammen wij dat willen.

*ms * oefmrsif 111. besmStslip ts
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Als in de nacht van 4 op 5 september de vrachtwagens branden, komt het
vlasende in ons protest eindelijk tot
zijn recht. Net liefst zouden we jullie deelgenoot willen maken van hoe
en vat we gedacht en gedaan hebben
tijdens de voorbereiding en de uitvoe-

Hen effektief middel dus: brand,
vuur, een fikse fik. In de meeste gevallen, en jammer genoeg ook bij de
andere bedrijven, niet mogelijk. gezien
de risiko's.
Bij Boodestele was de situatie ideaal:
bot bedrijf ligt aan het eind van een

doodlopende weg, helemaal achter op
een industrieterrein, ver van huizen
en mensen.
Eet herhaaldelijke posten wordt saai.
's nachts is er nooit eens iemand op
of iemand in de buurt van het parkeerterrein (behalve wij). Eet kan dus
zander gevaar voor anderen, en door
het gebruiken var een tijdsontsteking
worden ook de risiko's voor onszelf
geminimaliseerd. Vandaar.
In overwegingen en praktische voorbereiding heel wat vergaander dan we
gewend zijn, in uitvoering bijna eng
eenvoudig.
Al werkend overwegen hoe de reaktie
zal zijn van de mensen met mie je aktie voert) van de pers) praten over
het gevaar dat een eenmaal gekozen
middel een eigen leven gaat leiden;
toch - en eigenlijk steeds beter wetend waarom - kiezen voor doorgaan.
Bang voor isolatie, zowel politiek
door pers en andere tegenstanders,
als ook persoonlijke isolatie door de
juridische konsenenties van de aktie. Je kijkt in dit geval wel uit al
te veel te vertellen aan je maatjes,
vooraf, maar vooral ook naderhand.
De bandenprikkers bij van Santen in
narlem, de verfsmijters in Delfzijl,
de rotte vis-bezorgers bij mondtransport, de bezetters van Haarlem.
de demonstraties in Spanje, eelgie
en Nederland, Greenpeace, de vrachtwagens van Boudesteyn en de schilders
van mevrouw lambers-Ilakkenbar....
Bet is te gek hoe sinds de 'truc' van
Roel de Mit bet verzet tegen dumping
en kernenergie ie doorgegaan. Sterker, op meer plaatsen, door veel
groepen. Onze aktie is ook zo'n aktie. San van de velen, en een onderdeel van een brede en bonte strijd tegen de kernenergie.

En juist een krant als "de Naarheid (?). zou warm moeten lopen voor
dit verzet, in plaats van zich te
verlagen tot zielig, zieltjeswinnerij
(verkiezingen777777) en stenningmakerij. Dan misschien nog beter'de Wiegen', daarvan ie het tenminste Ven
te voren bekend boe ze erover denken.

De Waarheid:
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het doosje ook één. Doe dat zo, dat
de strips kontakt manie als de klok
bijna op nul tikt. Op beide strips
3. De bereiding ven bet tedmegbanimm.

Pittig en ietwat maar op de maag,
maar u zult die gasten bijzonder verrassen met deze vlam ia de pan.
De bereiding ie in wezen singel, als
B maar zorgvuldig de aanwijzingen wit
hee"--ecest opvolgt, en niet te snel
le dat D alle keukengeheimen onder
w
hebt.
dm tot dit menu te komen is wekenlang
intensief gaiinerimenteerd met verschillende ingredienten en verhoudingen, en met vooral de 'combinaties van
de verschillende e:ademhalen van dit
gerecht. Maar, "met uitslaand sukses"
zo garandeert ons P.S. te B., "ik
heb er in ieder geval goed de buik
van vol".
De "truck Vlam. B," bestaat eigenlijk
wit drie verschillende specialiteiten
die amende unieke kcepleetheld geven.
bom *notitie
1. De bereiding van het mengsel.
Ingredienten
-2 liter benzine
-1/2 liter vette motoren,
- een zacht plestik jerry-can van
5 liter met twee doppen.
Doe de benzine en de olie in de Jerry
can. Daarna even goed shaken met de
eerste dop op de ken.
2. De bereiding van de ontsteking,
ingrediënten
- twee ~Insla suiker
- 2 eetlepels natrinchlonat
- stukje PVC-buis van ongeveer 7
cm / 2,5 em doorsnee
- 1 flitslampje
-rond stukje hard plestik set gelipt* doorsnee als het stukje Pace.

-ongeveer 1/2 ■ elektriciteitsdraad
-2 bananestekkertjee
Schuur de PVC-buis aan beide uiteinden. Door een gaatje in het stukje
plestik, zo, dat de draad er precies
doorheen kan. Lijm dit op de PVC buis,
zodat het één zijde afsluit. Schil
daarna bet flitalanje. Net plestik
beschermlaagje moet er vanaf. Ben las
tig karweitje, maar na even oefenen
lukt dat wel.norna is het flitslamp
je gevaarlijk gemoedst. Als het afgaat vliegt het glas met green kracht
alle kanten uit. Batterijen mit da
huurt hoeden dus. Soldeer het lampje
daarna aan de elektradread en haal
het andere uiteinde van de draad door
het buisje. Daarna door de tweede dop
van de jerrycan en bevestig er ten
slotte twee bananestekkertjes een.
Meng de natrium en de anker. Gebruik
hiervoor alleen ~stik of houten
keukenmateriaal, want één springend
vonkje is genoeg om het te laten ontbranden. Vul hiermee de PVC-buis. Bet
flitslampje krijgt zijn plaats midden
in het mengsel, iets meer naar de
open zijde toe. Doe daarna een condoom
om het buisje en tape aan de
andere zijde ce de draad dicht. met
diverse knopen in de draad en/of tape
kou je alles op z'n plaats. Bewaar
dit geheel in een droge, afgesloten
doos.

Ingrediënten
- 1 kookwekker 1 montagedoosje
- ongeveer 15 cm metalen strip
- superglue
- 1 9voltbatterij met stromsafvoerkapje
- stripje kroonsteentjes
- zeer flexibel, dun electradraad
- 1 meter gewoon elektradraad
- 1 doorverbonden gewone schakelaar
- contrastekkers voor de benamstekkers
Bet ingewildendate en **knarste werkje. Als je niets van electie weet.
Wel er dan iemand bij die je dat'kage
uitleggen. Zorg in ieder gevel, dat
je klok handzeem wordt, geen onderdelen die er los aanhangen en kunnen
schuiven of ongewenst kontakt kunnen
maken. Monteer de klok op het doosje. Op de klok wordt een metalen
strip aangebracht. Op de zijkant van

mande een azeadje gmenideerd. vossen
deze twee draadjes wordt de rest van

sirr gemonteerd
(binnen bet doosje) volgens het onder"
staande schema. De schakelaar is een
extra beveiliging en kan het best
buiten het doosje aan een elektradraad gemomteerd werden.

De schotel kan nu morden opgediend.
Doe dat ne volgt. Test de tijdklok
vele malen, aangesloten op een lampje. Als het Me keer niet goed gaat

gooi je berm weg en maak je een
nieuwe. iet het mengsel op de gamma•te plaats. schroef de losse dop eraf
en schroef de ontsteking erop. Stel
de klok in op de gewenste tijd en plug
de ontsteking in de klok. notroleer
of de klok tikt en inderdaad op de
gewenste tijd staat. Neen enige afstand en haal de veiligheidasenke laar over. Verwijder je uit de omgeving.
lijden het hele bereidingsproces en.
zelfs al bij het boodschappen doen
heb je matddrlijk handschoenen gedragen. want die gasten willen *ar al
te graag weten, door welke chef de
cuisine ze verzorgd aijni
Gebruik van dit apparaat op een
plaat* waar mensen langs kunnen komen
.le gevaarlijk, en het plaateen van dit
apparaat bij deuren. ren hekken
is zinloos. Wees voorzicht

persverklaring
AANSLAG Or DE MAKRO

"Om het echte gezicht van de apartheid te zien
moeten we de slaier oplichten ven kont citutionele
hervormingen, tedriegelijke formu/eringen en spelen
met woorden."
- Nelson Nandela
Het Westers imperialisties systeem heeft alle belang bij
het voortbestaan van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.
Daarom hebben wij vannacht een van de onderdelen ven het
Nederlandse zakenimperium in Zuid-Afrika hier rengevallen.
vij stellen dat wérke/ijke solidariteit met internationale
revolutionaire bevrijdingsbewegingen daaruit moet bestaan,

dat hierin Nederland - in Vest-Europa - de ekonomiese,
politieke, militaire dravers van het systeem worden eengeVakt. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling
en uitvoering van beheersing, vernietiging en onderdrukking
overal ter. wereld.
Zo ook in Zuid-Afrika.
Apartheid is meer dan een verouderd koloniaal overblijfsel,
meer dan een wit superioriteitsgevoel. Apartheid is een
systeem van wetten en repressie, dát tot doel heeft de
- witte - bezittende minderheid alle mogelijkheden in
honden te gevfn de zwarte meerderheid to effektief mogelijk
uit te buiten. om zo de winsten zo hoog mogelijk te maken.
Apartheid is immoreel, onmenselijk en beestachtig, maar lange
tijd ook zeer winstgevend en een uiterste, logiese konsekventie van een neo-koloniaal kapitalisties systeem.
Yij vinden het gevaar/ijk apartheid alléén emotioneel
morsdisties te veroordelen, in termen van racisties.
Natuurlijk is racisme neer verwerpelijk, maar het is een
idee-fixe - te denken dat zwart en, wit in Zuid-Afrika
gelijkwaardige rechten zullen krijgen in een maatschappij
die op kapitalistiese leest geschoid blijft.
• Het gaat om fundamenteel tegenstrijaige belangen en dus
om fundamentele veranderingen.
!)e koemetiese hervormingen van Both*, zoals de absoluut
machteloze 'kleurlingen- en aziatenkamers', de afschaffing
van de sexwetten, de aanpassing van de paswetten, het
gemarchandeer met het staatburgerschap voor zwarten, het
restriktief toestaan van zwarte vakbonden enz., doen
helemaal niets af aan de essentie van de keiharde racistiese
onderdrukking door de blanke kolonisten.
•
Deze zgn. hervormingen zijn er alleen om de.álh-theid te
bestendigen en het verschaft het Vesten een alibi om geen
werkelijke isolatie van het apartheidsbewind door te voeren.

De zwarte bevolking van Zuid-Afrika schreeuwt om harde
ekonomiese sankties. Zij ziet dit als een middel om zich
te bevrijden van' de blanke fascistiese misdadigers die
Zuid-kfrika en haar buurlanden nu al eeuwen lang terroriseren. Ria als een belangrijke mogelijkheid om het bloedvergieten te beperken, de strijd te verkorten en de' onvermijdelijke vrijheid dichterbij te brenger.
Het zwarte verzet heeft zich noodgedwongen gekeerd tot
de gewapende strijd, stakingen, het boycotten van blanke
winkels, massademonstraties„ schoolboycots enz.
Vormen van verzet,wiarop door leger,politie, veiligheidsdiensten en bedrijfskommando's met meedogenloze terreur
gereageerd wordt.
Hier in het Vesten komen wij wezenlijk niets verder met
van overheidswege uitgeroepen en gesubsidlierde antiracisme-aktiviteiten, vParin vooral het imago van de bestuurders'otgepoetst 'ordt.
Terwijl tegelijkertijd - (Mat de ekonomiese verhoudingen
dat dikteren - de eens zo aantrekkelijke goedkope buitenlandse arbeidskrachten gedumpt worden, tot remigratie
gedwongen worden of het land niet eens meer inkomen.
Ken speelt de slachtoffers'Ian de schaarste tegen elkaar
uit, daarmee zelf de voedingsbodem kreërend voor het
racisme.
'In Zuid-Afrika ziet het bedrijfsleven de bui al. hangen
en schakelt in een andere versnelling, om in ieder geval
de arbeidskracht, de afzetmarkt en het aantrekkelijke
investeringsklimaat veilig te stellen.
In het licht van deze tegenstellingen kan Wen de internationale parlementaire uitroepen van .verontwaardiging
en halfzachte sankties toch als niets anders zien dan
een poging om de epherpe_lnhumane kantjes af te slijpen van
,een apartheidsbeleid dat in modern-kapitalistiese verhoudingen niet meer verkoopt, te duidelijk verzet oproept
Jen het land ekonomies, politiek instabiel maakt.
'dij geloven niet in dat appél om sankties aan de staat.
Ren Nederlandse staat die hier belangen dient die dezelfde
zijn als die, die door de sankties getroffen zouden moeten
worden.
Veranderingen vergader je niet bijelkaer in een parlement.
Veranderingen moet je bevechten. Bevechten door hier
- in het imperialistiese Vesten - a/ die ekonomiese,
nolitleke, militaire instituties aan te vallen, die de
onderdrukking hier en elders mogelijk maken.
Daarin ligt de gezamelijkheid . van onze. strijd, ons enige
perspektief en onze onvoorwaardelijke solidariteit met
de zwarte revolutionaire strijd in Zuid-Afrika, die zo
bloedig bevochten moet worden.

STFAIN DE REVOLUTIE IN ZUIDELIJK AFRIKA'
EN VORM HET PRONT IN VEST-EUROPA t
Revolutionaire
Anti
Racistiese
Aktie

It

De MMO
Bén van de Nederlandse bedrijven die in Zuid-Afrika
miljoenen guldens investeert, is de SHV-holding in
Utrecht. De moedermaatschappij van o.a.de Makro (Pty)Ltd.
en de 38)1 Coal (SA) in Zuid-Afrika.
Zoals .vele multinationals geworteld in het alledaagse leven,
hier de basis hebbend van al hun internationale aktiviteiten.
De feiten:
-SHV Holdings, de vroegere Steenkolenhandelsvereniging,

behbort tot de grootste ondernemingen van Nederland.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht..
-De omzet van SHV, in 1983 7,1 miljard gulden groot, wordt
bereikt via een grote verscheidenheid aan aktiviteiten en
via honderden werkmeetechennijen en dochterbedrijven.
In '83 Werd een netto-winst van f 67 miljoen gemaakt.
-Bij het koncern zijn wereldwijd 27.500 mensen werkzaam,
waarvan ongeveer 10.000 in ons land.
-Bij SHV is het aandelenkapitaal volledig in handen van de
familie Pentener van vlissingen en haar naaste relaties.
-In Zuid-Afrika leeft SHV,'door haar dochteronderneming
)AKRO (Pty) Ltd., vijf vestigingen met in totaal 40.000 mg vinkelopuervlak. Deze vestigingen worden samen met de
Westduitse onderneming Metro geëxt/oiteerd. Ze zijn onderdeel van Makro International A', waarvan de hoofdzetel
- in Chur (Zwitserland).
-De Zuid-Afrikaanse Makro-winkels boeken goede resultaten.
In 413 werd een record-omzet van ongeveer f 70 miljoen
behaald. De netto-winst steeg van rond f 4•miljoen in '82 •
naar"' 7,5 miljoen in '83. Voor '84 werd een netto-winst
van ongeveer 9 miljoen gulden verwacht.
-De belangen ven de SHV in de internationale steenkolenhandel zijn gebundeld in SSM, dat haar hoofdkantoor in
Rotterdam heeft en 22 bijkantoren in de belangrijkste
kolencentra in de wereld. In Zuid-Afrika heet deze vestiging SSM Coal (SA) Ltd. De Nederlandse SSF is de laatste
Jaren steeds meer kolen uit Zuid-Afrika gaan importeren.
-De MMO-vestigingen geven kipt in Zuid-Afrika gengbare
beeld te zien:
-zwarte werkne(e)m(et)ers in de laagst betaalde funkties,
een sten je hoger Aziaten en krëurlingen e en de blanken
in leidinggevende posities.
Saillant detail hier is, is dat in het middenkader
. voormalige Rhodesieee paree zijn -opgenomen.
-onevenredige Ionen. Voor hetzelfde werk krijgen
zwarte werknemers minder loon als blanken. Vaak zelfs
onder het bestaansminimum.
-gescheiden kantines en andere voorzieningen
•
-Midden Yebruári 1984 gingen 350 werknemers van de Makrowinkel in Germiston in staking na het volledig onrechtmatige ontslag van een kollega. De staking duurde 2 dagen.
-In juni '84 werd Duma Nkosi, werkzaam bij de Makro in
Johannesburg en aktief in de zwarte vakbond CCAVUSA, samen
met nog vier andere vakbondsleden gearresteerd op grond
van de zogenaamde veiligheidswetten. Ze werden zonder vorm
van protest en zonder enige officiële beschuldiging vast. gehouden. Na een half jaar moest het anartheidsregime
Nkosi vrijlaten. In deze hele affaire hield de Makro-orga-

_

nisntle zich volledig afzijdig en zweeg als het graf.
Het argument was, dat men konflikten met het anartheidsbewind wilde vemijden. Eet loon werd ondertussen niet
uitbetaald.
-De Makro-zorganisatie is zeer laks en onnorRvuldig met het
registreren van haar zwarte werknemers. Dat hierdoor
vele van hen slachtoffer worden van de gevreesde pasjeswetten, zoals jaarlijks zo'n 300.000 zwarten, is blijkbaar
geen bron van zorg.
-De mentaliteit die uit dit alles spreekt, samen met de
wetenschap dat deze organisatie nauwelijks informatie
naar buiten geeft over welk onderwerp dan ook, doen
daarom niet verbazen, dat de MMO alo één Ifan de twee
enige gederlandse bedrijven, weigert te repporteren
in het reder van de tIch al niets voorstell^nde
credreRscode.
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In verband met de onvolledige, nalatige berichtgeving in de
media maken wij het volgende bekend:
Maandagnacht ia d* MáRO-vestiging te Duivendrecht door ins
aangevallen.
•
.1a langdurige voorbereiding vond die nacht oz . 3.19 uur aldaar
de aanslag plaats op een van de onderdelen van he:* nederlandse
i ...,.
...jiakeliimperium
in Zuid-Afrika. ' • . . .., .
• *:

:;• :. .......:.;;.••

1.''...74,:e.

.

3.

'.. .
..

•

..
. •
.
~'De Situatie
ter
plekke
was
wormaal.
...
•••..
I
%suisen 0.30 uur •en 1,45 uur hebben wij twee bewakingsronden ..•
-.• gekonstateerd. hetgeen afwijkt van de normale bewakingaroutine..:
. .
.,
•
- Om 3.19
uur ging • di lading geplaatst bij de verf- en.beitaafb.... .

4. • • • — • ‘.é

%

p .

•deling.--ter hoogte van de eerste zijdeur af. , , -,' ....:::•.1.. -;::,:.- ;:::::
- -••
•
•
--:
-,,
. •,..„ .,.... . ,.. ..... . .... •--- .. :•‘...
4. Om 6
dach
Lei Dagblad. - Witteisingel 1 .• .
. .00 I ai morgens Werd bij het
..-...„ ..,
verklaring
ged,poneérd.
-,... te Leiden
onze
-5,
...•
.b
.
...
.f.
- •..
-. -:-,Y— •-r . ..;••
:••-` . •• 1:1 • "Om .'16,45 Werd onze verklaring' bij het . .».P.."-ljaaiiiii:rapliiii 15
- ‘•
• te . Ptreeht•:gédeponeerd,, en per post verzonden naar.het Pai.00l. *--••
..
-• o
en ImancU.a. - • -- Radi
f
••., : -

: . •

* •

.• ... '

• .. • -- - ' t

•

1 3:".•:;: - •";••••• ... -.,

.•

44 ••• ' •

-

■

.

.'

■

... .

..{

..

' • -•
4

: • . r ' .
.. . .

. • •

. .. • •• .. •

■

. :://P

4 ':
• .• ..
• -. ....' • ..... .1. • ' ' . .. • • . • .1. •• ''..
1.... • :. ,.‘ ...e:aL. .:
.
.

.. -.--- - ••

.

--

. .; -

, .... **a's'

. ..

4 ...'• I. ..• « . . • • "
. :.
.........:•
. • •: P •›.
- •••
. • • ..
. ......
'
• .
- . . %... '.
'• : •• ••1 .

■

.

:. .

.

'

:4". :-..":".• • :' :. i .. •

•

Sè. • •

.,

• •

•

Eet westers 'Imperialistiese ayiteem hoeft alle -belang bij hetvoortbestaan van het tipartheidsreglem in ZUid-Afrika. Eik hier
• aanvallen vin dit .i•nperiallatiesa. ekonomiése e politieke en mili-, . T. ., .
•
.faire inatituttlai:zien.wij als ons enig persPektief. onze' • • • •
.. gezeménlijkheid..in. de strijd: en onze onveorwaardelijke solidariteit .met
de zwarte'r:évolutionalre
bevrijdingssirijd in Zuid-Afrika.
•
. -.•
-

.

. „ •
.

.

•-

.

.;

•

•

•

•

•

•.

•

.

IN .ZUIDELIJK A.TRIICA. EN •VOR» BET FINT IE
• SMIN DE• ~MIE
. •
é
WEST spang
.•
•
Jg. 4,

.••

": .7 ' •

".

•

ffi

••

.•

•

••• • . .•2

•tt •

••
iskot

•••

/.1 é. • 5.••• •••••• •••••••

.-• • .

•

•

•

•
•

•

• .1:£ ...

•

•

..

.

• REVOLUTIOTijAIR ANTI-Riál8TIESE AKI=IE • -4 -*:*-•• •

S

.

•

.••

▪

•

PERSTHRKLARING

•

-Op dinsdag 17 september 1985 is het grootste gedeelte 'van de MMO in Duivendrecht
tot de grond toe afgebrand.
-11 eerder zijn er akties geweest tegen de SHV-keten, eigenaar van de MAX80bedrijven.
De shv -keten investeerd in bedrijven in PRETOR/A,WPSTAD,JORONZSSURG en enderf
bolwerken van apartheid.
-Terwijl parlementarieers debatteren en konstant de verantwoordelijkheid voor
sanctiesnaar elkaar doorschuiven, wordt er in Zuid Afrika op grote schhal gemoord.
Door financieel* belangen te stellen boven morele afkeuring van apartheid, zijn
- '-, steerders in monisme direkt verantwoordelijk voor moord.
J'e tijd ie voorbij, dat bulohelarij en•hypooriele een geschikt rookgortli
dijnvormden voor medewerking aan slavernij en het in stand houden van een
door en door misdadige, anti-volkse repressie.
- LAAT EET DUIDELIJK ZIJI3
let A.N.C. als enigste vertegenwoordigster van het Zuidafrikaans* volk, heeft
de hooi) opgegeven in een vreedzame oplossing van de apartheid. Waai nodig en
mogelijk, zal geweld worden gebruikt in de strij voor een vrij Zuidelijk Afrika.
-Zoals eerder a angekondigd in publikaties, zullen bedrijven, die vruchten van
de apartheid op de Hollandse fruitschaal durven presenteren daar de gevolgen
van ondervinden.
e t in brand steken van een filiaal van de Makro -keten is slechts tin van
ti
- de methodes, waarop wij ons zullen verzetten tegen deze medeplichtigheid
volkerenmoord.
Elke.vertegenwoordiger van apartheid zal, hetzij
direkt hetzij indirekt betrok,
ken, op welke wijze dan ook aangevallen werden.
- Om de moord op duizenden zwarte Zuidafrikanen voor het "grote publiek" meer
tastbaar te maken, zijn bovengenoemde coolaborateurs vanaf nu hun leven niet
lfinger zeker.
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Vannacht hebben wij bet hoofdkantoor van Van Leer BV in Amstelveen
aangevallen. Vanuit dit kantoor wordt leiding gegeven aan din van
de grootste van de 169 Nederlandse bedrijven die handelsbetrekkingen
met Zuid-Af riks onderhouden.
•
Van Leer ZV beeft 100 fabrieken verspreid over 32 landen. In bet totaal
h..fed.sio-multliatieni114:000 Mensen in 11..1st a-ban -omzet van 3,15
miljard en bedroeg de winst in 1985 75 miljoen gulden.
In Zuid-Afrika bezit Vati'Leer ZV 14.fabrieken met sen kleine 2000
vorkaeaers, waarvan 8/5.avarte mensen. Deze Zuldafrikaanse dochter
Van Leer ~AL:Africa (Pty) is al 50.jaar in Zuid-Afrika gevestigd en
produceert vaten, sanitair en sonnebillers. Ziá vaa.de voormalige direkLeuren publiceerde in 1977 een boekje waarin het apartheidssysteem als di
oplossing voor de Zuidafrikaans. problemen werd aangeprezen.
Vaa Leer »V steunt aktief de "thuislanden" politiek via vestigingen ia
•kleurlingen" gebieden bij Kaapstad en pletermaritsburg en la hetsthulelaad" Claimt. De loses daar liggen een kwart lager dan de lonen in Johannesburg. Van Leer BV benoemt de motieven voor deze houding als volgt:
"Hoewel de onderneming niet ia kan stemmen met de politieke laplicaties
van deceatralleatie makea de vlasten bet de moeite waard. W. zijn
bereid vat gekrakkeel te aanvaarden vanwege deze steun".

Ook maakt Van Leer BV het de vakbonden in de Zuldafrikaaase vestigingen
, erg moeilijk. Zet P.Z.V. spande een rechtszaak tegen Van Leer SV een, vaavege bet ontslag van de vakboadsvoorsitter Zqhayi.
.
.
De voorzitter van de Zaad van bestuur van Van
. Leer BV Andriessen (voormalig* minister van ekonoalese zaken, aankomend voorzitter van de Nederlandse
Christelijke Werkgeversorganisatie) verklaarde hierover la een recent intervieáV
"Wij konformeren ons aan de giwoontes van bet land, waar het ontslagprocedures betreft."
•
. .
. .
en:meldeverder -trots dat de multinational tegen een stootje kan, omdat het
ook de machtswisseling in Zimbabwe overleefd bad. Zá men er ook niet overpeinst zich uit ZuldAfrika terug te trekken.
?b.h .'s het bedrijf er wat aangelegen . d. harde houding t.a.v: belangen en
'winst voor het oog enigszins te verzachten. iljvoorbeeld: door middel van
de Van ;eer foundation.'
OM,

•
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Sla •filantropie.** instelling die projekten uitvoert inde landen van
vestiging t.a.v. •achtergebleven° kinderen.
Wenen met de ene band: het ekonoales•profiteren van het systeem van apartheid, onderdrukking *a vernietiging, om met de andere hand de kruimeltjes
van de zo verkregen minsten "liefdadig" ter beschikking te stellen aan de
slachtoffers van dit systeem. -*

•
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bijna een jaar geleden is het inmiddels dat Pretoria op het toegenomen
zwarte verzet reageerde met de afkondiging van de.moodtoestand voor een
kwart van de bevolking. Deze vrijbrief voor politie en veiligheidstroepen
leidde tot duizenden arrestaties en honderden doden:
Ia september 1985 besluit de S.S:G..top toi verdere studie en vacht meen
redelijke afzienbare tijd" af. In oktober 1985 blijkt de Gemenebest konfe_rentte dezelfde vertragingstaktiek toe te passen. Binnen deze ~afzienbare
tijd" word vanuit Zuid-Afrika de zoveelste luchtaanval op de front:Laten
uitgevoerd, wordt de berichtgeveing eerst - ain binden gelogd om later bele• maal te oorden verboden,
-worden opnieuw duizenden mensen gearresteerd
-word de noodtoestand permanent over het gehele land afgekondig
-worden de meest waanzinnige veiligheidswetten ingevoerd
-..-worden in Crossroads 50.000 mensen dakloos door toedoen van
door Pretoria geco5rdineerde en gedirigeerde terreurbendes en
sterven meer dan 1000 mensen.
De afgelopen maand bogen de Westerse machthebbers zich veer over hun relatie
met Zuid-Afrika. Algemeen uitgangspunt hierbij van zowel de Gemenebestkonferentie als de -pas besloten- 1.1.0.-top en de •.S. is het veilig stellen
vn Zuid-Afrika als politiek, militair en ekonomies steunpunt voor het Westen
Skonomies is Zuid-Afrika van belang alt grondstoffealsiverancier en als goedkoop arbeidsreservoir voor de meer dan 1000 Westerse multinationals.
- let kapitalistiese staatsbestel en het fervente - anti.kommunisme in Zuid-Afrik;
worden als gunstige voorwaarden ter handhaving van deze positie beschouwd.
laarnaast . ii7ii. door ZuidAfrika-gevoerde militaire- ekononiese destabilisatie
politiek t.a.v. de zich langs socialistiese lijnen ontwikkelende' volkeren •
- van Angola, Panibleen Zimbabwe *en extra grond voor Westerse ~tin.
Sthter, de te voeren strategie om deze belangen veilig te stellen, benodigd
intussen enige korrektiés met name vat.betreft de houding tea opzichte van
het zwarte verzet.
•
/IK

Zen vreest dat sen to harde houding, d.w.z. kontinuering van onverhulde
steun aan het apartheidaregime zich uiteindelijk tegen de Westerse belanger
zal keren.
~cola ?reser [Australlf) voorzitter van de demenebeetkommissie die onland
rapport uitbracht, verwoordde dit als volgt:
*•Als men het koncept van'eankties niet • omarmt, - stillen over 8, 10 of 12
...
jaar wanneer de zwarte meerderheid het voor het zeggen krijgt, de
Westerse ekonosiese belangen. genationaliseerd worden. Als daarentegen
via.onderhandellagen hervormingen vereen afged wongen, dan twijfelen
wij er niet aan dat oen toekomstige zwarte regering zich gematigd en
pragmaties aal opstellen zoals in Zimbabwe is gebeurd.•
Dit peripektief van de op handi . sijnde zwarte revolutie bracht ook de Zuidafrikaanse zakenwereld tot onderhandeling.
Zet bovenstaande is een impliciete erkenning. van de kracht van het zwarte
verzet. Vaar
tegenover het merendeel der Westerse machthebbers hun belangen het gunstigst veilig gesteld ziet door . een door sankties en hervormingen
bijgesteld apartheldsbeleid.
In dit licht zullen halfslachtige sankties en beperkte boycots dan ook vul.
contra-revolutionaire en propagandletiese doelen dienen, niet in hun direkte
uitwerking maar vat betreft de achterliggende strategie om het revolutionair
zwarte volkeverzet te kanaliseren, de druk van de ketel te halen om zo al te
verregaande socialistiese veranderingen in de kiem te smoren.
Zuid-Afrika
is een vitaal onderdeel van de wereldwijde imperialistiese uit.
buitingsstruktuur. Zen netwerk waarbinnen een boycot van of sankties tegen
Zuid-Afrika.slechts een oppervlakkige verschuiving van de geldstromen guller -oplevrn.Ztsapigmoeljkhdnzit ,hesymvrwen.
•Recentelijk sloot Zuid-Afrika een militair pakt met Chili en Paraguay.
russen Zuid-Afrika en Israil bestaat een sterke ekonomies.politleke band.
Zeren is Zuid-Afrika belangrijkste handelspartner vat tot uitdrukking komt
in gemeenschappelijke industrieen. Zuid-Afrika levert ~81 strategie. balen.
...rijke grondetoffea.soals o.a. steenkool, uranium, staal en diamant.
Zaait gezamelijke wapenontwikkeling bestaat er een volledige samenwerking en
Informatie uitwisseling tussen de geheinediensten men. op het'embled van
kontra-guerrila en staatsterreur methoden. bovendien gebruikt Zuid-Afrika
:Zsral om zijn produkten op de Westerse markt te krijgen voorzien van een
stempel "made in Israi•.
ar
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Ondanks het Ingestelde olie- en wapeaembargo kost het Zuid-Afrika geen enkele
moeite een afzetmarkt voor haar wapenhandel te vinden, o.a. Marokko, Chili,
- Paraguay, Taiwan en Iran behoren tot de vaste afnemers waarmee de lijn van
bloedige fascistiese onderdrukking openlijk voortgezet word. Terwijl tegelijkertijd het sociaal-denokratiese Vesten zich naar buiten toe verontwaardigd en
bemiddelend opstelt.
.-_.beu-kweAtie.iraa_taakverdellag binnen het streven naar een ekonimies, stabiel,
kapitalisties Zuid-Afrika waarbinnen de scherpe kantjes van het apartheidsbeleid zijn afgeslepen en de.swarte revolutie word ingedamd.
- Zen globale taakverdeling, want ook binnen de Nederlandse - staat blijkt het
- een Zuidafrikaans* multinational. als Anglo.4merican geen enkele moeite te koeten om via 154 0 s belastingontduiking sta. enorme whisten te Maken en veilig te
stellen.
- zoor de houding van het Zuidafrikaans* apartheidsregime dat mede onder druk
van estreen-rechts lijkt te willen afstevenen op een totale uitroeiing van de
zwarte bevolking, spitst de koafrontatie zich meer en neer toe en aal verregaande konsukventies hebben. De huidige volledige kontrole van het regime
_ gebaseerd op het telt dat het alle produktiemiddelen in handen heeft, zal volledige zelfbeschikking blijven blokkeren. De Zuidafrikaans* revolutie heeft
ls ervan: de
allemicans_xma-m.1a~ulesemachtsca
..fabrieken, de mi nen en b t land tem kent in handen van de zwarte bevolking.
Onze solidariteit met de strijd in Zuld-Afrika komt niet alleen voort vanuit
onze woede over de witte superioriteitswaan die Zuid-Afrika teistert, maar ook
vanuit de gezamelijkheld van de anti.imperialistiese mtrijd. Zoals voor de
revolutionaire bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika de VS en Europa delen zijn van
- -Act probleem so is voor iedereen die fundamentele veranderingen wil, voor
-. elke revolutionair, de vrijheidestrijd in Zuid-Afrika een deel van de oplosging.
gd.

-

Een vrij Asania is een overwinning op het imperialisme, maar de strijd zal
doorgaan. »ddr en op all, fronten.
••••••
• •

In Zuid-Afrika neemt de vrijheidsstrijd dagelijks in kracht en omvang toe.
- Dm direkte aanval -hier- op de ekonomiese peilers van de apartheid voedt die
kracht en ondergraaft de positie van het Zuidafrikaanse regime.

■
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Vannacht was de Nederlandse multinational Van Leer 37 een de beurt. Een bedrijf met als bakermat Nederland
-Vest-Europa- vertegenwoordigd over de gehele
. .
wereld, mede verantwoordelijk voor de onderdrukking binnen kapitalistiese
verhoudingen. De verandering van die verhoudingen moet je bevechten.
Ravechten door hier -la het Vesten- al die ekonomiese, politieke en militaire
instituties aan te vallen, die de onderdrukking hier en elders mogelijk maken.
DiáRi7ligt -di-áïïaselljkheld van- onse strijd, ons enigs perspektiet en onze
onvoorwaardelijke solidariteit met de zwarte revolutionaire strijd in ZuidAfrika, die so bloedig bevochten seeten worden.
•

REVOLUTIONAIRE
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Vannacht hebuon wij twee aanslagen gepleegd:
- op het kantorenkompleks waarin de Stichting Olympischa`gpalen Amsterdam
1992 is gevestigd en waaruit zij haar aktiviteiten ko sirdineert
op het satellietgrendstation te Amsterdam Sloterdijk,onderdeel van het
toekomstige Teleport e informatietechnologiekompleks en een belangrijke
schakel in de propaganda ten bate van de Olympiese Spelen 1992.
Xet deze aanslagen hebben wij direkte ohade willen toebrengen aan de
aktiviteiten van de Stichting die de 0
eae Spelen in 1992 mogelijk
moeten maken, aan het opgepoetste imago van de stad Amsterdam en bovenal
aan de enorme belangen en structuren die schuilgaan achter de Spelen en
waarin de nieuwste ontwikkelingen van informatietechnologie een belangrijke
rol spelen.
Alvorens nader in te gaan op . de politieke faktoren bepalend voor de aanslagen nog een belangrijke opmerking: sommigen zullen proberen de aandacht
af te leiden naar de aard van onze aanslagen. Wij willen hierbij iuldelijk
stellen dat wij alle nocdzakelijke maatregelen hebben getroffen cm te
voorko n dat ongevallen zenden kunnen gebeuren.
David Wijnkoop, kommunist, 1928
"De sport misbruikt in dienst van het chauvinisme en nationalisme,de
materiële voordelen ervan komen slechts ten goede aan bepaalde groepen van de maatschappij, die echter die kosten ervan door de bevolking
wil laten betalen."
De belangen voor de Nederlandser staat en het bedrijfsleven om de Spelen
binnen te halen zijn bijzonder groot.
Het is het perfekt gekraerde theater, waarin alle onderdelen van een
uiterst konaervatief regeringsbeleid, ingekleed inihypokriete leuzen,
de kans krijgen om aan demons gebracht to worden. De enorme internationale aandacht die de Olympiese Spelen voor Nederland met zich meebrengt, wordt door met name het multinationale bedrijfsleven gezien
als d6 kans om zichzelf te presenteren en te verrijken.
Hoewel relatief gezien de financiële inbreng en de verdere investeringen
van de multinationals in de Spelen lijkt mee te vallen, is hun invloed in de voorbereidingen doorslaggevend.

1

24

Na de Spelen zullen de winsten snelst: subtiel via o.a. de mazen in de
belastingwetgeving de grenzen overgesluiad worden om daarna opnieuw en op
andere plaatsen gebruikt te worden voor verdere investering in menselijke
ellende.
Dit alles ten volle ondersteund door de Nederlandse staat, op het ogenblik
gerepresenteerd door het tweede kabinet Lubbers.
Set is met name de rigide bezuinigingspolitiek van dit kabinet dat duidelijker dan ooit aantoont hoe staat en bedrijf:nevem:met elkaar verstrengeld zijn en in feite iin en dezelfde politieke Paktor vormen.
Voorbeelden te beer:
- da staat verschaft vele direkte en indirekte subsidies aan met name de
multinationals (Philips, AKZO, Shell)
de staat socialiseert investerings- en ezportrisiko's zonder dat daar enige
verlaging van de winsten tegenover staat (20kker/Bolivia, Philips/IRA3,
RSV/Indonesié)
- de staat zet haar eigen wetten buitenspel als de winsten worden bedreigd
(LubbersiRollandia-Kloos, de RSV-affaire)
- de staat neemt de kosten van niet rendabele basiseektorer over (Z.52, Hocgovens)
- 1.1?t staatsapparaat garandeert de winsten van de monopolies door het instandhouden van een permanente afzetmarkt: de militaire produktie en de direkt
daaraan geliéerde atoom- en ruimtevaartprodUktie (EC2, IRAS, Ans)
Maar wij worden niet beter van de door de staat gevoerde politiek van rendementsverbetering e intlatiebestrijding en bestedingsbeperking ten behoeve
van de export. Zij beperkt slechts de koopkracht en versterkt, ironies genoeg,
eerder de stagnatie en de werkloosheid dan dat zij die oplost. Dit permanente
proces van uitbuiting en afkalving van onze levensvoorwaarden houdt een
gigantiese kaalslag in op financiéel en sociaal gebied voor grote groepen
mensen in Nederland.
Bet is de konsekwent doorgevoerde verdeel- en heerspolitiek die de ellende
van.mensen individualiseert en ze tegen elkaar uitspeelt. Die ze door
jarenlang inleveren hun eigen armoede laat betalen.
Het belang van de staat bij de Spelen ligt niet alleen OD ekonomies gebied
maar ook bij het enorme propagandistiese en versluierende karakter ervan.
Je bent rechts en je wilt wat. Wat is er mooier dan een enorme droom te
kreéren waarin de meest prachtige humane en broederlijke leuzen de leugen
vormen in een fantasties spektakel. Een spektakel dat garant staat voor
walgelijk chauvinisme en nationalisme, de voedingsbodem voor racisme.

