RedactIoneel

Ja, 2020 was dus het jaar waarin we
alles kregen wat we niet wilden, en
meer. Deze derde editie van RUMOER
is iets later dan gepland, door al die
ellende. Maar niet getreurd: we zijn
er nog gewoon! Wereldwijd is het
onrustig, nog naast al het pandemiegedoe. In dit nummer vind je daar
allerlei nieuws over, van heel ver weg
tot heel dichtbij. Er is aandacht voor de
gebeurtenissen na de politiemoord op
George Floyd in de vorm van o.a. een
ooggetuigenverslag en een verklaring
van revolutionaire abolitionisten uit
Minneapolis. Ook de brand in het
kamp in Lesbos komt aan bod in een
oproep: Laat het vuur van de revolte
hun wereld van papieren en grenzen
verbranden. Verder heeft de pandemie
rechtzaken tegen anarchisten niet
kunnen verhinderen, zie hiervoor een
verslag uit Brussel.

Over die pandemie valt van alles te
zeggen… Maar alle mensen die beweren
dat ze juiste analyses kunnen doen en
de waarheid in pacht hebben, kunnen wat ons betreft
de pot op. Al die verhaaltjes en media-hypes zijn er om
de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem
wereldwijd: de machtswellustige, oorlogvoerende,
geldwellustige en natuurvernietigende mens. Alleen
door onszelf kon het zo ver komen… Wij zij nooit zo
op dat primitivisme geweest, maar misschien moeten
we dat toch maar wat meer gaan checken in 2021.
Er is namelijk een snelle, intense technologisering
gaande die de algehele angst van deze wereld
heeft laten accelereren en exploderen. Van slimme
camera’s, mensenmassa controlerende drones,
nano-afluisterapparatuur en zieke apps op je overal
trackende telefoontje worden wij nou juist bang van.
We hoeven geen wilde complotten te ontwaren
om dat te voelen. Het ellendige virus heeft dit niet
veroorzaakt.  
De retoriek van de staat over de pandemie heeft
het over een oorlog tegen het virus, maar de echte
oorlog is die tegen de natuur en de aarde, tegen
de vrijheid en het niet weten. We bedoelen het tot
uitputting aan toe consumeren van alles wat men
maar te pakken kan krijgen en weggooien wat
eigenlijk toch al niet nodig was. We bedoelen het
vervuilen van de lucht, het water en de grond. We
bedoelen het ongebreidelde rondvliegen over de
wereld, als dwazen die maar blijven zoeken naar iets
- niet merkende dat ze eigenlijk op de vlucht zijn voor
de verveling en afstomping van de wereld waarin
ze leven. We hebben een tekst over de pandemie
ingevoegd, maar ook een tekst over catastrofisme

en het belang dat de gevestigde orde heeft bij crises.
Maar zoals gezegd, over de hele wereld is
gebleken dat de maatregelen de mensen niet
hebben tegengehouden om bezit te nemen van de
straten of ‘s nachts stoute dingen uit te voeren bij
vertegenwoordigers van de macht en de profiteurs
daarvan. Ook braken er in vele gevangenissen van
de wereld opstanden uit, Italië beet de spits af met
revoltes in meer dan dertig gevangenissen. Laten
we toch vooral de moed te verzamelen om plezier
te vinden in de sabotage, en de kracht van een
toevallige ontmoeting op straat waarin je elkaar kan
beschermen tegen een of andere handhaver. Een
lockdown biedt ook kansen: minder mensen/smeris
op straat, meer vrije tijd...
Door dit nummer verspreid vind je de inzendingen
van de kladderwedstrijd, dat is nog eens genieten.
Verder is er een hoofdstuk uit het boek Adios Prison
is opgenomen, met een vet ontsnappingsverhaal
en er is ook nog een kleine tekst over luxe auto’s in
Amsterdam die in vlammen opgingen.
Voor vrijheid en plezier, tegen onderdrukking en ellende,
XXX en tot snel op straat,  
RUMOER

P.S. We vinden het super vet en belangrijk dit blad
gratis te kunnen maken, verspreiden en uit te delen
op straat. Het kost alleen helaas wel geld... Daaraan
bijdragen kan nu via:
NL75 INGB 0004 2530 90 t.n.v ITHAKA te Utrecht
onder vermelding van ‘Rumoer’

Colofon

Rumoer. Anarchistische publicatie
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Het echte mInNeapolIs
Een ooggetuIgenVERSLAG en een verklarING van
revolutIonaIre aboLItIonIsten
De slag om het 3e DIstrIct polItIebureau: een
persoonlIJk relaas
Vertaald van: https://plagueandfire.noblogs.org/thebattle-for-the-3rd-precinct-a-personal-account/
Toen ik ‘s middags aankwam bij het 3e politiedistrict,
was de sfeer opgewekt terwijl duizenden mensen
aan het chillen waren rondom een brandende auto
en een kampvuur bij een ontplofte mini-markt. Op
de achtergrond een waterval die naar beneden
stroomde uit het verkoolde skelet van een groot
nieuwbouwproject dat afgefakkeld was, mensen
vierden hun succes en hoe onwerkelijk de hele
situatie was. Volgepakte auto’s met mensen die uit
de ramen hingen cruisden over de parkeerplaats
van het winkelcentrum terwijl ze “Fuck 12 [all cops]!”
riepen en Lil Boosie’s “fuck the police” uit hun
speakers lieten schallen - een lied dat de standaard
is geworden in de Midwest relcultuur.
Terwijl de zon onderging sloeg de stemming om in
woede en de slag om het 3e district werd serieus.
Uiteindelijk werd het gebouw gesloopt en werd
ingebroken. In een laatste wanhoopspoging om hun
territorium te bewaken trok de smeris zich laf terug
naar de achterkant van het politiebureau en schoot
traangas in de woedende menigte van strijders.
Alles beu en in de stemming voor een gevecht,
bekogelden de vrije mensen uit het noorden de slecht
uitgeruste vijand met projectielen, zich verschuilend
achter zelfgemaakte multiplex schilden, terwijl ze
langzaamaan de smeris overvielen. Terwijl de munitie
van de smeris minder werd, bleven er weinig opties
voor hen over behalve een strategische maar zielige
terugtrekking, er was niets meer dat de overname in
de weg stond. Het district werd overgenomen.
Terwijl de vlammen ongeveer een blok verderop uit
een gebouw van twee verdiepingen hoog richting de
hemel sloegen terwijl ze hun hoogtepunt bereikten,
werd het 3e politiedistrict een piñata. De hekken om
het district werden neergehaald, de structuur werd
poreus, de voorgevel werd in brand gestoken...
metershoge vlammen symboliseerden een vlekkeloze
overwinning. Op dit punt raakten de relschoppers

in iets dat we alleen kunnen omschrijven als een
ecstatische razernij terwijl jarenlange ellende van
zich af geworpen werd, in de vorm van de gevel van
dit gebouw en de pijn die het representeerde. Terwijl
duizenden toekeken hoe deze rotzooi brandde, kon
ik niet anders dan eraan denken hoe generaties
van mensen gekweld en gemarteld, en/of vermoord
zijn door de ‘sub-humans’ die in de hallen van dit
politiebureau hebben rondgelopen. De precisie van
deze daad van ‘burgerlijke gerechtigheid’ was als
door zwavelzuur doordrenkt van voorouderlijke furie.
Op dit punt braken de relschoppers in aan de
achterkant van het bureau dat niet in de fik stond
- het is een heel lang gebouw - en begonnen
wapens, kogelvrije vesten en andere handige items
te plunderen. Het gerucht ging dat de relschoppers
probeerden de achterkant van het gebouw in de fik
te zetten, maar ik denk dat de reden dat ze dat niet
gedaan hebben te maken heeft met alle goodies die
ze mee konden nemen. Een paar mensen namen
het op zich om een vuur van afval te bouwen op
de parkeerplaats, terwijl mensen naar de vertoning
staarden. Tegelijkertijd werd er nog een gebouw in de
fik gezet, verderop in de straat. Ik kan niet bevestigen
welk gebouw het was, al kon ik de vlammen in de
verte zien.
De eerste schoten van de avond echoeden door de
lucht toen er een patriot rond leek te schieten met een
semiautomatisch geweer, terwijl hij allerlei nonsens
uitkraamde... “blah blah 1776... blah blah we zullen
ons niet aan de nieuwe wereldorde onderwerpen...”
Eerst schrokken mensen, dat gebeurt wel vaker
wanneer er schoten klinken, maar het werd duidelijk
dat deze idioten vooral op zoek waren naar een
cool geluidsfragment en tijdelijke symbolische
overwinning op social media ofzo, omdat een van die
sukkels blijkbaar een livestream aan het uitzenden
was voor zijn volgers. Na een poosje stoer te hebben
gedaan vertrokken ze weer.
Op dit moment merkten mensen dat de Nationale
Garde zich aan het opstellen was om weer bezit
te nemen van het 3e district. Dit had een voelbaar
effect op de stemming van 10% van de mensen
(zeker met het horen van alle geweerschoten in
de omliggende buurten), maar alle anderen leken
er niet van onder de indruk. Sommigen ging door
met het bouwen van brandende barricades, andere
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plunderden de Arby’s (en zetten die
daarna ook weer in de fik), weer anderen
dansten op en rondom auto’s terwijl ze
naar de muziek van Meek Mil luisterden
en de energydrink-achteroverslaande
woestelingen op cross-motoren badass
trucjes deden waar ze er maar ruimte voor
konden vinden. Als ik een vibe voor het
moment zou moeten beschrijven, lag het
ergens tussen de ‘Fast and furious’ (de
slappe Tokyo Drift shit niet meegeteld) en
de spirit van Ferguson.
Terwijl ik het beste kan vertellen over
wat er bij het 3e district gebeurde, werd
op hetzelfde moment de hele Twin Cities
leeggeplunderd. H&M in Uptown werd
geplunderd, mensen waren aan het
rellen en plunderen in het centrum van
Minneapolis, en na een dag van vernielingen in
het winkelcentrum in Midway hadden relschoppers
hun ogen gericht op andere plekken in St. Paul. Dit
omvat nog niet eens de losse gevallen van kleine
plunder acties en een algemene toename van
criminele activiteit in beide steden, omdat ‘normies’
waarschijnlijk doorhadden dat wanneer de smeris
een heel district niet kan beschermen zonder de
nationale garde te bellen, ze duidelijk overwerkt zijn
en gewoon niet overal tegelijk kunnen zijn.
Toen ik in wilde pakken voor de avond leek het
algemene slopen nog sneller te gaan, met geruchten
van brandstichtingen in de hele Twin Cities en
verslagen van mensen die hun focus verlegden
naar het 1e en/of 4e district, omdat het 5e blijkbaar
helemaal verlaten was. Het is moeilijk om de energie
die er was rondom het 3e district in pixels weer te
geven. Ik denk dat je er had moeten zijn. Het huidige
landschap rondom Lake St. deed denken aan
scenes uit ‘Escape from L.A.’, omdat 5-10 blokken in
Minneapolis ofwel in de fik stonden, ofwel helemaal
gesloopt waren met bijna geen aanwezige politie
of uitzicht op een uitstel van de onverzadigbare
oorlogsdans. Als de sfeer van die avond een indicatie
is voor wat nog komen gaat, vraag ik me sterk af of
de arrestatie van de moordenaars van Floyd of de
Nationale Garde veel gaat doen tegen de woede van
de mensen, Dit is het moment om quitte te komen
te staan in een tijd waarin er nog heel veel af te
handelen valt.
De spirituele en strategische overwinning van het
overnemen en plunderen van het 3e district valt
niet eens te berekenen, de symbolische macht
ontketende de mogelijkheden voor toekomstige
revoltes en is niets minder dan ongelofelijk.
4

Brandend politiebureau tijdens de rellen na de George Floyd’s dood.

Politiebureaus KUNNEN worden overgenomen.
De staat KAN zich buigen naar onze wil.
Lang leve anarchie en de vrije mensen uit het
noorden!
De volgende tekst werd gepubliceerd door de Revolutionary Abolitionist Movement na de ontwikkelingen
die in voorgaand ooggetuigenverslag beschreven
werden. We vonden het een goede context geven
aan het ooggetuigeverslag en een aantal belangrijke
punten bespreken, en vertaalden de originele tekst
van: https://www.revolutionaryabolition.org

WIE IS DE VIJAND?
POLITIE EN LIBERALE
ANTI-OPSTANDELINGEN
“Een werkelijk abolitionistische positie omvat niet
alleen de afschaffing de politie, maar ook die van de
gevangenissen, rechtbanken, het leger en politici deze zijn allemaal met elkaar verbonden.”
De anti-politie opstand die begon in Minneapolis
en zich verspreidde door de VS onthulde een glimp
van het revolutionaire potentieel dat losgelaten kan
worden tegen de witte overheersings fundamenten
van de Amerikaanse maatschappij. In de weken na
het afbranden van het derde district in Minneapolis
probeerden commerciële media, opleidingsinstituten,
liberale politici, en non-profit activisten de
revolutionaire energie van de straten te verstikken.
Op een bepaalde manier is dit efficiënter dan de
politierepressie, door het verraderlijke bedrog.
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Nadat de media en politici de militanten als
“provocateurs van buitenaf” hadden weggezet,
werden liberale activisten bevorderd tot “ware
leiders” van de beweging in de mainstream media.
Ze verkondigen geweldloosheid, de-escalatie en
participatie in het electorale systeem als oplossingen
voor politiegeweld. Politici van de democratische
partij, die zichzelf in Kente-kleding [een textielsoort
uit Ghana- RMR] hulden, verdrongen zich om de
protesteerders te verleiden met compromissen en
hervormingen. Terwijl het idee van het afschaffen
(abolition) van de politie populair werd, viel het
samen met hervormingen van de kapitalistische
pers, met echo’s over het ‘defunden’ van de politie.
Ze maken reclame met beelden van politie en politici
die op een knie leunen, terwijl liberalen dit toejuichen
in een poging de zwarte opstand te verbergen die de
politie deed vluchten uit het derde district, als ratten
van een zinkend schip, en die Trump zich doodsbang
deed verstoppen in een bunker onder het witte huis.
De politie bestaat niet in een vacuüm. Ze zijn
slechts de bekrachtigers van een systeem van witte
overheersing dat zwarte levens minderwaardig
maakt, uiteen laat vallen en uiteindelijk vernietigt.
Een werkelijk abolitionistische positie omvat niet
alleen de afschaffing van de politie, maar ook die van
gevangenissen, rechtbanken, het leger en politiedeze zijn allemaal met elkaar verbonden. Voor

revolutionaire abolitionisten in de VS is de vijand niet
alleen de politie, maar ook het kapitalisme en de staat
als geheel. Revolutionairen moeten ook duidelijk
stelling nemen tegen de liberale antirevolutionairen
van commerciële media en non-profit organisaties,
die het werk van de politie doen terwijl ze pretenderen
in het belang van zwarte mensen te handelen. Deze
instanties, die op bondgenoten lijken in de strijd, zijn
eigenlijk de voornaamste anti-opstand instellingen.
Wanneer de knuppel niet werkt, doet de NGO dat
vaak wel.
Vanuit een abolitionistische positie kan er geen
compromis gesloten worden met witte overheersing;
elke hervorming verstevigt slechts de positie van
de vijand. Het is dit systeem - dit hele apparatus
- dat we af moeten schaffen. Afschaffing is geen
eis, maar het resultaat van collectieve actie. Het
afbranden van politiedistricten en politieauto’s zijn
abolitionistische acties. Mensen die hun kracht
vinden in het verdedigen van hun gemeenschappen
is een abolitionistische daad. Het fysiek verjagen
van de politie is abolitie.
We zullen de liberale anti-opstand niet toestaan
de beweging die voor het afschaffen van politie en
gevangenissen vecht te vervormen of toe te eigenen.  
Verjaag alle politie van de straten! Geen hervorming
zal de witte overheersing afschaffen!
Door revolutionaire actie zullen we winnen!

