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In Den Haag zijn een paar kaartautomaten die 
verbonden zijn aan de wapenindustrie afgefikt, 
in Eswatini weigeren verpleegsters om politie-
agenten te verplegen nadat zij door hen aan-
gevallen werden op voortdurende protesten, in 
Frankrijk hebben een paar schatjes camerapa-
len neergehaald met hulp van een slijpmachi-
ne... En zo kunnen we nog even doorgaan maar 
je kan ook gewoon verder lezen in onze verza-
meling nieuws van dichtbij en ver weg. Wat we 
maar willen zeggen: het is niet stil of rustig in 
de wereld van pandemieën en rampen, in het 
systeem van controle en uibuiting. Wij zouden 
dat ook niet moeten zijn.

Het lijkt erop dat RUMOER nummer vijf stilletjes 
noch kalm is. Wie had gedacht dat we het zover 
zouden schoppen! Wij wel in ieder geval... We 
bewijzen alle klojo’s dat ze ongelijk hebben. Wij 
waren het die niet verwachtten dat de woonstrijd 
zo groot zou worden en zo lang door zou gaan. 
De ontwikkelingen gaan snel en er zijn nog op-
roepen voor directe acties de komende tijd. We 
hebben een artikel over gentrificatie maar ook 
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EEN INTERVIEW

een stiekeme opname van een woonkamergesprek, daarin 
gaat het over blackbloc tactieken, het klagen over politiege-
weld en anarchistische aanwezigheid op linkse demonstra-
ties.

Omdat we een beetje moe zijn van het beantwoorden van 
ons steeds maar groter wordende schare volgers over ‘waar-
om we schrijven’, hebben we er wat tijd in gestoken om hier-
over wat te vertellen, zowel als collectief als enkele van onze 
editors. Pippi, Joe, Nobody en Boy zouden het leuk vinden 
om jullie meningen hierover te horen.

Een andere moeilijke vraag die we niet konden vermijden 
betreft de hele corooooooonaaaaaaaaa situatie. Wij zeggen: 
laten we schijten op de coronapas, of op z’n minst onze billen 
ermee afvegen en alle QRcode conrolerende toep de gracht 
in gooien, net als alle beveiligingscameras, drones en smart-
phones. Bah!

Weetje, we hebben jullie gemist. Laten we elkaar weer treffen 
op straat, in een onverwachtse romantische rel, of in een ge-
plande hit & run. Of gewoon tijdens het verven van de muren 
van deze grijze wereld met wat rare graffiti en mooie posters.

Tot dan, pas goed op jezelf, een dikke knuf-
fel en veel kracht xxx RUMOER

P.S. Wij denken dat het leuk en belangrijk is om dit tijdschrift 
gratis te verspreiden, in sociale ruimtes, per post en ook op 
straat. Jammer genoeg kost dat wel poen… Stuur ons een 
beetje of heel veel! Je kan bijdragen via:
BIC: INGBNL2A NL75 - INGB 0004 2530 90 t.n.v. ITHAKA in 
Utrecht, met de omschrijving: ‘Rumoer’
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Waarom wIJ SCHRIJVEN
Er is ons al een paar keer gevraagd wie wij zijn en waar-
om wij een papieren magazine publiceren, vooral omdat 
alles in de wereld steeds meer naar het digitale verschuift. 
Laat ons beginnen met te zeggen dat het niet van belang 
is wie wij zijn, maar wat wij schrijven en waarom we dat 
doen wel.
Voor ons zijn de beslissingen waarom we schrijven en 
op papier printen nooit alledaagse beslissingen, dit pro-
ject zou ook nooit kunnen bestaan in de digitale wereld. 
Door te publiceren op papier willen wij losbreken van de 
dagelijkse nieuwscyclus, het bombardement aan infor-
matie, updates en geklets. Om een andere tijd, ruimte en 
ritme te vinden waarin we kunnen verbinden met elkaar. 
Helemaal los van de laatste instagram post van iemands 
favoriete internet beroemdheid of politicus in spe, wiens 
ideeën opgesomd kunnen worden in een clip van 20 se-
conden. Wij willen manieren vinden om te communiceren 
over onze ideeën, dromen en frustraties over deze wereld 
met daarbij alle complexiteit en moeilijkheden die ze mee-
brengen, en dit de benodigde aandacht en zorg geven 
zonder ooit te hoeven concurreren met aantallen volgers, 
trendy slogans of makkelijke antwoorden. Ook willen we 
dat deze ideeën belanden in de handen van onbekenden, 
die de publicatie spontaan tegenkomen. Niet gebaseerd 
op algoritmes van google of facebook die bepalen bij wie 
deze ideeën mogelijk passen. Wij houden van toevallige 
ontmoetingen, dat we via via horen van iemand die de Ru-
moer toegestopt kreeg of het vond in een mapje op straat. 

We hopen dat deze publicatie je bereikt als een voorstel 
om te bediscussiëren, te verdiepen, en in de afwijzing van 
macht en onderdrukking in je leven te duiken. En we kij-
ken er altijd naar uit om de praktische consequenties van 
deze afwijzing verwezenlijkt te zien in het echte leven.

Maar laten we nu eens wat horen van onze lieve RU-
MOER editors (Pippi, Nobody, Joe en Boy) over wat hen 
tot deze publicatie brengt, want niet alleen waarop maar 
ook wat we schrijven doet ertoe.

Waarom Ik schrIJf?  -PIPPI Langkous

Je hebt mijn flessenpost gevonden!

Waarom ik deze geschreven heb? Omdat het er voor mij 
toe doet om mijn gedachtes en gevoelens te articuleren 
over deze gestoorde wereld waar ik zo erg graag niet in 
wil leven. Ik wil niet vallen voor de massa die denken dat 
ze het beter weten dan mij en ik wil iets anders delen dan 

wat geforceerd wordt overal om ons heen.
En waarom ik op papier publiceer? Tja, aangezien het 
overduidelijk veel fijner is om papier mee te nemen naar 
onbewoonde eilanden dan je smartphone. Geen antennes 
of verbinding nodig. We krijgen zoveel input en snelle sti-
muli van onze gedigitaliseerde wereld, en ik denk dat een 
pop-up-loze leeservaring het een betere maakt. Anders 
dan een link om op te klikken of letters op een scherm kan 
je er fysieke interactie mee hebben. Bewaar het, dump 
het, geef het door, lijm het tegen het plafond.

Lui in de zon liggend, kan ik mijn gedachten en ideeën 
delen met mijn compagnons door de boeken, pamfletten 
of magazines die we meegebracht hebben door te geven. 
Tijd nemen om lui te zijn en van het leven genieten is be-
langrijk. Net als tijd nemen om te lezen, om na te denken, 
te discussiëren – als dit niet al dezelfde tijd is.

Hierna is het papier prima om een (kamp)vuur mee te 
starten of een papieren bootje van te vouwen om naar je 
wildste fantasieën te vertrekken.

Waarom Ik schrIJf?  -NOBODY

Schrijven is het proces dat mij in staat stelt om te beginnen 
met een simpel idee en hiermee aan de haal te gaan – om 
het van verschillende kanten te bekijken. Verschillende 
woorden te proberen, om de wirwar van input, passies en 
impulsen van de wereld om mij heen samen te brengen 
en het te veranderen in iets tastbaars.

Mijn omgevingen zitten vol met geluid, signalen, informa-
tie en nieuws. Op elke willekeurige dag wordt ik gebom-
bardeerd met de meest recente advertenties van klote 
dingen, waar ik echt niet meer zonder kan, een natuur-
ramp ergens in de wereld, een nieuw repressie project 
dat meer gehoorzaamheid eist en de beweegruimte in de 
marge van haar controle nog meer beperkt.

Wanneer ik schrijf ben ik niemand, heb ik geen vaste 
vorm, identiteit of rol die mij definieert. En  daarom is het 
misschien mogelijk dat deze woorden en ideeën een leven 
leiden buiten mij om en bij anderen kunnen resoneren.

Dit magazine schrijven is een proces van discussie met 
mijn naaste vrienden, Pippi, Boy en Joe. Het is een ma-
nier voor ons om elkaar te stimuleren een wereld buiten 
de verstikking om ons heen in te beelden en te verlan-
gen. Door te schrijven transformeren wij onze dagelijkse 
ervaringen, gevoelens en emoties in ideeën, woorden, 
gedachten en daden. En door deze te delen verdiepen wij 
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onze analyse over de wereld, over macht en onderdruk-
king, waar deze bestaan in onze levens, en verscherpen 
wij ons vermogen om hiertegen te handelen, samen en 
alleen. Door deze discussies te veranderen in geschreven 
woorden om te delen met ieder die geïnteresseerd is om 
ze te lezen - en misschien zelfs reageert met hun eigen 
woorden, gebaren of daden- beginnen wij leven te geven 
aan onze ideeën, en creëren wij een kleine breuk in wat 
ons omringt, om nieuwe dynamieken zuurstof te geven. 
Actie heeft tenslotte woorden nodig om te kunnen bloeien 
en ideeën hebben actie nodig om niet te vervallen in stag-
nerende slogans in magazines.

Dit is een hoop om te eisen van de simpele daad van 
schrijven en printen, maar met enige bescheidenheid en 
vastberadenheid is het misschien mogelijk om onze posi-
tie te bepalen, onze koers te plotten en te vertrekken naar 
de onbekende horizon van de ondermijning van macht en 
onderdrukking om ons heen.

Waarom Ik 
schrIJf? 
-WHITE 
COLLAR 
JOE

Ik schrijf omdat 
ik mij opgesloten 
voel.

Omdat een hoop 
van ons gedwon-
gen worden om 
de hele dag in 
kantoren te zit-

ten, onze levens weg te staren naar schermen. Kantoren, 
die fantasieloze plekken, met saaie collega’s en beteke-
nisloze gesprekken. Daar zittend, dromend over de dag 
dat we ze allemaal vertellen om op te rotten, weg te ren-
nen en vrij te zijn. We weten allemaal waar we moeten 
beginnen, ontslag nemen, stelen wat we nodig hebben en 
de rest in de fik steken. Maar op de ene of andere manier 
blijven we gevangen. We blijven doorgaan met deze ma-
nier van leven, doorgaan met deelnemen en het systeem 
versterken, een systeem dat niets produceert dan dood, 
dode natuur, dode relaties, dode entertainment, dode tijd.

Dus ik schrijf. Ik schrijf om een leven voor te stellen dat 
anders is dan het huidige. Om mijn geest te verscherpen, 
creatief te zijn, momenten te nemen om stil te staan en 
de wereld om ons heen te analyseren. En ik schrijf om 
vreugde te voelen, vreugde bij het inbeelden van aanval-
len, vreugde bij het zien van mensen die lezen wat ik heb 
geschreven, vreugde met de discussies die daaruit vol-
gen. En vreugde bij de gesprekken met onbekende men-
sen, gevoerd door middel van de pagina’s.

Dat is waarom ik, wat ik geschreven heb, op fysieke pa-
gina’s publiceer. Weg van de gloed van schermen die 
ons gevangen houdt. Om boos te blijven, mijzelf kracht 

te geven en manieren te vinden om te vechten. Zodat we 
samen kunnen ontsnappen aan dit leven en alles kunnen 
slopen wat ons probeert erin terug te trekken. 

Waarom Ik 
schrIJf? 
-BOY
ZONDER-
MAN

Ik heb schrij-
ven voor bazen 
of docenten 
nooit leuk ge-
vonden. Ik vind 
het wel leuk om 
punk-nummers te schrijven of dramatische poëzie en ook 
romantische brieven naar vrienden. Maar het meeste hou 
ik ervan om op muren schrijven. Mijn woorden zijn gericht 
naar elke ziel die toevallig langsloopt. Ik hoef niemand te 
overtuigen. Ik wil mensen opjutten om te slopen wat hun 
sloopt. De massa zal het ermee eens zijn of niet, ik ontken 
zelfs het bestaan van de massa. Ik wil niet praten met de 
massa, ik wil praten met mensen. De massa zit op insta-
gram of facebook. De mensen zijn te vinden op straat.

Ook verveelt het mij om te praten met klassieke anarchis-
ten. De syndicalistische organisatie-geobsedeerde oude 
bokken. Ze blijven oreren over de massa maar zijn gigan-
tisch irritant en kunnen niet voorbij hun eigen blauwdruk 
kijken. Maar ook de individualistische alleenstaande ni-
hilist of theoretisch orthodoxe anarcho’s irriteren mij. Ze 
schrijven nieuwe programma’s zonder het door te heb-
ben. Ze kunnen geen normaal gesprek hebben op straat, 
ze worden bang zodra ze met een echt mens moeten 
praten.

Een andere groep waarmee ik geen zin heb om te pra-
ten zijn de rechtvaardige activisten. Ze willen het systeem 
hervormen terwijl ze claimen oh zo opstandig te zijn… Ze 
geven om hun publieke imago en willen redelijk overko-
men. Ze willen samenwerken met verachtelijke figuren, 
alles om maar iets gedaan te  krijgen. Over een paar jaar 
zijn het allemaal politici, journalisten, academici en den-
ken ze totaal niet meer over strijd.

Maar goed, de vraag was eigenlijk waarom ik schrijf. Ik 
moet schrijven, om zuurstof te geven aan de druk van 
deze samenleving, om te begrijpen wat het is dat de in-
ternationale oorlogen, onderdrukking en andere misère 
vooruit helpt. Schreeuw het met grote letters op de muren. 
Ik moet het eruit laten en wil het bespreken met ande-
ren, met zo veel medeplichtigen als mogelijk, ook al is het 
maar voor een one night stand.