2
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.~.19‘ 6040ven aas net allemaal nog wel meevalt, dat Nederland

'als kleine natie tot grootse dingen in staat is, dat ons de glitter en glamour
van een internationaal sportfestijn laat alen dat zo leeg ie ale de portemonnee van de ultkeringstrokkdr, de echte-echte-echte-minima, de bijstandsmoeder, jan-met-de-pet en alle anderen in Nederland die de eindjes allang
niet meer aan elkaar kunnen knopen, bij wie huurschulden de pan uitvliegen,
en ontruimingen en afsluitingen van gas, water en licht aan de orde van de
dag zijn.
Brood en spelen.Oftewel hoe hou je het gepeupel zoet om ze tegelijkertijd
hun zakken te rollen. De heren en dames regenten hebben een pracletige kapstok
gevonden in de Olympiese Spelen totdat de zeepbel uit elkaar spat en wij de
troep mogen opruimen. En daar bedanken we alvast hartelijk voor.
Set wordt tijd om eens wat gedetailleerder in te gaan op de Spelen zelf.

Amsterdam 1992 ?
Le Stichting Olympische Spelen is gehuisvest in de Bijlmermeer, in het
kantorenkompleks Nieuw-Amsterdam. Een toepasselijke naam, immers, het geft
het nieuwe elhn en de voortvarendheid aan.waarme3 het stadsbestuur de
Olinpiese Spelen tracht binnen te halen. Set no-nonsetse beleid van Stichting,
stdsbestuur en staat moet over ieders hoofd heen leiden tot het "krijgen"
van een evenement dat nauwelijks neer met sport, maar des te meer met financiile en kommerciéle belangen te maken heeft.
3en aantal van de gevolTen die het organiseren van de spelen zal hebben:
Pinancieel debacle
Hoewel de Stichting rekent op een krappe winst, zullen de kosten van de Spelen
de baten verre gaan overtreffen. 2inchen •72, Montreal •76, Los Angeles •64
waren al financiële fiasko•s, Am;terdam •92 zal de volgende worden.
Het budget van de Spelen is in 'april al door de Stichting met 60 miljoen
verhoogd tot 1,7 miljard en. zal ongetwijfeld nog verder stijgen.
Dit door o.a. onvoorziene kosten en te laag ingeschatte bouwkosten van bijvoorbeeld het nieuw te bouwen Olympies Stadion.
Bouw van op den duur onbruikbare akkomodaties
3r worden akkomodaties gebouwd of gewijzigd voor een gebeurtenis van drie
weken, die daarna te monstrueus zullen zijn voor het kleine Nederlandse
sportwereldje. Exploitatieverliezen zullen het gevolg zijn. Het Amsterdamse
Bos, in de jaren dertig aangelegd door verplicht tewerkgestelden, zal
grondig worden vernield voor drie weken roeien en paardesport, door uitbreiding van de Bosbaan, bouw van tribunes en parkeer havens, die daarna een

3
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triest lege aanblik zullen geven. Verder moet er een apart dorp gebouwd
worden voor de olimpiese spurters. Het gebied Sloten, waar nu volkstuintjes liggen, wordt in een kompleks van 2600. logeerkamers veranderd.
Geen woningen die later verhuurd kunnen worden voor reguliere bewoning,
immers, daartoe ontbreken de voorzieningen. Wie - wil er trouwens wonen
in een kompleks waarbij veiligheid en niet leefbaarheid de bouw bepalen ??
Het financieren en bouwen van dit kompleks_levert jarenlange vertraging op
van andere stedelijke woningbouwprojekten. Dat terwijl na tien jaar mooie
beloftes de woningnood alleen nog maar nijpender geworden is.
, Amsterdam politiestad
- V66r de Spelen zullen zogenaamde pro-aktieve maatregelen worden genomen,
dat wil zeggen "al die maatregelen die vooraf getroffen worden en die tot
doel hebben (potentiële) verdachten tegen te houden, af te schrikken,
te ontmoedigen of buiten het Olympisch gebeuren te houden". In de praktijk
maat dit eindeloze controles op - straat betekenen, legitimatieplicht van
vooral "verdacht" ogende personen, buitenlanders, junks, krakers, zwervers ....
mensen die de stad een verkeerd imago geven, lopen de kans uit de stad gedeporteerd te worden, een in Ly Angeles al met sukees beproefde r.et'node.
- Voor verschillende gebieden zal de toegang alleen nog verkregen kunnen worden door middel van speciale pasjes, een al bij dd kroningsdag e80 beproefde
methode.
De Spelen zullen, naast gewoon geuniformeerde smeris, 'stillen% helikopters,
- etc. 'beschermd' gaan worden door gespecialiseerde eenheden.
Kommisaris van Ingen, sinds *84 vrijgesteld van de gewone dienst om een veiligheidsplan te maken, spreekt hier verlekkerd over: "Ten behoeve van sterk
specialistiese taken, zoals persoonsbeveiliging, terreurbestrijding (inclu;
_sief close-combat units), luchtwMrneming etc. zullen speciale ondersteunende,
operationele eenheden worden geformeerd, die per lokatie en per gebeurtenis
kunnen optreden.? Deze anti-terreureenheden passen uitstekend binnen een
EUropese strategie van gezamenlijke zogenaamde terreurbestrijding. De

-

Olympiese Spelen verschaffen de legitimatie voor de oprichting hiervan.Deze
eenheden zullen na de Spelen dan ook zeker niet geruisloos verdwijnen.
Het theater van de inspraak
Kenmerkend voor het beleid, gevoerd om de Spelen binnen te halen, is het
gebrek aan inspraak van dd bevolking en gemeenteraad van Amsterdam. Hoewel
van de Amsterdamse bevolking wel wordt verwacht dat zij daadwerkelijk, o.a.
door vrijwilligerswerk en het beschikbaar stellen van huisvesting, de Spelen
-
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mee helpen dragen, worden alle beslissingen hieromtrent achter haar rug om
genomen.
Inspraakavonden, zoals georganiseerd in de Stadionbuurt met betrekking tot
de bouw van het nieuwe Olympisch Stadion, dienen slechts om de faeade van
demokratiese besluitvorming hoog te houden. Van inspraak is geen sprake, de
bevolking wordt geacht toe te horen en goed te keuren, immers beslissingen
zijn allang genomen. De touwtjes zijn strak in handen van de Stichting.
In di Stichting is het bedrijfsleven met vier van de elf zetels sterk vertegenwoordigd. Het gezelschap telt verder nog illustere namen als Vonhoff
en Van Agt, die bepaald geen tegenwicht zullen vormen tegen de invloed van
het bedrijfsleven in de Stichting.
Overigens heeft hetbedrijfsieven (Philips, Heineken, AKZO, Shell, Unilever,
X121) zich van het begin at aan bemoeit =et de Nederlandse kandidatuur.
Voor de multinationals zijn de belaagan achter de Spelen groot. Van de Heyden,
staatssekretaris van WVC, noemde het organiseren van de Spelen "geen ideéle
en sentimentele zaak e het is een keiharde affaire:
24, nota "Amsterdam 1992 Olympische Spelen en Festival" van.de Stichting zegt:
"Er wordt een gemeenschappelijk doel gekreierd, dat mogelijkheden biedt voor
het aanwakkeren van nationaal en plaatselijk Elan. Eet houden van de Spelen
zon een bevestiging vor=en Vsn.de eerder dit jaar gestarte reklamekampagne
'Amsterdam heeft 't' en zal leiden to; 'Nederland kan !t".
Het internationale bedrijfsleven dient weer in Amsterdam te_gaan geloven e de
leuzen 'genoeg gebral', 'genoeg geklaag' tekenen het ondernemersylialsdat_hu
ook de stad Amsterdam heeft bevangen.Het beleid van de staat, dat het geld bij
de mensen weghaalt door loonmatiging en korting op de uitkeringen en het be!.rijfsleven met behulp van dat geld stimuleert, terwill winsten wegvloeien
en werkgalegenheid uitblijft, dit'beleld voert nu ook Amsterdam, daar waar zij
alles doet om de stad ondernemersaantrekkelijk te naken; door de binnenstad
schoon te vegen, door luxe hotels te bouwen, door casinobouw, bouw van een
Stopera, een Wereldhandelscentrum, etc. kortom door het scheppen van AmsterdamCity. Vooral hoopt men zo het bedrijfsleven te stimuleren dat zich richt
op de groeisektoren toerisme, mikro-elekronika en telekommunikatie.
Wat de laatste sektor betreft, is het telekommunikatiecentrum in Sloterdijk
een voorbeeld.
relenort. 'Information Gateway.to Suroee.
31j de informatievoorziening tijdens de Olympiese Spelen zal Teleport een
krucialen rol gaan spelen.
:eleport dient als informatiehaven ten dienste van net name de multinationale
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bedrijven die behoefte hebben aan snelle ir'ernationale kommunikatie.Hinderlijk. aardse tussenkomst als stakingen, revoluties of natuurrampen kunnen
dankzij Teleport vermeden worden. Het Amsterdamse stadsbestuur hecht grote
waarde aan bouw en voltooiing van . Teleport, aangezien zij zich graag wil
tooien met het predikaat 'th* information Gateway to Europe•, een sesam-openui voor multinationals waarbij in het kielzog daarvan ons nog wat kruimels
resten als een betere telefoonlijn.
Een projekt als Teleport moet niet slechte geisoleerd worden gezien, maar
vooral ook in Europees perspektief, waar de strategie bestaat op het gebied
aan hoogwaardige technologieën ala_telekommunikatie samen te werken. Een goed
voorbeeld is een projekt als RACE, dat rond 1995 één netwerk van glasvezelkabe:
in Europa moet opleveren. .
- Ut breedband-kommunikatienet, dat niet afgeluisterd
kan worden, en ontwikkeld is door de militaire afdelingen van multinationals
als Philips, levert de multiaationals ongekende mogelijkheden om te kunnen
'communiceren. Set ouderwetse smalband-netwerk (zoals het oude telefoonnet) wordt dan gedumpt in de Derde Wereld, waar het voor hetWesten_dan
wel af te luisteren is. iederlandse deelnemers aan RACE zijn vooral Philips
en Philips Telekcmmunikatie/AT & T (=naast bijv. de PTT, AKZO, OCE van der
grinten).
•
Een verenigd Europa is in het belang van verovering en beheersing van de
wereldmarkt door de drie imperialistiese machtscentra (V.S., Japan, WestEuropa). Zo zijn er al diverse samenwerkingsverbanden tussen multinationals
uit de drie centra, bijv. Philips met het Amerikaanse AT & T en Siervers (3D)/
ilesey (G3)/ ITALTEL (Italië)/ CIT-Alcatel(PR).
Een paar citaten maken de expansiedrift van de multinationals duidelijk:

"RACE is het netwerk dat de modernste vormen van kommunikatie mogelijk moet
maken. Als je zo'n systeem niefhebt, wordt je op den duur een soort Afrika".
(Dr. N. Hazewindus, hoofdburo produktontwikkeling van Philips International
in de Volkskrant van 27-1-86)
'De markt is beslist nog niet verdeeld wat sommigen beweren"(direkteur Narijnen
van Philips/AT & T in de Volkskrant van 16-3-85). Er blijken nl. voor
Philips/AT & T nog diverse mogelijkheden te liggen in landen met diktaturen
als Colombia en Indonesië.
Het monopolie op hoogwaardige technologieën dient binnen de imperialistiese
machtscentra gehandhaafd te blijven. Kennis en mogelijkheden mogen nietbeschikbaar komen aan andere landen, met.name niet aan die in de Derde 2ereld..
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en dumpplek van in het Westen overbodig geworden goederen, als leverancier van
grondstoffen.en.als goedkoop arbeidsreservoir.
•

De ontwikkeing van hoogwaardige technologiein leidt in het kapitalisties systeem
echter ook tot uitbuiti•van
to •epen van de bevolking binnen de machtscentra zelf. De technologiese innovatie betekent automatisering en robotisering,
wat een grotere produktiviteit voor het bedrijfsleven inhoudt en ontslag voor
diegenen die daarbinnen werkzaam zijn. Het vernietigt alle mogelijkheden tot
zelfontplooing binnen het werk,. gedwongen flexibiliteit en mobiliteit om
werk te krijgen, het betekent aantasting van de privacy door komputerisering,
het betekent milieuverontreiniging en energieschaarste.
Expansiedrift tot in de ruimte
De expansiedrift van de multinationals vindt een klimas in het Star-Wars programma van Reagan. Dit zgn. defensieve ruimteschildprogramma, SDI, dient
echter niet slechts de investerings en winst mogelijkheden van de bedrijven,
=aar garandeert tevens een militair overwicht van de NAVO op met name het
Warschaupakt„ en zo de handhaving van het kapitalisties systeem op militair
navo.
•
3ij SDI en Eureka zien wij duidelijk de verstrengeling van...technologie-ontwikkeling
o.a telekommunikatie Yen het Militair Industrieel Komplex,
versmelting van civiel en militair industriebeleid.
Eureka is de 3iropese poot van het imperialisties systeem van uitbuiting,
zij moet de Europese kritiek op deelname aan SDI opheffen en het idee geven
dat er sprake is van een civiel projekt, dat Europa zal opstoten inde vaart
vlade 21 e eeuw.
Bet Europese bedrijfsleven werkt binnen Eureka echter samen aan dezelfde
onderzoeksgebieden als die SDI yhelet:raikro elektronika s supercomputere en
kunstmatige intelligentie,optiede elektronikae laserz en deeltjesstralen,.
•Eureka dient zo enerzijds het Europese bedrijfsleven, waaronder Philips,
Akzo, MS, om de Europese konkurrentiepositie op de wereldmarkt te verbeteren
en het scheppen van 64a Europese markt, anderzijds de militaire belangen van
de Sato.
-

Tot nu toe hebben we het gehad over
de internationalisering van de.sterkste kapitaalsektoren, en hun noodzaak
om de beperkingen van de nationale ekonomién te overwinnen

-

-
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de plaats die de nationale staatsapparaten daarin innemen als uitvoerder
van de belangrijkste algemene voorwaarden daarvoor
- de konsekwenties van dit alles voor de bevolking: het inleveren van
middelen van bestaan, de perfektionering van kontrole en repressie en als
zachte pleister spelen en spektakel, nationale trots en superioriteitsgevoel.

Het zal duidelijk zijn dat het niet uitsluitend in onze bedoelingen ligt om
áe Spelen uit Nederland te weren. Struktureel en internationaal gezien zou
het niet veel uitmaken of die Spelen nou in Amsterdam Barcelona of Parijs
ouden plaatsvinden, in Berlijn, Londen of Pretoria.
et zal vele van de grote multinationals een rotzorg zijn -zij zijn geinterationaliseerd genoeg om in elk van die hoofdsteden snel en efficiént in te
spelen op de gebeurtenissen. De Spelen zijn in die zin niet meer dan een
'knooppunt van achterliggende belangen.

-

Zij zullen met veel mensen en groepen keihard verder moeten werken.
Eoewel er de laatste jaren ook in Nederland meer en neer akties plaatsvinden, die je zou kunnen rangschikken onder het begrip anti-imperialisme,
is de samenhang tussen de strijd op verschillende deelgebieden vaak nog
lang niet voldoende bediskussieerd.
Cp prakties en theoreties navo wint:: wij net onze aktie aan die 2- .2.skussie

een bijdrage leveren.
Wij vinden perspektief in akties die aantonen dat de onderdrak:cing die
nertsen hier en elders wordt aangedaan niet onontkoombaar is en dat de
nensen, instituties en systemen die hiervoor verantwoordelijk zijn
aangevallen kunnen worden.
__Veranderingen gaan niet vanzelf!!!

•

REVOLUTIONAIRE CELLEN
CO=ANDO E. BLAUE RINEIN

akitatjearc
KOMMUNIKEE
Akties tegen de Makro

December 1986. Met de meest drakoniese maatregelen probeert het
Zuid-Afrikaanse regime de tragedie, de zware en bloedige repressie
tegen de bevolking van Zuid=Afrika letterlijk te verbergen.voor.de ogen
en oren van de wereld.
Rond Soweto wordt een muur opgetrokken. Er geldt een totaalverbod
voor alla berichtgeving over de strijd tegen-het apartheidsregime.
Namen van gearresteerde, gemartelde of gedode mensen mogen niet
afgedrukt worden.
De machthebbers in Zuid-Afrika hebben geleerd van de golf van:
verontwaardiging die begin dit-.jaar de-wereld overspoelde na het ,
uitvardgen otsand.Ebregit(opz'nmse
dele effektief) in de praktijk - met de jongste maatregelen.
Er zijn geen beelden, er is geen informatie. De wereld zwijgt zonder
toe te zien. De verontwaardiging•zakt-weg, to ook de ondersteuning van het verzet.
Om die wurgende stilte te doorbreken hebben-wij - akties uitgevoerdin twee Makro-vestigingen. OngeVeer tegelijkertijd ontstaken wij
rookbommen in de bedrijven te Duiven en. Amsterdam.
Wij hopen met deze akties tevens de zinsten van de lukratievedecemberomzet flink te hebben afgeroomd. Moedermultinational SHV is één•ven-de Nederlandse bedrijven-die-•ongebreideld zaken blijven doen in en met Zuid-Afrika.
-

-..--fflt ,.1e4angew-in Zuid-Afrika bestaan-uit-5-veetigingen-van de-winkelketen--- --M akro én aktiviteiten in de steenkoolindustrie middels het bedrijf
SSM Coal (SA) Ltd. Dit bedrijf is de laatste jaren steeds meer steenkool
uit Zuid-Afrika gaan importeren (via de Nederlandse SSM)..
Onze akties zijn uitgevoerd in solidariteit met de bevrijdingsstrijd
in Zuid-Afrika, een strijd tegen het bewind in Pretoria, dat
een onderdeel is van het imperialistiese systeem.
Het is dát wereldwijde net van politieke en zakelijke belangen dat
het apartheidsregime tot nu toe- overeind heeft gehouden.
•
En dat zal blijven doen net zo lang tot er een werkbaar alternatief
gecreeerd is.
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Onze akties zijn tevens gericht tegen het imperialistiese systeem
als zodanig dat niet alleen in Zuid-Afrika maar overal ter wereld
honger, armoede, ondervoeding, ziekte, dood, oorlog en afhankelijkheid creeert.
Met onze akties willen we de samenhang uitdrukken tussen de strijd
hier, daar en overal ter wereld. In die samenhang ligt onze drijfveer
en onze onvoorwaardelijke solidariteit met de strijders/sters in
-tBuld-Afrika.
et internationale kapitaal in Zuid-Afrika staat onder-zware druk.
Aan de ene kant de -ondanks de repressie- toenemende-kracht van
het zwarte verzet, aan de andere kant - de solidariteitebewegingen in
de rest van de wereld, veelal de moederlanden van de multinationale.
Onder die druk wordt het internationale bedrijfsleven in Zuid-Afrika
gedwongen tot enkele ingrijpende reorganisaties.
In sleohts enkele gevallen heft dit-:geleid tot -het werkelijk
terugtrekken van belangen uit Zuid-Afrika. Zeer risikodragende •

-

investeringen worden niet meer -gedaan,- of worden-ongedaan-gemaakt.
Daartegenover zien we juist een uitbreidingsvan de strattgiese'
investeringen zoals b.v. in de technologie (Philips).en de energie...- .
-deze •nvesteringen die de ekonomiese -- vorzieng(Shl).Htzijn •
politieke en militaire invloed van•het Westen In•Zuidélijk Afrika
gróter maken in plaats van kleiner.
De met veel tam-tam omgeVen zdgenaamde uittochtt -van Amerikaanse
bedrijven verbergt de derde variant waarin•de herstrukturering zich
verpakt. Bij verdere analyse van de wijze waarop dat 'vertrek'
.georganiseerd wordt r blijkt al bizonder-snel dat dit alles-niets--. -......-met terugtrekking van belangen te maken heeft en slechts neerkomt
op verdergaande ""afrikanisering" van het internationale kapitaal.
Geldstromen, produktiemiddelen en infrastruktuur worden onder
verantwoordelijkheid en-kontrole van de bezittende klasse in Zuid-Afrika
gebracht. Arbeidskonflikten worden daardoor gelokaliseerd. waarmee
het de bedrijven in Zuid4lfrika makkelijk gemaakt wordt om reorganisaties
door te voeren, stakers te ontslaan en het verzet van de arbeiders
bloedig te onderdukken.

De gebeurtenissen bij Ceneral Motors spreken wat dat betreft
boekdelen.
Het is duidelijk dat de multinationals op deze manier proberen af
te komen van de beschuldiding direkt betrokken te zijn bij de onder
drukking.
De feitelijke macht, de werkelijke klasseverhoudingen blijven
onaangetast. Middels handelskontrakten,toelevering. afname en - op•ies • .
voor terugkoop blijven de ver-zuid-afrikaanste bedrijven afhankelijk "
-r- van de multinationals.
Een dergelijke konstruktie betekent •eón ekonomiise.sanktie.maaris
een manier om de winstkansen te vergroten•en de-positie van het .- •
kapitaal te versterken in de eindfase van de strijd die zal leiden
tot de omverwerping van het apartheidsregime. Een regelrechte
interventie van het kapitaal in de strijd voor nieuwe maatschippeli - jke verhoudingen.
Een nieuwe poging om de uitkomst van die etrijd beslissend te.
beinvloeden, ervoor te zorgen dat de kapitalistiese struktuur
overeind blijft.
De laatste tijd zijn er toenemende geruchten-en aanwijzingen-dat- •
Nederlandse multinationals middels-gelijksoortige'konatrukties
zullen gaan proberen hun posities-in Zui&dfritrwle .. .verstevigem: - :
(b.v. Shell).
Jiiist nu willen we daarom met onze akties al diegenen .die vechten ..: tégtii-inartheid en imperialisme oproepen owde strijd.tegen. -vestigingen.

----

van die lidrijven in Nederland te verhevigen.
Zoals voor de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika de V.S. en Europa delen
zijn van het probleem, zo is voor iedereen die-revalutionáire verandering wil de bevrijding van Zuid-Afrika een deel van de oplossing.
Het is mogelijk die strijd te ondersteunen en de censuur te

doorbreken. Tegenover de censuur moeten we onze solidariteit
plaatsen, die alleen maar vorm kan krijgen door hier in het Westen
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alle politieke, militaire en ekonomiese instituties te bevechten .
die de onderdrukking daar en hier in stand houden.
Daarin ligt de gezamelijkheid qan de.strijd.en-ons perspektief.-

Revolutionaire
Anti
Racistiese
Aktie

Tenslotte een paar opmerkingen om .3e veiligheid.van.petsoneel

.j

en klanten te waarborgen. De rookbommen-zijn merspreid.ovar
bedrijven verstopt op een zodanige wijze dat ze niet.per vergissing .
door klanten kunnen worden meegenomen.,-wel wallen politie en- brandweer- moeten vaststellen of ze allemaal zijn afgegaan. y"
Tot dat gebeurd is is het voor personeel en •lanten-niet veilig
om rond te lopen in de vestigingen. Een rookbom die afgaat
veroorzaakt grote hitte en mogelijk brand.
-

Deze verklaring -is de enige waarschuwing die-we-geven-en die verspreid.. .
zal worden via het ANP en de pers.
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Geen enkele macht doet ongevraagd concessies. Zomin als dat

ooit gebeurd is, zomin zal het in de toekomst

gebeuren.
Vind uit waar een volk zich gewillig aan zal onderwerpen en
'e weet erecties hoeveel onrecht en kwaad het zal ondergaan.
Eet zal niet eindigen voor er, met woorden, geweld, of met
bgide, verzet geboden wordt. Hoe ver tirannen kunnen gaan
wordt al vooruit bepaald door de duldzaemheid van hen die
onderdrukt worden. "
Kenneth B. Clark.

Omdat woorden niet helpen is besloten vannacht over te gaan •
tot aktie bij het filiaal van de MIRO te Kuth.
De »MMO 4.s een onderdeel van de Steenkolen HandeleVereniging.
De SHV drijft handel met en investeert in Zuid -Afrika willens
en wetens de weerzinwekkende praktijken van het witte ~cis..?
tieche regime en de legitieme eisen van het zwarte verzet tot
totale boycot. Een apairtheide regiem dat geboycot moet worden
omdat het dagelijks mensen zonder nrocee opsluit en 'vermoord.

-Ban anartheide regiem dat vele miljoenen mensen onderdrukt,
verdient geen enkele steun van niemand.
gen bedrijf zoals de SHV die winsten maakt door gebruik te maken van een fascistoide staatsapparaat die uitbuiting en meedogenloze onderdrukking tot wet verheft verdient geen enkele
steun en zal zolang zij hun beleid niet weizagen moeten instaan voor de gevolgen.
Revolutionaire

Anti
rano:gotisch»
Arie

.De SHV zit in Zuid-Afrika niet voor het eerst fout,
ten tijde van nazi-Duitsland was zij ook fout.
Dat dat wiet kon, daarover la iedereeen het eens,
alleen ie dit tets verder weg.

Titt kike gitt

19 juni 1987

•

KOMMUNIKEZ
Afgelopen. nacht hebben. wij akties uitgevoerd. bij 'distributie«.
. bedrijven van Shell-produkten te Zaandam eni * Mieuwegein.
liet lang na de zuidafrikaanse moord op de mozambikaanse president
Samora Machel en. zijn reisgenoten, stro" opnieuw beelden vanuit _ 1:ozambique wereldwijd de huiskamers binnen.

Je vrijheidsstrijd in. zuidelijk Afrika wordt daarin gedegradeerd tot
een. soort postbus 5rspot: beelden van door honger stervende mensen,
vluchtelingen, steevast gevolgi door het onvermijdelijke gironummer.
De oorzaak van deze verschrikkingen doet er kennelijk minder toe.
•
Afrika en. honger 'horen' nu eenmaal bij elkaar. Zen enkel propaganda''-- Istituut suggereert zelfs dat een •socialisties experiment' vanzelfsprekend op zo'n dodelijk fiasto moet uitlopen
Vanuit MOzambioue probeert men tevargeefs te benac:rCken
zendLagen- geen oplossing zijn, naar slechts uitszel van el:seLutie
bete:Jemen. 3enadrukt men dat :.erkelijka hulp bz.tekent Int
.eer

hnurl=eu
=zet icrden toe;;eroeper.
"...ze genocide, een jzvzlz zijn v-n
D.It naza
de zuld , fr-1 ::.
r
, vel-ens een gelijksoortig model in bezet namibit en Angola.
sa aar kunnen zjimbi en zijn iinita huurlingen naast zuidafrikaanse
training, luchtmachtsteun en wapens ook rekenen op hulp uit andere
imperialistiese staten.
Voorop =et het geven van financiële steun en wapens lopen de terenigde
«Staten, die voor dit doel aan de Anzolaae grens bij K==ina iu Z,-Are
zelf s een komplete militaire banio villen inr!..1hton.
her-oc:r3t al 153 znertkaanue uilitairen en diende als doorvlucht-

_, haven voor CIA vliegtuigen met wapens voor Unita.
D.e steun heeft al geleid tot een nieuw Unita fr32.t
av-1
da Isratliese levering ,am Zuid. Afrika 'ven twee vliegtuigen Aif.
«Straallasers en boumenoerperz in da lucht kmnnon bijtanken
rop
dat ie imperialistie33 ataten alle, o; llel z . :7tt:r.z
:o-t-.7:3.14 nz.n ta ool%)'.11•2n
7'1
Des-toC. ,
E." •

i3Z3 7." .?j,17.14 j•`!1. 4 3

'12

zt -4.7..-.1tazaro uitgebreid tot in midden Afrika. Dat deze
bedreiging reeUl is tonen de recente bombardementen in Zambia.
Opvoering van militaire akties vindt ook binn,In Zaid Afrika plaats.

Rotha kondigde na de 'verkiezingen . een hard,' aIapak van hot vorzat aan.

-

7ccr volzeal jam? zullan de ui:Javan voor 7..zj.;-: en ï'o"..".t:le met
respectievelijk 43% en 30% worden verhoogd.

Desondanks wint de strijd tegen het regime aan kracht. jet volk van

,AZamia blijft op straat komen, bouwt baai-Vakbonden uit, weigert huur
'te betalen, staakt, werpt barrikades op, valt de veiligheidstroepen
,aam en saboteert het industri»le konpleks. De veelvormigheid van op
.eikaar aansluitende en elkaar ondersteunende vormen van verzet is
een illustratie van haar groeiende zelfbewustheid en kracht.
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e 'de aanwezigheid van de vel~eidatroepen blijven velea$. weg
ICC
% werk en wordt Zoweto gebarrikadeerd om hnisuitzettlik te
voorkome . Ondanks bewaking branden treinstellen af om zomede de
►

impommegoma tot onderhandelingen te dwingen. raf' nadat de veiligheidstroepen het vuur openden op de stakers, minstens 6 waken déodden
-eer 400 anderen arresteerden, hielden z13 wol. De apoorvegmaatschappij

dis door de knieen gegaan en heeft alle 17.000 ontslagen arbeiders
--weer in dienst moeten nemen.
3e tracht van de vakbonden iszo gegroeid dat een aankondiging voor

een nationale staking het regime dwong oavanImei een vrije dag te
:naken. Zonnelijk werd de kans te groot geacht dat de stakingsoproep
4M0. j-root gehoor zou vinden. De invallen vakbondsruintes, de moorden
op 'vakbondsmensen ma de massale arrestatie van veel van hun. kameraden,
tonen de angst van hetregime voor deze groei.

--

Ondanks de standrechtelijke eksekaties, de martelingen ende gevangenschap neemt de kanfrontatie net het apartheidsregime steeds frontaler
vormen aan. ~strijd richt zich niet alleen tegen het regime zelf
naar ook tegen de inperialisiese belangen van de multinationals die
vanuit Vest Europa opereren.

G. 33,211ton een journalist, die de leiden van Europese multionationals
in Zuid Afrika tate rvieuwde noteerde: 's Geen van de ondernemingen

waarmee ik sprak meende dat de huidige situatie in het land een ernstige
bedreiging voor hun aktiviteiten in Z.A. vormde of in de afzienbare
toekomst zou vormen".
Achter het schild ven Bothass staatsterreur voelt men zich nog veilig
Zit tewijst de logika en noodzakelijkheid om gehoor te geven wande
1=iddels al 30 jaar klinkende oproep van hez zwarte verzet, om via
externe druk oideze multinationals te komen tot een totaal handelsembargo,

,aswit onze solidariteit met de revolutionaire strijd in ZuidelijkAfrika,t vanuit onze opvatting dat het recht op zelfbeschikking onvoorwaardelijk ondersteund wiet worden hebben wij afgelopen napht akties
uitgevoerd bij Shell tankstations in eieuwegein en Zaandood

:Shell Is in Zuid Afrika van strategies belang voor het regime.
allereerst door de illegale levering van olie. Olie is nog steeds

rn.21abear voor de oorlogsmachinerie. eihell helpt: met een kwart van
11,1e olie die Zuid Afrika geleverd krijgt.
moor de uitbreiding van Shell naar andere werkterreinen is haar
kollaboratie met en medeverantwoordelijkheid voor de instandhouding
van het regime sterk toegenimen. InZdid Afrika adverteert *hall daar
zelfs nee: "No is a coapany, eight is a: committent'. Die tv** zijn
petroleum en. olie steil is echter ook zeer aktiet geworden in gas,
kolen, hout, chemie aa de »Inning van diWerse strategiese metalen.

mecentelijk heeft shell 65 miljoen geinvesteerd in een nieuwe etiketje.
zuid Afrika tril onallaankelijkword.en van de import.iirailksoortige
plannen. zijn ervoor wolfram. De techniese Know how voor deze projekten.

-

;

zoals de onderzoekers, worden geleverd door de I00% Shell- dochter
idllitoa uit Arnhem.
*hal in ook betrokken bij de plannen voor gigantiese investeringen
laties waarmee gas kan worden omgezet in. benzine.
voor instal
Mit projekt zal worden gestationeerd op door Zuid Afrika bezet
grondgebied in samibin„ en zal de grondstoffenroof ia maaibil uitvoeren.
Shell helpt: ook door wandfis, een chemies middel waarmee me wegen
kan behandelen opdat regeringspatrouilles niet meer onverwacht op
landmijnen rijden. giet wordt ia reklamekampagnes door enthousiaste
veiligheida officieren aangeprezen.
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laat in dit beleid geen verandering kost bleek opnieuw tijdens de jaar••
vergadering van Shell.
--40oralsnog vreest 'aten toename van binnen- ina buitenlandse druk op
bet regime niet. tiaar installaties worden asla ware veetingen door het
leger bewaakt. bovenal hoopt ze dat de huidige konfrontaties de winsten
--mullen doen stijgen. moe strenger de olieboykot wordt toegepast, hoe
weer kansen voor vette premies die worden uitgeloofd als beloning
- voor de ontduiking ervan, meer rijdende tanks en pantserwagens betekent
meer handel voor ashell.
ioch
moeten we de bedreiging voor ashell die uitgaat van druk op haar
vestigingen buiten Zuid Afrika niet onderschatten. ochade door omzet-rerlies als gevolg van konsumentenboykots of anderzins kan de
oorlogswinsten teniet doen. slet voor niets getroost ashell zich veel
moeite om zich, door grote publiciteltakampagnes en door dreiging
'vet lokale desinvestering, teweer te stellen tegen deze druk.
_ *hal Amerika nam als antwoord op de druk tot desinvestering het als
boykotbreker 'beruchte p.r.-bureau Pagina international in dienst.
iook in nederland wordt hun advies tot offensieve publiciteitscampagnes
Inmiddels opgevolgd. alet neer zwijgen of ontkennen zoals bv. ten tijde
van de Dalem-affaire. islke gelegenheid wordt aangegrepen om leugens
te herhalen zoals de bewering dat Shell de apartheid van binnenuit
vd>randert*
t verhaal. van ihomas akadimeng, een door eihell. SA ontslagen zwarte
werknemer die onlangs in nederland was, geeft een duidelijk beeld
van wat ;•hell bedoelt als het zegt dat het "door een progressief
personeelsbeleid de zwarten helpt ende apartheid van binnenuit verandert"
Nkadimeng meldt:
- enorme salarisverschillen tussen blank en zwart,
- salarissen van zwarten die onder de armoedegrens liggen,
- de lagere regionen in de bedrijfshiCrarchie 'apart•
gereserveerd voor zwarte werknemers/eters,
- aparte huisvesting voor witten en zwarten waarbij voor de laatstgenoemden de hutten, de krotten en de vervuilde pensions gereserveerd
kolenmi 4r
- vishandelingen door de mijnpolitie hij t'.e
idetcpr uit,
- het ontslaan van vakbondsmensen,
- ar-estazies en deportaties naar thuislanden om vakbondspensen
*onschadelijk' . te maken.
een p.r. kappa ne als die van .,helt zijn weerleg j.nzm echter niet
belanarijk als de mate waarin je aan het woord kont.
.olgens de regels van de t.v. demokratie wint degene met de meeste
toegang tot de media. .00r een kapitaalsconcentratie als *heli zijn
de mogelijkheden daarvoor legio.
shell vormen in het imperialistiese nesten de
2ultinationals
raszegraat van het kapitalisme. .en grondslag -daaraan ligt het
'vrije* ondernemerschap, de 'vrijheid' om uit te buiten en te vernieacapikalisi, zal zich het 'recht' tot noorden,
tigen. ...»,41
uitbuiten en vernietigen vrijelijk laten ontnemen zolang
veins :en in het geding zijn.
.ereachten dat ..,hell door haar aanwezigheid in mild Af.ika de
strijd tegen het regime zal ondersteunen betekent
voorwaarden en kondities daarvoor aksepte ren. mat staat gelijk
aan het inwisselen van de ene 'overheersing door de -andere.
n is net zo'n
& mperialisme met een 'menselijk gezicht' k ge
tegenstrijdigheid als de apartheid *hervorm . me grondslag van
beiden is even ziek en wordt bepaald dooruitbuitingsverhoudingen,
,

gehlbst afgelopen jaar bleek de mogelijke aantastingyan het
*vrije ondernemerschap' Van Nederlandse bedrijven in tuid Afrika
. voorliet V40. aanleiding tot dreigementen tegenover gemeentes die
Zhell wilden boykotten. voor de verzamelde verzekeraars bleek die dreiging aanleiding voor premieverhoging. ba voor justitie tot het
opstarten van een scherper vervolgingsbeleid tegen tfadikale oppositie.
-

'rake konsekwente strijd voor rechtvaardigheid en vrijheid, voor het

recht het eigen leven in te Melkten, zal zich geplaatst zien
tegenover dit netwerk van inperialistiese belangen;
laar omvang maakt dit netwerk echter ook kwetsbaar,
'vanuit bewuste en daadwerkelijke solidariteit kan vrijheid bevochten
werden. aan bijvoorbeeld geprobeerd worden de schade zo var op te voeren
dat de steunpilaren van het apartheidsregime onderuit gaan.
..en Wij Azania is een overwinning op het imperialisme maar de strija
zal doorgaan. daar, hier en op alle fronten.
Wij willen die strijd met iederem voeren in die verbondenheid
en die samenhang.
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Ebvolutionaire
Anti
. Bacistiese
Aktie

ZUUR AAN DE WORTELS VAN DE
DEMOKRATIE
Over terreur, januari1987
Onder Zuidafrikaanse aanvoering wordt door de SW ATP (ZuidWestAfrikaanse Territoriale Strijdkrachten) 'n inval uitgevoerd
In Angola.
Tot zo'n 100 km. in Angola gaat de moordpartij door, meer
dan 120 doden worden achtergelaten.

Nederland in rep en roer. Voor de derde keer brandt
een super-supermarkt van de SHV - te Nuth - af.
"Er knaagt zuur aan de wortels van de demokratie"
verklaart minister Korthals Altes.
De Zuidafrikaanse regering verscherpt de censuur. Publikatie
van 'welke zaak dan ook" kan verboden worden en "het verdedigen, prijzen of trachten te rechtvaardigen' van de kam pagnes, projekten of akties van onwettige organisaties als het
A NC wordt tot een misdaad. Berichten over de psychiese mishandeling van politieke gevangenen vallen in dezelfde katego- rie.

