
1

Rumoer - anarchistische uitgave                     #5.5 - lente 2022

Rumoer - anarchist publication                    #5.5 - spring 2022

1

Re
da

ct
Io

ne
el

We hebben het gered… Of toch niet? Deze 
editie is een halve (RMR5.5), de andere helft 
volgt snel, beloofd! We hebben een beetje 
gehaast om je een paar updates te sturen 
nu de wereld zucht onder nog een oorlog. 
Het covid-drama en de vergiftiging van angst 
werd snel vervangen door iets nieuws… 
Maar het is nogal pijnlijk om te zien hoe al 
deze mensen zich opeens zorgen maken: de 
wereld stond namelijk al lang in de fik door 
oorlogen, gesloten grenzen (behalve voor rij-
ke en witte mensen) en de vernietiging van 
deze planeet, al jaren lang…

Ook dichterbij huis is er niet alleen meer 
stress, maar ook steeds toenemende prijzen, 
media spektakels die welig tieren, en weder-
om komen we er achter wie de werkelijke 
vijanden van vrijheid (en wereldvrede) zijn… 
Kapitalisme en alle naties, natuurlijk! Dus zij 
zijn degenen waarmee we oorlog moeten 
voeren. Sla een paar bladzijdes om; daar 
vind je wat van onze gedachtes over oorlog.

Colofon
Rumoer. Anarchistische publicatie

Oplage Nederlands: 250
Oplage Engels: 250

Website: www.rumoer.noblogs.org
E-mail: rumoer@riseup.net

Een heel ander onderwerp is het artikel dat we vonden over 
het omarmen van spontaniteit, een schrijfsel over recente 
demonstraties in onze regio. En ook de bezetting van het 
Sterrebos krijgt ruimte. Laat ons weten wat je er allemaal 
van denkt! Per mail, of als je ons ergens te pakken krijgt, 
hangend in een boom ergens, of waarschijnlijker; lopend 

op de straten van een of andere stad, dansend, pissend 
en vervend in alle hoeken ervan. En trouwens, laten we 
niet vergeten dat er een tweede hoofdstukje is in de strijd 
tegen telefoons, we hebben wat tips gejat uit een andere 
publicatie en er nog wat aan toegevoegd. Telefoons be-
horen tot de grootste vijanden van veiligheid en vrijheid, 
vergeet niet dat er een mini-spion in je zak zit… 

Tot snel op straat, in een boom of in je wildste dromen, 
XXX RUMOER

PS Wij vinden het vet om deze publicatie gratis te kun-
nen verspreiden, niet alleen per post en in sociale ruimtes, 
maar ook op straat en op evenementen. Maar dat kost wel 
poen natuurlijk… Als je kan, stuur ons al je spaargeld:

BIC: INGBNL2A NL75 INGB 0004253090 ten name van 
ITHAKA in Utrecht, in de beschrijving RUMOER
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We made it… Or did we? This edition is just 
a half one (RMR5.5); the other half will follow 
soon, we swear. We were in a hurry to send 
you some updates as we found the world sig-
hing under yet another war. The covid-drama 
and intoxication of fear was quickly replaced 
by another… It’s still pretty painful though to 
notice all these suddenly worried people: the 
world was already on fire from wars, closed 
borders (except for rich, white people) and 
the destruction of this planet, for years…

Closer to us there is not only more stress but 
also ever-increasing prices for goods, flouris-
hing media spectacles, and once again we 
all get to know who the enemies of freedom 

(and world peace) are… Capitalism and all nations, of 
course! So these are the ones we should be at war with. 
Turn some pages and you will find more of our thoughts 
on war.

To change subjects completely, check out the article we 
collected on embracing spontaneity, a writing on some 
recent demonstrations in our region. And the Sterrebos 
occupation also gets some proper space. Let us know 
what you think about this issue! By mail, or if you catch 
us somewhere hanging in a tree, or more likely walking 
the streets of some city, dancing, pissing and painting in 
all corners of it.

And by the way let's not forget a second chapter in the 
struggle against phones: we stole some tips from another 
publication and nicely added to it. Phones are among the 
biggest enemies of safety and freedom, don’t forget the 
little spy in your pocket…

See you soon in the streets, in a tree, or in your wildest 
dreams,

XXX RUMOER

PS We do like to spread this zine for free, not just by mail 
or in social spaces, but also on the streets and events. 
This does cost money… if you can, please support by do-
nating all your savings:

BIC: INGBNL2A NL75 INGB 0004253090 in the name of 
ITHAKA in Utrecht, in the description RUMOER
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OORLOG, HET SYSTEEM DAT OORLOG NODIG 
HEEFT EN OORLOG TEGEN DAT SYSTEEM

war, the system that needs IT 
and war agaInst that system

Kate Bush, 1980 - Army dreamers

I’ve a bunch of purple flowers 
To decorate mammy’s hero
Mourning in the aerodrome

The weather warmer, he is colder
Four men in uniform 

To carry home my little soldier

Nog steeds vermoorden mensen elkaar voor hun ba-
zen. Nog steeds lijden er mensen onder regeringen. En 
nog steeds zijn mensen verslaafd aan verversen van het 
nieuws voor meer drama. De oorlog in het gebied dat 
Oekraïne genoemd wordt gaat misschien wel, maar mis-
schien ook niet over grondstoffen. Wel zeker weten we dat 
het gaat over macht en overheersing. Oorlog kan gevoerd 
worden opzoek naar nieuwe markten, winst en potentieel. 
Gezien vanuit een groter perspectief is het belangrijk om 
te noemen dat alle oorlogen, gevoerd om wat voor reden 
dan ook, ook afhankelijk zijn van de betrokken industrie 
en economie; technologie en wapens bijvoorbeeld. Aan 
de andere kant kunnen de oorlogvoerende staten net zo 
goed op absurdistische powertrips zitten, zoekend naar 
bewijs om hun noodzakelijkheid aan te tonen en nationa-

listische gevoelens aan te wakkeren. En hiermee bedoe-
len wij net zo goed de zogenaamde democratische mach-
ten, het spijt ons om te moeten melden dat in deze context 
de “good guys” nooit echt hebben bestaan. Maar ook wij 
zouden waarschijnlijk vechten tegen machten die onze 
levens willen overnemen. Hoe dan ook, oorlog is een toxi-
sche mix van redenen, verwarringen en motivaties en in 
alle jaren van “beschaving” gebeurt het nog steeds; dit 
betekent dat oorlog eigenlijk noodzakelijk is voor de heer-
sende machten om te blijven voortbestaan.

Deel 1

De gehoorzaamheid die zich de afgelopen jaren heeft 
gemanifesteerd, laat haar nieuwe effecten zien. Na het 
framen van de publieke gezondheid en de reactie op co-
vid als op een oorlog; na het paraderen van een leger aan 
experts om ons eraan te herinneren dat onze lichamen in 
de handen van de staat zijn; na onophoudelijke propagan-
da die voor ons een natiestaat aftekent welke afhankelijk 
is van vijanden; zowel intern en extern. Nadat we getui-
gen zijn geweest van enkelen die de markten beheersen 
en fortuinen hebben verdiend in de aanblik van miljoenen 
doden. Na het gebruiken van een globale crises om de 

Kate Bush, 1980 - Army dreamers

I’ve a bunch of purple flowers 
To decorate mammy’s hero
Mourning in the aerodrome

The weather warmer, he is colder
Four men in uniform 

To carry home my little soldier 

Still, people killing each other for their bosses. Still, peo-
ple suffering under regimes. Still, people addicted to 
refreshing the news for another drama. The war on the 
territory that goes by the name of Ukraine may or may 
not be about resources. Most certainly it’s about power 
and domination. War could be looking for new markets, 
profits, and potential. In a bigger perspective it seems 
important to mention that all wars, waged for whatever 
reason, are also depending on a surrounding industry 
and economy; technology and arms for example. The 
involved states may as well be on absurdist powertrips, 
looking to prove their importance and a sense of belon-
ging for their nation. We mean also the so-called demo-

cratic forces, we are sorry to break the news that the 
good guys never really existed in this context. Though 
we can imagine to fight any force taking over our lives 
as well. In any of the cases, war is a toxic cocktail of re-
asons, confusions, and motivations and in all the years 
of ‘civilization’, it’s still happening; meaning war is actu-
ally a necessity for the powers that be.

Part I

The habit of voluntary servitude that manifested over 
the last two years, is now showing its new effects. After 
framing public health and the response to covid as a 
matter of ‘war’; after parading armies of experts to re-
mind us that our bodies are in the hands of the State; 
after incessant propaganda that outlined for us a Sta-
te that relies on enemies, both internal and external; 
after witnessing those controlling the markets making 
fortunes in the wake of millions of deaths; after using a 
global crisis to transition most economic and personal 
needs to the virtual sphere, we see authority’s transi-
tion to this ‘new’ normality: life must be in a state of 
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meeste economische en persoonlijke behoeften te ver-
plaatsen naar de virtuele ruimte, zien we de autoriteiten 
haar transitie maken naar dit nieuwe normaal: het leven 
moet in een staat van beleg zijn en zoveel mogelijk online, 
altijd traceerbaar, transparant, controleerbaar, samenwer-
kend, unaniem, gecodeerd, artificieel 
en voorspelbaar.
 
De infrastructuur die nodig is voor de 
ontwikkeling van de digitale technolo-
gie behorend bij deze transitie creëert 
een wedloop op grondstoffen. Of het 
nou gedaan wordt met een gouden 
handdruk of door het oppakken van 
een wapen, er worden nieuwe din-
gen uitgeprobeerd om de controle te 
krijgen over  strategische territoria en 
grondstoffen, zoals gas, olie, uranium 
en andere zeldzame mineralen.

De ideologie die deze mentale, ma-
teriële en morele opoffering in stand 
houd is nationale cohesie, deze is 
nodig voor de permanente staat van 
beleg. Om haar onderdanen te over-
tuigen van de onvermijdelijkheid en 
de belangen van deze vooruitgang en de moeilijke keuzes 
die hiermee gepaard gaan, heeft de staat een belangrijk 
gereedschap gevonden: we gaan van crisis naar catastro-
fe, van een globale pandemie naar een continentale nu-

cleaire dreiging, van klimaatcatastrofe naar economische 
crash, van de wreedheid van oorlog naar de misère van 
sociale vrede.

De oorlog in Oekraïne, tussen Rusland en NATO’s impe-
rialisme, is behalve bedoeld om de 
politieke rekening van de afgelopen 
eeuw te vereffenen, gegrond in de 
meest expliciete en wrede midde-
len die een staat overeind houden: 
nationalisme en de winst en macht 
voortkomend uit grondstoffen. Omdat 
sociale vrede in sommige landen een 
zaak van oorlog is in andere landen.

Zoals in elke oorlog moet de wreed-
heid van het front beleefd worden 
door mensen die in de loopgraven 
gepositioneerd zijn, loopgraven die 
door de wereldleiders uitgetekend 
zijn. Door haar vijanden te definiëren 
fabriceert de staat een “met ons of te-
gen ons”  mentaliteit die de oorlogs-
zucht aanstuurt. Maar zelfs tijdens 
de meest gewelddadige conflicten 
en door de geschiedenis heen zijn 

er individuen die de rangen breken, het slagveld verlaten 
en die elders hun plek vinden om te interveniëren tegen 
de moordpartijen van de staat. Dit zijn degenen die niks 
hebben bij te dragen of niet willen samenwerken met de 

emergency and always online, traceable, transparent, 
controllable, collaborative, unanimous, coded, artificial, 
predictable.