Rumoer - anarchistische uitgave                      #5 - winter 21-224

Op een late november avond in een gezellige woonka-
mer, vond het volgende gesprek plaats over een serie 
grote protesten op verschillende plekken in Nederland 
tegen de wooncrisis, waar bij sommige van deze de-
monstraties een duidelijke anarchistische aanwezig-
heid was. Veel van de discussies achteraf betroffen 
vooral het politieoptreden, omdat zij met geweld rea-
geerden op de aanwezigheid van het anarchistische 
of zwarte blok. De politie gebruikte drones om alles 
op te nemen en maakte ook veelvuldig gebruik van 
hun knuppels, mensen in hun gezicht en op het hoofd 
slaand. Wij denken dat het belangrijk is niet te verzan-
den in klagen over politiegeweld, maar dat we moeten 
bespreken hoe we het de volgende keer beter kunnen 
doen! 

N4N4: Hey, hoe was de demo in Amsterdam?

N1N1: Ik was er ook niet de hele demo bij, maar ik 
hoorde dat het tot de poging tot kraken allemaal heel 
gemoedelijk verliep, maar er vanaf het begin af aan 
een grote politieaanwezigheid was rond het blok. Toen 
het anarchistische blok, of hoe je het ook noemen wil, 
zich afsplitste, werd het onmiddellijk een gespannen 
situatie. Dat was nog ver voordat er werd geprobeerd 
een pand te kraken.

N4N4: Trouwens, was er een oproep voor een anar-
chistisch blok of een zwart blok?

N2N2: De oproep was, voor zowel Amsterdam als Rot-
terdam, voor een anarchistisch blok, maar mensen 
interpreteerden dat als: laten we ons helemaal in het 
zwart kleden. Niet omdat ze dachten dat een anarchis-
tische oproep betekende dat er iets ging gebeuren, 
maar schijnbaar dachten ze dat je je anarchist-zijn uit 
door je volledig in het zwart te kleden.

N4N4: Dus jij zei dat het anarchistische of zwarte blok, 
ik weet niet of dat nou hetzelfde is maar… Dus, waren 
de mensen in zwarte kleding daadwerkelijk voorbereid?

N1N1: Ik denk dat een deel van het blok zich zeker 
wel voorbereid had, maar niet op hoe snel de politie 
reageerde en niet voor deze hoeveelheid geweld van 
de politie. En sommige mensen hadden zich totaal 

niet voorbereid. Maar de meeste hadden zich toch wel 
voorbereid op agressie en repressie.

N4N4: Waren ze ook klaar om aan te vallen? Een beet-
je een rotvraag maar… Omdat ik gewoon als ik aan het 
zwarte blok denk, denk aan mensen die klaar staan om 
iets te initiëren…

N1N1: Het is ook grappig dat de meeste mensen die 
echt iets deden qua directe actie veelal geen zwart 
droegen.

N4N4: Was dit ook zo in Rotterdam? Waren mensen 
voorbereid? Omdat het ook weer blackbloc outfit was 
zeg maar… Je weet wel die hele dresscode?

N1N1: Nou, er was een oproep voor anarchistische 
aanwezigheid en mensen interpreteerden dit als black-
bloc dresscode. Maar er was geen plan, of een strate-
gische reden je zo te kleden. Over dit thema zag ik wel 
een grappige quote van de politie: “Politiemedewerkers 
in burger werden vervolgens door de Black Block groep 
geconfronteerd met beledigingen, werden in persoon 
aangewezen en aangeraakt door deze demonstranten. 
Hierop heeft de commandant ter plaatse hen gewaar-
schuwd om hiermee te stoppen. Toen dit voortduurde 
is een persoon aangehouden.” Daarna veranderde de 
sfeer.

N3N3: Dat brengt ons ook tot de vraag van hey, wat is 
eigenlijk de reden om je in het zwart te kleden? Kan het 
handig zijn? Dat moet je echt van tevoren overwegen 
en met je groep bespreken voordat je naar dit soort 
bijeenkomsten gaat.

N4N4: Denk je dat de smeris in Amsterdam wist dat er 
iets ging gebeuren?

N1N1: Ja maar ik denk dat ze zelf niet precies wisten 
wat. Want ze lieten het blok gewoon van de demo af-
splitsen. Ze vermoeden wel dat er iets aan zat te ko-
men en ze waren gewoon aan het wachten op  iets 
ongewoons.

N2N2: Ik denk dat een positief ding was dat er veel 
mensen waren die nog niet zoveel ervaring hebben 

EEN stIekeme opname van een gesprek 
tussen vrIenden over de recente 
woonprotesten

I know Places - PerspectIeVEN 
OP DE WOONSTRIJD 
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met demo’s of kraakacties, die niet 
wisten wat ze konden verwachten 
omdat ze gewoon nog geen erva-
ringen hadden op dit gebied. Maar 
de anderen wisten wat ze deden en 
hielden stand. Het was goed om te 
zien dat de wat meer ervaren men-
sen vooraan communiceerden met 
de mensen verder achteraan. En 
zelfs toen ze klappen kregen ble-
ven checken of iedereen oké was, 
door te zeggen, hey ik weet dat het 
eng wordt maar we doen dit samen.

N1N1: We kunnen trouwens ook 
stoppen met spreken over een 
zwart blok in Amsterdam, zodra de 
politie ingreep en mensen geket-
teld werden was er daar geen spra-
ke meer van. 

N1N1: En de dynamiek in Rotter-
dam was ook niet van hé, laten we 
met elkaar praten, jullie zijn mijn crew, of jij bent mijn 
maatje---

N3N3: Nou er was best veel communicatie in de zware 
situatie toen we ingesloten werden. Mensen checkten 
wel bij elkaar of ze oké waren. Maar in beide steden 
was het te weinig en te laat omdat het pas begon toen 
de smeris ingreep en mensen al ingesloten waren, en 
geslagen en gearresteerd werden.

N4N4: En misschien nog wel meer shocking: in het tijd-
perk van sociale media hebben mensen de gewoonte 
gekregen alles wat er gebeurt te filmen. Ze realiseren 
zich niet dat ze veel bewijsmateriaal aan het verzame-
len zijn voor de politie en officier van justitie, tegen de 
mensen waar ze naast staan. We moeten mensen echt 
duidelijk gaan maken dat ze moeten kappen met dit 
rare filmgedrag.

N3N3: Misschien is het een centrale vraag waarom het 
belangrijk zou zijn voor anarchisten om op deze grote 
evenementen aanwezig te zijn? En specifiek, op deze 
woonprotesten?

N1N1: Er zijn denk ik twee antwoorden daarop. Eén, 
ik denk dat het belangrijk is dat er ook anarchistische 
aanwezigheid zichtbaar is tussen al die politieke partij 
-mensen die daar rondlopen. Om een ander geluid te 
laten horen, dat er ook mensen zijn die daar niet van 
houden en dat deze mensen hun problemen niet laten 
oplossen door politieke partijen. De politici komen na-
tuurlijk weer met beloftes over hoe ze de woningcrisis 
gaan fixen, maar zij hebben juist de condities gemaakt 
waardoor dit kon gebeuren.
Het tweede punt over anarchistische aanwezigheid is 
voor mij het belang van directe actie in de woonstrijd, 
snap je, elk zelf georganiseerd initiatief dat verder gaat 

dan alleen op komen dagen voor een demonstratie, 
omdat anarchisten meestal degene zijn die directe ac-
ties voorstellen, zoals kraken...

N4N4: Maar hoe was het dan om naast die politieke 
partijen te lopen?

N1N1: Dat heb ik niet gedaan!
[iedereen lacht] Ik wist dat er op een bepaald moment 
een directe actie gedaan zou worden, waar ik het he-
lemaal mee eens was dus ik besloot alleen daar aan 
mee te doen.

N4N4: We worden vaak en overal in onze levens ge-
confronteerd met rottige politieke organisaties… Maar 
hoe is dat in de context van een demo?

[grappige gezichtsuitdrukkingen]  

N2N2: Ik denk eigenlijk dat anarchisten niks te zoeken 
hebben op deze demo’s. Ik geloof niet dat het een in-
terventie is die duidelijkheid of kracht geeft aan anar-
chistische ideeën, praktijk of strijd. In het beste geval 
geeft het een mogelijkheid tot het oefenen van samen 
op straat zijn... En om gewend te raken aan samen 
handelen. Maar dat was niet het geval in Amsterdam 
of Rotterdam, deels omdat het blok relatief passief was 
tot dat de politie ingreep. En dan zijn deze demo’s ge-
woon een gigantische afleiding van het potentieel dat 
anarchisten hebben die ervoor kiezen om samen te 
gaan zitten en besluiten waar ze zich mee bezig willen 
houden, en daarnaar handelen. Dat past binnen een 
groter patroon waarin er voor strijd wordt gekeken naar 
sociale bewegingen en een afhankelijke relatie met het 
brede linkse spectrum ontstaat, welke onze potentie 
meer limiteert dan mogelijkheden of kracht geeft.

N4N4: Ik weet het niet zeker… Wat dan met die nieuwe 

R
otterdam

, oktober  2021
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mensen die misschien een fijne ervaring op straat op 
hadden kunnen doen?

N1N1: Dat is niet gebeurd… Maar er zijn wel wat nieu-
we contacten gelegd.

N2N2: Maar is er voor een ‘goede straatervaring’ perse 
anarchistische aanwezigheid nodig? Is dit überhaupt 
een doel voor een anarchistische aanwezigheid?

N4N4: Laten we zeggen dat er nog een demo aankomt. 
Wat kunnen we hier dan van leren, voor een nieuw an-
archistisch blok... Wat is cruciaal om te veranderen of 
toe te voegen?

N3N3: Ik denk dat het heel goed zou zijn om geprinte 
dingen mee te nemen, posters en flyers die we uit kun-
nen delen…

N4N4: Of de Rumoer. [Er vallen wat vreemde blikken]

De afgelopen maanden is er in Nederland in verschil-
lende steden een golf van protesten geweest rond het 
thema van woonstrijd, en dan vooral rond het gebrek 
aan betaalbare woningen, sociale huur, en de toegeno-
men dakloosheid. Deze demo’s werden georganiseerd 
door (grote) organisaties zoals studentengroepen en 

ZOMAAR EEN ZONDAG

N3N3: Of wat graffiti onderweg. Met geprint materiaal 
en graffiti die achterblijft langs de route is er iets dat 
achter blijft, een echo van de spirit van de demonstra-
tie nadat deze voorbij is. En vaak is het niet het beste 
moment voor directe actie- Of tenminste, verschillende 
acties hebben verschillende dingen nodig. Soms is in 
een blok, zwart of anders, niet het beste moment. Som-
mige acties zouden makkelijker zijn buiten een demo, 
in ieder geval deels omdat er dan minder politie in de 
buurt is. Maar ik denk wel dat het mogelijk is iets te 
doen vanuit een blok of een demo, en het zou helpen 
vertrouwen op te bouwen en elkaar wat beter te leren 
kennen. En wie weet wat er kan gebeuren als er ruimte 
is voor spontaniteit en het onverwachte?

N4N4: Inderdaad, iets wat we nog niet besproken heb-
ben is de effectieve stap die mensen namen door hun 
kunstobject te gebruiken om de politielinie te breken 
zodat mensen konden ontsnappen! Dat was een sterk 
moment, dat alleen kon gebeuren doordat mensen snel 
in allerlei richtingen communiceerden, en het moment 
en de omstandigheden gebruikten.

N1N1: Dat is ook waarom het voor mij heel belangrijk 
is om te begrijpen en te bediscussiëren wat de voorde-
len zijn van de zwarte blok tactiek. Wil je symbolisch 
laten zien dat we met deze demonstratie meelopen 
maar er niet echt onderdeel van zijn? Of is het omdat je 
daadwerkelijk iets gepland hebt en je op deze manier 
beschermd kan worden door de groep? Want het lijkt 
toch vooral alsof mensen niet hebben nagedacht over 
hun strategie. Deze dresscode is een tactiek. Maar als 
je het enkel gebruikt om een statement te maken, wat 
probeer je daar eigenlijk mee te zeggen? Het kan direc-
te actie zelfs moeilijker maken in plaats van veiliger, en 
het is zeker niet de enige manier om het doel van ano-
nimiteit of opgaan in de massa voor elkaar te krijgen.

N3N3: In Tilburg is het blijkbaar nog anders verlopen. 
’s Ochtends al bezocht de politie enkele bekende an-
archisten op hun huisadressen om hen te intimideren. 
Daarnaast heeft de gemeente de organisatie onder 
druk gezet om de route naar een buitenwijk te verplaat-
sen vanwege te verwachten ongeregeldheden. Na de 
officiële demonstratie besloot het anarchistische blok 
daarom nog een tocht door het centrum te maken, zon-
der dat de politie de mensen of hun route kon controle-
ren… Veel fijner!

formele buurtorganisaties, en trokken de aandacht en 
deelname van een groot deel van traditioneel links, 
waaronder veel politieke partijen, en ook van wat anar-
chisten. In het algemeen lijken deze demo’s voor velen 
belangrijk te zijn omdat zij misschien wel de sterkste ui-
ting van sociale ontevredenheid (of onrust) sinds enige 
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Over uitbreiding van vijandigheid en conflictualiteit

Wij denken dat de strijd tegen gentrificatie, of op zijn 
minst de processen van transformatie van de stad, een 
interessant uitgangspunt voor anarchisten kan zijn om 
deze strijd tot een punt te brengen dat verder gaat dan 
betaalbare huisvesting, omdat het de potentie heeft om 
naar veel van de vormen van macht in ons dagelijks 
leven te gaan: uit de strijd om huur en huisvesting ko-
men vragen op over geld, werk en uitbuiting door ba-
zen, bankiers en tech-bros; onderdrukking door politie, 
rechtbanken, sociale woningbouwcorporaties; bureau-
cratieën, huisbazen, privébezit en financiële specula-
tie; de slimme stad, online-bestaan, app-groepen; en-
zovoort.