"Terreur loont" huilen de kommentatoren als de SHV
aankondigt zich uit Zuid-Afrika terug te trekken. Minister Van den Broek benadrukt dat in het buitenland niet
de indruk gewekt mag worden dat Nederland niet pal
staat tegen terreur.
Drie Zuidafrikaanse zwarte politieagenten In speciale dienst
schieten hun geweren leeg op de zwarte bevolking van een
township bij Kaapstad. gevolg: 6 doden.

De reorganisatie van de opsporingsdiensten komt in diskussie. Kamerbreed links tot rechts vindt dat alles op
alles gezet moet worden om de daders van 'terreur laanslagen op de Makro's te arresteren.

Kopzorgen

en brandaanslagen net zo schadelijk
als de struisvogelpolitiek van. de regering (AABN in Bluf!)
- de gehele linkse beweging wordt hierdoor gekriminaliseerd, de politiestaat
lijkt met elke 'terreurdaad' dichterbij
te komen. Dat zal alle mensen treffen die zich inzetten voor een rechtvaardiger maatschappij (R. Huygens
in De Waarheid).
- Het zijn geen anti-apartheidsgroepen
die achter dergelijke akties zitten.
Het zijn groepen die Zuid Afrika tot
aktieterrein kiezen omdat daar het
onmenselijke gezicht van het westerse
bedrijfsleven het duidelijkst zichtbaar
wordt. (S. Bosgra in Elsevier)
Wij vatten deze kritiekpunten tegelijkertijd op als evenzovele vragen en willen
met deze reaktie de diskussie een verdere impuls geven.

T.V. demokratie
Wat in de eerste plaats opvalt is de
grote ideologiese krampachtigheid (en
bekrompenheid) die als ondertoon (of
bovenstroom) de reakties kenmerkt. Je
doet 6f aktief mee aan de door de
kommitees georganiseerde boykotakties
of je 'mag' niks doen. Op straffe van
diskwalifikatie met het stempel 'politiek
schadelijk' wordt loyaliteit geilst.
Het lijkt niet alleen maar is een nogal
botte en niet realistiese ontkenning van
het feit dat er in de afgelopen jaren
groepen zijn ontstaan die een andere
opvatting hebben over de strategie van
de anti-apartheidsstrijd in het westen,
de bakermat en broedplaats van racisme
en imperialisme.
Groepen die geenszins wild om zich
heen slaan of met onwillekeurige snapjes proberen slechts hun 'onvrede' met
deze maatschappij tot uitdrukking te
brengen. Maar die in een aantal jaren
een eigen strategie én praktijk hebben
opgebouwd. Dat deze ontwikkeling gevestigd links en de kommitees irriteert
is duidelijk. Ze hebben er geen doorslaggevende kontrole op en kunnen niet
met het wondermiddel van de parlementaire diskussie de ontwikkeling in
de hand houden.
Onze strategie is in wezen kompromisloos en ook anderszins, middels b.v.

Niet alleen de overheid en het bedrijfsleven hadden de afgelopen maand veel
aan hun hoofd. Ook binnen links, onder
betrokkenen bij de anti-apartheidsstrijd
laait de diskussie hoog op. Zich koncentrerend op een aantal punten:
- dit soort akties zou afleiden van
waar het uiteindelijk om gaat. Over
Zuid Afrika en de apartheid wordt
niet meer gepraat en het gaat zelfs
van kwaad tot erger nu de Nederlandse regering overweegt bedrijven met
belangen in Zuid Afrika direkt te
steunen (AABN in Bluf!)
- dit soort akties zijn een trap in de
rug van de in de loop der jaren opgebouwde buykotbeweging, die zich
juist wil enten op brede maatschappelijke steun. Samen met de bonden,
partijen, etc. organiseer je zo'n boykot. Groepen als RARA hebben voorhoedepretenties en zijn met hun bom-
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subsidies of via lobbies zijn we onafhankelijk van. gevestigd links.

spelen op het nivo van twee krantebezorgers die het niet eens kunnen worden over de grenzen van hun wijkje.

De uiteindelijke scheidslijn wordt getrokken door de kwestie van het parlementarisme. Gevestigd links aksepteert de
grenzen van de parlementaire demokracie en probeert in het uiterste geval
om de grenzen door het parlement zélf
te laten verleggen. Bij heftige konflikten beslist de (hoofdscheids)rechter.
Wij stellen die grenzen niet ter diskussie, we aksepteren ze niet. Onze strategie tegen de apartheid wordt niet bepaald door die opgelegde grenzen, maar
door de imperialistiese verhoudingen,
dir de aorta ,,an het cartheidssysteem
zijn. VaniOt hier, in Nederland, zijn er
in dat krachtenveld wel degelijk objektieve en ook kwetsbare zenuwcentra
te onderscheiden. (Daaruit vloeien onze
aktiedoelen en methodes voort.)

Van onderen
Fulco Aurich, namens de AABN, konstateert in Bluf! dat na onze laatste
aanslag er een emmer is leeggegooid
die tot een overstroming heeft geleid.
".... het dreigt van kwaad tot .erger te
worden, want onder druk van de in alle
hevigheid woedende diskussie over verscherpt politiek aktivisme, terreurmethoden en de grenzen van de demokratie .... kondigt de regering aan dat de
bescherming van Nederlandse bedrijven
met investeringen in Zuid Afrika zal
worden uitgebreid...." RARA zou zo een
trap in de rug van de boykotbeweging
hebben uitgedeeld.
Wie trapt nou eigenlijk wie en waarom?
Is het niet het Nederlandse bedrijfsleven dat vette winsten maakt in Zuid
Afrika?!
Is het niet datzelfde bedrijfsleven dat
de zwarte arbeiders/stern net zo racisties gebruikt als de Zuidafrikaanse bazen?!
Is het niet de Nederlandse regering die
binnen E.G.verband via diplomatieke
kronkels steeds kiest voor een zo beperkt mogelijk pakket boykotmaatregelen?!
Is het niet Van den Broek die zoals hij
zelf zei zich er voor schaamt dat hij
in het internationale politieke forum
een 'Don Quichotte' zou worden in de
strijd voor sankties?!
Is het niet de Nederlandse staat die
bedrijven met forse belangen in Zuid
Afrika tegelijkertijd van honderden miljoenen voorziet in verband met technologiese innovatie (Philips en Shell)?!

S.Bosgra slaat in Elsevier niet helemaal
de plank mis als hij stelt dat we "
Zuid Afrika tot aktieterrein ... kiezen
... omdat daar het onmenselijke gezicht
van een deel van het westerse bedrijfsleven het duidelijkst zichtbaar wordt".
Wij zouden het liever iets anders willen
stellen: Gezien de specifieke historiese
banden tussen Zuid Afrika en Nederland
- gekonfronteerd met de beestachtige
onderdrukking van de zwarte bevolking in Zuid Afrika door het witte
minderheidsbewind,
- en vanuit de opvatting dat het apartheidsbeleid niet slechts gezien moet
worden als een witte superioriteitswaan, maar als een - lange tijd zeer winstgevend onderdrukkingsmechanisme,
- funktionerend binnen kapitalistiese
verhoudingen als onderdeel van het
wereldwijde net van politieke en zakelijke belangen
is voor anti-imperialisten hier, het verzet daartegen een onontkoombaar en
wezenlijk onderdeel van de strijd.

Het misverstand dat de redenering van
dhr. Aurich oproept, is dat de staat en
het bedrijfsleven in elkaars armen worden gedreven d66r radikale akties als
deze. De werkelijkheid is dat de incestueuze en profijtelijke verhouding tussen
staat en bedrijfsleven alleen maar duidelijker wordt. Er worden geen nieuwe
bongenootschappen of tegenstellingen
geschapen, maar de reeds bestaande
ontvouwen zich in volle omvang onder
ieders ogen.
Bijvoorbeeld de dreiging met de premieverhoging van elke brandverzekering in
Nederland met een soort Zuid Afrika
toeslag is daarvan een sprekend voorbeid. Daarbij staat niet de reden
waarom bedrijven hier schade oplopen
ter diskussie. Niet hun gedane investeringen en gemaakte winsten in Zuid
Afrika, als onderdeel van de onderdrukking. Maar gaat het om het veilig stellen van hun positie hier in Nederland
er, .7.uid Afrika. met geldelijke mede-

Daarnaast - maar daarin claimen we
absoluut geen eksklusivitelt - willen we
door onze akties ook laten tien dat er
in een t.v. demokratje als de nederlandse wel degelijk méér mogelijk is dan
een gedwongen keuze tussen Je schikken
in je lot of dringend maar vooral beleefd vragen om verandering.
Ravertrek van SHV uit Zuid Afrika
mag dan in het internationale krachtenveld een gebeurtenis van beperkte omvang zijn. Het toont tegelijkertijd wel
aan dat we geenszins machteloos hoeven te zijn. Dat RARA daarvoor niet
de schoonheidsprijs van de AABN en
klein links krijgt is zowel begrijpelijk
als ook niet echt belangrijk.
Zolang kommitees en links ontkennen
dat er een autonome strijdende beweging bestaat, die meer is dan een incident,
zolang men niet bereid is op een gelijk
waardige manier de -diskussie aan te
gaan zonder daarbij •de verschillende

-

p:e.:11:1gheid van iedereen.
ri.vect druk op de ketel valt het
Tor gvublir, gekonstrueerde
beeld van
wollist' retoriek en loze betrokkenheid .
ol
de•e ontmaskering eerder
;mr.• w,•ist wellen noemen. Niet als per-

uitgangspunten, strategie en perspekti ,;1

te ontkennen,
z6lang zal het geheel zich blijven at-
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gatelliseren. Dat rechts dat zal proberen, daarmee door zal gaan, is zeker.
Aan de andere kant voelen we er niets
voor onze strategie te laten bepalen
door die angst.
Alle aanleiding zal daarvoor worden aangegrepen: aanslagen uitgevoerd door het
ANC in Zuid Afrika, de 'noodzaak' tot
bezuinigen, een forse verkiezingswinst
voor de VVD, aanslagen in Nederland,
demonstraties die op rellen uitlopen,
enz. Het komt allemaal in hun kraam
te pas. Want louter mechanies zit de
verhouding tussen het terugdraaien van
verworvenheden en een meer offensieve
strategie niet in elkaar.
Netzomin als het niet voeren van de
strijd voor loonsverhoging door werkenden op de lange duur de koopkracht van
de minima veilig stelt (of andere soortgelijke gekleolgiseerde solidariteitsbeginsels) zal het uitblijven van radikaal
verzet de subsidies aan komitees garanderen. Die subsidies zijn konstant in
gevaar, een supermarkt meer of minder
kan hooguit gebruikt worden als extra
aanleiding.

spektiefloze Verelendungstheorie maar
om van daaruit nieuwe mogelijkheden
te ontwikkelen tot perspektief en aanvalspunten in de strijd.

Terugslag
Er zit een tweede aspekt aan deze
"hoe-slaat-dit-op-ons-allen-terug' diskus-

Een voorbeeld
Toen een jaar geleden gepleit werd
voor een verbod op de Centrumpartij
en andere fascistiese clubs waren linkse
organisaties bang dat onder een veranderd politiek gesternte dat soort wetten
ook tegen kinks ingezet zouden kunnen
worden. De CP moest uitsluitend, zo
werd betoogd, uitgeroeid worden door
moeizame overtuiging. Terecht is tegen
die opvatting geprotesteerd doof middel
van een versterking van het 'illegale'
verzet. En met sukses. Akties als die
in Boekel en Kedichem hebben de speelruimte van fascisten, de mogelijkheden
om zich te organiseren, verkleind.
Angst voor de eigen positie, die van
links, kan onder bepaalde omstandigheden omslaan in behoudzuchtigheid en
parlementair heen-en-weer gepraát.
Waarbij niet meer de belangen waar
het om gaat, de strijd van mensen om
leven, zelfbeschikking en rechtvaardigheid centraal staan, maar de konservering van het patroon der verhoudingen.
In dat geval dreigt links een betere bewaker recht en orde te worden dan
rechts.

Media
"De politiestaat lijkt met elke terreurdaad dichterbij te komen" zegt R. Huygens in De Waarheid. Anderen bevestigen dat door te zeggen dat er nu alleen nog maar gesproken en geschreven
wordt over terreur en terreurbestrijding
en niet meer waar het eigenlijk over
zou moeten gaan. (AABN in Bluf!)
De aanslagen op de Makro's 'terreurdaden' noemen is ten eerste al een onfris
staaltje van woordvervuiling. Ten tweede ging het in de media de afgelopen
tijd toch nog wel over iets meer dan
dat. Afgezien daarvan, als verschijnsel
op zich is dergelijk mediagedrag natuur-s
lijk absoluid niks nieuws.

zie. De angst dat door radikale akties
een politiek klimaat zou ontstaan waarin rechts de kans krijgt om verworvenheden terug te draaien. In dit kader
zou je dan kunnen denken aan stopzetting van de humanitaire steun aan het
ANC en de subsidie aan anti-apartheids
groepen. We willen deze angst niet ba-
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Als de vuilnismannen staken wordt er
na zo'n slordige twee dagen alleen nog
geschreven over het ophopende vuil.
Als de Zuidafrikaanse pers over het
ANC spreekt heeft ze het ook uitsluitend over terroristiese kommunisten.
Het enige effektieve tegengif is dat
je helder blijft analyseren en berichtgeving en hetze van elkaar onderscheidt.
Dat hetgeen je met aanslagen, kampagnes etc, wilt bereiken inzichtelijk en
begrijpelijk gemaakt wordt. En te bekommentarliren moet zijn Voor zoveel
mogelijk mensen. Dairvoor mag je geen
mogelijkheid onbenut laten. Die -mogelijkhden liggen echter niet voor het opscheppen. De media hebben zo hun eigen opvattingen over nieuws en aktualitelt. Zelfs de 'linkse' pers lijkt over
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Repressie
Laten we de zaken vooral helder blijven
zien. Vanwaar toch het verhaal dat dit
'soort' akties rechtstreeks uitmonden
in een verscherpte repressie. Is het niet
zo dat de toename van repressie grotendeels wordt bepaald door ontwikkelingen
buiken ons om. De wereld is groter dan
onze straat, stad of staat. De groeiende
tegenstellingen om ons heen hebben te
maken met de ontwikkeling van het imperialisme en zijn niet alleen terug te
brengen tot het nivo van een al of niet
juiste strategie van de beweging hier.
De verscherpte politieke en sociale tegenstellingen in de derde wereld, voortgekomen uit de massale ellende door
jarenlange uitbuiting. De konfrontatle
met een daardoor eksplosieve situatie
4n die landen. De steeds sneller opeenvolgende kapitalistiese krises en het
ontbreken van een militaire overmacht
om de oorlog op alle fronten tegelijk
te voeren.

,

.,

p

erj.._ -

dj'

) o.i. it.!, l...,11131122t._./.1.,',Z _P.Z.: •..40 / SE:rn n.
..
.t% : 7' ' 1.1,-;_in ,:::. "Aiiii rik iftla 53":■1;35i5 ir if Cl -L.r''7=

;ot -; J '.. •,--.017 31111111K3 KefaSin NEW .0" .. r3
-

n‘

-"Z 71 4,
2 MIIMIEW;a110111 gif AF IEL
Ille-s .,315~ ~ta Millir Ik inir156=21
■ gr ia —~4irria•mz
.:,/Ï1~1,
!: ' - rt JOK
‘,~lisfflimil

zZ":"-at.
«t

41111111,

1

i ;24.:ins

11101
-.11 ;1

het geheel genomen sinds eind 60'er
begin 70'er jaren in een comatueuze
toestand te zijn vervallen. Begrippen
als solidariteit, betrokkenheid en partij
kiezen zijn tot uitgeholde Jcarikaturen
verworden. Dit geheel is bedroevend
maar moet voor mensen mèt enige media-ervaring toch als bekend verondersteld worden.

tidv
Dát zijn - zeer
ematies - de ac tergronden van de noodzaak voor de impe- ••
rialittiese machten om hier In West Enropa de voor hun belangrijke projekten •
1.
door te voeren.
De ontwikkeling van hoogwaardige technologieprojekten op het gebied van informatika, telekommunikatie en inlaatre ruimtevaart worden met vaart ter
hand genomen. Daarvoor is een grote
4f-wording van Europa op politiek, ekonomies en militair vlak van het allergrootste belang.
In dit kader worden ook de zwaartepunten van de repressie ontwikkeld,
- de Ausweiss-politiek ten opzichte van
buitenlanders, een open ErJropa, zonder binnengrenzen maar met een hermoties afgesloten buitenmuur waar"
geen buitenlander meer doorheen
komt.
één Europees paspoort
- de beheersbaarheid van de steden,
kraakvrij schoongeveegd door de leegstandswet, junkvrij gemaakt door het
opjaag en krepeerbeleid.
- de internationale terrorismebestrijding
daar liggen hun prioriteiten en daar lagen ze allang. Er is geen rechtlijnig
verband tussen gebruikte aktiemiddelen
én toenemende repressie in de zin van
oorzaak en gevolg. Het is veel meer
het totaal van faktoren als: effektivitelt - in schade en mobilisatie - en de
politieke krachtsverhoudingen van het
~111111~ 31/~lien~Za-Itimb
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Het één staat niet los van het ander.
Zoals voor de revolutionaire bevrijdingsstrijd in Zuid Afrika de VS en Europa
delen zijn van het probleem, zo is voor
iedereen die fundamentele veranderingen
wil, voor elke revolutionair, de vrijheidsstrijd in Zuid Afrika een deel van de
oplossing. Een vrij Azania is een overwinning op het imperialisme, maar de
strijd zal doorgaan. Daar en hier, op
alle fronten.
Wij willen die strijd met iedereen voeren, in die verbondenheid en deze samenhang. Om in kollektivitelt, in diskussie, met vallen en opstaan onze potentiéle macht verder te ontwikkelen.
Om zo een deel te zijn van de oplossing.

moment die bepalen wanneer zij ervoor
kiezen openlijk het beleid ten aanzien
van repressie aan te scherpen. En onder
die kombinatie van faktoren kan het
aktiemiddel wat dan 'terreur' wordt,
varieren van brand, steen tot affiche.

Wissel op de toekomst
De huidige fase van het imperialisme
verscherpt de tegenstellingen zowel internationaal als nationaal. In Zuid Afrika bevindt de strijd zich in de laatste
bloedige fase. In de konfrontatie met
het moordenaarsbewind in Pretoria
neemt de vrijheidsstrijd dagelijks in
kracht en omvang toe.
Hier uiten de tegenstellingen zich in:
steeds verdergaande fleksibilisering van
de arbeidsverhoudingen, verhuisvrouwelijking van de arbeid en de uitstoot van
steeds grotere groepen mensen, zoals
- huis - vrouwen, buitenlanders, junks,
bejaarden, laag- en ongeschoolden en
de minima, die geen ander perspektief
hebben dan te knokken tegen vervreemdingyereenzaming en andere aanslagen
op fundamentele bestaansvoorwaarden.
Wij maken daar deel van uit.

Makula Ledwaba (voorzitter Ccawusa):
Makro hetzij hier, hetzij in het
buitenland wil overleven dan moet
de ~die ons betrekken in de besprekingen over de overdracht
Ze moeten weten dat als ze hun belang zomaar overdoen aan Zuidafrikaanse bedrijven zonder ons te konsulteren, de anti-. partheidsgroepen
in het buitenland niet eet hun aanvallen zullen ophouden:
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Afgelopen nacht om 4 uur hebben wij een uanslag gepleegd op het bedrijf
Boet Olie/ van St*veren Larion Gas B.V. te Alphen aan de Rijn.
noot Olie/ lian Staveren grossiert in SHELL produkten, waarbij SHELL
een meerderheidsdeelneming in het badrijf heeft.
Ben week geleden werden door ons eveneens aanslagen uitgevoerd, op
SHELL pompstations in &aandam er :Aeuwegein. Toen verspreidden we het
bijgevoegde kommunikee.
Vlak na de aanslagen werd dit bezorgd bij me en NRC in Rotterdam.
Per post werd het daarna tevens verstuurd aan de Volkskrant, Perooj., Trouw
Waarheid, SIC Radio Amsterdam en Radio Rijnmènd.
Per poet ging dit kommunikee ook naar oen aantal onafhankelijke tijdschrit•
ten en weekbladen.
Dagbladen, radiostations en ANP hebben geen regel gewijd aan deze verklap
ring, nergens ie melding gemaakt van het feit dat de aanslagen werden op
geelet„ nergens heeft men laten blijkon van ons kommunikee op de hoogte
te zijn. Enkele regels in de Trouw op maandagochtend uitgezánderd.
Een dergelijk eensgezind zwijgen kan natuurlijk nauwelijks toeval genoemd
werden. Klaarblijkelijk is dit wat we moeten verstaan onder 'het terughoudende beleid' in de berichtgevin- over radikele akties einde de SEVkampagne.
In hoeverre dit - in dit geval van riet name WRC en ARP- voortkomt uit
zelfcensuur danwol plaatsvindt bp 'v.Irtook• van justitie is ons onduidelijk.
Vandaag hebben we hint kommunikee op nog grotere schael verspreid.
Niet alleen de redektiee binnenland van de dagbladen ontvingen het kemmu. nikee maar ook een tiental individuele journalisten.
Revolutionaire
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hommunikee
Afgelopen nacht hebben wij akties uitgevoerd bij distributiebedrijven van
SHELL-produkten te: Zaandam en ::ieuwegein.
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Niet lang na de zuidafrikaense moord op de mozambikaanse president Samora
'.:achel en zijn reisgenoten, stromen opnieuw beelden vanuit Mozambique
wereldwijd de huiskamers binnen.
De vrijheidsstrijd in zuidelijk Afrika wordt daarin gedegradeerd tot een
soort postbus 51 spot: Beelden van door honger stervende mensen, vluchtelingen, steevast gevolgd door het onvermijdelijke gironummer. De oor- zaak van deze verschrikkingen doet er kennelijk minder toe. Afrika en honger
'horen' nu eenmaal bij elkaar. Een enkel propagandainstituut suggereert
zelfs dat een 'socialistjes experiment' vanzelfsprekend op zo'n dodelijk
fiasko moet uitlopen
Vanuit !.:ambioue probeert men tevergeefs te benadrukken dat voedselzendingen geen orlossing zijn, maar slechts uitstel van eksekutie betekenen.
Benadrukt men dat werkelijke hulp betekent dat er een halt moet worden
-"" toegeroepen aan de huurlingen van het apartheidsregime, de MNR. Dat deze
verschrikkingen, deze genocide, een gevolg zijn van de zuidafrikaanse destabilisatiepolitiek. Biet alleen in I2ozambioue, maar ook,4volgens een
gelijksoortig model in bezet Namibie en Anrola. Daar kunnen Savimbi en
zijn Unita huurlingen na=st zuidafrikaanse training, luchtmachtsteun en
wapens ook rekenen op hulp uit andere imperialistiese staten.
Voorop met het geven van financiële steun en wapens lopen de Verenigde
Staten, die voor dit doel aan de Angolese grens bij Kamina in Zaire zelfs
een komplete militaire basis willen inrichten.
Kamina herbergt al 150 amerikaanse militairen en diende als doorvluchthaven voor CIA-vliegtuigen met wapens voor Unita.
Deze steun heeft al geleid tot een nieuw Unita front in Koord Angola.
Ook de Israeliese levering aan Zuid-Afrika van twee vliegtuigen die straaljagers en bommenwerperva in de lucht kunnen bijtanken duidt erop dat de
imperialistiese staten alles op alles zullen zetten socialistiese experimenten te stagneren en te saboteren. Desnoods door middel van volkerenmoord.
Liet deze vliegtuigen is de aktieradlus van de Zuldafrika•nse straaljagers
tonen de
uitgebreid tot in Midden Afrika. Dat deze bedreiging reeel
recente bombardementen in Zambia.
Opvoering van militaire akties vindt ook binnen Zuid Afrika plaats. Botha
kondigde na de 'verkiezingen' een harde aanpak van het verzet aan. Voor
volgend jaar zullen de uitgaven voor legeg,en politie met respectievelijk 43:; en 30% worden verhoogd.
•
Desondanks wint de strijd tegen het regime aan kracht. Het volk van Azania
blijft op straat komen, bouwt haar vakbonden uit, weigert huur te betalen,
staakt, werpt barrikades op, valt de veiligheidstroepen aan en saboteert
het industriële kompleks. De veelvormigheid van op elkaar aansluitende
en elkaar ondersteunende vormen van verzet,Leeen illustratie van haar
groeiende zelfbewustheid en kracht. Ondanks de aanwezigheid van de veiligheidstroepen blijven velen weg van het werk en wordt Soweto gebarrikadeerd
om huisuitzetting te vootkomen. Ondanks bewaking branden treinstellen at.
om zo mede de spoorwegen tot onderhandelingen te dwingen. Zelfs nadat de
veiligheidstroepen het vuur openden op de stakers, minstens 6 van hen doodden en 400 anderen:arresteerden, hielden zij vol. De spoorwegmaatschappij
is door de knieën gegaan en heeft alle 17.CCO ont s lagen_ arbeiders weer in
dienst genomen.
,
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De krat van de vakbonden i zo gegroeid dat een , ankondig4 ng voor een
staking het regime dwong om van 1 mei een vrije dag te maken.
i,enneli:k werd de kans zo g-zot geacht dat de stakingsoproep een uroot
gehoor nou vinden. De invallen in vakbondsruimtes, de moorden op vakbondsmensen er de massale arrestatie van veel van hun kamerden, tonen de angst
van het rejime voor deze groei.
Ondanks te standrechtelijke eksekuties, de martelingen en de gevangenschap
neemt de konfrontatie met het aparfheidsregire steeds frontaler vormen
aan. liun strijd richt zich niet alleen tegen het regime zelf maar ook
tegen de inperialistiese belangen van de multinationals die vanuit West
Europa opereren.
G. :Iamilton, een journalist, die de leiders van de europese multinationals
interviewde noteerde: "Geen van de ondernemingen waarmee ik sprak meende
dat de huidige situatie in het-land een ernstige bedreiging voor hun aktiviteiten in Z.A. vormde of in de afzienbare toekomst zou vormen".
Achter net schild van liotha's staatsterreur voelt men zich nog veilig.
Dit bewijst de logika en de nodclzakelijkheid om gehoor te geven aan de
inmiddels al 30 jaar klinkende oproep van het zwarte verzet, om via externe druk op deze multinationals te komen tot een totaal handelsembargo.
Vanuit cnre solidariteit met de revolutionaire strijd in Zuideliik Afrika,
vanuit onze opvatting dat het recht op zelfbeschikking onvoorwaardelijk
ondersteund moet warden, hebben wij de afgelopen nacht akties uitgevoerd
bij SE= taakstations in Nieur:erein en Zamndam.
4:

SHELL is in Zuid Afrika van strategies belang voor het regime.
Allereerst door de illegale levering van olie. Olie is nog steeds onmisbaar voer de oorlogsmachinerie. SHELL helpt!! met een kwart van alle olie
die Zuid Afrika geleverd krijgt.
Door de uitbreiding van SEELL navr andere werkterreinen is haar kollaboratie net en medeverantwoordelijkheid voor de instandhouding van het regime sterk toegenomen. In Zuid Afrika adverteert SHELL daar zelfs mee:
'Two is a oompany, eight is a commitment'. Die twee zijn petroleum en olie,
SHELL is echter ook zeer aktief geworden in gas, kolen, hout, chemie en
de winning van diverse strategiese metalen. Recentelijk heeft SHELL 65 milj.
geinvesteerd in een nieuwe zinkmijn. Zuid Afrika-wil onafhankelijk worden
van de tinport. Gelijksoortige plannen zijn er voor wolfram. De techniese
know how voor deze projekten, zoals de onderzoekers, worden geleverd door
de 100% =1W-dochter Billiton uit Arnhem.
SHELL is ook betrokken bij de plannen voor gigantiese investeringen voor
installaties waarmee gas kan worden omgezet in benzine. Dit projekt zal
worden gestationeerd op door Zuid Afrika bezet grondgebied in Dnoliba,
en zal de grondstoffenroof in 1:amibirraiiroeren. SUIL helpt! ook door Sandfix, een chemies middel waarmee =en wegen kan
behandelen opdat regeringspatrouilles niet meer onverwacht op landmijnen
rijden. Eet wordt in reklamekampagnes door enthousiaste veiligheidsofficieren aangeprezen.
Dat in dit beleid geen verandering komt bleek opnieuw tijdens de jaarvergadering van SEUL.
Vooralsnog vreest SHELL toename van binnen- en . buitenlandse druk op het
regime niet. Raar installaties worden als wareieestingen door het leger
bewaakt. Bovenal hoopt ze dat de huidige konfrontaties de winsten zullen
doen stijgen. Eb* strenger de olieboykot wordt toegepast, hoe meer kansen
voor vette premies die worden uitgeloofd als beloning voor de ontduiking
ervan. Zeer rijdende tanks en pantserwagens betekent meer handel voor SHELL
Toch moeten we de bedreiging die uitgaat van drUk op haar vestigingen buiten duid Afrika niet onderschatten. Schade door omzetverlies als gevolg
van konsunentenboykots of anderszins •kan de oorlogiwitsten teniet doen.
niet voor niets &afrooit
zich veel moeite om zich, door grote publiciteitskampagnes en door dreiging met lokale desinvestering, terneer
te stellen tegen deze druk. MIL Amerika nam als antwoord op de-druk tot
desinvestering het als boykotbreker beruchte p.r-bureau Pesten International
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in dienst. Ook in Nederland wordt hun advies tot offensieve publiciteitskampagnes inmiddels opgevolgd. Niet meer zwijgen of ontkennen zoals bijv.
ten tijde van de Salem-affaire. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om
leugens te herhalen zoals de bewering dat SHELL de apartheid van binnenuit verandert. Het verhaal van Thomas Nkadimeng., een door SUIL SA ontslagen zwarte werknemer die onlangs in Nederland was, geeft een duidelijk
beeld van wat SHELL bedfielt als het zegt dat het "door een progressief
personeelsbeleid de zwarten helpt en de apartheid van'binnenUit verandert" _Het verhaal van Thomas Nkadimenix meldt:
- enorme salarisvewschillen tussen blank en zwart,
- salarigsen van zwarten die onder de armoedegrens liggen,
- de lagére regionen in het bedrijf 'apart' gereserveerd voor zwarte arbeiders,
- aparte huisvesting voor wittenen zwarten waarbij voor de laatstgenoemden
de hutten, de krotten en de vervuilde pensions gereserveerd zijn,
- mishandelingen door de mijnpolitie bij de-SHELL kolenmijn in Rietsnru.tt,
- het ontslaan van vakbondsmensen,
- arrestaties en deportaties naar thuislanden om vakbonsmensen 'onschadelijk' te maken.
In een p.r.-kampagne als die van SHELL zijn weerleggingnen echter niet zo
belangrijkals de mate waarin je aan het woord komt. Volgens de regels van
de t.v.-demokratie wint degene met de meeste toegang tot de media. Voor
een kapitaalskonsentratie als SHELL zijn de mogelijkheden daarvoor legio.
Multinationals als SHELL vormen in het imperialistiese westen de ruggegraat
van het kapitalisme. Ten grondslag daaraan ligt het 'vrije'ondernemerschap,
de 'vrijheid' om uit te buiten en te vernietigen. Geen enkele kapitalist
zal zich het 'recht' tot moorden, uitbuiteh en vernietigemivrijelijk laten ontnemen zolang winsten in het geding zijn. Verwachten dat SHELL door
haar aanwezigheid in Zuid Afrika de strijd tegen het regime zal ondersteunen betekent SRELL's voorwaarden en kondities dalvoor aksepteren. Dat
staat gelijk aan het inwisselen van de ene overheersing door de ander*.
Imperialisme met een menselijk gezicht kreeéren is net zo'n tegenstrijdigheid als de apartheid 'hervormen'. De grondslag van beiden is even ziek
en wordt bepaald door uitbuitingsverhoudingen.
In het afgelopen jaar bleek de mogelijk» aantasting van het 'vrije ondernemerschap' van Nederlandse bedrijven in Zuid Afrika voor het VNO aanleiding tot dreigementen tegenover gemeentes die SUIL wilden boykotten.
•
Voor de verzamelde verzekeraars bleek die dreiging aanleiding voor premieverhoging. En voor justitie tot het opstarten van eenn scherper vervolgingsbeleid tegen radikale oppositie.
Elke konsekwente strijd voor rechtvaardigheid en vrijheid, voor het recht
het eigen leven in te richten, zal zich geplaatst zien tegenover dit netwerk van imperialistiese belangen.
"^"- Haar omvang maakt dit netwerk echter ook kwetsbaar.
Vanuit bewuste en daadwerkelijke solidariteit kan vrijheid bevochten wory
den. Kan bijvoorbeeld geprobeerd worden da/schade zo ver op te voeren dat
de steunpilaren van het apartheidsregime onderuit gaan.
Een vrij Azania is een overwinning op het imperialisme.
Wij willen die strijd met iedereen voeren in die verbondenheid en die samenhang.
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de nacht van 24 op 25 januari le door ons en poging gedaan
o een aanslag te plegen op de ELBA-drukkerij, gelegen aan de
P kerstraat te Schiedam. ELBA is verantwoordelijk voorde produ tie van het nieuwe nederlandse paspoort. Bij déraanslag werd o.a
ge ruik gemaakt van zes jerrycans benzine en zes ladingen om deze
te doen ontbranden.
In de berichtgeving over de chaos bij het tot stand komen van het
nieuwe paspoort, lijkt de nadruk te liggen op de machtsstrijd tussen
binnenlandse en buitenlandse zaken, met name over de vraag wie de
uitgifte organiseert. Tweede aspekt lijkt de beroering die ontstaan
is ten aanzien van de privatisering te zijn. Ons paspoort blijkt te
zijn uitbesteed aan een partikuliere holding, bestaande uit Philips
fik en Elbe. Dit rookgordijn van - schijnbare - belangentegenstellingen
beneemt het zicht op de werkelijke oorzaken en achtergronden die
de ontwikkeling van een nieuw uniform europees paspoort noodzakelijk
maken.
Het europa van de burger

In december 74 werd in Parijs, op de europese topkonferentie, een .
werkgopinestld,ie moglijkhednvae zognamdepsortunie moest onderzoeken. De maatregelen die de paspoortunie een feit
moesten maken, - bestonden
- De invoering van een uniform paspoort.
- Een stapsgewijze gelijkschakeling van de vreemdelingenwetgeving.
Afschaffing van paspoortkontr8le binnen de E.G.
- Gemeenschappelijke kontr8le aan de buitengrenzen.
Dit leidde in juni '81 tot een voorstel tot het opstellen van richtlijnen voor een paspoort van één uniform model.
In februari '86 worden er veranderingen aangebracht in het E.G.verdrag en vastgelegd in de zgn. Europese akte. Daarin staat dat
de lidstaten willen streven naar een algehele opheffing van de kontr8le
aan de binnengrenzen in '92. Dit om te komen tot een interne markt
waarin een vrij verkeer van goederen,diensten en kapitaal gewaarborgd
is.

4)-

Het kreéren van de interne markt zal in fases gerealiseerd worden.
Eén van die fases is de uitvoering van het Schengen-akkoord, een
akkoord dat in '85 werd afgesloten tussen de 3.R.D., Frankrijk en de
Benelux. Doel is de afschaffing van de kontr8le aan de binnengrenzen
in '90.

4,t9
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Net houdt een stapsgewijze invoering van maatregelen in, om zo de
effekten ervan te kunnen uittesten en om door middel van intensieve
internationale samenwerking van politie, deze te beoordelen en aan
te passen.
Zij vrezen dat de opheffing van de kontr8le aan de binnengrenzen
gevolgen zal hebben voor de kontroleerbearheid van de illegale binnen-

-

komst van vreemdelingen, illegale invoer van goederen en bedreiging
van de staatsveiligheid. De in dit verband te nemen maatregelen worden
op ambtelijk nivo in werkgroepen uitgewerkt, te weten de werkgroep
- politie en veiligheid
- personenverkeer
In de werkgroep politie en veiligheid werkt men - in nauwe samenhang
met de ministers van binnenlandse zaken, justitie, de TREVI-groep
en de leden van de europese raad - aan konkrete harmonisatiemaatregelen met betrekking tot opsporing en gegevensuitwisseling op het
sebied van kriminaliteit, verdovende middelen, wapens, terrorisme en
klendestiene immigratie.
In de werkgroep personenverkeer gaat het met name over voorstellen
m.b.t. de gelijkschakeling op asielgebied, de kriteria voor toelating,
verblijfsgronden, uitzettingen, visa en asielrecht.
Daarnaast hebben de Schengen-vijf afgesproken hun buitenlandse politie
gemeenschappelijk af te sternen op de realisering van de doelstelling
van de E.G., het TREVI-overleg en de raad van europa.
De maatregelen die door deze ambtelijke werkgroepen uitgewerkt worden,
zijn:
- een strikte kontrale van de buitengrenzen.
- koórdinatie van visa-beleid.
informatieuitwisseling tussen de vreemdelingendiensten.
samenwerking bij uitlevering van illegalen.
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De politieke samenwerkingsverbanden op E.G. nivo zijn:
- de Europese Politieke Samenwerking ( E.P.S. ). Oorspronkelijk opgericht om het buitenlandse beleid van de lidstaten te ko .órdineren
en af te stemmen op de europese behoeftes.
- de TREVI. In '76 nemen de E.G.-ministers, betrokken bij terreurbestrijding, een resolutie aan die tot doel heeft de bestrijding
van het internationaal terrorisme te intensiveren. Later werd deze
doelstelling uitgebreid met - de bestrijding van internationale zware
kriminaliteit, drugs, buitenlanders en politiek radikalisme.

