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p.3 Deportatiebeleid van de
Commissie Vermeersch
7 jaar na Semira

p.8 De Zomer van Angst
Rugzakken, poederbrieven,
angst & fascisme

p.4 De Wraak van de Staat

Stop het offensief van de Dienst Vreemdelingenzaken
communiqué van ‘t Klein Kasteeltje

DE NAR IS STEEDS OP ZOEK NAAR: 
fi nanciële steun;  mensen die willen helpen met verspreiding;  inhoudelijke bijdragen aan de strijd; plaatsen waar we onze strijd (het hoe en wat van De Nar) kunnen komen toelichten;  

mensen of organisaties die een benefi et voor De Nar willen doen; verdeelpunten en mensen die willen meehelpen met de verdeling (o.m. afhaling van gedrukte Narren)

En verder:
Beroep? Verwijderingsambtenaar; Nar-
meldpunt voor zelfverdediging, ...

Rubrieken:
Gelezen; Column; Anarchist Black Cross; 
kNarrig; Kroniek; aNargenda...

Sinds het begin van augustus constateren we een ver-
slechtering van de levensomstandigheden in de ge-
sloten centra en interventie van de politie in de open 
centra van Fedasil met arrestatie van bewoners tot 
gevolg.

In de gesloten centra worden we geconfronteerd met geweld 
en het niet respecteren van de fundamentele rechten. In het 

gesloten centrum van Steenokkerzeel zitten momenteel 30 tot 40 
kinderen. De gedetineerden spreken van slechte behandeling.
De meest elementaire rechten worden geschonden en de bewo-
ners zijn er zich van bewust en revolteren. Een Koerdisch gezin, 
dat in 127bis in hongerstaking is sinds 11 juli, werd volledig 
geïsoleerd en mag geen bezoek meer ontvangen. Wij weten niet 
hoe we tussen kunnen komen ten gunste van deze familie en de 
advocaat roept onze hulp in.
Arrestaties en uitwijzingen van personen, die nog een procedure 
lopen hebben, zijn legio en de autoriteiten aarzelen niet om ge-
zinnen te repatriëren de dag voor ze voor de rechtbank moeten 
verschijnen in verband met hun procedure.
De houding van de autoriteiten stopt echter daar niet. Begin au-
gustus heeft de politie 2 gezinnen opgepakt in het open centrum 
van Fedasil in Jodoigne en hen geplaatst in een gesloten centrum 
met het oog op een repatriëring. Eén van de families met twee 
kleine kinderen is daar nog steeds en roept onze hulp in. Een co-
mité in Jodoigne stelt deze onmenselijke praktijk aan de kaak.
In het Fedasil-centrum van het Klein Kasteeltje te Brussel heeft 
men in de loop van juli verschillende mensen en families aan de 
deur gezet zonder enige vorm van steun. Sinds het begin van de 
maand worden de bewoners geconfronteerd met de inval van 
politie in het centrum met de bedoeling om op een hardhandige 
manier sommige mensen en families te arresteren en op te slui-
ten in een gesloten centrum met het oog op een repatriëring.

De bewoners van het Klein Kasteeltje zijn wanhopig; sommigen 
slapen niet meer, anderen barricaderen zich in hun kamer om 
zich te beschermen. Anderen zijn gestopt met te eten om te pro-
testeren, en anderen vragen dat men hen beschermt en proberen 
zich te organiseren om aan de buitenwereld hun situatie kenbaar 
te maken. Zij vragen dat de autoriteiten de wet respecteren en 
protesteren tegen het gebrek aan het recht op beroep in deze staat 
die zich democratisch noemt en zegt de rechten van de mens te 
respecteren. Zij vragen het stopzetten van de razzia’s in de open 
centra, het stopzetten van de uitwijzingen, en de regularisatie 
van alle mensen zonder papieren

De nieuwe strategie van deze re-
gering die erin bestaat schrik en 
vervolging te zaaien ten opzichte 
van personen die reeds in een 
onzekere en zwakke positie ver-
keren, die geen enkel recht meer 
hebben; zelfs het recht niet meer 
om zich te verdedigen doet ons 
denken aan een duistere periode 
in onze geschiedenis. Wij zijn 
verontwaardigd dat de partijen, 
die tot deze regering behoren, 
niet reageren. Wij vragen aan de 
vakbonden, aan alle sociale en 
politieke organisaties en aan ie-
dereen die begaan is met het res-
pect voor de menselijke waardig-
heid, om zich te verenigen in de 
strijd voor de verdediging van de 
rechten van de asielzoekers van 
het Klein Kasteeltje.

Allen samen, Het brutale offensief tegen de asielzoekers van de 
open centra Fedasil moet gestopt worden

Ondertekenaars:
Vak (Vluchtelingen Aktie Komitee),
CRACPE(Collectif de Résistance Aux Centres pour Etrangers), 
CRER(Coordination contre les Rafl es,les Expulsions et pour la Régulari-
sation),
Collectif de Verviers,
UDEP( Union de Défense Des sans Papiers)
Contact:
Coordsanspapiersbxl@yahoo.fr  - 0473628733
udepbxl@yahoo.fr - 0498330748

Herdenkingsoptocht voor Semira
Op 24 september wordt er in Brussel een herinneringsoptocht ge-
organiseerd voor Semira Adamu. Afspraak om 15u aan het ge-
bouw van de dienst vreemdelingenzaken in de Emile Jacqmain-
laan. De optocht zou om 17u moeten aankomen aan het Klein 
Kasteeltje. Van 18u tot 23u zijn er nog concerten voorzien van 
Ziggy (hip hop), Zonneklop en Ali (afro muziek).

Solidariteit met de hongerstakersters in Charleroi
In Charleroi zijn een zestigtal asielzoekersters van het open centrum in Jumet in hongerstaking 
gegaan na de arrestatiegolf van de voorbije maand. FEDASIL arresteert mensen in open centra ‘s 
ochtends vroeg, sloten hen op in gesloten centra en deporteerden mensen terwijl hun procedure nog 
lopende was. Sinds 16 augustus bezetten de hongerstakersters de basiliek van Sint-Christophe in 
Charleroi. De actie wordt ondersteund door de FGTB en de MOC. Alle steun is welkom.
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Hallo, ik ben een schrijversterscol-
lectief, maar sta reeds langer met 

beide voeten middenin het strijdge-
woel. Mijn naam is De Nar en mijn 
motto is “geen god, geen heerser”. Ik 
laat mij, qua stijl en vorm, niet inper-
ken door de grenzen van de burgerlijke 
media. Nog minder moet ik weten van 
de vele grenzen die de architecten van 
‘onze’ kapitalistische, patriarchale sa-
menleving uitzetten om ons binnen de 
lijntjes te laten lopen. Nationalisten, 
seksisten en dierenbeulen zullen in mij, 
alleen een vijand kunnen vinden. Weg 
ook met de grenzen van het fatsoen, als 
het gaat om Pims blazoen!

Ach, noem mij maar gerust een anti-
kapitalist of een antifascist. Zelf noem 
ik me liefst een anarchist. Voor grond 
en vrijheid wil ik strijden, mij van het 
dagelijkse juk bevrijden. Absoluut is 
dan ook mijn drang om tot duidelijke 
analyses te komen. De vaagheid heerst 
alom, het denken staat krom. een duide-
lijke taal ten dienste van een duidelijke 
strijd! Samen strijden, samen dromen, 
samen klappen krijgen. Samen schrij-
ven, tot we  ze samen van hun sokkel 
verdrijven. Mijn schrijfsels zijn dan 
ook niet meer dan een megafoon voor 
de kreten van de slachtoffersters van de 
postideologische ratatouille die ons da-
gelijks de strot wordt ingeduwd.

Met jouw steun ga ik op regelmatige 
basis op zoek naar de betekenis van in-
dividuele en collectieve vrijheid, eco-
nomische en politieke gelijkheid, en 
internationalistische solidariteit.

Dat uw bijdrage in deze zoektocht 
meer dan welkom is, lijkt me vanzelf-
sprekend. Dit alles in blijheid, tot het 
me teveel wordt. Neen, elke arrogante 
zak geef ik een koekje van eigen deeg 
en de doorwinterde stalinist en fascist 
geef ik met één pennentrek de doods-
steek. Maar wees gerust, tegenover het 
wapengeknetter van de heersers ‘onzer’ 
wereld neemt mijn geschreven geweld 
vaak prozaïsche vormen aan.

Oh, ik weet dat u mij weinig geloof-
waardigheid gunt, een eeuw van socia-
listisch verraad en stalinistische perver-
siteiten laten duidelijk diepe wonden 
na. Maar ik weiger te kiezen tussen het 
zelfvoldane nihilisme, de apathie en 
het zogenaamde reformisme. Groen, 
geel of rood, het kapitaal omhelst ze al-
lemaal! Laat u dus toch maar eens gaan 
en neem me vast, lees me, verorber me; 
en ge zult zien: nog nooit heeft een on-
afhankelijke gazet zoveel verzet!

Revolutionaire groetjes, 
Het schrijversterscollectief De Nar.

We wonen in een racistische mannenwereld. Een repres-
sief migratiebeleid drijft vluchtelingen in de anonimiteit, 
in de illegaliteit, in hoekjes van de samenleving waar ze 
extra gemakkelijk te kwetsen zijn. De vergrendelde poor-
ten van het fort Europa helpen bij de instandhouding van 
Europa’s eeuwenoude racistische en patriarchale cultuur. 
Vernederd, verkracht, verborgen en Vrouwen zonder 
papieren gaan over de uitbuiting en onderdrukking van 
vrouwen zonder papieren.

Inge Ghijs geeft in het boek Vernederd, verkracht, verborgen de getuigenis-
sen van vrouwen die achter gesloten deuren als huisslaaf uitgebuit werden. 

Ze kwamen in de slavernij terecht omdat ze de valse beloftes van een familie-
lid, kennis of uitzendbureau geloofden, omdat ze illegaal waren en werk zoch-
ten of omdat ze als inwonend personeel met een ambassadeur meekwamen en 
van baas tot baas werden doorgegeven. Wanneer ze bij hun bazen aankwamen 
werd hun paspoort afgenomen en bij verzet werd hen telkens opnieuw dui-
delijk gemaakt dat ze beter konden gehoorzamen en blijven, anders zou de 
politie hen arresteren en deporteren. Bijna al de huisslaven werden ondervoed, 
sliepen op onmogelijke plaatsen en werden zwaar onderbetaald of helemaal 
niet betaald. Ze hebben geleden onder de grillen, het verbale en het fysieke 
geweld van de vrouw des huize en onder het seksuele geweld van haar man. In 
dit boek wordt via de getuigenissen duidelijk hoe de middenklasse en hogere 
klasse in België profiteert van de uitzichtloze situatie van vluchtelingen die 
door naar België te gaan een beter leven probeerden te zoeken. De blanke ‘ge-

emancipeerde’ vrouwen in dit boek hebben niet geleerd om de huishoudelijke 
verantwoordelijkheden te delen met hun man, maar schuiven alles af op de 
minderwaardige vrouwen zonder papieren. Het repressieve asielbeleid werkt 
deze situatie alleen maar in de hand. De bazen maken misbruik van de kwets-
bare positie van de vrouwen zonder papieren en deze vrouwen durven niet te 
vluchten of durven geen klacht in te dienen uit vrees om het land uitgezet te 
worden.