Wij zien anarchistische interventie in strijd als verban-
den leggen tussen en de strijd uit breiden tegen alle 
systemen van overheersing. Macht en overheersing 
zijn overal in ons leven, maar we kunnen er alleen te-
gen strijden in specifieke projecten en manifestaties; 
het maken van de connectie - in woorden en daden 
- tussen een specifieke strijd en het deel ervan in een 
totaliteit verbreedt mogelijkheden. Maakt het mogelijk 
voor strijd zich uit te breiden, voor experimenten met 
nieuwe methoden, en beperkt de mogelijkheden terug 
gekaapt te worden in het politieke spectrum en demo-
cratische hervorming.

In duidelijke taal: wat we willen is de uitbreiding van con-
flict naar alle aspecten van het leven, naar alle sferen 
waar dominantie en kapitalisme zich hebben geworteld. 

tijd in dit land zijn.
Voordat we ons laten meeslepen in deze opkomende 
sociale beweging, willen we de tijd nemen om te kijken 
naar een aantal dynamieken die dit moment aanwak-
keren, en een weg vooruit voor te stellen die ons kracht 
en ruimte geeft om te experimenteren op onze eigen 
(anarchistische) voorwaarden.

Legitimiteit en Links

Als we ons bezig willen houden met deze strijd, moeten 
we in staat zijn dit te doen zonder in de val te lopen 
en te vallen voor de logica van legitimiteit, in de ogen 
van een vermeende “publieke” opinie, noch door eni-
ge acceptatie of tolerantie van de rest van Links. Wij 
zouden liever zien dat onze kameraden en vrienden, 
of anarchisten in het algemeen, Links behandelen als 
een barrière voor bevrijdende perspectieven - zowel 
in theorie als in de praktijk - in die zin dat wij politici, 
lobbygroepen, NGO’s als essentiële onderdelen zien 
van het verrotte systeem waar we vanaf proberen te 
komen - een barrière die herstelt of hindert door bemid-
deling met autoriteit, door eisen te stellen aan de staat 
en instituties, door het democratisch-politieke terrein te 
accepteren. We zouden zelfs zo ver kunnen gaan als te 
zeggen dat we graag zouden zien dat anarchisten ac-
ties en ideeën opeisen die Links van ons vervreemden, 
die elke samenwerking of gedeelde ruimte van strijd 
onmogelijk maken, juist omdat we denken dat het op-
bouwen van een cultuur van revolutionaire/subversie-
ve strijd noodzakelijkerwijs vereist dat we Links net zo 
aanvallen als elke andere vijand.

Afgezien van georganiseerd links (of rechts wat dat be-
treft...), volgen sommige anarchisten misschien meer 
‘populaire’ vormen en momenten van strijd omdat ze 
willen dat hun projecten aansluiting vinden bij het pu-
bliek, de mensen, de niet-anarchisten, etc. Wij vrezen 
dat het zoeken naar legitimiteit of zelfs een zekere 
mate van publieke steun of ‘relevantie’ onze strijd be-
perkt tot het terrein van de politiek, eisen stellen, en het 
wachten op ‘het juiste moment’. Het lijkt absurd om een 
wereld voor te stellen zonder hiërarchie en overheer-
sing, en om van mensen te verwachten dat ze uit de 
begrenzingen van hun leven breken om voor vrijheid te 
vechten als we rondhangen in de meest democratische 
en acceptabele ruimtes.

Praktisch gezien kan dit vele vormen aannemen, maar 
marcheren in lijn met welke politieke partij dan ook, 
vreedzaam deelnemen aan hun cyclus van eisen-pro-
testen-democratische initiatieven voor hervormingen, 
is misschien niet het meest logische of vruchtbare uit-
gangspunt voor een anarchistische strijd vrij van verte-
genwoordiging en autoriteit. In plaats van toe te staan 
dat een of ander vaag idee van ‘het publiek’, de pu-
blieke opinie, of linkse traditie bepaalt wat legitiem is, 
willen we handelen met de volledige kracht van onze 
overtuigingen, en de middelen vinden om duidelijk te 
communiceren waarom we handelen. 
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Via een heel aardige email.

Oktober 2021

Ik weet, het is de normaalste zaak ter wereld, maar 
ik blijf het knettergek vinden: die dagelijkse ratrace in 
de ochtendspits. Massaal en zwijgzaam bewegen de 
nog slaperige lichamen zich voort, opgejaagd door de 
ongenadige wijzers van de klok. Op automatische pi-
loot naar werk, school of een zoveelste afspraak met 
een sociaal assistent. Inmiddels heeft het dagelijkse 
verkeersinfarct van de ochtendspits weer de proporties 
van voor de pandemie bereikt – het rijk der vrijheid, 
weet je wel. 

Gedisciplineerd, lijdzaam en productief zullen we we-
zen! Af en toe loop ik er zelf ook tussen, stilletjes vloe-
kend op het systeem, op mezelf en op de beker slappe 
en te dure koffie in mijn hand. Gelaten haasten we ons 
allemaal naar waar de economie, het schoolsysteem 
of de overheidsdiensten ons hebben willen. Je hoopt 
gewoon dat er ooit eens iets onverwachts gebeurt. Dat 
die hele dolgedraaide normaliteitsmachine stilvalt en er 
opeens tijd is voor … iets anders. 
Iets anders, kan je wel zeggen, is wat er gebeurde 
in Limburg op dinsdag 28 september. Toen de eerste 
chauffeurs van de Lijn [Vlaamse vervoersmaatschap-
pij] afgrijselijk vroeg uitreden merkten ze al snel dat er 

NIET ZOMAAR EEN OCHTENDSPITS
135 LIJNBUSSEN GESABOTEERD 
IN BELGISCH LIMBURG

De manier waarop we dit 
conflict vorm zouden wil-
len zien krijgen is chao-
tisch en met een open 
einde, aangezien dit on-
eindige mogelijkheden in 
zich heeft. De vraag voor 
ons is hoe deze praktijk 
duidelijk, simpel en met 
overtuiging uit te dragen, 
en hem te verspreiden 
op de manieren die we 
kennen en die we nog 
moeten ontdekken.

We zijn niet echt geïnte-
resseerd ons in te beel-
den welke bijdrage anar-
chisten zouden kunnen 
maken door te interveni-
eren in de huidige strijd, 
of de beweging ‘radica-
ler’ te maken. We heb-
ben een kleine allergie 
voor de suggestie dat anarchisten een een belangrijke 
rol moeten spelen in de woonstrijd door ‘directe actie’ - 
oftewel kraken - in te brengen. We stellen ons ‘directe 
actie’ - of aanval, zoals sommigen prefereren - voor als 
iets dat een breed scala van mogelijke acties omvat die 
andere richtingen uitgaan dan mensen helpen in hun 
basisbehoeften te voorzien (zij het op een directe ma-
nier). We wensen dat anarchistische ideeën complexer 
zijn dan vormen van sociale solidariteit (of wederzijdse 
hulp), en een manier voor kunnen stellen om te hande-
len tegen specifieke machtsprojecten - één die direct 
en zelf-georganiseerd is, zonder behoefte aan forme-

le structuren, legitimiteit, of het wachten op het goede 
moment om te handelen.

Als mensen besluiten dat deze woonstrijd een moment 
is om energie, tijd en aandacht in te steken, hopen we 
dat dit zal gebeuren met duidelijkheid en helderheid, in 
strijd met politieke logica’s en de lasten van oude tradi-
ties. Moed en warme groeten aan alle kameraden die 
voorstellen verspreiden en experimenteren met ver-
schillende manieren van handelen, zie jullie op straat.
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WEIGER DE CORONAPAS! 
EN ANDERE CORONA PUNTEN

Op het moment van schrijven tekent zich een steeds 
scherper beeld af van “het nieuwe normaal”. Stel je 
voor, vijf jaar geleden vertelde een goede bekende je 
het volgende:
“In Oostenrijk wordt een lockdown ingevoerd die enkel 
geldt voor mensen die zich niet hebben laten vaccine-
ren. In China worden je gezondheidsgegevens bijge-
houden in het sociaalkrediet puntensysteem. En in Ita-
lië mag je niet meer werken als je geen coronapas hebt 
(niet werken is opzich natuurlijk een goed idee, maar 
mensen zijn natuurlijk wel van die poen afhankelijk).” 
Had je diegene uitgelachen? Gevraagd of het wel goed 
met ze ging? Misschien zou je diegene voor een tik-
kie hysterisch uitgemaakt hebben. In ieder geval weten 
we nu dat het echt zo snel kan gaan, en dat baart ons 
zorgen voor de nabije toekomst. We worden nu on-
der meer geconfronteerd met de coronapas, maar wat 

staat ons nog te wachten?

Deze tekst heeft niet de intentie alle antwoorden met 
betrekking tot corona, vaccinaties en gezondheid op 
een rijtje te krijgen, of de waarheid aan jou te presen-
teren. Er zijn te veel onzekerheden en dingen die we 
niet weten. Wel weten we wat we vinden van contro-
le, repressie en uitsluiting. De staat legt onvoorspel-
bare, ineffectieve en verregaande maatregelen op en 
bewijst hiermee haar zogenaamde bestaansrecht aan 
de burger. De burgers worden getest op hun loyaliteit 
en uithoudingsvermogen (en kunnen zich tegelijkertijd 
goed over zichzelf voelen, wij zijn de redelijke men-
sen!). Degenen die het er niet mee eens zijn worden 
steeds harder aangepakt.

iets niet pluis was. Hun bussen bleken allemaal lekke 
banden te hebben. In de loop van de ochtend werd dui-
delijk dat in de depots van Hasselt, Winterslag en Be-
verlo niet minder dan 135 bussen waren gesaboteerd. 
Onbekenden moeten tussen middernacht en 4 uur ’s 
ochtends de stelplaatsen zijn binnengedrongen. Bij de 
meeste bussen sneden ze bij minstens één band het 
ventiel weg, waardoor de voertuigen in een oogwenk 
onbruikbaar werden. 

En zo draaide de ochtendspits danig in de soep. Ik weet 
wel dat de meeste ochtendspitsers het waarschijnlijk 
vooral heel vervelend zullen hebben gevonden. Dat ze 
licht wanhopig op hun smartphones naar een oplos-
sing zullen hebben gezocht. Maar ik durf toch ook te 
vermoeden dat er velen zullen hebben gedacht: ‘Foert, 
vandaag ga ik mooi niet naar waar ze me verwachten’. 
Ik hoop van harte dat ze iets moois van hun dag heb-
ben gemaakt! Tenslotte zal er ook wel her en der in 
een rebels hoofd een klein lampje zijn gaan branden: 
‘Tiens, Tiens. Kijk eens aan wat er toch allemaal moge-
lijk is met een beetje moed en een beetje inventiviteit.’ 
Over de motieven van de saboteurs tast men in het 
duister. Feit is dat er voor dit soort van daden zeer veel 
goede redenen te bedenken zijn. Het openbaar vervoer 
is een onmisbaar tandwiel in de economische machine 
waarvan we het dodelijke ritme allemaal kennen. 

Toch misschien een hypothese. Nauwelijks enkele da-
gen voor de grootschalige sabotage was er in enkele 
sectoren een staking. Het was de eerste keer dat bij 
de Lijn de zogenaamde ‘minimale dienstverlening’ van 
toepassing was: stakers moeten dan minstens 24 uur 

op voorhand schriftelijk aan de bazen laten weten dat 
ze niet zullen werken, zodat een alternatieve dienst-
regeling kan worden georganiseerd. Ook al wordt er 
meestal voor erg banale redenen gestaakt – en niet 
om pakweg de algemene opstand te ontketenen - , het 
blijft een krachtig wapen om alles stil te leggen en strijd 
te voeren. Met de minimale dienstverlening wordt deze 
kracht gebroken. Maar goed, de saboteurs hebben 
overtuigend aangetoond dat je niet per se met velen 
hoeft te zijn om de boel alsnog plat te leggen. En dat 
allemaal zonder het op voorhand schriftelijk te laten 
weten. 

De vakbonden konden er overigens niet snel genoeg 
bij zijn om zich uitdrukkelijk van de sabotage te dis-
tantiëren. Ze vragen ook aan de directie om dringend 
camera’s te plaatsen op de stelplaatsen, las ik in de 
krant. Ineens moest ik denken dat de vakbond eigenlijk 
ook een soort ventiel is. In de bus rijden de bazen, de 
politici, de aandeelhouders en de flinke burgers. In de 
banden zitten ‘de werknemers’* op elkaar gepropt. Ze 
puffen van vermoeidheid of blazen van woede en zo 
verhoogt de druk in de band. Telkens wanneer de druk 
in de banden te hoog wordt kan er via het ventiel – de 
vakbond – wat lucht ontsnappen. Maar niet te veel! De 
bus moet immers kunnen blijven rijden. Als de bazen 
wat druk willen bijpompen doen ze dat eigenlijk meest-
al ook gewoon via de vakbond, want wie anders zal de 
werkers een zoveelste ‘compromis’ doen aanvaarden? 
Best ook dat ventiel maar wegsnijden dus. 

*In vroegere, minder gepacificeerde tijden was het 
woord ‘loonslaven’ in zwang.

NIET ZOMAAR EEN OCHTENDSPITS
135 LIJNBUSSEN GESABOTEERD 
IN BELGISCH LIMBURG
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Van klimaatcrisis naar pandemieën en de wereld 
die deze veroorzaakt

De verspreiding en ontwikkeling van Covid-19 is on-
losmakelijk verbonden met het huidige mondiale syste-
em van meer of minder kapitalistische of democratische 
varianten volledig gebaseerd op roofbouw, uitbuiting, 
armoede en oorlog. Op deze factoren, maar ook op iets 
als klimaatverandering, wordt zeker niet met eenzelfde 
daadkracht geanticipeerd als op deze rottige ziekte. Dit 
terwijl de bijbehorende vernietiging van natuurlijke ha-
bitats bijdraagt aan het ontstaan van nieuwe ziektes.