Internationale herstrukturerin en europese eenwordin g_
Hun bovengeschetste ontwikkeling van het " Europa van de burger "
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levert een beheersingsprobleem op, met name de open binnengrenzen,
noodzakelijk voor de realisering van de interne markt.
Beheersingsproblemen volral met betrekking tot de kontr8le op bewegingen van vreemdelingen, maar ook europese ingezetenen, behorend
tot één van de marginale groepen. Korthals-Altes hierover: " Het op
stapel staande SOPI-nummer ( sociaal-fiskaal nummer ) zou gekombineerd
moeten worden met een algemeen identiteitsbewijs met foto, naam,
adres en volgnummer. En zo'n identiteitsbewijs zou onderdeel moeten
zijn van het nieuwe europese paspoort, zodat de eurokomputers iedereen
wat beter in de gaten kunnen houden."
Resultaat zal zijn dat het Rontr8le- en beheersingsprobleem zal
moeten worden opgelost door middel van invoering van de identifikatieplicht.
De vorm waarin de identifikatieplicht zich zal manifesteren, zal afhankelijk zijn van maatschappelijke krachtsverhoudingen. Met andere
woorden, naarmate de krisis zich verdiept en het verzet toeneemt,
zal de identifikatieplicht rigoreuzere vormen aannemen.
Ze• denken aan ongemerkte elektroniese registratie, waarin de magneetstrip op het paspoort de informatie doorgeeft aan gekoppelde eurokomputerbestanden, waarbij kategorisering makkelijk kan plaatsvinden
( buitenlanders, steuntrekkers, politieke aktivisten, AIDS-lijders
of mensen uit de zgn. risikogroepen, etc. ).
De invoering van het nieuwe paspoort naar europees model, betekent
een verscherping lian .de repressieve funktie van de staat. Er wordt
geanticipeerd op de beheersingsproblemen die de europese eenwording
met zich meebrengt. De reden dat we dit aanvallen is niet de zorg om
C- het verdwijnen van de zgn. liberale rechtsstaat of de tolerante wetgeving. De verdieping van de krisis en de verscherping van de repres. — e
laten zien dat burgerlijke vrijheden en " liberale " strafwetgeving
verdwijnen op het moment dat er een politieke, ekonomiese of militaire noodzaak voor bestaat. Internationale herstrukturering is de
stuwende kracht achter de europese eenwording. Gestuurd door machtige
belangengroepen - zoals de " industriële ronde tafel " - kreëren
nationale en europese politici de sociale en politieke voorwaarden
die noodzakelijk zijn om aan de ekonomiese herstrukturering een
maatschappelijke basis te verlenen.
. . .
De oorzaken van internationale herstrukturering liggen in de krisis
van de wereldekonomie, begin jaren zeventig. Het groeiende bewustzijn als gevolg van anti-koloniale en anti-imperialistiese strijd
van bevrijdingsbewegingen in de derde wereld, leidde tot verhevigde
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militaire interventies en installatie van diktaturen. Deze interventiepolitiek moest leiden tot een versnelde transformatie van halff eodale en pre-kapitalistiese maatschappijvormen, naar een kapitalistiese maatschappijvorm.
Dit leidde tot:
- Internationale arbeidsdeling. De - te duur geworden - arbeidsintensieve gedeeltes van het westerse produktieproces werden overgeheveld
van de centra naar de periferie. Japan had Zuid-Korea, Europa het
Midden-Oosten en Noord-Afrika, de V.S. Latijns-Amerika.
- Een geforceerdeontwikkeling van de kapitalistiese produktiewijze .
Deze is noodzakelijk om regionale afzetmarkten te kre;ren voor overtollige voorraden en konsumptiegoederen.
Het'resultaat van de respektievelijk koloniale, neo-koloniale en
imperialistiese penetratie van de kapitalistiese produktiewijze is
voor iedereen zichtbaar. Een verscherping van de noord-zuid-tegenstelling. Deze resulteert, naast oplaaiend verzet, in een stroom vluchtelingen en arbeidsmigranten als gevolg van hongersnoden en armoede,
verpaupering en repressie.
Voor het westen heeft diezelfde krisis een maatschappelijke aardverschuiving tot gevolg: de informatie- en kommunikatiemaatschappij.
De ( west-europese ) arbeiders zijn te duur geworden. Verminderde
arbeidsproduktiviteit
- ten gevolge van de strijd om de arbeidverhou.
dingen - en te hbge loonkosten' leidden ertoe dat alle varianten van
een verzorgingsstaat begin jaren tachtig met europese voortvaren:lheid
worden afgebroken. Er wordt afscheid genomen van het na-oorlogse model
- kapitalisme met een menselijk gezicht -. Kieuw-Rechts voert de
herstrukturering door ( Thatcherisme, no-nonsense politiek ).
• De oplossing is net zo simpel alsrigoreus. Realisering van de doelstellingen van de E.E.G. bij de oprichting in '57. Het tot stand
brengen van een gemeenschappelijke markt en het voeren van een homogene ekonomiese politiek. Deze interne markt zou groter worden dan
die van de V.S. of Japan.
De multinationals hebben hun voorwaarden gedikteerd aan de ( nationale
politici. Nationale grenzen zijn een belemmering voor de winstmarges,
het berekende verlies bedraagt 125 miljard per jaar.
Wisse Dekker hierover: n Die lage winstmarges ontstaan door: ten
eerste het uiteenvallen in kleine, nationale staten; ten tweede het
ontbreken van uniformiteit in industriële voorschriften, handelswetgeving en belastingsystemen en ten derde de financiële ondersteuning ( per land ). Voor sommige produkten ( glasvezelkabel, europese
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ruimtevaart, megabit, etc. ) zijn de nationale landenteklein, voor
de grote kapaciteit die deze bedrijven noodgedwongen moeten hebben ".
Wisse Dekker: aks-Philips topman, kommisaris van Piet, herstruktureerder van de gezondheidszorg, deed deze uitspraak in zijn hoedanigheid van lid van de " industriële ronde tafelgroep ", de lobbie van
europese multinationals. Pure machtspolitiek wordt het wanneer hij
zegt: " geen enkel europees land is, alleen en onafhankelijk van de
andere lidstaten, in staat een technologies beleid te ontwikkelen
die de steun krijgt van de multinationals ". Geen enkel europees land
alleen ken zich die steun ontzeggen, omdat de multinationals, met
hun miljarden-investeringen in nieuwe technologieën, bepalend zijn
voor het proces van industriële ontwikkeling. Het is de ontwikkeling
van nieuwe technologieën als mikro-elektremika, bio- en genentechnologie, die europa de volgende eeuw in moeten schoppen als ekonomiese . '
politieke, en militaire gelijkwaardige konkurrent van de V.S. en Japan.
Het zwaartepunt van de europese industrie ligt niet langer bij de
scheepsbouw, staal- en mijnindustrie. In Zuidoost Azië bouwen ze goedkoper en sneller. In Zuid-Afrika en Latijns-Amerika delven ze de
grondstoffen goedkoper.
Het zwaartepunt ligt op de nieuwe technologieën.Zn de steeds sneller
gaande veranderingen binnen dit proces. n -oodvaken hen tot edekweet inspelen op die veranderingen. Voorwaarde is dan wel dat de .
arbeidsverhoudingen zowel nationaal als op europee's nivo worden opengebroken.
ationaal neemt het, met de invoering van de niarie wekloosheidswet,
de vorm aan ven een ieder individu omvattende arbeidsinzet. Het is de
beheersing en besturing van het totale arbeidsvermogen enerzijds en
de onbeperkte inzet van het individuele arbeidsvermogen anderzijds.
Twee aspekten hiervan:
- interne fleksibilisering. :Zinder mensen moeten meer werken.
Door inkrimping van de personeelsbezetting moet de inzet van de individuele arbeider en arbeidster veel hoger zijn. :Zet als resultaat
meer overwerk in week-end,avond en nacht.
Het afbreken van onderlinge solidariteit door loonverschillen,invoering van prestatieloon en registratie van die prestatie.
Verzet -helpt niet,.harder werken wel.
- eksterne fleksibilisering. Voortdurende aanvallen op de CAO's en
ontduiking ervan enerzijds, en de invoering van fleksibéle arbeidskontrakten anderzijds moeten de individuele arbeider en arbeidster
voortdurend mobiel houden en bereid zich aan te passen aan de verandende eisen van het produktieproces.
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- Op europees nivo betekent het openbreken van de arbeidsverhoudingen
dat de europese interne markt, beschermd door de zgn. " sanitaire
gordel ", het permanente arbeidsreservoir moet vormen.
Dergelijke maatschappelijke veranderingen realiseer je niet door ze
over te laten aan het " vrije spel der ma...tschappelijke krachten ".
Dat is het werk van Lubbers, Kohl, Thatcher en konsorten.
Van zorgzame samenleving tot schuivende panelen.
Nationaal moeten zij de kondities kreëren die de herstrukturering
moeten doen slagen. Onderwijs volgens de behoefte van het bedrijfsleven, dreigen met lounmahtregelen wanneer de vakbeweging zich niet
n verantwoordelijk " genoeg toont.
- Europees gezien betekent het de gelijkschakeling van budgettaire
problemen. Geen dure verzorgingsstadt meer; 4.2•:n goedkoper ambtenarenapparan, kortom, een sanering van het huishoudboekje. De regelgever trekt zich terug opdat er vrij verkeer van kapita•1, goederen
"tn diensten zij.
::ederland heeft als handelsnatie, handelstoorvoercentrum en als een
van de grootste agrariese eksporteurs ter wereld alle belang bij
" open grenzen ". Vanda•r dat ze in alle politieke organen van de
europese gemeenschap het voortouw neemt. Er zijn echter nog vele tegenspraken tussen de nationale lidstaten. Het Scheagen akkoord moet
als een breekijzer dienen om de vastgelopen posities binnen de andere
europese samenwerkingsverbanden, zoals de E.P.S. ( politiek ) en de
open te breken. Dit volgens de taktiek van het
4.E.U. (militair
" europa van•de twee snelheden ". De harde ker;n.( Frankrijk, de
en de Benelux ) dwingt hiermee de andere staten zich aan te sluiten.
Dit alles op voorwaarde dat die landen hun binnenlandse oppositie
Z)--door mid.3el van wetten, repressie, veranderingen van arbeidsverhoudingen, overwinnen.
De gevolgen
De invoering van het nieuwe paspoort en de weg die het vrij•Ikt
voor invoering van een algemene identifikatieplicht is een belangrijk
onderdeel van bovengenoemd proces van maatschappelijke veranderingen.

_

Om de voor staat en bedrijfsleven zo noodzakelijke beheersbaarheid
van de maatschappelijke verhoudingen te vergroten, wordt er in hoog
tempo een netwèrk van registratie- en kontr8lepunten ingesteld.
Op meerdere punten in het alledaagse leven wordt je hiermee gekonfronteerd. Bij elk kontr8lepunt zijn sanktiemogelijkheden ingebouwd tegen
zgn. " onaangepast gedrag ".
- Bekende voorbeelden zijn de periodieke persolnsond:.rzoeken, de talrijke sanktiemiddelen en d^ verscherpte kontr8le door de sociale
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dienst.
- Centrale registratie is er inmiddels ook in het onderwijs, er is
de studiepas, uitsluiting van onderwijs van bijv. buitenlandse kinderen kan worden doorgevoerd.
- Registratie binnen de gezondheidszorg schept de ruimte voor selektie
van patiënten, vooral gekoppeld aan het eisen ven eigen bijdragen
en het hanteren van aangescherpte verzekeringsvoorwaarden.
- De geautomatiseerde bestanden van het bevolkingsregister zijn in
een aantal gemeentes geopend voor de vreemdelingenpolitie in hun jacht
op illegaal verklaarden. Dit geldt ook voor de tandenborsteltellers
van de sociale dienst.
- Op de werkvloer vindt er toenemende individuele produktieregistratie
plaats, waarmee de weg naar onder andere het prestatieloon wordt
geopend.
- Het nieuwe paspoort voegt nog meer mogelijkheden toe aan dit ongetwijfeld onvolledige lijzzje.
Als het paspoort automa:ies afleesbaar wordt kan iedere grensoverschrijding van de binnenzrenzen van de E.B.S. worden geregistreerd.
Dit bijv. door midcel van een magneetstrip in het paspoort dat kan
worden afgelezen door kontr8lepunten die men bij de grensoverschrijding
moet passeren, zoals seinpalen. Dit inplaats van een steeksproefsgewijze.kontr8le.
'Het paspoort brenit ook nieuwe binnenlandse kontr8lemogelijkheden
met zich mee. De weigeringsgronden voor aanvraag of vervallenverklarinz
C) van het paspoort zijn uitgebreid. ::aast belastingschuld of op
drang van justitie, kunnen bijv. studieschuld of bijstandsleninr,en
weigeringsgrond zijn. Het paspoort wordt zo pressiemiddel bij inkasnt
Vorderingen. De registratie hiervan ( de signaleringslijsz ) wordt
gecentraliseerd. :;iet de burgemeester, maar de minister van buitenlandse zaken beslist over afgifte of vervallenverklaring. Geen gehoor
geven aan een bevel tot inlevering ga=tt iemand een paspoortweigering
de afgifte van paspoorten aan kinderen is van
van 5 jaar kosten.
655 nu 8% van de bevolking opgenomen in het paspoortenbestand. Deze
maatregel is nodig op het moment dat de al genoemde plannen, om van
het paspoort een algemeen identiteitsbewijs te maken, ingaan. De
mogelijkheid hiertde ia.al in de bepalingen van de ontwerp-paspoortwet opgenomen. Alle formele barriëres vo-r de daarna volgende identitifikatieplicht zijn dan geslecht.
De harmonisatie van de wetgeving naar europees model en de verhevigde
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inzet van politie en justitie als repressief orgaan tegen binnenlandse
oppositie, door Korthals-Altes beschouwd als de twee belangrijkste
- prioriteiten noodzakelijk voor de europese eenwording, brengen grote
gevolgen met zich mee.
- Het omkeren van de bewijslast, zoals die is ingevoerd bij verscheidene andere registratie- en kontr8lemaltregelen, vinden we ook bij
justitie terug. Een voorbeeld is het plan om beslag te legen op goederen of geld. De eigenaar dient dan aan te tonen hoe ij of zij
aan de spullen of het geld gekomen is.
- De toenemende vervolging van soft-drugsgebruik is duidelijk op
europese leest geschoeid. Hetzelfde geldt voor de vreemdelingenwetgeving, de meldingsplicht, uitwijzing, etc.
- De anti-kraakwet is nu al een jaar van kracht.
-,_De poging om mensen te veroordelen met behulp van artikel 140
gaat in de richting van een politieke strafwet.
- Het aantal cellen is uitgebreid, er zi'n zelfs voorstellen voor het
vasthouden van meerdere mensen in één cel.
- Er zijn plannen om de politie het recht te geven iedereen te fouilleren.
- Er zijn tenslotte nog nieuwere ideeën om de schietinstrukties van
de politie te verruimen.
- . De herschikking van politie . en justitie in repressieve zin, verloopt met grote snelheid.
Belangrijk voor de beheersing van binnenlandse ooposizie, zeker
gekoppeld aan een drastiese verandering van het produktieproces,
natuurlijk de vraag of ze in start zijn hun maatrezelen de arbeiders en arbeidsters ( al dan niet werkend ) door de strot te douwen.
Door middel van het pressiemiddel van de massawerkloosneid zijn er
al grote verschuivingen binnen de arbeidsverhoudingen opgetreden,
in de richting van een ( door de ekonomiese elite geNenste ) fleksibilisering van'de arbeid. Een groeiend percentage van de arbeid wordt
verricht door middel van overwerk, ploegendiensten, oproepkontrakten
- en thuiswerk. Dit werk wordt'vooral door eidei*tit het produktieproces
geweerde vrouwen verricht, in volstrekte rechteloosheid, en voor
een onvoorstelbaar laag stukloon.
Het gemiddeld uurloon daalt, de individuele arbeidsinzet wordt ver_ hoogd e ten bate van de fleksibele arbeidsinzet wordt het ontslagrecht
voor werkgevers versoepeld.
De door arbeidsburo's en bedrijfsverenigingen beperk:e definitie
van passend werk maakt het makkelijker werklozen te dwingen tot het
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aanvaarden van deeltijd-arbeid of tijdelijke kontrakten.
Plannen zijn er verder om na het minimumjeugdloon ook het minimumloon
voor volwassenen te verlagen, om de vrije zaterdag af te schaffen, etc.
Hoe een stelsel van maatregelen op verschillende nivo's uiteindelijk
een sluitend netwerk kan worden, is te zien aan de hand van het
" vreemdelingenbeleid ".
In een al jaren steeds meer op europees nivo afgesteld beleid, worden
alle bestaansmogelijkheden systematies afgebroken. De instelling van
de zogenaamde " sanitaire gordel " om europa wil zeggen dat er vanuit
de 3 e wereld niemand meer in kan en dat degenen die er al wonen, worden uitgewezen. Nederland vervult in dit beleid een voortrekt:ersrol.
Nederland neemt al jaren veel minder vluchtelingen op in vergelijking
met andere landen en het laatste halfjaar loopt ze ook vooraan wat
het percentage uitwijzingen betreft.
Steeds grotere groepen mensen worden botweg illegaal verklaard.
Een vergunningenstelsel met onmogelijke eisen is ingevoerd. De kontróle
wordt opgeiroerd via een meldingsplicht, die overigens al langer bestaat. Als sanktie volgt een onvermijdelijke deportatie via de ge .ciliede
uitwijzingsmachine.
Het staatsapparaat institutionaliseert het racisme door degenen,
die door racisme marginale kansen op huisvesting of werk he'oben,
onmiddelijk af te wijzen. ';een werk-geen huis-geen véi.bligsvergunning-uitwijzing.
Als de laatste voorstellen van staatssekretaresse Xorte-van remel
.- doorgung vinden, worden de diverse ( nieuwe ) databestanden voor
deze racistiese doeleinden gebruikt. Binnen deze voorstellen wordt al
ien meldingsplicht bepleit voor de ambtenaren op huisvesting, sociale
dienst, binnen het onderwijs, de gezondheidszorg. Zij moeten " illgalen " aan hun loket melden bij de vreemdelingenpolitie.
Het netaerk van registraties bij de diverse instellingen kan zo worden gebruikt om mensen volledig uit de maatschappij te weren, afgesloten van alle bestaansvoorwaarden.
Persmektief
Er is een gezamenlijk belang bij verzet tegen de politieke, eiconomiese en militaire reorganisaties, naast de noodzakelijke strijd
van elke afzonderlijke bevolkingsgroep tegen de anntasting van haar
specifieke levensvoorwaarden.
Niet alleen omdat verschillende maatregelen ons allen treffen. reel-54-
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meer nog omdat, iedere keer wanneer de he rsende klasse het verzet
van een bepaalde groep weet te verzwak.en, haar greep op het geheel
groeit.
Zo zal de sta•.t aan een suksesvolle invoering van een identifikatieplicht voor een door het overgrote deel van :ederland verguisde groep
als de voetbalsupporters argumenten galn ontlenen vo'r een uitbreiding van die legitimatieplicht. En sinds het gelukt is om de Zamilvluchtelingen als eerste groep in een bed-bad-broJd-regeling te dwingen, is het in een snel tempo " normaal " geworden deze kampmethoden
op steeds grotere groepen vreemdelingen toe te passen.
Hoe teoreties het op he: moment nog moge klinken: vo)r vrouwen;,
arbeiders en•arbeidsters, uitkeringetrekers, buitenlanders, ik het
aen gezamenlijk belang om offensief aktie te voeren tegen de invoering
van dergelijke ma•:tregelen. Het defensief, je beperken tot strijd
voor groepsbelangen, biedt uiteindelijk weinig meer dan stapsgewijze achteruitgang - wat ze bij de ene groep nog niet lukt, halen ze
op een ander front wel weer binnen.
De gevolgen daarvan - moedeloosheid, individuele machteloosheid en
vervreemding - zijn in de laatste twintig jakr nog niet zo groot geweest. Zowel bij de grote groepen mensen met weinig of geen perspektiet, als bij degenen die zich in de afgelopen jaren hebben verzet.
Het do,rbreken darvan is een' voorwaarde voor overleven,' het begin
van het einde van het isolement.
Dat is ons perspektief hier, in het " hoogontwikkelde " westen.
dat in het besef dat de strijd voor onze vrijheid onlosmakelijk
eerbonden is met de bevrijdingsstrijd in de 3 e wereld. De ontwikkeling
van een verenigd europa betekent ook een verslechtering van het perspektief van de bevolking in de 3 e wereld. '..;et hen en de strijdenden
in europa zijn wij verbonden.

:Zet dit kommuniiee willen wij etn bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een perspektief. Een bijdrage over het hoe en waarom van
_ ontwikkelingen en hun samenhang. Om zo, ondanks onderlinge verschillen,
zicht te krijgen op gevolgen die geme.•nschapoelijk zijn, en om van
daaruit de noodzaak tot gezamenlijk verzet te onderkennen en strijd.
te ontwikkelen.
REVOLUTIONAIR COMMANDO NO PASARAN

laillaff JOL
Tonight we took action against many Shell ge.stations all over the
Netherlands. We cut fuel honen, sabotagemm psy-machines, polluted
underground fueltanks with smid and rugar end pai ► ted a lot of
slogans.
These actions are a protest against Sheilt prominent robe in
keeping the South African apartheid regime in the ~die. At
multinationals as Shell do not know a feeling of resp onebility, and
look at moral and political Issues only from s finandial point of
view, we tried to cause a considerable drop in the f miseries of
Shell in the Netherlands at least for one day.
White the block resistance in South Afrie.a for years has been
asking for economie
sanctieos and desinvestment by foreign
companies as a possibiiity to stop the reprstsion by the regime
Shell wilt only comice!r withdrawing when the turnover and profit
margins are threatened. Human lifes do not count for such a
company. In this way Shell's behavlour in South Africa does not in
emenda offer from wiet- it is doing in other countries. Everywhere
in the wortel, whether it is in Nigeria, Iridonesie, Brazil, El Salvador
or the Netherkinds, whether investments in the gas- and oit
Production are concerned or in chemicals, bbtechnology, forestry
or mining. Shell hes the same priorities everywhere. The economical
developrnent of a country, the welfare and weilheing of lts
inhabitants and of Shell employees, and the protection ot the
_ environment are totally unimpot tart to Shell.
S A multinational is only interested in turnover and profit.
We direct our actions against the Shell group as this company is
more or le the • major foreign peter of the apartheid econorny.
Together with • BP and Mobil Shell is one of the three largest
foreign Investors in South Africa with a capita% of ()fis. 1 billion
M But what clearly distinguishes Shell from BP and Mobil is that
it spreads lts investments over many more branches of Industry,
and that it pfays a prominent rota in the sueelv of crude allUndoubtedly Shell of all the large oilcomeanies was and is most
involvecl in the import of crude oil in South
Africa, and
comenuently iro the evading of the Ooec boycot and the voluntery
UN-embargo against the country. Recent information shows that
Shell wilt 45 tankers with crude MI from Brunei to South Africa
between '82 and '86, which covered a considerable part of the
energy consumption in South Africa in these years. As South Africa
itself has hardly any oil and naturel gas resources Stien rale in
keeping the oiistream f boring to South Africa is vitel for the
survival of the regime.
Besides the Shell group has large investments in many sectors, en
ailrefinery and a chain of 800 gasstations, many chemical plants

(prociucing e.o. synthetic materials, chemicals, insecticiden and
~halt), a large coalmine, e number of Mc-, tin-. leed- and
wolfram-mines and e vast forestry project.
And verg important, Shell supplk3s large quantities of oii, petrol,
asphalt and (093 rem materials for napelen to the South African
army and police, which makes the company co-responsible for the
apartheid terror in the townships and the frontihe states.
All this mekes Shell one of Pretoriat major beign helpers, if not
the most important one. Consequently Shell is the target when we
aam at the largest possible echnomic preseure en the racist regime.
We altree with the Duth anti-apartheid nevement, the KZA Kak"
etc. who choose Shell es their main object In their light against
apartheid. Moreover as Shell Is a partly Wet, company, and has
does con nections with the Dutch government. Roolvink and Zijlstra
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and ex-ministers,
for instance ere mombers of the board of
and the Shell groep Is closely connected
the Production end
sake of naturel gas In the Netherlands, ijitlicti, Mankt to the
fevourable arrengernents of ex-minister V Aardenne stilt ylelds
super profits. Consequently echoot' «galmt
lelt are allo actions
against the Dutch governrnent policles,
ChoosIng Shell es e target does not knply, !ever, that we forget
that e.g. Mobil, Texaco, BP, 1 otat e Chevron have !erge
investments in South Africa and certainly that we would ask
poepie to tank with theml
We are fully aware that mast Shell gatetiens are not entlrely
owned by Shell, only 10 or 20 large statie *long the highways
are. To the wolf Shell stations very of ten Shell only suppfies the
petrol, for which the owners pays a %tod price per liter.
We did not limit Oor actions to the statiema which are entirely
Shell owned. We we that for years the Shell gasstation owners
have been asked pofitely and with sine erity to wind up their
contracis with Shell as soon as posRible er to criticiw Shedre
support to the apartheid regime In public. It teems that for almost
all gasstation owners tuis is ton much trouble and that they prefer
to take the side of Shell supporting apartheid without criticisrn.
After all these years of begging in friendship we teel it is time to
increase the pressure a bit. So much is at zieke for the bleek
communities in South Africa that more patience teems crimlnal.
But the methocts we use are chosen wittlngly: we do not atm at
making the gasstation owuer unable to make t living, tart to make
him aware of his responsbdity, if a bit harsher than up to now.
There are plenty reasons to take action against Stolt, now and In
the future, until the co ► pany decides to stee fis support of the
apartheid regime and nue coportunities arise for a free Azenia. We
cal, upon everybody to contribute towards this In his or her own
way.
We dedicate our action to the 30 striking minera of the Rietspruit
coelmine (s(eo Shell °met!) who were besten and shot Into hospital
by the canpany police in August last veer.

Gisteren. 10 augustus. stond Ren&
terecht op verdenking van medeplichtigheid aan een zestal aanslagen met
een duidelijk politiek karakter. Na
een voorarrest van op de kop af vier
maanden was volgens officier van
justitie Van der Kerk 'wettig en
overtuigend' bewezen dat René zich
'schuldig' had gemaakt aan:
• Het veroorzaken van een explosie
bij het Van Heutzmonment in Amsterdam. in september 1984.
• Net af laten fikken van de Makro
in Duiven («geilst door RARA),
• Poging tot af laten fikken van de
Makro in Duivendrecht (helaas te
vroeg geblust: opgerilst door RARA).
• Poging tot af laten fikken van de
gedoodverfde paspoortdrukkerij Elbe
(KEP) in Schiedam (opgeiist door
kommen« NO PASARAN).
• Het af laten fikken van een Shell pcmpstation in Nieuwegein (tegelijk
met een aanslag op Shell-dochter
Boo t Olie in Alphen a/d Rijn opgaeist door RARA).
• Slangen snijden bij de Shellpomp
aan de Postjesweg in Amsterdem, als
onderdeel van een landelijke sabota geaktie tegen 37 Shell-stations in
Nederland (maart 1988; opgedragen
aan de 30 stakers van de Rietspruitmijn die in aug. '87 door de parti kuiler* mijnpolitie het ziekenhuis
werden «geknuppeld en -geschoten.
Rietspruit is 502 eigendom van Shell
en ligt in Zuid Afrika).
We hebben geen zin om in te gaan op
de poppenkestvoorstelling die naar
aanleiding van deze 'beschuldiging'
in het Amsterdamse Paleis van Justitie werd opgevoerd. We hebben geen
zin om woorden vuil te maken aan
technische kwesties over plakbandjes
met vingerafdrukken. verfsplinterstemvergelijkingen of kassabonnetjes van elektronikawinkels.
We verdommen het om argumenten te
zoeken waarmee we de verhalen van
machthebbers, politie en justitie
kennen ontzenuwen. omdat die nu eenmaal altijd zullen proberen om van
elke hen onwelgevallige politieke
daad een 'ernstige schok voor de
rechtsorde' te maken. En wij hebben
er geen enkele behoefte aan am In
te gaan op de moord-en-brand kreten
die de volgevreten machthebbers slaken als wij onze vingers naar hun
stoffelijke bezittingen uitstrekken.

Wij beschouwen de eis van zeven jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
tegen onze kameraad René als een regelrechte oorlogsverklaring eau ons
allen. Wij beschouwen de invallen
en arrestaties van 11 april j1.,
die uitmondden in het vier maanden
durende voorarrest en de gerechtelijke vervolging van René. als deel
van een groter geheel. Net sluit allemaal naadloos aan op de geschiedenis: de aanval van politie en lager
op demonstranten in Dodewaard, het
ontstaan van de Leagstandwet en de
moord op Hans Kok. of de aanval op
de Nijmeegs* kraakbeweging naar aanleiding van de ontruiming van de Na riinburcht zijn slechts merktekens
in de voortdurende reeks van pogingen der heersenden om bet verzet tegen hun onbegrensde en nietsontziende machtswellust te breken. Wij zijn
ons ervan bewust dat kriminalisering, repressie. hetzekampagnes. opsluiting en uiteindelijk folter en
moord de middelen zijn waarmee heersenden proberen het verzet tegen hen
de kop in te drukken. Wij reten dat
het besluit om in verzet te komen
automatisch leidt tot problemen met
de 'gevestigde orde'. Wij hebben dat
bij ons besluit ingekalkuleerd, oer
dat onze strijd tegen diezelfde 'orde' gericht is.
Wij hebben de strijd opgevat voor
een samenleving. waarin geen enkel
mens heerst over een ander mens. Een
samenleving zonder uitbuiting; leven
met vrijheid. Binnen die strijd zijn
wij kompromisloos, radikaal en bovenal: solidair. Met René. omdat hij
voor hetzelfde sta« als wij. Met
radikale strijd van groepen als RARA. No Pa of Nachtschade; met
iedereen die de strijd tenen overheersing heeft opgevat. René. maar
ook de ideeén van RARA, maken deel
uit van onze strekten« zijn ingebed in onze strijd. Een strijd die.
zo leert de geschiedenis. die zal
doorgaan totdat het doel bereikt is.
René zal zeker niet de laatste politieke gevangene zijn die de 'gevestigde orde voor zich opeist. Hij
zal zeker niet de enige zijn die gebruikt wordt als afschrikwekkend
voorbeeld voor al die anderen die
ook in verzet zijn gekomen, of dat
van plan zijn. De stap die de machthebbers op 10 augustus jl. zetten

toont dat zonneklaar aan. De fouillering van iedereen die de rechtszaal wilde betreden (inklusief «voketen en, pro fon«, de rechters),
de prominente aanwezigheid van de
politie rond het gebouw. de justitiele voorbereiding en de voor Nederlandse begrippen ongehoord hoge
eis zijn sinds de tweede wereldoorlog zelden of nooit vertoond, en
zeer zeker niet in die kombinatie.
Wtj zijn dan ook slechts geinteresseerd in datgene wat Ren& tijdens
'zijn' proces zelf te zeggen had.
De burgelijke media hebben zich, ieder op hun eigen wijze maar verder
identiek, inmiddels uitgeput om de
Juridische prietpraat tot op de komma een de lezer/kijker/luisteraar
uit da doeken te doen; wij kunnen
ons daar buiten houden. Wij laten
ons door die hele toestand slechts
sterken in de kracht van onze ideeen. Het gevangen zetten van onze kameraden kan slechts leiden tot verhevigde voortzetting man onze strijd.
Op 24 augustus es. zal rechtbankpresident Michels de volgende stap zetten door uitspraak te doen. Net door
de machthebbers gekreierde klimaat
doet vrezen dat hij Ren& een straf
op zal leggen. De aard van die straf
doet wat ons betreft niet ter zake;
ilke straf is te hoog. Wat stelt
zo'n lullig RARA-brandje tenslotte
voor als je het vergelijkt met da
moordpartijen in de Zuidafrikaan«
townships? En wie is er nu de terrorist, de brandstichter of degene die
willens, wetens en met genoegen de
brandstof levert voor de pantserwagens die de moordende soldaten naar
de townships rijden?
Wij beschouwen het proces tegen René
als een provokatie, een regelrechte
aanval op onszelf. Wij zullen ons
niet laten intimideren, noch laten
afschrikken. Wij zullen de strijd
voortzetten, in al haar facetten.
Zelfs als ze ons opsluiten zullen
de machthebbers dat niet kunnen
voorkomen.
VRIJHEID VOOR POLITIEKE GEVANGENENI
AMANDLAI

A_KTIES SINDS DE INVALLEN
VAN ELF APRIL

Deze uitgave werd verzorgd doortp10
Ven Ostedestmat 233-d.
1073 Til Amsterdam,
Tel. 020-761773.
De opbrengst gaat in zijn geheel
naar René. Ook giften voor hee zijn
zé&r welkom) Storten kan op Biroer.
5859751 t.n.v. Ostadeblade Amsterdam
onder vermelding van 'TERRORISMEBESTRIJDING'.

En vergeet niet om Red te overstelpen met brieven en kaarten:
René Roemers«,
Penitentiaire Inrichting Demersluis,
Paviljoen 3. Wenckenbachweg 48.
1096 AM Amsterdam.

11-04 Kladaxies, spandoeken, zwaaien
in Amsterdam.
11-04 Slangen snijden; 3 Shellpompen
12-04 Haaksbergen.
12-04 Autobanden in de fik; solidariteit met 'RARA-arrestanten'.
Rotterdam.
Ruiten in. 2 Shellpompen Deern
Slangen snijden; 2 Shellpompen
Utrecht.
13-04 Slangen snijden: Shellpomp
Haarlem.
14-04 Picket Shellpomp Arnhem.
17-04 Slangen snijden: Steelloos, Apeldoorn.
21-04 Plaket Shellpomp Arnhem.
22-04 Slangen snijden, telwerken kapot. 4 Shellpompen Tilburg.
24-04 Plaket tegen Shell. Arnhem.
27-04 Slangen snijden, kalken; Shell
pomp NUnsherenland.'
05-04 Picketline. Arnhem.
09-05 Voorraad vervuild, kalken.
10-10 slangen snijden; Regionaal
Distributiecentrum Shell Eindhoven.
Slangen snijden. kalken; 2
Shellpompen Den Haag.
Sabotage vrachtwagens. kalken.
voorraad vervuild; Shell Thorma Hilversum.
12-05 Plaket Arnhem.
Slangen snijden. kladden, kalken. Shellpomp Rotterdam.
18-05 Demo tegen Shell en gemeentelijk anti-apartheidsbeleid.
Nijmegen.
19-05 Picket Arnhem.
26-05 Plaket Arnhem.
31-05 Slangen snijden. Shellpompen
01-06 in Nijmegen. Wijchen, Venlo.
Slangen snijden, kalken. sloten lijmen: 3 Shellpompen Utrecht.