Lesbos: Laat het vuur
van de revolte hun
wereld van papIeren en
grenzen verbranden
6 oktober, vertaald via actforfree.nostate.net
De meeste staten houden er vandaag de dag van
om zich pacifistisch voor te doen, wat natuurlijk
alleen maar schijn is. Deze sociale orde wordt
in stand gehouden door oorlog, de bijbehorende
wapenproductie en grensbeveiliging. In de meeste
Europese realiteiten kunnen de consequenties van
dit alles gemakkelijk genegeerd worden, terwijl de
grootste wapenproducenten en exporteurs zich
precies daar bevinden. Dus ook al ontploffen de
bommen niet op onze stoep, we zijn wel omgeven
door hun ontwikkelaars, onderzoekers en profiteurs.  

Miljoenen mensen steken dagelijks grenzen over,
ondanks alle obstakels die deze wereld hen in de
weg legt, zoals prikkeldraad, geld, identiteitskaarten,
het leger, surveillance en ga zo maar door. Het
is steeds moeilijker aan het worden om ongezie
n te bewegen, en de autoriteiten ontwikkelen
voortdurend nieuwe technologieën om clandestiene
bewegingen onmogelijk te maken. De uitbreiding
van biometrische gezichtsherkenning bijvoorbeeld,
welke mensen identificeert en opspoort door middel
van aan camera’s gelinkte databases. Nieuwe
ontwikkelingen in de technologie ondersteunen ook
het feit dat oorlog en het uitmoorden van mensen
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(vanwege territoriale, religieuze en economische
problemen), iets abstracts worden. Het indrukken
van een paar knopjes of het hanteren van een
joystick zorgen voor een grotere afstand tussen de
moordenaar en de vermoorde, wat leidt tot minder
ethisch conflict.
Door de ontwikkelingen van supranationale
structuren zoals de EU, NATO, de Europese Grens
en Kustwacht (Frontex), etc., wordt effectieve
oorlogsvoering en beveiliging van grenzen bereikt.
Griekenland bijvoorbeeld kan zichzelf portretteren
als martelaar van de Europese grensbeveiliging.
Ze kan hierdoor ieder middel gebruiken (schieten,
traangas, het slopen van vluchtelingenboten etc.)
terwijl ze ondersteund wordt door andere Europese
landen, omdat het uiteindelijk hun gedeelde externe
grens is.  
Maar de façade van hun smerige spel - waarin een
individu niets waard is, en wordt uitgewist tot een
massa om beheerd te worden, tot een subject van
machtspolitieke vraagstukken - valt uit elkaar. Na 170
dagen avondklok, quarantaine voor alle bewoners,
meerdere gevallen van tuberculose en schurft,
gebrek aan eten en medische zorg, is Kamp Moria op
Lesbos (opgezet voor 3000 mensen, er wonen er nu
meer dan 13.000) in de nacht van 9 september bijna
volledig afgebrand. Een paar dagen later breekt er
ook vuur uit in het kamp Vathy op het eiland Samos,
maar dat wordt snel geblust. Sindsdien slapen er
meer dan 12.000 mensen op straat op Lesbos zonder overkapping, wc’s of douches, toegang tot
voedsel, geblokkeerd en aangevallen door politie en
fascisten.  

gevangenis. Wij zijn er niet in geïnteresseerd om
eisen op te stellen voor de staat, voor papieren, of
voor het openen van de grenzen of het beschermen
van de zogenaamde mensenrechten. Want
zolang er identiteitspapieren bestaan, bestaan er
geïncludeerden en uitgeslotenen. Zolang er wetten
zijn en ambtenaren om deze te ondersteunen, zal
er legaal en illegaal bestaan. Zolang er staten en
grenzen bestaan, zullen er oorlogen zijn, uitbuiting
en vervolging.
   
Wij willen op geen enkele manier meewerken aan
hun smerige logica en geloven dat het overal
mogelijk is om de structuren van overheersing
die deze wereld vormen aan te vallen.
Vertegenwoordigers van de politie, politici
en militairen van over de hele wereld zullen
samenkomen van 24 tot 26 november in het DIavni
Caravel Hotel in Athene voor het World-BordersSecurity-Congress
(www.world-border-congress.
com) om hun internationale banden te verstevigen
en hun ervaringen uit te wisselen, net als nieuwe
technologieën en strategieën. Terwijl de misère
van de vluchtelingen op het eiland een hoogtepunt
bereikt komen degenen die voor hun situatie
verantwoordelijk zijn samen in Athene om het erover
te hebben hoe ze hun grensbeveiliging kunnen
versterken en hun verdedigingspolitiek uit kunnen
breiden. Ons antwoord kan alleen maar de aanval
zijn! Laten we dit congres saboteren en aanvallen!
En laten we verder gaan om hun gevangenismaatschappij te slopen, er zijn oneindig veel dingen
om aan te vallen! De verantwoordelijken hebben
namen en adressen en wij zijn door hen omgeven.
Het parlement, de migratieafdeling, partijkantoren,
politiebureaus,
uitzendbureaus,
technologieontwikkelaars, wapenproducenten, bouwbedrijven
van deportatiekampen en gevangenissen en alle
anderen die bijdragen aan de dagelijkse misère.  
Laat de vonk van revolte in Moria het begin zijn van
een razend vuur tegen hun wereld van grenzen,
naties en gevangenschap! Hier en overal!

De Griekse staat opende snel een nieuwe
administratieve gevangenis, bestaande uit honderden
witte tenten op een voormalig schietterrein van het
leger. Maar de mensen maken duidelijk: “We sterven
liever hier dan dat we naar een ander kamp gaan”.
De gevangenen van Moria zijn nu meer thuisloos
dan voorheen. Moria was geen huis maar een
6
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Brussel: Een spektakel
dat doorgaat ondanks
vIrussen en lockdowns                                            

1 oktober, via lalimenl.noblogs.org

Terwijl de culturele sector nog altijd aan het onderhandelen is over sociale
afstandsbeperkingen met eender welke politicus die bevoegd lijkt, blijft één
plek spektakels vertonen ondanks iedereen. Aldus zijn we ontstemd om
aan te kondigen dat er een theatrale voorstelling zal plaatsvinden op 8 en 9
oktober 2020 in het Justitiepaleis in Brussel (die Moloch die gebouwd is op de
proletarische Marollen en verheerlijkt wordt door talrijke autoritairen om haar
onderdrukkende bombast).
Omdat het een zaak in beroep betreft, zal er geen originele inhoud zijn, helaas!
Maar wees voorbereid op de herneming van ongelooflijke scenes door de
tovenaar en procureur Malagnini.
Kijk toe hoe hij door alleen maar een persoon bij een andere op te tellen de illusie
van een organisatie creëert, terwijl hij door een beschuldiging die hij juist uitvond
op tafel te leggen je plotseling met een criminele organisatie confronteert. (Zijn
vorige kunststukje waarin hij het bestaan van een terroristische organisatie
demonstreerde, werd afgelast nadat zelfs de zaaluitbaters vonden dat het
allemaal wat te vergezocht was.)
Wees verbaasd hoe vuurwerk in solidariteit met opgesloten immigranten
bewerkt wordt tot het past in het onbegrijpelijke verhaal van een brandaanval
tegen diezelfde personen.
Word omvergeblazen door hoe het simpele feit dat er geen bewijs is, in
feite, … het bewijs is. (Vanzelfsprekend, omdat de modus operandi van de
beschuldigden is dat ze onherkenbaar blijven. Een bewezen hypothese
aangezien we ze niet konden herkennen. Aha!)
Wacht met onrust op de verschijning op het podium van tovenaars assistente
en onderzoeksmagistrate Panou. Kijk toe hoe ze er toe in staat is (is ze dat
wel?) om uit te leggen dat een onderzoek dat gaat vissen naar beschuldigingen tegen personen helemaal
niet pro-actief is (informatie verzamelen met het oog op daden die nog niet gebeurd of gekend zijn) maar wel
degelijk reactief (vertrekkend vanuit gekende daden om de auteurs op te sporen). (Jazeker, edelachtbare,
een pro-actief onderzoek zou illegaal zijn onder de omstandigheden. Maar! Ergens, op een moment, is er
iets gebeurd. Dus! Het is een reactief onderzoek, achteraf bekeken …)
Dit is enkel een klein en bitter voorproefje van de beruchte show die in België al loopt sinds 2009 in de politie
afdelingen en sinds 2016 in de gangen van het gerecht. Een show die de strijden en combatieve banden
tegen deportaties, gevangenissen, grenzen en andere structuren van deze onderdrukkende maatschappij
probeert te verminken. We weten dat onze individuele levens en collectieve ervaringen nooit zullen passen
in hun narratief, ook wanneer de co-auteurs in het herschrijven van dit gebrekkige plot staan te popelen om
hun boosdoeners te onthullen aan het publiek.
Dus nodigen we iedereen uit om vooral je goesting te doen op 8 en 9 oktober (de beschuldigden zullen
hetzelfde doen).
We spreken nog,
Anarchisten (min of meer) betrokken bij lopende zaken in Brussel, maar niet uitsluitend.
Ps: Een verdict zal uitgesproken worden in de maand na het ellendige evenement.
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De zaak

de openbare weg, verschillende beschadigingen,
winkeldiefstallen, brandstichting tegen wagens van
cipiers op de parking van de gevangenis van Ittre,
aanzetting tot terroristische misdrijven, etc. Deze
specifieke aanklachten viseren telkens bepaalde
kameraden, niet iedereen wordt dus van dezelfde
feiten beschuldigd.
Na
een
sessie
van
de
Kamer
van
Inbeschuldigingstelling
om
de
bijzondere
opsporingsmethoden die gebruikt werden in het
kader van dit onderzoek te legaliseren (schaduwen,
telefoontaps, plaatsing van microfoons in een woning,
stiekeme huisdoorzoekingen, pogingen tot infiltratie,
plaatsing van videobewaking voor woningen en
in een woning) in oktober 2015, wordt het dossier
doorgestuurd naar de Raadkamer. Op 1 augustus
2017 doet de Raadkamer van Brussel uitspraak over
de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank
en over de aanklachten. De Raadkamer schrapt de
verzwarende omstandigheid van “terrorisme” overal
waar het Federaal Parket die op een specifiek misdrijf
geplakt had. Tegelijkertijd wordt ook de aanklacht van
een terroristische groep geherkwalificeerd als “een
vereniging gevormd met het oog op het schaden
van mensen of eigendommen door het begaan van
wanbedrijven of misdaden”. Vervolgens schrapte de
Raadkamer ook een reeks aanklachten waarvoor ze
te weinig elementen in het dossier ziet.
Het proces voor de Correctionele Rechtbank vindt
plaats op 29 en 30 april 2019. Twee beschuldigden
zijn aanwezig in de rechtszaal maar weigeren te
antwoorden op vragen van de magistraten. Alle
twaalf beschuldigden worden vertegenwoordigd
door advocaten. Op 28 mei volgt het verdict,
rechter Keutgen spreekt de “onontvankelijkheid
van de vervolging” uit tegenover negen beklaagden
aangezien “de toegepaste onderzoeksmethoden
buiten het strikt noodzakelijke en toegelaten
kader van middelen vallen” en aldus “ernstige en
onherstelbare schade hebben toegebracht” aan
“een correcte rechtsgang”. Wat betreft de aanval
tegen het politiecommissariaat in de Marollen
worden twee beklaagden vrijgesproken en één
wordt veroordeeld voor verzet tijdens de arrestatie
zonder oplegging van straf aangezien de redelijke
termijn overschreden is. Enkele weken later tekent
de Procureur beroep aan (behalve tegen de twee die
helemaal zijn vrijgesproken).
De zaak voor het Hof van Beroep wordt behandeld
de 8ste en 9de oktober 2020 met een extra zitting
de 16de. Eén van de beklaagden is aanwezig en
weigert te spreken. Procureur Malagnini vraagt
straffen gaande van 3 tot 6 jaren effectieve
gevangenisstraf, dat zijn hogere straffen dan die
hij in eerste instantie had geëist. Op 12 november
volgt het verdict van rechter Van der Noot, die in de
rechtbank zijn antipathie tegenover de verdediging
niet onder stoelen of banken stak. Onder meer

Eind 2008, in volle periode van verspreide
vijandelijkheden ontketend door de revolte in
Griekenland nadat Alexis er door de politie vermoord
werd, opent het Federaal Parket een verkennend
onderzoek naar anarchisten in België. In 2010, terwijl
de strijd tegen de bouw van een nieuw deportatie
centrum in Steenokkerzeel zich een weg baant,
wordt onderzoeksrechter Panou aangesteld. Het
onderzoek valt vanaf dan onder de antiterroristische
afdeling van de Federale politie. In mei en in
september 2013 vinden een tiental huiszoekingen
plaats, onder meer in de anarchistische bibliotheek
Acrata in Brussel. Het is pas dan dat voor het eerst
iets vernomen wordt over het lopende onderzoek. In
2014 wordt het dossier afgesloten, twaalf anarchisten
worden doorverwezen naar de rechtbank.
Als een rode draad doorheen het onderzoek dat
niet minder dan 32 kartons papier geproduceerd
heeft, gaat het Federaal Parket uit van het bestaan
van een anarchistische “terroristische groep” die
actief zou zijn in het Brusselse en waarvan de
beklaagden de activiteiten zouden “bevorderd”
of eraan “deelgenomen” hebben. In het dossier
vinden we bijvoorbeeld een lange lijst terug
van een 150-tal aanvallen (waarvan een groot
aantal brandstichtingen) tegen structuren van
de overheersing: commissariaten, rechtbanken,
banken, bedrijven die geld verdienen met opsluiting,
bouwwerven, wagens van diplomaten, NAVOmedewerkers en eurocraten, GSM-masten, etc.
die plaatsgevonden hebben in Brussel en de nabije
omgeving in de jaren 2008 tot 2013. Uit het dossier
zal blijken dat niet alleen de Federale politie bij het
onderzoek betrokken is, maar ook de Veiligheid
van de Staat, de Militaire Inlichtingendienst en
verschillende antiterroristische diensten van andere
Europese landen.
Het Federaal Parket heeft uit haar jarenlange
onderzoek niet minder dan 29 aanklachten geperst.
Negen kameraden worden beschuldigd van
lidmaatschap van een terroristische organisatie voor
langere of kortere periodes. Drie onder hen worden
beschuldigd er de leiders van te zijn. Drie andere
mensen die op 1 oktober 2010 in de nasleep van
een aanval tegen het politiekantoor in de Brusselse
Marollen aangehouden werden, worden op hun beurt
beschuldigd van één dag lidmaatschap van deze
terroristische groep. Dat algemene schema wordt
aangevuld met meer specifieke beschuldigingen
zoals deelname aan een niet-toegelaten betoging
voor het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel
(omgevormd tot “poging tot brandstichting” door het
Parket), voorbereiding en deelname aan de aanval
tegen het commissariaat in de Marollen (door het
Parket gekwalificeerd als “terroristisch misdrijf”),
slagen en verwondingen aan agenten, blokkeren van
8
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de beschuldigingen rondom de bijeenkomst aan
het gesloten centrum van Steenokkerzeel zijn niet
weerhouden, evenmin ziet de rechter een organisatie
tijdens de gehele periode van het onderzoek (maar
wel tijdens de periodes van de specifieke misdrijven)
en hij herkent ook geen leiders. De feiten die hij wel
voldoende bewezen acht, zijn dat op basis van “een
geheel aan aanwijzingen” (voorgeschiedenis van de
verdachte, gezien in de omgeving van de feiten of het
huis verlaten op “ongebruikelijke uren”, etc.) en vaak
zonder bewijzen die de identificatie van de specifieke
auteurs mogelijk maken. Zo wordt (het vermoeden
van) aanwezigheid op de plaats van de feiten
meteen ook “het mede mogelijk gemaakt hebben”
van de feiten. Op die manier leiden verschillende
beschuldigingen rondom betogingen en “balades”
(onaangekondigde, collectieve wandelingen waarbij
al dan niet posters geplakt worden, flyers uitgedeeld,
slogans gespoten, liedjes gezongen, etc.) tot
veroordelingen voor beschadigingen, blokkades,
gewapend verzet, beledigen van eurocraten, etc.
Ook het gevecht met de twee chauffeurs en de
beschadiging van hun twee limousines aan de
ingang van de “Bijeenkomst rondom het subversieve
boek” in 2011 mondt uit in veroordelingen. Voor deze
laatste feiten, net als voor enkele graffiti (“Eat the
rich”, “Nique les proprios” en “Niq le fric”), wordt ook
de verzwarende omstandigheid van “gemotiveerd
door haat voor rijken” bevestigd. Van verscheidene
beschuldigingen
werd
de
verjaringstermijn
overschreden in de maanden voorafgaande aan het
proces in beroep, maar daar past de rechter een
mouw aan via verlengingen van de termijnen die
toegestaan zijn naar aanleiding van de lockdown
in de lente (zelfs als dit proces niet vertraagd werd
door Corona perikelen). Afhankelijk van de zwaarte
van de misdrijven wordt “vereniging met het oog op”
ofwel “wanbedrijven” ofwel “misdaden” bijgevoegd
aan de veroordelingen.
De vijf kameraden die enkel veroordelingen
oplopen uit de eerste, “lichtere” categorie krijgen
opschorting van straf gedurende 3 jaren (indien ze
tijdens die periode recidiveren, kan de rechter dan
alsnog een straf opleggen voor deze veroordeling).