Wel worden er op veel plekken in de wereld, vanuit ver-
schillende strategieën en motivaties verregaande maa-
tregelen genomen om het 
virus in te dammen. De 
lijnen tekenen zich nu af 
langs gevaccineerd/onge-
vaccineerd, of dat nu tus-
sen rijkere en armere lan-
den of inwoners ter plekke 
is. Op zich is het geen gek 
idee dat deze pandemie 
bestreden moet worden, 
maar wat is het verschil in 
urgentie met bijvoorbeeld 
klimaatverandering, welke 
mensen al een tijd van het 
leven beroofd. Is het om-
dat dit nu eens vanuit de 
wijde wereld onze eigen 
levens raakt? 

Degenen die winst maken 
door de pandemie zijn, zo-
als altijd, grote bedrijven 
waarvan maar een fractie 
van de wereldbevolking 
profiteert. Denk aan de 
farmaceutische bedrijven, 
webwinkels, de ontwikke-
laars van corona-apps en 
technologieën om vanuit 
huis te kunnen werken. Het is dezelfde groep mensen 
die geld verdient aan het uitbuiten van de natuur (maar 
zichzelf wel als steeds groener verkoopt). 

Over de hele wereld gaan mensen de straat op om zich 
te laten horen tegen de maatregelen. Regelmatig wor-
den deze protesten aangegrepen door extreemrechtse 
figuren om hun haat te zaaien. Maar laat dat de ver-
warring niet vergroten: een maatregel als de corona-
pas heeft met gezondheid of solidariteit niets te maken. 
En ertegen zijn niets met extreemrechts.

Coronapas en controle

Al snel na invoering van de pas werden er hier in Ne-
derland websites gemaakt waarop mensen hun coro-

napas delen. Er staan QR-codes op een nagemaakte 
app die goed werken. Deze codes zijn gedeeld door 
mensen die ook hun initialen en geboortedatum erbij 
noemen, aangezien je officieel ook je ID moet laten 
zien wanneer je gecheckt wordt. Solidariteit… en in 
ieder geval een middelvinger naar technologische con-
trole.
De machthebbers gebruiken intimidatie en controle om 
de vaccinatiegraad te verhogen. Net zo treurig is de so-
ciale controle en uitsluiting die de coronapas met zich 
mee brengt. Als je niet wil of kan meewerken met een 
of andere QR code, kan je niet met je tante naar de 
bioscoop of met je collega’s naar de kroeg en moet jij 
dus uitleggen waarom je daar geen zin in hebt. Hore-
ca-, theater- en sportschool-medewerkers mogen jouw 

identiteit controleren… 
En ook in Nederland 
wordt openlijk gesproken 
over het introduceren 
van de coronapas voor 
werk en school. Wanneer 
gaan de alarmbellen af? 
Het kiezen voor vaccina-
tie, of juist om het niet te 
doen, is een intieme en 
persoonlijke afweging. 
Het gaat om jouw lijf, je 
gezondheid. Niemand 
heeft zich daarmee te 
bemoeien of je te veroor-
delen. 

De coronapas is een 
vorm van repressie, 
maar ook een chanta-
gemiddel. Laat je niet 
gek maken! Dit is ona-
anvaardbaar, wij doen er 
niet aan mee. Weiger het 
downloaden en tonen 
van deze flauwekul. Wij 
zijn er van geschrokken 
dat zogenaamde soci-
ale ruimtes, bijvoorbeeld 

voormalig gekraakte en nu gelegaliseerde plekken, de 
maatregelen klakkeloos overnemen. Vorige week had-
den jullie nog een benefiet voor mensen zonder papi-
eren, en nu moet iedereen zijn persoonlijke gegevens 
delen bij binnenkomst? Hier is iets mis gegaan. Plot-
sklaps is iedereen een hulp-agent geworden. Iedereen 
moet anderen controleren, anderen oefenen juist weer 
druk uit op iedereen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de maatregelen snel zullen 
verdwijnen. Toezichts- en controlemaatregelen worden 
maar zelden teruggedraaid, ze zijn immers van grote 
meerwaarde voor de staat en het bijbehorende syste-
em. Sterker nog, de maatregelen zullen ook handig blij-
ken voor andere doelen; denk maar aan het volgen van 
de gezondheidsgegevens van Chinese burgers wat al 
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verbonden is met het centrale stelsel van sociale con-
trole door middel van technologie aldaar.

Vaccinaties

Wij willen weigeren om mee te gaan in het vieze spel 
van gevaccineerd/ongevaccineerd. We moeten schrij-
ven, praten en handelen op een manier die dat uitd-
raagt. Ieder maakt zijn eigen keuze. Er kunnen legi-
tieme redenen te noemen zijn voor beide opties. Maar 
de staat voert de druk op zijn bevolking op om zich 
zogenaamd verantwoordelijk te gedragen door een 
covid vaccinatie te krijgen. Het idee van het nemen van 
verantwoordelijkheid biedt mogelijkheden aan de staat 
om meer controle te krijgen. Wie niet meedoet is de 
sigaar, wie meedoet mag zich superieur voelen. Maar 
elke druk om iemand richting vaccinatie te duwen is 
problematisch. Des te vreemder dat het er momenteel 
op lijkt dat linksige types gezellig naast de VVD staan 
als voorstanders van meer uitsluiting, controles en be-
perkingen.

Er zijn redenen om geen vaccinatie te nemen, zoals 
een gezond wantrouwen in de medische en farmaceu-
tische industrie, de staat, enzovoorts. De moderne ge-
neeskunde is helemaal niet zo heilig, ook al is het ook 
regelmatig fijn dat er ziekenhuizen zijn. De medische 
wereld is niet foutloos en werkt niet altijd op basis van 
sympathieke motivaties. Ook als we er vanuit zouden 
gaan dat de beschikbare gegevens over de vaccina-
ties kloppen, zijn er nog veel dingen die we niet weten. 
Maar voor de medische discussie verwijzen we je ver-
der door naar je eigen favoriete (on)betrouwbare bron. 

Heeft schijnveiligheid eigenlijk wel zin

Groepsimmuniteit is een van de strategieën. Lokaal le-
vert dat al problemen op, maar het is heel onwaarschij-

nlijk dat de hele wereldbevolking hieraan kan en wil vol-
doen. Niet alleen vanwege bezwaren tegen het vaccin, 
maar ook vanwege de beschikbaarheid van het vaccin 
zelf. Rijke landen en de farmaceutische industrie leve-
ren veel minder vaccins dan beloofd aan arme landen, 
terwijl ze de patenten op de vaccins niet los willen laten. 
Dit virus blijft nog wel even, zelfs al is het alleen maar 
omdat er grove winst gemaakt wordt op de vaccins.

Alle aanbevelingen en maatregelen ten spijt verspreid-
en de virusdeeltjes zich steeds maar verder. Daar kun-
nen anarchistische deeltjes nog wat van leren! De maa-
tregelen tegen het virus bleken vaak helemaal geen zin 
te hebben (de avondklok om maar wat te noemen) of 
heel anders in elkaar te zitten (mondmaskers werden 
in eerste instantie afgeraden). Er wordt elke keer een 
programma gepresenteerd dat je veilig gaat houden 
zolang je de staat maar gehoorzaamt. Schijnveiligheid 
voor het leven. 

Het is inderdaad ingewikkeld allemaal. Maar laten we 
ons daar niet door afschrikken, dat zou ons toch niet 
passen? We moeten ons niet door rookgordijnen om 
de tuin laten leiden. We moeten ons niet door angst 
laten sturen (voor de ziekte of juist voor iemands oor-
deel over jouw keuzes). Onze vijanden zijn dezelfde als 
altijd: diegenen die macht over anderen willen hebben, 
die hen uit willen buiten en willen controleren. Net als 
diegenen die ten koste van de hele wereld willen leven, 
maar angstig en haatdragend zijn naar degenen die ze 
niet kennen. 

Dus. Zoals enkele Italiaanse kameraden onlangs for-
muleerden op hun poster: Geen coronapas, maar dat 
niet alleen! Geen coronapas, zeker! Maar ook geen ka-
pitalisme, geen grenzen, geen patriarchaat, geen God, 
geen politie en geen staat…

Hieronder vind je een interview uit de anarchistische 
periodiek Anathema, gepubliceerd in augustus 2021. 
We hopen dat deze woorden zullen resoneren met 
ervaringen en indrukken die hier de afgelopen tijd zijn 
opgedaan, vooral rond het delen van momenten van 
strijd en opstand op straat met onbekende mensen, en 
het omgaan met cycli van actie gevolgd door relatief 
rustige periodes, zoals tijdens de corona-rellen de af-
gelopen winter, of wat verder weg, tijdens reacties op 
politiemoorden op straat.

Dit interview is twee maanden geleden afgenomen, wat 
ook alweer twee maanden was na de gebeurtenissen, 
in Brooklyn Center Minnesota, van afgelopen lente. De 
rel in Brooklyn Center gebeurde in de context van de 

rechtszaak tegen Derek Chauvin, bijna een jaar nadat 
hij George Floyd vermoordde. Dit interview is een po-
ging om te reflecteren op de ervaringen van een deel-
nemer aan de gebeurtenissen in Brooklyn Center en te 
beschouwen wat deze ons kunnen vertellen over hoe 
zaken zich mogelijk zullen ontwikkelen in de toekomst. 
Voor vele van ons speelt de George Floyd opstand 
zwaar mee in onze gedachte wanneer we proberen 
te bedenken welke stappen nu te nemen. Wat duide-
lijk werd tijdens dit interview is dat tussen de George 
Floyd opstand en de Brooklyn Center rellen –ondanks 
de directe invloed en geografische ligging- een afstand 
bestaat. 
Ook al was de Brooklyn Center rel een voortvloeisel 
van de George Floyd opstand, het was ook een her-

DE BROOKLYN CENTER REL
EEN INTERVIEW
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innering dat de gebeurtenissen van vorige zomer niet 
herhaald konden worden. Nu, na een redelijk rustige 
zomer, lijkt het belangrijker dan ooit om naar voren te 
kijken in plaats van gefixeerd zijn op de opstand van 
vorige zomer. In dit interview verkennen we enkele ont-
wikkelingen en unieke karakteristieken van de opstan-
den in de nasleep van de George Floyd opstand.

Je was in Brooklyn Center in April. Kan je beschrijven 
wat er gebeurde?

Ja, er was een moord door de politie: Daunte Wright, 
20 jaar oud. Hij probeerde weg te rennen van de plaats 
waar hij gestopt werd. Er waren twee nachten van rel-
len – ik ga het een rel noemen, sommige mensen willen 
zeggen “het is geen rel, het is een rebellie.” Ik ga het 
gewoon een rel noemen. Mensen gooide zooi naar de 
politie. Er werd geplunderd met behulp van auto’s in de 
omgeving van Brooklyn Center, ook in Minneapolis en 
de omliggende voorsteden.  In de eerste nacht werd er 
geschoten op het nabijgelegen politiebureau; iemand 
schoot op de voordeur van het bureau. Iemand anders 
heeft een smeris neergeschoten – misschien 3 dagen 
nadat het begon. Mensen riepen de hele tijd op om het 
het politiebureau af te branden (dat was ook het focus 
punt van de rel). Ze zijn hier niet in geslaagd. Mensen 
hebben het geprobeerd. De politie zette een hek neer. 
Het was soortgelijk aan wat er gebeurde in Portland 
bij de rechtbank. Maar ze zijn het hek niet echt door-
gebroken. Na de eerste twee dagen van plunderen, 
brandstichting, straat gevechten en vernieling, was er 
eigenlijk een week van confrontatieve protesten op de 
stoep van het politiebureau.

Van wat jij hebt meegemaakt, wat zijn de meest signifi-
cante veranderingen sinds afgelopen jaar?

Wat er aan het gebeuren is sinds de herfst van vorig 
jaar, de smeris is echt voorbereid op rellen. Dus wan-
neer mensen rel tactieken toepassen, is het noodzaak 
om de smeris te omzeilen. Het kan niet het soort fron-
tale aanval zijn zoals dat gebeurde in Minneapolis bij 
het derde district. Dat begon met de Breonna Taylor 
opstand van afgelopen september. Er zijn geen duizen-
den mensen in de straten die vechten met de smeris. 
Dat gebeurd niet. Wat je ook zag in Brooklyn Center 
was dat er mensen gekleed in black bloc of die “front-
liner” esthetiek, de voornamelijk zwarte jongeren pro-
beerden te stoppen van dingen in de fik steken of bar-
ricades bouwen. 

Wacht…. Wat motiveert mensen om zich te kleden in 
een black bloc outfit om rellen te gaan stoppen?

Ik weet niet het. Ik denk dat het gewoon een populai-
re esthetiek is geworden en dat mensen die nog nooit 
een rel of opstand hebben meegemaakt deze geadop-
teerd hebben. Het is vreemd, er is een groep genaamd 
“Minnesota Freedom Fighter” – het is feitelijk een NGO. 
Hun doel is om rellen te de-escaleren, maar ze kleden 

zich allemaal als black bloc en dragen gasmaskers en 
lopen met paraplu’s rond. Het is een vreemd iets dat 
geïmporteerd is naar Portland en origineel uit Hong 
Kong en Chili komt. Het sloeg nog ergens op in Port-
land en Seattle maar als het dan opduikt in plekken als 
Philly en Brooklyn dan wordt het geïsoleerd van op-
standige activiteiten die gebeuren. Het is echt bizar. In 
Brooklyn Center zijn het bijna exclusief zwarte, arme 
jongeren en arbeidersklasse mensen die bereid zijn 
daar te staan en opstandige tactieken te gebruiken. En 
die worden geïsoleerd. Brooklyn Center is 20 minuten 
buiten Minneapolis en het is echt een voorstad. Dat is 
wat het terrein echt heel moeilijk maakte voor rellen om 
te gebeuren. Het is eigenlijk een buurt met woningen, 
flats. Er waren twee benzinestations en een winkelcen-
trum, die zijn allemaal verwoest.

Je zei dat het moeilijk terrein was. Hoe was dat, rellen 
in de voorstad?