02-06 Picket Arnhem.
04-06 Slangen snijden. Shellpomp
Tilburg.
05-06 Shellshops in brand, 2 Shell pompen Zeewilde.
05-06 Viadukten kalken tegen Shell. —
Rijksweg H'lem-A'dam.
06-06 Inbraak havenoverslagbedrijf
CASA: slaat 2-A kolen over in
Amsterdam.
08-06 Folders delen; KLM-stewardessen tegen apartheid en KLMvluchten op 2-A: Amsterdam.
16-06 Slangen snijden, voorraad vervuild. Shellpomp Leiden.
Eind Opzegaktie Volkskrant i.v.m.
juni beleid t.o.v. Shell (advertenties e.d.).
20-06 Poging brandstichting Shell pomp Broek in Waterland. 20-06 Affiches geplakt; Utrecht.
23-06 Blokkade Centr. Distr. Depot
Shell; Utrecht.
04-07 Shellpomp aangepakt Den Haag,
1 arrestatie.
05-07 Kladaktie tegen Shell. Haarlem.
09-07 Slangen snijden, ruiten in.
spijkerplanken gelegd: Shellpopen in Blerick en Venlo.
14-07 Slangen snijden, kalken: Shell
pomp Rijksweg bij Lam
17-07 Slangen snijden, ruiten in:
Shellpomp Nieuwegein.
Ruiten in bij SHV (2-A kolen
im/exporteur) in Utrecht.
10-08 Plakaktie tegen Shell e.a.
multinationals: Amsterdam.
09-08 Manifestatie, aanwezigheid
10-08 rond het proces «oen René.
08-08 Slangen snijden, geldautomaten
lijmen. kalken, voorraad vervuild: Shellpomp Haarlem.
11-08 Slangen snijden. gekalkt, vernield: 3 Shellpompen Nijmegen.
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1:59145.
Op het moment dat SWAPO-guerilleros afgeslacht
worden door Zuid-Afrika 4 s terreurbattallon .
Koevt,pafsndgetuorVNen
daarmee door de Nederlandse staat (slechts
30 marechaussees maar van grote politieke
betekenis);
Op het moment dat van den Broek openlijk
zegt (wat in de praktijk-valide Nederlandse
en Europese buitenlandse politiek allang
een feit is) dat de Nederlandse staat in
navolging van Thatcher een dialoog wil met
- de blanke racisten in Pretoria en de sankties
moeten worden teruggedraaid;
Op dat moment verzamelt een groot deel van
de radikale beweging van Nederland haar
krachten voor een imago-blokkade tegen één
van de ekonomiese pijlers van het apartheidssysteem: de Koninklijke Shell,
KOMMUNIKEE
-

-

Vannacht hebben wij bij het Thermo Shell ,Centrum aan de
Vreelandseweg te Hilversum een brandaanslag uitgevoerd, met
gebruikmaking van 2 jerrycans benzine + ontstekingen:
De radikale solidariteitskampagne met de strijd in Zuid-Afrika
is zeker niet tot stilstand gekomen.
In Nederland is die kampagne ononderbroken voortgezet en ook
in andere West-Europese landen (BRD, Denemarken) nemen de
akties eerder toe dan af.
.Ondanks dat kunnen we wat betreft Nederland stellen dat die
kampagne hapert en in een crisis lijkt te geraken.
Op dit moment is vrijwel alle aandacht van de radikale
beweging gericht op de Shell-blokkade georganiseerd door
het komitee Shell uit Zuid-Afrika (SUZA);
Een soort doelgerichtheid, die niet uit het niets komt maar
het geva.ir loopt zich tegen zichzelf te keren.
De oproep een aktie tegen Shell te voeren, wordt dozr ons
-in zijn algemeenheid-ondersteund.
Wij vinden echter dat deze blokkadeaktie zich in verregaande
mate heeft gekonformeerd aan de sosiaal-demokratiese politiek
van de komitees en in die zin inhoudelijk in een sterk
defensieve positie is beland. .
-' Wij willen met deze aanslag en dit kommunikee een bijdrage
leveren aan de diskussie over strategie en perspektief van
radikale, revolutionaire anti-apartheidsstrijd, als een
onderdeel van de strijd op alle terreinen van het,leven.
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Allereerst willen we duidelijk stellen, dat het ons er niet
omgaat dat een blokkade niet goed zou zijn.
Of dat aktievoeren niet oft spektakel zou mogen zijn.
Binnen zekere krachtsverhoudingen kan een blokkade een
effektief laagdrempelig aktiemiddèl zijn.
Onze kritiek richt zich dan ook niet op de middelenkeuze;
een blokkade is niet beter of slechter dan een brandbom.
Dat tegenover elkaar zetten is een schijntegenstelling. Warhetons mgatisdat kies/kampgnes,'indtgeval
gericht op de strijd tegen apartheid; tot inzet-zouden
moeten hebben dat onze sterkte, ook op langere termijn, wordt
vergroot en uitgebouwd.
"Het politieke klimaat een klein beetje veranderen" zoals
het SUZA haar doelstelling uitdrukt, houdt volgens ons
méér in dan een takties konsept te ontwikkelen, dat niet
veel langer dan drie dagen duurt.
Effektiviteit draait niet slechts om image-beschadiging.
Wat apartheid is moge bekend worden verondersteld.
Bekend is ook dat de Nederlandse staat er een strategies
belang bij heeft dit in stand te houden, dan .wel ietwat aan
te passen. En dat diezelfde staat de politieke en ekonomiese
voorwaarden schept voor multinationals als Shell om te
kunnen opereren.
Shell's kollaboratie met het apartheidsregime is allang
bekend, qua image valt er weinig meer te beschadigen.
Een grootse aktie tegen Shell nu, zou een Vitdrukking moeten
zijn van de verzamelde ervaringen van jarenlange militante
anti-apartheidsstrijd.
Het zou moeten voortborduren op een geschiedenis waarbij
de ontwikkeling van de politieke inhoud centraal staat en
het doel is steeds meer zicht te krijgen op het perspektief.
Natuurlijk is het uitgekozen doel van de blokkade niet zonder
geschiedenis.
Shell is de afgelopen jaren speerpunt geweest van vele
militante akties en kampagnes.
Met als doel het bedrijf, als één van de handlangers van het
apartheidsregime, steeds weer als zodanig te'brand'merken
en zoveel mogelijk schade toe te brengen.
Daarnaast zijn er aan de hand van deze akties diskussies
•gevoerd over het perspektief van verzet en is geprobeerd
meer samenhang en kontinuïteit te ontwikkelen.
Op deze noodzakelijke ontwikkeling bouwt het SUZA niet voort.
Illustratief daarvoor was het moment tijdens de eerste aktiekonferentie in Paradiso, waarop het.SUZA nadrukkelijk weigerde
om de eis 'René Vrij' in deze aktie op te nemen.
.De diskussie hierover werd geneutraliseetd met de opmerking
dat de eis '1andela Vrij' ook niet werd gesteld.
Daarmee werd totaal voorbij gegaan aan het feit dat René
veroordeeld werd op beschuldiging van deelname aan/of organisatie
van akties, die door grote delen van de radikale beweging
worden gesteund..Beschuldigd van *lidmaatschap* -van groepen
die zich in bun publikaties/kommunikees steeds nadrukkelijk
als onderdeel van die beweging hebben geprofileerd.

es

-

-

-

-

Anderzijds werd op dezelfde konferentie door het SUZA geen
enkele kritiek geleverd op.de aan de blokkade deelnemende
sosiaal-demokratiese groeperitgen en organisaties.
Deze konden, zonder enige vorm van politleke'diskussie, hun
variant van geweldloosheid dwingend opleggen aan alle
aanwezigen, op straffe van hun uittreding uit de blokkade.
Een keuze voor geweldloosheid op déze gronden is er niet
één die recht doet aan de noodzaak van anti-parlementaire
politiek op alle nivo•s.
Ze wordt onbediskussieerd op ons bord gegooid.
Te - stellen dat een konfrontatie met de politie ten alle tijden
ult.de weg gegaan moet worden,. omdat "rellen ons meer zouden
schaden dan Shell" (SUZA); ontkent het politieke karakter'
van de inzet van de smeris.
Zoals de verhoudingen nu liggen, is de keuze van van Thijn
de politie in te zetten, als de blokkade effektief wordt,
niet slechts een openbare orde overweging.
Het is een poging het blokkade-initiatief binnen de sosiaal-demokratiese marges te dwingen.
Radikale, revolutionaire politiek en de zogenaamde openbare
orde zijn nu eenmaal twee onverenigbare grootheden.
Eén van de doelstelligen van het SUZA is bewustwording en
diskussie,
Er wordt een beeld geschilderd van Shell als dé totaalvijand,
bét grote monster.
...:19ns is onduidelijk hoe dit moet leiden tot "bewustwording.
Bewustwording waarover dan?!
Eet belangrijkste gegeven voor een zinvolle diskussie over
anti-apartheidstrijd ontbreekt namelijk.
-Want noch Shell (of welke multinational dan ook) is alléén
verantwoordelijk voorde instandhouding van apartheid en
onderdrukking.
Apartheid en onderdrukking bestaan nog steeds bij gratie van
de steun van de Westerse staten,en meer nog dan dat:
"Apartheid is geen soort beschaving die verschilt van die van
het Westen, maar het is de ruwe, ongeslepen kant ervan.
Apartheid is geen smet op de Westerse beschaving, maar het
dart ervan. Apartheid is de lens waardoor je het geheel kunt
zien, een mikro-kosmos, een openbaring van wat de Westerse
beschaving in werkelijkheid eigenlijk is." (Cedric Nayson)
Anti- apartheidsstrijd zou zich dan ook tegen de politiek
van de Nederlandse staat moeten richten.
Het lijkt een bewuste keuze van het SUZA de rol die de WestEuropese staten spelen niet te willen betrekken bij het inhoudelijke diskussieproces rond de blbkkade.
Een keuze om de lijn niet door te trekkmn naar een aanval
op de politiek van de Nederlandse _staat.
Omdat dan het brede samenwerkingsverband met sosiaal-demokratiese organisaties en komitees wel eens in duigen zou kunnen
vallen. Hetgeen tenkoste zou gaan van de zo nagestreefde
massaliteit.
Klemzitten,.noemle dat !
-

-
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De verbreding die het SUZA.- komitee gezocht heeft, is geen
verbreding van anti-parlementaire politiek.
Het is een bewuste verschuiving naar rechts, richting
sosiaal-demokratie, ten koste van de radikaie :delen van-de.beweging.
.Ieder op hun manier presenteren de AAM en het SUZA de blokkade
dan ook als een goed antwoord op respektievelijk slangensnijders en/of 'brandstichters'.
Wij twijfelen zeer aan- - het politieke rendement van-deze áktie,
zoveel konsessies zonder enig zicht op wat wij eraan over -houden. De koalitie-politiek van het SUZA-komitee bntvikkélt zich niet
op basis van eigen kracht maar vanuit de optiek dat wij de
sosiaal-demokraten harder nodig hebbeh dan zij ons.
Op deze manier wordt verbreding, vervlakking.
Binnen de anti-Shell kampagne heeft de blokkade teveel het
karakter van een eindpunt. Misschien niet de bedoeling van
de organisatoren maar de konsekwentie van hun keuzes.
Wij hebben ons bij de keuze van dit objekt doelbewust niet
buiten de lopende kampagne willen stellen.
Maar wij willen het hier niet bij laten.
Het kan nooit voldoende zijn om groepen op te roepen:
" de blokkade als aktie tegen racisme daar, ook op één of
andere manier te verbinden met racisme hier". Dit zo door
het SUZA geformuleerd als 'indirekt doel' ontkent het wezen
van anti-apartheidstrijd.
Anti-apartheidsstrijd is handelen vanuit het bewustzijn
dat de krachten die apartheid in stand houden dezelfde
krachten zijn die onze werkelijkheid bepalen.
Een werkelijkheid, die bestaat uit groeiend -é tegenstellingen;
verpaupering, vereenzaming, deportaties van 'ongewenste
vluchtelingen', het afschrijven van groepen mensen, seksisme
en racisme.
In de ontwikkeling van het politieke proces hier, in onze
strijd, moet de scherpte van deze verhoudingen terug te
vinden zijn.
Mét spektakel, spektakulair soms, maar bovenal met een lange
adem én de inzet om strukturen tot stand te brengen, die op
basis van inhoudelijke verbondenheid, het sukses (of
mislukken) van een aktie overleven.
'Een politieke mobilisatie die dit terzijde, als 'indirekt
doel',stelt, is een doodgeboren kindje.
Wij zijn ons ervan bewust dat de praktiese ontwikkeling van
die kracht de komende jaren meer en meer van ons zal vragen.
Zowel op het gebied van het opbouwen van een stevige politieke
infra-struktuur én organisatiestrukturen als bijvoorbeeld op het
, gebied van de bajesstrijd.
Ons niet te laten isoleren, vervreemden van elkaar, maar te
vechten voor kollektiviteit en in dié strijd voor een ander
leven steeds méér mens te worden, dat is wat binnen en buiten
de muren met elkaar, verbindt.
En dat is tegelijkertijd wat de staat koste wat kost kapot
wil maken.

-
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Naarmate revolutionaire politiek aan kracht wint, zal de staat
de repressie uitbouwen, sporend met de noodzaak van Europese
eenwording en harmonisatie.
Zo was ook de operatie van.11-4-1988 een slagin de lucht,
met de *bedoeling af te schrikken en te intimideren.
Het zullen belangrijke jaren worden;
OS we nemen onszelf serieus en we ontwikkelen ons -in de
breedtè van het gehele maatschappelijke spektruM- tot een
faktor van betekenis. Tot een kracht die je met rècht en
reden als tegenmacht kan aanduiden, of we verworden tot een
politiek- kultureel randverschijnsel.
Ve zullen een antwoord moeten formuleren ten opzichte van
de voortschrijdende ontwikkeling van vervreemding, internationale uitbuiting en onderdrukking.
Dat antwoord moet stap voor stap bevochten worden..
Samen met al diegenen die het aangaat én die het willen,
in diskussie én praktijk met betrekking tot de anti-patriarchale, anti-racistiese en anti-imperialistiese strijd.
Binnen dat proces zullen we onze eigen identiteit, als
revolutionaire beweging, verder moeten profileren.
Het versterken van de eigen kracht is absolute voorwaarde tot
samenwerking én het sluiten van al dan niet tijdelijke bondgenootschappen uit taktiese of strategiere overwegingen.
Groepen als RARA wordt wel eens voor de voeten geworpen dat
ze een politiek zonder perspektief zouden bedrijven omdat
dergelijke militante kernen niet toegankelijk en derhalve
geïsoleerd zouden zijn.
1 rgool IwitXsiak1111g:1;n:%Mntzlle beperkingen.
g:kg2er d da.nooit
massaal kan worden.
strijd altéén
Waar het echter om gaat, is de samenhang tussen de verschillende -strijdende- groepen, op alle nivo's.
Daarbinnen kan én moet een militante praktijk bijdragen aan
de ontwikkeling van het revolutionaire, politieke proces hier.
Door grenzen te stellen, de woede een stem te geven, te laten
zien dat verzet mogelijk is.
Als dat de basis is, als de militante praktijk de gezamenlijke
diskussie voedt en andersom, dan zal er van isolatie ook geen
sprake kunnen zijn.
Dan kunnen we verder.
Wij.zullen ons daar volledig voor inzetten.

om.

REVOLUTIONAIRE
ANTI
RACISTIESE

-STEUN DE REVOLUTIE IN ZUIDELIJKAFRIKA, 'VORM HET FRONT IN WEST-EUROPA
•

-SOLIDARITEIT MET DE STRIJD VAN DE
HONGERSTAWK(ST)ERS IN DE BRD
-VRIJHEID VOOR HAM EN MUSTAFA
-SOLIDARITEIT MET ALLE STRIJDENDE
GEVANGENEN •
-VLUCHTELINGENBELEID'IS EUROPESE
APARTHEID, STOP DE DEPORTATIES
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Vannaoht hebben wij twee brandaanslagen gepleegd bij de Districtskommandant Gelderland, Vijverlaan 107, Arnhem en bij het District
Overijssel, Prins Bernhardlaan 2 te Oldenzael. Alletwee behorend
tot dc Koninklijke Marechaussee.

De binnenlandse vijand
"De fuikfunctie van onze grenzen vervalt:
ongewenste vreemdelingen maar ook bijv.
buitenlandse kriminelen zijn struks veel
minder zichtbaar. Aan de grens wordt je
met ze gekonfronteerd, in het binnenland
moet je ze opzoeken".
Koormandant Kt4AR-brigade Zevenaar.
In september 1938 krijgt de Tweede Kamer twee brieven over de
Koninklijke Marechaussee. De minister van Defensie en de staats-.
secretaris van Justitie kwemen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid,Anet de mededeling dat 200 van de 325 marechaussees, die
overtollig warden door het wegvallen van de perso:tenkontrole aan de
oostgrens, worden ingezet voor het binnenlandse toezicht op vreemde.
liegen.
In het kader van de jou vertraagde invoering van de Schengenakkoorden, zullen de binnengrenzen tussen de Benelux, Frankrijk en de
Bondsrepubliek geleidelijk aan opgeheven worden. Dat schept o.a.
beheerspróblemen.m.b.t. het weren van 'ongewenste vluchtelingen'.
De kontrole aan de buitenseentan moet naar binnen worden verlegd.

•
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Volgens de toenmalige staatseeoretarie van Justitie Korte van Hemel
"heeft Nederland een grote aantrekkingskracht op illegalen". Deze
moeten dan ook, volgens haar, in de nieuwe situatie zonder binnengrenze:
•opgezocht' worden in de grote steden.
Hier ligt nu een nieuwe taak voor de KMAR. De KNAR is een keurkorps,
ressorterend onder het . Ministirie van Defensie.
Al in de jaren zeventig werd . er op aanvraag van de minister van Justi-

tie een detachement KNAR-opsporingsambtenaren, lp het kader vande recht
chebijstand, toegevoegd aan de vreemdelingenpolitie van Amsterdam. Be_ last met het opsporea en uitzetten ven illegale vluchtelingen.
Deze ontwikkeling zet zich door. De marechaussee zal als een soort
vliegende brigade in de grote steden worden ingezet, speciaal belast met
het opsporen van mogelijke illegalen.
r '0-1 het kader ven de vreemdelingenwet is het mogelijk iemand'aan te houden en te kontroleren, als er een •redelijk vermoeden bestaat dat lemen<
vreemdeling is'. Dat het 'redelijk vermoeden' meestal gebaseerd is op
huidskleur laat zich raden. De uitspraak "door onze ervaring kunnen we
- illegalen herkennen aan hun uiterlijk" gedaan door dén van de leden van
dit vermaarde korps, spreekt boekdelen.
In de strijd tussen gemeente- en rijkspolitie, of beter nog tussen het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie, heeft Justitie een grote
- 'mate ven . beleidsvrijheid afgedeongen. Bij de komst van regionale korpses
zal de burgemeester geen verantwoordelijkheid meer afleggen aan de
gemeenteraden, dat zou alleen maar teveel tijd in beslag nemen. De nog
aanwezige mipimale mogelijkheden tot kontrole van het gevoerde beleid,
i)-mullen dan geheel vervellen. Binnen deze ontwikkeling zullen de opaporingsteame van de marechaussee fungeren als voorposten van Justitie.
Niet gehinderd door welke vorm van kontrole dan ook, zullen ze als een
Zelfstandig apparaat binnen bet politieapparaat funktioneren. Met de,
rechtstreeks van Justitie gekregen, namen in de hand van op te sporen
vluchtelingen zal de jacht nog doeltreffender geréaliséerd kunnen worden.
Het is om dit alles dat wij hebben gekozen voor een eerste aktie tegen
di keurtroepen van dit vervolgingsbeleid, tegen de laarzen in de straat.

Meewel het de eerste keer is dat wij akties

uitvoeren tegen het

Nederlandse vluchtelin6enbeleid, willen we benadrukken dat dit op geen
enkele manier uitgelegd mag worden als een breuk in onze politieke
praktijk van de afgelopen jaren.

Daar zijn ook geen redenen voor. Noch de situatie in Zuid-Afrika, noch
de opstelling van de Nederlandse regering en bedrijfsleven: geven .daarvoor aanleiding. Alles wat er veranderd ie, ie dat het blanke apartheideregime meer politieke ruimte heeft moeten toestaan aan het zwarte
verzet. Maar de eisen van sanktiee en internationale isolering van het
blanke regime blijven onverkort gehandhaafd. Als voor vele anderen
blijft ook voor ons een prioriteit te toekednear wegen om het verzet
In Zuid-Afrika effektief te ondersteueen. Wij hebben dat in het verledel
gedaan en zullen dat weer doen!
De strijd tegen apartheid en racisme houdt echter niet op bij de grenze.
van Zuid-Afrika. Het anti-racisme heeft steeds het hart gevormd van onze
akties en verklaringen en met deze aktie verleggen we hooguit vat aksen-

il

ten. Eet aanvallen van het vluchtelingenbeleid is niet meer of minder
dan het trekken van konsekwenties uit eerder door ons ingenomen standpunten. Standpunten die inhouden dat onze solidariteit met de strijdend.
in de drie kontinenten onlosmakelijk verbonden zijn met de strijd tegen
de politieke, ekonomische en militaire instituties in het Westen. De
instituties dée de onderdrukking organiseren, voeden en ervan profiteren. In Zuid-Afrika is het racisme geinstitutienallseerd in de apartheid. Hier is het wettelijk gelegitimeerd racisme de basis van het vluci
gril telingenbeleid.

Op het moment dat het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid zich steeds
meer tot een keiharde arrestatie- en deportatiepraktijk, wordt het tijd
dat er bij ons -gepland- een aantal stoppen doorslaan. Omdat de terreur

tegen vluchtelingen moet stoppen. Omdat het vluchtelingenbeleid vreemdelingenhaat voortbrengt en het racisme kanaliseert.
Een werkelijkheid die tot ondubbelzinnig partij kiezen dwirigt. Het tot
beleid verheven racisme is geen ongrijpbaar : fenomeen. Er zijn direkt
verantwoordelijke personen, instituties en Organisaties aan te wijzen
die het beleid maken en uitvoeren. Zij lijn producenten van beelden van
vluchtelingen als 'parasiet' en skrimineel'.:
Zij zijn de ontwerpers, konstrukteurs en bedieners van de 'ambtelijke
molens' die menselijke waardigheid vergruizen en iedereen die toeschou( —eer blijft korrumpeert.
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS:
Art. 14.1: Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel-te zoeken en te genieten tegen vervolging.
Art. 13.1: Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en tvertoeven binnen de grenzen van elke staat.
het klinkt natuurlijk prachtig. Je knikt bij wijze van spreken al instemmend voordat de Onnen volledig zijn uitgesproken. Niet ten onrechtWereldwijd echter blijken de met de mond en pen beleden uitgangspunten
en resoluties alleen maar geschikt als o.g. propagandamiddel in de kou.
de oorlog« Vluchtelingen uit het Oostblok zijn jarenlang met open armen
ontvangen. Zij vormden het levende bewijs tegen het kommunisme. Vluch- .
.telingen uit het Zuiden daarentegen worden doorgaans bestempeld als
profiteurs en kriminelen. Daarmee wordt verdoezeld dat het ontstaan van
vluchtbewegingen voor het overgrote deel een direkt gevolg is van de
machtspolitiek van het Westen. Dat vluchtbewegingen vaak bewust gekrac
worden, als gevolg van puur kapitalistisch handelen van klups als het
I.U.F., Wereldbank e.a.. Vergeten wordt dat hongersnoden, armoede,
staatsgrepen, politieke repressie en sexueel geweld geen gevolg zijn
van natuurrampen, maar een direkte koniekwentie van de politieke,
ekonomische en sociale verhoudingen. De Koude Oorlog mag dan zogenaamd
afgelopen zijn; de oorlog tussen koord en Zuid wordt alleen maar geinte
siveerd. De vluchtelingen uit het Zuiden vormen pas echt een probleem
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voor het Westen op het moment dat een groeiend deel van die miljoenen
vluchtelingen hun problemen komen deponeren in ons vers aangeharkte
voortuintje. Dan pas ontstaan er politieke-, financiele- en humanitaire
problemen en zijn de regeringen van de Westerse staten ged swongen een ent
, - woord te formuleren op de aanspraak van vluchtelingen om hier asiel aan
te vragen. De belangrijkste reaktie van de Westerse staten is het net te
sluiten, Europa potdicht te maken. En pas den worden de tegenspraken
zichtbaar tussen die antwoorden en de met de mond beleden uitgangspunten•
enkele procenten worden voorzien van het stempel ., gewenst' als legitimatie en excuus om de overgrote meerderheid 'ongewenst' te kunnen ver-

klaren.
Het vluchtelingenprobleem is geen op zichzelf staand maatschappelijk ver.
schijnsel maar een direkte afspiegelingen van de eigendoms en machta_verhoudingen. Binnen die verhoudinben ..ordt elke individuele vluchte..ing uiteindelijk gereduceerd tot een koopwaar: allen zij waarvan kan
worden verwacht dat ze op korte termijn rendement opleveren zijn gewenst
'Gewenst'zijn bijvoorbeeld;
- Vluchtelingen die gebruikt kunnen worden als levende politieke propaganda, zoals tot voor kort vluchtelingen uit de Sovjet-Unie en uit
Onsteurcpese landen. Of zoals een gelimiteerd aantal Vietnamese bootvluchtelingen per jaar, terwijl men toekijkt hoe de rest, desnoods met
-

grof geweld, wordt afgevoerd, zoals de Britten dat deden in.Hong Kong.
Vluchtelingen die worden ingezet om bevolkingspolitiek mee•te bedrijve.
zouts Israel de Joodse Sovjet vluchtelingen gebruikt als pionnen in de
demografische oorlog tegen de Palestijnen. Zoals de Bulgaarse Turken
die worden gebruikt om de Koerdische aanspraken op hun nationale
grondgebied te breken, etc..
- Vluchtelingen die bruikbaar zijn om bepaalde problemen binnen de kapitalistische ekonomie op te lossen. Illustratief hiervoor is bijvr de
gretigheid waarmee de regering van de Bondsrepubliek haar grenzen open .

-

een miljardeninjek ateldvoruchingetdD.RHelvrt
tie op voor de ekonomie 'van de Bondsrepubliek. Tegelijkertijd ziet de
Zuid-Afrikaanse regering haar kans schoon en begint een wervingskampaé;
ne onder voormalig D.D.R.burgers om zodoende belangrijke funkties in
de ekonomie exclusief blank te houden.
'Ongewenst', en dat is meer dan negentig procent, zijnde miljoenen men-

sen Ult.Afrike,*Aziéen Latijns-Amerika. Voor het groOtste gedeelte
vrouwen en kinderen, uitgehongerd en door dbrlog verpauperd, die meestal
niet verder komen dan de vluchtelingenkampen in het land van eerste opvang (vaak een eveneens zeer arm buurland).

War

-

Ongwenst zijn bijna alle vrouwen die vluchten vanwege sexe-specifieke
vervolging. Verkrachting, mishandeling, elke specifieke terreur tegen
vrouwen wordt niet erkend als vluchtgrond. Niet eens wanneer die terreur
plaatsvind in de politiebureaus, tijdens razzia's of in martelcentra.
Oniiiewenst zijn bijna alle vrouwen en kinderen omdat ze volgens de kapitalistische maatstaven niet produktief gemaakt kunnen wordeh in het
9esten, maar ze daarentegen wel gewenet zijn in de landen vande drie
kontinenten om daar als arbeidereserveleger te fungeren voor de multinetionals.
Ongewenst zijn de uitgeweken verzetsstrijders en strijdsters uit landen
met een geweldadig en'fascietisch,: maar daarom niet minder bevriend re-

gime
( -17rzaak en gevolg van het ontstaan van vluchtélingenstromen worden door
de beleidsmakers koniekwent en uiterst zorgvuldig versluierd. 1e motieve
van meneen blijven buiten beschouwing. Evenals de belangen die leiden to
.

het stelsel van afwijzings- en toelatingskriteria.
Er eordt gebruikt gemaakt van verborgen kriteria bij het uitdelen de
stempels 'ongewenets, waarbij er zelden een integere beoordeling gemaakt wordt van het vluchtverhaal. Wat beoordeeld wordt is in hoeverre
(groepen van ) vluchtelingen bruikbaar zijn en de mate van gevaar die
ze kunnen opleveren voor de politieke en sociale stabiliteit. Daarnaast

zijn er nos de prektijken van de inlichtingendiensten (waaronder de B.V.
die met verblijfsvergunningen staan te zwaaien wanneer oen vluchteling
informatie verstrekt over een bepaalde politieke organisatie of daarin
wil infiltreren.
Sc neaaer.:

_

niet 5----£11--4---ete/

-

Schenger., proefballon voor een verenigd Europa en prototype van de maat-

scheppij die gestroomlijnd is volgens de behoeftes van het Europese kap:
taal. Ondanks de geheimzinnigheid, de enkontroleerbare *n zelfs voor
parlementariers ondemokratische wijze waarop de Schengen-partners met
elkaar zaken doen, spant men zich in om de loyaliteit ven de bevolking
te . verkrijgen. Eén van de belangrijkste middelen om dat te bereiken is
een brede ideolonische hersenspoelin‘ door de propa4ands van een hernieuwd Europees nationalisme. We moeten 'inernatinnaal en Europees geen
denken, de geweldige voordelen die eer. Europa zonder grenzen biedt moetworden binnengehaald. Maar daar moet wel wat tegenover staan: we moeten
ervoor zorgen dat ook het . nederlandst grondgebied er slechts is voor
sommige Europeanen, en dat al die geweldige voordelen niet ingepikt wor
zen door miljoenen 'vreemde elementen' die door alle goten van het Ver-
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enigd Europa dreigen binnen te komen als we even niet kijken. De buiten
grenzen van Europa moeten gebouwd worden vaneen steviger beton dan het
voormalige ijzeren gordijn. De ambassades in de landen van waaruit veel
vluchtelingen verwacht worden, worden een vooruitgeschoven grenspost
en voeren een aktief eontmoedigingebeleids. Vliegtuigmaatschappijen
moeten degenen die geen visum hebben op eigen kosten terug, vliegen.
Schengen (en nu de Europese Eenwording) biedt voor dit allks het instru
mentarium. Het stroomlijnt een blanle4 ederinnd-let-op-zwart5ederlandmentaliteit. Schengen biedt, door de harmonisatie van het asielbeleid,
een aantal internationale afspraken waardoor men met het recht in de ha
neer en meer mensen kan voorzien van het stempel 'uitgewezen'. Het levert de argumenten op om een verscherpt opeporinge en vervolginssbeleid binnen de grenzen uit te voeren om zo (volgens ons eileer Lubbert)
"het kat van het koren te scheiden".
En dit is ook de reden voor de schijnbaar onvermijdelijke marsroute die
werdt afgelegd in de richting van de legitimatieplicht. De verlegging
van de identiteitskontrole aan de grenzen naar identiteitekontrole in
het gehele land door mobiele brigades van de WAR. Een sluitend netwerk
met de, al geopperde, strafbaarstelling van hulp aan illegalen. Ze moeten een bepaalde mentaliteit k..eken. Iedere niet-witte moet het onweer-

legbare bewijs leveran geen illegaal, krimineef of terrorist te zijn.
Immers, wie wordt opgelegd zich te identificeren en wat wordt de aanleiding om iemand te dringen zich te identificeren? Op wie mag er door
de WAR gejaagd worden? De reeds eerder genoemde ervaring waar de KMAR
tr- zich op meent te kunnen beroepen om Illegalen aan hun uiterlijk te kun• nen herkennen berust op niets andere dan het Zeit dat ze zwart en wit
kunnen onderscheiden. Steun voor deze politionele vaardigheid komt o.a.
ook van 's lande prominente anti-racist, anti-apartheidstrijder bij uit
stek, korpsbeheerder van een van de mee %t 'racistische korpsen van dit .
land."De KMAR is een keurkorpe, inzetbaar als speerpunt bij prioriteit,
Ven de eerste orde en zal compenserend ingezet worden bij het vreemdelingentoezicht. De komst van de KNAR zal niet leiden tot razzia's op
(illegale) vluchtelingen", Van Thijn in een toespraak ter gelegenheid v
het 175 - jarig bcataan van de KMAR, want hij giet in de mentaliteit ven

KMA» en het d4ehoeksoverleg (burgemeester, justitie en p.olitiel . een
garantie tegen een dergelijke racistische politiek en repressie
In het bovenstaande hebben we een aantal kaders aangegeven van onze
eolidariteit met velen. ven de vluchtelingen. Het is belangrijk om deze solidariteit tastbaar te maken.
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Daarin gebeurt al 'veel: langs juridische weg, door akties, demonstraties, publikaties, het opzetten van samenwerkingsverbanden, etc..
Er wordt energie gestoken In het krel4 ren van opvang/woonruimte, het inzamelen van geld, het vinden van illegale baanijes en het'opzetten van
een alternatieve gezondheidszorg. .
Dat is allemaal een feit, meer we kunnen er niet omheen te konstateren
dat de racistische politiek van de staat in de breedte terrein heeft
gewonnen, dat de hersenspoeling op z'n minst ten dele werkt: Die winst
bestaat er vooral uit dat ze erin geslaagd is een soort algemeen 'volks_ emprinden' te kreéren , dat zegt dat de'bevolking op grote schaal bedrogen wordt door vreemde elementen v die slechte zeggen vluchteling te
zijn maar in feite dieven van onze welvaart.
Er ontstaat een klimaat waarin het gerechtvaardigd wordt om asielzoekers
krimincle groep te beschouwen en te behandelen. Dit zou ook in het
belang van de bonafide vluchteling zijn (wie ie dat???), zo wordt ons
voorgehouden.
In ronduit schokkende mate ie het hen tevens gelukt om het optreden tegen(illegale)asielzoekers onder een deken van verhullend taalgebruik
weg te schoffelen, en Iedereen te laten geloven dat de stekt nog zeer
beheerst en zachtzinnig optreedt. Gevangenissen heten opvangcentra,
interneringskampen heten vluchthoeven of -oorden, racisme heet ontmoedigingsbeleid, razzia's heten huisbezoek en ekonomies en sociaal afTegen de tijd dat de roer- .
knijpen heet een bed-bad-brood-regeling
kelijke inhoud van de woorden en de procedures duidelijk begint te wordt
ie het beleid al weer drie stappen verder aangescherpt.
-

"We zitten en wachten en kijken naar elkaars gezichten, het is hier net een gevangenis. Waar kur
je naar toe met 120,- zakgeld in de week?"
Koerdische vluchteling In interneringskac
Voor de rest wordt het stiller. Wennen worden weggestopt in kampen in de
polder. Uitgangspunten van beleid worden geformuleerd op geheime ont._ metingen ergens in Europa, de beleidsmaatregelen op kamertjes in Den
Haag. Ondertussen blijven de vliegtuigen opstijgen. Gedeporteerden kunnen niet meer protesteren. Velen worden opgestoten of erger in Turkije,
'barokke... degenen die morgen aan de beurt zijn zitten vandaag te
wachten in Nederlandse politiecellen en gevangenissen.
De strijd tegen dit staatsracisme moet wat .ons betreft, meer dan nu het
geval ie, geïntegreerd worden in de politieke praktijk van links. De
strijd om de rechten van vluchtelingen moet van een juridisch naar een
politiek nivo getild worden.
elfnon nr drit rácisrre moreel en politiek bestreden moet worden, ra-
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cisme en sexisme geen uitwassen zijn van dit systeem, maar behoren tot
het politieke instrumentarium van de heersende klasse. De maatschappelijke rijkdom van het Westen zou genivelleerd moeten worden. En met namt
met hen die gedwongen zijn te vluchten en zich vervolgens bevinden in
in een vijandelijke oMgeving die het Westen voor vluchtelingen en migrar.
ten is.
De vluchteling in het algemeen is geen 'objekt' van onze solidariteit.
Een dergelijke patronele houding laten we over aan politici; en endere
betaalde krachten die hun brood verdienen met de ellende van anderen.
Integendeel, iedere vluchteling hoeft ecn verhaal, en ieder verhaal bevat de belangrijkete elementen van de jonjste geschiedenis van het groot
ste deel van de wereldbevolking.
We weten dat het onmogelijk is om binnen de bestaande machtsverhoudingen
.ot werkelijke oploesingen te komen. Wij willen ons niet laten leiden
door wensdenken. Dit is dan ook niet meer dan een bescheiden bijdrage.
Maar uitgaande van onze geschiedenis, positie en praktijk onderzoeken we de mogelijkheden om een militante praktijk te ontwikkelen op bovenstaande thema's.
Dat het uiteindelijk om een wereld gaat zonder onderdrukking, uittuitine
en vergiftigin;e, zonder racisme en sexisme is . geen pathetische geloofsbelijdenis, maar de kern van het socialisme zoals wij ons dat voorstelle
De vraeg is echter hoe de stap.en op die weg eruit zie . Tegenstellingen
blijven toenemen, minder mensen krijgen meer mogelijkheden. Je zou denke
dat dat leidt tot &penning, zelfs verzet, maar we moeten konstateren dat
de kontrole . over deSeesteen. nieuwe gevangenis is geworden.
2.Terwij1 de verschillen tussen meer of minder arm, meer of minder vervolg niet vervagen maar in rap tempo aangescherpt werden, heeft verzemeld links er in de geschiedenis nog nooit zo belazerd voorgestaan als
nu. Sociale strukturen zijn verbrokkeld, organisatie» vereplinterd, idee
len lijken besmet, het doel is diffuus. Zonder hoog van de toren te willen blazen zullen we als links radikale en revolutioneire beweging mcete
pogen weer iets met elkaar op te bouwen. Uilitant verzet kan daarin een
belangrijke rol epelen, bet ken de vin et' op de tere plek leggen. De eer

sta stap zit dan in de herkenning, de opluchting dat er iets gebeurt.
De volgende stappen zijn veel moeilijker. We zijn alleennel produkten van
ieder voor zich en haar, wel met ide
deze Maatschappi j
len en woede, maar het omzetten in een gesemelijk perspektief zakt toch
vaak dagelijks weg om het gevecht om een persoonlijk perspektief, iets
wat jammergenoeg vaak niet hetzelfde is.
Toch willen we het aangaan, niet tegen beter weten in, wij weten heelgoe
dat militante aanslagen alleen niets opleveren. Een, twee, drie keer een
.

sectaculaire ektie verandert op zich ook niets. Wij zien het als een cilL

•
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bijdrage aan meer daden, ideein en diskussie.
De uitwijzingsmachine draait niet vanzelf, maar wordt draaiende gehoude:
door mensenjagers en schrigtafelmoordenears. En zo willen we ze ook in

- het openbaar behandelen. Het apparaat zelf blijft niet lapger buiten se
Zoals al eerder gezegd: de strijd van de vluchtelingen moet van een jur.
disoh naar een politiek nivo getrokken worden. Dat betekent dat het vlu.
_ telingenbeleid uit handen van politie, marechaussee en justitie getrokken moet worden. Dat de gedwonsen vestiging in kampen beeiddigd moet ► o/
den. de vreemdelincenbewaring en de speciale gevangenissen opgeheven en
gesloten moeten worden.
_Asielzoekers/eters moeten vrije toegang tot onze maatschappij hebben.
Dat betekent d4t ze kunnen beschikken over alle noodzakelijke finenciï2"
juridische, socuale, edukatieve en medische voorzieninjen. Dat zijn de
minimumvoorwaarden. Verder gaat het er.om de definitie van het begrip
t- ,-.'uchteling te veranderen. Te politiseren. Sexe-specifieke vluchtgronden:
e1s verkrachting, gedwongen verhuizingen, oorlog en vernietiging van de
zelfvoorzienende ekonomieén moeten worden erkend. Het begrip ekonomischz
vluchteling moet warden geschrapt en de mensen krijgen bij binnenkomst
bijstand van deskundige juristen offi van de SHELL, AKZO.BRUMEEL. PHILIP
enz. een schadevergoedingsprocedure te kunnen.starten namens henzelf en
de rest van de achterblijvende vluchtelingen. (geintje!)
Armoede moet een erkende vluchtgrond zijn. De oplossing daarvan ligt nie
)
in het terugsturen, maar in een fundamentele wijziging van de internatie
na l, ekonomische orde. .
Tot die tijd zullen wij het deportatiebeleid saboteren en aanvallen!

iet vriendelijke groeten,
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in d aag hebben wij een be d eheid
en korrekti e eangebracht'in, iiet..;'efiolale vervolgingsbeleid en het ministerie van justitie ebn -.
air je van eigen deeg gepresenteerd. We hebben daarbij debrulk ---:.:
»mat van wee ea.losieve ladln OA en senAildavertreger,, die.]
geplaste. • e en
e
.
keri • an
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=a aktie van vandaag' g n e er eng • e van de gebouw.
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at teat& de-IMAR, een woelt geleden«
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••
- • •

..
--_ .- •. - -: .- -.• ••••
...„---........
-•
.....
- ...:*, . - : • • :
i
e vernieuwing aan da buitenkant van dit gebouw houdt biet o2 bij
.e toegangapeort..Einnen wordt hard gewerkt aan een hernieuwde . :' •• .
prageving op het gebied van kontrole en repressie,
.. .,•,-.
aneileba-ar bevinden zich er de verantwoordelijker e planner• én -

trategen van een miadadig asielbeleid, vluehtelingenkampen: • :
.]ira - moderne bajeeeen en geautowatieeerde kontroleinstrumenten,
'neawenwerking met andere landen wordt hier een gekoyrdineerd

eatitieel beleid bepaald ter bescherming van de politieke en eko»'
wialese eenwording van Europa.
- •.,,,k.•
«- -,titie en binnenlandse veiligheid vormen samen dok van de.tarrel-,-•
i..4. waarop de europese eenwording konkreet plaatsvindt. • - .,;.:
:en voorlopig sluitstuk van de justitiV4 eenwording had de on3t
i4
zekazing van de, uitvoeringsevereenkomst op het D401801.-ikkoord ';•:..---•,•r.:/
boetes zija.
. •
4Iehemgenr is destijds op verkenning gegaan met vijf aan elkaar ':!...'gewa.agde•lidstaten van de E.G. gij gingen op. pad set d* vran8, koet die eenwording daadNerkelijk te realiseren:
loevmith
..en test.cawse dus, een politiek projekt, waarvan de betekenis veel verder reiktdan de grenzen die het aangeeft.
:iet ultaleI ve..n de ondertekening, uiteindelijk te wijten een het
mItbreken Van tegenmaatregelen ten. aanzien van de "poentinm_ ,•
immigraties broom vak miljoenen duitse burgers" ta t a, ~ZO* . -.:1!7:.
duitsers, niet alleen uit de DDR, waar ook Uil, b.ve jtoemebil
Borgde in Nederland voor enorme opluchting. DU hondelli"dt.
.:t..
protesten, die zich op het laatste moment opstapt:14%1411
-d
,....,
......._
gebrek Laan openbaarheid en parl.loipatie, de verga ander foie ,..::: - .,
regle‘ratie die dekengen Snhoudv enz., niet meer Viede . pagletep
'faire blo bla gekanaliseerd %e worden; ne luw ken .ioh Vanzelt:gP,:' :
Met hele parlement, inklusief groen-links, top:20,510h blij'AW:t ..:-:'vreden. terwijl het toch eoht niet hun protest was raamnazi
li
''
O
u.,•‘stel te danken was. Lohi haalde de bevue4ekastnjo uit lieér»gie
..
politieke vuur. . • .-•

De opzienbarende ontwikkelingen in Ooit- en triaden-europa ioriien niet.
de enige reden waarom het dak niet op het Sohengenhuis geze.z.,ward t *.
De bouw stagneerde 'eerderepalen en de vraag is:of die eigenlijk,
nog wel «kent.. ten deel valst materiaal is ~olijk lapmiddel". .
al door de twaalf lidstaten vet D de xa overgenomen. De respektielse..Illkeloordstukken uit de Schetgenovereenkonet werden bijgewerkt 1.
ma gespecifieeeid tot se als areenderlijke verdragen door do twaalf
•
ender4ekend kunnen worden. Nu al kent de 00 het verdrag over zot
aalelreck4 me. precies deze11:44 punten als het Schengen-akk6ord."..
Ebt dan ooi:, of het huis nu ~gebouwd.« onbewoond blijft, het .
tunda-ment staat.
mat die hernieuwde vormgeving van kontrole en repressie, 'maa-kan
kier sewerct wordA, beteken. ‘, is wel het duidelijkst zichtbaar op
het gebied van de asielpolitiek.
• titwijsinemsechine, waarmee asielzoekers gekontronteerd worden,
is de la,stste jaren steeds weer geperfectioneerds onder druk Su'.

bel siounerie van justitie worden grenekontrolei al door
smbaJise,des in hot land van herkomst zelf, of door de luohtveart~tschappljen uitgevoerd. Do asielprocedure ie steeds verder
verko•t& wat inhoudt dat ambtenarenvan justitie via een komputerxitdra..al bepalen ot iemand kan blijven of niet. Br vindt een
aktief opsporingebeleid 'plaats: razzia's in penelensie,•atelieri,

-

Met van nieuwe marechauseeetaams, etcetera.
De hardheid van de asielpolitiek heeft in enkele w-ekropeselanden :een sociale beweging'doen ontstaan, die protest en direktè prektieae
solidariteit met elkaar -verbindt en zo de deportatiopraktilken
tenminste enigszins bemoeilijkt. Diverse militante akties hebben
-de uitvoerdera 11ertantreohtatreeks getroffen.
in et verlengde vafi'de - aktie,die
Onze aktie van . vandaag'
vorige week door MM tegen d itik edaan le, en yij oudereehriáven
de daarin gestelde eisen:
• vluohtelingenbeleid uit handen van politie, marechaussee en

-

3uatitie

- geen gedwongen veetiging in kampen, geen treemdelingenbewasluiting van de speciale gevangenissen
- tri a toegang voor vluchtelingen tot alle noodzikelijke . tinaft—
ei» e r juridiese, sociale, edukatieve en mediane voorzieningen
erkenning sexe-speoifieke vluchtgronden; schrappen van het
begrip dekanomie« vluchteling"
Bas onmenselijk de behandeling van , vluchtelingen is, lillen we hier.
ens ogen, oren en hart nog
»let nog eeno herhalen. Iedereen, 'Wi
enigszins openstaan & kan het weten. Bet racisme en de hypocrisie
druipen er gewoon •vanaf. Enerzijds wordt er gesproken over "hordes:—
vluchtelingen aan onze•grenzen", die "profiteren van Inze WoOrziezangen", terwijl anderzijds 1:LSG-verband de bezorgdheid ultgeeprokan wordt over het. feit dat het waropa aan voldoende bevolkingetanwas ontbreekt" dat "het voortbestaan van de `'-europese. bevolking
veiliggesteld moet wordend. Westeuropese vrouwen worden dobv.