De kameraden die ook in de tweede categorie
vallen, krijgen voorwaardelijke gevangenisstraffen
opgelegd; twee krijgen 10 maanden (gedurende 5
jaren), één krijgt 8 maanden (gedurende 5 jaren)
en één 6 maanden (gedurende 3 jaren). Deze
vier kameraden worden ook een aantal burgerlijke
rechten ontnomen tijdens dezelfde periode (openbaar
ambt bekleden, verkiesbaar stellen, stemmen in
verkiezingen). De kameraad die enkel beschuldigd
was van “criminele vereniging” zonder specifieke
misdrijven, wordt vrijgesproken. Daarnaast worden
er boetes opgelegd en moet meer dan de helft van
de proces- en onderzoekskosten betaald worden.
De staat zal iets minder dan de helft betalen plus de
gehele onkostennota voor het afluisteren aangezien
deze “geen bewijzen hebben aangedragen die
hebben geleid tot de uiteindelijke veroordelingen”
(de kosten bij telecombedrijven voor het afluisteren
komen uit op 92.000 euro).
Ondertussen is een andere zaak voor de Correctionele
Rechtbank in Brussel gestart tegen 7 anarchisten.
Deze zaak is het vervolg van een onderzoek tussen
2013 en 2015 dat evenzeer gevoerd werd door de
antiterroristische afdeling van de Federale politie,
dit keer onder leiding van onderzoeksrechter De
Coster. De initiële beschuldiging voor terroristische
organisatie is niet weerhouden door de Procureur.
De uiteindelijke beschuldigingen zijn “aanzetting tot
het plegen van misdaden” (brandstichting) en “van
wanbedrijven” (beschadigingen), beide “doch zonder
gevolg” voor zes van de beklaagden, en “bezit van
verboden wapens” (pepperspray en katapult) voor
alle zeven. Na behandeling voor de Kamer van
Inbeschuldigingstelling (om de onderzoeksmethoden
goed te keuren) en de Raadkamer (die niets aan de
aanklachten veranderde), vond een eerste sessie
plaats voor de Correctionele Rechtbank op 29 mei
2020. De rechtbank besliste evenwel om de zaak niet
verder te zetten voor de Nederlandstalige rechtbank
maar ze door te verwijzen naar de Franstalige (in
Brussel bestaan ze beide naast elkaar). Het is nu
wachten op een nieuwe datum voor de eerste zitting
van de Franstalige Correctionele Rechtbank.
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Athene: Onze waardIgheId
In quarantaIne
Deze flyer is in verschillende wijken van Athene
verspreid op markten, in het openbaar vervoer
en van deur tot deur. Via actforfree.nostate.net,
gepubliceerd op 22 april 2020.
Het gebeurde allemaal zonder dat iemand het echt
besefte. En nu zitten we opgesloten in onze huizen,
wachtend op het nieuws van de volgende dag,
waarvan we allemaal weten dat het steeds meer
beperkingen zal bevatten. De samenleving verkeert
in een crisis, zeggen ze, door de verspreiding van
een virus. De regering dringt erop aan dat het van het
grootste belang is dat we allemaal precies doen wat
ze zegt en dat we daardoor onze verantwoordelijkheid
nemen en solidair handelen. Ze benadrukt dat de
noodtoestand natuurlijk tijdelijk is, maar noodzakelijk
om de oorlog te winnen van wat ons welzijn ernstig
bedreigt.
Maar wacht eens even... Welk virus?
Dat kunnen we eigenlijk niet
weten. Alle informatie, cijfers
en statistieken die aan de basis
van de opgelegde opsluiting
liggen, zijn in handen van de
overheid en de specialisten die
voor hen werken. Het is geen
kwestie van het ontkennen van
het feitelijke bestaan van een
rondgaand virus, maar wel van
beseffen dat de kennis over
de kenmerken, hoe het zich
verspreid, hoe het kan worden
getackeld, en ook over de data
betreffende de impact ervan, in
handen is van wetenschappers
over de hele wereld, die het
vaak zelf niet eens zijn over hoe
alles te interpreteren of welke praktische conclusies
iets met zich mee zou brengen.
De conclusie van de autoriteiten daarentegen is
simpel; zij weten het, wij niet. En daarom zijn wij
hen volledige gehoorzaamheid verschuldigd. De
massamedia speelt prachtig haar klassieke rol als
dienaar van het systeem. Beslissen wat er bestaat
door alleen het verhaal van de autoriteiten te tonen
en dit eindeloos te herhalen, zonder enige ruimte te
geven aan afwijkende stemmen van welke aard dan
ook. Hun taak bestaat uit het plaveien van de weg
voor toekomstige, nog meer totalitaire besluiten.
10

En is een virus niet de perfecte vijand? Onzichtbaar
en mogelijk overal, waarbij iedereen die niet
voldoet aan welke nieuwe uitgevonden regel dan
ook automatisch een handlanger van die vijand is.
Gerechtvaardigd onderdrukt worden met boetes en
gevangenisstraffen. Er wordt een perfecte context
gecreëerd waarin de staat kan schitteren als ultieme
redder.
Welke verantwoordelijkheid?
En dus kunnen we geen krant openen of de televisie
aanzetten zonder verteld te worden dat we ‘onze
verantwoordelijkheid moeten nemen’. Maar wat
betekent dit dan? Ze vragen ons blind de bevelen
van een aantal politici op te volgen. Maarzijn dat niet
dezelfde bureaucraten die we eerder wantrouwden?
Zijn ze niet vaak genoeg hebberig en corrupt
gebleken omdat ze veel meer gedreven worden
door persoonlijke belangen dan door de zorg voor
anderen? Is het niet keer op
keer gebleken dat hun honger
naar macht groter is dan enig
gevoel voor rechtvaardigheid
of redelijkheid? En nu opnieuw,
misschien kunnen de duizenden
euro’s die ervoor zorgen dat
er helikopters in de lucht zijn
om te controleren of we wel
in onze huizen blijven, beter
worden gebruikt in uhm... de
gezondheidszorg bijvoorbeeld?
Dit zijn het soort mensen dat
ons vraagt hen blindelings
te vertrouwen en dit ‘onze
verantwoordelijkheid
nemen’
noemt. Doen we dan niet alleen
het tegenovergestelde?
Wat ons echt gevraagd wordt
is elke vorm van bewustzijn, kritische gedachte en
autonomie op te geven en extreme overheidscontrole
in elk aspect van ons leven te verwelkomen.
Welke solidariteit?
Het misleidende spektakel gaat door. We moeten
gehoorzamen aan de extreme maatregelen die
worden genomen uit een gevoel van ‘solidariteit’.
Is het niet cynisch deze woorden te horen uit de
monden van de vertegenwoordigers van een
systeem dat op precies het tegenovergestelde
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van solidariteit gebaseerd is? Het hele jaar door
moeten we als kip zonder kop rondrennen om het
constante spel van de concurrentie bij te houden,
uitgebuit te worden, opgejaagd te worden door de
politie om welke reden ze die dag dan ook zien, en
beroofd te worden door politici die daar hun beroep
van hebben gemaakt, en nu naar ons toe komen
en over solidariteit durven te spreken? Zij durven
te doen alsof ze om ons welzijn geven? Hoe zit het
met de miljoenen mensen die in armoede leven,
zodat mensen zoals die in de regering rijk kunnen
worden? Hoe zit het met alle mensen die sterven
door hun ellendige baantjes die de meedogenloze
economische machine voeden? Hoe zit het met
degenen die op de politiebureaus worden gemarteld
door de geüniformeerde beulen van de staat? Hoe
zit het met de duizenden migranten die jaarlijks aan
de grenzen sterven? Waar is de regering dan met
haar grote toespraken over solidariteit?
Terwijl ze ons hun hypocriete verhalen over solidariteit
proberen te voeren, zien we in werkelijkheid dat
de lockdown veel mensen opsluit in ondraaglijke
omstandigheden. Bijvoorbeeld kinderen in hun
huizen onder het ononderbroken regime van hun
gewelddadige ouders. Of partners, echtgenoten
die vastzitten in gewelddadige relaties. Duizenden
migranten zitten vast in kampen, in nog slechtere
omstandigheden dan normaal. In gevangenissen
stopten alle bezoeken, evenals alle toegang van
gevangenen tot spullen, voedsel en kleding van
buiten. Lege ruimtes in gevangenissen worden
gebruikt om gevangenen met symptomen van het
coronavirus te isoleren, terwijl deze ruimtes in de
meeste gevallen leeg zijn omdat ze niet geschikt
zijn om gevangenen in te laten verblijven. Men kan
zich alleen maar voorstellen welke effecten dit zal
hebben op de gezondheid van de gevangenen die
daar worden gedumpt… In de gevangenissen in
Italië braken massale opstanden uit nadat algemene
beperkingen op alle niveaus waren ingevoerd.
Waarschijnlijk de enige manier voor de gevangenen
om hun waardigheid te behouden gezien de
omstandigheden waarin ze zijn gedwongen. Ook
in Spanje en Frankrijk staan gevangenen op en
vechten ze terug, net als andere gevangenen over
de hele wereld. De staat weet niet wat solidariteit
betekent en is ook nooit bezorgd geweest over
ons welzijn. Zoals altijd is het aan ons voor elkaar
te zorgen en te zorgen dat degenen die het nodig
hebben ondersteuning krijgen.
Wanneer de regering het woord solidariteit gebruikt,
is dat alleen om degenen die hun bevelen niet
gehoorzamen een schuldgevoel aan te praten, en om
mensen te pushen haar autoriteit te internaliseren.
Welke crisis?
Ze vertellen ons dus dat we in een crisis verkeren.

Misschien kan iemand ons vertellen wanneer het
moment komt dat we niet in een crisis verkeren?
Van de financiële crisis tot de klimaatcrisis, via de
migrantencrisis tot de coronacrisis. Het lijkt erop dat
het systeem veel verschillende namen heeft voor
wat altijd periodes blijken te zijn die gebruikt worden
om haar macht te herstructureren, te vergroten en
de onderdrukking te versterken. In dit geval, vooral
in dit geval, zal dit niet anders zijn. Het idee van een
crisis is altijd al gebruikt om een verdere totalitaire
machtsevolutie een context te bieden. Het ritme
waarop deze evolutie wordt afgedwongen is natuurlijk
niet altijd hetzelfde. Hoe groter en urgenter ze de
crisis eruit kunnen laten zien, hoe groter en sneller
de veranderingen kunnen zijn. Het spreekt voor zich
dat de huidige ‘crisis’ de regering (alle regeringen)
de volmaakte context geeft gigantische stappen te
zetten in de ontwikkeling van hun mechanismen van
controle en onderdrukking.
Welke uitzonderlijke noodtoestand?
Het wordt altijd herhaald dat welke stappen dan
ook genomen worden ‘tijdelijk’ zijn, maar dit is een
leugen. Vele momenten in het verleden hebben
ons laten zien dat in ieder geval een deel van de
maatregelen uit ‘noodtoestanden’ daarna nog
vastgehouden werden en waren ingebed in wetten
die nooit meer teruggenomen gingen worden. Van
grote voorbeelden als 9/11 die de mogelijkheden
van staten om iedereen te volgen, te traceren en op
te nemen voor altijd veranderde, tot meer recentere
tijden waarin terroristische aanslagen werden
gebruikt als excuus om veel nieuwe manieren te
introduceren om wie het niet eens is met de staat
voor het gerecht te krijgen, en om het leger (in veel
plaatsen permanent) op straat te hebben, om de
algemene verzameling van gegevens et cetera. een
boost te geven.
En hier, kondigde de nieuwe regering geen
algemene noodtoestand af in de hoofdstad, gericht
op de volledige onderdrukking van de ongewensten
(daklozen, anarchisten, drugsgebruikers, krakers
etc.)? We weten allemaal dat ze non-stop werken
aan het creëren van een beeld van ‘crisis’ (in dit
geval een soort ‘veiligheidscrisis’) om hun totale
dorst naar macht te rechtvaardigen, implicerend
dat hun fascistische gedrag en totalitaire beleid van
“noodzakelijke maar tijdelijke” aard zou zijn... En wat
gebeurt er nu op grote schaal? Mensen wenden zich
tot het internet voor hun behoeftes, al hun behoeftes.
Van communiceren tot consumeren, van werken tot
ontspannen. In een oogwenk is een groot deel van
het leven bewust overgebracht naar cyberspace.
Hierdoor wordt het nog gemakkelijker voor de staat
om de dagelijkse activiteit van wie dan ook te volgen,
te registreren en in de gaten te houden. Maar het
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zijn vooral onze eigen wil en creativiteit om veel van
de problemen die door ons massale gevangenschap
worden veroorzaakt ‘op te lossen’, waardoor deze
situatie genormaliseerd wordt, en uiteindelijk
geaccepteerd. Het managen van de huidige situatie
zal een onvoorstelbare set aan ervaringen, tools
en kennis opleveren die gebruikt kan en zal blijven
worden, wanneer de machthebbers dat dan ook
noodzakelijk achten.           
Welke oorlog?
Alle bezwaren of kritiek zijn ongewenst of zelfs
gevaarlijk, want ‘we zijn in oorlog’. In oorlog met een
biologische gebeurtenis, met de natuur eigenlijk.
Is dit niet typerend voor deze moderne tijd? We
vergeten steeds meer hoe we met of in de natuur
moeten leven, maar vergroten en intensiveren onze
oorlogen ertegen. Onze hele manier van leven is
gebouwd op de exploitatie van de natuur en, als
deze realiteit niet snel omvergeworpen wordt, haar
totale vernietiging. Misschien is het cultureel gezien
de westerse arrogantie, te geloven dat we boven
alles staan, en daarom onze controle over alles altijd
proberen uit te breiden. Altijd naar de natuur kijkend in
termen van praktische waarde voor de ‘beschaafde’
samenleving. En wanneer we geconfronteerd
worden met iets dat ongemak veroorzaakt, wordt

alles op alles gezet het te temmen, manipuleren of
uit te roeien. Er wordt dus constant oorlog gevoerd
tegen de natuur, tegen leven en tegen dood. Het
werd onvoorstelbaar dat we de natuur niet zouden
bezitten, maar er deel van zouden uitmaken, en
daardoor onderworpen kunnen zijn aan een aantal
van haar voorwaarden…
Natuurlijk wil niemand sterven, of dierbaren zien
sterven of lijden. We willen leven! Maar is enkel
overleven op een bepaald punt hetzelfde als leven?
Is het mogelijk om in een kooi te leven, of kunnen
we er op z’n best in overleven? Zijn we klaar om alle
levensrisico’s weg te nemen om een betere kans op
overleven te hebben? Je zou kunnen zeggen dat dit
filosofische vragen zijn, goed om de tijd te doden,
maar die niets te maken hebben met het echte
leven. Maar op dit moment wordt al het leven ons
ontnomen, omdat ons wordt verteld dat dit de enige
manier is om te overleven.
Elke dag in isolatie is een aanval op onze autonomie,
op ons vermogen om zelf te denken en te handelen,
om te leven, lief te hebben en te vechten.
De quarantaine moet worden geweigerd, omdat
onze waardigheid er niet in kan overleven!
De lockdown moet worden gebroken, omdat ons
verlangen naar vrijheid dat niet zal zijn!