Nummer 24 van de Gebladerte-reeks van de Fabel van de Illegaal heet 
“Vrouwen zonder papieren” en is een bundeling van artikels over de 

uitbuiting van vrouwen zonder papieren in Nederland. Ook in deze brochure 
wordt gesproken over vrouwen die verhandeld worden. De vrouwen die in 
de seksslavernij of huisslavernij terechtkomen worden misleid, hun paspoort 
wordt afgenomen en bij ongehoorzaamheid wordt er door de bazen gedreigd 
met de politie. Er wordt geschreven over vrouwen die in asielcentra verkracht 
of geïntimideerd worden door mannen en waar nauwelijks gehoor aan wordt 
gegeven. Er wordt aangeklaagd dat alle vrouwen en ook de vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld minstens drie jaar met hun echtgenoot in 
Nederland wonen voordat ze een onafhankelijk verblijfstatuut krijgen. Voor al 
deze mishandelde ‘illegale’ vrouwen is er dan nog eens een gebrek aan opvang 
en misbruik of mishandeling wordt bijna nooit aanvaard als reden voor het 
toekennen van verblijfspapieren omwille van humane redenen.

Inge Ghijs, Vernederd, verkracht, verborgen, uitgeverij Manteau.
Ellen de Waard e.a., Vrouwen zonder papieren, www.defabel.be of Koppenhink-
steeg 2, 2312 HX Leiden, Nederland.

“Vernederd, verkracht, verborgen” -- “Vrouwen zonder papieren”

Op zaterdag 10 september wordt 
er te brussel betoogd onder het 
motto “Het gezin, heel belang-
rijk!”. Het initiatief gaat uit 
van het minuscule ultra-con-
servatieve chrétiens démocrates 
francophones (cdf) en kan op 
de steun rekenen van een aantal 
individuele mr, cdh en cd&v-po-
litici.

De betoging kant zich tegen homo-
adoptie, vermits “Zowel op emo-

tioneel en psychisch vlak maar ook 
economisch gezien, zal het natuurlijke 
gezin het meest renderen en de beste 
investering blijken voor de volgende 
generaties.” Zoveel partijpolitieke 
profileringsdrang in de traditie van 
christelijk geïnspireerde haat, heeft dat 
de natuur dan al ooit gebaat?! (http://
www.actiegezin-actionfamille.be/)

Voor de grote familiereünie is het ech-
ter wachten tot de zaterdag erop… 
Een bonte gezelschap van christenfun-
damentalisten (oa. pro vita, belgië en 
christenheid, opus dei, …), fascisten 
(o.a. vlaams belang, nsv, kvhv, …) en 
reactionaire politici (van o.a. cd&v, cdh, mr, …), zullen op die dag samen 
met hun europese broeders van de haat door brussel marcheren. “Om de 
stem te laten horen van hen die de Familie verdedigen en duidelijk te 
stellen dat elk kind een vader en moeder nodig heeft en in navolging van 
onze Spaanse vrienden die hiervoor zaterdag 18 juni ongeveer een mil-
joen mensen op de been brachten, vinden we het aangewezen een grote 
Europese betoging te Brussel op 17 september te organiseren onder het 
motto : Nee tegen adoptie door homokoppels en Een kind heeft een vader 
en een moeder nodig, aldus het gelegenheidscollectief “Vader, Moeder en 
Ik” (http://users.belgacom.net/pmmvmi/).

Eén van de initiatiefnemende organisaties for-
muleert het zo: “We bevestigen dat: -het homo-
ouderschap tegennatuurlijk is; -het homo-ou-
derschap de betrokken kinderen zou kunnen 
voorbestemmen tot homoseksualiteit”. Een blik 
achter de schermen (bv. een telefoontje aan de 
contactpersoon 0479/500560) of het overlopen 
van de mobiliserende organisaties, maakt vlug 
duidelijk wat elkeen al lang vermoedde; een 
ziekelijke haat tegen homo’s en een moordda-
dig geloof in het patriarchale modelgezin, is het 
enige wat hen bindt! 

MOBILISATIE TEGEN MARS VAN DE 
HAAT! 
Voor de liefde, tegen de haat! Voor een vrije 
opvoeding, in een vrije samenleving! Tegen de 
terreur van de pro-life bewegingen, religieuze 
fundamentalisten en fascisten; die nog dagelijks 
wereldwijd tonen bereid te zijn over (kinder-)le-
vens te gaan voor de absolute heerschappij van 
hun dogma’s! Tegen het geweld dat de verbor-
genheid van de heilige Familie opzoekt, voor 
de miljoenen levens die gebroken zijn in de in-
timiteit van “Vader, Moeder en Ik”! Roepen we 
op tot een massale, enthousiaste en vastberaden 
tegenmobilisatie!

“Onze toekomst, heel belangrijk!” Kom dus talrijk…
Naar de opwarming:
10 september om 14.30, Brussel - Jubelpark - (ingang Schuman)
En het internationale treffen:
17 september om 14.30, Brussel - Justitiepaleis

AARZEL OOK NIET DE ORGANISATOREN OP ANDERE MA-
NIEREN TE TREFFEN! GEEF FASCISTEN, SEKSISTEN, FUN-
DAMENTALISTEN, … GEEN DUIMBREED!! STEEK DE FOBIE 
IN HUN BENEPEN REET!

Oproep tot tegenbetoging
Mobilisatie tegen mars van de haat - 10 & 17 september

Je kunt De Nar niet alleen lezen, je kan haar ook uitnodigen om in levende lijve 
plaats te nemen op de kanapee.

Wil je een gezellige babbel organiseren over De Nar en haar strijd, wil je dieper ingaan op 
een bepaald onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt, wil je ons eens confronteren met 

de kreten van achter een vergeten muur, had je graag een info-avond of workshop georgani-
seerd over verzet en repressie (door btw, zie De Nar 192 p.6), AMP eens om een ongezouten 
mening gevraagd,...? Geef ons een seintje en wij regelen graag de rest.

-- het schrijversterscollectief.
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ASIELBELEID

Antwerpen – Wie op een gezellige avond de Statie-
straat aandoet om daar een hap te gaan eten of een 
frisse pint te pakken, loopt sinds juni van dit jaar de 
kans uit haar soezerige zomerroes gewekt te worden 
door een illegaal gemaakte man die om aalmoezen 
vraagt en een weigering niet erg licht opneemt.

Wie de geldbeugel gesloten houdt, mag zich immers ver-
wachten aan een scheldpartij van jewelste. Weg met de 

gewetensrust. Weg ook met de gemoedelijke sfeer, want voor 
je het weet, komt het tot een handgemeen met de uitbater van 
de zaak en stormt even later een handvol flikken binnen om de 
‘kwelgeest’ van de welverdienende Antwerpenaar met een flink 
pak slaag achter slot en grendel te sluiten.

Probleem is echter dat de man in kwestie zijn gedwongen il-
legaliteit erg letterlijk opneemt en bijgevolg elke identiteit en 
nationaliteit afzweert. Probleem, want strafkolonies voor derge-
lijk ‘vaderlandloos gespuis’ bestaan tot nader order niet meer 
en de deportatiemolen draait sowieso al stroever dan gewenst 
(naar verluid wordt één op de drie uitwijzingen voorkomen door 
weerspannigheid).

In zak en as besluiten de planmakers van het deportatiebeleid 
dan maar tot de uitvinding van een nieuwe dienst met bijhorend 
trendy label. Vluchtelingen die (met recht en reden) elke col-
laboratie met de ordediensten weigeren of die, in een poging 
tot overleven, de sociale orde aan het wankelen brengen, zullen 
worden toevertrouwd aan een ‘verwijderambtenaar’. Deze ap-
paratsjiks zullen hun stekje krijgen in een speciale afdeling van 
Dienst Vreemdelingenzaken, de zogenaamde Dienst Identifica-
tie Opgeslotenen. De vijftien deportatiemanagers zullen ervoor 

moeten zorgen dat de repatriëring sneller verloopt en dat het aan-
tal vluchtelingen dat ‘vrijwillig’ terugkeert, opgedreven wordt. 
De terugkeerambtenaren bekleden, in de verbloemde woorden-
schat van Vreemdelingenzaken, een bemiddelende functie. Door 
middel van interviews zullen de terugkeerambtenaren de weer-
spannige vluchteling(e) tot loslippigheid en medewerking aan 
het ‘onderzoek’ (zijn/haar uitwijzing) verplichten.

Dat het niet gaat om eenvoudige theekransjes, maar om ware 
ondervragingssessies met alle mogelijke fysieke en psychische 
intimidatie en manipulatie van dien spreekt voor zich. Ook be-
horend tot het takenpakket van de zoetgevooisde verwijderamb-
tenaar: het aanzetten tot vrijwillige terugkeer. Maar ook hier 
blijkt dat het vocabulaire van Vreemdelingenzaken enkel uit 
koosnaampjes bestaat. Over wat voor aanzetten gaat het eigen-
lijk? Geeft de ambtenaar waterdichte argumenten om hen tot het 
inzicht te brengen dat de vlucht een ondoordachte misstap was? 
Dwingt hij hen tot tranen met een meeslepend relaas over hun 
weldadige geboorteland? Of maakt hij er niet te veel woorden 
aan vuil en blaft hij hen eenvoudigweg toe dat de terugkeer reeds 
een feit is en ze zich daar goedschiks dan wel kwaadschiks bij 
zullen moeten neerleggen? 

...Stellen we onszelf onnodige vragen? Wie op een gezellige 
avond de Statiestraat aandoet, stelt zichzelf liever geen lastige 
vragen; die wil in de roes van de wijndronk de beslommeringen 
van het werk vergeten of ongestoord natafelen; die wil zich on-
der gelijke rijken wentelen in de best mogelijke wereld van een 
etentje met een fooi daarbij... voor die goedlachse ober.

-- Nar

Beroep? Verwijderingsambtenaar

Zeven jaar geleden stikte Semira Adamu in het kussen 
dat de ijzeren hand van een rijkswachter op haar ge-
zicht duwde. Ze wou niet terugkeren naar Nigeria en 
verzette zich tot op het einde tegen haar deportatie. De 
staat België had echter beslist dat Semira niet welkom 
was en liet haar gewapende arm het probleem Semira 
voor altijd en overal oplossen...