The infrastructure needed to develop the digital tech-
nology for this transition is creating a race for natural 
resources. Whether done through a golden handshake 
or by holding a rifle, we see an opening of present and 
future scenarios for the control of strategic territories 
and natural resources, such as gas, oil, uranium and 
rare minerals.
The ideology sustaining the mental, material and mo-
ral sacrifice required for this permanent state of emer-
gency is rooted in national cohesion. To convince its 
subjects of the inevitability and interest of this progress 
and the hard choices that go along with it, the State 
has found its key dimension: to pass from crisis to ca-
tastrophe, from a global pandemic to continental nu-
clear threat, from climate cataclysm to economic crash, 
from the brutality of war to the misery of social peace.
The war in Ukraine, aside from aiming to settle last 
century’s political scores, between Russia and NATO’s 
imperialism, is exactly founded on the most explicit and 
brutal means that sustain any State: nationalism and 
the profit and power promised by natural resources. 
Because the social order in some countries is the mat-
ter of war in others.

Like all wars, the brutality of the front needs to be sus-

tained by populations positioned behind trenches out-
lined by world leaders. By defining its enemies the Sta-
te fabricates the “with us or against us” mentality which 
drives any war effort. However, even during the most 
violent conflicts and throughout history, there have 
been individuals who break ranks, desert the battlefield 
and find elsewhere their ground to intervene against 
the State’s massacres. Those who have nothing to con-
tribute or collaborate to the State’s bloodbaths and oil 
spills, those who refuse the binary logic of fronts dicta-
ted from above, those who fight against all forms of au-
thority despite the emergencies that the State imposes.
Although the means employed to maintain law and or-
der during times of peace are the same as in times of 
war – armies, weapons and tanks do not cease to exist 
– the face of war, of gratuitous death, is the face of 
any State. Being against war implies attacking the logi-
cs, the programs, the interests, the infrastructures that 
push a State to go to war.

To all the dissidents, to the saboteurs of the war ma-
chine, to anyone that fights for freedom without flag or 
master, to those that desert the war of the rulers for the 
war against all rulers, to all those that can still imagi-
ne and practice autonomous ways to arm themselves 
against those who treat human life as a commodity, to 
all those who, during the panic that the State dictates, 
choose to identify the enemies of freedom with lucidity, 
dignity and ethics… Strength, courage and solidarity!
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bloedbaden en het olielekken van de staat, zij die de bi-
naire logica van fronten, opgelegd van bovenaf weigeren, 
zij die vechten tegen alle vormen van autoriteit ondanks 
de noodgevallen die de staat aan ons oplegt.

De middelen die gebruikt worden om wet en orde te be-
waren in tijden van vrede zijn hetzelfde als in tijden van 
oorlog – legers, wapens en tanks houden niet op met be-
staan – het gezicht van oorlog en van zinloze dood, is het 
gezicht van elke staat. Tegen oorlog zijn impliceert om de 
logica, de programma’s, de interesses en de infrastruc-
tuur die een staat richting oorlog duwen aan te vallen.

Aan alle dissidenten, aan de saboteurs van de oorlogsma-
chine, aan iedereen die vecht voor vrijheid zonder vlag of 
overheerser, aan hen die uit de oorlog van de overheer-
sers deserteren voor een oorlog tegen de overheersers. 
Aan iedereen die zich autonome manieren van zelfbe-
wapening kan inbeelden en uitvoeren tegen degenen die 
menselijk leven behandelen als handelswaar. Aan allen 
die, gedurende de paniek die de staat dicteert, kiezen om 
de vijanden van vrijheid, waardigheid en ethiek te identi-
ficeren ….
Kracht, moed en solidariteit!

DEEL 2 - DIT SYSTEEM BETEKENT OORLOG

Zo lang als dit systeem bestaat zal er oorlog zijn.
Een oorlog tegen ons allen die niet aan de top van de pi-

ramide staan. Door de uitbuiting van loonslavernij, gecre-
eerde verdeling, door het gedwongen worden om te leven 
onder een systeem dat onze levens wegneemt en allen 
die proberen zich vrij te breken actief aanvalt. De staat 
voert oorlog tegen ons. Maar sommige oorlogen worden 
gevochten op meer directe manieren, met een belachelijk 
arsenaal aan wapens, tanks, drones etc., land innemend 
en alles bombarderend wat ze op hun weg tegenkomen. 
Omdat zolang het macht, geld en hebzucht zijn die re-
geren, en er mensen bereid zijn om zich te laten neppen 
door de koortsachtige dromen van de staat die vrijheid 
en vrede beloven (na deze ene oorlog), zullen mensen 
aan de andere kant van de wereld weer verteld worden 
om elkaar te vermoorden. Want laten we onszelf niet voor 
de gek houden; voor velen op deze planeet is open oor-
log een dagelijkse realiteit. Er zijn op dit moment oorlogen 
gaande in onder andere: Afghanistan, Ethiopië, Yemen, 
Syrië… de lijst gaat maar door.

Maar nu Oekraïne in oorlog is, is het opeens een conflict 
dat ons wel zou moeten interesseren. Nu de oorlog dicht-
bij is in termen van geografische, culturele en politieke 
factoren, raken mensen er niet over uitgepraat. De burger 
wordt gemotiveerd om kritiekloze steun te betuigen. Ze 
worden aangespoord om Oekraïense vlaggen uit hun huis 
te hangen. De mensen die vluchten worden niet gezien in 
het gebruikelijke licht van illegale gelukszoekers, maar als 
echte vluchtelingen die hulp verdienen. En dan ook nog 
alle idiote reclames door het hele land die ons aansporen 
om: “net zo dapper te zijn als Oekraïne”.

PART II - THIS SYSTEM MEANS WAR

As long as this system will exist 
there will be war. 
A war on everyone not at the top 
of the pyramid. Through the ex-
ploitation of wage labor, manufac-
tured divisions and being forced 
to live under a system that takes 
away our lives and actively attac-
king all those trying to break free. 
The State is waging war on as all. 
However some wars are fought 
in more direct ways. Because as 
long as power, money and greed 
rule and there are people willing 
to be fooled by the fever dreams 
of states that promise freedom 
and peace (after this one more 
war), people on the other side of 
the world will be told to kill each 
other. Because let’s not fool our-
selves, for many on this planet 
open war is a daily reality. There 
are wars raging at this moment: 
Afghanistan, Ethiopia, Yemen, Syria… the list goes on 
and on. 

But now that Ukraine is at war, it is a conflict we should 
really care about. Now that the war is close to home 

in terms of geographical/ cul-
tural and political factors, peo-
ple can’t stop talking about it. 
And they are being motivated 
to show uncritical support. Mo-
tivated to hang Ukrainian flags 
out of their house. The people 
fleeing this war are not seen as 
fortune seekers but legitimate 
refugees deserving of help. And 
not to mention the idiotic adver-
tisements spread around the 
country urging us to “be brave 
like Ukraine”.

We are told to support war again 
(only the ones waged by goods 
guys of course), support States 
that are seen as good. Told that 
we need to build up the Dutch 
army and create a European 
army. Support more weapons 
being manufactured and more 

death and destruction created. All meant to prepare us. 
As capitalism is ever-increasing, climate change and 
more places on earth are becoming uninhabitable, wi-
despread conflicts over resources are on the horizon 
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Er wordt ons verteld dat we de oorlog moeten steunen - 
alleen diegene gevoerd door de goede kant natuurlijk - net 
als de staten aan de goede zijde……….

Er wordt ons verteld dat het Nederlandse leger opge-
bouwd moet worden en dat er een Europees leger gecre-
eerd moet worden. Dat we moeten steunen dat er meer 
wapens worden gemaakt en meer dood en vernietiging 
wordt veroorzaakt. Dit alles bedoelt om ons voor te berei-
den op een duister toekomstbeeld. Terwijl het kapitalisme 
klimaatsverandering verder laat toenemen en meer plaat-
sen op aarde onbewoonbaar worden, zullen conflicten 
over grondstoffen ook toenemen en zullen oorlogen nog 
algemener worden. Daarom moet het volk hier alvast lo-
yaler aan de staat worden gemaakt en een oefening doen 
in het steunen van haar conflicten, net als straks bij de 
conflicten die nog gaan komen. Zodat staten en bedrij-
ven kunnen blijven vechten voor het winnen van geld en 

and wars will become more general. So the population 
needs to be made more supportive of the Sate and ral-
ly behind it in this conflict and those to come. So that 
states and corporations can keep fighting for the accu-
mulation of money and power.
As anarchists it is clear we don’t support any state. We 
are against all conflicts created by governments. And 
no matter what they say, these are never our wars. We 
oppose the hypocrisy of the state’s division between 
good and bad. Because this exploitative and oppressi-
ve institution can never dictate what is right and what 
is wrong. We need to remain alert and critical of the 
propaganda and tricks of the state. The capitalist sys-
tem has always meant war and always will. To oppose 
their solutions and sabotage their war effort by attac-
king wherever we can.

macht over de hele wereld.

Het mag duidelijk zijn dat wij als anarchisten geen enkele 
staat steunen. Wij zijn tegen alle conflicten die gecreëerd 
zijn door overheden. En wat ze ook zeggen, het zullen 
nooit onze oorlogen zijn. Wij zijn tegen de hypocrisie van 
de staats verdeling tussen goed en kwaad. Alsof een uit-
buitend en onderdrukkend instituut ooit kan voorschrijven 
wat goed en wat fout is. We moeten alert en kritisch blij-
ven tegenover de propaganda truckjes van de staat. Het 
kapitalistische systeem betekent altijd al oorlog en zal dat 
altijd blijven doen. Verzet je tegen hun oplossingen en sa-
boteer de oorlogszucht door aan te vallen waar kan.

MUNCHEN: OVER INVALLEN EN EEN 
§129 PROCEDURE TEGEN ANARCHISTEN 
EN DE DIEFSTAL VAN EEN DRUKKERIJ

MUNICH: 
ABOUT RAIDS 

AND A §129 
PROCEDURE 

AGAINST 
ANARCHISTS 

AND THE THEFT 
OF A PRINTING 

SPACE
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WAT IS ER GEBEURD?

Op dinsdag 26 april zijn er gecoördineerde razzia’s ge-
weest tegen anarchisten uit München op beschuldiging 
van het vormen van een criminele organisatie (§129). In 
dit verband werden 4 woningen doorzocht (waarvan 2 
zonder dat een van de beschuldigden daar woonde), als-
mede verschillende kelderruimten (deels ook plekken/kel-
ders/bergruimte die enkel grenzen aan ruimtes waarvan 
vermeend wordt dat zij aan de beschuldigen toebehoren) 
, een drukkerij en de anarchistische bibliotheek Frevel.

Gecoördineerd door de Staatsveiligheid (K43) stormden 
een stel gemaskerde USK-agenten met stormrammen, 
deels getrokken wapens en zelfs in maliënkolder (ja, of 
deze agent een weddenschap had verloren of dat het rid-
derthemaweek was, daar is tot nu toe niks over bekent) 
stipt om 6 uur ‘s ochtends de woningen binnen. Daarbij 
ramden de beruchte testosteron-bundels zelfs een deur in 
waarvan de sleutel van buitenaf in het slot stak. In sommi-
ge gevallen moeten zij of hun collega’s van K123 (Digitale 
Forensische Opsporing/Telecommunicatie Surveillance) 
van tevoren op het lokale Wi-Fi-netwerk hebben ingelogd; 
in ieder geval leken zij precies te weten welke apparaten 
op dat moment op het lokale Wi-Fi-netwerk waren inge-
logd. Uitgerust met powerbanks en vermoedelijk Farra-
day-kooien in de vorm van zakjes (die dienen om radiosig-
nalen af te schermen), sprongen de agenten onmiddellijk 
op de aanwezige smart devices en eigende zich de infor-
matie die daar op stond toe terwijl deze nog aanstonden.

