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Dat deze nieuwsbrief niet zo dik is, ligt d~s 
bijvoorbeeld aan jezelf. 
Voor en door basisgroepen_ weet je wel. 

Omdat er op het secretariaat geen moer te 
doen is, behalve wat post openmaken en de 
Nieuwsbrief in elkaar zetten, hebben wij 
besloten, om nog maar 1 maal per week 
aanwezig te zijn en wel op vrijdagmiddag van 
2 tot 5. Toch is onze bereikbaarheid beter 
geworden door de installatie van een 
antwoordapparaat. Omdat wij maar 1 van de 
groepen zijn, die het Katahuis gebruiken. kan 
het je natuurlijk wel overkomen, dat iemand 
anders de telefoon aanneemt, als je net van 
plan bent, om iets in te spreken op het 
masjien. Dus op vrijdagmiddag bellen is nog 
altijd het slimste. 
Enne ...... geef eens een abonnement kado. 

Agenda: 

4 oktober: Dierendago Schrijf eens een beest
achtig goed stukje voor de 
Nieuwsbriefo 

18 oktober: Regionale basisgroepen bijeenkomst 
over de "beweging" 
Plaats: Hotel Bosch 

Apeldoornsestraat 4 
Arnhea 



Landelijke overleg- en discussie-dag voor 
·vrouwen. 

Als beloofd bier een discussiestuk. * Kracht in vrouwenstrijd, 
het ia te hopen. dat deze dag eraan kan 
meehelpen. ~e willen meer in de buurt of in 
richti~g van een niet
seksistische/racistiese/kapitalistiese en 
~lieuvernietigende wereld komen, dit vanuit 
een positief vrouwbeeld. 
Daar is een onderling overleg, respect voor 
elkaar en ieder d'r keuzes voor nodig. Daa.r 
is samenwerking en individualisme voor nodig. 
Hoe sta je samen en/of alleen sterk? 
- Door goed op de hoogte te zijn, voorbereid 
en zo nog meer weerbaar? 
- leer onderling everleg <ook landelijk>? 
-Kan er een x:-Daandelijks vrouwenoverleg 
worden opgezet? * Geweld en repressie. 
Boe reageren wij als vrouwen op repressieve 
maatregelen. Konkreet denk ik dan aan art. 
140 VvS., anderen denken aan anti-aide
maatregelen of de pasjeswet. Zal het een 
verlaBmende uitwerking <door het uitspelen 
van groepen of :mensen> blijken te hebben? Dit 
in koDbinatie met * Iieuwe en ludieke axie-ideeen of een soort 
stra tegie-discuss1e, is ,. de beweging" 
verhard? ~en verandering in strategie is 
gebleken; van Dat ·name demonstraties en een 
enkele bezetting in de ... 60~ via de jaren ''10 
ut Deer bezettingen en een enkele inbraak 
tot de huidige blokkades, inbraken en 
aanslagen. Radikaliseren wij steeds ueer tgv 
de grote:t~e portie geweld en intimidatie, die 
van "de andere kant'' gebruikt wordt en gaat 
worden? Eoat de nadruk steeds ueer te liggen 
op <le str:tj d o.f het knokken ipv. op het 
werkelijke discussiepunt. Boe ver wil ja gaan 
in verzet, strijd tegen nagatie?e anergie en 
waar ligt ieder d'r positieve kr,acht. Wat is 
je doel en welke koneekwenties wil je dat dat 
doel voor je eigen leven heeft. 
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* Het initiatief, 
Gaa.n we het initiatief weer naar onze kant 
halen ipv. mee te draaien in een strijd 
tussen autoriteit en de rest? In hoeverre 
denken wij al in hun gedachtenkronkels. 

Volgens mij is het te gemakkelijk een ax1e te 
<laten> organiseren in min of meer overleg 
uet de plaatselijke overheid en vervolgene 
als axie-vee de tijdseheDa~s af te lopen. 
Daarnaast en tussen haken; nemen we onszelf 
serieus genoeg? Of is dit alles te scherp 
gesteld. * Levensstijlen. 
Verzet tegen racisme/seksisme/kapitalisue en 
Ddlieuvernietiging is 1 strijd en zijn geen 
vier afzonderlinge strijdtonelen. Bij de ene 
vrouw heeft alleen anti-Ddlitarisme/ 
kernenergie de prioriteit, de ander ziet haar 
leven als vrouwen-anti-racis.e-strijd. 
Verschillen, overeenkomsten, saDenwerking en 
ideeen. Dit zijn slecht wat van onze 
gedachtensprongen om iedereen een idee te 
geven, waar we over zouden kunnen praten. 
Iogmaals hoe :meer vrouwen des te liever. dus 
neea iedereen aee. Uiteindelijk datum - 4 
oktober - Je wordt die zondag om elf uur 
verwacht in tthet Xatshuistt • Sweerts de 
Landaastraat 73 in Arnhem. 