Het smoren van verzet met een kussen behoorde tot het ver-
stikkende vluchtelingenbeleid onder de minister van bin-

nenlandse zaken Louis Tobback. Nadat de twee rijkswachters 
die Semira vermoordden veroordeeld werden door de recht-
bank weigerde de politie om nog langer deporaties uit te voe-
ren. Daarom riep de huidige minister van binnenlandse zaken 
Patrick Dewael een commissie bijeen voor de opbouw van een 
verwijderingsbeleid. Deze comissie (onder leiding van Etienne 
Vermeersch) heeft op een perverse wijze de dood van Semira 
misbruikt om het vreemdelingenbeleid nog maar eens een fikse 
duw naar rechts te geven.
Zowat het hele rapport “Bouwstenen voor een humaan en effec-
tief verwijderingsbeleid” is gericht op het zoeken naar manieren 
om zoveel mogelijk mensen zonder papieren buiten te jagen. Zo 
wil blank België de asielprocedure nogmaals versnellen via het 
principe van last in, first out, de overheidssteun tijdens de asiel-
procedure terugschroeven (onze sociale zekerheid zou te veel 
profiteurs aantrekken), meer gesloten asielkampen bouwen, de 
Europese buitengrenzen beter bewaken en controleren, zwart-
werk en illegaliteit bestrijden en de samenwerking tussen de 
flikken, dienst vreemdelingenzaken, de open en gesloten asiel-
kampen, de gevangenissen, het OCMW etc. verbeteren.

Naast deze maatregelen die het asielbeleid doen overhellen naar 
een uitwijzingsbeleid, adviseert de commissie dat er aan de 
asielzoekers moet duidelijk gemaakt worden dat geweld (lees: 
verzet) niet loont tijdens een deportatie. Verzet zal na de uitvoe-
ring van de aanbevelingen van de commissie niet meer stikken in 
een kussen maar geboeid worden in de beschaafde hallen van de 
democratie. Mensen die zich verzetten tegen hun verwijdering 
zullen systematisch vervolgd worden met snelrecht, opgesloten 
worden totdat een nieuwe poging tot deportatie plaatsvindt en ze 
zullen België niet meer binnen mogen voor een bepaalde peri-
ode. Intussen is er al één Congolees in de gevangenis opgesloten 
op verdenking van het toebrengen van slagen en verwondingen 
aan flikken tijdens zijn deportatie.

De asielzoeker/sters die in België aankomen zullen een contract 
moeten tekenen waarin onder andere het verwijderingsbeleid 
wordt toegelicht en in de gesloten kampen zal een video met 
dezelfde informatie vertoond worden aan de inwoners. Iedere 
asielzoeker/ster zal ook een coach toegewezen krijgen die in de 
uitoefening van zijn taak vooral gericht is op het bewerkstelligen 
van het vertrek van de betrokkene... 

De ‘coach’ zal alles in het werk moeten stellen om het vertrek 
van de betrokkene psychologisch aanvaardbaar te maken. Dit 
afschrikkingsbeleid wordt aangevuld met het stimuleren van de 
‘vrijwillige’ terugkeer. Vermeersch en co willen dat de inhoud 
van het rapport verspreid en aanvaard wordt in de samenleving 
en wijzen hierbij op de verantwoordelijkheid van de media (lees: 
de staatspropaganda).

Maar er is ook verzet! UDEP (Union for the Defence of Paper-
less) verspreidt zich over het hele land, in Charleroi bezet een 
groep mensen zonder papieren de basiliek en de inwoners van 
het klein kasteeltje organiseren zich tegen de collaboratie van 
FEDASIL (de beheerders van de open asielkampen) met de 
dienst vreemdelingenzaken (zie voorpagina). Laten we Semira 
collectief herinneren en ons verzetten tegen het verwijderingsbe-
leid van Dewael en Vermeersch. Sluit je aan bij de herdenkings-
optocht van Semira op 24 september (zie voorpagina), steun 
UDEP, plak posters, organiseer lokale acties, wees solidair met 
de hongerstakende vluchtelingen in Charleroi...

-- Nar

Het deportatiebeleid van de Commissie Vermeersch
Zeven jaar na Semira

Dis-moi Semira
pour atterir dans mon pays froid.
Quel désir ou quel effroi
t’as fait partir de là-bas?

Dis-moi Semira
La vie des femmes au Nigeria.
Ton amour
tu le choisiras ici ou là-bas?

Dis-moi Semira
est-ce un crime d’être née là-bas?
Pourquoi sans-papiers signifie-t-il sans droit
centre fermé ou Sabena.

Va dire en Afrique à tous tes voisins
comment les flics en Belgique accueillent des coussins.
Va dire en Afrique à tous les enfants
qu’on met leurs parents dans des camps.

Dis-moi Semira
craignaient-ils donc tellement ta voix,
Qu’ils se soient mis à douze à la fois
pour te faire cela?

Dis-moi Semira
le premier te tenait les bras,
le second étouffait ta voix
et le dernier filmait tout ça.

Va dire en Afrique à tous tes cousins,
ce que les flics en Belgique font avec les coussins.
Va dire en Afrique à tous les parents,
qu’on met des enfants dans les camps.

Dis-moi Semira,
ton corps n’était pas encore froid,
qu’un jounal à craché sur toi,
pour t’étouffer une seconde foi.

Va dire en Afrique dans tous les micros,
ce que les flics en Belgique racontent aux journaux.
Mais dit-leur aussi d’en reparler quand,
nous aurons fait fermer ces camps.
Va dire en Afrique à tous tes voisins,
comment les flics en Belgique accueillent les coussins.
Mais dit-leur aussi d’en reparler quand,
nous aurons fait fermer ces camps.

Dis-moi Semira,
si tu veux me prêter ta voix.
Ta chanson s’envolera,
ici ou là-bas.
Dis-moi Semira,
ta chanson s’envolera,
pour répéter comme un coeur qui bat,
la liberté est un combat.

-- Claude Semal
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NIEUWE TECHNIEKEN VOOR BANKOVERVALLERS - Begin augustus werd in Brazilië 
de Banco de Brasil overvallen op een geheel nieuwe wijze. De overvallers groeven een tunnel 
van 200 meter vanuit een gehuurd pand tot aan de kluis van de bank.

LOSLOPENDE JONGEREN IN LEU-
VEN - Van juli tot oktober is het voor 
nachtwinkels in Leuven verboden om 
alcohol te verkopen na 24u00. Volgens 
de Leuvense gemeenteraad zou Leuven 
te maken hebben met een plaag van los-
lopende jongeren die ‘s nachts op plein-
tjes en in parkjes samenkomen, alcohol 
drinken en voor overlast zorgen. Wie 
eens in Leuven rondloopt na 24u00 tij-
dens de zomermaanden komt echter tel-
kens weer tot de triestige vaststelling dat 
er naast de commerciële ‘oude markt’ 
nergens iemand op straat te vinden valt 
en dat bijna alle parken in Leuven ‘s 
nachts op slot gaan. Het wetsvoorstel 
werd ingediend door Ponsaert, liberaal 
én café-eigenaar op de Oude Markt. Het 
zomerse nachtleven wordt met deze wet 
nog wat meer ingeperkt tot de grenzen 
van de kapitalistische Oude Markt en de 
commerciële horeca-boosts (Marktrock, 
Beleuvenissen,...) die de stad Leuven or-
ganiseert. Dit onder het wakend oog van 
het meest uitgebreide cameranetwerk 
van België.
Inmiddels is er al één nachtwinkeluitba-
ter aangevallen door een klant die hij na 
24u00 alcohol geweigerd had.

FASCISTISCHE TABOES - Gerolf An-
nemans van het VB wil dat “het taboe 
rond criminaliteit en etniciteit wordt 
doorbroken”. Hiervoor komt hij aandra-
ven met het boek van VB criminologe 
Marjan Bodein. ‘Crimineel gedrag’ in 
verband brengen met ‘etniciteit’ (huids-
kleur) was sinds de bruine jaren ‘30 
een no-go zone voor de asociale we-
tenschappers. Tegenwoordig is racisme 
echter weer in.

ALLEMAAL DE ZAAL UIT! - 25 au-
gustus: een volgende zittingsdag van 
het proces tegen onze vier kameradIN-
Nen in Aachen. Tijdens een rumoerige 
pauze worden de gevangenen zwaar ge-
intimideerd door de aanwezige flikken. 
Wanneer één van hen opnieuw naar de 
wachtcel gevoerd wordt, loopt de span-
ning nog hoger op. Gabriël legt zich 
languit gestrekt op de beklaagdentafel 
om te voorkomen dat ook hij wegge-
voerd wordt. Het applaus waarop José 
onthaald wordt wanneer hij de rechtszaal 
terug binnentreedt wordt genadeloos 
beantwoord door het bevel van rechter 
Nohl de sympathisanten uit de zaal te 
verwijderen en hen een huisverbod op 
te leggen. Op vijf december vindt de 
volgende zittingsdag plaats; allen daar-
heen!!! (verslagen over het proces te 
Aachen, zie Nar nr. 195 en 196)

Dat de Staat de anarchistische beweging 
op zo’n bruuske, brutale, maar op een 
voor hun o zo normale manier aanviel, 
hoeft ons eigenlijk niet te verbazen. His-
torisch gezien zou je kunnen stellen dat 
de revolutionaire beweging steeds te 
kampen heeft gehad met zulke bruuske 
repressie. Een repressie die in golven 
kwam en komt naargelang de hevigheid 
van de sociale onvrede en het sociaal 
verzet.

In deze contreien heeft, op een paar hoopvolle 
opflakkeringen na, stalinistisch en vooral so-

ciaal-democratisch verraad en collaboratie met 
de macht ervoor gezorgd dat het systeem er al-
tijd snel bij is om dissidente stemmen in te kap-
selen en te neutraliseren.
Het meest invloedrijke linkse autoritarisme is 
reeds een hele tijd in mistige nevelen gehuld 
en snelt al lange tijd mee in de golf van demo-
cratisch-humanitair denken. Schijnsocialisten 
aan de politieke top – niets nieuws onder de 
zon dus. Het huidige klimaat is er één waar met 
een horde rechtse, tot heel rechtse wolven mee-
gehuild wordt in het bos. Een bos dat bol staat 
van nieuwe terminologie die de voedingsbodem 
vormt voor het nieuwe fascisme. Veiligheid, 
uniformisering, flexibiliteit, controle, overlast, 
deportatie en vervolging zijn de eerste van die 
dubbelspraaktermen die me spontaan te binnen 
schieten. Zowat de enige die dit doorhebben en 
hardnekkig blijven weigeren in hun circus mee 
te draaien, zijn wij anarchisten. Wij is misschien 
wat vlotjes gesproken, het anarchisme kent vele 
gezichten – laat ik het dus maar houden bij mijn 
persoonlijke beleving ervan.