-

premies. en reageerbuiebevruohtiug gestimuleerd'« kinderen te kris
.

-

_gen, terwijl toop beweerd wordt dat geelland fvOl".is«

•., .
'1,,.M;
„k.
De macht en de. willekeur van politie Au mareehaue
-t,"'
k. te europees
asielpolitiek gijn au al aanzie
,-,
-Ik?
.• :e?
.,
ervoor dat de zukooht zog meer in handen van deze, tt
'liggen komt, en daarmee bij hun aubektiave beoordeling
_net het ook wordt, het betekent buitenlandertje ~re4. - -.. .- • n
memeéhauasee over het Oohengena.kkoord,
. ..••i4.0nOil.: .• , .. .
...sAlerbij gaat- het niet alleen om vlucht:almee; ie "Werd»
gezet tegen groepen mensen, die volgens. politiek« kflt4kria... .. _.
e %tv"
vantevoren als "gevaarlijk" zijn gedefinie e rd. 5!8-komputeg,
gjn daarbij da nieuteyel
timatleplióht en kontrolee op otra
De grejizen worden gewoon van buiten naar binnealárlig.'
Eet resultaat daarvan kan niet andere mijn dan, meer vilt:rijt li de ' -Eet
en seer fievengenen;gp geile ~wikkeling wordt. al geruisie tnk e- ...„
awastióipeerds heit aantal eele.hn is de afgelopen paarlaar114 Ir aft .- :
verdubbeld. Ook de strUktUnr• van de bajes en de »behendelingaii
gevangenen daarbinnen zijnAtanktpasta nieuwe high-teak ba3eaweu.. :,..:
_lijn eu worden gbbouwd zet speciale beveiligdEafdelingen
.een "-vaert°4nderdeel - vati de ""_°':;:,; -;. -..
Permanente en langdurig e isolatie . si
behandeling geworden.Set lp tot een gekotrdineerd west-europees ,'-: .f .
beleid geworden, dat .-tegen ~genen wordt ingezet. Om te voorkomen
.....
:-. . • :-.. -• - • ••-•-,;•...1:%,;•.-,•
.
.
d

• -.4*.tr..,
- •-•-•

s

•-

dat gevangenen siob organiseren on4a ieder verzette breken. .
enen cm bij elkaar in
Za' redt de etrijd ve v a politieke geve enen
.:
«roepen geplaatst ts 'orden in heel wen. -fflaropa me harde hand.suderdruk% De hongerstaking, tie nom« iel doer-devewangenen
.!
uit ", 4RAPO enPOE(r) in Opaal(' gevoin*wdrdt, ie hiervan een . :
--- .:
duldellffizVéorbeelds folter in de vorm4van dwangvoeding en de

in de LD ontwikkelde *komamatodO, alsmede het konsekwent doodzwij,
ten Vade
w strijd, mijn de antwoorden vpn de staat.
!Putje:aan ot sterf'. onder dat motte wordt het verset van gevaigemes tegen isolatiepraktijken in 'vereobily inde landen en op ver;.
schillende manieren geprobeerd het siijgefi - op te leggen. .• ::.::.
-.
-.
Ook hier in, Menend.
34 europese eenwording heeft de laatste tijd een geheel nieuwe
dynamiek etregen. De positie van d heersende kIaese in west. •
europa 1$ door de internationale ontwilkelingen in nlle opzichten
versterkt, ~dar dat se daar zelf <cel voor beer boeven doen.
De MG ontwikkelt sloh nu onder weet-tuitte leiding tot een ekonomies eg"politiek maohteblok, dat haar drang tot expansie en onderwerpt ng utrayelijkli'meer verhult..
tla
drop , te' stront storten reent-europese bedrijven en "banken
614.0000es landen, om ben so ekonomies en politiek. aan.
dab *-Qp.
-

-

-

ti;

touronsje _regeringen verkeren in jubelateteming

dlit
opeend
41115*7 $
4 098édnrinélerTifolés:ióké:! ilg ifillig_l er wordt
bestaan.
Ondanks
twee
wereldoorlogen
is
blijkbaar
nog
sOn,
Zuropa
steeds *iet /oor iedereen duidelijk dat kapitalisme en oorlog
onverbrekelijk verbonden zijn. De oorlog in de drie kontinenten, •
in stand gehouden door wapens en ekononleoe chantage door het - •
kosten, gaat intussen onverminderd door en wordt eenvoudig doodgestegen.
Eet lijken verschillende problemen in verschillende delen van de :
werelds de sociale en politieke gevolgen van de herotrukturering
in het Westen de onvermijdelijke veranderingen op politiek en
ekonomies gebied in de landen van;et "ratel bestaande socialisme"
em de engekende massale ellende in de landen van de drie kostti
ponten. maar aan de basis daarvan ligt. nog altijd de ongebroken •
maoht,van het kapitalieties systeem.
iohter, da odiktatuur van het kapitaal' is geen oplossing voor de
trobienen en behoeftes wen de mensheid, noch in het Vesten, noch
n het Opeten, noch in het Zuiden. bet kapitalisme kan immers alleen
• *staan ten koets van uitbuiting en vernietiging.
Rot socialisme is niet dood' het ideaal van een klassenloze maat- sehappij, waarin gelijkheid en vrijheid geen prijs hebben, blijft
voor_ong rechtovereind *taant
. .• .

.
• ." .
Wij hebben in betgeheel geen sin om te wachten tot het kapitalisme
aan tijn • eigen logka ten onder gaat. Se uitbuiting en vernietiging
wan:mens en natuur. siju zodanig, dat de noodzaak voor verset levens- groot ii.lsischril,kontrast hiermee is echter de toestand van
linksi'02;realiteit'is'imairirdat geen'enkele linkse krachYmomem.:.:,
teel in-staat is om een serieus, antwoord te tormuleren op dé ent. •
wikkelingen om ons been. Het tempo van de herstrukturering, europa
92 voor de deur r . ds ontwikkelingen in voet .zuropas het derenolor
lijkt totaal: aa intussen krijgt de ideologiene hegemonie van de
heers
de kans om zich weer te versterken,*"Bociale marktekounie, en "demokratie" zijn de leuzen, die nu nog meer als universe..
le ....Eerden worden voorgesteld, tij moeten dienen om . de verantwoordelijkheid voor wereldwijde uitbuiting en voor taeoisme te ver.
sluieren.
•

•••• •••

owo • .

•

•••••••■■ •■••••••• • •

•
•

god»: • VII,•••• • d»

laa

••
••

.

r
..
•

l'AP_L? !Pi

•

de zullen de handen opni.euv ineen moetekelaan en, uitgaande
"Jan de rale situatie, en duidelijkO,Oitegierispeten ontwikkelen ons door deze 'hegemonie heen te breken. Ou door alle
versnippering, individualisering en apdthie heen weer een
perepektiet op verandering' te bevechten..Naaet al het nood- •
zakelijke -en vaak ondankbare- politlekp vork, denken wij dat
militante Wette een noodzakelijk onderdeel is van die strijd.
jij zijn con uitbreiding van de politlekljogelijkheden.
In do-huidige eituatie waarin onze kracht nog relatief zwak
is zullenwij ze gebruiken om grenzen te stellen, te breken
met de paeltikatie en machtelooebeid, en om ruimte te scheppen voor-verandering. de sullen de dingen weer in hun ware
koateket moeten plaatsen!
.lier hebben wij set onze aktie ion bijdrage aan Brillen leveren.
-

-

•••••

VuLUTIONAIRE ANTI R.A0182IISS ARM
rpap0 gelende ,
• •

Oreapc. Gelende. werd op. 19 juni 1981 na meer dan 100 dagen
- hongerstaking door de spaanse etaat vermoord.
Met deze hongerstaking door gevangenen van de CRAPO en PCE(r)
wao. destijds bevochten dat de gevangenen bij elkaar geplaatst
werden. In de jaren daarna zijn zij, mede onder druk van het
westeuropese beleid, langzaam maar zeker weer van elkaar geisoleerd,
- 01 dit moment voeren da gevangenen in Spanje al 4 maanden
een bongerataking om deze isolatie veer ongedaan te maken.
be spaanse staat geeft echter geen duimbreed toe.: de gevangenen
krijgen dwangvoeding toegediend aa een aantal van. ben worden
kunetmatig in leven gehouden door de skomametodet.
Verwijl de westeuropese regeringen kun mond vol hebben. over
- ashen ineen van mensenrechten elders in de wereld, worden in
mit-Europa zelf politieke gevangenen, die strijden voor
rechtvaardige adam), in all* stilte vermoord.
• ••••••
'MUI Dm SUITE
8AUNPLAAMING VAN DE 0EVANORMBO VAN D3 GAAPO EN PCE(r)
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EXPLODERENDE TOILETPOTTEN BIJ MINISTERIE VAN JUSTITIE vátooltzmuct
DOOR VEGVERPEN ASIELRECRTEN ?I
STAATSSECRETARIS KOSTO SLAAT RAND AAN BIGEN Wam UIT ANGST VOOR
ILLEGALE BOLLENPELLERS 4!
Vannacht, van /2 op i novenbeis, hebben zich op twee plaatsen
raadselachtige explosies voorgedaan, waarvan de oorzaak in kringen
van het MINISTERIE VAN JUSTITIE en met neme STAATSSECRETARIS KOSTO
gezocht wordt.
Onderzoek zal aantonen dat na herhaalde, tijdige waarschuwingen
bij politie, brandweer,-.•: -en bij de objecten zelf, er bij het
Ministerie van Justitie in Den Daag en bij staatssecretaris Koste
in GrootschWetrearerdWe -ladingen tot - Ontploffing' zijn gebracht.
Dat het daarbij eleehtil..gihy.oh3hIgt9toedienen ven materble *Ohade,
zal blijken uit de wijze ven•pleutteing en keuze ven het.tijdetip.
swillen wij con grens stellen aan het asielbeleid
Met deze acties
dat mensenarechrilft, uitsluit en otuneneeyjkt. Sen beleid met
signatuur maar zonder ecoel; gemaakt daór lbiale ambtenaren en poklitiek verantwoordelijkén.
Aanvijsbaar en aan te pakken.
`

•

IMALRONOLOGIR .

- : .
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'MART '91
- Eet Nederlandse volk zal sjah WerilliCht - oeten'ti.aan legitimeren.
Bet zal daar echter nauwelijks laat van hebben omdat het niet on
de controle. op de witte aederlendera zal geen, meer om een verscherpt toezicht op illegalen. Diezelfde sederlandère kunnen veer
gerust ademhalen. Bet ie geen mae;tregel: die bun.privaoy wil aantasten. De jaeati•egel•. le er Wen van een • reëké die slechte de bedoeling heeft het doen en laten :,wan -een.geeelecteerde bevolki%'8ep te volgen ..te weten- diè. vermaledijde :Illegalen-, in kaart te
brengen en uiteindelijk in dè ~cpte krt gen.
illoeimige Nederlanders zullen zich ede vérbazing•ven-de na-oorlogse
historici kunnen herinneren :OVer ..het.:.: 01-Zek.~. de nazi's de
Nederlandse' joden visten' ot t kiiiPoren.. Eenkélidé,págbtenarenapparaat
en ambtenarenmentaliteit van giolitièl'd10 het deátijda mogelijk
maakten het-Joodse: proletariaat,en de, Joodse intel.l.igentia geruisloos over te leveten aan de « EndiUaung hketát.téën.Ttet gaat zeker
niet om de vestiging .van eisn -dáli-ándjarig iijk . nnt30.ean van vreemde
wetten. Integendeol,..hedéndaáko
. barbarisme
sonid-West Europa
hieeat zich' in de modernietieche drmnht van vooruitgang," verlichting •
en-welvaart. Rit hèt.igesundee VolkeempTinden* wordt op hysterische .
vijs. voorgeschoteld; lieticeat -hter-om-ogenechtlnlijk leer redelijke
probleemstellingen. Nederland is toch te klein os -alle vluckteliggen
van do wereld op te vangen ? Db blanke welvaart staat toch ondef'4rult4
De kleine man' moet overtuigd worden, dus moet het kaf -.van het koren
onder de vluchtelingen gescheiden worden. «et hedend seleolitieke
eetabliehment doet in rigiditeit.en.bobei . e on er voor Coltje
de ytaaé-.tat: hun...dibljtVeren zijn.
en ooneorten .hét
,
Mie- of vat ir:vrtéganVoordiki3i.ée.-elisenlilk ..T...
• -;
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■

-

.

-

.

.:.

:

l os

_ ANP UTRECHT

13,11.91

8:46 No.001 P.02

.9I
- Staatssecretaris Koeto en consorten leggen een advies Yen de Raad
van State m.b.t. het verdrag ven Schengen naast zich neer. De kamer
mag zich buigen over de definitieve -te tekenen- versie van het verdrag; Hiermee is iedere democratische letitiniteit omtrent dit moneterverbond verdwenen. De kritiek van allerlei maatschappelijke erge,nleaties op de paseagee waar het om het vreemdelingenrecht'en asielbeleid gaat wordt daarmee ook geneutraliseerd.
- Het kabinet legt de voorstellen ven de commissie Mulder naast zich
neer. Net verschijnsel dat het kabinet eteede vaker adviezen van gewicht naast zich neerlegt wordt beleid. Dit kabinet heeft een geheel

eigen spoor. Maatechappelijke organisaties die proberen een voet

tussen de deur te krijgen, ziende deur veer dichtgeduwd door het vol- '
tanige kabinet, voorop toet° en Kok.
JUNI '91

- Onder•delit~e-rdidiiïeliamde edOitlisten -bbsluit Frankrijk
ae illegalen met vlidi-liulgbh7tretélnk eruit te ~len.
- De Ameterdamse hoofdcommissaris van politie Nordholt acht het
klimaat rijp genoeg om de duiten uit de zak te.doen door er nog een
in te doen. Amsterdam moet Brusselse en Antwerpse rassenrellen vrezen als er niet snel wat'aan de illegalen' gedaan wordt. En ie het

al niet jaren geleden ;voorepelkdat.Rmeterdam.-gicktkan ontpoppen als
een nieuw Brixton omdat .de Aasterdease:politiegeb, een zekere reputatie heeft verworven-ee.vae 4e-korpsen ti zijn *kar meestal buitenlandere tegen een politieyogelAanlopen

- De /kienende* geloofagenoCt in.de.eeheonbeld van de roos en de geheven vuist, Zok,.doet een ultval.naar•al die parasiterende illegalen.
JULI 1 91
•
• .
- Zwitserland wiert'zijn-wijfhonderdjarig beetaaj ander andere met
een brandeanslag op een asielioekersoentruol. Sergeltjke ~naogen
zijn bier een continue prektilk.4>i'gijkt,neer.ohder dat volk te
leven dan het streven naar.gitlijkloliende - koékciekiiktókken, het witten
van zwart géld en nijverheid onder het mom van neutraliteit.
•

--

•

- •

•

- Een lid valide Verenigde Duitse regering laat zich, in het geheel
niet per eingeluk, ontvallen dat het-Dultse.yelkv41,dat het leger .
ingezet wordt tegen de groeiende mtkoomvIgchtellegen. Y Set volk
•

,

.a

•

•

roept om ordetroepen". •
Dergelijke taal 10•1n.regeringekringen„in Duitelapik al een tijd niet
neer behoord...
. .
.men.
AUGUSPUS_ '91.
.
-

• ,h

- De verenigde Den** reger4 wi/ .en irroiáltietikaValging om een
einde te maken aan het .:náivereilejadielteállesh.`
• .telingen op
Duitse bodem. Het .teit . 'dát:«t; .(trbild retiirtfkiirde' iteore opgelegd
ie door de gealliderdéh- óg -ih-lediWTOVálj 'herinnerd te worden aan
het verleden,-wordt onder_demat geveegd. Vervolgen* veegt het Europese eetablishment daaropfetn-wietenbWhet-~Men van het Schen.
genoverleg.
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— In Italit wordt daadwerkelijk het lager Ingezet tegen vluchtelingen;
Albanese vluchtelingen worden als wilde beesten in een stadion opeengepropt en gevangen gezet. Wanneer zij zich verzetten tegen deze on-

houdbare toestand volgt een veldslag met het leger. Omdat dit toch
vel een smet op een 'beschaafd land' als ItaliM werpt, worden zij

vervolgens set een fooi op het vliegtuig naar huis gezet.

- Resultaten van een enquéte morden gepubliceerd: de helft van alle
Sederlandere zou van mening zijn dat buitenlanders terug moeten keren

naar hun land van herkomst. liet beleid werpt zijn 'vruchten' af; net ._
als in de reclamewereld geldt ook hier dat als je bepaalde dingen
maar vaak genoeg hoort, je er vanzelf in gaat geloven...
ORPTEMBER '91

Eind augustus, begin september waren dan de • debatten over het eilelbeleid. Justitie en W.V.C. hadden hoog ingezet. Rechten van asielzoekers moesten worden ingeleverd voor een snellere uitzetting;
Nareohauseees moesten de buitengtenzen van het 8ohengen,-gebied van
Schiphol naar de_tluohtlanden~f-iverhoogd-rielco_verleggen. Dit
heet dan eufemietiech..*.pm-41.1~,-....nontrole*. As4elaoskereworden
gescheiden in kanehebbereeirttiinzkanshebbere eirepart ondergebracht.

Wiet allee heoft het gehaald. Zo komen er geen gescheiden opvangcentra

voor kanehebbere en niet-kanshebbers. Naar in _grote lijnen blijft het
beleid overeind.-Buitenlandee-Zaken sal..,d4L. pgh-teberichten M.b.t. de

vluchtelingen -producerindê;landen blijVéziAreriergen, ~mee justitie

verzekerd blijft van een infeel'atieetropm,die.hetffilelbeleid rechtvaardigt.
Al met al is het een groot nors -debat geiffirdeál• Véel,woorden, weinig
vol en van een fundamenteel ~zit over ooigaiiken,gevolg is al helemaal geen sprake geweest. Bij gebrek aan een politieke visie hebben
de liederlandee politici zich gestort•op!het•.ontwikkelen van een technisch instrumentarium om-maatsehappelijke Pi.ohlemen- te lijf te gaan. 1
ZokdeNrlansPikuy:Bolestin.1 pogdeviscnair uit te hangen heeft pag geprobeerd omilet ‘iluchtelingenbeleid
en het minderhedenbeleid voor- de .toekomst te.detintUren. Met in zin
achterhoofd de demografische werkelijkheid dat in het jaar 2010 zo'n
34 procent van de bevolking uit migranten zal bestaan etoogt hij dat
de witte westerse waarden universeel zijn en per definitie opgelegd
mogen worden aan migranten.,
, :;:e
Hij belichaamt de westere(' ~at CeLeewsamenlevinete hebben met
ten dergelijk grote minderhifdp.lae.grote -minderheld zal politieke
rechten willen; zal ecenomieche,eisen stinenineacoal bovenal eigen
spelregels willen creeren *.k4; '..de.demócretie.:',INet andere woorden,
ze'zullen hun stempel op deze meatechaPpii ldriikkenidie noodzakeli jker•
wijs zal afwijken van het - libilifele. reIief:yet Ilicahmeent te zien n
•de noordelijke samenlevingen.'. ,
•Maar met z'n pleidool.voor de JkáiVereiiliteitjadAe westeree witte
waarden en z'n•aanpassen-Cf.;oPretten mententeltAlfebeert hij bovenal
een discussiekader te eseheppen:waerbinnen;het ..!:Wreegdelingenvreagetnk. •
in de toekomst gezien moet wer6en. Ilet . ;ie. men- hiange zet. Het probeert de angel uit het debat'ontrent'asieliëekërS.te halen, door een
ogenschijnlijk logische.redenering 41:1p0e# dt,?1,19g.eá met betrekking
tot het aantal migranten wat.;(10.Medeelenkee nesmenlaying eigenlijk
kan hebben en hoe die ziet' dtetiewtte . ge4regen.;:s
Quotering van de gewenste hoeveelheid r beitenlhndike( in combinatie met
onderwerping aan de . uitte. wetten en mbie-el-, 1 40:%(hhet strategische
concept van Bolkestein.:Rën ■640ept .Maernet 9Vérgave gevolgd wordt
door Dales van binnenlandse , Máken die niet00:LMn.'91Tede Maatechappe11.jke Diecuesiet over 'de ilMderheden^wil...orgeniseren onder het motto:
'over U, zonder t!'
.
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In Frankrijk probeert Giscard deBetaing Le Pen rechte in te halen,
hetgeen hein ook lukt. Door in plaats van het zogenaamde 'grondrecht!
het "bloedrecht" in te voeren, zou Frankrijk de migranten en vluchtelingen definitief kunnen uitsluiten van alle rechten.

-

- In Duitsland vinden er pogroms plaats op de verblijfplaatsen van
asielzoekers, naast aanslagen op hun huizen. Dit alles meestal met
passieve ondersteuning van de bevolking, maar aoate ook actief.
De voortdurende politieke problematisering van de komende asielzoekers
en reeds aanwezige minderheden, door individuele politici en politieke
partijen, werpt dramatische resultaten af.
De politici hebbed de morele ree losgelaten; dat douane laagje - vernis
van wat beschaving heet, 'eraf geschraapt, door voortdurend en steeds
dwingender bij alle bestaande maatschappelijke iiroblemen, de buitenlander in het vizier te brengen. Woningnood; hogere belastingen; de
explosief gestegen werkeloosheid ten gevolge van de hereniging: dit
alles werd veroorzaakt door de komst van zoveel tonus- und nbereledisne •
naast de 'gewenst-drie-continentale vluchtelingen: -let blijkt de .
ideale
ni er om de aandacht- -vaerffin9verkiesingabnIoftes van de CDU af
te leiden. Beloftes die- van -de hereniging niet het beloofde paradijs
op aarde maakte, maar een keiharde sanering van het vroegere OostDuitsland onder leiding van de !renhand, tot gevolg laad.
Dezelfde politici die direct verantwoordelijk zijn voor de pogrom:
zijn nu degenen .d•e de oorzaak. van de-.golf ‘van•.bni itenlanderhaat leggen bij het onverwerkte
vdr>adin.vaq de Oost-duitsers.
Dat de meeste aanslagen 'nu in Wiet-dultn‘and plaatsvinden gaat aan ze
voorbij.
.
.".($
Het is niet allemaal terug te voeren op het etalinistieche verleden:
het ie hun bruine verleden dat Weet- noch Oost-dukteers verwerkt hebben. Eet atialinisme in de D.D.R. hád deselfde - .voed..ingsbodem
als het
.
fascisme.
• 1,
Alweer diezelfde politici bagatellearen de bruine.klek op hun blazoen.
Het zou eigenlijk niet meer zijn den ; een uit de haha gelopen uiting
van frustratie van wat snotapen van,/6 jaar.=Jien keer over de
knie leggen zou dan eigenlijk •el voldoende zijn.. ■Tepmer dat er niet
genoeg oudere zijn die de.
.daSrvah inzien,.inaar die zullen
het te druk hebben met het overleven
p.aradim-jungle, of zijn
het er eenvoudigweg niet mee oneens. -. . • ,
De politici die Duitsland zo graag als. tien- ware (b eren) democratie
presenteren, zijn dezelfde die. in eigen ,land' -net b iet grootste gemak
het racisme en de
aln-inetiguinenkdlebrulken.
Het volgende citaat uit de Bliddeutehi:g
1~
....,,;?
.
.
•
Ondertussen worden,
.eli.iti . .dei•apikvitleffl op vree.aidelinden
uitgevoerd. Desondanks praten duitse Politici nog steeds eindelaoe
en met grote stelligheid over *frauderend». selelzopkers'. In plahta
dat de discussie in toom Atordt : gehouden o utiirdt..d0 04..scuseie op deze
manier opgejaagd -en steeds meer . yerpekt•-,(; :b:2 )",;,(194»krant
21
geldt zeker niet alleen voor de duiten: - politici. Als je -te
recente uitspraken van. Wim irok,,..lad...-Xseto ir,„-Lenjecjel.).ack
t
of Giscard
d'Betaing naast elkaar zet; dan Veriich$2.32- 41enn. --de; aal waarin de
dingen gezegd worden, de inhoud:
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Op 13 novembe'r vindt, de zoveelste bijeenkomst op het nivean van .7.-ropeee ministers van Justitie plaats. Doel le de verdere invulling van
cie harmonisering van het vluchtelingenbeleid.
Al geruime tijd stellen diverse opini&ende media zich de vraag vat
dit kabinet, in casu !Couto, eigenlijk bezielt net z'n persoonlijke
kruistocht tegen buitenlanders en' voor een blank en beheersbaar beetEuropa.
van diverse kanten ie al geopperd dat het politieke establishment
dolgedraaid ie. Niet dat je ze met het schuin op de bek de•binnenuteden ziet afstropen op zoek naar illegalen, maar je ziet het aan de
ogen. Die paranoia, die blik waarmee ze in de camera kijken alsof ze
willen zeggen: "jullie weten niet wat er aan de hand ie, jullie begrijpen dat niet, ZE KONEN !!!".
Naar hun verkelijkheidebesef le nog niet in dat stadium van paranoia,
dat ze dit hardop durven zeggen. Ve worden slechte mondjesmaat deelgenoot gemaakt van hun hysterie en door middel van manipulatie van
gegevens en werkelijke getallen proberen ze de bevolking te overtuigen
. van hun paranolle
Ina als echte politief5liakáigoPiiiii‘un &t:ijkt:W.(4n kunst, proberen
ze de bevolking te beroven van de werkelijkheid. Eet berooft ons bijna
de adem. Me zijn hier getuige van een gehdel nieuwe interpretatie van
een sociaal-democratisch girodo; dit dolgedraaide zootje neemt de
"maakbaarheid van de samenleving" letterlijk. Alleen gaat het hier
niet meer om de ;bescherming-v» : de t.awek_gen.ijoik het tereEren pan kansen
voor de mensen aan de onderkant: alrése.el..phter•40 panelen geschoven
van de nieuwe flinksheld.- •.• •
Niet dat dit allee nou zo: vietielijk
Is,: het. le alleen zo abrupt
en absoluut en het roept voCM. -scha
e- Op:. Wat je dat voor samenleving waarin mensen zonder pardon ieder bestaansrecht ontnomen wordt ?
Waarin mensen die zich kapot gewerkt hebben, vervolgens in de grote
WAO-vergaarbak gesodemieterd zijn om miteindelijklite eindigen op de
laatste tree ?
• i•
De overeenkomst tuesen de aanpak Van (Illegale) btiftenlanders en VA0ere ie dat tet beide groepen betreft die Zich uit:akokend laten lenen om tegen aan te schoppen.- De. een om het. algemeen •aevoel van onbehagen
op af te wentelen; de ander Aai teen fineacieel offer te brengen ten
gunste van de- zo . .getergde midden en hogerei :Inkomeng. Vat hebben die
immers al niet moeten inleveren lt 'En wie -.torgt :- -eithier nu eigenlijk .
voor economische groei en•de.prOduCtlyi !tekt...?.:Niet de illegalen, die
zin hooguit goed om -zonder rSchten- tgoeppope•arbeid te leveren; zij
zijn een fiétor om de produetielioste laag te houden, naar mogen daar
zeker geen rechten aan ontlenen. Run arbeid vind je niet terug in de
offioible cijfers.
•••

. • '

•

••
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Dit ie dus de manier om de beituurtijkf:en7-Pciliti e crisis op te
lossen, zo .ziet nederland er dun nit•111;:ien ?ereií à Pampa.
.
:•
"
ELNIINIVN VÉNEVIORDR.VAN UIT
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•

De historici van de toekomet.iiitil iik Wéb'tal?..rekekiatibaten om te achterhalen wat de. context ie geweent; - Wearbiniitn':tle kettofbble van de politiek tot wasdom ie gekomen:'' i•
In het ondermaanse
tri iglidS"g•dril' *.ittkt hoofd breken
over het hoe en waarom van het'ibablate -- . tid-Vluchte ingengedreg van
politici; een zoektocht naar de ..politiek ratio ervan. Naar het hele
idee van het bestann• van - een.: -Pgittéke:; tatI.S., •vèrogaerstelt bijna dat
er dus ook een logica aan - ten grondalak:i.itt..Nete
léigica die dus redez er, 4.443 11V
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6-lijkervije, dat wil zeggen met argumenten, bestreden kan worden.

Ben verenderatelling die dus ook hoop zou moeten bieden op beinvlao-

ding van de besluitvorming, zoals die zich afspeelt in het paleis
aan het Binnenhof. Mooi zou het zijn. Naar het hysterieche karakter

van de vluchtelingenfobie van Tweede Kamer en regering onttrekt zich
aan de spelregels van de overlegdemocratie. De beleidsmakere stellen
hun'product • niet ter diecunale. Ze mystificeren het'producti vreemdelingenbeleid: de vreemdeling ie een vreemde entiteit die buiten de
werkelijkheid *teat. Het is niet de buitenlander die iedereen kent
en waarvan iedereen zegt dat die nee juist vel deugt. Nee, het is
eerde
de buitenlander die nog moet komen, de nog niet gematerialis
dreiging van buitenaf De bult nlailder die ons eten kamt ateleni die
eraar crimine
tze
onze VICIv~ -s- om on e , C 1-n- •
het che •e van •1L-uviee
spd,
.,, -en cao erni jo°•.•reekt voor zich dat iedere open ij e associatie met dit
MCC voorkomen moet worden; evenzo spreekt het voor zich dat die drelng wel degelijk als rebel voorgesteld moet worden.
Dat gaat dan als volgt: Kosto krijgt van Van den Broek te horen dat
op Europees .nivo_besloten.le het vluchtelingenbeleid te harmoniseren.
Naar hoe verkoop je dat: ?-.*_. werflea in de ministerraad vat suggestieve
opmerkingen gemaakt, brentdbpat7tibt over de.onbeheersbaatheld van het
'probleem', leest nog vat rapportages van commissarissen van politie;
slaat de landenreportege van het-ministerie van Buitenlandee Baken er
nog eens op na en zegt: er ie helemaal geen reden om te vluchten!
De toon ie gezet; het peoject-gaat-yeetde.grond komen. Eosto verschijnt
op kantoor en ontbiedt 2~116 (direètie. vreemdelingenzeken). Bet wordt
heikel; beide heren beseffen dat sé een•beleld moeen ontwerpen vat
niet zo gemakkelijk geptuied :gaat wor;dén...kosto:geeft z'n staf,
bevolkt met loyale -elke'kleur:dtenendé ~tempen, opdracht een beleid te ontwerpen vooral:in:1~4e Op:ge:cijfers en onderbouwingen.
Opgewekt gaan de ambtenaren aa:albe-tee", ieprotiieren en selectief
presenteren is al sindejaarandag destate of : the 'art van het be-

gi

leidaáken.
Totdat een hunner in verbijstering opkijkt; de ci3fera en onderzoeken
nog eens naloopt en tot de :conclusie =moet -komen dal het allemaal gelul
is, Mevrouw Aalberte van het ministeiltle- yetenséh4pelijk Onderzoekt,en eocumentatie Centrum heeft baat"blieriére zojOist aanzienlijk bekort.
Ze heeft een grondregel. van de,aabtenaril geschonden: gij sult niet

het oordeel van de beléideptakélk In•tljfel trekke4 en gij zult deze
zeker niet in de openbaatheld:beengen.:. - ; ; .

- .

Naar biernee is een mechanlème•besch.reVen•en oog viteede is de politieke
ratio ervan niet ultgegraven..Ale'de.~ . pelitleke stijl verhevenxenofobie nou alleen een .Nedeilande gegeegkeastieeeest, had je je
kunnen afvragen of ze wel Gezond eten -op het Binnenhof, temeer daar
er so veelvuldig inbrulk- -8»áig10-iégt~..4loorgebtige en domme redeneringen.
••
Zr ie maar-gin logica..U.e0entdikliiá en.dat is die van de Europese
Eenwording in samenhang met...=4e . a/géhél.m.lerlaiip tiode politiek (zowel
in ideologieohe als beetuerlijk4:zin),:hegOketn eeordt een kader
zichtbaar waarbinnen , Véel;i0adgelaOhtigel .gebeirteniasen een plaats
OM.vejdea0ormen van maatschapkrijgen. Zoals het.hard#00~0g
i protest w ebetrakkingtot
et.
0,40(p4.0;plaane4Bet maakt de kaste
poli
van. moderne politici Odki.nletAndek . titjiwt eorporetieee -zo zorgvuldig
opgebouwd in - de jeted .frringikraDP„~ling-.3genefiiwordt. De politici
zijn op ramkoerepgeguan met ; :raigewéking..-én-tanderelprgenieaties om de
doodeenvoudige reden dat -ét .ein.edhcept bestaat van de moderne staat
in een verenigd Europa.. Zn-b,,,enen ditzelfde kader -;wordt duidelijk
waarom de Zuropese - polltief~t:Otten:t~en
in hun mobili•
satie van extreem-rechtte -;PegglOt<g~ggA"ált het eerder te
prefereren dat buitenlegereeeptii■alleïáfordenMeor groepen die in]
de hi4rarchie net.iéts:;boVSá4071:niikegandsrilst4an) dan dat er rellein
•

.

ontstaan omdat de teors&upere'fhue:dtiel .!Váft . de welvaart opeisen.

• d.

.