Acht autos In de fIk In
Amsterdam

Begin
september
worden ‘s nachts
acht auto’s in de
fik gestoken op de
Keizersgracht
in
het centrum van
Amsterdam. Volgens
de
eigenaresse
van een volledig
uitgebrande Porsche
Cayenne
waren
alleen luxe auto’s
het doelwit: “Naast
mijn Porsche zijn
een Range Rover
en een dure BMW
aangestoken. Dat lijkt
me opvallend, want
niet al de aangestoken auto’s stonden naast elkaar.”
Deze rebelse daad lijkt ons dan ook een
duidelijke, directe anti-rijkelui, anti-yuppen en anti12

grachtengordel actie. Wij zijn het, net als dit individu
waarschijnlijk, zat dat we van de weg geduwd
worden door de dikke glanzende auto’s van mensen
met grof veel geld en dat de stad alleen voor deze
rijksten nog bestaat. We schreven er al eerder over:
Langzaamaan wordt (voor zover dat niet al gebeurd
is) alles aangeharkt, schoon, en vooral onbetaalbaar.
Het slopen van dingen lijkt ons een goede manier
om onze onvrede te uiten en wat ruimte terug te
claimen. In de kapitalistische wereld, waar alles
draait om geld en dus bezit, werkt het dus ook goed
wat tegen geld en bezit te doen. Dat is de taal die zij
spreken en verstaan. Een dure auto, waarvan het
duur zijn heel belangrijk is, die in de fik vliegt is een
duidelijk signaal naar de eigenaar en de buurt.
Wij moeten jullie niet, noch jullie systeem van rijke
bazen en bezitters. We maken jullie (of eigenlijk:
onze!!) ruimte dus graag een stuk oncomfortabeler,
viezer en minder gelikt. Als de straat niet meer veilig
is voor een Porsche Cayenne, blijven de eigenaren
daarvan misschien langzaamaan ook uit buurt.
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Natuurlijk zullen deze acht auto’s op de grachtengordel
vervangen worden door nieuwe dure yuppenbakken.
Voor de hele strijd is het misschien makkelijk een
aanval als deze als een speldenprik te zien. Dat
lijkt mij niet nodig. Iets kapot maken, een fysieke
aanval dus, heeft een direct en tastbaar resultaat.
Het breekt met onze normaal, en saboteert de
normale gang van zaken. Een revolutie ontketenen
is best wel moeilijk en blijkt niet zo vaak te lukken.
Een kleine aanval is daarentegen heel erg haalbaar.
Zoals ergens anders werd geschreven: “Elke vonk
in de nacht is op zoek naar buskruit.” Deze acht
auto’s waren flink wat vonken, en vinden hopelijk
reacties. Iets kapot maken, een fysieke aanval dus,
communiceert namelijk niet alleen met de eigenaren,
maar ook met nog onbekende kameraden , en kan
hopelijk inspireren of sterken. Over de hele wereld
worden auto’s in de fik gezet en wordt de dagelijkse
realiteit aangevallen.

Deze acties worden lang niet altijd geclaimd met
een politiek, laat staan anarchistisch, verhaal. Het
zijn elke keer rebelse daden, die de normale gang
van zaken van de kapitalistische wereld verstoren.
Laten we deze dus ook allemaal beantwoorden met
solidariteit en toekomstige medeplichtigheid. Wie
weet ontketend die ene speldenprik wel meerdere
nieuwen. En daarnaast worden de aangevallen
Porsche Cayennes, winkelramen, yuppenbakfietsen
en/of autobanden wel vervangen met een onprettig
onderbuik gevoel, aangezien ze weten dat deze
mogelijk weer aangevallen kunnen worden, en dat
onvrede geuit zal blijven worden.
Pleur op met je dikke bankrekening en status
obsessie.

BoekbesprekIng:
WIth blood and words
- EvegenIIa IaroslavskaIa-Markon              

Dus, dat is mijn leven het leven van een revolutionair schoolmeisje,
een dromende studente,
een vriend en lief van de grote man
en dichter Aleksand Iaroslavskii,
een eeuwige reizigster,
een rondreizende anti-religieuze spreekster,
een schrijver voor Rul,
een straatventer van kranten,
een dievegge met een lang strafblad,
en een zwervende waarzegster.
(Uit: mijn autobiografie - E. Iaroslavskaia-Markon)
Wat een heerlijk boekje kregen wij toegestopt,
gedrukt in de zomer van 2020 in Marseille. Tijdens
het lezen stelde ik me regelmatig voor dat Evegeniia
een van mijn lieve vriendinnen was, bijvoorbeeld
wanneer ze vertelt hoe erg ze van stelen houdt, of van
het leven op straat met alle boeven, straatkinderen,
sekswerkers en alcoholisten die ze maar vinden kan.
Het is ook prachtig wanneer ze beschrijft dat haar
partner terug naar Rusland wil, maar zij zich andere
plannen in haar hoofd gehaald heeft: “Zou het niet
geweldig zijn om in contact met Makhno te komen, die
ook in Parijs is, en we ons zouden kunnen toeleggen
op een mooi avontuur in Oekraïne, een roekeloos
avontuur, een radicaal avontuur, een stoutmoedig

avontuur... Waarlijk revolutionair en vogelvrij!”
Het eerste deel is de autobiografie, waarin Evgeniia
over zichzelf vertelt, en over haar kameraad en partner
Aleksandr. Zij streden samen tot het einde tegen
de tirannie van de macht van de Bolsjewieken. Het
verhaal eindigt ellendig in februari 1931, toen de 29
jarige schrijfster geëxecuteerd werd. Het manuscript
wat zij schreef werd in 1996 teruggevonden in de
archieven van de KGB en ademt antiautoritaire
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kracht. Het staat vol met beeldende fragmenten
uit de rauwe werkelijkheid van een staatsvijandige
vagebondin. Achterin het boek staan verslagen van
haar rechtszaken en executie. Evgeniia heeft zich tot
het einde verzet: ze maakte zich veelvuldig schuldig
aan opruiing van medegevangenen en trapte een
bewaker onderweg naar buiten met haar prothesen.                        

Engelstalig, te verkrijgen in de betere boekhandel of
via compass_editions@riseup.net
compasseditions.noblogs.org

NIEUWS EN CLAIMS

Van ver en dIchtbIJ
Saoedi-Arabië, de Verenigde Emiraten en Bahrein
- april
(O.a. van migrant-rights.org)
In Saoedi-Arabië, de Verenigde Emiraten en
Bahrein werken vele migranten die momenteel deels
gedwongen gerepatrieerd worden vanwege de
covid-19 gekte, ook al is er zowel onderweg als in
hun thuislanden geen veilige plek voor ze om zich
te isoleren. Hun werksituaties waren al afgrijselijk,
moderne slavernij als bijvoorbeeld schoonmakers
of bouwvakkers, maar dan zonder enige rechten. Er
vallen vaak doden door slechte werkomstandigheden
en hun paspoorten zijn in beslag genomen door
hun bazen. Vrouwen wonen vaak in bij hun bazen,
hebben geen eigen leven en worden uitgescholden
en geslagen. Het weinige loon dat ze krijgen sturen
ze naar huis om hun familie te onderhouden,
maar dat is momenteel vaak niet mogelijk door de
maatregelen.
Saoedi-Arabië heeft in de eerste tien dagen van april
al bijna 3000 mensen naar Ethiopië gedeporteerd.
Dit is mogelijk omdat er een uitbuitend werksysteem genaamd ‘kafala’ is, een systeem van
moderne slavernij waarin Golflanden al jaren de
mogelijkheid hebben grote aantallen mensen te
deporteren in tijden van economische tegenspoed.
Het systeem betekent in de praktijk verschrikkelijk
lage lonen, geen sociale zekerheden, overbevolkte
woonsituaties en onveilige werksituaties. Eind
mei hielden er in Bahrein meer dan 100 migranten
werkers een protest bij een bouwbedrijf in Nuwaidrat
14

vlakbij hun kamp vanwege het uitblijven van betaling.
Het bedrijf is hun meer dan 8 maanden loon en een
ontslagvergoeding schuldig. Het protest werd uit
elkaar gedreven door de politie.
Palestina - april: Bezette gebieden: Twee dagen
van rellen in Jaffa nadat een 16-jarige het coronauitgaansverbod verbrak
(Vertaald van the Plague and the Fire gekopieërd
van pandemie.noblogs.org)
De woedende bewoners van Jaffa relden afgelopen
woensdag (1 april, nvdv). Ze staken autobanden
en vuilnisbakken in brand. Dit om te protesteren
tegen een aantal gewelddadige arrestaties door het
bezettingsleger. Flikken patrouilleerden in de meer
Arabische buurt Ajami, toen zij een 16-jarige en een
ander persoon zagen staan. De flikken vroegen een
identiteitsbewijs om na te gaan of hij zich wel in de
toegestane 100m van zijn huis bevond. Wanneer de
jongere dit weigerde, resulteerde dit in een aanval
van de flikken en een gewelddadige arrestatie.
Steeds meer omwonenden omsingelden de flikken
om de jongere te helpen ontsnappen. Er werden nog
4 andere mensen gewelddadig opgepakt, waarop
de lokale bevolking iedere versterkingseenheid die
aankwam aanviel.
Een bewoner van Jaffa die het zag gebeuren, zegt:
“De emoties zijn zeer gespannen, de situatie in Jaffa
is niet meer onder controle. Sinds een maand zijn
de spanningen tussen de flikken en de jongeren zo
hoog. Het zijn geen flikken meer, het zijn criminelen.
Ze praten niet. Ze slaan gewoon. Deze ochtend was
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er een rel tussen de flikken en bewoners nadat een
16-jarige zich weigerde te identificeren. Toen een
vrouw de menigte wilde uiteendrijven werd zij ook
geslagen. Heel Jaffa is woedend. We kunnen het
niet verdragen, dat de flikken zich zo gedragen.”
Staten doen er alles aan om de toenemende
antisociale spanningen tegen de wereldwijde
avondklok te onderdrukken. Het bezettingsleger
heeft haar propaganda losgelaten om te proberen de
onrusten in diskrediet te brengen door te zeggen dat
de 16-jarige besmet was met het Coronavirus, terwijl
het enige wat hij deed zich verzetten tegen totalitair
geweld was.
The Uncivilized
China- april: Woedende mensen uit de provincie
Hubei vallen politie aan en rellen nadat ze niet
mogen vertrekken                                            
Vertaald vanop the plague and the fire, gekopieërd
van pandemie.noblogs.org (merci he)
Een enorme rel brak uit aan de grens tussen de
provincie Hubei (de hoofdstad is Wuhan, waar het
coronavirus uitbrak) en de provincie Jiangxi, op de
brug over de Yangtze rivier die beide provincies
verbindt. Duizenden woedende mensen die
maandenlang in lockdown leefden, trokken op
in een protest om de brug over te steken en de
provincie Hubei te verlaten. Ze werden opgewacht
door de oproerpolitie van de naburige provincie die
de betogers probeerde tegen te houden, hoewel de
Chinese staat had aangekondigd dat de restricties
waren opgeheven. De opstandelingen keerden
politiewagens om en sloegen ze kort en klein, vielen
de politielinies aan met stenen en stalen zelfs een antioproerschild van een van de politiewagens en vielen
de politie aan met hun eigen wapens. We horen dat
niemand de leugens van de communistische partij
gelooft dat de uitbraak van het virus onder controle
is en dat mensen de repressie beu zijn.
Het valt te verwachten dat we meer en meer van dit
soort antisociale woede zullen zien uitbreken nu de
regeringen en staten hun echte autoritaire aard laten
zien in het licht van het coronavirus en de massaangst die het creëert en die op zichzelf al een ziekte
is.

Binnenkort komen we met een verslag over de invoer
van technologieën die aan hoog tempo worden
ontplooid om ons allemaal nog meer te onderdrukken,
in naam van de oorlog tegen covid-19!
The Uncivilized     
         
Italie, Rovereto mei 15: Sabotage van telefoon en
internetlijnen
(Via actforfee.nostate.net)
We hebben vernomen dat in de nacht van donderdag
14 mei op vrijdag 15 mei 2020, er vijf kasten voor
de uitwisseling van telefoon en internetverkeer
gesaboteerd zijn en daarmee onbruikbaar gemaakt.
Een van de consequenties was een “black-out” van
een deel van de stad (ongeveer 2000 gebruikers
zonder verbinding). De volgende zinnen werden
geschreven en gevonden op de locatie: “Laten we
de technologische kooien weghalen”, “Solidariteit
met de kameraden uit Bologna” (de zeven
anarchisten die 13 mei gearresteerd werden voor de
“Ritrovo” repressieve operatie) en “Vrijheid voor de
gevangenen”.
Sabotage of telephone and internet lines                 
We learn that in the night between Thursday 14th
and Friday 15th, May 2020, five booths for the
exchange of telephone line and internet were
sabotaged and put out of use. One consequence
was a «blackout» of a part of the city (about 2000
users without connection). The following sentences
were written and found in the site: «Let’s get rid of the
technological cages», «Solidarity to the comrades
of Bologna» (the seven anarchists arrested on May
13th for the “Ritrovo” repressive operation) and
«Freedom for the prisoners».
Mexico - mei: De moord op een man zonder
gezichtsmasker door de politie  
(Uit commerciële media)
Na de dood van Giovanni Lopez, een bouwvakker
die vermoord werd door klappen en schoppen nadat
hij gearresteerd werd voor het niet dragen van een
gezichtsmasker, is er furieus gereageerd tegen de
politie en de staat. Demonstranten verzamelden
zich onder andere bij het Jalisco State Government
Palace in Guadalajara, de tweede grote stad van het
land.
Er werden politieauto’s in de fik gezet en er werd
graffiti gespoten. Mensen braken zelfs het gebouw
binnen. Een persoon smeet brandbare vloeistof op
een motorsmeris en zette hem vervolgens in de fik.
De politie reageerde met knuppels en traangas.
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Curaçao - juni: Politieauto afgebrand in antibezuiniging rellen op Curaçao
(Vertaald van amwenglish.com)