Groeten van 5ar~a <doetinohem> 
Zjoeke <Amsterdam> 



Samenwerking met andere bladen. 

Van de Vredesaktiekrant kreeg het 
secretariaat een brief, met een voorstel tot 
samenwerking v.w.b. het uitgeven van een 
gezamelijke krant. Het secretariaat ziet dat 
niet zomaar zitten, omdat in de Nieuwsbrief 
allerlei informatie staat, die alleen voor de 
basisgroepen bedoeld is. Niet dat er nou 
zoveel geheimen instaan, want ook anderen 
zullen de Nieuwsbrief wel onder ogen krijgen, 
maar hij heeft wel een eigen identiteit. 
Bovendien zijn notulen van vergadering voor 
anderen niet of nauwelijks interessant. 
Omdat er misschien nog andere mogelijkheden 
uit zouden kunnen rollen. ben ik namens het 
secretariaat naar een vergadering hierover 
gegaan. Aanwezig waren verder: 
Atoomvrijstaat, Bonk. Vredesaktiekamp, 
Vredesaktie krant en Van Zt'laarden tot 
Ploegscharen. 
De problenen. die wij op het secretariaat 
zagen, kwamen ook bij andere groepen voor en 
in die vargadering hebben we daar ook nog 
geen afdoende oplossing voor gevonden. 
Wel is de afspraak gemaakt, dat er een 
proefnummer gemaakt zal worden. die eind 
novamber moet verschijnen. IedeTe groep zal 

. daarin een bladzijde kunnen vullen. 
Omdat ik niet namens de basisgroepen kan en 
mag besluiten. of ook van onze kant hieraan. 
meegewerkt zal worden, wil ik graag reakties 
daarover. Br is nog steeds geen nieuw 
landelijk overleg gepland, dus discussie 
wordt wat moeilijk. 
Overigens heeft eamenwerking ook wel 
voordelen: 
De oplage is Deer dan 2000 stuks. tijdens 
manifestaties soms wel 10000. 
Portokosten per exemplaar gaan omlaag. 
Je krijgt informatie van andere groepen, 
waarvoor je eerder misschien meerdere 
abonnementen had. 
Bel of schrijf naar het secretariaat, zodat 
wij ook weten, hoe we hiermee verder kunnen. 

Jos. 



RAZZIA 
Dinsdag 24 maart 1987 vindt in Nij
megen een razzia plaats n.a.v. de ge
beurtenissen rondom de ontruiming ven 
De Mariënburcht ruim twee maanden 
eerder. Politiemensen, deels met bi
vakmutsen. dringen •s ochtend$ vroeg 
vijf woningen binnen om huiszoeking 
te verrichten en een aantal mensen 
te arresteren, die het brein zouden 
zijn geweest achter rellen en ver
nielingen. De Grote Broek wordt uren
lang afge~endeld door ME-ers in ko
gelvrije vesten. Bij de hele opera
tie zijn in totaal 240 politiemen
sen ingezet. Uiteindelijk worden acht 
mensen vastgehouden en blijkt dat 
er nog twee gezocht wordE'n. 
!n Nijmegen heerst nog dagen lang 
een ~oort staut van beleg. Het ziet 
blaauw van de wouten en op straat 
kom je kolonnes politieauto's te
gen. Naar de "voortvlucht.ige" 
wordt fel gespeurd. Mensen worden 
aangehouden en moeten aantonen dat 
ze de gezochte persoon niet zijn. 
Oe wouten v3llen om vier uur 's
nacht.s nóg een pand binnen. 
De ge?.ochte persoon wordt later 
gevonden. 
Donderdag de 26. is er een demonstra
tie tegen het politie-optreden en de 
toepassing van art. 140. De sfeer is 
aanvankelijk dreigend; op verschil
lende plaatsen heeft zich ME verza
meld en het is onduidelijk of de 
burge~ester de demo nou wel of niet· 
heeft verboden. 
Alhowwel aan weerszijHe ingesloten 
door patsers verloopt de demonstratie 
zonder veel problemen. Er liepen 
meer· dan 1000 mensen mee. 
15 Oktober a.s. tw het proces tegen 
de artikel 140-arrestanten in het 
paleis van justitie te Arnhe- (aan
vang kwart over negen). Om 5 uur is 
er een demo. Laat zien dat je dit 
soort truks waarmee ~e grote delen 
van de aktiebeweging denken lam te 
leggen niet pikt. Kom naar Arnhem 
op 15 oktober. en neem een alecht 
humeur mee I ! ! 

ARTIKEL 140 
Artikel 140 lid 1 luidt: deelneming 
aan een rechtspersoon die tot oog
merk heeft het plegen van misdrijven, 
wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 5 jaren. 
Lid 3 stelt dat het bestuurder zijn 
van een dergelijke rechtspersoon 
de straf met 1/3 k&n verhogen. 
Om te kunnen oordelen dat dit arti
kel op de verdachtenes van toepassing 
is moet voldaan zijn aan de verschil
lende delen van het artikel. 