Na dit voorafje kwamen uiteindelijk de speurders van de 
K43  en toonden de huiszoekingsbevelen aan de betroffen 
personen en legden enkele pseudo-getuigen van plaatse-
lijke gemeentebesturen aan hen voor die zij hadden mee-
gebracht. En toen begon het: Gedurende ongeveer zes 
en een half uur doorzochten de zwijnen de gebruikelijke 
spullen zoals computers, opslagmedia, mobiele telefoons, 
maar ook printers, anarchistische publicaties, “docu-
menten en/of dossiers die informatie geven over de ex-
treem-linkse anarchistische ideeën” van de beklaagden, 
persoonlijke dossiers, financiële gegevens, “documenten 
en/of dossiers die informatie verschaffen over mogelijke 
aanslagplannen van de verdachte”, alsmede “plannen, 
werktuigen en/of grondstoffen voor de vervaardiging van 
bommen, brandbommen of andere voorwerpen die ge-
schikt zijn voor het plegen van een terroristische aanslag” 
gewoon alles. Ze namen voornamelijk opslagmedia, com-
puters (ook van niet-verdachten), printers, persoonlijke 
aantekeningen, briefcorrespondentie, enkele honderden 
anarchistische publicaties in verschillende talen in beslag. 
Ze hebben ook intensief gezocht naar huurcontracten 
voor gehuurde panden en deze waarschijnlijk ook opge-
vraagd bij de verhuurders van de kelderruimten die ook 
doorzocht werden.

Tegelijkertijd hebben huiszoekingen plaatsgevonden in 
een drukkerij, verschillende kelderruimten en de anarchis-
tische bibliotheek Frevel, waarvan echter zowel huiszoe-
kingsbevelen als inbeslagnemingsprotocollen ontbreken. 
Ook hier braken de smerissen in en veranderden de slo-

What happened?

As previously published, on Tuesday, April 26, in Munich 
coordinated raids were conducted against anarchis-
ts accused of forming a criminal organization (§129). 
Four apartments were searched (2 of them without any 
of the accused living there), as well as several base-
ment storage rooms (some of the neighboring cellars 
of those  to the accused were also searched), a printing 
space, and the anarchist library Frevel.

Coordinated by State Security (K43), a bunch of 
hooded USK cops with battering rams, partly drawn 
weapons and some even in chain-mail – yes, whether 
this cop had lost a bet or whether it was a knight-the-
med week, we will probably never know – stormed into 
the apartments at 6 a.m. sharp. This infamous testos-
terone-fueled bunch even rammed open a door whose 
key was inserted in the lock on the outside. At some of 
the apartments, the cops or their colleagues from K123 
(Digital Forensics/Telecommunications Surveillance) 
must have logged into the local WLAN network before-
hand, as they seemed to have a precise idea of which 
devices were connected to the local WLAN network at 
that time: equipped with power banks and presumably 
Faraday cages (which serve to shield radio signals) in 
the form of pouches, the officers immediately snatched 
the devices, all of them smartphones, and secured 

them while they were still switched on.

Following this prelude, the investigators of the K43 
came to the scene and waved around the search war-
rants to the people concerned, and introduced all pseu-
do-witnesses from local municipal authorities that had 
come along. And then it started: for about six and a 
half hours, the pigs rummaged through the usual stuff 
like computers, storage media, and cell phones, but 
also printers, anarchist publications, “documents and/
or files that provide information about left-wing extre-
mist-anarchist ideas”, personal records, financial data, 
“documents and/or files that provide information about 
any attack plan of the defendants,” as well as “plans, 
tools and/or raw materials for the production of bombs, 
incendiary devices or other objects suitable for carrying 
out a terrorist attack”; in other words, simply everything. 
They seized storage media, computers (including those 
belonging to individuals not accused), printers, perso-
nal notes, letter correspondence, and several hundred 
anarchist publications in a several languages. In ad-
dition, they searched intensively for contracts of other 
rented premises, and probably also demanded to see 
contracts from the landlords of the basement rooms 
that were searched.

At the same time, searches also took place in a prin-
ting space, several basement rooms, and the anarchist 
library Frevel, for which both the search warrant and 
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ten of lieten de ruimtes open.

In de anarchistische bibliotheek Frevel namen de smeris-
sen alleen losse publicaties, affiches, stickers en dergelij-
ke mee en stalen ook de printer die daar stond.

De situatie was anders in de volledig uitgeruste drukke-
rij, die ook doorzocht werd. Hier kwam de politie met een 
vrachtwagen en een kraan en nam alles in beslag: van 
de risograaf (een drukmachine) en zijn trommels tot de 
snijmachine, van de sorteermachine tot de lijmmachine, 
zelfs een historische boekdrukmachine en verschillende 
sets loden letters die bij deze machine horen. Dit alles 
belandde in de bewijskamer van de politie. Maar dat was 
niet genoeg. Duizenden boeken, pamfletten en kranten, 
van de woorden van Malatesta en Kropotkin tot die van 
Bonanno, maar ook veel actuele pamfletten en kranten 
werden door de smerissen meegenomen, evenals zo’n 
50.000 vellen blanco papier, de inkt en nog veel meer. 
Als teken van respect goten ze tot slot het aanwezige pak 
koffie in de gootsteen en gingen er met hun buit vandoor 
in een 40-tons vrachtwagen.

Waar gaat het over?

Drie beklaagden worden beschuldigd van het vormen van 
een criminele organisatie, niet alleen omdat zij “lid zijn van 
de extreem-linkse anarchistische scene”, “het bestaan en 
de orde van waarden van de Bondsrepubliek Duitsland en 

iedere vorm van staatsorde verwerpen” en “geweld, in het 
bijzonder geweld tegen eigendom en/of politieagenten, 
beschouwen als een legitiem middel om hun standpunten 
door te drukken”, maar vooral omdat zij het anarchistische 
weekblad Zündlumpen zouden hebben geproduceerd, uit-
gegeven en verspreid. Daarna volgt een lijst van in totaal 
15 citaten uit verschillende nummers van Zündlumpen, op 
een totaal van 85 uitgaves, waarbij telkens wordt gezegd 
dat het gaat om “inhoud waarvoor vervolging kan worden 
ingesteld”. We reproduceren hier een paar citaten uit het 
huiszoekingsbevel:
“Op 10.04.2020 hebben de verweerders de korte bood-
schap “brand, e-scooters, brand!” gepubliceerd op de 
internetaanwezigheid van de Zündlumpen op https://
zuendlumpen.noblogs.org/post/2020/04/10/. Zij maakten 
melding van de verbranding van twee van dergelijke mo-
torvoertuigen op 04.04.2020 in de wijk Freimann in Mün-
chen en op 06.04.2020 aan de rand van de Engelse Tuin 
in München. Zij beschreven de voertuigen als een “plaag” 
die gesaboteerd moest worden. Volgens de krantenkop 
hebben de verdachten de brandstichtingen door onbeken-
de daders op 04.04.2020 en 06.04.2020 goedgekeurd.”

“In nummer 61 van 13.04.2020 hebben de beschuldigden 
in het artikel met de titel “Opstand tegen avondklok”, ge-
schreven als stripverhaal, opgeroepen tot het lek steken 
van de banden van politievoertuigen, het in brand steken 
van politievoertuigen en het opwerpen van barricades met 
brandende vuilniscontainers. De tekeningen fungeren als 
precieze instructies voor actie. De verdachten hebben 

seizure protocols are missing. Here, too, the cops bro-
ke in and subsequently changed the locks or left the 
premises open.

From the anarchist library Frevel, the cops took certain 
specific publications, posters, stickers, and so on, and 
also stole the computer printer.

The situation was different in the fully-equipped printing 
space. There, the cops brought in a truck and a crane 
and confiscated everything: the risograph (a printing 
machine) with its associated drums, the cutting machi-
ne, the sorting machine, the gluing machine, and even 
a historic letterpress and dozens of drawers of lead 
letters, which has all ended up in the cops’ evidence 
rooms. But that’s not all. Thousands of books, pamph-
lets, and newspapers were taken, from the words of 
Malatesta and Kropotkin to those of Bonanno, as well 
as many current pamphlets and newspapers, some 
50,000 sheets of blank paper, ink, and much more. Fi-
nally, as a sign of respect, the cops poured a pack of 
coffee down the sink and made off with their loot in a 
40-ton truck.

WHAT IS IT ABOUT?

Three comrades are accused of forming a criminal 
organization, not only because they are considered 

“members of the left-wing extremist-anarchist scene” 
who “reject the existence and the value system of the 
Federal Republic of Germany and any form of state or-
der” and “regard violence, especially violence against 
property and/or police officers, as a legitimate means 
of enforcing their views,” but, above all, because they 
allegedly produced, published, and distributed the an-
archist weekly Zündlumpen. In the documentation, this 
is followed by a list of 15 excerpts from various issues 
of Zündlumpen, (which counted a total of 85 numbers), 
each of which is said to be “content subject to criminal 
prosecution.” Directly from the pages from the search 
warrant, we reproduce below a few gems:

“On 10.04.2020, the defendants published the short 
message “Burn, e-scooter, burn!” on the Zündlumpen 
website (found here https://zuendlumpen.noblogs.org/
post/2020/04/10/.) They wrote about the fire, which oc-
curred on 04.04.2020 in Munich’s Freimann district, of 
two such motor vehicles, and again on 06.04.2020 on 
the edge of Munich’s English Garden. They described 
the vehicles as a “plague” that had to be sabotaged. 
Through that headline, the defendants condoned the 
arsons of 04.04.2020 and 06.04.2020 by unknown per-
petrators.”

“In issue 61 from April 13, 2020, the defendants called 
for slashing the tires of police vehicles, setting fire to 
police vehicles, and creating roadblocks out of burning 
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aldus aangezet tot anticonstitutionele sabotage, bescha-
diging van eigendommen, vernieling van belangrijke ar-
beidsmiddelen, brandstichting en ordeverstoring”.

“In nummer 62 van 21.04.2020 publiceerden de ver-
dachten in het artikel “Wat onze (geheime) lezers over 
ons denken, zeggen en schrijven” een dreigbericht aan 
de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Dr Joachim 
Herrmann met de volgende bewoordingen “Beste Joa-
chim, ... Ik heb zelf geleerd van de ervaringen van andere 
subversieven met mensen zoals jij. Discussiëren met een 
tiran? U moet weten dat ik historisch gezien aan de kant 
van deze sta - puur intellectueel, natuurlijk ;-) -die er de 
voorkeur aan gaven tirannen voor hun tijd te laten sterven. 
En één ding moet u duidelijk zijn, politiechefs hebben altijd 
hoog op die lijst gestaan - hoger zelfs dan keizers, tsaren 
en koningen.” Door dit te doen, gingen verweerders er op 
zijn minst van uit dat de benadeelde partij deze bedreiging 
serieus zou nemen.”

DNA-afname werd bevolen tegen de drie verdachten.

Nog meer context?

Aangezien deze geconstrueerde onzin is ontstaan op het 
Beierse centrale bureau voor de bestrijding van extre-
misme en terrorisme (ZET) van het parket-generaal van 
München, dat in 2017 werd opgericht, en informatie voor 
de onderliggende onderzoeken afkomstig zou zijn van het 

Beierse LKA en veiligheidsdienst, wordt duidelijk dat hier 
meer op het spel staat dan een paar citaten uit een anar-
chistische krant die al meer dan een half jaar is opgehe-
ven.