Voor mij vertrekt anarchisme vanuit het indivi-
du, het individu dat andere individuen ontmoet 
die eenzelfde belang (kunnen) delen en op die 
basis een praktische samenwerking (kunnen) 
vormgeven. Hieruit vloeit dan een, al dan niet, 
tijdelijk doel of project, om dat belang te ver-
dedigen.

Gevangenisstrijd en de strijd tegen andere ge-
sloten instituten zijn doelen die zeker een pri-
oriteit voor anarchisten zijn en moeten zijn. En 
ondanks mijn huidige situatie (Geert bevond 
zich op het moment van het schrijven in de ge-
vangenis...nvdr.) gaat het er niet om of ik Koen 
en Stijn (twee andere kameraden die toen ge-
vangen zaten nvdr.) persoonlijk ken; het gaat 
erom dat ik gevangenissen verafschuw en dat 
het wapens zijn van onze grootste vijand, een 
wapen dat wij nooit zullen hanteren! De ge-
vangenis is de wraakneming van de Staat. Een 
wraak die eeuwenlang een privé-onderneming 
was van individuen die nu is geïnstitutionali-
seerd en in wetten gegoten. De Staat eigent zich 
de heiligheid toe om deze straffen te voltrek-
ken. Dit laat me toe te stellen dat wraak niet iets 
‘menselijks’ of ‘natuurlijks’ is, maar voortvloeit 
uit een machtsdenken.

De arrogantie daarvan doet me huiveren. Nieu-
we vormen van opsluiting worden maatschap-
pelijk aanvaard gemaakt. ‘Alternatieve straf-
fen’ en technologische snufjes zorgen er echt 
niet voor dat de gevangenissen minder overvol 
geraken. Deze ‘alternatieven’ zijn gewoon een 
aanvulling van straffen waar men vroeger nog 
geeneens een straf voor gaf (bepaalde kleine 
vergrijpen welteverstaan...).
Een ander voorbeeld van de optimalisatie en 
professionalisering van de controle is dat tot 
een paar jaar terug minderjarigen niet meer in 
een volwassengevangenis mochten opgesloten 
worden.

Maar de roep van de geconstrueerde publieke 
opinie, met back-up van het legertje collabora-
teurs, heeft de Staat wonderbaarlijk snel doen 
beslissen om dan maar een jeugdgevangenis op 
te richten. Om de drie maanden wordt het ge-
drag van de jeugdige ‘crimineel’ herbekeken en 
allicht zet men dit tot aan de rand gevuld vat 
vol woede terug op straat. Hou dit in gedachten, 
en elk pleidooi voor een ‘humaan’ gevangenis-
regime onthult zichzelf als contradictoir en ir-

De wraak van de staat
reëel. Trouwens, welk nut heeft het om mensen 
te ‘resocialiseren’ als er ‘buiten’ geen sociaal 
leven meer is, maar een bureaucratische schijn-
wereld waar alle menselijke relaties verdrongen 
worden door de automatisering, prestatie- en 
tijdsdruk en precariteit?
Men mag dus het leven in een gevangenis nog 
zo aangenaam mogelijk maken als maar zijn 
kan, met sport, ontspannings- en vormingsmo-
gelijkheden. Het feit blijft dat de vernedering en 
stigmatisering immers blijft. Tenslotte is vrij-
heidsberoving vrijheidsberoving en dat zet zich, 
al dan niet onbewust, ongelooflijk stevig vast in 
je bewustzijn als gevangene.

En de brave burger heeft ondertussen niet door 
dat, door de technologische vooruitgang in het 
aan hem/haar opgedrongen arbeidsproces, hij/
zij zelf in de controle- en dus gevangenistenta-
kels van zijn/haar dierbare natie vastzit. Volgens 
mij beseft die dierbare natie maar al te goed dat 
door deze maatregelen, die de winst van het ka-
pitaal blijvend moeten veiligstellen en de macht 
van de Staat moeten handhaven, dat het steeds 
maar groeiende leger van uitgeslotenen en on-
tevredenen het best in het oog kan worden ge-
houden.

Laat die Staat dus maar doen, we zullen er ons 
nooit door laten leiden. Hun beslissingen ster-
ken ons enkel in de overtuiging dat hun systeem 
vernietigd moet worden. Niet op de manier 
zoals die groepering die een blinde nationalis-
tische of religieuze ideologie aanhangen en die 
elk middel gebruiken om hun ‘doel’ te bereiken. 
Wij anarchisten zien dat helemaal anders: bij 
ons zit het doel vervat in de middelen, het is er 
volledig mee verweven. We delen samen lief 
en leed met de uitgeslotenen, we voeren samen 
strijd. Bezetting van lege huizen, onteiging van 
het bezit van de rijke klasse, het neerhalen van 
alle afsluitingen, hekken en muren.
Vernieuwde wegen dus om hun te bestrijden. 
Niet op manieren zoals zij het verwachten, maar 
onverwachts en onverhoeds, zonder ook onze 
solidariteit te blijven betuigen met de slachtof-
fers van hun systeem. En waarom zouden we 
dat niet openlijk doen? Onze tactieken moeten 
een aanvulling zijn, geen tegenstelling. Wat de 
reactie van de Staat ook mag zijn. Onze sociale 
oorlog tegen alle overheersing laat het niet toe 
compromissen te sluiten. Daarvoor is de vrij-
heid ons te dierbaar.

Sociaalrevolutionaire en anarchistische groeten, 

-- Geert

Noot: absoluut te lezen: “Waarom zou men moeten straf-
fen” van Catherine Baker, verkrijgbaar bij Anarchist 
Black Cross-Gent

Gedicht
De anarchist in mij.
Zwart aangeklede zakenlui,
Witte sokken & een deftig kostuum.
Kruipend kruin, kaalheid groeit.
Hun alles omvattend hoofd,
“Het Universum.”

Laat ze maar baden en samen
gezellig de “simpelen” beroven.
Hun werk is Heilig Christelijk.
Hun zegen “Het Amen, Het Paradijs”
Dat ze ons beloven, opnieuw bedrogen.

Al jullie politieke praatjes,
Die mens noch dier besparen
Die ons verzieken, ons verzuren.
Tot natuur verdwijnt, wegkwijnt
Onze huizen. Onze muren.
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De Nar komt deze maand met een nieuw initiatief 
op de proppen om onze zelfverdediging tegen aller-
hande controleurs, uitbuiters en ordehandhavers te 
versterken.

Neem nu bijvoorbeeld de tientallen soorten officiële in-
specteurs en controleurs van de, al even talrijke, over-

heden. Zij beperken zich er niet meer toe om gewoon wat 
documentjes over onze officiële status vol te kribbelen, maar 
proberen tegenwoordig meer en meer, grondiger en grondiger 
onze levens binnen te dringen. Van de taal die we spreken, 
over hoe we wonen tot onze status bij de RVA en de soci-
ale zekerheid, alles moeten ze weten en in databases opslaan. 
Vaak topcollaborateurs zijn bijvoorbeeld bedienden van ‘pro-
ductiviteitsinstellingen’ zoals de RVA, VDAB, OCMW,... Ze 
proberen ons angst aan te jagen en ons weerloos te maken met 
hun officiële stempels, controles, documentjes, aangiftes,... 
Maar hun bureaucratische controlemolen heeft gezichten.

Van een tweede orde zijn de bloedzuigers en uitbuiters. Huis-
bazen en huisjesmelkers die ons elke maand opnieuw beste-
len, deurwaarders die onze weinige spulletjes komen opeisen 
om de Staatskas of de vette bankrekening van een rijke zak 
te spijzen, bedrijfsmanagers en bazen die ons afbeulen op de 
werkvloer en profiteren van ons zweet en bloed, ticketcontro-
leurs die hun job iets te serieus nemen en er niet voor terug-
deinzen om je je vrijheid van gaan en staan te ontnemen,...

De laatste groep zijn de gehate ordehandhavers en bescher-
mers van dit systeem dat zoveel miserie en ellende veroor-
zaakt. Flikken die het op jou gemunt hebben, de lastige wijk-
politie die telkens weer komt zagen als je met je vrienden op 
straat rondhangt, leerkrachten die ons terroriseren met hun 
absolute macht over de cijfers en de getallen, undercoverpo-
litie, BOB en gerechtelijke politie die onze subversieve plan-
nen dwarsbomen, ambtenaren van de Dienst Vreemdelingen-
zaken,...

Al deze controleurs, uitbuiters en ordehandhavers die ons 
leven verpesten hebben gezichten. Ze hebben thuisadressen, 
ze hebben autonummerplaten, ze hebben telefoonnummers, 
emailadressen,... Het doel van het Meldpunt is om dit soort 
informatie (adresgegevens, nummerplaten, telefoonnummers, 
foto’s,...) te publiceren in De Nar.
Dat die verpesters des levens dat niet leuk zullen vinden en 
voelen, spreekt voor zich! Haast je dus, verzamel de gegevens 
van je kwelgeesten, en speel het door aan de Nar. Solidariteit 
en anonimiteit gegarandeerd.

ZELFVERDEDIGING TEGEN CONTROLEURS EN 
UITBUITERS!

De Nar p/a Patriottenstraat 27 2600 Berchem
of info@denar.be

Meldpunt voor zelfverdediging
tegen controleurs, uitbuiters en ordehandhavers

De Zomer van Angst
Rugzakken, poederbrieven, angst & fascisme.
09/07:  Bommen ontploffen in 3 metrotstations en een bus te Londen.
28/07:  Freddy Willockx, burgemeester van St. Niklaas, ontvangt een poederbrief. Het blijkt om suiker te 

gaan.
02/08:  In het postkantoor van Tienen wordt een poederbrief onderschept met Patrik Dewael, minister 

van binnenlandse zaken, als bestemmeling.
08/08:  Een 2e poederbrief komt aan bij Willockx.

Het was een spannende zomer...

De zomer van Antwerpen, de festivalzomer van TMF en Coca-Cola, Lokerse en andere feesten: de sociale vrede in België 
lijkt zoet vergeleken met het grootste deel van de wereld. Onderhuids woeden er echter verschillende oorlogen. Tegen 

papierlozen (‘illegalen’), tegen mensen die niet voldoen aan de vlaamsche seksuele norm én kinderen willen adopteren, en: 
de oorlog tegen het internationale terrorisme. De oorlog die verklaard is aan het ‘internationale terrorisme’ is geen oorlog 
tegen één bepaalde vijand met een specifiek ideeëngoed, maar een oorlog van de gevestigde machten tegen iedereen die 
door hun wereld wordt uitgespuwd, iedereen die een bedreiging zou kunnen vormen. Een oorlog tegen de uitgeslotenen, een 
oorlog tegen de mens zelf.