410

UIRECHT

13.11.91

8:46 No.001 P.07

:.tod navtime!
De moeder aller veldslagen heeft ecn gedrocht gehaard waarvan' aard en

omvang moeilijk te bepalen zijn. Het heet de nieuwe wereldorde en
eenderde van de wereld ziet hee met opgetogen verwachting tegemoet; de
reet met angst en beven. Vet gedrocht omgeeft zich met ecn schijn van
rechtvaardigheid. Zen rechtvaardigheid voor de wereld. Geen land ter
wereld zal nog begeren wat niet van hem ie. Expansie van dictaturen
zal worden bestraft. Keneenreohten zijn opeens wel een issue bij overwegingen om tot militaire actie over te gaan. De Verenigde naties hebben er een zelfbenoemd*, gevaarlijke en autonoom opererende vrijwillige
politionele maakt bij gekregen.
Niemand hoeft zich illueiee te maken over de rol die de V.S. willen
spelen in de nieuwe wereldorde-INet concept is als volgt: vermogende
landen die bedreigd worden betalen de militaire operatie met Japan op
de achtergrond ale permanente financier. Europa, in de rol van bet oude
continent, doet de diplomatieke kant van de zaak; de V.S. grijpen in
ta overeenstemming met hun strategische belangen ,- De nieuwe wereldorde
ie namelijk een bestendiging van de huidige internationale politiek• •
economische. verhoudingen.En precies hierin ligt-de $inget-Avarptweederde van. de wereld. Militair
ingrijpen vara het Noord-én in hét Zuiden ie niet het begin van een proces, het ie het sluitstuk. Het militair ingrijpen van het noorden ie
de voortzetting van een economische politiek met andere middelen.
Het begin van de oorlog van het noorden tegen het Zuiden ligt in de
gevoerde economische politiek.
En daar zijn we dan - weer_ op :het krailipUnt'Ven de redeneringen*: het is de internationale:poiitték'die -rapáltegéle en marges bepaalt
voor nationaal beleid.
•
".
: .
Zolang er aan de noodzaak:tot i'aiehtiai niets vertinden, zullen er
vluchtelingen blijven komen. Zeker naarmate het welvaartsverschil tuseen het Noorden en het Zuiden groter en groter wordt.
De aanhoudende negatieVe..economieche. groei der zuidelijke landen van
de afgelopen jaren ie ddi van ae -belaugrijkgste oorleken van de komst
van migranten eri vluchtelingen. -Met zal hen daarbij een rotzorg zijn
of hij of zij nu. onder deze rif:geen definitie van vluchtelingen valt.
Dat dit op hoog niveati.obk ingezien Wordt blijkt snit de opgelaten
ballonnetjes van de lnatete . tijd.- Ze "-kosten git onverwachte (maar verdachte) hoek. Binnen 0.Z,8.0.)cragen wordt -nu -stie4a harder nagedacht
over het tegengaan van mtgratii, Men. wil, een soort .contract afsluiten
met de landen in het Zniden.Met-irete..voorbeeld geer deze denktank.
is de Y.8. Het verdrag dat . de ♦ .8: willen sluiten met de Zuid-Miert.»
kaanse lenden omvat een asstal • spelregels' met betrekking tot de
vluchtelingen. De V.S. verplichten-zieb .o ► een .bepaald gedeelte van
hun nationaal inkomen in" Znia=lkirtka .te :investeren, op voorwaarde . dat
deze landen er voor zorgen dit. er -mit . dit .geld getravesteerd wordt in
het op laten drogen van de. vI:jachtelingeneitroom. Te, oortien ie, en td
verwachten valt dat de . oorrUppe-enhaltjfeodale miliitarietieohe regimes
niet opeens 'verlicht!; geen denken Cm de • -seciali k-b-restte* op te losszt..
Het geld zal opgaan aan meer grensbewakingen controle op (en dus
repressie van) vluchtelingen:
ONDERVR

:1

Het probleem:-...
.
.•
Staateeeoretarirs Koele: !!Onze
.juist open om onze welvaart nog groter te malteg.. Denk:incia niet dat je .ze .kunt sluiten voor
mensen die nee willen proilefiajk,.‘1..
- •
.
.
•
De oploeeingi.
Staateeeeretaris - Koeto:
,i.k.. de
.. stroom migranten beperken, illegalen. voren Oenmik-§1?Fiktx,
.
yo..?-reáengáen
it:egengaan.
(Elsevier
•• ;.• y • •••• ."."
•
.
• • •• . •
'
••
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1.J:! te ;a:ac.:.
ideologische termen. net beweegt zich tussen de beleidsafspraken in
hot kader vn WEN-Bure2a, de ambtsberichten van !•ultenlendse Zaken
en de uiteindelijke afwijzing en uitzetting.
Een beleid met een signatuur maar zonder emoel.Gekadreerd op internationale konferenties, ingevuld en uitgevoerd door immer loyale,
lokale ambtenaren. Zoals het rapport Zeevalking. Deze commissie •
(maart '90) had tot taak:" Advies uitbrengen betreffende het tegengaan van het gebruik van collectieve voorzieningen door in Nederland verblijvende illegalen en betreffende het aktivereu van binnenlaude
vreemdelingentoesicht."
•
net onderzoek resulteerde in voorstellen tot een actief ontmoadigingebeleid ten aanzien van alle terreinen en manieren waarop illegalen
zich «staande houden". Waaronder uitsluiting van 'praatinch alle'
collectieve voorzieningen. 'Practiech alle' want:"men ken niet voorkomen dat illegale vreemdelingen gebruik maken van de openbare weg."
(Ace.I9)
Vluchtelingen oorden gedegradeerd tot een niet-bestaan. Na de droeve
ervaring huis, haard en familie te moeten achterlaten, volgt de systematische ervaring van de vernedering. Net maakt niet uit vat je verhaal ie, 'YObredieb-gfiiiiaiiiK"-áght.enaren braken een afwijzing in je •
gezicht. En als je ta-trIeitir'icomt4atel je tegen Won muur van vijandigbeid en wantrouwen. Al je ervaringen, je hele cultuur wordt teniet
gedaan. Elke poging . om een positieve bijdrage te leveren aan een
multiculturele samenleving wordt gemoord.
Het is dit: beleid,int .:MWneen..ïftchiljft, uitsluit en ontmenselijkt, gat wij willen-aanwijzen:en. brIndnerge..Daarom zijn wij bp bezoek
geveest op, de werkplek~ar ..nfjeete Inatitie-ambtenaren degelijke
schaven enrvijlen aan'd~stenen.tehét beleid. en bij
van
.
de direct politiek veragtwOrdelijkiU.•
Die laatste hebben Wij-Son'ooMent-L deelgenoot willen laten zijn van
de ervaring van de vernedering. Daartoe hebben wij;hem thuis opgezocht,
zijn have-éngoed lainhandeld .en zijn privacy met- voeten getreden.
Hij is als. het ware ultgaiet,:;z1j- het. maar veor:ddi nacht.
'Door hen aan de kaak .te. stellen willen we meewerkeU aan(de strijd voor)
een alternatief en de dispuneles .voorbij . de bekende stellingnames
'voeren.
. .
Nee, natuurlijk kan Nederland niet alle vluchtelingen van de wereld
opnemen. net zijn er teveel en nederland-is te klein enzo. Naar iedere
-vluchtelingen organisatiediezélf al-begint met'ffiet kaf van het kr.ren' te scheiden in de heoPdat er op die manier 'slechts echte
vluchtelingen' binnenkomen,r bevindt ziel: in een -marenzone.
De definitie-von 'echte vluchteling!
verandert al naar gelang de poli.
tieke wind waait.
Kern is dat naaatoorlOg, Milieurampen en sexe-appcifieke vluchtgronden„
armoede een erkende vluchtgrond-mbét.sin. Oe oplweeing ligt niet in
het terugsturen van vluébtalimgen ma Inn een fundtamentele wijziging
van de internationale eoeneOleche; oide.: Op weg-da:afteer& moet:
- het vIuchtelingenbeleid . nitjhinden.-van politie, marechaussee en justitie
- geen gedwongen opsluiting .in kampe,geen Nreemdeil
ingenbevaring„
afschaffing wan nrtikelZWA10-het mogelijk ma.kt vluchtelingen
vast te zotten
:•
- vrije toegang tobii7 V1gClOélfitkeit tot deAsoodzakm.ijke financiele,
juridische, .tiOcialejjeduce:geyelinitediache voorzieningen.
.•
• •.•
• -; •
GRENZEN
. .
; ., 1
í
t
fién duidelijk antDe politieke eitnitie.-ep
eiomélit:igilitéeuwt
woord. De toenemende. vreankfelingenheat..in. vest-Europa wordt in de
cohoenen ven. migéenten - en .VNObte/iiigen geechovetp.hze zijn. met teveel
en• willen niet integterini luidt de officiele boodiithap.
De politieke "beleidelsokes saaien, :. op, leen -.steeds vruchtbaarder wordenSe
bodem, de VOemdelingegm0 - en.008eqn Zo.-èen passieve instemming met
•

,
.L 1
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hun algemene politiek.

vf, t zogenaamde gelijk van rechts is cmzekeerd evenredig aan de zwakte

van links en de politici van het midden gebruiken de rechtse sentimen ,-._
ten om te kunnen realiseren wat andere teveel verzet zou oproepen.
Ve zijn ons seer bewust van de zwakte van links op dit moment. Bemat
van het gebrek aan een gemeenschappelijk politiek project en daaruit

volgende strategie. 'En hoewel met name linke in het Westen een drama..
tische terugval beleeft, hebben de kamerudinnen en kameraden in de
rest van de wereld ook te maken met veranderende krachtsverhoudingen.
Oude antwoorden gelden niet meer, maar de vragen blijven hetzelfde.
Was het in de jaren zeventig nog zo dat de belangrijkste veranderingen
zich leken te voltrekken door de strijd van bevrijdingsbewegingen in
de drie continenten, nu zien we dat hun positie zodanig verzwakt is dat
bijvoorbeeld het Cubaanse, Vietnamese en Palestijnse volk door de ineenstorting ven het Oostblok helemaal vogelvrij lijkimverklaard.
Wij rouwen in het geheel niet om het falen van de revolutie van bovenaf;
de maatschappelijke verandering per decreet; het geloof in het kunnen
veranderen van de geschiedenis simpelweg door met een paar mensen at
te spreken dat de geschiedenis niet meer is ale een optelsomi.van vetmatighedenv----J------ - ------- -- - "
Zr zijn zeker wetmatighed.ddAier de vetaatfgháld dat vooruitgang -

voor het Voeten (of tegenwoordig het noorden), achteruitgang voor het
Zuiden betekent (en tegenwoordig:ook voor. het Oosten). En to zijn er
atisch
meer. Maar wat wij op dit moment niet kunnen is daar een autOm
politiek en moreel gelijk aan. koppelen. De golven'van '68 zijn definitief uitgerold en op hun terugweg pe,reactie heeft het, voord en alle

vereohijneelen waar linká een taboe *Ver uitgesproken had mogen weer
ter disoueele gesteld worden. Iedereen ziet er.hlijkbaar opeens de
redelijkheid van in om eisen te; stellen aan de. vreemdeling; je mag ze
ook voor profiteurs en klaplopére ultmáken.zonderidat je in dezelfde
oategorie *le Janmaat, Prins Bernhard Of Joseph tune geplaatst wordt.
kien jaar geleden was het idee van een invasie in .Suriname voor Frans
Welagae alleen.een natte droom, tegenwoordig droOmt hij hardop.
.

.3

Als je de geschiedenis al kunt vertalen in de vraag wat er nou eigenlijk fout is gegaan met.réVolntIonair en radicaal
in ~opa, dan
zou het antwoord zijn dat er te lang ia geloofd inde vetmatigheid van
het linkse gelijk met te weinig-oog voor het midden dat uiteindelijk
de vruchten- geplukt heeft... De -meesters van het comPromie, in het centrum
van de macht, si> er keárop keer in geelaagd.iedeire maatnehappelijke
ontwikkeling van betekenis van hun angel te ontdoen. Some met list en
bedrog, -zoals het beruchte 'dubbelbesluit a.b.t: Ukernraketten,
of
.
de brede maatschppelilke disénssie over'kernenergia .,
Soms met grof geweld ingezet 'in een gecompliCeerd . payehologiech spel,
zoals in Unit& de apanningsatrategie.(de bomeansl
eg in Bologna' of
in Duitsland de herfst van '7.7 .(de Staamheiazoorden ?.

Zet geloof in-de wItaatigheid van het (militente),Unkse gelijk heeft
ertoe geleid dat:belangrijke 'terreinen van politiek., overgelaten zijn
aan de krachten van het Midden en..die . een tikje latijsa daarvan. Wil
militant links Weel!. een morele autoriteit zijn, zek.:het zich moezen
riehten np 4«.~0~:plókkán *aldaar ioto tee:move ffilullea. Se kan
bijvoorbeeld eitn,verenigd:SUropa voorlinká he01::b . -angrijk zijn op
dit moment MMeropial0,kunOkatig:geLeokkén grenie . ;ter discussie staan.
Zen vereniga:Buroph . ltán-lrolkerenstaat i lijaredht -tilgenover een verenigd
Europa van aulti.nationelp.i.En• een van'de-belangrOka:te zwakke plekken
van het middát e.A.t- pt'ddiaboestitóbe'tegtimitertAreffli het systeem dat
ze vertegenwoordigen. Itn . kgse ► referendukotlebeielei vernieuwing' kan
verhullen dat zá ia grotá problemen verkeren.•3tap Voor stap zullen de
krachten van het-midden teruggedrongen moeten worden en voor ons is deze
etep er édh.:We linpui:met,lader:die betrokken ini i ► oberen deze politiek
te keren, door, vregen,te :etallen- die niet geeteld:vorden, en grenzen te
trekken,
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Ook vil hebben 'het' antwoord niet maar weten vel dat wij ons niet
neer lallen leggen bij een mnatechappij waarin een groot deel van de
mensen afgeschreven en rechteloos ie. Terwijl de overgrote meerderheid vervalt tot stilzwijgende medeplichtigheid.
De enige oplossing ligt in bet gezamelijk vechten voor een andere
toekomst. Dat moet en kan op vele manieren.
Met deze acties, die wij zien alan.....jka
...L.fgeyeld, hebben
wij daaraan een bijdrage willen leverenin-dchting van fundamentele'
veranderingen.

Revolutionaire
Anti
Racietische
Actie

f.

•
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In de nacht van )0 juni op I juli : ebben wij, na tijdige en herhaalde waarschuwingen. op de4derge erdieping van het ministerie,
vat Sociale Zaken en Werkplebenheid in Den Zaag een explosieve lading
tot ontploffing gebracht. Doelwit van de actie was de Dienst Inepeetie
Arbeidsverhoudingen die op Wie verdieping waai
ia. De DIA beeft
een epilfungtie in de jacht op illegalen. Gemiddeld twee keer per dag
organiseert des. dienst in samenwerking eet plaatselijke politiworpe en invallen bij bedrijven waar de aanwszieheld vat illegalen wordt vergoed. In do kozende jaren wordt de dienst verdubbeld. Dat betekent
weer razzia's, neer aleobtorrers meer angst. Met des. antie bobben wij
een pene willen trekken en dage tensenjagere voor een loont laten voelen ho. het ia om opgejaagd t. worden. Ze laten werkte hoe het in doelwit te zijn, hoe het ia gebrandmerkt te worden.

-....,

Net de woorden: 'Ir ie teveel fraude, er ie teveel liebruik, er zijn
teveel illegalen C, zette Felix Rottenberg eind oktober de toon voor
de hetze tegen illeeelma. folitiel van link, en rechts tuimelden over
elkaar heen om een beeld van de illegaal te schetsen waarbij dat van
de duivel verbleekt. net sen hypocriete verwijslag naar de.problemen
de slag oa da kiezers met extremain de ouds wijken.' ging aar
rechts aan.
Probleem zat in de oude wijken, dat klopt. Verpauperde buurten,
slechts h uizen, to lge lonen mi uitkeringen. asar over die g
eld ; gold
boorde je de politici niet. 'Mat die yrobleamo °elegem kost geld;
dat er niet is cadet de ene na de andere bezuluipterepeattle over het
ri.
land
wordt
uitwatert.
De
verzorgingsstaat
wordt
121,01.0 gesloopt, de
rn
tederlendse ataatsbuiabouding ingskroapen. liever wordt daarom de zwii,natie gewekt dat je dak vanzelf ophoudt net lekken als je illegale
getrapt.
ar
buren maa de pens aflak
Dit het illegalwdebat weer vershead ia, wil niet seggea dat d•illeQ
plee net mat worden gelaten. De »ebt op illegale& in al lang omrste praktijk. fa commissie Seevalkieg heeft zich bijvoorbeeld over
probleem' gebogen en een pakket maatregelen bedacht dat het leven
g, e
van illegelen hier ontogolijk moet taken. Val vat bureaucratische
maatregelen moeten ervoor zorgen' dat illegelma het leven *mogelijk ge0
naakt wordt, dat se ven alle sociale goorziesiagen gorden uitgesloten,
tot en met de pacadheldwore maa toe. lin mocht zodra dat niet baten
den moet een intensief opporiap- en mitzettingsbeleld door politie en
justitie degenen die hm boord dam nog boven water weten te houden
uiteindelijk d. makslag geven. De recente uitspraken van Naadje en
Somt*, over illegalen die el die buiten mar bezetten, maakt duidelijk
dat de heren zich opmaken voor de volgende ronde.
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in de jacht op de illegalen ie de DIA. Vanaf d•. oprichting in
spa pankoude politienamen zich met mithouniasee aan
hun taak gekweten. Gemiddeld twee keer per dag doen ze invallen in samenwerking met de plaatselijke politie. Sen vernederende •ensenjaeht,
:
g 115 met de ma in de hand. Vorig jaar kwamen se uiteatreid in bet nieuw
door de inval bij Slokker. 120 politiemannen, tonden en een helleopter
werden ingezet am het distributlecantrua uit te kammen op wazen met
Nederlandse
al:. een verdachts heidekleur. al* er wordt getwi j feld aan dene
de ultepraak
Sw" nationaliteit, laat de politie mensen 'kearttozeggen.
nidt hollands genoeg is voor het fijnbesnaarde gehoor van de ambtenaren, worden se afgevoerd. Stempel op do hand en op transport naar het
M gemeentehuis weer een vale laohenderna-burgeramater verwekt dat de
identificatieplicht dit tafereel had kunnen voorkomen. Uiteindelijk
blijkt de wenselijke buit van de razzia uit vier wilmadelijke ille..4
gelen te bestaan. Nederland kan weer rustig pan elegem.
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Net voortdurende geroep vma de DIA om weer aaneen la neer mogelijkheden
wordt nu beloond. In de komende jaren wordt da dienst verdubbeld. Dat
betekent neer ragsia's, wow slachtoffers, meer lapt. Ze kunnen hun
lol niet op, einde illegalen zijn bestempeld tot nationale raap.
In het oog apringene ie de emempente koppeling die wordt gemaakt
tomben de zogenoemd* illeieleaproblmaatisk en nog zo'n immeas probleem:
de werkloosheid. De DIA zelf roept la elk jaarverslag dat de Liliane'.
nu oma mat aangepakt moeten ~dag, omdat andere de werkloosheid
niet bestreden kam worden. De vele invallen in de glastuinbouw vinden
dat ook plaats onder het motto 'illegalen eruit - worklozwerin";.Net
ia de *Patentwet* vee 'eigen volk eerst'. Sinister d. Vriee zei het
letterlijk; gat maatel ~diept mui illegaler diens gelijke tred
te boude* met het aantal werkwillige» dat aan de slag kam'. in se
snijdt bet ma aan twee kanten. In beloideteram beet het, dat het excuus mi de noodzaak om 'illegalen' aan te wees wordt wo
. In de
praktijk betekent het dat naast een geleeitimerde jankop illegalen
de.ruitte en drek op werklozen uit te oefewe om dergelijke arbeid te
accepteren vergroot wordt. Vree eolieten- en werkgelegenheidsbeleid ine en, vet de dienst als symbool erven. • zitten eiet:wor niet, bij het
ministerie van Sociaal* Zaken en Werkgelegenheid. De ambtenares van de.
DIA hoeven alleen naar even naar oen andere verdieping te lopen op een
ko•kendeltje to bedrijven.
Niemand ka **riem menen dat illegalen een probleem vormen. Dankuij
hun spotgoedkope arbeid kunnen bedripstakkee het hoofd boven water
houden. Jarenlang is er van hen geprofiteerd, zonder dit iemand er
voel ophef over maakte. De reden voor de opening va bot jeobtaalgow
moet dan ook elders gezocht madam. allanelea waden getraneforeeerd
tot gebruiksvoorwerpen ia de pogingen die di politieke en weamasela
elite doen en uit de bestumrlijke crisis te geroken waarmee ze poonfrontserd worden. *Telma fraude, teveel misbruik, teveel //Peilen'
bet eredo van kostenbarg, sullen we de komend, jaren tot aan vervelen
ton te beren %rijpe. De meataobappij moot aangepast werden aan de
nieuwe wamemizehe dictator en de ammario's die in. Brussel ontworpen
aije. Maar hoe verkoop 3. beleid, dat eigenlijk Close valt uit te
lesgen door aan d/opdoemde verhandeling to houden over de destraotiviW it en encoatro.leerbaarbaid van bet manogiaehe stelsel waarmee je opgescheept zit? Pm noot je een wadggrreoe.pp toepassen. Door het beeld te
schilderen esa ven milepoOrde aa ,enlsriag, die geheel ontwricht dreigt
epen. Illegale»
te raken als er niet stel met harde band wordt
zijn een dankbare ~debet voor een dergelijke po tiek.
Naar niet alleen illegalen zuchten onder de knoet van de ~We• en
nimie-fliakee politici. Steeds weer bevolkingsgroepen waden beeehuldigend aangenaams door de minkukels van bit Olnewhot. Ir wordt het
beeld van een bedreigde samenleving pechetsta de bord., buiten, de
vreemdelinge* binnen met hun rare gewante* en bet leger van profiteurs
en zwendelaars dat de sociale zekerheid vult. Iedereen zo', beetje
dus, dia niet tot het grijze midden behoort waar de politiek. copommus
op wordt eibmgerd. De verantwoordelijkheid van het Woelen voor de
uitzlehtloge toestand inliet Zuiden verdwijnt onder het tapijt. Sr wordt
bot gesteld dat mamma helaas! niet hoeven te vluchten en dat se verder Mammen verrekken.
Je verstomd stamt bijer stil als je ziet hoe er gewold words mot
mensen. Uit te sotto» vluchtelingen wordt de mond met tape afgeplakt,
want de buzinese-olm pappen ken je natuurlijk niet confronteren
act da redelijktiad van het sluitstuk van het lederlandee vlucht.liagenbeleid. Sa wat zeeg onze etamtssecretarie als iemand daarbij
haast de pijp uitgaat sa ia een rolstoel tereabt koet? "Ir la pan
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sprake van dat ik a priori van oordeel ben dat deze ageb'•eren hun
werk niet goed doen. Dr bereiken mij ook verladen van a -Plaoelare
die over hun ontwaart op Schiphol seggen dat die grote;"genniformeerde mannen ben zo vriendelijk toewenst traden•. &mto op zijn hurken,
alsof hij Moest voor hef slapen gaan nog een verhaaltje vertelt. Inmiddels ontwerpt 1110 een dwengtala en ma intammalhelee om asielzoeker*
de noord te moeren. Nee, dat is gem «marl* ven am slechte horrorlila. het is een *erten* idee van een glorieuze commissie. Ia bet
grasehompitima la de horror al werkrlijkheld. toch kam Nest dit een
laatitem en kwalitatief uitstekende morsiming"
noemen, zonder dat iemand Dim met ~na en integraalhelm afvoert.
Impala wordt Nederland klaar westoad voor draconische maatregelen.
Ondanks divers* beweringen van bet tegendeel, wordt gewerkt aam het
soos abel maken ven :naaia's. Die in teldermalmen was er een vooraan. De recente mode om grootschalige razzia's tegen
cottage:hope en kroegen te organiseren wekt duidelijk set de politie
de maak goed te pekken beeft. Proefbalonnetjee sijs het, om te kijken
hoever se kamen pan. Waarmee tegelijkertijd de vinger weer wordt
gericht op de uitverkoren zondebokken. Voorlopig zal er geen einde aan
komen. Ine keer alge Soit* in een camera loert meldt hij een ...rockergaarne hot al so scherpe beleid. Onderatenad door zijn partijgenoten, >noem bekeken door %lakste/n die zijn item naar de reu slet
vardwijam es met tevredenheid astegmlawas door eitreem-raakets.
akes dankbaar gebruik
Ia heel lemma is eztreem-reehts in opmars. fe ma
van de euesamobeppellyke kaalslag die time jaar ortsiapolitiek heeft veroorzaakt. let ondenkbare wordt neer gedacht, hef ossegbere geaaid,
de laarzen stampen weer door de straten. decanfronteerd set deze opmars,
en bus eigen bestuurlijke crisis schuiven de gevestigde partijen mee
naar uiterst rechte. Ir to niet smeed verschil te beluisteren lu wat
Op s'n beugelt een verschil ia vorm. latreem-rechte stelt
wat platter, de gevestigde politiek uit zich in de
liet
;:
.mespeak. van de herensoolltelt. Be boodschap is dezelfde, waarbij
de gematigde politiek over de uitdelen beschikt om Ma *naaidaden
in concreet beleid ov te zettor. Ze Dagtekende maatschappij zet
maatregelen' kunnen doorvoeren die klaargestoomd
slaredmitm,
rijn in de europese gaarkeuken. Net spel wordt steeds harder, mat
se hebben haast, Adviesradon, inspraakprocedures, je Maf* de .
parlementairedemocratieword*buitenspelgez talshetmoet.Al emaal hinderpalm is de wegloop naar dat ene bromDo Nederlandse
overlegdemocratie heelt z'n baset* tijd echel. In .de warboel van
leropeas eenwording, de legitialteltscriele ma de gevestigde politiek
en de opkomt van extree~mmehts sijs de politieke verhoudingen op
drift geraakt. 'Melodisch vertaald in bet *iade van de geschiedeis,
politiek vertaald in de ruk naar rechts, maatschappelijk vertaald la
een verharding en verkilling, en omereat vertaald in de afbraak van de
cociala zekerheid, opkomend raeleme,vernederend vlaohtelingenbeleld,
toenemende controle en repressie.
wat wordt daar tegenover peet? La overgrote gedeelte van de
prasaaskende, sick vroeger links voelende en metende gemeente wentelt slok la de modderpoel ven het zogenaamde links* ouwelijk. De
me la de andere Malftzonde wordt opgebiecht, bereidwillig •
geregistreerd Mor kranten. talk/boem en opiniebladen. tea generatie
telwargeatelde en gefrustreerde dertigers/veertigers kruipt hij elkaar
op schoot, om wederzijds te bevestigen dat het best wel okt le, niet
langer Meestrijden. eaggejulobd door degenen die hiermee gerechtvaardied zien dat ze toe* altijd al aan de verkeerde kant *tonden. lu dat
bet eigenlijk baat wel meevalt allemaal, hier in Nederland. In die

. internationals pcloop, ach daar hebben we nog altijd het cheque.<
boek voor klaarliglone en ander* miamhica een VI-latervemilemacht
of ao.
a
Wij vinden dat het helemaal niet meevalt. De dagelijkse portie beledigi ngen en vermderingen die over desa of gene lemallaseerom
wordt a
w do.t je het ashassereed op de keken jagen.
~omend
ast
Is
sse...1..-e
Me vereiste dat er men redLoale. ~Mime es comProMalma oppositie
banaat teem am belaad ma am politieke *altaar waarin eleobtoffera '-❑
vallen. *omdoe dat or dader* maden bestaan. Beleid wordt bedacht en uitgevoerd. Daar *morste om" ma *morste lastmelles. Je hebt gem
wichelroede nodige. de lialzer te Zomp brom op een dienst die de
spil ie iade semmemjaelet
dit kabinet ontketend heeft op de mensae die ziet welkat gijn ma de smid van de welvaart.
lala*. wet me betreft le het onmeavamdkaar dat am stelletje ambtenaren een modale boterham verdient net hoi mokt maken op meenam. 'We
hebben se deelgenoot gemaakt van de
o Maggi te gardes, '
doelwit te Mam, gabramerkt te werden.
~wijs* wordt ~lam
nameel, orden angst,
en vervolging normaliteit ia het »radijs von het roskam gelijk. list oase setje trekken we esa grens,
brandmerken we beleid dat vernedert en ontmenselijkt. ' •
•-•
._ • •
rot de vollende heer.
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RARA pakt mensenjagers aan
Dienst inspectie Arbeidsverhoudingen doelwit
Op het moment dat het CDA komt met voorstellen om chartervliegtuigen in te zetten
om afgewezen asielzoekers het land uit te zetten, eventueel met behulp van het
inspuiten van kalmeringsmiddelen, laat RARA weer van zich horen. Konfrontatie
heeft zowel het persbericht (dat op pagina 10 begint) als het hieronder beginnende
kommunikee opgenomen.
KOMMUNIKEE
In de nacht van 30 op 1 joel hebben wij. na tijdige en herhaalde waarschuwingen. op de derde verdieping van het ministerie van sociale
zakenen werkgelegenheid in Den Haag eenefplosieve lading tot ontploffing gebracht Doelwit van de actie was de Dienst Inspectie
Atimidererhoudingen die op deze verdieping gehuisvest is. De DIA
heefteen spillundiein dejecht op Mepten. Gemiddeld twee keer per
dag organiseert deze dienst in samenwerking met plaatselijke
politiekorpsen invallen bij bedrijven waarde aanwezigheid van illegalen wordt ~nood. In de komende jaren wordt de dienst verdubbeld.
Dat betekent meer razzia's meer slachtoffers meer angst. met deze
actie hebben wij een grens ineen trekken en deze mensenjagers voor
een moment laten voelen boeket kom opgejaagd tevreden. Ze laten
merken hoe het is doelwit te djn. hoe het is gebondinerlit te woeden.
In eerste instantie hebben wij een persbericht geschreven. In dit
kommunikee nemen wij meer Mank om op beleen en ander dieper
in te gaan.

« SOBER DOCH HUMAAN"

Het illegaiendebat is even plotseling weer verdwenen ais opgekomen. Een optimist zou zeggen dat dit komt door de felle reacties op
de beschamende poging die Rottenterg en dost° afgelopen najaar
deden Bolkenslein rechtsin teksten. Dereacties waren inderdaad fel,
haastbemoedigend zou jekunnen zeggen. Depublekebeetedoening
van de PvdA-top. dat wil zeggen hun verontschuldiging dat het effemaal wat ongelukkig uit de bek was gekomen. wekt de schijn dat ze
weer in hun hok zijn teruggedrongen. lammer genoeg werkt het niet
zo. Het te voeren beleid staat d stevig inde slijgers, ontworpen door
het selectedubje ambtenaren en hun monisten dat de Europese overleggen frequenteert. eed& datzich onttrekt aan de spelregels van de
ovedeg-dernocotie. Fakkeitochten. manifestaties en demonstraties
tegen racisme geven aan dat een hoop mensen zich niet Willen neerleggen bij wat er gebeurt. De politiek heeft haar eigen koers uitgezet
gokteropdatde protesten we:invaar massaal zullen zijn, maar niet de
pensen zullenoverschtiden die benende nededancheverhoudingen
betamelijk ~den geacht Zodat ze uiteindelijk relatief ongestoord
door kunnen gaan met wat ze van plan zijn. De hetze tegen tilegaien
vindt al lang plaats en heeft vorm gekregen in beleid. Een beleid dat

er opoe« beeddatillegalen vogeMij verklaard en ondenvoden zijn
aan de meest deacatiedie en onmenselijke overheidsmaakegelen.
Sober doch humaan heelt Koste een eithongeringsbeleid laten ontwerpen doorcommissies als de van Zeewering. De inzet is het leven
vanillegalen hier onenogeijk te ~ren. Illegalen zijn een probleem, is
de boodschap dein ~Winterde maar hardnekkige versies door de
politie van rechts tel nieuw flinks wordt verkeedcd. Een kakofonie
vost beschuldigingen en beledigingen worden over een makkelijk te
pakken groep mensen uitgestoft En niet aken over hen. Mies wat
naar buitenlander dekt, staat onder de zware verdeden' meedwitig
hier de bod N flessen. Mensen laten zich nu eenmaal makkeijk mobitisefen opdeangstdathun portenonnaievfordtgereld. Burgerrieester Peper meldde dat 4n politie had ontdekt dat «wel 1100 Turken
opeen adres stonden geregistreerd: "(Oslo:ringen vel mensen komen
een uitkering haten om vervolgens terug te keren naar Turkije.
Waarschijnlijk wilde hij niet onder doen voor z'n Amsterdamse collegt's„ de eerder 15.000 illegale drugsverhandelande Ghanezen ten
tonele hadden gevoerd om de uitbeelding van hun politiekorps er
doorheen te dokken. Dat er niets is. dat hun beschuktigingen staaft.
maakt niet rit Het bericht wordt verspreidt door gretige media, en
doet de werking die het moet doen. Nieuws is nieuws. Het berichtje
op pagina zeventien, enkele weken later, waarin duidelijk wordt dat
kant noch wal is geraakt, doet er verder niet toe. De toon is gezet.
Wiedachtdat de iliegalen voorlopig met gd:houden worden gelaten.
komt bedrogen uit. Er is eerder sprake van de bekende stilte voor de
stam. Nawijn en Koste deden recenteijk weer een schepje bovenop
de berg vuilnis die ze dover illegalen hadden beengestort. Deze keef
was het verhaaltje, dat eest de illegalen moeten verdwijnen. voordat
echte' vluchteringen zouden kunnen worden gehuisvest. De zovedde uitspraak van mensen die de macht hebben beleid te maken en
doof te voeren. De richting is gezet, de jacht gaat door.
Voor wie achter de coulissen van het vaderlandse politieke toneel
probeert N kijken. blijft een vraag kleven, als een wesp op een pot
stroop: vanwaar toch al die mallotige uitspraken, die zo vernederend
en bedreigend zijn voor ~ad mensen? .
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VAN 'GASTARBEIDER. TOT

RARA pakt
mensenjagers
aan

'ECONOMISCHE VLUCHTELING'

-

-

-

-

-

-

eiegaltet is eigenlijk een kwestie van politieke definitie.
niets meer en niets minder. In de jaren zestig en zeventig
ronselden wervingsbureaus van staatswege arbeiders uit
tanden rond de Middelandse zee. Ook de tienduizenden
'spontane immigranten', zoals ze toen nog genoemd
werden, mochten aan het werk. Graag zelfs, want voor
smerig en zwaar werk waren handen tekort. Tussen de
Limburgse mijnen, olietankers in de Rotterdamse haven
en wc-potten bestond slechts één overeenkomst goedkope handen deden hun werk, mits ze vastzaten aan
'gastarbeiders'. Dat het een rare manier is om 'gasten' zo
te behandelen, drukte meer de flexibiliteit van het politieke jargon uit, dan dat het iets te doen had met de werke, ke situatie. Die was namelijk vrij simpel: enkel vanuit het oogpunt
•—•conomisch gewin werden die mensen hierheen gehaald. Het im •
en van 'gastarbeiders' was pure noodzaak geworden om de
ei....omische groei in die tijd bij te benen. De industrie die ach zeer
voorspoedig ontwikkelde kampte namelijk met een tekort aan arbeidskrachten waardoor delen van de produktiecapaciteit onbenut
bleven. Met 'tolerantie' of 'gastvnjheid' had het niets van doen. Dus
is het evenmin verwonderlijk, dat deze situatie geen lang leven
beschoren bleef. Vanaf de jaren zeventig, in een tijd van economische
neergang en toenemende werkloosheid, werd de werving aan banden gelegd. Het beleid kreeg als credo in het vaandel: "Nederland is
geen irnmigratieland". Met één poktieklundische pennestreek veranderde *spontane* immigratie in 'illegale' immigratie en creëerde de
staat haaritlegalenprobleene. Voor migranten maalctedatniet zo veel
uit. Hun komst wordt niet bepaald door hier ter lande wisselende juridische categorieen • maar is het gevolg van de gapende kloof tussen
het rijke Noorden en het armeZuiden. Illegalen zijn immersin de eerste
plaats mensen. Opzoek naar een toekomst. een beetje geluk. Mensen
de huis en haard achter zich hebben gelaten, in Turkije, Marokko.
Ghana, die besloten hebbende uitzichtloosheid te ontvluchten en hopen hier in het rijke Westen een beter bestaan °pee kunnen bouwen.
Ze treffen het niet, ze zijn hier niet gewenst en worden
gestigmatiseerd als 'economische vluchteling'. Hun motieven om de
wijk te nemen naar het rijke Westen wouten niet geaccepteerd.
Uitzichtloosheid is geen motief, geen vluchtgrond. Wat telt is hun
economisch nut, niet hun economische en sociale nood. Maar voor
illegalen is er geen weg terug„ ze verkiezen de onzekerheid van het
leven in de illegaliteit boven de zekerheid van het uitzichtloze. En daar
wordt flink van geprofiteerd. De racistische tweedefing op dearbeidsmarkt en inde maatschappe.dievanaf dejaren zestig werd gecreëerd,
is sindsdien bijven bestaan. Simpelweg omdat 'gastarbeid' (lees:
slecht betaald, vervelend en zwaar werk)geen tijdelijk maareen structureel verschijnsel is. Het is een fabeltje slat met de economische groei
arbeid er alleen maar aangenamer op geworden is, laat staan dat iedereen deelgenoot van de welvaart is geworden. De 'gastarbeiders'
'aar het levende bewijs van, ondanks het feit dat ze in eerste in.e letterlijk weggestopt werden, onzichtbaar in volgepropte en
brandgevaarlijke pensions en speciale woonoorden. Geldt voor de
meeste migranten aldat ze weggedrukt zitten tegen de onderkantvan
de maatschappij, voor illegalen geldt dat dubbelop. (begin noot
Konfrontatiel En ze worden schaamteloos uitgebuit. Dankzij hun illegale arbeid kunnen bepaalde sectoren van de Nederlandse economie blijven draaien. Illegale arbeiders zijn goedkoop, omdat ze illegaal
zijn. Iedereen weet donders goed, dat het uitzetten van deze illegalen
zou betekenen dat honderden bedrijven in de confectie, de horeca, de
glastuinbouw, de schoonmaakbranche etc. failliet zouden gaan.
Daarom is de situatie ook jarenlang gedoogd. Onderdrukking uitbuiting en vernedering vormen de basis van het sblzwijgende contract
waarop de uitvoerende organen van de staat, de politiek en het bedrijfsleven elkaar al jarenlang vinden in het schemergebied van de illegaliteit En deze mensen, de getallen vaderen, maar meer dan een
uitverkocht/Nam-E eyenoord is het niet zouden nu de belichaming van
de dreigende ondergang van het Avondland zijn.

"OM DE PROBLEMEN HIER BEHEERSBAAR TE
HOUDEN..."

-

Het probleem van de illegalen is alleen een probleem in de
en in
de beleidscircuits waar men steeds meer de greep op de samenleving
dreigt te verliezen. 'En dat op een moment dat haast moet worden
gemaakt met de politieke invulling van de Europese eenwording. Op
dat punt moet de verklaring worden gezocht voor de non -stop
horrorfilm die op het Binnenhof wordt vertoond, de verklaring voor de
waanideeën en xenofobie die de politiek flikt te beheersen.
De politieke vertaing van de in wezen economische en sociale
herstructurering van Europa gaat niet zo vlotjes als gewenst. De euforie over het Europa van de burger begint te verstommen, nu de
contouren van het Europa van het kapitaal zich beginnen af te tekenen. Het leek eerst voldoende het Verenigd Europa voor te stellen als
een lonkende, overrijpe appelboomwaaraan alleen nogeven geschud
diende te worden om iedereen te bedekken onder kapitalistisch fruit.
Nu worden meer en meer angst en onvrede bespeeld om de politieke
en maatschappelijke veranderingen er door te drukken. Een strijd die
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Dienst Inspectie
Arbeidsverhoudingen
doelwit
voornamelijk in ideologische termen is gevat, en zich naar steeds bredere maatschappelijke terreinen uitbreidt. Het zijn allemaal uitingen
van een legtimitertscrisis waarin het politieke en economische systeem verkeert Racisme wordt ingezet om een nieuwe maatschappelijke consensus te realiseren, over de ruggen van 'anderen', de 'illegaal', de 'vreemdeling'. Een breekijzer om maatschappelijke tegenstellingen in de hand te houden. Kost° zei letterlijk: "... verwijderen
om de problemen hier beheersbaar te houden..." Het racisme valt op
een goede bodem, in een land waar sinds mensenheugenisde westerse mens tot maatstaf van alle dingen is gesteld; dat de eigen koloniale
geschiedenis nooit onder ogen heeft gezien.