Een vrouw vertelt aan een groot nieuwskanaal:
“Het coronavirus is een besmettelijke ziekte, maar
president Macky Sall moet weten dat hier in Senegal
de meeste mensen arm zijn. Wij zijn arm. Drie
maanden thuis is te lang.” Het leger en politie werden
ingezet om de onrust te stoppen.
Ook in de Kaolack regio in het zuiden waren
protesten. De groeiende onrust is slechts een klein
signaal van de problemen op veel plekken in subSahara landen in Afrika, waar het ‘beschermen van
de gezondheid van de burgers’ zorgt voor enorme
ellende in het dagelijks leven van de mensen daar.
                                                                                
Canada - juni: Vuur bij een verhuurbedrijf voor
luxeauto’s  

Op 25 juni hebben honderden mensen
geprotesteerd tegen de bezuinigingsmaatregelen
en voor het aftreden van de regering in het centrum
van Willemstad. Militanten hebben minstens één
politievoertuig in de fik gezet, kapitalistische winkels
werden geplunderd.
Curaçao is sinds de 15e eeuw gekoloniseerd, toen de
Spanjaarden aankwamen en de indiginous Arawak
mensen tot slaven maakten. Vandaag de dag is het
nog steeds een kolonie van Nederland, welke nu
de bezuiningsmaatregelen opdringt. Curaçao wordt
ook gebruikt als een basis voor de imperialistische (Via sansattendre.noblogs.org vertaald naar het
interventies in de regio door de Verenigde Staten. Engels door actforfee.nostate.net)
De VS heeft recentelijk legervliegtuigen op Curaçao
ingezet voor een zogenaamde anti-drugs operatie, In de nacht van 15 op 16 juni, was een verhuurbedrijf
maar eigenlijk heeft het inzetten hiervan waarschijnlijk van luxeauto’s het doelwit van brandstichting in
te maken met de al lang bestaande wens van de Montreal. Drie auto’s die geparkeerd stonden aan de
VS om een extreemrechts regime te installeren in rand van het terrein ‘Location Paramount Leasing’,
Venezuela, dat op 65 kilometer van Curaçao ligt.
gevestigd aan de Duncan Road in Mont-Royal,
Nadat vuilniswerkers gingen staken en de straat werden door vuur vernietigd op maandagavond.
opgingen tegen de door Nederland opgelegde De opzettelijkheid van de brand is bewezen en de
bezuinigingsmaatregelen, botsten de mensen met afdeling voor brandstichtingen van de politie van
de politie en bestormden ze het regeringsgebouw, Montreal heeft de zaak in onderzoek. Dit was niet de
terwijl ze het aftreden van de premier eisten. eerste keer dat een verhuurder van luxueuze auto’s
Het verkeer werd geblokkeerd op de beroemde doelwit was van brandstichters.
Julianabrug. Militanten barricadeerden wegen met Een vergelijkbaar bedrijf, ‘Location Prime Leasing’,
brandende banden en winkels werden geplunderd twee kilometer verderop, werd binnen één maand
in het Otrobanda district. Onder de demonstranten drie keer aangevallen door brandstichters, aan het
bevonden zich ook veel Selikor werkers. Hen werd einde van de zomer van 2017.
verteld dat hun salarissen gekort zouden worden.
Volgens het management van het vuilnisbedrijf is dat
omdat de overheid al heel lang niet betaald heeft.
Het gevolg is een schuld van tientallen miljoenen.
Het geld is op, daarom kan het management niets
anders dan de kosten voor lonen en activiteiten
korten.
De mensen van Curaçao staan op tegen een
regering die Nederlandse kolonisators toestaat om
zware bezuinigingsmaatregelingen in te zetten. De
protesten hiertegen zijn onderdeel van een groeiende Libanon - augustus
hoeveelheid revolutionaire opstanden over de hele Een korte update uit Libanon, waar we ook in onze
wereld tegen politie en kapitalisme.
vorige nummers al over schreven. Naast de bizarre
                                                                                
explosie in Beiroet zijn er de laatste maanden
Senegal - juni
weer botsingen geweest tussen de mensen en de
In de eerste week van juni werden in Dakar veiligheidsdiensten van Libanon. Het lokale geld
banden in de fik gestoken en stenen gegooid naar is niks meer waard, terwijl er weinig eten in de
veiligheidsdiensten tijdens protesten tegen een supermarkten te krijgen is, en dat ook nog eens
nationale avondklok die al drie maanden van kracht onbetaalbaar is. Jongeren sloopten banken en
is vanwege de pandemie. De onrust in de hoofdstad zetten een legervoertuig in de fik. Na de explosie
van Senegal volgde op vergelijkbare gebeurtenissen gingen mensen weer massaal de straat op, de
een nacht eerder, waarin groepen mensen een staat antwoordde met het in elkaar rammen van de
ambulance in de fik zetten, met stenen gooiden en mensen, traangas en kogels.
kantoorgebouwen plunderden.
Ook in Libanon zorgt de covid 19-ellende voor nog
16
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meer economische crisis. Voor zover de economie
niet al aan de grond was, is die nu helemaal
kapot. Het is niet zo slecht geweest sinds de 19751990 burgeroorlog. In Tripoli (Noord Libanon)
zitten de meeste mensen in grote armoede.
Anti-regeringsprotesten blijven oplaaien, ook
met de corona-maatregelen. Snelwegen worden
geblokkeerd met brandende barricades. “We willen
in waardigheid leven... we zullen doorgaan en
niemand zal ons van de straten afkrijgen”. Een
vrouw vertelt dat ze van haar salaris nu twee pakken
melk kan kopen. Zowel in noord als zuid Libanon
werden er dus banken aangevallen, sommige met
vuurwerkbommen.  
Utrecht, Den Haag, en nog een paar steden augustus
Deze zomer was het in een aantal wijken in Nederland
avonden lang onrustig. In de Schilderswijk in Den
Haag bijvoorbeeld, maar ook in Kanaleneiland
Utrecht kwam het tot confrontaties tussen de politie
en groepjes jongeren. In Den Haag leek het te zijn
begonnen toen mensen op eigen initiatief grote
kranen op straat openzette om zich wat te verkoelen.
Ze mobiliseren zichzelf in appgroepen en gaan er
dan op uit om de politie te klieren met stenen en
vuurwerk. Door zo een appgroep werden rellen
in Amsterdam verhindert, de burgemeester van
controle en onderdrukking kon vroegtijdig ingrijpen
toen er wilde plannen werden gemaakt. Door het land
heen werden tientallen jongeren aangehouden, wel
hadden de meesten hun gezicht bedekt ten tijde van
de relletjes, dat scheelde nogal in de aanklachten.
Barcelona - augustus: Claim van een brandstichting
tegen een Antenne van het mobiele netwerk.
(Vertaald van 325.nostate.net)
           
           Technologische overheersing is een gigant
met voeten van klei. Al wat nodig is, is een beetje
vastberadenheid en oplettendheid om hem aan het
wankelen te krijgen. In de nacht van 31 augustus
staken we een antenne voor mobiele telefonie in de
fik in El Prat de LLobregat (Barcelona).
           Solidariteit en medeplichtigheid met al diegenen
die met hun hoofd omhoog lopen, zowel binnen als
buiten de gevangenis.
           En lang leve anarchie.
             
Zuid Afrika- Augustus
(Via amwenglish.com)
Na de politie moord op Nathaniel Julius, een tiener
met het syndroom van Down, zetten militanten
autobanden in de fik, worpen barricades op,
gooiden stenen naar de politie en beschadigden een

politiebureau in Johannesburg, Zuid-Afrika. Nathaniel
Julius stierf in het ziekenhuis van Johannesburg op
woensdagavond, uren nadat hij was neergeschoten
door de politie, vlakbij zijn huis in een suburb van de
stad Eldorado Park.
De moord vond plaats nadat bewoners van de
buurt de straat op waren gegaan om te protesteren
tegen het gebrek aan woningen in het gebied. In de
afgelopen maanden heeft de Zuid Afrikaanse politie
meerdere keren politiegeweld verdedigd met de
maatregelen betreffende het coronavirus.  
Nathaniel Julius werd in zijn borst geschoten toen
hij niet in staat bleek de vragen van de politie te
beantwoorden. Julius hield een koekje in zijn hand
toen de politie hem begon te ondervragen, maar hij
kon niet goed antwoorden vanwege zijn aandoening.
Rechtvaardigheid voor Nathaniel! Tijdens het protest
op de dag van Julius’ dood, gooiden militanten
stenen naar de politie, die rubberkogels en stungrenades afschoten.
Vrijdags werd de politieminister Bheki Cele
geconfronteerd met een woedende menigte die
riep: “ De politie is corrupt!” en “Rechtvaardigheid
voor Nahtaniel!” toen hij het huis van Julius’ ouders
bezocht in Eldorado Park. Volgens de familie van de
jongen probeert de politie de koelbloedige moord
te verdoezelen. De moord doet denken aan andere
voorbeelden van recent politiegeweld in Zuid-Afrika
tijdens de lockdown die op 27 maart begon vanwege
het coronavirus, zoals de moord op Tyrone Moeng,
19 jaar, die werd doodgeschoten door de politie op
13 april.
Belarus - september: De Verzetsgroep claimt
de verantwoordelijkheid voor de aanval op een
politieauto.
      
(Vertaald van actforfee.nostate.net)
Wij, Aтрад Супраціву (de verzetsgroep) verklaren
de oorlog aan de bestaande fascistische
regering! We zien geen andere optie behalve het
toebrengen van fysieke en materiële schade aan
alle machtsstructuren - van districtsbureaus en
politiebureaus tot directe individuele confrontatie
met Lukashenko’s volgers. Wij hebben niks meer
te zeggen over het huidige regime, het is helemaal
duidelijk voor iedereen. Het enige vonnis wat zij
verdient - de dood! Deze nacht probeerden we met
jou te zijn. We bezochten een paar fascistische
politiebureaus en hebben ons best gedaan er voor te
zorgen dat minder politievoertuigen ingezet konden
worden tegen vreedzame demonstranten. Wij roepen
de mensen van Belarus op om technieken van de
partizanen te gebruiken, waar hun voorouders om
bekend te staan. Alleen zelforganisatie, wederzijdse
ondersteuning en gezamenlijke directe actie
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kan deze fascistische besmetting en het juk van
Lukashism breken. Samen zullen we winnen!
Verenigd koninkrijk - september: Bath: Solidariteit
brand voor de zes 5 G Orange brandstichters in
Frankrijk.
       
(Vertaald van actforfee.nostate.net)
Wij hebben een Orange mast in de fik gezet, in het
zuidwesten, een paar mijl buiten Bath, om te laten
zien dat wij ook de geslepen technologie verachten
die een betere toekomst belooft, maar eigenlijk
onze geest in gevangenschap neemt. Solidariteit
met de zes kameraden die werden opgepakt voor
brandstichting bij een Orange Relay 5-SFR-antenne
die werd afgebrand in het bedrijvengebied van
Douai-Dorignies, Frankrijk.
Handel lokaal, geef wereldwijd solidariteit.... Vooral
solidariteit met hen op straat die zich over de hele
globe verzetten tegen lock-downs, en voorbij de
bemiddelende opties van de sociale media gingen,
om de racistische politie fysiek aan te vallen, net als
alle structuren die hun ondersteunen.
Tot ziens op straat. Blijf veilig, blijf baldadig.
                                            
Verenigde staten - september: Portland: Een
Starbucks & Whole Foods aangevallen voor
nacht nummer 100.
(Vertaald van actforfee.nostate.net)

oncontroleerbaare blijven. Terwijl de reactie van
de politie op de demonstraties georganiseerder
en gewelddadiger wordt, worden autonome acties
nog belangrijker. Soms voelt het alsof we niets
kunnen doen, tenzij we met honderd mensen zijn,
of tweehonderd. Maar onderschat je eigen kunnen
niet! Er zijn slechts een of twee mensen nodig om
wat te ondernemen. Een persoon om iets te doen,
twee personen voor een affiniteitsgroep, drie of vier
om het klusje sneller geklaard te krijgen. Hoe meer
van ons onafhankelijk handelen, hoe meer kleine
acties zich over de stad verspreiden, hoe minder de
politie weet hoe ze moeten reageren; hoe minder ze
ons vast kunnen houden; hoe minder ze ons kunnen
begrijpen. Ha.
Al je vrienden bij elkaar, maak een plan, doe het. Wij
hebben je rug.
Ten tweede, aan de politie: jullie zijn machteloos in
het onderdrukken van kleine acties door autonome
cellen, en terwijl de inspiratie en ervaringen van onze
medeplichtigen groeit, zullen jullie dat merken. Jullie
kunnen niet de hele stad in de gaten houden. Wij zullen
plekken vinden waar jullie niet zijn, en ze aanvallen.
Wij zullen bewegen terwijl jullie ogen gesloten zijn.
Omdat jullie de nazaten van slavenhouders zijn,
is het jullie volledige vernietiging waar we naar op
zoek zijn, en we zullen met niets minder genoegen
nemen. Whole Foods vertegenwoordigt alles wat we
in deze wereld verachten. Eigendom van de rijkste
man ter wereld, en er worden producten verkocht die
verkregen zijn door de slavenarbeid van gevangenen.
Elke agent is een doelwit. Elke kapitalist is een
doelwit. Elke bank, elk politiebureau, elke rechtbank,
elk luxeappartement, elk yuppenparadijs. Het is
onze hoop dat ook anderen gebruik maken van de
Whole Foods zonder ramen en deuren in de stad om
zichzelf, hun families, vrienden en gemeenschappen
te voeden. We zouden niet moeten betalen voor eten
om te overleven, en toch slaan, taseren, arresteren
en soms vermoorden jullie degenen die eten voor
niets meenemen. Jullie beschermen de kapitalisten
ten koste van onze levens. Op een dag, hopelijk snel,
zullen we dansen op het zachte schijnsel van het
brandende rijk, terwijl jullie beiden verzuipen in de
stilstaande vijver van jullie pathetische, miserabele
levens. Verdomd goede bevrijding. Tot ziens op de
barricaden, vrienden.
Voor zwarte bevrijding & tegen bezit, liefs,
enkele anarchisten