Het maakte het moeilijker om een rel vol te houden die 
de poorten zou openbreken omdat er geen duizenden 
mensen deelnamen. Er waren geïsoleerde vormen van 
strijd: schietpartijen op smeris, de ‘national guard’.
Winston Smith is een voorbeeld hiervan. Het is niet 
iets waar iedereen in kan participeren – het is gevaar-
lijk. Maar het is ook wat er gebeurd bij het gebrek aan 
massa opstanden. Een budgetwinkel wordt in de fik 
gestoken. Dat hele winkelcentrum werd geplunderd en 
verwoest. Er waren een aantal hele interessante mo-
menten: de eigenaar van een pizzeria was zo van: “Ik 
maak wel wat pizza’s voor jullie.” Hij begon pizza’s te 
bakken voor de hele menigte van potentiële plunde-
raars. En op die manier heeft hij voorkomen dat zijn 
winkel gesloopt werd. Er waren een aantal militie types 
met aanvalsgeweren die probeerde de budget winkel 
te beschermen maar die werden snel omringt door jon-
geren die zo iets hadden van: “Jullie gaan ons niet te-
genhouden.” En ze liepen om hen heen. Dat was een 
heel intens moment. Er waren andere mensen die ei-
gendom probeerde te beschermen en die werden in el-
kaar geslagen. De mensen die aan het rellen waren in 
de eerste twee nachten waren in de minderheid maar 
wel in staat om dingen te flikken.

Wat veranderde er op de derde nacht? Waren de mi-
litieleden en vredespolitie meer succesvol in het stop-
pen van relschoppers?

Ik denk dat dat het was, in combinatie met de politie 
repressie: de national guard was er; de FBI was er. We 
werden gestopt door mensen die zeiden dat ze met de 
FBI werkte. We kwamen net uit een gebied waar alles  
aan de gang was en werden gestopt door vijf verschil-
lende smeris auto’s. Ze namen foto’s van ons, onze 
tattoo’s, onze verwondingen. We hadden van alles in 
onze auto (gas maskers, lichaamsbescherming) maar 
we hadden niks illegaals bij ons. Dus ze konden niks 
doen. Ze waren bezig met informatie verzamelen. Ze 
ondervroegen ons. We waren met ze vieren en we wer-
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den gescheiden van elkaar. Ze stopten ons in verschil-
lende auto’s en ze probeerden ons bang te maken door 
shit te zeggen als: “Jullie worden allemaal gearres-
teerd, jullie worden voorgeleid en jullie vingerafdrukken 
zullen afgenomen worden, we gaan de auto in beslag 
nemen.” Ze stelden vragen over hoe we elkaar kenden 
en hoe we verbonden waren. Toen lieten ze ons gaan. 
Mensen zoals ons kwamen vorige zomer met zoveel 
shit weg, dat we te comfortabel zijn geworden. Het 
speelveld is veranderd en we kunnen niet meer weg-
komen met dezelfde soort dingen. We waren niet zo 
alert als we hadden moeten zijn. Vorig jaar, helemaal 
met de pandemie, was de staat er niet klaar voor. Dat 
verandert wat mensen kunnen doen. De kleine lokale 
opstandjes zullen door blijven gaan maar deze zullen 
van korte duur zijn en er is een limiet die snel bereikt 
zal worden. Beginnende met de Breonna Taylor protes-
ten in september en bevestigd door de Walter Wallace 
rellen in oktober, de smeris is een stuk gewelddadiger 
geworden. Een resultaat daarvan is dat de multiraciale 
dimensie afgenomen is. Door de repressie. De eerste 
keer dat dat mij opviel was in Louisville in september 
en er daar voornamelijk zwarte jongeren waren.

Waren er anarchisten betrokken bij de rellen?

Van alle politieke 
tendensen gingen 
de anarchisten het 
hardst maar ze wa-
ren nog steeds een 
kleine minderheid. 
En ze waren niet zo 
relevant “als anar-
chisten.” Het start-
punt zou moeten zijn 
wat de mensen in de 
straten, die shit aan 
het slopen zijn, wil-
len doen. Het was 
niet anarchistische 
politiek die ervoor 
zorgde dat mensen 
de confrontatie aan-
gingen met de staat. 
Wat er nu moet ge-
beuren is dat elk po-

In de vorige editie van RUMOER publiceerden we 
een tekst over de brandstichting van twee antennes in 
Frankrijk in 2020. Hieronder vind je een brief van de 
kameraad die voor deze daad gearresteerd en vast ge-
zet is, en twee teksten waarin een aantal vergelijkbare 
thema’s uit de brief terugkomen: dat deze wereld net zo 
vol met potentiële aanvalspunten is als vol met macht 
en overheersing, en dat ieder van ons kan handelen in 
het hier en nu; en specifiek, dat technologie, perma-
nente digitale connectie, en elektriciteit centraal staan 

in zowel het in stand houden van macht als de vernieti-
ging van al het leven. 
Hoewel de teksten die op de brief volgen al een paar 
jaar oud zijn, hebben we ervoor gekozen ze in dit num-
mer op te nemen om onze reflecties en discussies voort 
te zetten, natuurlijk... en ook omdat we het enthousi-
asme dat we hadden toen (5G-)antennes overal in dit 
land werden aangevallen, en onze vurige hoop dat de 
aanvallen op de infrastructuur om ons heen doorgaan 
en zich verspreiden, nog niet kunnen loslaten.

litiebureau in de VS plat gebrand moet worden. Dus dat 
is waar we voor moeten gaan.  
We pushen mensen niet om anarchisten te worden. 
De Brooklyn Center rellen waren lokaal en meerdere 
maanden geleden. Is het relevant voor de mensen in 
Philly nu? Er zijn dingen die we ervan moeten leren. 
Dingen beginnen meer verneveld te worden, gevaar-
lijker, en beginnen meer in een algemene outlaw cul-
tuur te vallen. De impasse die ervaart werd in Brooklyn 
Center, gebeurt ook in Philly. Er is niet een volledige 
opstand; in plaats daarvan zie je meer diffuse vormen 
van strijd. Toen het Chauvin proces was afgelopen, wa-
ren er jongeren op crossmotoren door de hele stad met 
smeris die ze achterna zat. Het was duidelijk een vorm 
van verzet. 

Laatste gedachte?

Mensen interesseert het niet waar jij zegt voor te staan. 
Het gaat er om of wordt veronderstelt dat je onderdeel 
was van de rel. Het zijn die mensen die loyaal zijn aan 
de geest van opstand, en alle andere mensen. Dat 
is de scheidslijn. Als je alleen maar een toeschouwer 
bent, ben je misschien niet welkom. Meer dan al het 
andere gaat het om wat je communiceert met je acties.
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Hallo, ik ben Boris. Ik zit nu al 9 maanden opgesloten in 
de gevangenis van Nancy Maxéville voor het in brand 
steken van twee zendmasten in de Jura in April 2020. 

Indien ik nu pas zou besloten hebben om enkele open-
bare woorden te schrijven over mijn zaak, is dat vooral 
omdat de Staat mij net veroordeeld heeft en omdat het 
mij van vitaal belang lijkt dat ik mijn indrukken en woe-
de tegenover dit techno-totalitarisme, die niet vervaagd 
zijn sinds ik opgesloten zit, op papier zet. In integen-
deel. 

Terwijl de Staten akkoord gingen om de bevolking te 
muilkorven, door hun op te roepen om gehoorzaam 
thuis te blijven onder het mom van het indammen van 
de covid-19 pandemie, braken er golven van sabota-
ges uit in Frankrijk en door Europa (Nederland, Enge-
land, Italië,…) Tegen de infrastructuren van techno-do-
minatie (relay-antennas, ondergrondse fiber-optische 
netwerken, energiecentrales…) Van oost tot west, van 
het zuiden tot het noorden van Frankrijk, werden pylo-
nen vernietigd, hun kabels doorgeknipt, dozijnen van 
in brand gestoken, wat zorgde voor onderbrekingen 
van de telecommunicaties, van de geolocalisatie van 
gsm’s, en van de spionage door repressieve organen 
op hun doelwitten.  

Terwijl ik dit schrijf gaat de sabotage van telecommu-
nicatienetwerken ongeschonden door, ook al heeft de 
heersende macht er alle baat bij dat die verborgen of 
geminimaliseerd wordt. Soms, vindt er op zo’n schaal 
vernietiging plaats dat het voor hen onmogelijk wordt 
om die tot zwijgen te brengen, zoals de brand van een 
TDF (telecommunicatie beheersorganisatie) relais 
in de Bouches-du-Rhône in het begin van december 
2020, of de opgeëiste sabotage door brand bij Limoges 
dat het jaar 2021 met goede voornemens starten. 

Het technologische web, dat alle territoria omvat, ver-
spreid zich op volle snelheid en perfectioneert haar 
functioneren met het nieuwe 5G netwerk. Dat maakt 
het mogelijk om ons tal van door de staat opgelegde, 
nieuwe sociale normen te doen aanvaarden, met de 
aanbeveling en zegen van dokters en wetenschap-
pers. Net zoals zovele producten en medicijnen ervoor 
zorgen dat de bevolking ingetogen en volgzaam blijft, 
schermen spelen een cruciale rol in de grote meerder-
heid isolatie te laten accepteren: thuiswerken, online 

naborrel, online school, online-… Hoe zou overheer-
sing zo veel mensen deze grootschalige huisarrest 
hebben kunnen laten “gerespecteerd” zonder al deze 
techno-structuur?

De tijd is gekomen voor de versnelling van stromen en 
data, van het verbinden van dagelijkse objecten die be-
heersen, opsporen, die meer en meer bespieden, en 
mensen continu tot slaaf van de machine te maken. 
Al deze dingen noemt de overheersing “vooruitgang”, 
“beschaving”. In werkelijkheid heeft dit project van de 
maatschappij alle aspecten van een dystopie. Gecon-
fronteerd met dit digitale netwerk, zijn er geen 36.000 
oplossingen. Het lijkt mij noodzakelijk om voorbij de 
fase van kritiek te gaan en om te handelen hier en nu, 
door ideeën en acties te koppelen, de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen in het 
web van repressie te vallen. En helaas weet ik waar-
over ik het heb. 

Het hele verhaal begint met een nieuw uitziende blau-
we plastic dop bedekt met een olieachtige substantie 
aan de voet van één van de twee antennas van Mont 
Poupet, waar mijn DNA vanaf is genomen. Omdat ik al 
in dossiers voorkwam, vind ik mezelf in het vizier van 
rechters en smerissen die er grote menselijke en finan-
ciële middelen in stopten om mijn dagelijks leven (mijn 
gewoontes, de mensen die ik bezocht) tijdens de zomer 
van 2020 te bespioneren (waaronder IMSI-catcher, ca-
mera’s bij huizen, gps’en onder de auto’s van mijn fa-
milieleden, afluisteren en geolocatie, agenten in burger 
van de GIGN van Versailles (Antiterrorisme-eenheid 
van de Franse gendarmerie) die mij schaduwden en 
enkele locaties surveilleerde...)

Wat betreft de eerste periode van mijn arrestatie (in de 
politiecel), moet ik zeggen dat ik het heb “verkloot” toen 
ik begon te praten (ook al was het enkel over mezelf). 
Ook al heb ik vaker dit soort eerste fase detentie mee-
gemaakt zonder ooit iets te zeggen, maakte ik die dag 
een fatale fout, die, eens ze is gemaakt, onmogelijk 
is om te wissen of herstellen. Het enige wat overblijft 
is het risico om dieper te zinken, of in verklaringen te 
worden gezogen die alleen maar schadelijk kunnen zijn 
voor de beschuldigde. 
Ik was kwaad op mijzelf en ik ben vandaag de dag nog 
steeds kwaad op mijzelf, omdat ik enige informatie heb 
gegeven aan repressie door te antwoorden gedurende 

BRIEF VAN borIs: BRIEF VAN borIs: 
wAAROM IK DE TWEE ANTENNES wAAROM IK DE TWEE ANTENNES 
VAN MONT POUPET IN DE VAN MONT POUPET IN DE 
FIK HEB GESTOKENFIK HEB GESTOKEN
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de verhoren van deze inquisiteurs van de macht. Echte 
perverselingen die heel goed weten hoe in je hoofd te 
komen en je te doen breken. Dat gaat nooit weer ge-
beuren. 

Op 22 September in Besançon, braken rond 6:30 sme-
rissen van de Besançon regionale afdeling (en anderen 
van de Oracle unit) samen met de gerechtelijke politie 
van Dijon bij mijn huis en op twee andere adressen bin-
nen. Door rogatoire opdracht (een officiële procedure 
in opdracht van een rechter) van de onderzoeksrechter 
Lydia Pflug (Hoofd van de JIRS van Nancy. JIRS is de 
Interregionale Speciaal Rechtsgebied), voor de vernie-
tiging met vuur van twee relais antennes in georgani-
seerde groep, deelname aan een criminele vereniging 
en vernietiging door vuur in georganiseerde bende, in 
Besançon gedurende de periode van 9 januari tot 9 
april, 2020.

Hoewel de twee andere onderzochte personen vrijge-
laten werden aan het einde van de dag, werd ik door-
gestuurd naar de rechter na de initiële 48 uur in hechte-
nis, beschuldigd van het in brand steken van twee relais 
antennes in Mont Poupet op 10 april 2020. Ik werd ook 
als getuige aangeduid bij een andere brand, die van 
een machine kamer van een SFR (Franse telecomaan-
bieder) TDR-relais (TDR is de naam van de uitbater 
van het relais) van Mont de Bregille boven Besançon. 
Deze werd aangeduid als poging tot brandstichting.

Aan het einde van het onderzoek in maart 2021, vroeg 
de openbare aanklager om de klachten omtrent deel-
name aan een criminele samenzwering en voor de 
brand van eind Maart te laten vallen. Ze hernieuwde de 
doorverwijzing naar de correctionele rechtbank voor de 
brand van 10 April, 2020.