Iedereen is verdacht, weliswaar vooral diegenen die niet aan het blanke zuiverheidsideaal beantwoorden, maar uiteindelijk 
iedereen. Cameras, ‘blauw op straat’, DNA databases, gevangenissen en kampen staan klaar om ons tegen onze buurvrouw/
man te beschermen. De angst is totaal, en daarbij de illusie dat ‘wij’ en ‘zij’ in oorlog zijn. De oorlog kan niet echt zijn om-
dat er noch een ‘wij’, noch een ‘zij’ bestaat. Er is niet zoiets als ‘het internationale terrorisme’, een kwaadaardig leger dat 
‘ons’ gelijkgezind wil aanvallen. De dwazen die zichzelf in Londen hebben opgeblazen en tientallen mensen mee de dood 
in trokken, delen niets met de man die deportatie-minister Dewael een verrassing wou bezorgen. Hij op z’n beurt deelde 
waarschijnlijk niets met de racist die Willockx wou afstraffen voor z’n politieke show tegen het Vlaams Belang(*). Zij waren 
machteloos en leefden in hetzelfde angstklimaat, maar daar stoppen alle vergelijkingen.

Een aanval op een klootzak van een politieker is nu eenmaal iets heel anders dan een massamoord op willekeurige voorbij-
gangersters. Een mens heeft al heel wat hersenspoeling nodig om zoiets zelfs maar te vergelijken, maar blijkbaar draaien de 
spoelmachines op volle toeren. De totale uitwissing van dit onderscheid berust op de ontkenning van menselijke ideeën, het 
complete gebrek aan zingeving waar we allemaal door geïnfecteerd lijken. Het enige dat we kennen is de schijnvrede, de 
beloftes van de reclameborden en het bevredigende gevoel dat ‘we’ allemaal samen naar Werchter kunnen gaan. De gevan-
genissen, de kampen, de materiële en geestelijke armoede, de verminking van onze seksualiteit door het patriarchaat, enz. 
zijn er slechts om ontkend, weggestopt, vergeten te worden.

Uit dit alles brouwt men uiteindelijk iets nieuws om ons te verkopen. Men vraagt ‘ons’ om ‘solidair’ te zijn tegen het 
‘terrorisme’. Allemaal samen moeten we elkaar gaan controleren op ‘merkwaardig gedrag’, ‘verdachte rugzakken’, ‘niet-
aangepaste kleding’, ‘te donkere huid’. Nu zo goed als alle echte solidariteit vervangen is door de schijnsolidariteit van de 
bankrekeningen, misbruikt men het woord om de fascistische klikcultuur te promoten.

Hoever laten we het komen? Welke absurde wreedheid staat er ons nog te wachten? Wanhoop niet vrienden, de zomer van 
angst is nu voorbij. Kom bij elkaar en laat de herfst nog heet worden.

-- Tommy

(*) Nadat het lokale Vlaams Belang gazetje valselijk beweerd had dat een groepje grafschenners van ‘allochtone’ afkomst waren en Willockx daar-
voor excuses had geëisd, brak er een schijnrel uit op de gemeenteraad. Kort daarna kreeg Willockx dreigbrieven en de poederbrief.

28 augustus ’05, onderstaande column werd geschreven naar aanlei-
ding van de zoveelste mars van de haat die op 17 september door de 
straten van brussel zal trekken ... (zie elders in dit nummer)

Voor de homofobe zielenpoten
Voor het kindeke da pas geboren is
Voor het nijntje da nie geschoten is
Voor onze broers en zussen in gestichten
Voor de ontembare kracht van hun gedichten
Voor de moeders en kinders in kampen
Voor zij die de horror blijven bekampen
Voor de soldaat die deserteert
Voor de kraakster die revolteert
 Slavendrijvers, dierenbeulen, tirannen, ...
 Ze worden gevoed door hypocrisie
 En kennen geen greintje compassie
 Konden we ze maar allemaal verbannen!
Voor jan die houdt van piet
Voor de vrijgevochte griet
Voor de twijfelaar die nie meer gelooft
Voor de vrienden van hun vrijheid beroofd
Voor grootmoe die weigert te gaan
Voor de werkmens bewust zonder baan
Voor de vluchtelinge die moest stikken
Voor de welgemikte steen richting flikken
 Bourgeois, patroons, kapitalisten, ...
 Ze zeggen wel eens dat het hen spijt
Maar winst is het enige dat hen drijft
Aanpakken die meedogeloze egoïsten!
Voor het genadeschot voor de fascist
Voor het faillissement van de kapitalist
Voor de slachtoffers van het autogeweld
Voor de hoop en liefde door oorlog geveld
Voor pascal, marijn en de anderen
Voor de drang de wereld te veranderen
Voor de vrijheid van alle dieren
Voor de vervolgde kruimeldieven
 Vlamingen, basken, israëlies, ...
 Altijd en overal; eigen volk eerst
 Gewillig voetvolk voor wie heerst
Oorlog ja, maar dan aan alle naties!
Voor de meisjesdromen die werden verkracht
Voor de vrouw bont en blauw in z’n macht
Voor het einde van het patronaat
Voor het zingen buiten de maat
Voor de dakloze door het leven getekend
Voor het kind door onverschilligheid geketend
Voor de gesneuvelde anarchist
Voor de overtuigde antichrist
 Burgers, controleurs, sociaalwerkers, ...
 Kiezen voor de sociale pacificatie
 Het leidt tot actieve collaboratie
 Bevrijd je van de moderne kerkers! 
Voor de slachtoffers van het terrorisme
Voor de doodsteek voor het fundamentalisme
Voor de ondergang van vadertje staat
Voor geweld tegen het repressieapparaat
Voor de onderdaan die nie knielen wilt
Voor hoop die het van de wanhoop wint   
Voor fatima zonder hoofddoek 
Voor de ondergang van de viriele kloek
 Regenten, politici, democraten, ...
 Mochten ze alleen over zichzelf heersen
 Maar ze kunnen zich niet beheersen 
 Weet, pim had het anders ook nie gelaten! 
Voor de levensvreugde van de gehandicapte
Voor de uitgebuitene die terugmepte
Voor de noodkreten die we niet hoorden
Voor de keren dat we nie scoorden
Voor de priester die z’n soutane verscheurde
Voor de herinnering aan wat in ’40 gebeurde
Voor de onbekende die een racist te lijf gaat
Voor de vreugde van de strijd tegen haat
 Tradities, religies, kulturen, ...
  Stuk voor stuk schakels van onze ketens
 Zelfde onderdrukking, andere tekens
 Er is geen reden voor het langer verduren!
Voor de man die vrouw wil zijn
Voor de zigeuner zonder terrein
Voor de geüniformeerde die nie meer marcheert
Voor de democraat die niet langer regeert 
Voor de vrouwen in clandestiene ateliers
Voor het volk zonder portemonnees
Voor collectieve vrijheid en blijheid
Voor de kracht van onze vrijheidsstrijd!
 Homofoben, racisten, fascisten, ...
 Allen zaaien ze overal haat
         Als blijkt dat liefde niet baat
 Aarzel dan niet ze tijdig te kisten!

-- AMP

AMP komt graag langs om uw volxkeukens, axies, thema-avonden,... 
te kruiden met een pittige ongezouten mening. Interesse? Geef een 
seintje aan De Nar!
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ANARCHIST BLACK CROSS

18/06 CHINA - Ondanks de totalitaire dictatuur van de Communistische 
Partij, komen meer en meer mensen in verzet. In Dongyang komt het tot 
gewelddadige uitbarstingen waarbij heel wat ordehandhavers gewond 
geraken en tientalllen winkelruiten, overheidsgebouwen, auto’s vernield 
worden. De aanleiding was de ontdekking van een verzwegen rapport over 
de gigantische vervuiling van het milieu waar de inwoners vertoefden. En-
kele dagen laten grepen militairen in en vermoordden 10 lokale boeren. In 
2004 zouden in China ongeveer 58 000 protesten hebben plaatsgevonden!

25/06 SPANJE - Tijdens een solidariteitsbetoging met de gearresteerde 
anarchisten in Italië komt het tot rellen. 3 mensen worden gearresteerd en 
gevangen gezet.

25/06 ITALIË - In Milaan wordt een verzamelplaats van fascistische knok-
kers aangevallen met molotovcocktails. De aanval gaat vergezeld van een 
oproep om deze directe actie te verspreiden en verder te zetten: “Verbrande 
aarde voor de fascisten... geen enkele agressie zal onbeantwoord blijven.”

25/06 BELGIË - Tijdens een lawaaidemonstratie aan het asielkamp in 
Merskplas (Antwerpen) wordt de infrastructuur van het kamp aangevallen 
met graffitti. Ook wordt een controlesensorapparaat fijngestampt.

27/06 GRIEKENLAND - In Athene wordt een Italiaans magazijn van Be-
netton aangevallen met ontploffingen van Butagaz-flessen.

28/06 GRIEKENLAND - In Athene wordt een FIAT-auto aangevallen met 
ontploffingen van gasflessen. De actie en die van 27/06 tegen de Benet-
tonwinkel wordt opgeëisd bij het anarchistisch blad ‘Eleutheortipia’: “De 
aanvallen tegen de FIAT in Messoginstraat en de Benettonwinkel in Nea 
Smirni moeten begrepen worden als een concrete demonstratie van solida-
riteit met de anarchisten die vervolgd worden door de Italiaanse Staat. Ze 
zullen herhaald worden.”

28/06 BELGIË - Tijdens een solidariteitsbijeenkomst en een lawaaidemo 
aan de gevangenis om twee kameraden die een maand eerder gearresteerd 
werden te ondersteunen, komt het tot relletjes. De massaal aanwezige flik-
ken arresteren met een klopjacht 19 mensen. 3 ervan worden nog twee 
weken lang in de gevangenis gehouden.

28/06 BELGIË - Militanten van het Vierde Wereld Syndicaat, een zelfor-
ganisatie van armen, verstoren de verkiezing van een nieuwe voorzitter 
voor het ‘Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen’. Ze 
stellen dat het netwerk de armen het woord eerder in de mond legt. De 
kandidaat-voorzitter krijgt paardenstront in zijn gezicht gesmeerd.