1 er moet sprake zijn van een rechts
persoon. D.w.z. dat er een forme-
le of informele klub/vereniging moet 
zijn. Regelmatige veraaderingen 
van een bepaalde groep meneen en 
een gezamenlijk optreden naar buiten 
zijn nodig. Men .eet een gezamen
lijk doel hebben. 

2 De verdachtenes moeten aan die klub 
hebben deelgen0111en. Daarvoor moet 
je b.v. geld aan de vereniging heb
ben aegeven of gesproken hebben uit 
nau van de vereniging. 

3 Oogmerk. Onder oogmerk zou je ver
etaan: einddoel. Dat doet het woer
denboek ook. Aan het woord is ech
ter een juridiese draai gegeven. 
Zo wordt oogmerk ook: middelen die 
je gebruikt om het einddoel te be
reiken. Die, zo is de redenering, 
daarmee ook doel worden van de ver
eniging, het zgn. naaste doel. 

4 Om strafbaar te zijn hoef je zelf 
niet een van de misdrijven die de 
vereniging tot doel heeft gepleegd 
te hebben. Je hoert er ook niet 
medeplichtig aan te zijn. Straf
baar is domweg deelneming aan een 
vereniging. Ook als de vereniging 
tijdens jou lidmaatsèhap een 11kri
minele" wending heeft gekregen. 

5 De meervoudsvorm misdrijven geeft 
aan dat er sprake 110et zijn ...ran duur
zaamheid. De (misdadige) vereniging 
moet gedurende langere tijd bestaan. 



PROGRAMMA 
• Het info-café (Zwanenstraat 21) is 

vanaf 9 uur •s ochtends geopend, 
tot de demonstratie. 

• Vanaf 12 uur is BAZOF.KI\, in Hotel 
Bos (Apeldoornsestraat 4) open. 
Er worden o.a. video's gedraaid 
en tijdens het ·proces zal er in
formatie over de gang van zaken 
gegeven worden. Ook de pers wordt 
daa.r ingelicht. 

* Oe Stadsradio (FM 102.9) is de 
hele dag in .de lucht. 

• Om 5 uur begint er een detnonstra
tie voor het paleis van justitie. 
Tijdens de demo tal er in De Ooos 
(ook in l-lotel Bos) een Eerste 
Bulp bij Aktiea-post ingericht l 
zijn. 

• Na afloop van de demonstratie is 
er in de Goudvishal (Vijfzinnen
straat 16A} •s avonds muzlek. 
Hier ook standjes. eten en een 
paar bands. 
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Wat is de Xmin Y beweging 

De Xmin Y beweging is een onofhonkeliike, pro
gressieve fondsorgonisatie. Zij ondersteunt, zo
wel politiek als finonciêel, groepen die vanaf de 
basis strijden tegen onderdrukking. Hier en in de 
Derde Wereld. Jaarlijks goot het in totooi om 
een bedrog van ongeveer 1 miljoen gulden. 
De inkomsten van de Xmin Y beweging ziin alleen 
afkomstig van enkele duizenden donateurs en 
donatrices. Daarom kon Xmin Y op volkomen 
onafhankeliike wijze steun geven aan politieke 
bosisbewegingen. Zonder invloed van buitenaf. 

~/ ( 
Deelnemer worden of meer informatie 

De Xmin Y beweging is de enige fondsorganiso· 
tie die op deze wijze het "ontwikkelingsvroog
stuk .. benadert. De donateurs en donatrices van 
X min Y kiezen bewust voor deze aanpak. Mocht 
U meer willen weten over het werk van X min Y of 
wllt U ook ioarlijks een bitdroge storten stuur don 
de bon naar ons op. 

( ~ 
Bewapening en (onder)ontwikkeling 

In 1985 was er, evenals in de dooraan voorof
gaande iaren, sprake van een reêle stijging van 
de militaire bestedingen in de wereld. De totale 
uitgave oversteeg het astronomische bedrag 
van een l:>iljoen dollor (1 000 miljard). De stiiging 
was voor een deel het gevolg van de toenemen
de wapenaankopen door Derde Wereldlonden. 
Dot goot tenkoste van de bevolking. Direkt, 
omdat in een aantof Ionden het regime zich met 
deze wapens staande weet te houden. En indi
rekt, omdat je wapens nou eenmaal niet kunt 
eten. Xmin Y subsicliëerde de afgelopen jaren 
initiatieven die de relatie tussen bewapening en 
(onder)ontwikkeling verder uitwerkten. In 1986 
ondersteunde X min Y een vrouwenkonferentie 
over de gevolgen van toenemende militarisering 
voor m.n. de vrouwen in de ontwikkelingslanden. 
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