Vannacht, terwijl onze kameraden aan het
vechten waren met politie op straat, hebben een
paar anarchisten meerdere Whole Food winkels
aangevallen in een gecoördineerde aanval, precies
toen de klok 12 uur sloeg. De politie heeft een
publieke verklaring afgelegd waarin ze zeggen niet
meer te reageren op 911 telefoontjes, vanwege hun
focus op het grof aanvallen van mensen die aan het
protesteren zijn. Om dit in ons voordeel te gebruiken,
verspreiden we ons door de stad met de bedoeling
om twee boodschappen te verspreiden: Ten eerste,
aan onze kameraden: De laatste 100 dagen met
jullie zijn inspirerend, wild en traumatisch geweest,
en alles daartussen. Onze collectieve kracht op
straat is voorbij alles gegaan dat we ons hadden
kunnen voorstellen dat uit deze stad zou komen. 100
nachten hebben we met de politie gevochten - maar
de politie is niet ons enige doelwit (en zou dat niet
moeten zijn). Kapitalisme voedt de politiestaat. De Nigeria - oktober
politie ontwikkelde zich vanuit de slavenpatrouilles; In oktober vonden er op veel plaatsen in het land
slavernij is de ruggengraat van he kapitalisme. protesten plaats tegen de Special Anti-Robbery
We sloopten de Whole Foods omdat we tegen Squad (SARS). Deze politie-eenheid staat bekend
kapitalisme in al zijn verschijningen zijn, en omdat om het afpersen en uitmoorden van mensen. Er
we willen dat jullie weten dat alle autonome acties zijn meerdere politiestations afgebrand, net als
niet alleen mogelijk zijn, maar ook daadwerkelijk kantoren van de televisie en andere mediabedrijven
gebeuren en ze een integraal onderdeel van het die verbonden zijn met de heersende macht.
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Materialen die door de rechtbanken in beslag waren
genomen werden terug geroofd. Ook banken werden
aangevallen.  
Al wekenlang wordt er in Nigeria verzameld om
zich te verzetten tegen politiegeweld en voor
rechtvaardigheid voor de slachtoffers hiervan, in de
grootste beweging van jonge mensen op straat op
het continent. De Nigeriaanse regering meldt dat de
protesten politiek geworden zijn en geïnfiltreerd door
anarchisten, omdat eigendom van politici gesloopt
werd. Een feministische groep wordt als terroristisch
gelabeld.
Nadat er minstens 12 mensen vermoord werden door
het leger en de politie tijdens demonstraties, werd er
wraak genomen. Er zijn meerdere agenten die dit niet
overleefd hebben. Er waren grote ontsnappingen uit
gevangenissen, meer dan 50 mensen kwamen met
succes weg. Dit lukte door de hulp van militanten
buiten. Later zijn er meer dan 2000 mensen ontsnapt
uit de gevangenis in het zuiden van het land.
Frankrijk -september: Parijs, een vonk       
(Vertaald van actforfee.nostate.net, via
attaque.noblogs.org)    
In de nacht van 21 op 22 september hebben we de
auto van een diplomaat in de fik gezet op de straat
Roger Bacon in Parijs. De reden voor deze actie lijkt
ons duidelijk: het pad naar vrijheid leidt langs de strijd
tegen de staten en hun dienaren. Dit kleine vuurtje
zal de wereld niet veranderen, zullen sommigen
zeggen. Dat is waar, maar elke actie is een kleine
vonk die schijnt in de nacht en zoekt naar een
kruitvat. Nog belangrijker is de beslissing om terug
te slaan en tegen de wereld en zijn bijbehorende
ellende hier en nu te vechten. Deze beslissing geeft
ons momenten van een leven dat volledig geleefd
wordt. De rijke buurten in Parijs staan vol met auto’s
die toebehoren aan buitenlandse diplomaten (ook
al lijkt het erop dat hun eigenaren recentelijk wat
voorzichtiger zijn geworden in Ternes [een rijke
buurt in het zeventiende arrondissement in Parijs,
vlakbij de Arc de Triomphe] Steden zitten vol met
allerlei doelwitten. Het is aan elk van ons om onze
beslissingen te maken. Het is aan elk van ons om
in de aanval te gaan. Een gedachte in solidariteit
met onze kameraden in de gevangenis (of in een
politieonderzoek) naar aanleiding van Scripta
Manent in Italië.
Anarchisten.   
Duitsland - oktober: Nog een vuur in een donkere
periode – Amazon busjes afgebrand        

welk territorium het controleert, ze zijn begonnen
met het verwijderen van de weinige ruimtes in de
stad waar de hoop op een ander leven groeide.
Kraakpanden en niet-commerciële ruimtes, die
probeerden op te staan tegen staatsgeweld en de
racistische stemming in de maatschappij, kwamen
onder druk te staan. Door de internationale oproep
tot solidariteit met het kraakpand Terra Incognita
-welke recentelijk ontruimd werd in Thessaloniki,
Griekenland- te ondersteunen met een actiemaand
in oktober en de keuze om zelf te beslissen wanneer
we zouden handelen om Liebig34 te verdedigen, en
niet te wachten tot de staat beslist om een van onze
ruimtes te ontruimen, hebben we in de ochtend van
6 oktober twee busjes van Amazon in de fik gezet in
Berlin-Neukölln. Als boodschap van solidariteit voor
Liebig34, Terra Incognita en andere collectieven die
hun oproepen ondersteunen.
Amazon is een winnaar van Corona omdat ze
meer bezorgen wanneer mensen veel thuisblijven.
Ze bezorgen met inhumane omstandigheden voor
hun werkers. Ze verzamelen allerlei data om door
te verkopen aan andere kapitalistische instituties,
ze delen deze data met politie en verankeren meer
surveillance. Amazon verandert steden. In BerlijnFriedrichshain, waar Liebig34 uit moet verdwijnen,
bouwen ze een grote toren. Meer kantoren, meer
dure flats voor hun werknemers, het upgraden van de
buurt. Dat is waarom Amazon al vaak is aangevallen,
zowel in Berlijn als de VS. We zijn solidair met de
kameraden van Terra Inognita en ondersteunen hun
beslissing om het collectief te behouden en door
te gaan met vechten tegen de staat, het kapitaal
en onze onderdrukkers. Elke ontruiming heeft een
prijs en de voortdurende aanvallen van de staat en
gecoördineerde repressie-operaties over de hele
wereld, op onze plekken en strijdende mensen
zullen niet met stilte beantwoord worden. Misschien
pakken ze onze huizen, maar de nachten zijn van
kleine groepen en hun wil om de macht te saboteren.
Sloop de stad van rijken en val de infrastructuur
van de staat aan voor en na elke dag X. Verdedig
Liebig34 en Terra Incognita, ondersteun de oproep
voor internationale solidariteit.
Een paar anarchisten.
Amsterdam, oktober
Bureau Burgwallen had nogal wat banden te
verwisselen, nadat de banden van vier auto’s en
drie motoren van de politie lek gestoken waren in
het centrum van Amsterdam. Het is niet duidelijk of
één of meerdere personen verantwoordelijk zijn voor
de vernieling. De politie heeft tot op heden niemand
verantwoordelijk kunnen houden.

(Vertaald van athens.indymedia.org)
Het maakt niet uit welke kleur een regering heeft of

Rumoer - anarchistische uitgave 						

#3- einde 2020

19

Amsterdam, november: Thales poortjes beklad
op Metrostations in Amsterdam
(Van Indymedia.nl)
In de nacht van 12 November zijn meerdere
metrostations in Amsterdam beklad met verf. De
tekst las: “Borders Kill” en “Fuck Thales”, verwijzend
naar het wapenbedrijf Thales die ook de poortjes op
de NS- en GVB metro stations maakt en lobbyt voor
de verdere militarisering van de Europese grenzen.
Borders Kill, Thales Kills - Thales is een Frans
wapen- en technologiebedrijf. Thales is de op drie na
grootste wapenproducent van Europa en de tiende
in de wereld (2016). Thales produceert producten
zoals radars, fire control systems, cyber security en
biometrics. De algemeene Thales Groep produceert
verschillende wapens, zoals onder andere drones,
handvuurwapens en gepantserde voertuigen. Thales
is ook betrokken bij de productie en het onderhoud
van Nucleaire wapens. Het bedrijf verkoopt
wapens over de hele wereld, ook aan landen die
in conflict met elkaar zijn, autoritaire regimes en
mensenrechtenschenders.
Oproep tot Autonome acties- Thales specialiseert
zich in het ontnemen van bewegingsvrijheid en het
uitoefenen van sociale controle. De barrières die
Thales in onze steden bouwt zijn een microkosmos
van de barriers die Thales aan de Europese grens
bouwt. Ze hebben dezelfde functie: bepalen wie
er toegang mag hebben tot bepaalde plekken.
Iedereen kan besluiten om actie te ondernemen
tegen deze infrastructuur die doodt en buitensluit.
Deze architectuur die ons onderdrukt is overal om
ons heen. Ga op pad met een paar goede vrienden,
creatieve boosheid en maak kapot wat jou kapot wilt
maken.
Fuck all Borders and Barriers.
Cover your Face and Smash the State
    
8 december Amsterdam van: Arrestaties en
politie repressie op picket bij de IND Amsterdam
in solidariteit met Abtin.
(Van www.agamsterdam.org)
Dit protest was georganiseerd in solidariteit met
Abtin Pasra, een anarchist uit Iran die vervolgd word
door de Griekse en Iraanse staat.

duidelijk dat het protest niet is aangemeld en dat het
verboden is en dat iedereen een boete kan krijgen
van 250 euro. We konden het rekken door te melden
dat we het zouden overleggen met elkaar wat we
zouden gaan doen. De smeris vertrok maar bleef
in de buurt. Van dat moment hebben we gebruik
gemaakt om verder pamfletten uit te delen en door
te gaan met met protest. Wel werd er tegen elkaar
gezegd dat de smeris het meent en dat er zeer
waarschijnlijk problemen gaan komen.
Na 15 minuten was de smeris terug en melde wij aan
hen dat we zouden opbreken als protest en ieder zijn
weg zou gaan. Daar dacht de smeris toch anders
over, een bewaker van het IND gebouw had de smeris
aangesproken en was aan het wijzen naar enkele
in onze groep, waar het over ging was onduidelijk.
Mensen maakte aanstalten om weg te gaan maar
de smeris begon mensen in de groep lastige te
vallen. Waarom was onduidelijk. Ondertussen waren
er meer mensen gearriveerd en waren we met een
kleine 20 mensen.

Het lastig vallen van kameraden werd natuurlijk niet
op prijs gesteld en er was wat heen en weer geduw
en getrek. Nadat het was gestopt en meerdere
mensen weg aan het gaan waren sprong de smeris
op de fiets en samen met een motor smeris gingen
ze er snel vandoor. Omdat wij het niet vertrouwende
gingen we achter ze aan, en om de hoek, 150 meter
verder heeft de smeris 2 mensen teen de grond
gegooid en is bezig ze te arresteren. Al snel is er
nog meer smeris en ook meerdere buurtbewoners
beginnen zich er mee te bemoeien en hebben kritiek
op de hardhandige arrestatie. Ook nu zijn er weer
duw en trek partijen en loopt het aardig uit de hand,
en word er nog een 3de persoon opgepakt. Op dit
moment zijn er een 8 tal politie agenten en meer zijn
onderweg, het is onduidelijk of er een “assistentie
collega” is uitgeroepen.
De overgebleven groep word de straat uit geduwd
en besluit dan ook zelf om ieder zijn weg te gaan.
s’Avonds rond 7 uur word de eerste arrestant
vrijgelaten en de uren daarop de andere 2. Er is geen
boete gegeven, of een dagvaarding mee gegeven.
De aanklacht werd mondeling gemeld dat ze waren

Op dinsdag 8 december werd er om 14 uur verzameld
bij het IND kantoor op de Pieter Callandlaan 1 te
Amsterdam. We stonden daar met pamfletten,
spandoeken en protestborden en een enkele zwart/
rode vlag. We waren omdat moment met dik 10
personen aanwezig. Na enkel minuten komen er
2 smeris op de fiets aan, 1 is de buurt smeris van
politiebureau Postjesweg en maakt eigenlijk meteen
20
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opgepakt voor belediging. Alle 3 zijn geïdentificeerd,
de laatste is kort in vreemdelingen detentie geweest
maar wisten haar indentiteit toch te achterhalen en
werd daarna vrij gelaten.
Wij, de Anarchistische Groep Amsterdam, hadden
bewust niet dit protest aangemeld bij de gemeente
Amsterdam. Wij gingen er van uit dat er sowieso
nooit toestemming gegevens ging worden om voor
het IND kantoor een protest te houden. Ook zint het
ons totaal niet om protesten, demonstraties e.d aan
te vragen en zo toestemming te krijgen van de staat
of je wel of niet mag protesteren en hoe je dat dan
moet doen. Ook hadden we verwacht dat er minder
mensen zouden komen, want doordeweeks om 2
uur hebben mensen vaak andere dingen te doen
(werk / studeren) en was de inschatting dat we met
een kleinere groep er wel mee zouden wegkomen.
Helaas niet dus. waar we wel rekening mee (ge)
houden hebben is dat er veel politie is in Amsterdam
er is een flinke overcapaciteit omdat de smeris in
corona tijd amper iets te doen heeft en vooral druk
is met het beboeten van jongeren die een feestje
thuis houden. Dit terwijl de winkelstraten, winkels,
bedrijven en distributie centra overvol zijn ten tijde
van deze pandemie. Door de grote hoeveelheid
smeris in Amsterdam kan er snel en agressief
gehandeld worden en kunnen er in een zeer korte
tijd veel politie bij elkaar worden gebracht en zijn wij
vogelvrij.
We hebben al eerder geschreven over het
organiseren van protesten in een corona pandemie
en wat de mogelijkheden zijn is een proces van
vallen en opstaan en door collectieve actie moeten
we uiteindelijk een praktijk zien te vinden.
Door de gebeurtenissen van dinsdag 8 december
zijn we alleen meer overtuigd van het nut en belang
van Directe Acties. In solidariteit met hen die zich
verzetten tegen staat en kapitaal, overal en altijd !
Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond

Thales levert ook radarapparatuur en ander
oorlogsmateriaal aan de EU en militaire regime’s
voor “grensbeveiliging”. Het werk van Thales houdt
niet alleen Fort Europa in stand, maar schaalt deze
ook op in de richting van een massa-gesurveilleerde
dystopie. Onlangs kreeg Thales een contract ten
waarde van 117 miljoen euro voor het plaatsen
van radar systemen in een oorlogschip dat aan
Egypte geleverd zal worden. De militaire dictatuur
in Egypte krijgt geld, training en steun van de EU
om migratie tegen te gaan over de middellandse
zee. Dit soort beleid, het samenwerken met militaire
dictaturen (voorheen met het regime van Gaddafi in
Libië) en het ontnemen van bewegingsvrijheid, vindt
ook zijn oorsprong bij Thales, dat plaatsneemt in
lobbygroepen die de EU aansturen op het gebied van
migratie en grensbewaking. De bommen die vallen
in Yemen, Syrië, Koerdistan en Libië, de duizenden
mensen die verdrinken op zee of opgesloten zitten
in detentiecentra betekenen voor Thales maar een
ding: winst.
Elk poortje op het station, elke beveiligingscamera,
kaartautomaat, incheck scanner is een aanwezigheid
van Thales en het dodelijke Europese grensbeleid in
ons dagelijkse leven. Deze aanwezigheid is verspreid
op duizenden locaties en is zeer kwetsbaar en op
verschillende manieren te raken. Elke slag tegen
deze infrastructuur is een slag tegen Thales en Fort
Europa.
Ook al zijn wij honderden kilometers verwijderd van
de dodelijkste Europese grenzen begint Fort Europa
hier. Laten we het dan ook hier afbreken!