Men zou zich natuurlijk kunnen afvragen of de ZET en de 
Staatsveiligheidsdiensten zich misschien vervelen of dat 
zij zichzelf moeten bewijzen ergens nuttig voor te zijn, al is 
het alleen maar om anarchisten op de zenuwen te werken, 
maar dat zou misschien een beetje te kortzichtig zijn.

Procedures op basis van §§ 129 en 129a hebben immers 
de laatste tijd een ware renaissance beleefd: in steeds 
meer steden starten de smeris 129-procedures tegen an-
archisten of anti-fascisten, maar slechts zelden komt het 
tot een daadwerkelijke aanklacht. Integendeel, deze pro-
cedures zijn een geliefd voorwendsel om uitgebreid in de 
respectieve scènes en omgevingen te snuffelen. Huiszoe-
kingen, die ook tegen niet-verdachten zijn gericht, vormen 
slechts één onderdeel van structurele politieonderzoeken. 
Observaties, telecommunicatiebewaking, het installeren 
van afluisterapparatuur, camera’s en andere middelen om 
mensen te bespioneren en te controleren zijn ook vaak 
een neveneffect van dergelijke procedures. Dus ligt het 
vermoede voor de hand dat ook in dit geval een bepaalde 
omgeving gericht moet worden bespioneerd.

En dan is er nog de brutale en lang geplande overval op 
een hele drukkerij en duizenden publicaties! Een overdui-
delijke poging om een infrastructuur voor de verspreiding 

dumpsters in an article written as a comic strip entitled 
“Rebellion Against Curfew.” The drawings function as 
precise instructions for action. The defendants thereby 
incited anti-constitutional sabotage, damage to proper-
ty, destruction of important work equipment, arson, and 
breach of the peace.”

“In issue 62 from April 21, 2020, the defendants publis-
hed a threatening message to the Bavarian Minister of 
the Interior Dr. Joachim Herrmann in the article ‘What 
our (secret) readers think, say and write about us’ with 
the following wording: ‘Dear Joachim, ... I for one have 
learned from the experiences of other subversives how 
to deal with with people like you. Discussing with a ty-
rant? You must know, I am historically on the side of 
those – theoretically of course ;-) – who preferred to 
let tyrants bite the dust before their time. And one thing 
should be clear to you, police chiefs have always been 
high on this list – even higher than emperors, czars and 
kings.’ It is to be assumed that the accused were aware 
that the officer in question takes this threat seriously.”

DNA collection was ordered against the three accused.

More context?

Since all this crap was constructed and contrived in the 
Bavarian Central Office for Combating Extremism and 

Terrorism (ZET) at the Munich General Prosecutor’s 
Office, which was founded in 2017, and information for 
the underlying investigation is said to have come from 
the Bavarian LKA and the domestic intelligence agency, 
it becomes clear that there is more at stake here than 
a few quotations from an anarchist newspaper that has 
been discontinued since over half a year.

One could ask themselves whether the ZET and the 
State Security might be bored or whether they need to 
prove to themselves that they are useful for something, 
even if it is only to get on the nerves of anarchists, but 
perhaps that would be a bit too short-sighted. After all, 
proceedings based on §§ 129 and 129a have recently 
experienced a real revival: in more and more instances, 
cops are initiating §129 proceedings against anarchists 
or even anti-fascists, but only rarely do they actually 
result in any charges. Rather, these proceedings are 
a common pretext to extensively snoop around in spe-
cific scenes and surroundings. Raids, which are also 
directed against non-accused people, are only one of 
the elements of the police’s structural investigations. 
Observation, telecommunication monitoring, the instal-
lation of bugs, cameras and other equipment to spy on 
and monitor people often accompany such procedures. 
It is therefore reasonable to suspect that in this case as 
well, a specific milieu is being targeted for surveillance.

And then there is the brazen and long-planned theft 
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van anarchistische ideeën kapot te maken. Als het om 
één bepaalde krant gaat, de Zündlumpen, waarom wor-
den andere kranten en publicaties dan massaal in beslag 
genomen? Waarom word onbedrukt papier, inkt en alle 
apparatuur voor de productie van boeken, pamfletten en 
kranten meegenomen?

Het is duidelijk dat de politie en het bureau van de pro-
cureur-generaal (ZET) op meer uit zijn: Zij proberen de 
verspreiding van anarchistische ideeën tegen te gaan en 
paranoia te zaaien door hele archieven van anarchisti-
sche teksten in beslag nemen en het bezit van (een en-
kel!) exemplaar van een krant op de boekenplank thuis 
aangrijpen om deze te stelen, evenals allerlei technische 
apparatuur en allerlei andere anarchistische publicaties.

We zijn niet verbaasd. Anarchistische ideeën zijn altijd 
buiten en tegen elke wet geweest en er is dan ook een 
lange geschiedenis van vervolging van anarchistische 
ideeën. De recente invallen in München zullen de vlam 
in ons hart zeker niet doven! Evenmin zullen zij anderen 
beletten een printer te grijpen  en alles wat de politie in 
beslag heeft genomen, opnieuw te printen.

Als vechten voor vrijheid een misdaad is, dan is onschuld 
het ergste!

Vers na de invallen en toch nog steeds hier,
Een stel anarchos uit Beieren

of an entire printing space and thousands of publica-
tions, an obvious attempt to destroy an infrastructure 
that promotes the spreading of anarchist ideas! If it is 
supposed to be about a specific newspaper, Zündlum-
pen, why were other newspapers and publications sei-
zed en masse? Why was unprinted paper, ink, and all 
equipment for the production of books, pamphlets, and 
newspapers taken away?

Obviously, the cops and the Prosecutor General’s Offi-
ce (ZET) are after more: they are trying to prevent the 
spreading of anarchist ideas and stir up paranoia. They 
attempt this, for example, by confiscating entire archi-
ves of anarchist texts and also removing (single!) co-
pies of a newspaper from a bookshelf in a home, along 
with all sorts of technical equipment.

We are not surprised. Anarchist ideas have always 
been beyond and against any law, and there is conse-
quently a long history of persecution of anarchist ideas. 
The recent raids in Munich will certainly not extinguish 
the flame in our hearts! Nor will they prevent others 
from grabbing a printer and reprinting all that the cops 
have confiscated.

If fighting for freedom is a crime, innocence is the worst 
crime of them all!

Freshly raided and still here,
A few anarchos from Bavaria
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RMR: Dit is een tekst die wij ontvan-
gen hebben, geschreven door enke-
le vleermuizen die kort het Sterrebos 
bewoond hebben. Het reflecteert op 
hun tijd in het bos: waarom ze daar 
waren, wat er mis ging, en hun ge-
dachten voor de toekomst.

Rumoer vindt het belangrijk om in ac-
tie ideeën met elkaar te verbinden en 
om ideeën te verdiepen en verscher-
pen door uitvoerige discussie, debat-
ten, het (on)eens zijn, vooral wan-
neer deze ideeën komen uit onze 
directe omgeving, waar dit soort din-
gen soms ver weg kunnen voelen.

We willen dat onze kameraden de 
moed en kwetsbaarheid kunnen heb-
ben om woorden op papier te zetten. 
Dit publicatie project bestaat dan ook 
niet om een of andere ideologische 
zuiverheid te reproduceren maar als 
een middel om te reflecteren en om 
voorstellen te doen over strijd. Ook 
al zien we onze gedachten niet ge-
heel op dezelfde lijn, geven wij de 
voorkeur aan eerlijke en bescheiden 
expressie boven zwaar geraffineerde 
en onfeilbare logica. 

INTRODUCTIE

Het Sterrebos in Limburg is een klein bos vlakbij Born, 
geplant in de 18e eeuw. Veel bomen zijn 200 jaar oud en 
het bos heeft een relatief grote biodiversiteit. Het is gekapt 
door VDL Nedcar om ruimte te maken voor een productie-
hal die mogelijk gebouwd gaat worden, waarmee ze be-
oogde een zakenpartner aan te trekken, Rivian, een elek-
trische auto start-up. Om te bewijzen dat ze zo duurzaam 
en CO2 neutraal zijn als mogelijk is, hebben ze beloofd om 
een compensatie “bos” neer te zetten. In de werkelijkheid 
was dit een veldje met een handjevol jonge dode bomen.

Er was een lokaal initiatief door een groep genaamd ‘De 
Groene Sporenwolf’ om de kap een halt toe te roepen 
door middel van juridische procedures. Autonome men-
sen en organisaties die minder vertrouwen hadden in het 
juridische systeem hebben samen gewerkt om het bos te 
bezetten. Deze tekst zal een reflectie zijn op de bezetting 
van binnenuit en vanuit een anarchistisch perspectief.

DE STERREBOSBEZETTING

Na maanden van plannen en voorbereiden, waarin ver-
schillende manieren van het verhinderen van de kap van 
het Sterrebos werden gepland, hebben enkele mensen het 
bos bezet. Dit was een direct initiatief om de sloop ervan 
te voorkomen. De bezetting was niet alleen gericht tegen 
het verwerpelijke voorstel om een levendige, bruisende, 
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RMR: This is a text we received 
written by some bats who shortly 
inhabited the sterrebos.
it reflects on their time in the fo-
rest: why they were there, what 
went wrong, and their thoughts 
for the future.

Rumoer finds it important to 
connect ideas in action, and to 
deepen ideas and sharpen prac-
tices through rigorous discussi-
on, debate, (dis)agreement. This 
is especially so when these ideas 
come from our immediate sur-
roundings, where these things 
can sometimes feel far away.

We want our comrades to have 
the courage and vulnerability to 
put words on paper. This publis-
hing project does not exist to re-
produce some ideological purity, 
but as a means to reflect and pro-
pose in the struggle.
Even if we don’t see our thoughts 
entirely aligned, we prefer honest 
and humble expression to heavily 
refined and infalliable logics.

INTRODUCTION

The Sterrebos in Limburg is a small forest near Born, 
planted in the 18th century. Many trees were 200 years 
old, and the forest had a relatively wide ecodiversity. 
It was cut by VDL Nedcar to make space for a possi-
ble production hall, with which they wanted to attract 
a business partner, Rivian, a startup electric car com-
pany. To prove that they were as sustainable and car-
bon neutral as possible, they promised a compensation 
“forest”, which, in reality, was a field with a handful of 
young, dead trees.

There was a local initiative by a group called De Groe-
ne Sporenwolf to halt the cut through legal procedures. 
Autonomous people and organisations who had less 
trust in the legal procedure teamed up to occupy the 
forest. This text will be an inside reflection on the oc-
cupation from an anarchist perspective.

THE STERREBOS OCCUPATION

After months of planning and preparing, while also or-
ganizing different means to prevent the cutting of the 
sterrebos forest, some people occupied the forest as a 
direct initiative to prevent its destruction. With the oc-
cupation, we were not only against the disgusting pro-
posal to destroy a living, vibrant, wild space to build 
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wilde plek te vernietigen door het bouwen van (nog) een 
fabriek – een fabriek voor auto’s zelfs – maar we wilden 
ook kleinschalig handelen tegen de industriële samenle-
ving, tegen het idee van vooruitgang en ontwikkeling. We 
wilden de bomen, planten en wezens wiens levens afhan-
kelijk zijn van het bos op een directe manier helpen.