Tijdens deze nachtelijke brand tijdens de isolatie, waren 
de telecommunicatie van alle telecommunicatie-ope-
ratoren (Bouygues SFR Orange en Free), die van de 
repressieve organen van de staat (politie en gendar-
merie) en van het elektriciteitsbedrijf 
Enedis, kortstondig buiten gebruik. 
Ze schatten de schade tussen de 
750.000 en één miljoen euro. Het is 
voor deze feiten dat ik op 19 Mei in 
de rechtbank van Nancy verscheen. 
Ondanks het verzoek tot uitstel van 
mijn advocaat, die niet aanwezig 
kon zijn, ging de rechtbank door met 
de zitten na een uur vertraging. De 
farce kon toen verder, zonder pu-
bliek maar met een journalist van 
de lokale pers, klaar om zijn beste 
kwaliteiten als lakei van de macht 
te laten zien om een beetje meer 
overheersing te laten gelden. Om de 
staat te helpen haar laffe en koude 
wraak te te geven, beschermd voor 
de ogen en oren van hen die kwa-

men als steun. 

De rechter, die van in het begin van de zitting klaagde 
over het gebrek aan inachtneming van de minister te-
genover de rechterlijke macht* (zou het mopperen van 
de smerissen de rechters ideeën gegeven hebben?), 
begon met hetzelfde liedje over de zielige, zieke bur-
gers die, ver weg op het platteland, het ziekenhuis niet 
meer zouden kunnen bellen om een behandeling te 
ontvangen.  

Ik antwoorde simpelweg dat het tijd werd om met el-
kaar te leren leven, iets wat de samenleving ons ontno-
men heeft door ons achter apparaten te isoleren, met 
schermen die ons blind maken, met oogkleppen die 
ons gevoelloos maken voor de gruwel van deze we-
reld, die uitbuit, vergiftigd, en levende wezens doodt, 
menselijk en niet-menselijk. 
Ik heb toen een persoonlijk voorbeeld gegeven, over 
hoe ik persoonlijk ben opgegroeid zonder een gsm en 
dat er zeker meer wederzijdse hulp en ondersteuning 
bestond tussen mensen, een tijd waarin we geen app 
nodig hadden om met elkaar te spreken, elkaar te ont-
moeten, elkaar te kussen…

Ik zal doorspoelen naar de uitspraak van de rechter, 
die ik amper hoorde. Vier jaar in de gevangenis met 2 
jaar voorwaardelijk, plus tienduizenden euro’s boetes 
(ik kan me het exacte bedrag niet meer herinneren).
Toen ik de rechtbank verliet, had ik het plezier om een 
groep goede vrienden te zien, die de CRS (een gespe-
cialiseerde eenheid van de Franse politie) een moment 
hadden afgeschud en me begroetten met kreten van: 
“Vrijheid! Vrijheid!”. Dat bezorgde mij veel warmte en 
kracht. Mijn ogen waren gevuld met droefheid, vreugde 
en veel kwaadheid tegelijkertijd.  

Een paar minuten nadat de uitspraak was gedaan, wist 
ik al dat ik in beroep zou gaan, hetgeen ik drie dagen 
later deed terwijl ik in eenzame opsluiting zat.
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Ik wil graag enkele dingen die in de pers kwamen ver-
duidelijken. Ik ageerde niet enkel tegen de 5G tech-
nologie. Het is het totaal aan netwerken (2G, 3G, 4G) 
waartegen ik vecht. Het techno-totalitarisme legt haar 
macabere plannen op met volle snelheid, versterkend 
en verbetert ze haar reeds bestaande infrastructuur. 
Natuurlijk zal 5G de installatie van een veelvuldigheid 
van mini antennes overal vereisen om de data-flow 
te doen versnellen en op die manier bijvoorbeeld de 
mogelijkheid scheppen om elk alledaagse object te 
verbinden. Zo wordt alle autonomie van individuen ver-
wijderd, worden ze tot slaven gemaakt van apparaten 
terwijl ze worden bespioneerd voor commerciële – of 
andere doeleinden (zelf-isolatie, uitbuiting in huis door 
telewerk, het wegvallen van direct contact tussen men-
sen, alomtegenwoordigheid van kleine en grote scher-
men in onze levens), dit is de nabije toekomst die zich 
vormt, een opkomende dystopie. 

Trouwens, voor zij die nog steeds geloven in de zoge-
naamd “groene” energieën, in de pseudo energietran-
sities die in werkelijkheid alleen maar een accumulatie 
van grondstoffen is, in de extractie van een heleboel 
metalen uit alle uithoeken van de wereld, waarvan de 
nodige hoeveelheid om hun elektrische auto’s te pro-
duceren, hun kilometers kabels (ondergronds of boven 
ons hoofd) steeds verhoogd en die kanker, vernietiging 

en dood zaaien: het probleem is niet alleen de uit-
stoot van broeikasgassen. Dit is maar een klein deel 
ervan. Het “alles elektrisch” is even verwoestend en 
dodelijk. De extractie van al deze metalen kan alleen 
maar gebeuren door ultra-giftige en vervuilende zuren 
te gebruiken, die water en aarde vervuilen, ongenees-
lijke ziektes veroorzaken, zo niet een snelle en zekere 
dood. Dat is de realiteit van de digitale wereld, die zij 
willen laten doorgaan als ecologisch, als een alternatief 
voor luchtvervuiling. 

Voor zo veel redenen ben ik onderdeel van hen, die 
bij de eerste kreten van de staats- en sanitaire orde, 
weigerden om zichzelf op te sluiten in huis en naar bui-
ten gingen om direct de hoekstenen van de dominantie 
aan te vallen. 

Hoofden omhoog, harten brandend!
Lang leve de anarchie!

Boris

*Volgens de rechter zouden gevangen voorgetrokken 
worden door de minister, omdat ze eerder gevacci-
neerd zouden worden (voordat rechters mochten) wat 
natuurlijk totaal niet waar is.

AANVALLEN!
Samen met de tekst “Duizend Speldenprikken” gevon-
den in Feuer den Knästen!, een krant in reactie op de 
arrestatie van een anarchtist Zürich, gepubliceerd in 
het voorjaar van  2019. 

‘S ochtends rukt het afgaan van de wek-
ker me uit mijn slaap.
Eerste daad: Ik zet mijn telefoon aan. Via satellieten, 
knooppunten, antennes etc. synchroniseert mijn te-
lefoon zich met die van alle anderen. We leven tege-
lijkertijd hetzelfde leven. Verbonden met het internet 
wervelt iets onzichtbaars door me heen, mijn telefoon 
verzendt en ontvangt permanent. Wanneer het nachte-
lijke ritme doodgebeld is, ik mijzelf met de verbonden 
wereld gesynchroniseerd heb, heerst een ander ritme. 
Het staccato van de live-overbrenging, de ononderbro-
ken bereikbaarheid, de permanente beschikbaarheid, 
de lesroosters en afspraken, de dienstregelingen en 
deadlines. 
Tweede daad: Ik koppel mijn telefoon los van het 
stroomnet. Zonder deze zou het een niets zijn, enkel 
plastic en metaalschroot met wat deeltjes zeldzame 
aarden. Dankzij de stroomproductie, afhankelijk van 
atoom en kool, een globaal netwerk, deze kritische in-
frastructuur, die ons dagelijkse leven dag in dag uit ga-
randeert en enkel beschermd door leger en politie, met 
hulp van specialisten, functioneren kan. Na het gebruik 
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dUIZEND 
SPELDENPRIKKEN
OVER DE BRAND-
STICHTING VAN EEN 
ZENDMAST IN ZURICH EN 
INDIVIDUELE ACTIE

Artikel gevonden in de anarchistische straatkrant ‘Fern-
weh’ uit München, uitgave 26, juni 2017

“Natuurlijk is de wereld zoals die nu is klote, maar wat 
kan ik nou als enkel persoon daartegen doen?” Een ge-
liefde uitspraak, vooral van mensen die zich vervolgens 
weer op de bank laten zakken of - hun peuk weggooi-
end - terug de kroeg in gaan om het volgende biertje te 
bestellen.

Dit argument gaat ervan uit dat het ontelbaar veel men-
sen nodig heeft om iets te veranderen, dat wij (wie dat 

van diverse andere apparaten die ook een netwerk no-
dig hebben zonder welk ze compleet nutteloos zouden 
zijn, zet ik een voet op straat.

Langs de straatverlichting - in de stad bestaat geen 
donkerheid meer, geen plekken die zich aan de zicht-
baarheid onttrekken - de distributiekastjes voor stroom 
en telecom, de elektrische reclames, de winkels met 
hun beveiligingssystemen - en daar komt vanuit de van-
zelfsprekendheid een gedachte: elektriciteit dient de 
verhoudingen van eigendom, tussen arm en rijk - langs 
duizenden kilometers van glasvezel en koperkabels 
maar een halve meter onder mij, kom ik ook langs de 
riooldeksels die toegangen zijn tot de schachten waarin 
de aderen van de moderne wereld neergelegd zijn. In 
de trein of metro zittend vallen ook de stoeptegel-af-
dekkingen langs het spoor op, waaronder weer kabels 
liggen en elke paar honderd meter de seinkasten: zon-
der die rolt niks meer en komen het menselijke kapitaal 
en de dode waren niet meer naar waar ze meerwaarde 
produceren of geconsumeerd moeten worden.
De mierenblik opgevend kijk ik naar boven en zie op 
daken de antennes voor radio, internet, telefoon, ra-
dio… politieradio. De instandhouding van de dagelijkse 
ellende heeft zijn kanalen, mochten die uit elkaar val-
len dan moeten de mensen hun dagelijkse leven veran-
deren. De communicatie van diegenen, die de eigen-
domsverhoudingen op straat verdedigen - de smeris en 
het leger - loopt via zendmasten, waar wij ‘s ochtends 
tot ‘s avonds onderdoor lopen. Breekt een zendmast, 

smelt een kabel door, is er een fijne snede in een glas-
vezelkabel of door het koper van de lantarens, ontstaat 
er plots een ruimte van donkerheid, een moment van 
verwarring voor de één die het niet geleerd heeft en 
niet wil leren autonoom te handelen en denken, die al-
tijd op aanwijzing en bevel wacht en gehoorzaamt en 
een mogelijkheid voor de ander, om dingen te doen, die 
vaak onmogelijk lijken te zijn.
Wanneer onze wereld steeds meer tot een grote machi-
ne wordt, de aderen van de overheersing steeds meer 
filigraan1 worden, en het gehele territorium met een 
net overtrekken, dan moeten wij - als wij willen aan-
vallen - onze blikken van het overduidelijkste kunnen 
lostrekken en proberen onze analyse van de huidige 
ontwikkelingen deel uit te laten maken van de mogelijk-
heden die we ons zelf willen geven. Hoe verstrikter de 
wereld is, des te vatbaarder ze is voor storingen. Deze 
knooppunten en de verbindingen ertussen, die we bijna 
overal onbeschermd vinden, zijn de gevoelige plekken 
die afgesneden moeten worden. In een moment waar 
zelfs de lucht al brandt, heeft het geen zin om daar een 
vuur te starten, waar de vlammen al dansen en alle 
ogen al op gericht zijn. De radiostilte, de ineenstorting 
van communicatie, het onderbreken van de bevelske-
ten, dat - en nog veel meer - zijn de mogelijkheden, die 
we kunnen vinden, wanneer we met een creatieve en 
analytische blik naar aanvalsdoelen zoeken.

1. Filigraan is fijn zilver- of gouddraadwerk

dan ook zou mogen zijn) eerst de meerderheid moe-
ten worden om iets te kunnen doen. Dat is de illusie 
van politiek, dat is het excuus wat veel mensen gebrui-



Rumoer - anarchistische uitgave                      #5 - winter 21-2218

ken om hun niet-handelen te rechtvaardigen. Daarbij 
gaat het er juist om te erkennen dat alles wat in onze 
macht ligt, onze individuele daden zijn. Enkel dat wat 
we zelf doen, kunnen we beïnvloeden. Wat de rest uit-
haalt, wat de massa doet, is niet onze zaak. Wat een 
enkel persoon kan doen, kan als zeer weinig worden 
ervaren, maar tegelijkertijd is het alles wat we hebben 
en zit daarin het grootst mogelijke potentieel van ons 
bestaan. Elk van onze handelingen heeft een effect 
op onze sociale omgeving (het niet-handelen is ook 
een handeling en ondersteund het niet-handelen van 
anderen). De individuele actie waar ik verderop over 
zal schrijven mag wellicht best heftig klinken, maar het 
gaat er niet om te zeggen dat sommige acties belangrij-
ker zijn dan andere alleen maar omdat ze meer schade 
aanrichten. Het is uiteraard zo dat er verschillen be-
staan, sommige acties treffen duizenden mensen, an-
dere misschien maar een paar, maar dat maakt de ene 
niet beter dan de andere. Het zijn enkel verschillende 
handelingen met verschillende uitwerkingen, die in de 
huidige situatie precies de juiste beslissing kunnen zijn 
- namelijk de beslissing om te handelen, in plaats van 
niet te handelen. 