Den Haag, 16 december: NS kaartautomaten
gesaboteerd
In de nacht van 16 december hebben wij alle 3 de
kaartautomaten bij het station Laan van NOI in Den
Haag buiten werking gesteld. In de opening voor
de kaartverkoop zijn bundels brandbaar materiaal
aangestoken. De vlammen sprongen hoog op tot
aan de schermen van de automaten. We hopen dat
het vuur zijn werk heeft kunnen doen.
De reden dat deze stalen dozen ons mikpunt waren
is de hevige inmenging van het bedrijf Thales
in het openbaar vervoer systeem in Nederland
(en daarbuiten). Het bedrijf specialiseert zich in
Nederland op cyber-beveiliging, veiligheid en
transport en beheert de logistiek, omzet en veel van
de infrastructuur van het OV-chipkaart systeem en
spoornetwerk.
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woorden van LIefde en Kracht

Rennend door de bosjes, de smeris zit ons achterna. Een vriend roept bemoedigende woorden. Om je gedag te zeggen voelt nog alleszins onmogelijk. Om
jouw keuze te eerbiedigen evenzo. Maar er moeten een paar woorden van mijn
zware hart. Je was nog jong, en ik keek zo graag naar je nieuwsgierige gezicht.
De laatste strijd voor vrijheid heb je alleen uitgevoerd, ook al waren jouw moedige, lieve vrienden zo dichtbij.
Eerst dacht ik dat je tot duizenden kleine sterren vergaan was, die elke nacht de
donkere lucht boven ons zouden verlichten - maar nu vermoed ik dat je de aarde ingetrokken bent. Je kracht en warmte wil ik daarin terugvinden. Je onvoorwaardelijke verwonderende blik, waarmee kleine grapjes tot kostbare momenten worden. Het absolute onvermogen autoriteit en dwang te accepteren.
Ik betwijfel of je geweten hebt hoeveel je gemist zal worden, hoe gewaardeerd
je bent. De gesprekken gingen de laatste maanden wel over het doorbreken
van de taboes op wanhoop en de diepe ellende die zich in je kan bevinden- in
een wereld waarin een echte uitweg niet voor de hand lijkt te liggen, tenzij met
gebogen hoofd, schuchter de compromissen te ondergaan. Jij wilde dat niet.
Hadden we maar meer tijd om naar andere paden te zoeken, schreeuwt en
beukt iets in mij.
Fuck deze wereld en fuck de klootzakken die het zo walgelijk maken.
Stuur ons je moed, leef in ons voort om onverzettelijk de strijd aan te gaan met
de duistere krachten in onszelf, maar nog veel meer met de instituten en systemen van ellende die menen het leven op deze aarde te moeten beheersen. Ik
hoor je stem en je lach, ik zie je houding en weet dat je wil dat we vechten. En
leven. We weten dat alles doorgaat. De kunst is niet om te beginnen, maar om
verder te gaan.
Weet dat ik je omhels met alles wat ik in me heb, ik omhels alle krachtige en
kwetsbare kanten van jou die ik liefheb. M’n woorden, geklieder, stenen, vuur
en slagen zullen in vreugdevolle herinnering van jou zijn.
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CatastrofISme

XXII

De bureaucratie van experts, ontstaan met de ontwikkeling van planning, fabriceert voor alle managers van de overheersing een gemeenschappelijke
taal en verklaringen waarmee de laatstgenoemden
hun eigen activiteiten kunnen begrijpen en rechtvaardigen. Met haar diagnoses en voorspellingen,
geformuleerd in de neo-taal van rationele berekening, kweekt het de illusie van een technowetenschappelijke beheersing van “problemen”. Haar
werk is het verdedigen van een programma van
volledig gecontroleerde overleving. Het is deze bureaucratie die met regelmaat alarmmeldingen en
waarschuwingen de wereld instuurt, rekenend op
de crisis die het zelf uitroept, om zo meer betrokken
te kunnen zijn in het managen van de overheersing.
Haar campagne, gericht op het instellen van een
noodtoestand, heeft nooit hoeven lijden onder een
gebrek aan ondersteuning van alle linkse statisten
en andere brave burgers, en zal daarom voortaan
vrijwel geen verzet zien bij de managers van de
economie, omdat de meeste van hen het vooruitzicht van een oneindige ramp zien als een permanente opleving van de productie in de zoektocht
naar “ecocompabiliteit”. Wat vaststaat is dat zodra
de tijd daar is voor het toepassen van het oude
Keynesiaanse recept van openbare werken – samengevat in de formule “gaten graven om ze weer
op te vullen” – er al genoeg “gaten” gegraven zullen
zijn, genoeg verwoesting te repareren, genoeg afval te recyclen, vervuiling te verschonen, etc. (“We
zullen moeten repareren wat nog nooit gerepareerd
is, beheren wat nog nooit iemand heeft hoeven beheren”, Hervé Juvin, Produire le monde. Pour une
croissance écologique, 2008).
De training van dit nieuwe “werkkorps” is al op oorlogsniveau. Net zoals de New Deal de steun van
zo ongeveer alle linkse intellectuelen en militanten in Amerika kreeg, zo mobiliseert deze nieuwe
ecologische koers van bureaucratisch kapitalisme
wereldwijd alle “goedhartige apparatchiks” van de
ecologische en humanitaire goede zaak. Ze zijn
jong, deskundig, enthousiast, competent en ambitieus: getraind in de strijd, in de NGOs en andere
verenigingen, in leiderschap en organisatie, voelen ze zich bekwaam als “drijvende kracht”. Ervan
overtuigd dat ze de hogere belangen van de menselijkheid dienen, en de geschiedenis aan hun zijde
hebben, zijn ze uitgerust met een zuiver geweten
en, alsof dat nog niet genoeg was, de wetenschap
dat de wetten ook aan hun kant staan: de wetten
die al geschreven staan en die ze hopen te uit te

vaardigen. Want ze willen meer wetten en regelgeving, en dit is waar ze het eens zijn met de rest van
de progressieven, “anti-liberalen”, en militanten van
de staatspartij, voor wie “sociale kritiek”, in de stijl
van Bourdieu, bestaat uit het oproepen van de “geregeerden” om “de Staat te verdedigen” tegen haar
“neoliberale ontmanteling”.

Niets is meer indicatief voor de manier waarop het
catastrofisme van de experts iets anders is dan het
“bewust worden” van de daadwerkelijke ramp van
vervreemd leven dan de wijze waarop ze ernaar
streeft ieder aspect van leven en ieder detail van
persoonlijk gedrag te veranderen in een object van
staatscontrole, onderworpen aan regels, reguleringen en verboden. Iedere deskundige die bekeerd is
tot het catastrofisme weet dat hij een bewaarder is
van een fragment van het ware geloof, van de onpersoonlijke realiteit, het essentiële idee van de Staat.
Wanneer hij zijn aantijgingen en aanbevelingen richt
op politieke leiders, is de deskundige zich bewust van
het feit dat hij de hogere belangen van collectief management, en daarmee de vereisten van het overleven van de massamaatschappij vertegenwoordigd.
(Hij zal het hebben over de “politieke wil” die noodzakelijk is wanneer het over dit aspect van de kwestie
gaat.) Het management van de experts is niet statist

Rumoer - anarchistische uitgave 						

#3- einde 2020

23

omwille van haar gewoonten, omdat alleen een versterkte Staat haar oplossingen kan toepassen: het
is structureel statist, in al haar methoden, haar intellectuele categorieën en haar “lidmaatschapscriteria”.
Deze “Jezuïten van de Staat” hebben hun idealisme (hun “spiritualisme” zoals Marx het noemde), de
overtuiging dat ze werken voor de redding van de
aarde; maar dit idealisme komt in de dagelijkse praktijk vaak neer op een vulgair materialisme, waarvoor
er geen enkele spontane manifestatie van leven bestaat die niet gereduceerd kan worden tot de status
van passief object, klaar om beheerst te worden: om
het programma van bureaucratisch management
(“het produceren van natuur”) op te kunnen leggen,
is het noodzakelijk om alles wat onafhankelijk bestaat, zonder de hulp van technologie, en omwille
daarvan irrationeel moet zijn (zoals, tot gisteren, de
kritiek op de industriële maatschappij die haar voorzienbare ramp verkondigde), te bevechten en uit te
roeien.
De cultus van onpersoonlijke wetenschappelijke objectiviteit, van kennis zonder onderwerp, is de godsdienst van de bureaucratie. En vanzelfsprekend is
een van haar favoriete toewijdingen statistiek, de
wetenschap van de Staat bij uitstek, die deze status
effectief behaalde in het militaristische en absolutistische Pruisen van de achttiende eeuw, dat tegelij-

kertijd de eerste maatschappij was, zoals Mumford
opmerkte, om op grote schaal de uniformiteit en
onpersoonlijkheid van het moderne publieke schoolsysteem toe te passen op het onderwijs. Net zoals
het laboratorium veranderd werd in een gevangenis
in Los Alamos, wat het wereld-laboratorium, zoals
het vertegenwoordigd wordt door de experts, nu
afkondigd is een ecologie van kazernes. Het fetishisme van data en het kinderlijke respect voor alles
wat getoond kan worden als een balans of berekening heeft niets te maken met een angst voor fouten,
maar eerder met een angst voor de waarheid, die de
niet-expert kan formuleren zonder daarbij nummers
nodig te hebben. Dit is waarom de niet-expert voorgelicht en geïnformeerd moet zijn, zodat ze zich bij
voorbaat al kan onderwerpen aan de ecologisch-wetenschappelijke autoriteit die haar de nieuwe regels
zal dicteren, nodig voor de soepele werking van de
sociale machine. Om te spreken met de woorden van
diegenen die met hartstocht de statistieken herhalen
die worden verspreid door de propaganda van het
catastrofisme, het is niet de revolte die weerklinkt,
maar de onderwerping bij voorbaat aan noodtoestanden, de aanvaarding van disciplinaire regimes
die gaan komen, en steun voor de bureaucratische
macht die pretendeert, door middel van dwingende
maatregelen, de collectieve overleving te garanderen.

Een touw en een -motor
Juan JosE GARFIA
UIT ADIOS PRISON
En nu ter vermaak, om te lezen tijdens de eindeloze
regenbuien: een hoofdstuk uit Adios Prison, een
boekje geschreven in de bajes in Spanje in 1991,
waarin verschillende gevangenen over hun ontsnappingen vertellen.
In het Nederlands gepubliceerd door Roofdruk.
– Ik denk dat chronologische volgorde het beste is,
toch? – zei nummer zes –. Op die manier begin jij,
Pedro, omdat jouw verhaal het eerst plaatsvond. En
probeer het zo uitvoerig mogelijk te beschrijven.
Zodoende begon nummer twaalf te praten:

februari in voorlopige hechtenis voor een bankoverval, en het werd juli zonder het vooruitzicht dat de
rechter me in vrijheid zou stellen. Dus besloot ik te
ontsnappen. Ik sprak met mijn vriendin, Romi, zodat
zij contact op zou nemen met Cristóbal en Popeye,
twee vrienden waarmee ik overvallen had gepleegd,
om hen te vragen of ze me een handje konden
helpen. Mijn plan was dat ik me zou laten opnemen
in het ziekenhuis en dat zij me daaruit zouden halen
onder dreiging met vuurwapens, de twee of drie
dienstdoende bewakers onder schot houdend. Mijn
vrienden stemden ermee in, en we zetten het plan
in werking. Ik verklaarde dat ik in hongerstaking
ging en vijftien dagen daarna brachten ze me naar
het ziekenhuis, op bevel van de gevangenisarts.
Toen ik aankwam waarschuwde ik Romi, die me
meteen kwam opzoeken. Ze vertelde me dat alles
geregeld was, dat mijn vrienden me zouden komen
halen.

– Ik kan jullie het beste vertellen over een eerdere
ontsnapping, ook vanuit het ziekenhuis, omdat er
over de laatste niet zoveel te zeggen valt: ik heb het
simpelweg op een lopen gezet toen ik aankwam bij
het ziekenhuis. De andere, ook al is het al een tijd
geleden, is een stuk interessanter. Het was in 1981, De volgende ochtend verscheen er een verpleegin het Basurto ziekenhuis in Bilbao. Ik zat sinds
ster om tegen me te zeuren; als ik niet wilde eten,
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kon ik op z’n minst water met glucose drinken.
“Goed, zei ik, maar alleen dat.”

moest wachten, klaar om op zijn crossmotor naar
het ziekenhuis te komen.

Kort daarop zag ik mijn maat Cristóbal door het
gangetje lopen met een nogal bleek gezicht. De
deur van de kamer stond de hele dag open en ik
kon goed zien wie er allemaal langsliep. Logischerwijze zagen zij mij ook vanuit de gang. ‘s Avonds
kwam mijn meisje opnieuw langs en vertelde me
dat ze ‘s ochtends waren gekomen met het plan
me te bevrijden, maar op het laatste moment bang
werden. Zoals je begrijpt werd ik nogal geïrriteerd.
Ik herstelde me en gaf haar de boodschap voor mijn
vrienden, dat ze er niet mee moesten kappen maar
het gewoon moesten doen. Maar de volgende dag,
toen Romi opnieuw langskwam, zei ze dat ze het in
hun broek deden van angst en het niet aandurfden.

Sommige smerissen hadden meer vertrouwen dan
anderen. Op een dag was er een smeris die iets
geweldigs deed. Het bleek dat hij de dag ervoor
mijn bewaker was, en mijn ouders bevielen hem
zeer goed. En de geschiedenis tussen mij en mijn
vriendin ook. Plotseling zei hij:

Uiteindelijk hielden ze me nog vijf dagen langer in
het ziekenhuis, daarna werd ik ontslagen. Maar ik
hield voet bij stuk met de hongerstaking, en opnieuw werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Ze
brachten me naar een andere vleugel en begonnen,
omdat ik klaagde over mijn nier, met het uitvoeren
van testen en scans.
Het toilet was in een andere kamer en ik kon er
slechts heen vergezeld van twee nationale smerissen. Ik zag dat het raam van de WC vastgespijkerd
zat aan het kozijn, en dus niet open kon. Daarbij
komt dat iedere keer als ik naar de WC ging, ik de
deur op een kier moest laten, genoeg om mijn been
te kunnen zien. In de kamer maakten ze één van
mijn polsen vast aan het bed met handboeien, en
als er een stoere agent kwam, maakte hij me met
allebei mijn polsen vast, alsof ik gekruisigd werd.
Dat was hoeveel controle ze over me hadden. Ik
probeerde me als een brave jongen te gedragen.
De visites waren hetzelfde als voor de andere
patiënten en de smerissen waren niet te lastig. Mijn
ouders en mijn vriendin kwamen elke dag op bezoek van half vijf tot half acht. Mijn vriendin wist al
wat er gaande was. Ik vertelde haar van het raam
zodat zij het aan José kon vertellen, een vriend van
mij die een tijdje later zou worden doodgeschoten
met een jachtgeweer, zodat hij met haar mee zou
komen. Ik wilde dat hij zich zou verstoppen in het
middelste toilet (er waren er drie), de schroeven uit
het raamkozijn haalde en ze met een tang door zou
knippen. Op die manier zou ik in staat zijn het raam
weer te sluiten zonder het daadwerkelijk op slot te
doen en het eruit te laten zien alsof het op slot zat
door de schroeven terug in de gaatjes te stoppen.
Mijn meisje begreep het perfect en de volgende
dag deden zij zoals gepland, en legden ze een tien
meter lang klimtouw op de vensterbank aan de
buitenkant. Ik zei tegen Romi dat José iedere dag
‘s middags thuis moest zijn en op mijn telefoontje

‘Hoe lang is het geleden dat je het hebt gedaan met
je vriendin?’
‘Pfoe, tenminste zes maanden. In de bajes laten ze
ons niet alleen’ antwoordde ik.
‘Als je d’r een beurt wilt geven op dit bed is dat
geen probleem’, zei hij. ‘Mijn collega en ik gaan
naar de gang en doen de deur dicht en dat is dat.
Roep ons maar als je klaar bent.’
Ik belde mijn vriendin op en legde de situatie uit.
Ze was heel erg verlegen en wilde niet. Na lang
zeuren wist ik haar te overtuigen en reken er maar
op dat we het deden. Nou ja, om eerlijk te zijn deed
ik alles. Zij was heel gespannen en wilde het gewoon achter de rug hebben. Dus alles was gedaan
binnen vijf minuten, zoals bij konijnen. He, he, he.
Ik klopte op de deur en de twee zwijnen kwamen
binnen. Toen Romi wegging zei de smeris, een man
met een snor van rond de veertig, die me de gunst
had gedaan:
‘Nou, jij bent een snelle, of niet? Je deed er maar
een paar minuten over.’
Ik zei hem dat het kwam omdat het meisje verlegen
was. Hij lachte erom. Terwijl ik alleen was met mijn
meisje had ik het raam van de kamer bekeken: het
keek uit op de binnenplaats van het ziekenhuis,
maar het was te hoog om zonder touw te doen.
Omdat ik de ontsnapping vanuit het toilet al gepland
had, concentreerde ik me verder op het neuken.
Op een avond kwamen er twee dienstdoende smerissen, die allebei wel van een drankje hielden. Ik
had meestal wat whiskey of jenever op mijn nachtkastje staan, en dus bood ik hen wat aan en werden ze straalbezopen. Ik was weer begonnen met
eten, of eigenlijk drinken. De enige reden dat ze me
nog in het ziekenhuis hielden was om mijn nier te
controleren. Eén van de zuiplappen, een zoon van
een luitenant, vroeg me of ik wist waar je hasj kon
krijgen.
‘Tuurlijk, in mijn buurt, zonder twijfel,’ zei ik.
‘Kom op, kleed je aan, en dan gaan we wat halen,’
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drong hij aan, totaal bezopen.
Ik zei dat ik er geen zin in had omdat de andere
smeris, ook al leek hij oké, er te verantwoordelijk
uitzag om me zomaar weg te laten komen met een
simpel “laten we gaan”. Het was twee uur ‘s nachts
en mijn vriendin hield me gezelschap. Ze was er al
sinds vijf uur ‘s middags dankzij een paar verpleegsters die haar nog kenden van toen ze in het ziekenhuis werkte, en ze moest lachen om de situatie.
De verantwoordelijke bewaker zei dat de opzichter
zou kunnen komen, en razend zou worden als ‘ie
het bed leeg zag. Maar snorremans was vastbesloten.
‘Luister, het meisje kan in het bed onder de dekens
liggen, als de capirulo (zo noemden ze de opzichter) dan langskomt zal hem niets vreemds opvallen.’