2/07 - 10/07 SCHOTLAND - Voor, tijdens en na de bijeenkomst van de 
G8 in Schotland wordt er door de massaal aanwezige anarchistenes heel 
wat rel geschopt. De ‘lokale bevolking’ nam meermaals het voortouw in 
de rellen tegen de flikken en de kapitalistische infrastructuur (bijvoorbeeld 
in Edinburgh op 4/07). Op de begindag van de top zelf worden tientallen 
wegen door autonome affiniteitsgroepen geblokkeerd, drie ‘black blocs’ 
leiden de aandacht van de politie af en vallen overal en ongrijpbaar de 
kapitalistische en statelijke infrastructuur aan.
De grote bonzen van het burgerlijk ‘protest’ (Bono, Geldof,...) veroorde-
len eenstemmig elke echte verstoring terwijl ze mee met de heersers der 
aarde kaviaar eten in het Gleneagles-hotel. Buiten het hotel breken ma-
nifestanten door de veiligheidsperimeter heen, naderen tot op 200 meter 
van het hotel en steken een bewakingstoren in de fik. 2 anarchisten zitten 
nog steeds in de gevangenis, de processen van de meer dan 300 arrestaties 
moeten nog volgen.

2/07 BELGIË - 9 mensen die gevangen worden gehouden in het asielkamp 
van Vottem (Luik) gaan in hongerstaking. De intensiteit van de wekelijkse 
protestacties aan het centrum wordt onmiddelijk verhoogd.

12/07 BELGIË - Solidariteitsbijeenkomst voor de rechtbank van Dender-
monde om twee gevangen kameraden te ondersteunen. De ene wordt ver-
oordeeld tot werkstraf, de andere zal nog tot 10 augustus in de cel blijven.

12/07 SPANJE - Bij een aanval op de Italiaanse Culturele Ambassade in 
Barcelona geraakt één flik gewond. Het explosief is een koffiezetmachine, 
met daarin een kleine hoeveelheid springstof.

14/07 BELGIË - Solidariteitsbijeenkomst voor het Hof van Beroep om 
de arrestanten van 28/06 te ondersteunen. De arrestanten worden dezelfde 
dag nog vrijgelaten.

15/07 SPANJE - Een FIAT-verdeler in Barcelona wordt aangevallen in so-
lidariteit met de anarchisten in Italië. De explosie wordt veroorzaakt door 
een snelkookpan, drie gasbidonnetjes en wat vuurwerk.

16/07 BELGIË - In Gent wordt er betoogd tegen de verrechtsing, voor de 
multiculturele samenleving en tegen de controlemaatschappij tijdens de 
openingsdag van de Gentse Feesten.

17/07 BELGIË - Manifestatie aan het gesloten centrum 127 bis (Steenok-
kerzeel) in solidariteit met de familie Megdad en voor de sluiting van de 
asielkampen.

20/07 OVERAL - Er vinden herdenkingsacties plaats op de dag waarop 
Carlo Giuliani in 2001 werd vermoord door de Italiaanse flikken in Ge-
nua. In Duitsland worden in verschillende steden pamfletten uitgedeeld 
en posters geplakt.

22/07 VERENIGD KONINKRIJK - De Engelse flikken executeren in de 
nasleep van de bomaanslagen in Londen een Braziliaanse man nadat ze 
hem tegen de grond hadden gesmakt. Hij zou zich ‘verdacht’ hebben ge-
dragen. De flikken lieten achteraf verstaan dat dit nog kan gebeuren.

26/07 FINLAND - 100 vossen worden bevrijd uit het bontbedrijf Furfarm 
Malja Inc.

28/07 VERENIGD KONINKRIJK - In South Gloucestershire worden 221 
‘stinkdier’vallen vernietigd als reactie op de lokale overheid die tot 2006 
wil doorgaan met het afmaken van de stinkdierenpopulatie.

28/07 URUGUAY - Twee Italiaanse instellingen worden aangevallen met 
verfbommen en behangen met posters in solidariteit met de gearresteerde 
anarchisten in Italië. Het Italiaanse consulaat wordt aangevallen met mo-
lotovcocktails.

JULI, BELGIË - Het vertaalde pamflet ‘Aan de immigranten’ wordt ver-
spreid in solidariteit met de gearresteerde anarchisten in Italië om de op-
standige strijd tegen de asielkampen op te voeren.

JULI, BELGIË - De Boompjesguerrilla, een anarchistische groep uit Ber-
laar, stelt in een communiqué dat ze regelmatig privé-domeinen van rijke 
kapitalisten binnendringt om jachthutten, voederplaatsen, uitkijkposten tot 
de laatste splinter te vernielen. Ook planten ze boompjes in gebieden die 
door kapitalisten massaal ontbost worden. Hun acties gebeuren in solida-
riteit met niet-menselijke dieren en tegen de rijkelui die zich op hun privé-
domein in een schietkraam wanen. Zij roepen andere anarchistenes op om 
deze directe actie verder te verspreiden.

AUGUSTUS, BELGIË - In Leuven worden solidariteitsposters geplakt 
met de enige ‘Dendermonde-arrestant’ die nog vastzit.

02/08 ITALIË - Het asielkamp Ragusa wordt onverwacht bestormd. De 
eerste poort moet eraan geloven, bij het tweede veiligheidshek worden ze 
tegengehouden door de ordediensten.

03/08 NEDERLAND - De actiegroep ‘Woonstrijd’ voert her en der in Ne-
derland acties tegen het huidige woonbeleid. Er wordt gekraakt, piketten 
worden opgezet voor verscheidene stadshuizen,...

05/08 BELGIË - Een grote groep (150) kwade buurtbewonersters houdt in 
de Antwerpse Kievitwijk een werfcamion tegen uit protest tegen de gigan-
tische lawaai- en stofoverlast van de kantoorlandwerf op het Kievitplein. 
De verbouwereerde politie moet de camion ontzetten.

06/08 BELGIË - Een erg kwade Kievitbuurtbewonerster bekogelt vanuit 
haar appartement een werfcamion met stenen en flessen, daarin toegejuicht 
en verdedigd tegen de agressie van de camionchauffeur door omstaan-
ders.

07/08 ITALIË - Er wordt een artisanale bom ontdekt in een cabine van 
ENEL (mobilofoonbedrijf) Marina di Pietrasanta. De volgende dag wordt 
de aanval opgeëist door anarchisten.

08/08 FRANKRIJK - In Le Puy-de-Dome wordt een veld met genetisch 
gemanipuleerde maïs vernield.

08/08 FRANKRIJK - In Lyon wordt er een solidariteitsbetoging gehouden 
met de gearresteerde anarchisten en antifascisten uit Torino, Italië.

08/08 BUENOS AIRES - Drie filialen van de Banca Nazionale del Lavoro 
en het Instituto Dante Aleghieri worden dichtgelijmd en bespoten met gra-
fitti in solidariteit met de gearresteerde Spaanse en Italiaanse anarchisten. 
Op het lokaal van de PSOE (sociaal-democraten) wordt ‘LIBERTAD’ ge-
spoten, met de A omcirkeld.

9/08 ITALIË - In Cremona wordt een lokaal van de ‘Festa Azzura’ aange-
vallen. De inboedel wordt kort en klein geslagen. De organisator van de 
Festa Azzura is tevens de lokale machthebber die geen gelegenheid onge-
bruikt laat om de verzetsbeweging aan te vallen.

10/08 FRANKRIJK - In Toulouse wordt een proefveld met Genetisch Ge-
manipuleerde Organismen (GGO’s) van het bedrijf ‘Pioneer’ vernield.

10/08 NEDERLAND - Een 52 jarige man maakte op de militaire vlieg-
basis Woensdrecht twee F16’s onklaar. De actie vond plaats in het kader 
van de 60 jarige herdenkingen van de atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki. De schade loopt in de miljoenen.

11/08 TSJECHIË - Teknival Tsjechië, waar 6000 mensen aan deelnemen, 
wordt door de politie aangevallen omdat ze een stuk terrein onrechtmatig 
hebben bezet. Er vallen 50 gewonden aan beide zijden. Eén ‘festivaldeel-
nemer’ wordt doodgeschoten, een andere wordt doodgeslagen door de flik-
ken, zogezegd ‘doodgereden door een camion’.

Op 27 mei werden Koen en Stijn gear-
resteerd na ruiten te hebben ingegooid 
van een McDonald’s filiaal en een bont-
winkel in Aalst. De aanklacht luidt ‘be-
horen tot een vereniging met als doel 
het aanbrengen van vernielingen’ om-
dat er op de muren een ALF-boodschap 
is achtergelaten. Ze werden meteen in 
voorhechtenis genomen. 

Op 28 juni moesten de 2 opnieuw voor de 
raadkamer komen waar hun aanhouding 

verlengd werd. Een 25-tal sympathisanten 
daagden op om hun solidariteit te betuigen. De 
politie trad echter gewelddadig en repressief 
op door peperspray te gebruiken en een 15-tal 
flikken in burger zetten de achtervolging op de 
demonstranten in. 17 kameraden werden hierbij 
aangehouden, 3 onder hen gerechtelijk. Geert 
en Olivier worden beschuldigd van slagen en 
verwondingen met werkonbekwaamheid tot 

gevolg. Joppe probeert men te pakken op po-
ging tot diefstal van een dienstwapen. Dat de 
aanklachten zwaar opgeklopt zijn is overduide-
lijk, ze passen in de huidige, Europese tendens 
van criminalisering van buitenparlementaire 
verzetsgroepen. Hiervoor zijn de machthebbers 
bereid onzinnige constructies op te zetten, en 
goochelen via de media daarom met letterwoor-
den als ALF en ABC, in de hoop op die manier 
een zoveelste terrorismespook vorm te kunnen 
geven.
De zwaarte van de beschuldigingen dient er al-
leen toe het spectrum aan onderzoeksmethodes 
te verruimen, en zo linkse verzetsgroepen in 
kaart te brengen, te intimideren en te neutrali-
seren.
Het is duidelijk dat de pers haar rol in het re-
pressieapparaat meer dan behoorlijk speelt. 
Wij spelen hun spektakelspelletje echter niet 
mee. Hun schijnrealiteit, hun schijnverslagen 
en hun schijnschrijfsels zijn onze realiteit en 

onze gevoelens niet. Door onze aanwezigheid 
hier vandaag, door de kracht van onze solidari-
teit en door onze strijd voor een wereld zonder 
rechtbanken en gevangenissen doorprikken wij 
de montages en leugens van de pers. Door onze 
aanwezigheid hier vandaag, ontmaskeren wij de 
pers als collaborateurs van de Staat en haar le-
ger rechters en flikken.
Wij, sympathisanten en vrienden van de arres-
tanten laten ons niet afschrikken door de repres-
sie van de Staat of de leugens van de pers!

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT MET 
DE GEARRESTEERDEN ! VRIJHEID VOOR 
KOEN EN STIJN! VRIJHEID VOOR GEERT, 
OLIVIER EN JOPPE! VRIJHEID VOOR 
ALLE POLITIEKE GEVANGENEN!