Ook al heeft de bezetting uiteindelijk niet kunnen voorko-
men dat het bos gekapt werd, we denken toch dat het een 
belangrijk initiatief was. Deze bezetting was een directe 
actie en toonde dat mensen kunnen (en moeten!) han-
delen op directe wijze om de vernietiging om hen heen, 
in welke vorm dan ook, te stoppen. We wilden laten zien 
dat er andere opties zijn dan petities, demonstraties en 
juridisch gesteggel. Elke directe actie is ook een sabotage 
van het hele systeem.

We wilden dat de bezetting een soort autonome zone zou 
vormen, een plek waar we daadwerkelijk wilden leven, 
een plek die ons zou laten ervaren hoe het was om onze 
levens en de wereld anders te beleven. We wilden een 
plek om elkaar te ontmoeten, om te zien wat we samen 
konden doen. Wanneer mensen tijd hebben om samen 
te zijn buiten werk of school om, buiten de logica van het 
kapitaal en de reproductie van het dagelijkse leven – lijken 
veel dingen die de meeste tijd onmogelijk voelen, ineens 
mogelijk. Alles lijkt dan mogelijk! De ervaring van het ge-
ven van al onze tijd en aanwezigheid aan deze strijd, liet 
ons verder dromen. Wanneer een conflict volop leeft is het 
een stuk makkelijker voor andere acties en ideeën om op 

te komen. Directe actie creëert ruimte voor meer directe 
actie… Dat was in ieder geval wat we wilden met deze 
bezetting.

Maar in feite waren we niet in staat om een echte autono-
me zone te creëren omdat er steeds veel te veel beveili-
gers aanwezig waren. Het was niet mogelijk om sociale 
ruimte en activiteiten, zoals bijvoorbeeld kampvuren te 
hebben omdat elke keer wanneer mensen op de grond 
waren (en dus niet in bomen zaten), de beveiliging klaar 
stond om in te grijpen. Natuurlijk, we wilden de beveiliging 
bang of huiverig maken om het bos in te komen, maar 
er waren er simpelweg te veel en ze waren te goed in-
gedeeld over het terrein toen we de bezetting begonnen. 
Op een bepaald moment waren de beveiligers wel erg 
ontmoedigd, moe van de bezetting en het bos, een hekel 
hebbend aan hun baan... Misschien kunnen we dit als een 
winst rekenen?

De bezetting kreeg te maken met repressie, wat zeker niet 
hielp. Misschien omdat het bijzondere omstandigheden 
waren en een bezetting iets is dat niet vaak gedaan wordt 
in Nederland, waardoor de politie in grote getale gemobi-
liseerd werd. Tussen de politie en de beveiliging in was 
er weinig ruimte over om te handelen. De graafmachines, 
camera’s, hekken en plastic folie om de bomen heen wa-
ren allemaal mogelijke doelwitten; sabotage van deze din-
gen had waarschijnlijk een groot effect gehad.

We hadden ook een aantal vragen tijdens de bezetting 

(yet another) factory - for cars of all things - but wanted 
to act in some small way against industrial civilization, 
against the idea of progress and development. We 
wanted to help in a direct way the trees, plants, and 
creatures whose lives are part of and dependent on the 
forest. 

Although the occupation ultimately did not prevent the 
forest from being cut, we think it was an important initi-
ative to take. This occupation was a direct action, and 
showed that people can (and should!) act directly to 
stop the destruction around them in whatever form it 
takes. We wanted to show that there are other options 
than petitions, protests, and legal battles. We think that 
any direct action is also a sabotage of the whole sys-
tem. 

We also wanted the occupation to be a sort of auto-
nomous zone, a place where we would actually want 
to live, a place that would allow us to experience our 
lives and world differently. We wanted a place to meet 
each other, to see what we could do together. When 
people have time to spend together outside of work or 
school, outside the logics of capital and the reproduc-
tion of everyday life, many things that most times feel 
impossible suddenly seem possible. Everything seems 
possible! The experience dedicating all our time and 
presence to this struggle made us imagine more. Once 
you’re fully living a conflict, it’s a lot easier for other ac-

tions and other ideas to come up. Direct action creates 
space for more direct action… At least, that was what 
we wanted with this occupation.

In reality, we were not able to make a truly autonomous 
zone as there were too many security guards present 
at all times. It wasn’t possible to have social spaces or 
moments like campfires because anytime people were 
on the ground (and not in the trees), security was ready 
and waiting to intervene. Of course, we wanted to make 
the security guards afraid or unwilling to enter the fo-
rest, but there were too many of them and they were 
already too well set-up on the site when we started the 
occupation. At some point though, the security guards 
were very discouraged, sick of the occupation and the 
forest, hating their jobs. Maybe we can count this as a 
win? 

The occupation faced some repression, which did-
not help. Perhaps because it was an exceptional cir-
cumstance, not something commonly practiced in the 
Netherlands, the police were highly mobilized.  Bet-
ween the police and the security, there was little room 
to act. For example, the excavators, cameras, fences, 
plastic foils around trees, were all possible targets and 
sabotage against these things would probably have 
had a big effect.

We also had some questions during the occupation 
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over samenwerken met XR, Greenpeace en burgergroe-
pen. Onze strategieën en tactieken zijn anders dan van 
deze groepen, maar we denken niet dat onze anarchis-
tische ideeën onderdrukt werden of verloren zijn gegaan 
door onze nabijheid bij deze groepen. Er is veel moeite 
gestopt in media vertegenwoordiging en om er voor te 
zorgen dat de media reactie op de bezetting positief zou 
zijn. Wij zijn het niet noodzakelijk eens met die media stra-
tegie, noch het maken van de media reactie tot centrale 
focus van de bezetting, maar het leek ons de bezetting 
niet te schaden.

Gedurende de bezetting was er een noodzaak om met 
de politie te onderhandelen om mensen toegang de ge-
ven tot het bos om eten, water etc. te laten brengen. We 
zouden liever zelf in staat zijn geweest om het bos te ver-
dedigen, zonder te hoeven communiceren met de politie 
of de beveiliging. Uiteindelijk was het belangrijker voor 
ons dat de bezetting doorging dan dat we ideeën zouden 
forceren op de situatie (zoals geen communicatie met de 
politie). Als we meer mensen en materiaal zouden hebben 
gehad op de grond, in de bomen en in het hele bos om 
ons te verzetten hadden we in een betere situatie gezeten 
en hadden we wellicht met meer kunnen wegkomen. In 
actie maar dit ook zonder te onderhandelen, we hadden 
ons dan langer en beter kunnen verzetten tegen de ont-
ruiming.

De Groene Sporenwolf had een rechtszaak lopen te-
gen VDL NedCar maar uiteindelijk hebben ze buiten de 

rechtszaal onderhandelt en zijn ze tot een overeenkomst 
gekomen die inhield dat hun groep geld en een kantoor-
ruimte zou ontvangen. Dit zorgde voor een breuk binnen 
de Groene Sporenwolf en sommige mensen zijn uit die or-
ganisatie gestapt omdat ze niet bereid waren zo’n regeling 
met het bedrijf te accepteren.

We zouden willen dat deze ervaring een startpunt is voor 
meer initiatieven zoals deze in de toekomst. We hopen dat 
het anderen zal inspireren, enkele ideeën zal verspreiden 
en mensen zal aansporen om meer in het dagelijkse leven 
te doen in plaats van alleen het aanwezig zijn bij meer 
demonstraties of het organiseren daarvan. Vanuit deze er-
varing willen we door blijven gaan en experimenteren met 
andere vormen van sabotage en actie.

Onze strijd gaat voorbij de bevrijding van mensen van het 
kapitalisme en de staat. Voor de totale bevrijding van alle 
dieren en tegen de menselijke overheersing in elke vorm.

De meeste groepen zitten niet op een lijn met ons in dit 
opzicht. Maar soms is het voor ons belangrijker om een 
kans op succes te hebben in de strijd tegen de vernietiging 
van levende wezens en hun leefgebied en daarom onze 
ideologische verschillen opzij te schuiven.

about working together with XR, Greenpeace and ci-
tizen groups. We had different strategies and tactics 
than these other groups, but in this case we don’t think 
our anarchist ideas were significantly suppressed or 
lost by our proximity to them. There was also a big ef-
fort put into media representation and making sure the 
media reaction to the occupation was ‘favorable’ to us. 
We don’t necessarily agree on the media strategy, nor 
making the media reaction the central focus of the oc-
cupation, but it didn’t end up changing the course of the 
occupation.

During the occupation, there was a need to negotiate 
with the police to allow people to enter the forest to 
deliver food, water, etc. We would have liked to have 
been able to just defend the forest ourselves, without 
needing to communicate with the police or security, but 
in the end, it was more important to us that the occupa-
tion lasts than that we force certain ideas (like no com-
munication with the police) onto the situation. If we had 
had a bigger capacity to resist on the ground, in the 
trees, in the forest, we might have been in a better situ-
ation, and we might have been able to get away with a 
lot more, both action-wise and without negotiation. We 
also could have resisted the eviction of the occupation 
longer and better.

Also, De Groene Sporenwolf had a court case against 
VDL NedCar, but eventually negotiated with them out of 

court and reached an agreement which involved their 
group receiving benefits. This caused a split within De 
Groene Sporenwolf, and some people quit the organi-
zation as they were unwilling to accept such an arran-
gement with the company.

In the end, we wish that this experience is a starting 
point for more initiatives like this in the future. We hope 
that it will inspire others, spread some ideas, and en-
courage people to use tactics other than going to (or or-
ganizing) more demonstrations. From this experience, 
we want to keep going and experiment with other forms 
of sabotage and action.

Our struggle goes beyond human liberation from capita-
lism and the state, for the total liberation of all species, 
and against human supremacy in every form. Most groups 
don’t align with us in this respect, but sometimes it is more 
important for us to have a bigger chance of success in 
fighting against the annihilation of living beings and their 
homes and to put a part of our ideological differences asi-
de.
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GIVE WAY 
TO THE RICH 

Wiped out! The houses knocked down, the people 
chased out 

Banned from too expensive soil

The city only for those who can afford 

Priority for the rich is now imposed

Tucked away! 

A welfare ghetto for those who don’t matter anyway 

Without money you're out

There will be nothing left if you let them go ahead

The money is first, the yuppies are number one

Give way to the rich, space for money 

Clear cuts, concrete, and demolishers' violence 

Decent, boring, and guarded 

A city which is just created for the money 

Give way to the rich, space for money 

For the yuppie, freedom is killed 

Give way to the rich, space for money 

Our days are counted

Freedom! Money! The money is first 
The money is first 
The money is first

M
AKILADORAS

WIJKEN VOOR  
DE RIJKEN

M
AKILADORAS

Weggevaagd! De huizen platgegooid, de mensen weg-
gejaagd 

Verbannen van te dure grond

De stad alleen voor wie dat kan betalen 

Voorrang voor de rijken wordt nou opgelegd

Weggestopt! 

Een welzijnsghetto voor wie er toch niet toe doet 

Zonder geld lig je eruit

Niets blijft over als je ze hun gang laat gaan 

Het geld gaat voor, het yuppievolk komt eerst

Wijken voor rijken, ruimte voor geld 

Kaalslag, beton en slopersgeweld 

Aangeharkt, saai en bewaakt 

Een stad die alleen voor het geld is gemaakt 

Wijken voor rijken, ruimte voor geld 

Voor de yup ruimt de vrijheid het veld 

Wijken voor rijken, ruimte voor geld 

Onze dagen zijn geteld

Vrijheid! Geld! Het geld gaat voor 
Het geld gaat voor 
Het geld gaat voor
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LATEN WE HET INITIATIEF NEMEN 
EN HET SPONTANE OMARMEN! 