‘Rustig aan, meisje,’ zei hij opgewekt tegen Romi,
‘We zijn niet allemaal hetzelfde. Je komt overal
klootzakken tegen.’ En tegen mij zei hij, ‘Eens zien
of die sukkel iets tegen mij zal zeggen.’
De gestoorde bewaker kwam na een tijdje terug
maar durfde niets te zeggen omdat hij doorhad dat
hij het zou verkloten als hij zich ermee zou bemoeien. Die avond kwam er een andere bewaker en
begonnen we bier te drinken. Toen mijn vader me
kwam opzoeken en zag dat we dronken waren,
werd hij razend. Vooral op de smerissen.
‘Jullie zouden je moeten schamen, een zieke
man te laten drinken! En tijdens jullie diensttijd!’
schreeuwde hij. Ze hielden onmiddellijk op met
drinken.

Ze bleven erover discussiëren en de luitenantszoon
zei niets anders dan, “Kom op, kleed je aan, laten
we gaan.” Hij liet me een 7.65 mm pistool zien, dat
van hemzelf moest zijn, aangezien het dienstpistool
in die tijd een .38 was.

‘Vanaf nu Coca-Cola’ zei een van hen.

‘Kom op en doe niets stoms want ik heb de hele tijd
een pistool op je gericht,’ zei die gast.

– Hé Pedro, ga je ons iets vertellen over je ontsnapping, of je levensverhaal in hoofdstukken? –
onderbrak nummer acht.

De verantwoordelijke was ertegen en uiteindelijk
werd die met de snor boos en daagde hem uit: ‘Je
bent een lafaard. Dit zou niet gebeuren als ik met
mijn eigen divisie was. Je bent een mietje...’ en hij
viel bezopen in slaap.
De verantwoordelijke bewaker maakte gebruik van
de situatie om een gesprek te beginnen met mijn
vriendin en mij.
‘Hij is gewoon een rijkeluiskindje dat enkel bij het
korps zit vanwege zijn vader, maar hij is niet echt
een smeris. Het maakt hem niets uit omdat hij kan
werken waar en wanneer hij wil. Maar ik niet. Ik ben
meteen vanuit militaire dienst bij de politie gegaan
als vrijwilliger, vanwege het vaste loon van honderden nogwat duizend pesetas. Omdat ik een vrouw en
kinderen moet onderhouden. Hij niet.’
De volgende dag arriveerden er twee nieuwe bewakers. Toen Romi me kwam opzoeken handboeide
één van hen me met beide handen aan de zijkanten
van het bed, als Jezus Christus. Ik was woedend.
‘Ik maak je af, flikker,’ schreeuwde ik hem toe.

Maar zodra mijn ouwe de deur uit was haalden ze
de blikken bier tevoorschijn en gingen we verder
met drinken.

– Oké. Ik zal verder vertellen. Wat ik probeerde
te doen was het vertrouwen van de smerissen te
winnen en ze uit te horen. Diezelfde smeris, die van
het bier, kwam de volgende nacht terug. Hij begon
me te vertellen over zijn leven, dat hij uit een buitenwijk van Barcelona kwam, dat hij van joints hield
en dat soort dingen. Om een oude zieke man die
ze in dezelfde kamer gelegd hadden niet te storen,
stond ik op en ging naar het toilet. Daar begonnen
het zwijn en ik te kletsen en drinken en rond twee
uur ‘s nachts nam ik het risico en vroeg hem of ik
een telefoontje mocht plegen vanuit een telefooncel
buiten op straat, ‘om de oude man niet te storen’.
Hij ging akkoord, maar pakte wel zijn machinegeweer en maakte me op dezelfde toon als de grapjes
ervoor duidelijk hoe de zaken ervoor stonden: ‘Pas
op of ik maak je af.’
Ik liep voorop de trappen af en door de gangen tot
aan de tuin, maar hij liet zijn geweer geen moment
zakken. Zodoende moest ik gewoon mijn vriendin
bellen en haar welterusten wensen. Die gast vertrouwde me voor geen cent. Een grapjas, maar
eentje die geen enkel risico wilde nemen.

Mijn vriendin begon te huilen. De klootzak ging de
kamer uit en nam de hendel die diende om het bed
‘s Ochtends kwam de dokter me zien.
te verhogen en verlagen met zich mee. Daarna
kwam de andere smeris, die uit Sevilla kwam, bin‘Je bent in orde. Je nier is een beetje beschadigd
nen en nam de handboeien af.
door de hongerstaking, maar dat is alles. Drink veel
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water en dan komt het in orde.’
‘Dus?’ vroeg ik. ‘Dus niets. Ik ga je nu meteen ontslaan’ zei hij.
Ik zei hem vlug dat ik geen kleren bij me had en dat
het beter zou zijn als ik ‘s avonds zou gaan, zodat
mijn familie me wat kleren kon brengen. Hij had
geen bezwaar.
Het moet rond elf uur ‘s ochtends zijn geweest.
Vanaf dat moment moest ik alles snel doen aangezien dit mijn laatste kans was. Ik belde Romi en
zei haar dat ze me hadden ontslagen en dat ze om
drie uur ‘s middags thuis moest zijn, in contact met
José, omdat ik terug zou bellen.
Rond twee uur wisselden ze van dienst. Deze keer
waren het twee smerissen die ik nooit eerder had
gezien. Degene die de leiding had wenste me op
serieuze toon een goedemiddag. ‘Shit’, dacht ik,
‘met deze wordt het moeilijk.’ Ze deden hun uniform
aan en gingen tegenover me zitten. ‘Ze hebben me
verteld dat je een goede gozer bent, maar ik geloof
niet wat mijn collega’s zeggen. Ik bepaal zelf wel
wat ik zie. Waarom zit je in de gevangenis?’ vroeg
een van hen.
Ik antwoordde ontwijkend, ‘Nee, baas. Ik zit in voorlopige hechtenis, ik verwacht elk moment vrijgelaten
te worden’ verzekerde ik hem. Wat op een bepaalde
manier de waarheid was, he he!
Op dat moment begonnen we beter met elkaar op
te schieten, wat ik niet had verwacht gezien mijn
eerste indruk, en hij begon te kletsen. De smeris zei dat hij net uit Rota kwam. Ik vertelde hem
dat ik daar veel mensen kende en noemde een
paar namen van vrienden: Ken je Fulano? Ja. En
Mengano? Ja. En deze andere? Ja, natuurlijk. Op
een gegeven moment haalde hij een slof Winston
tevoorschijn en gaf me drie of vier pakjes. Later,
zonder dat zijn collega – wiens naam Canario was –
het kon horen, vroeg hij me of ik Timoli kende, een
gevangene die eerder dan ik in hongerstaking was
geweest. Hij was toevallig een vriend van mij en ik
vertelde de smeris over Timoli’s vrouw, de winkel
die ze had in het oude gedeelte van de stad, en
andere dingen. Het was toen dat hij me vroeg: ‘Heb
je wat hasj?’
Ik rookte geen hasj, dus had meestal niets bij me.
Maar ik verzekerde hem dat ik gemakkelijk iets kon
krijgen, ik hoefde alleen maar een telefoontje te plegen. Hij stemde in en ik deed het onmiddellijk. Het
was ongeveer vier uur.
Ik moest opletten omdat Canario volgens zijn colle-

ga een rat was. Ik belde Romi en fluisterde ‘neem
contact op met José en breng me vijfduizend pesetas hasj, een halve gram coke en nog een halve
bruin.’ Daarna draaide ik me om naar de smeris,
‘Goed, nu gaan we flink onder invloed raken. Heb je
liever coke of bruin?’
‘Ik vind alles best,’ antwoordde hij, ‘Ik heb niks meegenomen uit Rota omdat ik geen tijd had om iets te
regelen.’
Een uur later kwamen mijn vriendin en José langs
en kwamen bij mijn bed.
‘En, hebben jullie alles meegenomen waarom ik
had gevraagd?’
José knikte en ik gaf het zwijn een seintje om Canario weg te sturen om een of andere boodschap
te doen. Hij ging naar het café om weet ik wat voor
troep te kopen. Ik vroeg José alles tevoorschijn te
halen maar mijn vriend werd nerveus. Hij trok een
paar rare gezichten terwijl hij vanuit zijn ooghoek
naar de smeris keek.
‘Maak je geen zorgen, we kunnen hem vertrouwen,’
zei ik met luide stem. José gaf me een stuk hasj en
de twee kleine zakjes. Ik gooide de hasj naar het
zwijn.
‘Hier, dit is voor jou.’ Het was ongeveer 25 gram en
de smeris werd rood.
‘Nee, kom op, een stuk ervan is genoeg’, zei hij
alsof hij wilde weigeren.
‘Kom op man, ik rook niet, dit geef ik je cadeau’ zei
ik.
Ik opende de kleine zakjes en met een klein mesje
haalde ik wat coke en bruin eruit en legde het op
een stukje papier.
‘Doe je heroïne?’ vroeg ik.
‘Ja, ja!’
‘Ga je gang,’zei ik, want ik wist dat hij toch niet
gebruikte.
‘Nou, niet nu. Maar om een meisje uit te nodigen en
haar het bed in te krijgen.’
Ik gaf hem het papiertje.
‘Luister, wanneer je vriend Canario terug komt zal ik
niet de mogelijkheid hebben om openlijk te spreken.
Daarom wil ik dat je weet dat ik heroïne spuit, an-
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ders doet het me niks,’ zei ik terwijl ik hem een spuit
toonde. ‘Ik zal je later een seintje geven wanneer ik
naar het toilet wil om te spuiten, oké?’
Alles was dus gereed; het touw op z’n plaats, het
raam losgeschroefd, José stond klaar met zijn
motor en de smeris was bereid om me alleen met
hem naar het toilet te gaan. Ik vertelde mijn vriendin dat ik het nu ging doen, en dat ze in de kamer
moest blijven omdat de zwijnen later naar haar huis
zouden gaan om haar familie lastig te vallen en de
buren zo alles zouden weten. Ik vroeg haar ook om
José te zeggen dat zodra ik hem weg zou sturen
om wat cakejes te halen, hij klaar moest gaan staan
bij de ingang van het ziekenhuis met zijn Butalco
motorcrossfiets. En dat is hoe het ging.
‘José, waarom ga je niet iets nuttigs doen en wat
cakejes halen?’ Dit was het signaal. ‘Breng ons anderhalf dozijn en wat fruitsap en plastic bekers.’
Hij ging de kamer uit en meteen zei ik tegen Romi,
‘Oh! Ik ben vergeten hem te vragen om wat zware
shag te halen. Kun jij het hem vragen?’
Ze haastte zich naar buiten en gaf hem de boodschap op de gang. Vijf minuten later vroeg ik aan de
bewaker om me naar het toilet te brengen. Ik kneep
betekenisvol in zijn knie terwijl ik het bed uitkwam.
Toen hij opstond deed Canario hetzelfde, maar toen
hij op het punt stond naar buiten te gaan hield de
smeris uit Rota hem tegen. ‘Blijf hier met het meisje,
ik begeleid hem.’
Hij pakte zijn machinegeweer en terwijl hij het op
mijn rug richtte zei hij op serieuze toon, ‘Gaan, en
rechtstreeks naar het toilet.’
Toen we bij het toilet aankwamen zei ik dat ik ging
spuiten en dat ik de deur dicht zou doen voor het
geval er iemand aan zou komen die me kon betrappen.
‘Wat is er vriend? Kom op zeg, je hoeft geen uitleg
te geven,’ verraste hij me, ‘Maar wees voorzichtig.’

kon niemand me zien op deze plek, omdat het raam
uitkeek op een tuin aan de achterkant en de muur
van het ziekenhuis me beschutte. Ik rolde het touw
om mijn rechterhand en liet mezelf vallen, terwijl ik
het stevig vasthield met mijn linkerhand. Ik slipte
en brandde mijn beide handen. Ik greep het touw
stevig vast om mijn val te breken. Ik verslapte mijn
greep nogmaals en gleed door naar het raam van
de eerste verdieping. Daar hield ik een moment
rust en omdat mijn handen tot aan het vlees, bijna
tot het bot, open lagen, besloot ik de laatste vijf of
zes meters naar beneden te springen. Ik viel op de
grond zonder mezelf te verwonden en rende naar
de hoofdingang, slechts gekleed in slippers en een
pyjama. Ik liep dicht langs de muur omdat ik dacht
dat de smeris misschien bij het raam zou staan om
wat frisse lucht te krijgen, omdat het zo heet was.
Toen ik bij de poort aankwam werd ik woedend,
aangezien er geen teken van de motor of José was.
Ook was ik uitgeput van de hele ontsnapping omdat
ik nog steeds zwak was door de hongerstaking.
Eerst was ik geschrokken, maar ik dacht dat hij
misschien de motor aan het starten was. Ik ging de
straat op en zag hem ongeveer veertig meter van
mij vandaan terwijl hij de motor aan het duwen was
en de motor probeerde te starten. Ik bereikte hem
en duwde hem weg bij de motor, die een vreselijke benzinestank veroorzaakte. Het was compleet
volgelope
n. Gelukkig wist ik iets van motoren en slaagde erin
het probleem te verhelpen.
‘Hard duwen!’ schreeuwde ik naar José terwijl hij de
brandstof stopte.
We duwden de motor zo hard als we konden en
toen er vaart in zat drukte ik de koppeling in, schakelde hem in zijn twee en gooide mezelf op het
zadel terwijl ik de koppeling liet opkomen. De motor
begon te brommen, en de benzine te verbranden
die in de cilinder zat, totdat ‘ie luid brulde en de
motor startte.
‘Spring erop!’ schreeuwde ik met al mijn kracht. Op
dat moment voelde ik me alsof mijn hart vreugde
pompte door mijn hele lichaam.

Ik sloot de deur, klom op het toilet, opende het raam
en stak mijn hand naar het buiten om het touw te
‘Nu zullen ze ons niet meer krijgen, mijn vriend’ zei
voelen. Ik raakte het aan en wilde in lachen uitbarik, overtuigd en gelukkig.
sten. Ik begon iets raars te voelen, rechtstreeks
van mijn maag naar mijn hersenen. Het was pure
We vlogen weg. Ik ging richting Txurdinaga en ging
adrenaline. Ik greep het touw en knoopte het aan
naar het huis van een vriend.
de radiator die stevig aan de muur bevestigd was.
Buiten greep ik me vast aan de vensterbank en,
Dat is het verhaal. Nu is iemand anders aan de
terwijl ik mezelf ondersteunde met het touw, wilde ik beurt.
naar beneden gaan. Maar mijn handen slipten. Het
touw was zeer dun. Ik dacht eraan om wat knopen
in het touw te maken maar er was geen tijd, ook al
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