Midden juli 2016 werden de kabels aan de voet van een 
zendmast van de politie van Zürich in brand gestoken. 
De kabels branden af en naast enkele honderdduizen-
den franken schade was de antenne enkele dagen bui-
ten gebruik. De zendmast was een noodantenne van 

de politie uit de stad. […] De in brand gezette antenne 
was deel van de kritische infrastructuur van de politie 
en toont aan hoe kwetsbaar en aanvalbaar de opper-
machtig overkomende instituties als de politie zijn. Of, 
zoals anarchistische kameraden uit Zürich het uitdruk-
ten:  “de numerieke superioriteit zoals die wat betreft 
wapens, tilt niet zo zwaar tegenover de intelligentie en 
praktische mogelijkheden van mensen. Een paar ka-
bels op de juiste plek, op het juiste tijdstip, hebben het 
potentieel een heel leger in chaos te storten”. Dit laat 
zien hoeveel een individuele actie kan bereiken als die 
doordacht, voorbereid en gepland is. Maar het gaat er 
niet om alleen zulke (in verhouding tot andere acties) 
ingewikkelde acties te doen. Maar juist de combinatie 
van verschillende handelingen van verschillende per-
sonen die in hun dagelijkse leven tegen macht en on-
derdrukking ageren is wat spannend is. Duizend kleine-
re en grotere speldenprikken - zij het het wegscheuren 
van verkiezingsposters of het affikken van zendmasten 
van de politie - , dat is wat de macht werkelijk pijn doet. 
Ik wil afsluiten met een paar woorden van de anarchis-
tische kameraad die op de vlucht is: “Natuurlijk is het 
belangrijk om zand in deze machinerie te strooien, ech-
ter de vragen wanneer, waar, hoe, met wie en met welk 
effect, zijn net zo belangrijk.”
 
Met deze woorden in gedachte wens ik de kameraad 
op de vlucht alle kracht van de wereld, waar hij zich 
dan ook bevindt.

WERELD
NIEUWS Van ver en dIchtbIJ 

JULI
Frankrijk, Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard) – De jagers 
krijgen meer bezoek
(Via: attaque.noblogs.org)

De leden van de jaagvereniging Saint-Hubert hebben ooit 
uitkijkpunten en houten kijktorens in het bos van Boisson-
nade neergezet […]. In de lente werd er vandalisme uit-
gevoerd tegen deze installaties en ook tegen de jachthut. 

Deze keer werden er zes uitkijkpunten op steile plekken 
neergehaald. Deze handelingen werden uitgevoerd in het 
weekend. De burgemeester, Claude Salau, stuurde de 
gemeentepolitie naar de locatie om de schade te bekijken. 
Een aangifte werd gedaan bij de politie van Pont-Saint-Es-
prit door de voorzitter van de vereniging.
  
Colombia, Medellin – Mensen zetten het politiebureau 
in de fik als reactie op een verkrachting door de politie
(Via: amwenglish.com)

Een paar dagen geleden, vonden er anti-regeringsprotes-
ten plaats in Medellin nadat een 15 jarig meisje werd ver-
kracht door de politie. Op 2 juli zetten groepen feministen 
een politiebureau in de fik met molotovcocktails. Dit was 
geen op zichzelf staande zaak; sinds de protesten twee 
maanden geleden zijn begonnen, zijn er 28 vrouwen ver-
kracht.
De opstand in Colombia is nu op de 67ste opeenvolgen-
de dag. Terwijl er honderden mensen vermoord en ver-
dwenen zijn, en politie ogen van demonstranten uitschiet, 
blijven er toch mensen de straat op gaan, vechtend met 
waardigheid, met het aanvallen van politie en het afbran-
den van politiebureaus. 
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Nederland, Gemert – Een paar politieauto’s zijn afge-
brand
(Info uit de media verzameld door rumoer)

Op de parkeerplaats Gelind in Gemert zijn woensdag-
nacht twee politieauto’s in vlammen opgegaan. Het vuur 
werd rond kwart voor vier ontdekt. De brandweer heeft 
het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de twee 
politieauto’s zwaar beschadigd raakten. 

Duitsland, A49 – Sabotage op de bouwplaats van de 
A49 
(Via: actforfree.noblogs.org)

Uit de propaganda van het regime blijkt dat er sabotage-
acties hebben plaatsgevonden tegen de aanleg van A49 
snelweg in Duitsland. De tekst is als volgt:
Er is ongeveer 150.000 euro aan materiele schade ver-
oorzaakt op de A49 bouwplaats in Schwalmstadt. Vorige 
week zijn vijf verschillende bouwwagens en bouwmateri-
aal werden ernstig beschadigd. De onbekenden hebben 
een materiële schade van ongeveer 150.000 euro ver-
oorzaakt. De politie ziet een verband met de protesten 
tegen de verdere bouw van de A49. Volgens de politie is 
de schade ergens tussen 2 en 5 juli gemaakt.
Onbekende daders hebben volgens hen vooral de ele-
menten van elektronische controle en technische gereed-
schappen beschadigd, deze stonden in het met hekwerk 
afgesloten terrein van “Biedenbacher Ponds”. Er zijn vol-
gens de politie ook apparatuur en kabels vernield in een 
kettingkraan, een rupsgraafmachine, een wiellader en 
een bouwkraan. In één van de cilinders werd een onbe-

kend poeder in de tank gegooid. Daarnaast braken ze in 
bij de waterzuiveringsinstallatie en werden er sleutels van 
het werkmateriaal gestolen.

Congo, Kinshasa – Opstand na de politiemoord op 
een student 
(Via: amwenglish.com)

Een student van de universiteit van Kinshasa werd zater-
dag 26 juli vermoord door een politieagent die hem be-
naderde omdat hij geen gezichtsmasker droeg tijdens de 
opname van een video voor zijn studiewerk. De student 
die daar samen was met veel medestudenten en een do-
cent werd geraakt door twee kogels.
De studenten barricadeerden wegen, verbranden banden 
terwijl anderen stenen gooiden naar de politie. Het poli-
tiebureau vlakbij de universiteit werd op zaterdag afge-
brand terwijl de schutter vluchtte, zijn wapen en uniform 
achterlatend. Studenten probeerden op maandag weer te 
demonstreren, maar de politie gebruikte de Kulunas, de 
gangs uit de volkswijken die verbonden zijn aan politienet-
werken, om de studenten te stoppen. 

Frankrijk, Grenoble – Scopelec voertuig boem
(Via: nantes.indymedia.org)

In de nacht van 15 op 16 juli, werd een Scopelec busje 
in de fik gezet in het Eaux Claurs district van Grenoble. 
Een kleine boem tegen dit bedrijf dat meedoet aan de 
uitbreiding van de technologische controle door het in-
stalleren van telecom netwerken (glasvezel, 5G, etc.). De 
introductie van een ‘gezondheidspas’ is nog een steen in 
de opbouw van “slimme steden”, surveillance en volgen. 
Solidariteit met Boris die is opgesloten voor het affikken 
van twee relay antennas. 
Ps: regen doet het vuur niet doven
 
Tsjechie, Teplice – Explosie en vuur als antwoord op 
de politiemoord op Stanislav Tomáš
(Via: actforfree.noblogs.org)

Explosie en vuur in de comfortzone van de rijken. De po-
litie beschermt de rijken. Ze verdedigen hun macht en ei-
gendom die ze hebben omdat ze arbeiders uitbuiten. De 
politie handelt hard tegen arme mensen. Ze houden ze 
in bedwang met geweld en hun dreigement voor armoe-
de en gehoorzaamheid. Sommigen moorden ook. Zoals 
gebeurde met Stanislav Tomáš in Teplice. In de comfort-
zones van de rijken, in de buitenwijken van Teplice op 
12.7.2021 hebben we bewust vuur gemaakt. Op deze 
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morgen zorgden vonken in de villa’s voor kleine explosies 
en vlammen. 
Dit is woede gericht op de rijken en hun politie bewaker.
Dit is een onrust die veroorzaakt is door politie wreedheid.
Dit is een nachtmerrie die hun slaap verstoord.
De politie is een wereldwijde gang die de arme en ontwor-
telde mensen terroriseert. Maar overal ter wereld zijn er 
inspirerende antwoorden op hun wreedheid. In Portland, 
Chili, Bremen, Brussel, Mexico, Athene, Kiev, Frankrijk, 
Berlijn, New York, Bristol, Patras, VS …
Het verzet is overal, waar er politiegeweld is. Nu ook in 
Teplice.

Turkije – Kinderen van het Vuur Initiatief valt regime 
doelen van het Turkse regime aan
(Via: amwenglish.com)

De Kinderen van het Vuur delen de uitkomst van hun sa-
botage acties, gericht op het Turkse regime en AKP/MHP 
fascisten in de maand juni.
90 sabotage operaties:
 - 15 fabrieken zijn afgebrand;
 - 45 voertuigen;
 - 5 jachten;
 - 24 faciliteiten.

De Kinderen van het Vuur zeggen het volgende over hun 
werk:
“In de 1990’s verbrandde de Turkse staat duizenden dor-
pen in Koerdistan, ontheemde miljoenen Koerden van 
hun land. De Turkse staat zet dezelfde lijn door tot op de 
dag van vandaag. Er werden 34 van onze mensen ver-
moord in Roboski, onze gewonde broeders werden le-
vend verband in de kelder van Cizre, ze bombardeerden 
de bergen en het land van Koerdistan en haar bossen, 
ze bombardeerden de graven van Koerden zonder zelfs 
maar hun dood te respecteren. Als de Kinderen van het 
Vuur, zijn wij de mensen die zich verzetten tegen deze 
brutaliteit, en hebben gezworen deze te wreken. In de 
maand juni hebben we wraak genomen en we zullen 
daarmee doorgaan, door het verbanden van fabrieken, 
werkplekken, warenhuizen, voertuigen en winkels die in 
het bezit zijn van AKP-MHP fascisten en hun aanhangers 
in de grootstedelijke omgeving van Turkije.” 

Italië, Pozallo – Brandgevaarlijke opstand in migran-
tencentrum
(Via: sansnom.noblogs.org, vertaald door actforfreedom-
now!)

Op zondag 18 juli rond half zeven in de ochtend brak er 
vuur uit in Pozallo in Sicilië (provincie Ragusa), nadat een 
aantal migranten hun matrassen in de fik hadden gesto-
ken. Het migrantencentrum van de Europese Unie huisde 
zo’n honderd mensen waaronder 20 minderjarigen, welke 
recentelijk in Italië aangekomen waren op geïmproviseer-
de boten. Na hun covid quarantaine in dit centrum werden 
ze regelrecht naar de detentiecentra van Sicilië gestuurd. 
Het hoofdgebouw werd buitenwerking gesteld door het 
vuur en de lokale overheid begon het oude gebouw on-
middellijk te “herbouwen” voor vrouwen. Ze stuurden na 
de brand zo’n 20 migranten naar Cifali, wat het totaal op 
78 bracht. Maar wat het een ander verhaal maakt, is dat 
er 36 migranten konden ontsnappen uit Pozallo dankzij 
het vuur. Terwijl er 7 van hen weer opgepakt zijn, zijn de 
anderen nog steeds vrij…

AUGUSTUS
Frankrijk, Montreuil – Rooksignalen van solidariteit
(Via: attaque.noblogs.org)

Vannacht wilden we een bericht van solidariteit sturen aan 
Boris, een anarchistische kameraad die in coma is door 
een vuur in zijn cel in de gevangenis van Nancy-Maxèville.
In Montreuil neemt gentrificatie snel toe, nieuwe gebou-
wen voor een rijkere populatie worden aangetrokken door 
de uitbreiding van de metro. Wij zijn geen liefhebbers van 
de arme sloppenwijken, buurten vol verkeer, het is een 
simpele vorm van kapitalisme, al is het illegaal. Maar het 
labyrint van smalle steegjes tussen de kleine zelfgebouw-
de huizen heeft z’n charme en staat andere relaties tus-
sen mensen toe, minder gedicteerd door geld. Een andere 
relatie met de staat ook. De kronkelende steegjes maken 
video-surveillance minder effectief, welke ook toeneemt in 
Montreuil (zoals overal in Paname).
In deze context zijn advertenties op straat een belangrijk 
middel om de kapitalistische en autoritaire waarden van 
deze maatschappij over te brengen. Deze waarden om-
vatten eigendom, consumptie, werk, “succes” en aanpas-
sing. Deze ideeën hebben het voorstellingsvermogen van 
een groot deel van deze wereld gekoloniseerd, ook die 
van de meest arme en marginale sociale klassen. Deze 
aanpassing van gedachtes verhindert mensen om zich 
iets anders voor te kunnen stellen, een ander leven. Hoe 
kan je over revolutie praten tegen mensen die slechts dro-
men van rijkdom, familie en futiele gadgets die hun levens 
opvullen?
Dus we kwamen er op dat een JC Decaux busje een goed 
target zou zijn. Het busje dat op Ernest Savart straat stond 
is in rook opgegaan. Hetzelfde geldt voor een busje van 
Enedis (geen noodzaak tot het verder omschrijven hiervan 
in het meest genucleariseerde land van de wereld) deze 
stond een stukje verderop, op de straat Victor Beausse.

Moed voor Boris!
Hoofd omhoog, gloeiend hart!
Lang leve anarchie!
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SEPTEMBER
Nederland, Den Haag - Twee Thales kaartautomaten 
afgefikt
(Via: indymedia.nl)

Gisteren nacht zijn er twee NS-kaartautomaten afgefikt 
op station Den Haag Moerwijk. De automaten van de NS 
worden beheerd en bediend door het wapenbedrijf Tha-
les. Thales controleert in Nederland het spoornetwerk: de 
betalingen en poortjes, signaalwisseling, video-bewaking, 
etc. (zie: https://www.thalesgroup.com/en/europe/nether-
lands/transportation-netherl...).
Thales’ grootste winst komt echter uit de wapen- en vei-
ligheidsindustrie. Het bedrijf levert radarapparatuur en an-
dere tech aan autoriteiten die migranten en vluchtelingen 
tegenhouden aan de Europese grenzen. Thales draagt zo 
bij aan de dood en ellende van duizenden mensen.
Thales profiteert van Fort Europa, oorlog en militarisme. 
Thales is onze vijand. Overal waar het bedrijf zich bevindt 
zal het moeten worden aangevallen. Vuur en vlammen 
voor de profiteurs van Fort Europa!