OVER DE RECENTE DEMONSTRATIES IN LEIDEN EN AMSTERDAM

RMR: We hebben deze tekst van een anonieme schrijver van 
indymedia.nl gehaald en vertaald.

Spontaniteit is lastig om mee om te gaan. Het kan onvoorspel-
baar zijn, chaotisch en wild, als een snel stromende rivier. Wel-
licht is een demonstratie een gebeurtenis waarin spontaniteit nog 
wel het minst gewaardeerd en het moeilijkst geaccepteerd wordt. 
Maar het is juist op een demonstratie, een collectieve verzame-
ling op straat, waar we de wilde stroming van het spontane zou-
den moeten omarmen. 

Op zondag 13 februari was er een echt spontane demonstra-
tie die zijn weg zocht door de straten van Leiden na nog weer 
een passief “woonprotest”. Toen het officiële protest eindigde en 
mensen zich verzamelden voor een nieuw kraakpand, namen 
kameraden het initiatief om terug de straat op te gaan. Zonder 
vergunning, politiebegeleiding of aankondiging. Zo’n 70 men-
sen liepen door het centrum van Leiden, met slechts een paar 
smerissen die ze volgden, niet wetende wat ze moesten doen. 
Verbijsterd door het succes van een tweede demonstratie, deze 

LET§S TAKE THE INITIATIVE AND 
EMBRACE THE SPONTANEOUS! 
ON THE RECENT DEMONSTRATIONS IN LEIDEN AND AMSTERDAM

RMR: We have taken this text by an anonymous writer from 
indymedia.nl

Spontaneity is hard to cope with. It can be unforeseeable, cha-
otic and wild, like a fast flowing river. Perhaps a demonstration 
is the happening where spontaneity is least appreciated and 
is hardest to accept. But it is precisely in a demonstration, a 
collective gathering in the streets, where we should embrace 
the wild current of the spontaneous.

On Sunday the 13th of February a truly spontaneous demo 
rushed its way through the streets of Leiden after yet another 
passive “housingprotest”. When the official protest ended and 
people gathered in front of a new squat comrades took the 
initiative to take to the streets once again. Without a permit, 
police guidance or announcement. Around 70 people ended 
up walking through the centre of Leiden with only a few cops 
following them, not knowing what to do. Baffled by the sponta-
neous success of a 2nd demonstration, this time unpermitted, 
the demo ended abruptly after half an hour next to Leiden cen-
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keer zonder toestemming, eindigde de demo abrupt na 
een half uur naast het centrale station van Leiden, toen 
de mobiele eenheid ongeveer 30 mensen in een su-
permarkt insloten en zij de nacht op het politiebureau 
moesten doorbrengen.

Een recente anti-repressie demo in Amsterdam op 25 
februari bracht nog meer spontaniteit. Ongeveer 70 
mensen verzamelden zich op het Leidseplein, dit keer 
na een publieke oproep. Een eenzaam politiebusje 
met vier smerissen keek van een afstandje toe. De de-
monstratie begon te lopen, bijna alle deelnemers wa-
ren in het zwart gekleed en droegen maskers. De toon 

werd gezet toen containers midden 
op straat werden gezet om de politie 
tegen te houden, en vuurwerk hun 
kant op werd gegooid. Langs de rou-
te werden containers en ander vuilnis 
op straat gegooid, waardoor de sme-
ris succesvol vertraagd werd in de 
smallere straten. De demonstranten 
verspreidden zich daarna in het cen-
trum zonder dat er arrestaties werden 
gemaakt. 

Deze beide demonstraties hadden in 
hun initiatief een element in zich dat 
spontaan en ongepland was – in ieder 

geval voor het grootste deel. In beide situaties werden 
we verrast door het spontane succes, door het feit dat 
we de politie een stap voor waren, door het feit dat we 
konden bewegen zoals we wilden. Nu is het de vraag 
hoe we deze spontane momenten kunnen aangrijpen, 
en ze niet te onderdrukken zoals sommigen altijd pro-
beren te doen. De spontaniteit van de demo’s in Leiden 
en Amsterdam geven ons een situatie waarbinnen we 
dingen kunnen doen; waar we de politie of eigendom-
men van de staat en het kapitalisme kunnen aanvallen. 
Inmiddels moeten we wel doorhebben dat de passieve 
en reformistische demonstraties, waarop momenteel 
maar een paar honderd mensen afkomen (in vergelij-

tral station when riot cops kettled 
around 30 people in a supermarket 
and took them into custody for the 
night.

A recent anti-repression demo in 
Amsterdam on the 25th of February 
brought more spontaneity. Around 
70 people gathered on Leidse-
plein, this time after a public call-
out. A lone police van with 4 cops 
watched at a distance. The demon-
stration started walking with almost 
all participants wearing black and 

being masked. The tone was set when dumpsters 
were placed in the middle of the street to block the 
following cops and fireworks started being hurled in 
their direction. Along the route dumpsters and other 
street-garbage was pulled on the road, successfully 
delaying the cops in the narrower streets. The demo 
dispersed in the city centre with no arrests being 
made.

Both these demonstrations show an element of initi-
ative which is spontaneous and unplanned – at least 
by a larger entity. In both situations we find ourselves 
trapped in the shock of a spontaneous success, in 

the fact that we are one step ahead of the cops, in 
the fact that we can move how we wish. It is now a 
question to seize these spontaneous moments, and 
not suppress them as some always try to do. The 
spontaneity of the demo’s in Leiden and Amsterdam 
give us a set-up to act in; where we can attack cops 
or state and capitalist property. By now we should 
have realised that the passive and reformist demon-
strations which now only count a couple of 100 peo-
ple (compared to the 1000’s last year) do not offer us 
any space to move in.

A wild and unexpected march by 70 people or the 
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sudden erecting of barricades provide fertile ground 
for further confrontation and direct action, even (or 
especially) when this march or barricading is unpre-
dicted. What the demonstrations in Leiden and Am-
sterdam have proven is that we are capable of crea-
ting these spontaneous moments and that a couple 
of dozen people are more dangerous than a couple 
of thousand.

It’s easy for us to get caught up in the frenzy of the 
social movements around us and follow suite, repe-
ating the mistakes of the past. Especially when we 
see now that the movement around housing (and 
other subjects such as climate) has been directed 
to the ballot box - from the very beginning, with even 
the neo-liberal and far-right parties jumping on its po-
pulist bandwagon. So let’s evade this theatrical field 
and abandon protest by turning towards struggle. 
Those among us who endlessly worry about quan-
tity and are always counting heads and are obses-
sed with “attracting new people into the movement” 
should not despair. It’s only through struggle and our 
anarchist projects that our numbers could grow, and 
also in a qualitative way. In struggle and social con-
flict we can move and create, in protest we are just 
a black flag next to a red one, a green one, a blue 
one, etc. etc.

Of course we should think ahead and not leave eve-
rything to a spontaneous happening, waiting around 
for something to happen like we too often do. The 
danger of spontaneity is that the tide of repression 
can turn extremely fast and swallow us there and 
then, as the moment is unplanned and we may not 
be prepared. So imagine if we were…

Imagine if we planned, imagine if we organised, ima-
gine if we took the initiative. Imagine if we attacked!

king met de duizenden van de laatste tijd) ons geen 
plek geven waarin we kunnen bewegen. 
Een wilde en onverwachte optocht van 70 mensen of 
de plotseling opgeworpen barricades zijn vruchtbare 
grond voor verdere confrontatie en directe actie, zelfs 
(of vooral) wanneer deze optocht of barricade niet 
voorspeld is. Wat de demonstraties in Leiden en Am-
sterdam bewezen hebben, is dat we in staat zijn tot het 
creëren van spontane momenten en dat enkele tien-
tallen mensen gevaarlijker zijn dan een paar duizend. 

Het is makkelijk voor ons om afgeleid te worden door 
de waanzin van het moment in de sociale bewegingen 
om ons heen en ons aan hun tempo aan te passen, de 
fouten uit het verleden herhalend. Vooral nu we zien 
dat de beweging rondom wonen (en andere onderwer-
pen zoals klimaat) richting de stembussen worden ge-
stuurd – al vanaf het begin, met zelfs de neo-liberale 
en extreem-rechtse partijen die aan de populistische 
trends mee zijn gaan doen. Dus laten we dit theatrale 
gebeuren ontwijken door protest achter ons te laten, 
en richting strijd te gaan. Diegenen onder ons die zich 
eindeloos zorgen maken over de kwantiteit en altijd 
koppen aan het tellen zijn, geobsedeerd met het “aan-
trekken van nieuwe mensen voor de beweging”, hoe-
ven niet te wanhopen. Het is namelijk enkel door strijd 
en onze anarchistische projecten dat onze aantallen 
toe kunnen nemen, en dan ook nog op een kwalita-

tieve manier. In strijd en sociale conflicten kunnen we 
bewegen en creëren, in een protest zijn we slechts een 
zwarte vlag aan de zijde van een rode, een groene, een 
blauwe, etc. etc.

We moeten natuurlijk vooruit denken en niet alles aan 
het spontane overlaten, wachtend tot er iets gaat ge-
beuren zoals we al zo vaak doen. Het gevaar van spon-
taniteit is dat de vloed van repressie zo vlug kan gaan, 
en ons dan en daar op kan zwelgen, omdat het moment 
ongepland is en we wellicht niet voorbereid zijn. Maar 
stel je voor dat we dat wel zijn…

Stel je voor als we planden, stel je voor dat we ons 
organiseerden, stel je voor dat wij het initiatief zouden 
nemen. Stel je voor dat we zouden aanvallen!    
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FROM FAR AND NEARBY

Van ver en dIchtbIJ 

JANUARI
Zweden – Een jachtschool werd aangevallen 
(Via unoffensiveanimal.is)

Jagers in het zogenaamde Zweden begonnen dit jaar met 
een massamoord op wolven. De sneeuw is besmeurd met 
bloed. TUIG! Helaas waren wij niet in staat om de wol-
venslachterij te verhinderen, dit keer. Toch ging het DBF 
(RMR: dieren bevrijding front) het bos in. Op de eerste 
dag van het jaar vandaliseerden en saboteerden wij, te-
gen de jagers. We hebben financiële schade toegebracht 
aan de jaagschool! Verachtelijke jagers zouden niet aan 
kinderen moeten leren om niet-menselijke dieren te do-
den. We hebben vijf jachthutten kapot gemaakt!
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Sweden – A hunting school got attacked 
(Via unoffensiveanimal.is)

Hunters in so-called Sweden began this year with the 
mass murder of wolves. The snow is stained with blood. 
SCUM! Unfortunately we were unable to prevent the 
wolf slaughter, this time. Yet the Animal Liberation Front 
(ALF) went out into the woods. On the first day of the 
year we vandalized and sabotaged, against the hun-
ters. We caused financial damage to a hunting school! 
Vile hunters should not teach children to kill nonhuman 
animals. We destroyed five hunting towers!

Amsterdam, the 
Netherlands – Paint 
at FvD headquar-
ters 
(Via indymedia.nl)

While FvD was sha-
ring their disgusting 
rhetoric at a public 
event, a group of 
hooded people threw 
paint at their head-
quarters in broad 
daylight. 

Tonga, Polynesia – The 400 cables that keep the 
world together were destroyed by a volcano erup-
tion 

The island group Tonga in the Pacific Ocean will be 
disconnected from the internet for at least another four 
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Amsterdam – verf 
op het FvD hoofd-
kantoor (Via indy-
media.nl)

Terwijl zij hun gore 
retoriek aan het ver-
spreiden waren op 
een publieke bijeen-
komst, heeft een 
groep vermomden 
overdag wat verf ge-
gooid op hun hoofd-
kantoor.