-- Steungroep Dendermonde 5

Opvolging repressie Koen, Stijn, Geert, Olivier & Joppe
Solidariteitsactie 12/07/2005 Rechtbank Dendermonde
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Solidariteit met Yolanda Koss

ANARCHIST BLACK CROSS

Op vrijdag 14 juli 2005 moesten tien 
mensen voor de rechtbank van Amster-
dam verschijnen. Ze worden vervolgd 
om hun deelname aan acties tegen 
de ontruiming van zes Amsterdamse 
kraakpanden. Acht van hen zaten reeds 
vast sinds de ontruimingen op dinsdag 
31 mei.

Die dag verzamelden zich een zeventigtal 
mensen voor het Rokinpand in het cen-

trum van Amsterdam. Ze wierpen brandende 
barricades op en blokkeerden zo urenlang alle 
verkeer. Toen de politie op de plaats aankwam 
werd ze bekogeld met stenen, flessen en verf-
bommen. De confrontatie duurde ongeveer een 
uur; de ontruiming zelf vijf uur. Twee van de 
tien aangeklaagden gingen vrijuit; zeven men-
sen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van zes weken (de tijd die ze reeds in voorhech-
tenis uitzaten); een vrouw werd veroordeeld tot 
5 maanden en moet dus nog drie en een halve 
maand uitzitten! Toen ze gearresteerd werd had 
ze een molotovcocktail bij zich.
Hoewel er niet met molotovs gesmeten werd en 
er geen film- of fotomateriaal van de politie is, 
werd ze veroordeeld voor het werpen van een 
molotovcocktail.
Alle beschuldigingen waren gebaseerd op het 
artikel ‘publieke geweldpleging in georgani-
seerde groep’, waarop variaties als: zich tussen 
de barricades begeven, water naar de politie 
gooien, smijten met objecten als luidsprekers, 
lege bierflesjes, brood, molotovcocktails, fruit, 
een rode koffietas, stenen en kussen.

Tijdens de rechtszaak deden zowel de rechter 
als de openbare aanklager enkele opmerkelijke 
politieke uitspraken, wat erg uitzonderlijk is 
in de Nederlandse rechtstraditie. Ze verwezen 
naar de situatie als ‘stadsguerrilla’ omdat het 
georganiseerde acties betrof die de grenzen 
van de geweldloosheid overstegen. Volgens de 
openbare aanklager hadden de beschuldigden 
zich sowieso schuldig gemaakt aan publieke 
geweldpleging omdat ze zich in het pand be-
vonden tijdens de ontruiming en geen afstand 
namen van het gebruikte geweld. Tegelijker-
tijd liet hij niet na het persoonlijke leven van 
de beschuldigden onder de loep te nemen: hij 
maakte opmerkingen over hun drinkgedrag en 

verweet een buitenlands persoon ‘misbruik te 
maken van de Nederlandse gastvrijheid’. De 
rechter verklaarde dat de politie er niet is om 
bestookt te worden met stenen en blikken: ‘het 
moet maar eens gedaan zijn’.

Gedurende het voorlezen van de uitspraken was 
de onafhankelijkheid van de rechtbank ver te 
zoeken. De rechter vuurde enkele opmerkingen 
af op de aanwezige sympathisanten: ‘Laat dit 
een waarschuwing zijn. Jullie hebben allemaal 
de uitspraken gehoord. Het is genoeg geweest, 
de mensen zijn het geweld beu’. Op deze manier 
werden ook de toeschouwers op de beschuldig-
denbank geplaatst. Een duidelijk politiek proces 
dus: de rechtbank keek niet naar de misdadige 
feiten zelf, maar naar de achterliggende moti-
vatie.
Dit werd ook gezegd op het proces: een van 
de advocaten van de verdediging haalde het 
voorbeeld aan van voetbalhooligans die enkele 
maanden eerder tijdens rellen maar liefst 52 
flikken verwond hadden en allen veroordeeld 
werden tot gemeenschapsdienst. De openbare 
aanklager repliceerde daarop dat dit ‘geen po-
litiek gemotiveerde gewelddaden geweest wa-
ren’. Het systeem onthult zo haar angst voor 
mensen die de fundamenten van de samenle-
ving willen veranderen en het grondig oneens 
zijn met diegenen die de stad in handen hebben. 
Mensen die hun leven op een actieve manier 
willen vormgeven. Door deze veroordelingen 
wil men mensen intimideren die het eigendoms-
recht aanvechten. 
Daarom is het belangrijk de repressie duidelijk 
te beantwoorden en de slachtoffers van deze re-
pressie te ondersteunen. We staan niet alleen, de 
strijd gaat voort!!!

Als je Yolanda wil ondersteunen, kan dat! Ze 
moet nog 3 en 1/2 maand uitzitten en zal midden 
november vrijgelaten worden. Ze is een anar-
chiste die actief is in een dozijn collectieven en 
deelnam aan verschillende acties. Je kan haar in 
het Duits, het Engels en het Spaans schrijven.

Yolanda Koss
PI Nieuwersluis
Postbus 1328
3430 BH Nieuwengein
Netherlands

1/7/05 Het ware gelaat van de staat: part ... oneindig
OMDAT WE ANARCHISTEN ZIJN!
Onder zware veiligheidsmaatregelen van de staat werden we op 1/7 naar het gerechtsgebouw ge-
voerd waar we voor de raadkamer moesten verschijnen. Dit ‘zware’ mag heel letterlijk genomen 
worden. We werden namelijk opgewacht en begeleid door een anti-terrorisme eenheid (één van 
hun terroristen droeg een t-shirt met het opschrift “Bomb Squad”) van de federale overheid. Bij 
de overbrenging van en naar gevangens-gerechtsgebouw werden we gehesen in een kogelvrije 
vest, kregen we een lederen riem met handboeien omgegord eb kregen we een beblindeerde skibril 
opgezet. Het maakte ons op z’n minst even stil, maar vooral drong de waarom-vraag zich op. Ook 
bleek het gerechtsgebouw hermetisch afgesloten te zijn door een bataljon levend playmobil. Geen 
muis kon er meer door, alleen persmuskieten bleken hun macht aangewend te hebben om dit spek-
takel, allicht hun vorm te geven. Het zal de staat en zijn gerechtelijke onderdanen ook wel goed 
uitgekomen zijn door op die manier aan de bange blanke bevolking te tonen dat hun veiligheid nog 
steeds gewaarborgd blijft. Uiteraard hadden we ons niet al te veel illusies gemaakt om die dag vrij 
te komen, wat werd bevestigd door dit machtsvertoon. Hun imago van behoeders van de statelijke 
onderdrukker had er dan ook schijnbaar genoegen in om onze aanhouding te bevestigen.

Eigenlijk was het bijna een grappig schouwspel. Een onderzoeksrechter, een procureur des konings 
en een zittend rechter die hun beste jargon boven haalden met daarmee gepaard gaan stemverhef-
fing, pseudo-serieuziteit en gegesticuleer. Hoe dan ook zorgt deze manier van doen ervoor dat we 
dit ganse gedoe amper nog au serieux kunnen nemen. Kan moeilijk anders want gans de beschul-
diging staat op drijfzand. En we vermoeden dat ze dat beseffen en vandaar dus dat men (pseudo-
)hysterie creëert. Maar ondertussen zitten we nog altijd in hun klauwen natuurlijk, ondanks het feit 
dat hun overweging om ons nog vast te houden al enigszins is afgezwakt.

Laat ze ons dus maar opsluiten omdat we anarchisten zijn. Het kan ons alleen maar bevestigen in 
datgene dat we zo verfoeien. En verfoeien doen we dan ook. Momenteel zitten we in een underdog-
positie, maar ook van daaruit kan er stevig doorgebeten worden in de enkels van het staatmonster. 
Dus vrienden-innen, kameradinnen en strijdmakkersters, laten we ons niet afschrikken door hun 
machtsontplooiïng. Bijt waar je kan, pleeg verzet waar nodig (overal eigenlijk), maar hou vooral 
vast aan de noodzakelijke strijd voor een leven dat van ons is en enkel ons toebehoort. En wat dit 
Dendermonde betreft, laat er ons voor trachten te zorgen dat hun onnozele folkloristische traditie 
van het Ros Beiaard hun Paard van Troje wordt!

STRIJDBARE GROETEN MET EEN HART VOL VUUR! SOLIDARITEIT MET KOEN EN 
STIJN! SOLIDARITEIT MET DE VIER VAN AACHEN! WEG MET HUN MUREN!
VOOR DE ANARCHIE, 

-- Joppe, Olivier en Geert.

Brief van Joppe, Olivier en Geert.

Stijn en Koen veroordeeld, Geert, Joppe en Olivier voorlopig vrij.

Op 15 juli 2005 oordeelde de rechtbank van Dendermonde dat zowel Stijn als Koen schuldig waren 
aan het vernielen van ramen van een Mc Donalds en een bontwinkel, het spuiten van ALF-grafitti 
en het deel uitmaken van een vereniging met het oog op het plegen van vernielingen zoals zij het 
Animal Liberation Front omschreven.
Stijn werd veroordeeld tot de gezeten gevangenisstraf (2 maand) en 50 uren werkstraf. Koen daar-
entegen werd veroordeeld tot 12 maand gevangenisstraf, waarvan 4 effectief tellende vanaf hun 
arrestatie op 28 mei 2005. Koen werd op 10 augustus vrijgelaten uit de gevangenis van Dender-
monde.
Met de repressie van de solidariteit met gevangen kameraden in gedachten is het duidelijk dat de 
Staat en haar lakeien de overal oplaaiende haarden van rebellie een duidelijk signaal wilt geven. 
Maar wij begrijpen hun taal niet, wij aanvaarden hun repressie niet. Geen vrede met het repressie-
apparaat! Actieve solidariteit met Koen en alle gevangenen in verzet!

-- ABC Antwerpen

Nieuws van het repressiefront:

Olivier, Joppe en Geert vrij!

Op donderdag 14/07 werden onze 3 arrestanten vrijgelaten door een rechter van het hof van beroep. 
Deze beslissing kwam er nadat onze grootste tegenstander, de staat, vertegenwoordigd door een 
openbare aanklager, volledig de politieke kaart speelde. De woorden ‘ALF’, Anarchist Black Cross 
en anarchisme vulden de kille rechtbank(k)lucht. Allemaal mooi om horen, maar in deze zaak was 
dit allemaal totaal naast de kwestie voor de show die zij opvoerden.

Onze 3 vrienden werden weliswaar gearresteerd voor hun vrijheidslievende idealen, maar de rech-
ter oordeelde echter op grond van feiten en deze waren logischerwijs veel te licht om ze nog verder 
aan te houden. Deze beslissing werd door het 30 tal sympathisanten die buiten het gerechtsgebouw 
hun steun aan de 3 betuigden, op gejuich onthaald.