Yemen, Aden – Demonstraties en brandstichting van 
regeringsgebouwen
(Info uit de media verzameld door rumoer)

Terwijl er wijdverspreide en gewelddadige protesten 
plaatsvonden tegen armoede en het uitvallen van de 
elektriciteit, werden er drie mensen vermoord in Aden in 
het zuiden van Yemen. Honderden stenengooiende de-
monstranten botsten met de veiligheidsdiensten in Aden’s 
buurten Crater, Khour Maksour en Sheik Othman. De-
monstranten blokkeerden wegen, stichtten brand in re-
geringsgebouwen en verbrandden auto’s op straat. “We 
kwamen naar buiten om te protesteren nadat onze levens 
onmogelijk zijn geworden. Er is geen elektriciteit, geen 
water en onze salarissen zijn te weinig om iets van te ko-
pen. We gaan niet wachten tot we dood zijn.”

Nederland, Amsterdam – Woonprotest en poging tot 
kraken 
(rumoer)

Op het woonprotest komen tienduizenden mensen af. De 
huizensituatie in de stad is absurd (en niet alleen in deze 
stad), alle ellendige gevolgen van kapitalisme dienen zich 
aan. Enkelen zonderen zich van de demo af en pogen een 
pandje te kraken om wat sfeer te zetten. De politie was 
hier niet van gediend en de poging mislukte door een paar 
foutjes. Een paar van de krakers zeggen dat de politie de 
boel escaleerde, wij hopen dat je dat niet nog eens laat 
gebeuren en zelf de boel escaleert! 
In de weken hierop zijn er op alle woondemonstraties door 
het land strijdbare anarchistische blokken. 

Frankrijk - Update over de situatie van Claudio

Claudio Lavazza is uitgezet naar Frankrijk, nadat hij bijna 
25 jaar in Spaanse gevangenissen heeft gezeten, waar-
van acht in het FIES regime. Dat is een “gevangenis bin-
nen de gevangenis” van het Iberische penitentiaire sys-

teem. Sinds mei 2021 zit hij vast in de gevangenis van 
Mont-de-Marsan, waar hij een straf van tien jaar uitzit voor 
een bankoverval.
In Frankrijk is hij in afwachting van een procedure om de 
tijd van zijn straf te bepalen – gebaseerd op de tijd die hij 
al vastgezeten heeft, zal een rechter bepalen hoelang hij 
nog moet zitten.
De straffen die hij nog open heeft staan in Italië – twee 
keer levenslang, gekregen bij een zitting waar hij niet bij 
aanwezig was -, zijn recentelijk door de rechtbank van Mi-
lan verjaard verklaard! Deze hadden betrekking op acties 
in de jaren zeventig, uitgevoerd door de Gewapende Pro-
taliers voor Communisme (PAC).
Tot gauw Claudio, vrij en samen met ons!
    
Rumoer: Om meer over Claudio te weten komen check je 
het boek over zijn leven: My Pestiferous Life, te vinden op: 
compasseditions.noblogs.org

Nederland, Amsterdam - Actiegroep ‘AH Must Go’ 
lijmt deuren supermarkten dicht 
(Info uit de media verzameld door rumoer)

Als protest tegen de bouw van een ‘betonnen distribu-
tiecentrum’ zijn ’s nachts de deuren van achttien filialen 
van Albert Heijn in Amsterdam dichtgelijmd. De deuren 
konden in de loop van vrijdagochtend weer worden ge-
opend. “Zij deden dit omdat Ahold van plan is een groot 
betonnen distributiecentrum te gaan bouwen in de kost-
bare Lutkemeerpolder. De laatste vruchtbare kleigrond 
van Amsterdam, waar biologische voedselproductie voor 
de stad plaatsvindt, gaat dan voorgoed verloren. Ook het 
omringende natuurgebied met zeldzame vogels zal ern-
stig verstoord worden.”. 

OKTOBER 

Berlijn, Duitsland – Gentrificatie aanvallen – 
VERDEDIG KØPI
(Via: de.indymedia.org)

Maandagnacht hebben we het Googlekantoor in de Adel-
bertstr. op de hoek met de Engeldamm bezocht en de 
ramen gesloopt. Slechts een steenworp verwijderd van 
Køpiplatz is het een deel van de gentrificatie die mede 
oorzaak is van de aanstaande ontruimingspoging.  
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Solidaire groeten aan alle mensen die op 15.10 samen 
met ons de Køpi zullen verdedigen!

Eswatini – Verpleegsters weigeren politieagenten te 
behandelen 
(Info uit de media verzameld door rumoer)

Momenteel weigeren verpleegsters in Eswatini (voorma-
lig Swaziland) politieagenten te behandelen, omdat zij 
hun collega’s neerschoten bij een manifestatie afgelopen 
woensdag. Sommige sociale media, zoals Facebook, 
werden tijdelijk uit de lucht gehaald als reactie op de on-
rust. 
Er wordt nu al maanden geprotesteerd in Eswatini, men-
sen gaan de straat op om hun ongenoegen met de macht 
van Koning Mswati III te uitten. Er hebben grote confron-
taties plaatsgevonden. Mensen hebben materieel van het 
regime aangevallen, zoals de bus van de politieacademie 
die in de fik werd gezet. De regering heeft nu alle demon-
straties verboden. Terwijl voorgaande demonstraties ge-
organiseerd werden door vakbonden of studentenbewe-
gingen, werden de recente protesten niet georganiseerd. 
Studenten en jonge mensen gingen massaal de straat op 
na de dood van een student.  

Zwitserland, Bern – Protectas auto afgebrand
(Via: barrikade.info)

Protectas is een bedrijf dat systematisch geweld gebruikt 
tegen vluchtelingen. Hun bedrijfsmodel is om mensen op 
te sluiten in gevangenisachtige asielcentra en het verstik-
ken van conflict door geweld en machtsvertoon. 
In februari sloten Protectas werknemers in het Perreux 
centrum een persoon op in een gekoelde container, tot 
zijn lichaamstemperatuur daalde tot 33 graden en hij naar 
het ziekenhuis moest. Dagelijks vallen ze mensen lastig, 
schoppen, slaan en beledigen ze mensen in de federa-
le asielcentra. Dit zijn geen geïsoleerde incidenten door 
de werknemers van Protectas, maar zijn een vooropge-
zet systeem van onderdrukking en onzekerheid zodat de 
hoop om asiel te krijgen langzaam wegzakt en het wach-
ten ondragelijk wordt.
In de nacht van 28 september 2021, in Bern (Zwitserland), 
hebben we een Protectas auto met parafine en aanmaak-
blokjes afgebrand. Laten we hun materialen saboteren, 
net als hun kantoren, hun werkroutes…. Tot iedereen vrij 
is!

Duitsland, Flensburg – Zij die de bossen kappen zaai-
en haat en wakkeren het vuur aan.

(Via: sansnom.noblogs.org)

Een jaar geleden werd het bos bezet. De vernietiging van 
bossen, vooral van intacte ecosystemen – overal en met 
name in steden, kan niet zo doorgaan.
Voor vijf maanden was er hoop voor een zinvolle en duur-
zame toekomst van het bos, maar eens temeer heeft 
winstbejag gewonnen. 
Het vernietigen van het bos was de foute beslissing. Het 
is nog steeds de verkeerde beslissing. 
Wij zullen doorgaan met degenen die hier verantwoorde-
lijk voor zijn dit te laten voelen. Vannacht hebben we drie 
auto’s van Dutschkewitz (de ontwikkelaar die het bos ge-
kapt heeft voor het hotel) afgefikt. 
Geen boom is irrelevant! Het bos wordt niet vergeten! Ver-
dedig de vrije ruimtes om te leven!

Mexico, Tapachula – Nieuwe migranten karavaan 
duwt zich door een blokkade om noordwaarts te gaan
(Info uit de media verzameld door rumoer)

Duizenden migranten uit Haïti, Zuid- en Centraal Amerika 
zijn vanuit het zuiden van Mexico noordwaarts getrokken, 
terwijl ze botsten met de vertegenwoordigers van de wet 
die probeerden de karavaan van mensen tegen te hou-
den. Dit mislukte voor de autoriteiten; de mensen waren 
met teveel en konden doorlopen. Sommige mensen die 
proberen noordwaarts te trekken zeggen dat ze hopen uit-
eindelijk de grens met de VS te bereiken.

VS, Portland – 100 anarchisten veroorzaken meer dan 
500,000 dollar aan schade
(Info uit de media verzameld door rumoer)

De politie van Portland zegt dat een groep van zo’n 100 
anarchisten meer dan $500,000 aan schade hebben aan-
gericht aan bedrijven en overheidsgebouwen. Het geweld 
brak uit aan het einde van een herinneringsbijeenkomst 
om stil te staan bij de dood van de anarchist Sean Keali-
her twee jaar geleden.
Hier is het verslag van het politiebureau van Portland:
Een groep had zich verzameld rondom het Chapman 
Square Park, en sommige deelnemers waren de South-
west 3rd Avenue aan het blokkeren. Een aantal hekken 
uit het park werden gebruikt om de straat te barricade-
ren. Illegaal vuurwerk werd afgestoken, en er werd graffiti 
aangebracht op gebouwen. Om ongeveer 22:00 begon de 
groep te lopen. Binnen 10 minuten warden er vele ramen 
van banken en bankautomaten kapot gemaakt. Tegelijker-
tijd begon de groep vuilnisbakken op straat in de fik te 
zetten. De politie denkt dat de mensen die betrokken wa-
ren bij deze criminele activiteiten hun kleren verwisselden 
toen zij verder lopen, om te verhinderen dat zij geïdenti-
ficeerd zouden worden. Er werden twee stukken illegaal 
vuurwerk langs de route gevonden die niet af waren ge-
gaan. Er zijn geen arrestaties gemaakt. Er zijn 35 verschil-
lende locaties aangevallen, waaronder banken, winkels, 
cafés en overheidsgebouwen.“

Griekenland, Athene – Molotov aanval tegen het alge-
mene Secretariaat van Informatiesystemen (ΚΕΠΥΟ) 
door anarchisten
(Via: actforfree.noblogs.org)
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Anarchisten hebben de verantwoordelijkheid opgeëist 
op Indymedia Athene voor de brandaanval op algemene 
Secretariaat van Informatiesystemen in Moschato in het 
zuiden van Athene op 10 oktober. Een van de doelen van 
de groep was om zich solidair te uiten met de veertien 
kameraden die opgepakt zijn of onder surveillance staan 
op basis van hun DNA. Ongeveer zeven Molotovs werden 
naar binnen gegooid, deze kwamen terecht op zowel de 
parkeerplaats als het gebouw waarin het kantoor en data 
centrum van de Griekse overheid zich bevindt, net als hun 
officiële website (gov.gr)

Frankrijk, Oyonnax Ain, - camera’s op straat gesloopt, 
net als de paal met een flex
(Via: sansnom.noblogs.org, vertaald door actforfreedom-
now!)
 
Rond ongeveer half 9 op zondag 17 oktober, heeft een 
kleine groep individuen een video surveillance camera 
gesloopt. Deze bevond zich op de rue de la Forge en rue 
Saint-Exupéry. Een video, welke op Whatsapp circuleert 
(…) laat een groep mensen zien met capuchons op, die 
de paal aanvallen met een flex (waarmee je door metaal 
kan zagen). In minder dan twee minuten valt de paal op 
de grond. De camera wordt vervolgens vernietigd. De po-
litie had geen tijd om de individuen te arresteren. 
Volgens onze bronnen werd er diezelfde avond nog een 
camera gesloopt, op Castellion, net als een andere mast 
waar binnenkort een camera geïnstalleerd zou worden, 

op Saint-Exupéry. De burgemeester zal aangifte doen en 
veroordeelt de incidenten ten zeerste. 

NOVEMBER
Duitsland, Berlijn – Met een lach op onze gezichten, 
het kantoor van Covivo aangevallen met hamers
(Via: de.indymedia.org)

Afgelopen vrijdagavond was waarschijnlijk een van de 
beste avonden van het jaar. Terwijl de eerdere ontruiming 
van de Köpi-wagenplaats door gigantisch veel politie een 
gevoel van hulpeloosheid had veroorzaakt, was de nacht 
het tegenovergestelde.
Duizenden mensen gingen de straat op in Kreuzberg en 
lieten hun woede blijken op een eigen bepaalde manier. 
Alles ging goed; de politie kreeg hun linies niet op orde, 
wilde demonstraties braken uit in alle richtingen, de politie 
en hun wagens werden overvallen, vastgoedbeheerders, 
trendy cafeetjes en hotels moesten de rekening betalen.
Het was bemoedigend om te zien dat zoveel mensen be-
reid waren om oncontroleerbare momenten te creëren om 
hun allemaal te laten betalen voor de ontruiming van Köpi 
Platz. Met dit magische gevoel in onze buiken en een lach 
op onze gezichten, hebben we de rest van de nacht ge-
bruikt om de ramen van de Covivo kantoren op Pariser 
Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf eruit te slaan. Het 
is het op drie na grootste vastgoedbedrijf van Europa, 
betrokken bij allerlei smerige dingen, zoals co-werken, 
co-wonen, gemeubileerde accommodaties, hotels en hun 
42,000 wooneenheden in Berlijn. Op het moment van im-
pact ging hun alarm af, wat waarschijnlijk de aanstormen-
de sirenes alert op ons maakte – maar toen waren we 
allang weg….
In solidariteit met de kameraden van Köpi Wagenplatz en 
met de mensen die opgepakt zijn! Groeten aan het kraak-
pand Le Marbré in Parijs, zij worden bedreigd met ontrui-
ming!
(A)

1. steek je telefoon in de fik
2. gooi je telefoon in de gracht
3. steek de telefoons van je vrienden in een grotere fik
4. gooi alle telefoons in de gracht
5. neem je telefoon niet steeds mee (misschien gooit 
iemand ‘m in het vuur)
6. praat met elkaar, niet met je scherm
7. vernietig bewijsmateriaal (zie tip 1 en 2) en laat 
anderen geen bewijsmateriaal maken (zie tip 3 en 4)
8. maak telefoongedrag bespreekbaar
9. wees onbereikbaar, wees sociaal 
10. fuck technologie

TIEN. TIPS. TEGEN TELEFOONS.
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