Tonga, Polynesië - De 400 kabels die de wereld bij 
elkaar houden zijn gesloopt door een vulkaanuitbar-
sting

De eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan blijft nog 
minstens vier weken afgesloten van internet nadat een 
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In deze extra kleine editie van rumoer 
hebben we de nieuwsberichten ook in-
gekort. De volledige berichten kan je vin-
den op de genoemde bronnen.

In this extra small edition of rumoer, 
we have also shortened the news 
briefs. The full articles can be found at 
the mentioned sources.
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weeks, after a volcanic eruption broke a crucial sea ca-
ble last Saturday. 

Amsterdam, the Netherlands – Illegal party in a po-
lice station that is under construction

Around 300 people were present at the party, a spo-
kesperson of the police said. It was a big mess inside. 
Also in other places in town the police evicted several 
illegal parties.
 
Bremen, Germany - The enemies of freedom are 
ours! Offices of the arms company OHB System AG 
in flames 
(Via indymedia.de)

We usher in the new year with restless nights for Marco 
R. Fuchs and his billion-dollar space and defense com-
pany Orbitale Hochtechnologie Bremen (OHB System 
AG). With hammers, we smashed several windows of 
a building of OHB and then set the offices on fire. The 
damage to the company’s image is certain. Happy new 
fear!

Belarus – 18 to 20 years’ imprisonment for Belaru-
sian anarcho-partisans 
(Via abc-belarus.org)

The sentence was announced today for a group of 
anarcho-partisans who held a series of direct actions 
against the dictatorship about a year ago. In an attempt 
to isolate the activists, the trial was held in camera (rmr: 
without audience) and only the pronouncement of the 
sentence was made public. […] Sentences for the four 
people were between 18 and 20 years for symbolic ac-
tions are an example of the dictatorship’s fear of anar-
chists. So far, these sentences are the longest in the 
history of political repression in the country.

Wroclaw, Poland – Destroying of ATM and ticket 
machine 
(Via actforfree.noblogs.org)

So we smashed up the ATM and the ticket machine. 
The displays were destroyed and the rest was glued 
with mounting foam. […] What we did is an expression 
of solidarity and a signal to everyone who is also strug-
gling in this world. It is a spark from which a fire can be 
made. It is also a message to all those who, like us, 
want to smash what is destroying and controlling them. 
Take what you can and experiment with the possibilities 
that surround us all. There is always only a step away 
from insurrection. The most important thing is to get 
started. Find yourself and have fun. […]

deze activisten te isoleren, werd de rechtszaak zonder pu-
bliek gevoerd en alleen de uitspraak openbaar gemaakt. 
[…] De straffen voor de vier mensen liggen tussen de 18 
en 20 jaar gevangenisstraf, voor symbolische acties, deze 
straffen zijn een voorbeeld van de angst van de dictatuur 
voor anarchisten. Tot dusver zijn deze straffen de hoogste 
in de geschiedenis van de politieke repressie in dit land.

Wroclaw, Polen – Het kapot maken van een bankauto-
maat en een kaartjesmachine 
(Via actforfree.noblogs.org)

Dus we hebben een bankautomaat en een kaartjesmachi-
ne kapot geslagen. De schermen werden kapot gemaakt 
en de rest werd verlijmd met purschuim.[…] Wat we de-
den is een uitdrukking van solidariteit en een signaal naar 
iedereen die aan het strijden is in deze wereld. Het is een 
vonk waarvan een vuur gemaakt zou kunnen worden. Het 
is ook een bericht aan allen die, net als wij, kapot willen 
maken wat ons kapot maakt en controleert. Neem mee 
wat je kan en experimenteer met de mogelijkheden die 
ons allen omgeven. We zijn altijd maar een stap verwij-
derd van insurrectie. Het belangrijkste is om te beginnen. 
Vind jezelf en heb plezier. […]

Born - Sterrebos bij VDL Nedcar bezet 
(Via indymedia.nl)

Vanochtend vroeg is het Sterrebos bij Born (Limburg) 
bezet. Ze zijn met touwen in de bomen geklommen en 

cruciale zeekabel is gebroken door de vulkaanuitbarsting 
van zaterdag.
 
Amsterdam – Illegaal feest in politiebureau in aan-
bouw

Bij het feest waren zo’n 300 mensen aanwezig, laat een 
woordvoerder van de politie weten. Het was binnen een 
ravage. De politie heeft ook op andere plekken de stad 
meerdere illegale feesten beëindigd. 

Bremen, Duitsland  – De vijanden van vrijheid zijn de 
onze! Kantoren van de wapenhandelaren OHB Sys-
tem AG in vlammen 
(Via indymedia.de)

Wij leiden het nieuwe jaar in met rusteloze nachten voor 
Marco R. Fuchs en zijn miljardenbedrijf in ruimte en defen-
sie technologie Orbitale Hochtechnologie Bremen (OHB 
System AG). Met hamers, hebben we meerde ruiten kapot 
geslagen en toen de kantoren in de fik gezet. De schade 
aan het imago van het bedrijf is zeker. Happy new fear!

Belarus – 18 tot 20 jaar gevangenisstraf voor Belarus-
sische anarcho-partizanen 
(Via abc-belarus.org)

De uitspraak werd gedaan tegen een groep anarcho-parti-
zanen die ongeveer een jaar geleden een serie aan acties 
tegen de dictatuur hebben ondernomen. In een poging 

Van ver en dIchtbIJ 



Rumoer - anarchist publication                    #5.5 - spring 202220

Rumoer - anarchistische uitgave                   #5.5 - lente 202220
Den Haag - Short-stay appartementen worden ont-
haald met verfbommen 
(Via indymedia.nl)

De nieuwe short-stay appartementen in het Zeehelden-
kwartier in Den Haag zijn nagenoeg af. De blinkende rui-
ten zitten inmiddels het sombere grauwe blok beton. Als 
groep hebben we onder de bescherming van de nacht 
afgelopen vrijdag het nieuwe yuppie-complex wat opge-
vrolijkt met verfbommen!
Het oude kantoorpand werd in 2020 gekraakt door een 
groep jongeren om de bouw van de short-stay apparte-
menten tegen te gaan. Na de ontruiming van de krakers 
dacht de ontwikkelaar misschien ongestoord zijn gang te 
kunnen gaan. Jammer joh! Plets! Plets! Plets!
Geen doorgang voor gentrificatie - Tegen de stad van de 
rijken! We dragen een warm hart en een solidaire groet 
toe aan al onze kameraden die zondag oncontroleerbaar 
de straten optrokken tijdens het Woonprotest in Leiden. 
Alle arrestanten vrij!

Bennekom – Zendmast in vlammen

In Bennekom ging in de nacht van woensdag op donder-
dag een zendmast in vlammen op. Het was de derde mast 
die in Gelderland in twee maanden tijd afbrandde.

 

hebben zich daar geïnstalleerd in hangmatten. De actie 
is georganiseerd om het bos te beschermen tegen de 
geplande kap door autofabriek VDL Nedcar. Voor meer 
informatie check het artikel op pagina 9 in deze RU-
MOER.

FEBRUARI
Leiden – Arrestaties bij een spontane demo 
(Via indymedia.nl)

Vandaag na de Woonrevolutie in Leiden is er een spon-
tane demo gelopen door de straten van Leiden door on-
geveer 60 mensen. Een groep mensen ging al demon-
strerend naar het station, waar ze zijn omsingeld door de 
politie. Er zijn 21 arrestaties verricht. Voor een beschou-
wing hierop zie verderop in deze rumoer over spontane 
demo’s.

Today after the Housing revolution gathering in Leiden, 
a spontaneous demo went through the streets of Lei-
den, with around 60 people participating. A group went 
in the direction of the station, where they were surroun-
ded by the police. Twenty one people were arrested. 
For a perspective on this, read the article elsewhere in 
this RUMOER about spontaneous demos.

The Hague, the Netherlands - Short-stay apart-
ments are welcomed with paint bombs 
(Via indymedia.nl)

The construction of the new short-stay apartments in 
the Zeeheldenkwartier in The Hague is almost finis-
hed. The shiny new windows are constructed into the 
gloomy grey concrete. As a group we decided, in the 
protection of the night, to cheer the new yuppie-com-
plex a bit up with paint bombs!
The old office building was squatted in 2020 by a group 
of young people to prevent the construction of the 
short-stay apartments. After the eviction the developer 
probably thought he could do what he wanted. Too bad! 
Splat! Splat! Splat!
No passage for gentrification – Against the city of the 
rich! We have a warm heart and a solidarious greeting 
to all the comrades who took to the streets uncontrol-
lable at the last housing protest in Leiden. All the ar-
restees free!

Born, the Netherlands – Sterrebos at VDL Nedcar 
occupied 
(Via indymedia.nl)

Early this morning the Sterrebos near Born (Limburg) 
was occupied. People went up in the trees and instal-
led their selves in hammocks. The action was organi-
zed to protect the forest from the planned logging by 
car manufacturer VDL Nedcar. Update February 8th: 
after some days they managed to evict. For more in-
formation check the article on page 9 of this RUMOER.

FEBRUARY
Leiden, the Netherlands – Arrests at a spontaneous 
demo 
(Via indymedia.nl)
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The man screamed to his colleagues that they should 
leave the boat. They screamed back at him that he was 
crazy. The boat didn’t actually sink because of the in-
tervention of the crew, but it did get properly damaged. 
The man was arrested by the police, and awaits his trial 
outside of jail. 

Wedrzyn, Poland - Riots on front of refugees con-
centration camp

Around 150 people took part in a solidarity demonstra-
tion in front of the concentration camp for refugees in 
Wedrzyn near Krosno Odrzanskie in Poland. Many 
people were beaten, 11 people were arrested and char-
ged with actively attacking a police officers.
Around 100 refugees mostly from Iraq who were de-
tained after crossing into Poland from Belarus have 
held a hunger protest against the poor conditions at 
the holding center where they are being housed. Last 
November, around 100 people held at the same facility 
rioted, demanding to be released, and in December a 
hunger strike was held against the “prison-like” condi-
tions at another holding center. […] No Border Team.

Amsterdam, Netherlands – Anti repression demon-
stration (against evictions) 
(Via indymedia.nl)

Around 50-70 people gathered at Leidseplein. The po-

Mallorca – Oekraïense matroos probeert jacht van 
Russische oligarch tot zinken te brengen

Een boze Oekraïense matroos heeft bij het eiland Mallor-
ca geprobeerd het jacht van een rijke Russische oligarch 
te laten zinken. Het jacht is volgens de matroos van Alex-
ander Mikheev, de eigenaar van een bedrijf dat wapens 
produceert voor het Russische leger.
De man opende verschillende kleppen op het schip waar-
door water naar binnen kon stromen, in onder meer de 
machinekamer. Tegen collega’s op het schip schreeuwde 
de man dat ze het schip moesten verlaten. Zij schreeuw-
den terug dat de man gek was geworden. Het schip is 
door ingrijpen van de bemanning niet gezonken, maar liep 
wel aanzienlijke schade op. De man is aangehouden door 
de politie, maar is inmiddels vrijgelaten in afwachting van 
zijn proces.