Bij deze werd nogmaals bewezen dat de drang naar vrijheid zich niet laat opsluiten. Het proces 
volgt later en er is nog geen definitieve veroordeling. Hoe dan ook verwelkomen we onze 3 vrien-
den terug in ons midden en ondertussen zetten we de strijd tegen onderdrukking, opsluiting en 
moord door de staat gewoon verder. Omdat de vrijheid ons te lief is!

-- De stoute kinderen van de anarchie
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kafee Den Hopsack Infotheek - 21.00 tot 23.001ste vier dagen v/d maand

het Badhuis Volxkeuken - vanaf 19.00; vrije bijdrageelke maandag

Anarchistisch Buurthuis 
't Kievitje

Café Insurgente - solidariteitscafe (opbrengst gaat naar anarchistische strijd), vanaf 20.00
+ elke 3e vrijdag van de maand: Cinema tijdens Café Insurgente - 21.00

Weggeefwinkel vanaf 19.00 (niet open? vraag in Café Insurgente)

elke vrijdag

AC 't Assez Infomania - info-avonden om 20.00elke maandag

Gratis LINUX/internet atelier
dinsdag/donderdag van 20.00 tot 22.00; woensdag/zaterdag van 14.00 tot 17.00

4 dagen per week

Volxkeuken - vanaf 20.00elke woensdag

'Alles of niets' vergadering - om 20.00vrijdag 16 september

Resto Resto - met soep en dagschotel - 18.00
Algerijns/Nigeriaans Café -  21.00, Café door Nigeriaanse/Algerijnse vluchtelingen om 
andere vluchtelingen te ondersteunen

elke vrijdag

Gents Autonoom Centrum
(Alcahel squat)

Weggeefwinkel (spullen altijd welkom) - 13.00 - 17.00elke maandag & woensdag

Volxkeuken - 18.00; alcohol- en rookvrij tot 20.00elke woensdag

Annonciadenstraat 16 Anarchistische Infotheek - alternatieve en gratis bibliotheek van boeken, tijdschriften, 
brochures, affiches, video's, dossiers,... - woensdag 14.00 - 18.00; zaterdag 14.00 - 17.00

elke woensdag en zaterdag

Kazernevest 67 Infotheek - Als we thuis zijn ben je altijd welkom of anders spreek je met ons af: 0495/499047

open vergadering van CRER (Coördination contre les Rafles, les Expulsions et pour la 
Régularisation) - vanaf 18.30

1e zondag v/d maand

boot Rudy (aan 2de molen o/d Kruisvest) Weggeefwinkel - van 14.00 tot 17.00elke woensdag

Mundaneum
(Rue de Nimy 76, Mons)

Exposition L'anarchisme à la Une - Tentoonstelling over het anarchisme door de eeuwen 
heen aan de hand van teksten, kunstwerken, affiches,...
Van dinsdag tot zondag van 12u tot 18u. (2,5 pleuro; reductietarief 1 pleuro)
verlengd - nog tot 11 september 2005!

Auditorium Bovy
(Grand’Rue 206, Trooz - bij Luik)

Serge Utgé-Royo brengt anarchistische verzetsliedjes
20u30 - reserveren: 04/351.78.58

Rue de Dublin 22, Ixelles elke dinsdag

De 3 Charels Volxcafé - 21.00elke dinsdag

Passe Muraille - Radio-uitzending Radio Air Libre op 87.7FM om 18.00elke zondag

Vort 'n Vis HC'n'PUNK FEST - start: 18.00 - key to unlock : 6 neuro - contact: keuninck@hotmail.com
FIRST ALLIANCE - BICKLE’S CAB - YELLOW TEETH - OLD FASHIONED HEROES -
VOID POINT - STARFUCKER

zaterdag 17 september

Brood en Spelen - vanaf 18u, gezelschapsspelletjes en hapjes, voetbal,...
(na de vakantie is er terug volxkeuken)

Villa Squattus Dei elke woensdag

vrijdag 23 september

Palinghuizen Volxkeuken - 20.00elke donderdag

L‘Enfant Terrible 100% Plantaardige Buurtkeuken - 19.00 tot 21.00elke dinsdag

Oude Brandweerkazerne Muiden Volxkeuken - 20.00elke woensdag

Ivago Volxkeuken - 20.00elke zondag

Tijdens alle activiteiten in Squattus Dei: Info-Teek: een bibliotheek met boeken en tijdschriften over anarchisme, kraken, feminisme, dierenbevrijding, anti-fascisme...

DE NAR

OPGELET - NIEUW ADRES:
p/a Patriottenstraat 27 - 2600 Berchem

rek. 068-2050689-39
tel. 0475/227 365
e-mail info@denar.be
web http://www.denar.be

Deadlines en verschijning

De uiterste inzenddatum voor inhoudelijke 
stukken is telkens de 15de van de maand die 
de publikatie voorafgaat. De Nar ligt dan in de 
eerste week van de maand bij de verdeelpun-
ten of in je bus. Stukken krijgen we het liefst 
elektronisch aangeleverd, maar op papier in de 
postbus kan ook.

Distributienetwerk in opbouw!

Ken je mogelijke verdeelpunten of wil je De 
Nar mee uitdelen op betogingen, in je vrien-
denkring, culturele centra, cafés, doplokalen, 
buurthuizen of publieke toiletten, help ons dan 
bij het verdelen van onze net verachtvoudigde 
oplage. Je hulp is broodnodig en je verdient er 
een standbeeld mede op een pleintje naar keuze 
- na de revolutie welteverstaan :)

Verzending en verdeling

Dankzij donaties is De Nar gratis. Je kunt haar 
oppikken op een van de ruim 120 verdeelpun-
ten (zie www.denar.be). Is er nog geen ver-
deelpunt in je buurt, contacteer ons. Wil je haar 
thuisgestuurd krijgen, dan rekenen we je ver-
zendkosten aan: één euro per zending voor 1 
ex. Voor meerdere Narren, vind je hieronder de 
prijzen per jaar (11 of 12 nummers):

1 Nar: België 12euro; Europa 18 euro
2-3 Narren: België 18 euro; Europa 24 euro
4-9 Narren: België 24 euro; Europa 48 euro

Prijzen kunnen veranderen als De Nar dikker 
of de port duurder wordt.

Betaal het overeenkomstige bedrag op rek.
n° 068-2050689-39 (IBAN: BE13 0682 0506 
8939, BIC: GKCCBEBB). Vermeld hoeveel 
ex. je wil. Je krijgt dan een portkrediet dat bij 
elke verzending daalt. 

Je type abo en het resterende bedrag kun je con-
troleren op je verzendetiket: linksboven vind je 
de betaaldatum en daarna je krediet (vb 12/03 
5 betekent dat je betaalde in dec. 2003 en nog 5 
euro overhebt, staat er 0 dan moet je bijbetalen 
om je Nar nog te krijgen). 

Geef je meer dan de bedragen uit de tabel, dan 
beschouwen we dat stuk als een gift (bedankt!); 
op je etiket verschijnt dan het (lagere) bedrag 
uit de tabel. 
Ben je iemand die banken haat (een gevoel 
dat we voluit delen), kies dan voor een vaste 
maandelijkse opdracht van minimaal 1 euro: 
één keer gaan en nooit meer... 
Is je adres anders dan dit van de rekening: ver-
melden!
Of beter nog: steek één briefje op de bus met 
een flinke financiële aderlating richting De Nar 
- p/a Patriottenstraat 27 - 2600 Berchem - 
waarvoor dank! 

GENT: A.C. Assez : Sparrestraat 1A, 9000 Gent (wijk Brugse Poort) -- Brugse Poort : Hulstboomstraat 71, Brugse Poort -- Palinghuizen : Palinghuizen 144, 9000 Gent (bij Westerbegraafplaats) -- 
Ivago : Staaksenstraat, 9000 Gent -- Anarchist Black Cross Gent : PB 40, 9000 Gent 2, België; abc_gent@yahoo.com; http://www.geocities.com/abc_gent/; rek. 001-3364945-91 -- De 3 Charels : 
Leiekaai 318, 9000 Gent -- Vluchtelingen Aktie Komitee - VAK: Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent; tel 0485/20 33 26, fax 09/264 35 7; info@vluchteling.be, www.vluchteling.be -- Infotheek: 
Annonciadenstraat 16, 9000 Gent; www.anarchie.be/infotheek -- L'enfant Terrible : Wispelbergstraat 3 -- Alcahel : Gasmeterlaan 106; blopke@gmail.com; http://www.alcahel.tk -- ANTWERPEN: kafee 
Den Hopsack : Grote Pieterpotstraat 24, 2000 Antwerpen -- Het Badhuis : Burchtgracht 14, 2000 Antwerpen -- Anarchistisch Buurthuis ‘t Kievitje : Ploegstraat 26, 2000 Antwerpen -- Feministisch 
Café Poppesnor / CC Berchem : Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem -- Anarchist Black Cross A’pen : reknr. 000-3244460-04; mail: abc.antwerpen@gmail.com; post (zonder naamsvermelding!) PB 
60, 2018 Antwerpen 6 -- BRUSSEL: Universele Ambassade : F. Rooseveltlaan 66, 1050 Brussel; info@universal-embassy.be; www.universal-embassy.be -- BRUGGE: De Zandberg : Daverlopark, 
Assebroek -- Uitgezonderd – Lappersfront: Kazernevest 67, 8000 Brugge; 0495/49 90 47; www.uitgezonderd.tk -- LEUVEN: Villa Squattus Dei : Schapenstraat 29, 3000 Leuven; 
sociaalcentrum@hotmail.com; p/a PB 80, 3000 leuven 3; 0484/900 377 -- Pumpkin Lberation Front & Food Not Bombs Leuven : contact via sociaalcentrum@hotmail.com  -- LUIK: Le Chemin Vert : 
Rue du Méry 20, 4000 Liège -- Casa Nicaragua : Rue Pierreuse 23, 4000 Liège; 04/3773219; info@casanica.org; www.casanica.org -- Squat Le Tapsala : Rue de Armuriers 31, Luik -- IEPER: Vort’n Vis 
: Sint-jacobsstraat 3, Ieper -- GEEL: Acting Open Minds (AOM) actie- en discussiegroep: Diestseweg 134, 2440 Geel; aom@respecttheplanet.com -- Andere: Feministisch anarchistische 
madammen: http://home.tiscali.be/famweb -- Think Pink: http://www.thinkpink.be.tf -- Kokkerellen: www.anarchie.be/kokkerellen; 0472/43 18 47 -- Zwart en Rood vzw mailorder: 
zwartenrood@anarchie.be; www.anarchie.be/zwartenrood -- Websites: www.anarchie.be: portaalsite anarchistische groepen ; www.spunk.org: online bibliotheek en archief ; flag.blackened.net: 
internationale portaalsite ; www.infoshop.org: gigantische internationale portaalsite