EEN BOTERHAM MET TEVREDENHEID

Omdat de problemen waar de politici tegen aan hikken zo groot zijn,
hebben ze hun horizon verbreedt Niet alleen migranten maar ook
andere groepen van de bevolking mogen zich nu verheugen in de
grote belangsteeing diede politiek voor hun handel en wandel aan de
dag legt.
Wat in het oog springt is de consequente koppeling die wordt
gemaakt tussen het zogenaamde ffegalenprobleem en een ander levensgroot maatschappij-antwrichtend probleem: de werkloosheid.
Het probleem is niet zozeer dat er een tekort aan banen is als we de
politici moeten geloven, of dat hun werkgelegenheidsbeleid al jaren
failliet is. Werkloosheid blijkt een door werklozen zelf gecreeerde
nationale ramp te zijn. Het ene na het andere fraude-rapport vliegt
door de media, x% fraudeert, 40% fraudeert, 75% fraudeert...
Wachten isopheteerste rapportwaarin bezorgdwordtgeconstateerd
dat in die en die wijk 132% van de uitkeringsgerechtigden sjoemelt
dat heteen leve lust is. En politici als Robin Linschoten komen vervolgens tot de originele conclusie dat in desbetreffende wijken de uitkeringen dan maar eens gekst en de steuntrekkers onder curatele gestek] moeten warden. (einde noot Konfrontatle)Eerst waren het de
WAO-ersdedoor degehaktmolen werden gedraaid. Indeindustriele
herstructurering van een decennium geleden werden hele lagen van
de arbeidersklasse in de vergaarbak van de WAO gekieperd. Tien jaar
later worden ze als profiteurs en simulanten weer tevoorschijn getoverd om de begroting Van Sociale Zaken sluitend te krijgen.
Het nieuwe arbeidsethos dat gepredikt wordt, vaak in samenhang met 'illegalen' en gekoppeld aan jammerklachten over een verwende en ontspoordesarnenleving waarin fraudede nationale voertsport is geworden, dient geen enkel ander doel dan een ordinaire
kostenbesparing. Het stelsel van sociale zekerheid moet worden ingekrompen en is een kortstondige illusie gebleken. De voorwaarden
waaronder welvaartscompromis, verzorgingsstaat en de sociale zekedwid tot stand gekomen zijn. Zen gebonden aan de kapitalistische
expansie. Dat wil zeggen in de marge van de winst. De economische
herstructureringdie momenteel plaatsvindt met alsdoel reinsten valig
te steilen en nieuwe voorwaarden voor expansie te reafiseren, gaat
gepaard met een diepgravende ingreep in de produktie- en arbeidsverhoudingen en verhevigde concurrentie. Massa-ontslagen en grote
problemen bij toonaangevende concerns als Hoogovens, fokker,
DAF, Philips. KLM zijn het gevolg. De werkloosheid stijgt iedere
maand met sprongen. Het stelsel van de sociale zekerheid, opgebouwd in een periode van ongelimiteerde voorspoed en groei, wat
moest dienen voor een vangnet voor die enkelen die ongelukkigerwijze toch nog uit deboot mochten vallen, lijktdaardoorniet meer van
deze tijd. Bezuinigingen, kortingen op uitkeringen en het ontoegankelijker maken van het stelsel door middel van het uitoefenen van een
grotere druk op werklozen, het bijstellen van het begrip 'passende
arbeid*, gedwongen omscholing en dergelijke zijn aan de orde van de
dag. Het heeft niets te maken met een beleid gericht op volledige
werkgelegenheid. iets wat tinnen de huidige kapitalistische verhoudingen onmogelijk is. Dat maakt het roepen om 'meer banen' ook zo
zinloos. Wat voor banen dan? Nog meer vervuilende produktie? Nog
meer onzinnige produkten en diensten? In plaats van fundamentele
discussies over een menselijke invulling van het begrip arbeid en produktie, een discussie over het maatschappelijke nut van arbeid, een
discussie over de grondslagen van een economisch en maatschappelijk stelsel, bkfft de naald stekenin de versletengroef van de heersende
belangen. Er wordt een ~ast geschapen waarin arbeid tegen welke
prijs dan ook acceptabel wordt en daarmee het stelsel van sociale
zekerheid minder toegankelijk en minimaal. Een nieuw arbeidsethos
biedt een vrijbrief voor draconische maatregelen in dat stelsel. De ver-

zorgingsstaat heeft de onderklasse decennia lang
kunstmatig in de rijen van de tevredenen ingelijfd.
Die tijd is voorbij. In de verzorgingsstaat van de
toekomst kun je kiezen tussen het huren van je
eigen cel, of een waterbestendi ge kartonnen doos.
Of je eindigt in een heropvoedingskampement,
kauwend op een boterham met tevredenheid en
bewaakt door afgedankte soldaten die Elco
Brinkman proberen te imiteren Geen enkele uitspraak is de politici tedol om een klimaat tecreéren
waarin ze hun maatregelen kunnen doorvoeren.
De meest directe en cynische manier is het
exploiteren van schaamte. Was het al lastig je op
een verjaardagsfeestje te presenteren als
steuntrekker, nu moet iele helerna.aldeoren van de
kop schamen te behoren tot het legioen dat is aangewezen als veroorzaker van alle maatschappelijke problemen. Uitsluiting, dwang en beperking van rechten worden normaleinstrumenten om dit 'godvergeten land', om maar eens met Lubbers te spreken,
weer gezond te maken. De maatschappij wordt met harde hand door
elkaar heen geschud en vooral aan de onderkant in een nieuw jasje
gestoken Nieuwe sociale scheidingen worden gecreeerd. Minima.
migranten, zogenaamde inactieven, het zijn verschillende delen van
de bevolking die voorgoed van een toekomst worden afgesneden.
Waarin zogenaamd niemand aan de kant hoeft te staan ah je maar
werkt. Maar werk en werk is niet hetzelfde. "Er isgeen groter, modem
waanbeeld, zo niet bedrog, daan het gebruik van dat ene woord
'werk' voor iets dat voor de een uiterst slapend, pijnlijk en sociaal
minderwaardig is, terwijl het voor de anderen prettig, statusverhogend en economisch lonend is' — te.Galbradh. Het is een uitspraak die de logica van het kapitalisme precies weergeeft. Een systeem dat wereldwijd rijkdommen genereert juist omdat het armoede
en ellende produceert. en dat in toenemende mate.

EEN REACTIONAIRE NEUROSE
De grote sprong voorwaarts naar het verenigde Europa waarvan we
getuige zijn, wordt begeleidt door ferme balen krasse uitspraken. De
opgezette kelen aan het Binnenhof kwaken tegen elkaarop. proberen
elkaar vliegen af te vangen M de categorie stuitende en idiote uitspraken. Op zoek naar een ideologisch glijmiddel om beleid te kunnen legitimeren waar niemand op staat te wachten, behalve de politiekeenn
economische elite zelf. Binnen de ingewikkelde relatie tussen het realiseren van Europese doelstellingen enerzijds en de constructie van
concrete politieke veranderingen anderzijds ligt de verklaring vooreen
aantal specifieke mechanismen die deze dagen de politieke boventoon voeren. Om de aandacht af te leiden van de achterkggende poktieke en economische doelen van het beleid, probeert de politieke
elite bij voortduring de aandacht te vestigen opdeintemenerodzaken
van te nemen maatregelen. 'Fraude jaagt de samenleving naar de
verdommenis" zei een boze Wim Kok, die anders alleen emotioneel
wordt als iemand zijn boekhoudkundige gaven in twijfel trekt Om
daarmee weer een aantal bezuinigingen telegitimerendie voornamelijk tot doel hebben de Nederlandse staatshuishouding in overeenstemming te brengen met de omringende landen. Hetzelfde zie je in
de strijd tegen het morele verval, waar Nederland last van schijnt te
hebben, en dat beleidsmatig sociatevemieinving wordt genoemd. De
sociale vernieuwing is het quasi-positieve glije waarin een aantal
maatregelen zijn gestoken die het ideologische klimaat rijp moeten
maken voor meer controle. Politici stellen de sociale vernieuwing het
liefst voor als een strijd tegen de hondedrollen in het speelperkje om
de hoek, maar voeren onder hetzelfde motto bijvoorbeeld zaken als
strafrechtshervorming door. waarin de mogelijkheden van de staat
vergroot worden ten koste van de rechten van de verdachten. Elke
ontsnapping en elke winkeldiefstal wordt dankbaaraangegreperi om
te pleiten voor strafkampen. lijfstraffen. meer politie en een politiek
van de harde hand. En precies hetzelfde mechanisme zie je ook bij de
paranoia benadering van asielzoekers en migranten. Ze warden gedefinieerd in termen van de binnenlandse vijand, de vijfde colonne. de
doodsteek op termijn voor de Nederlandse cultuur. En datalles om de
op Europees niveau genomen beslissing migranten buiten de deur te
houden, te rechtvaardigen. De ijzeren wel van de reclame heeft bezit
genomen van de politiek: als je het maar vaak genoeg herhaalt, kun
ie zelfs het smerigsteprodukt de mensendoorde strot duwen. Kosto's
beleid als het Iglo-thuismenu van de Nederlandse politiek.
In het Europa van de jaren negentig heeft de reactie het woord.
Op het breukvlak tussen bittertafel en ideologie wordt geprobeerd
terug te draaien wat er sinds de jaren zestig door links aan ruimte is
bevochten. Door de groeiende extreem-rechtse organisaties ondubbelzinnig verwoordt, door de gevestigde partijen gehuld in neutrale
termen als het minderhedendebat, het herstel van de normen en
waarden, het in overeenstemming brengen van rechten en pichten.
Na een jarenlange combinatie van sociale en economische verpauperingen het aanwijzen van zondebokken, heeft de neo-kberale politiek
haar monstertjes gebaard in devorm van bruine organisaties. Die door
de gevestigde partijen vervolgens weer dankbaar worden aangegrepen om zichzelf een respectabel imago te verschaffen en ondertussen
nog een stapje verder naar rechts te zetten. Samen woeien ze de
politieke bodem overhoop, trekken rioolputten open en verklaren
parmantig dat ze een taboe hebben opgeheven. Het is deze ruk naar
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"Zonder het botsen der meningen sterft het leven af."
(Konfrontatie, tussenbalans november 1992)
KONFRONTATIE: RARA ORGAAN?
-

Inleiding
Hierbij treft u aan een analyse van het links-radicale blad
'Konfrontatie', dat in sommige kringen als spreekbuis van RaRa
wordt gezien.
Na een beschrijving van de geschiedenis en de doelstelling van
het blad wordt ingegaan op de organisatie en financiën.
Vervolgens komt de inhoud aan bod en wordt de connectie met RaRa
- chronologisch - nader belicht. In de conclusie tenslotte wordt
de verhouding RaRa-Konfrontatie nog eens samenvattend
weergegeven.

Geschiedenis
In de periode 1983-1990 had de Beweging in het radicale actieblad
'De Zwarte' een mogelijkheid zich te uiten. Met de verbrokkeling
van actievoerend Nederland verdween de rol van het blad, dat
gaandeweg toch al een subcultureel karakter gekregen had.
Het mislukken van de discussie, eind jaren tachtig, om te komen
tot de vorming van een anti-imperialistische 'tegenmacht' was de
aanleiding voor een groot aantal groepen en personen uit de
vooral de zogenaamde anti impi's
Beweging
om het blad
'Konfrontatie' in het leven te roepen. In de voorbereidingsgroep
was onder meer het Revolutionaire Initiatief Amsterdam
vertegenwoordigd, in de persoon van RaRa-arrestant
In maart 1991 verscheen het 0-nummer waarin de redactie zelf
inging op de geschiedenis. Men wees op de verandering van 'het
perspektief van klein-links', waarmee de sociale bewegingen tot
begin jaren tachtig een relatief nauwe verwantschap hadden. Deze
sociale bewegingen werden enerzijds ingekapseld, anderzijds
gemarginaliseerd.
Omdat de meer radicale restanten van de sociale bewegingen
ondergingen in 'aktiegroepen, komitees, onderzoekskollektieven en
autonome groepen', kortom versnipperden, werd activistisch-links
geconfronteerd met het 'uit het bewustzijn verdrongen warden van
onderlinge verbondenheid, van samen strijden'.
Al deze zaken hebben uiteindelijk geleid tot de oprichting van
Konfrontatie, dat - in tegenstelling tot De Zwarte - een breed
gelezen en breed gedragen radicaal-links blad wil zijn.
-

-

-

Doelstelling
zoals gezegd wil Konfrontatie een breed links publiek dienen,
waartoe men overigens sociaal-democraten niet rekent.

1

Konfrontatie wil een plek zijn waar open gediscussieerd kan
worden over fundamentele politieke kwesties en waar verschillende
zienswijzen met elkaar geconfronteerd worden, zonder ontzag voor
heilige huisjes. Noodzakelijk daarbij is een diepgaande
herbezinning op de analyses en strategieën van het nu
versnipperde links.
Kritische achtergrondartikelen en discussiestukken moeten de
hoofdbestanddelen van het blad zijn.
Konfrontatie beoogt op een heldere manier de onderwerpen van
verschillende kanten te benaderen, ze in hun historische en en
maatschappelijke context te plaatsen en in verband te brengen met
relevante ontwikkelingen.
N.B. RaRa noemt in een interview dezelfde zaken, en zegt dat
analyse daarvan leidt tot haar keuze van doelen.

Deze kennisoverdracht (via Konfrontatie) moet leiden tot het
maken van goede keuzes en het ontwikkelen van effectief verzet.
De redactie hierover: "Konfrontatie ziet in het geven van haar
visie een concrete vorm van politieke actie".
Organisatie
Toen Konfrontatie in het voorjaar van 1991 van start ging, werd
gekozen voor in deeltijd werkende vrijwilligers, verdeeld over
verschillende taakgroepen. Deze werden gerecruteerd uit tot de
'eerste en tweede generatie' behorende anti-imperialisten. Voor
een deel zijn het ideologische theoretici, voor een ander deel
activisten pur sang.
Konfrontatie werkt dus vanaf het begin met taakgroepen. Als
eerste een vaste redactie van 20 tot 25 personen, sinds 1993
gevestigd in Den Haag.
De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad die een
dubbele verantwoordelijkheid heeft: op juridisch en financieel
gebied en voor de inhoudelijke kwaliteit van het blad.
De redactieraad is de plaats waar, samen met de redactie, wordt
bekeken of het blad beantwoordt aan de doelstellingen. Er wordt
gekeken naar inhoud en richting in algemene zin, niet en detail.
Laatstgenoemde verantwoordelijkheid ligt bij elke scribent zelf.
Naast deze hoofdgroepen zijn er sub-groepen te onderscheiden,
verantwoordelijk voor de lay-out (sinds kort gevestigd in Den
Haag, waar ook gedrukt wordt); 'rapen.: (het samenvoegen van de
losse bladzijden tot een blad); en vrouwen-onderwerpen.
Financiën
'Konfrontatie' wordt gefinancierd met abonnementen (circa 700),
losse nummers (circa 300) en giften.
In november 1992 maakte Konfrontatie een tussenbalans op. Men
constateerde dat de opgebouwde financiële reserve in ieder geval
voldoende was voor nog zeker een hele jaargang van het blad. Deze
reserve was vooral te danken aan giften en donaties, want op dat
moment dekten de normale inkomsten de uitgaven slechts voor 80
procent.
2

De donaties komen van verschillende - ook niet aan de Beweging
gerelateerde - groepen en instellingen. De voor financiën
verantwoordelijke groep maakt zich merkbaar zorgen over het
mogelijk mislopen van financiële steun van het Bedrijvenfonds
voor de pers. Dit naar aanleiding van het sympathiseren van
Konfrontatie met RaRa, en de daardoor gerezen twijfel aan het
democratisch gehalte van het blad.

Inhoud
De artikelen in Konfrontatie zijn in hoofdzaak van de hand van
eigen, onbetaalde, medewerkers. Daarnaast leveren free - lance
medewerkers uit vooral links-radicale hoek stukken aan en worden
er vertalingen uit buitenlandse bladen gepubliceerd.
Kritische achtergrondartikelen en discussiestukken vormen de
hoofdmoot. De keuze van de onderwerpen wordt bepaald door de
actualiteit, de gevoelde behoefte van de lezers en door
'politieke noodzaak'.
De achtergrondartikelen gaan onder meer over de volgende
onderwerpen:
1 Politiek-economische herstructurering (Europa'92;
flexibilisering van de arbeid).
2 Invoering van, en verzet tegen, nieuwe technologieën
(informatie-, genen- en biotechnologie).
3 Ontwikkelingen in de internationale solidariteit.
4 Onderzoek van kapitalistische, patriarchale en racistische
vormen van uitbuiting en onderdrukking (Noord-Zuid verhouding;
feminisme; asiel en vluchtelingenbeleid).
-

Daarnaast wil Konfrontatie de discussie stimuleren en uitdiepen
over "ideologische antwoorden op de sociaal-demokratie en de
demokratie mythe; over strategie en organisatie". Deze
discussiestukken moeten bijdragen aan de - volgens Konfrontatie
noodzakelijke - politieke, ideologische en strategische
ontwikkeling van 'links' in Nederland en elders. Hiertoe warden
ook interviews (onder andere met RaRa) en claim-brieven (wederom
van RaRa) gerekend.
-

Naast deze twee hoofdbestanddelen plaatst Konfrontatie artikelen
over cultuur en culturele ontwikkelingen, mits er een directe
link gelegd kan worden naar de eigen, linkse politiek.
Tevens is er ruimte voor het plaatsen van ingezonden brieven, van
welke mogelijkheid onder andere een gedetineerde IRA-activist
gebruik gemaakt heeft.

Connectie met RaRa
Zoals reeds gememoreerd was RaRa-arrestant
betrokken bij
de oprichting van Konfrontatie. En hoewel de redactie zich in
oktober 1993 haastte te zeggen dat zij RaRa slechts beschouwt als
een van de zoveel groeperingen die bijdragen aan de discussie,
ruimt zij veel plaats in voor deze groep, zoals uit onderstaande
chronologische opsomming moge blijken:

3

1 In juni 1991 verscheen Konfrontatie nummer 1 met daarin onder
meer een exclusief interview met de groep RaRa, die hiermee
een langdurig zwijgen doorbrak. Deze publicatie leek, naast
een reclamestunt voor Konfrontatie, een goede gelegenheid voor
RaRa haar ideologie wereldkundig te maken.

2 In december 1991 drukte Konfrontatie, met een vooraankondiging
op de omslag, het Kommunikee van RaRa naar aanleiding van de
bomaanslagen op het huis van staatssecretaris van Justitie
KOSTO en het ministerie van Binnenlandse Zaken integraal af op
de pagina's 3, 4 en 5.
3 In januari 1992 verscheen een reactie van redactie lid
op artikelen in de reguliere, burgerlijke, pers.
Met dit artikel wordt de aangevallen RaRa een hart onder de
, zoals bij latere
riem gestoken.
gelegenheden, blijk van haar (en Konfrontatie's) begrip voor
het geweldsmiddel dat RaRa hanteert: "Welke mogelijkheid
hebben mensen in Nederland nog om daadwerkelijk invloed uit te
oefenen op de politieke besluitvorming?"
-

4 In januari 1993 publiceerde Konfrontatie een artikel van een
medewerkster van het Amsterdams Solidariteitskomitee
Vluchtelingen,
tevens nadrukkelijk verdacht van RaRa-betrokkenheid. Zij
schrijft over 'Recht voor vluchtelingen' en waarschuwt voor
'explosieve situaties'. Opmerkelijk hierbij is dat het woord
'explosieve' door cursivering extra wordt benadrukt.
5 In juli 1993 werd zowel de Persverklaring als het Kommunikee
over de RaRa aanslag op de Dienst Inspectie
Arbeidsverhoudingen van het ministerie van sociale zaken en
Werkgelegenheid (1 juli 1993) integraal afgedrukt. Een
vooraankondiging van deze publicaties geschiedde op 4 juli in
het televisieprogramma Brandpunt bij monde van redactie-lid
die van de gelegenheid gebruik maakte te
verklaren pal achter RaRa te staan.
Tevens zorgde Konfrontatie op dezelfde dag voor verspreiding
van het Kommunikee via een activisten-Bulletin Board System.
-

6 In september 1993 vond in Nijmegen een bijeenkomst plaats waar
over de praktijk en theorie van RaRa werd
in linkse kring
gesproken. De aanwezigen keerden zich en masse tegen het door
RaRa gebruikte geweld, met uitzondering van een persoon.
-

-

7 Oktober 1993: naar aanleiding van kritiek van het linkse
tijdschrift Politiek & Cultuur kwam Konfrontatie terug op het
publiceren van de claim-brieven van de aanslag op de DIA. Men
wees erop dat de RaRa-verklaring puur vanwege de in de
platformformule neergelegde discussiemogelijkheid is
opgenomen. Konfrontatie koos hier derhalve geen partij,
verklaarde men.
In de rubriek Redactioneel van hetzelfde nummer werd het
officiele Konfrontatie-standpunt echter als volgt verwoord:
"Ook voor ons is duidelijk dat de bom geen 'democratisch'
actiemiddel is. Tegelijkertijd zijn er echter situaties,

politieke beleidsterreinen, waarop het voor gewone burgers
niet meer mogelijk is er vat op te krijgen en er met
'democratische actiemiddelen' nog enige invloed op uit te
oefenen. Dat is het geval met het
vluchtelingen-/illegalenbeleid van de Nederlandse staat. Het
aanbrengen van materiele schade is in zo'n politieke context
wat ons betreft geen buiten-proportioneel middel".
Conclusie
Alles samengevat kan het volgende geconcludeerd worden:
*
*

Konfrontatie beschikt telkens zeer snel over de bij de RaRaaanslagen horende verklaringen.
Konfrontatie staat pal achter de doelstellingen en middelen

van RaRa.
*

Konfrontatie wordt - actief en passief - door RaRa gebruikt
voor de verspreiding van haar gedachtengoed.

*

Onder RaRa acroniem opererende en/of geopereerd hebbende
-

activisten alsmede aan RaRa gelieerde individuen zijn te
vinden in de (brede) kring van personen die betrokken zijn bij
de oprichting en instandhouding van het blad.

Binnenlandse Veiligheidsdienst
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Betreft : Mogelijk RaRa-doel??
'Beperkte Legitimatieplicht'

I nlei d i n g
Tn de NRC van 29-9-92 stond een artikel van de hand van Anil

Ramdas over de in te voeren algemene legitimatieplicht.

Het artikel geeft een opsomming te zien van de verschillende
pro's en contra's van de invoering van genoemde plicht, en het
wetsvoorstel wordt door Anil Ramdas alsvolgt becommentarieerd:
"Het opmerkelijkste in dit voorstel is echter dat gekleurde
Nederlanders ter plaatse moeten kunnen bewijzen dat ze inderdaad
Nederlanders zijn. Voor hen is er dan een feitelijke draagplicht
van het persoonsbewijs".

•

1

Rechtvaardiging, van deze optie
Om bovenstaand mogelijk scenario te onderbouwen volgen een aantal
zinsneden uit RaRa-claims en -(antiimpi) artikelen, waaruit hun
bevlogen- en bewogenheid inzake betreffende items moge blijken:
1. Zuur aan de wortels van de democratie (12-2-87)
Genoemd als een van de zwaartepunten van de repressie wordt:
"Ausweis-politik ten opzichte van buitenlanders. Europa krijgt
hermetier afgesloten buitenmuren, waar geen buitenlander meer
doorheen kan".
2. Claim ELSA (25-1-88)

41

"Er zijn beheersingsproblemen, vooral met betrekking tot de
kontrole op de bewegingen van vreemdelingen. ... Resultaat zal .
zijn dat deze worden opgelost door middel van invoering van de
legitimatieplicht. Dit betekent een verscherping van de
repressieve funktie van de staat. ... Fr is een gezamelijk belang
om offensief aktie te voeren tegen de invoering van dergelijke
maatregelen".

3. Discussiebijdragen voor de Manifestatie (9-8-88)
"Voor een Verenigd Europa is het uitbannen van vluchtelingen een
'testcase' voor o.a. een algemene verscherping van repressie,
kontrole, pasjes, meldplicht, legitimatieplicht e.d. ... De
strijd tegen racisme en fascisme zou zich meer dan voorheen tegen
staat en bedrijfsleven moeten richten. In vele gevallen is de
staat zeer direkt organisator en uitvoerder van fascisme en
racisme. ... Repressie is een van de manieren, waarop de
heersende orde zijn macht beschermt en uitbouwt. ... Er zijn
momenten dat repressief optreden, bijvoorbeeld door aangescherpte
wetgeving, zo'n grote bedreiging vormt dat het nodig is direct
daartegen te vechten, .., daadwerkelijk, zoals bij de ELBAdrukkerij is geprobeerd".
4. Claim KNAR (19-3-90)
"Nieuwe taak voor de KNAR is het opzoeken van illegalen in de
grote steden. ... Criterium voor (illegale) vreemdeling is 'hun
uiterlijk'. M.a.w., de huidskleurl De KNAR fungeert als voorpost
van Justitie en maakt jacht op vluchtelingen.
Het is om dit
alles dat wij hebben gekozen voor een eerste aktie tegen de
keurtroepen van het vervolgingsbeleid, tegen de laarzen in de
straat. ... Wanneer vluchtelingenbeleid leidt tot arrestatie en
deportatie, wordt het tijd dat bij ons -gepland- een aantal
stoppen doorslaan. ... Volgens Lubbers moet 'het kaf van het
koren' worden gescheiden, en dat is de reden voor een schijnbaar
onvermijdelijke marsroute, die wordt afgelegd in de richting van
Iedere niet-witte moet bewijzen geen
de legitimatieplicht.
illegaal, krimineel of terrorist te zijn".

2

5. Konfrontatie-interview (1-6-91)
"Gaandeweg zijn wij ons gaan toeleggen op vluchtelingenpolitiek
in Nederland, omdat wij denken dat ruimte voor fundamentele
veranderingen in het Westen zelf bevochten moeten worden.
Vluchtelingenpolitiek is direkt gerelateerd aan openlijk, latent
en institutioneel racisme. ... Wij zien een legitimiteit in
militant verzet. ... Onze aktien zijn erop gericht invloed uit te
oefenen op de politieke agenda, en een van de voorwaarden
daarvoor, is een kontinuiteit in je praktijk te hebben, bepaalde
problemen te thematiseren op een manier dat niemand er omheen
kan".

6. Claim Kosto/BiZa (13 - 11-91)
"Het Nederlandse volk zal zich verplicht moeten gaan legitimeren.
Pet gaat niet om controle op de witte Nederlanders, maar om een
verscherpt toezicht op illegalen. ... Eind augustus/begin
Al met al is
september waren de debatten over asielbeleid.
het een groot non-debat geworden. Veel woorden, weinig wol en van
een fundamenteel debat over oorzaak en gevolg is al helemaal geen
sprake geweest. ... Vluchtelingen worden gedegradeerd tot een
niet-bestaan. Na de droeve ervaring huis, haard en familie te
moeten achterlaten, volgt de systematische ervaring van de
vernedering. ... Voorgeprogrammeerde ambtenaren braken een
afwijzing in je gezicht. ... Dit beleid, wat mensen afschrijft,
uitbuit en ontmenselijkt, willen wij aanwijzen en brandmerken.
Daarom zijn wij op bezoek geweest bij nijvere justitieambtenaren. ... Wij leggen ons niet neer bii een maatschappij
waar een groot deel van de mensen afgeschreven en rechteloos is.
Met deze acties, die wij zien als noodzakelijk tegengeweld,
hebben wij een bijdrage willen leveren in de richting van
fundamemtele veranderingen".
Tenslotte

Tegenwerpingen tegen het noemen van CRI als potentieel
slachtoffer van een volgende RaRe-aanslag, terwijl die nergens
wordt genoemd, zijn net zo valide als de vraag: "Waarom niet?"
Tenslotte zijn. Kosto, Bila, de KNAR en ELBA bijvoorbeeld ook niet
aangekondigd in een eerder RaRe-artikel.
Een grote vraag op dit moment is nog wat 'men' doet met de
omstandigheid, dat een aantal Ghanezen en andere (illegale)
buitenlanders in de Bijlmer zich nu niet durft te laten
registreren bij de instanties, juist omdat men bang is voor de
(door Rosto en kornuiten) ingevoerde repressiemaatregelen.
Ondergetekende kan zich voorstellen dat mensen als
r zich daarover
bijzonder opwinden.

6-10-92
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Aan: Team
Van: 1
Betr.: Konfrontatie over RaRa
Het Redactioneel-artikel van Konfrontatie
toont aan dat in
tegenstelling tot het door van en in de
Volkskrant verwoorde ("Konfrontatie, door anonieme en niet
erg goed ingevoerde BVD'ers ook wel aangeduid als het
'huisorgaan' van RaRa") Konfrontatie wel degelijk kan
worden aangeduid als publicitaire ondersteuning van onze
doelgroep.
In een en een kwart A4 wordt wat om de hete brij
heengedraaid maar uiteindelijk komt de aap uit de mouw:
"Bij het door de Nederlandse staat gevoerde vluchtelingen en illegalenbeleid is het aanbrengen van materiele schade
in zijn politieke context geen buitenproportioneel middel.
... Het vluchtelingenbeleid is in moreel en democratisch
opzicht fout gemotiveerd. Daarover zou de discussie in
linkse kringen moeten gaan. Wij zijn van mening dat RARA
aan die discussie een belangrijke bijdrage heeft
geleverd".
Kortom: Konfrontatie valt
in herhaling van zetten,
mogelijk bij monde van - geest dit
stuk ademt. zie de vergoeilijking van de KOBI-aanslagen in
Konfrontatie
N.B. Een ietwat lachwekkende opmerking in dit artikel is
de volgende: "De politieke stellingnames van RARA zijn
radicaal democratisch te noemen".

6-10-93

Redactioneel KONFRONTATIE

•

•

"Konfrontatie in een nieuwe jas. Voor ons was het even wennen.
Vooral de drastische inperking van de redactionele ruimte. Dat
dwong ons tot het plaatsen van aanzienlijk kortere artikelen, dan
we tot nu toe gewend waren. Gezien de reacties die we daarop in
het verleden kregen, zal dit echter voor velen een welkome
verandering zijn. We hopen dat de nieuwe jas jullie bevalt en de
politieke functie van Konfrontatie strak in het (mantel)pak zit.
De afgelopen zomermaanden hebben we uit verschillende hoeken
gehoord dat mensen zich afvragen hoe Konfrontatie zelf eigenlijk
denkt over het middel en de strategie van de actiegroep RARA. De
kernvraag lijkt daarin te zijn: rechtvaardigt Konfrontatie het
gebruiken van een bom als actiemiddel in een democratische
rechtsstaat?
Ook voor ons is het duidelijk dat een bom geen 'democratisch'
actiemiddel is. Tegelijkertijd zijn er echter politieke
situaties, politieke beleidsterreinen, waarop het voor gewone
burgers niet meer mogelijk is er vat op te krijgen en er met
'democratische' actiemiddelen nog enige invloed op uit te
oefenen. Dat is het geval met het vluchtelingen-/illegalenbeleid
van de Nederlandse Staat. Het aanbrengen van materiele schade is
in zo'n politieke context wat ons betreft geen
buitenproportioneel middel. Geweld tegen personen zou dat in deze
context wel zijn. De vraag is daarbij natuurlijk waar de grens
getrokken wordt: wanneer is het democratisch gehalte van
een
samenleving tot een dusdanig dieptepunt gedaald, dat het
gerechtvaardigd en noodzaak is, niet-democratische middelen in te
zetten in een poging het democratisch gehalte van de samenleving
weer op te trekken? In alle gevallen geldt uiteraard dat het
inzetten van niet-democratische middelen alleen gerechtvaardigd
is als het een democratisch doel dient. Hierover zou de discussie
wat ons betreft moeten gaan als RARA in het geding is.
Maar meer nog zou de discussie moeten gaan over de inhoud van de
analyses die RARA maakt. In haar publikaties tot nu toe, geeft
RARA op geen enkele wijze blijk van een anti-democratisch
gedachtengoed. Integendeel: je kan de politieke stellingnames van
RARA radicaal democratisch noemen. Op dat punt zien wij dan ook
niet zoveel problemen.
Het belang van de analyses van RARA ligt in onze ogen in het feit
dat zij, zij het impliciet, aan de hand van de richting waarin
het vluchtelingenbeleid zich ontwikkelt, tevens de kwaliteit van
de Nederlandse samenleving ter discussie stellen. RARA toont in
haar verklaringen aan dat het vluchtelingenbeleid gestoeld is op
niets ontzienende economische argumenten en dat de staat dit
beleid aanvaardbaar tracht te maken door te speculeren op
angstgevoelens voor het vreemde bij autochtone Nederlanders. Die
wijze van politiek bedrijven is ons inziens zowel op het niveau
van het democratisch gehalte van de samenleving, als in moreel
opzicht onaanvaardbaar. Een staat die uit oogpunt van een
nietsontziend economisch belang mensen die een land ontvluchten

b

omdat zij ziek worden van de mensonterende toestanden waaraan zij
blootstaan, terugstuurt naar dat zelfde land, handelt moreel
onaanvaardbaar. Een staat die angstgevoelens bij zijn burgers op grond waarvan die burgers hun politieke opvattingen
ontwikkelen - bevestigt in plaats van angst als drijfveer voor
politiek handelen te bestrijden en zijn burgers te stimuleren tot
redelijk denken, handelt in democratisch opzicht onaanvaardbaar.
Zo'n staat gedraagt zich in onze ogen als een manipulator. RARA
typeert deze ontwikkeling terecht als zeer gevaarlijk.
Samenvattend kun je stellen dat het vluchtelingenbeleid in moreel
en democratisch opzicht fout gemotiveerd is. Daarover zou de
discussie in linkse kringen moeten gaan. Wij zijn van mening dat
RARA aan die discussie een belangrijke bijdrage heeft geleverd."

,
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Nr.2196413-07

RARA: STAND VAN ZAKEN
Update Stand van Zaken: situatie 1 december 1993

In de nabije toekomst gaan verschillende - voor RaRa mogelijk
katalyserende - items een rol spelen: het Vreemdelingen
Administratie Systeem, het Schengen Informatie Systeem, de komst
van EUROPOL, de identificatieplicht. Al deze zaken zijn in de
optiek van RaRa onderdeel van een stringentere repressie van
vooral allochtonen door de Nederlandse staat, onder auspicien van
het Verenigde Europa.
De BVD sluit acties van RaRa op termijn niet uit en ziet als
mogelijke doelen instellingen die op enigerlei wijze in verband
staan met genoemde items.

Binnenlandse Veiligheidsdienst
1 december 1993

Nr.2196802-05

RARA: STAND VAN ZAKEN
Inleiding
Politieke incidenten en verstoringen van de maatschappelijke
verhoudingen hebben RaRa in het verleden geinspireerd tot
gewelddadige acties. Het is te voorzien dat RaRa in de toekomst
dergelijke aanleidingen zal aangrijpen voor het plegen van nieuwe
acties.
vanaf december 1993 zal de BVD regelmatig de tegen deze
achtergrond relevante politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen in beeld brengen en van kanttekeningen voorzien.
De analyse betreft mede onderzoek van die open bronnen die ook
voor RaRa toegankelijk zijn.
Met nadruk zij gesteld dat deze periodieke rapportage een
alerterende functie heeft, geen alarmerende.

Stand van raken december 1993

1

Asiel- en vluchtelingenbeleid.
In de ogen van RaRa blijft de staat zich vergrijpen aan
vluchtelingen. Zo wil men hen onderbrengen in kantoorpanden en
op woonboten, bemoeilijkt men schijnhuwelijken en wil men
zonder pardon vluchtelingen terugsturen naar 'veilige' landen
of, zoals staatssecretaris Kosto heeft voorgesteld, hen
opvangen in de eigen regio om daar de afhandeling van een
verzoek tot asiel af te wachten. De recent geratificeerde
Vreemdelingenwet dient hiertoe dusdanig te worden aangepast.
Een Kamer-meerderheid hiervoor lijkt overigens aanwezig.
In de optiek van RaRa cum suis werden uitgeprocedeerde
asielzoekers in het Grenshospitium zo slecht behandeld, dat ze
wel in opstand moeten komen.
Andere - volgens RaRa repressieve - maatregelen van
overheidswege kunnen ook een katalysator zijn voor nieuwe
acties: het Vreemdelingen Administratie Systeem, dat door
anti-imperialistisch Nederland wordt gezien als "de spil bij
politiecontroles op illegaal verblijf". Het VAS is gericht op
koppeling met andere bestanden. Hierbij komt ook het Centrale
Vreemdelingen Register (van DCRI) in beeld. Dit gevoegd bij de
op 1 januari 1994 ingaande identificatieplicht, die samen met
het VAS gezien wordt als sluitstuk binnen de opsporing van
illegalen, en de 'staatsrepressie . krijgt een gezicht.
Ten slotte zij hier genoemd de in de praktijk gebrachte 'pre
flight control', waarbij personeel van de Koninklijke
Marechaussee in het buitenland fungeert als vooruitgeschoven
grenspost. Een ontwikkeling die RaRa onder meer aan de kaak
stelde in het Kommunikee van de aanslagen op 13 november 1991.

Vervolg : 1.

Nr.2196802-05

2 Verenigd Europa.
De nationale repressie zal meer en meer een Europese sturing
krijgen en daardoor mogelijk nog sterker worden. Hoewel het
ernaar uitziet dat het Schengen-Akkoord pas op 1 februari 1994
volledig uitgevoerd gaat worden, werpen onderdelen ervan hun
schaduw ver vooruit: het Schengen Informatie Systeem (Sas)
heeft een koppelingsmogelijkheid ook voor veiligheidsdiensten,
en is als zodanig verdacht in de ogen van RaRa. Inmiddels is
ook EUROPOL toegewezen aan Nederland. Deze instantie zal mede
gebruikt worden tegen illegalen, die immers bij voorbaat
gecriminaliseerd worden. Aldus RaRa. Hiermee zijn derhalve
twee potentiele doelen aan het RaRa-lijstje toegevoegd.
3

Overige.

Onduidelijk is nog hoe radicale tegenstanders van genentechnologie zullen reageren op het bericht dat er voor het
eerst menselijke embryo-cellen ge'kloon'd zijn.
Inlichtingenmatig

conclusie

In de nabije toekomst gaan verschillende - voor RaRa mogelijk
katalyserende - items een rol spelen: het VAS, het SIS, de
komst van EUROPOL, de identificatieplicht. Al deze zaken zijn
in de optiek van RaRa onderdeel van een stringentere repressie
van vooral allochtonen door de Nederlandse staat, onder
auspicien van het Verenigde Europa.
De BVD sluit acties van RaRa op termijn niet uit en ziet als
mogelijke doelen instellingen die op enigerlei wijze in
verband staan met genoemde items.
Binnenlandse Veiligheidsdienst
1 december 1993