Wedrzyn, Polen – Rellen aan de voorzijde van het con-
centratiekamp voor vluchtelingen

Ongeveer 150 mensen namen deel aan een solidariteits-
demonstratie aan de voorzijde van het concentratiekamp 
voor vluchtelingen in Wedrzyn, in de buurt van Krosno 
Ordzankie in Polen. Veel mensen werden geslagen, 11 
mensen werden opgepakt; hen werd ten laste gelegd dat 
ze politie agenten hadden aangevallen.
Ongeveer 100 vluchtelingen, vooral uit Irak, die werden 
vastgenomen na het oversteken van de grens van Be-
larus naar Polen, hielden een hongerstaking tegen de 
omstandigheden waarbinnen zij werden vastgehouden. 
Afgelopen november hebben ongeveer 100 mannen in 
ditzelfde kamp deelgenomen aan rellen, met de eis om 
in december vrijgelaten te worden en toen werd er een 
hongerstaking ondernomen tegen de gevangenisachtige 
omstandigheden in een ander detentiecentrum. […] No 
Border Team

Amsterdam – Anti repressie demonstratie (tegen ont-
ruimingen) 
(Via indymedia.nl)

Ongeveer 60 mensen verzamelden zich op het Leidse-
plein. De politie anticipeerde of reageerde niet geweldda-
dig op de demonstratie; ze waren met maximaal 10 agen-
ten aanwezig gedurende de optocht. De optocht trok door 
de Marnixstraat, langs het ontruimde Hotel Mokum, welke 
beschermd werd door een politiebusje tijdens de optocht, 

Bennekom, the Netherlands – Transmission tower 
up in flames 

In the night of Wednesday to Thursday, a transmission 
tower went up in flames. It is the third tower in Gelder-
land that burned down in two months’ time.

Mallorca – Ukrainian sailor attempts to sink the 
yacht of a Russian oligarch 

An angry Ukrainian sailor, near the island Mallorca, tried 
to sink the yacht of a rich Russian oligarch. The yacht, 
according to the sailor, belongs to Alexander Mikheev, 
the owner of a company that produces weapons for the 
Russian army.
The man opened up several valves on the boat through 
which water could enter, including into the engine-room. 
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die ons daarna probeerde te volgen. Demonstraten rea-
geerden hierop door de straat te blokkeren met meerdere 
objecten, zoals prullenbakken en hekken, om de politie te 
verhinderen ons te volgen. […]

Lutkemeer - Blokkade werkzaamheden in het Lutke-
meer 
(Via indymedia.nl)

Er is een blokkade van de werkzaamheden in de Lutke-
meerpolder! Duistere bedrijven willen een laatste stuk 
vruchtbare grond in Amsterdam omtoveren tot distribu-
tiecentra en dergelijke. De afgelopen maanden hebben 
duizenden mensen zich hiertegen verzet. Nu hebben een 
aantal mensen zich vastgeketend aan de graafmachines, 
6 hiervan worden aangehouden.

MAART
Den Haag 
(Via indymedia.nl) 

Short-Stay appartementen in Den Haag zijn weer beklad 
met verfbommen.

Khartoum, Soedan – De opstand gaat door (Via or-
ganisemagazine.org.uk/, en via Sudanese Anarchists 
Gathering) 

De opstand in Soedan gaat door. In de afgelopen dagen 
heeft de beweging de hoofdstad afgesloten, de stad tot 
stilstand dwingend. Ze hebben dit gedaan met een com-
binatie van stenen barricades en rookgordijnen, veroor-
zaakt door brandende autobanden. […] De verschillende 
verzetsgroepen hebben grondig geweigerd in gesprek te 
gaan met het leger. De enige oplossing die zij voor nu zul-
len accepteren is dat het leger uit de politiek stapt en de 
macht overdraagt aan het volk. […]

Hamburg, Duitsland – Anarchistische interventies te-
gen alle oorlogen, grenzen en staten 
(Via actforfree.noblogs.org) 

Ongeveer 60 mensen verzamelden zich voor een anar-
chistische bijeenkomst in Hamburg om de straat op te 
gaan tegen de oorlog in Oekraïne en elk militarisme. […] 
Daarna vond er een spontane demo plaats in de rich-
ting van de Sternschanze, welke gestopt werd door de 
politie en vervolgens werd iedereen geregistreerd. Al op 
de avond van 26 februari vond er een onaangekondigde 
demo plaats tegen Fort Europa, deze was in Hamburg-Ot-
tensen. Ongeveer 30 mensen brachten hun woede over 
de huidige situatie aan de Pools-Belarussische grens naar 
de straat. Flyers vlogen over het Alma-Wartenburgplein 
en voor de Haspa (een lokale bank) ging een barricade in 
de fik. Met een hoop vuurwerk en slogans tegen grenzen 
en naties werd de straat vol vertrouwen ingenomen.

Khartoum, Sudan – The uprising continues 
(Via organisemagazine.org.uk/ info via Sudanese An-
archists Gathering) 

The uprising in Sudan continues. In the past few days 
the movements closed down the capital city, Khartoum, 
bringing the city to stand still. They have done this with 
a combination of brick barricades and smoke screens 
created by burning tires. […] The resistance commit-
tees of Sudan have thoroughly rejected talks with the 
military. The only solution they will accept is for the mi-
litary to step out of politics and hand over power to the 
people once more. […]

Hamburg, Germany - Anarchist interventions 
against all wars, borders and states 
(Via actforfree.noblogs.org) 

About 60 people met for an anarchist rally in Hamburg 
to take to the streets against the war in Ukraine and 
all militarism. […] Afterwards there was a spontaneous 
demonstration in the direction of Sternschanze, which 
was stopped by the arriving cops and then everyone 
was registered. Already on the evening of 26th Febru-
ary, an unannounced demonstration against Fortress 
Europe took place in Hamburg-Ottensen. About 30 
people took their anger about the current situation at 
the Polish-Belarusian border to the streets. Flyers flew 
over the Alma-Wartenburg square and in front of the 

lice did not anticipate or react violently to the demon-
stration; their forces were limited to around 10 cops du-
ring the whole march. The march directed us through 
Marnixstraat, passing the evicted Hotel Mokum squat, 
which was protected by a cop van and was trying to 
follow us afterwards. Demonstrators responded by 
blocking the streets with a variety of objects, bins and 
fences, to prevent the police from following us. […]

Lutkemeer, the Netherlands – Blockade of the work 
in the Lutkemeer 
(Via indymedia.nl)

There is a blockade at the construction of the Lutke-
meerpolder! Dark companies are trying to change a 
last piece of fertile ground in Amsterdam into distributi-
on centers and such. Last month, thousands of people 
tried to resist this. A couple of people chained themsel-
ves to the excavators, six of them got arrested.

MARCH
The Hague, the Netherlands 
(Via indymedia.nl) 

Short-Stay apartments in The Hague were once again 
decorated with paint bombs.
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must be demolished. […] 

Amsterdam, the Netherlands – Sabotage at FvD of-
fice 
(Via indymedia.nl)
 
Today we sabotaged the office of Forum Voor Demo-
cratie (FvD), located at Herengracht 74 in Amsterdam, 
by destroying the locks. […]

Eindhoven, the Netherlands –  Cops, corporations, 
cameras off our campus  
(Via indymedia.nl)  

We went out in the night to do banner drops in soli-
darity with the arrestees of the anti-Shell protesters at 
the TU Eindhoven. […] One of the arrestees allegedly 
said “Fuck the police” and is facing extra charges for 
this. It shows once again how fragile the cops are and 
how fragile their existence is. […] The cops are only 
there to keep people oppressed in this capitalist system 
that invades all parts of our lives, even our schooling 
systems. So once again we say COPS AND CAME-
RAS OFF OUR CAMPUS and we will add, CORPORA-
TIONS OFF OUR CAMPUS. Free the TU/Eindhoven 
protestors. We won’t rest till all the prisoners are free 
and the cages are burned down. FUCK THE POLICE, 
FUCK SHELL AND FUCK THE TU EINDHOVEN

Nieuwersluis – Lawaaidemo bij de vrouwengevange-
nis voor Vrouwendag 
(Via vrijebond.org)

Op zondag 6 maart hebben we voor de derde keer al-
weer een lawaaidemonstratie bij de vrouwengevangenis 
in Nieuwersluis gehouden in het kader van Internationale 
Vrouwendag. Hiermee wilden we de vrouwen binnen een 
hart onder de riem steken, laten zien dat wij ze niet ver-
geten zijn, en natuurlijk dat het hele gevangenissysteem 

afgebroken moet worden.

Amsterdam – Sabotage bij het FvD kantoor 
(Via indymedia.nl) 

Vandaag hebben we het kantoor van Forum voor Demo-
cratie (FvD) in Amsterdam, gelegen aan de Herengracht 
74, gesaboteerd door de sloten kapot te maken. […] 

Eindhoven –  Politie, bedrijven en camera’s weg van 
onze campus 
(Via indymedia.nl)  

Wij zijn ’s nachts naar buiten gegaan om spandoeken 
op te hangen in solidariteit met de arrestanten van het 
anti-Shell protest op de TU Eindhoven […]. Een van de 
arrestanten zou “fuck the police” gezegd hebben en krijgt 
daarvoor een extra aanklacht. Dat laat maar weer eens 
zien hoe fragiel de politie is en hoe fragiel hun bestaan is. 
[…] De politie is degene die mensen onderdrukt in het ka-
pitalistische systeem dat onze levens binnendringt op alle 
gebieden, zelfs onze schoolsystemen. Dus we zeggen het 
nogmaals: POLITIE EN CAMERA’S VAN ONZE CAMPUS 
AF, en daar voegen we aan toe, BEDRIJVEN VAN ONZE 
CAMPUS AF. Vrijheid voor TU Eindhoven arrestanten. We 
zullen niet rusten tot alle gevangenen vrij zijn en de kooi-
en afgebrand zijn. FUCK DE POLITIE, FUCK SHELL, EN 
FUCK TU EINDHOVEN.

Haspa (local Bank) a barricade caught fire. With a lot of 
fireworks as well as slogans against borders and nati-
ons, the street was confidently taken. 

Nieuwersluis, the Netherlands – Noise demonstra-
tion at the women’s prison for Women’s day 
(Via vrijebond.org) 

On Sunday the 6th of March we held a noise demon-
stration, already for the third time, at the women’s pri-
son in Nieuwersluis in the context of International Wo-
men’s Day. With this we wanted to show our support 
with the women within, to show that we have not forgot-
ten them, and of course that the entire prison system 
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tratie en inschrijvingen kantoor in Lukhovitsy. Een journa-
list van “MK” beschrijft dat een 21-jarige lokale inwoner 
Kirill, op 28 februari het betreffende kantoor in de fik zette. 
Hij deed zijn telefoon weg en nam geen contact meer op 
met zijn familie. Het was niet voor 8 maart dat hij werd 
aangehouden op de grens van Belarus en Litouwen. […] 
Op 13 maart, vroeg in de morgen, vroeg hij om toestem-
ming om naar de wc te gaan. De boeien van de man 
werden losgemaakt en toen werd hij naar het criminele 
onderzoekskantoor gebracht. Daar maakte hij van de mo-
gelijkheid gebruik, toen het personeel wat verlaat was: Ki-
rill sprong uit het raam en rende weg. Het lukte hem om 
over een 3 meter hoog hek met prikkeldraad te klimmen, 
en ging in de richting van de snelweg M5. Er zijn sporen 
van hem gevonden in het bos richting Kolomna. 
 

APRIL
Den Haag - OTTO Workforce kantoor aangevallen met 
stenen in Den Haag 
(Via indymedia.nl)

Afgelopen donderdag nacht 31 maart, is het OTTO Work-
force kantoor aan de Torenstraat in Den Haag aangeval-
len door anarchisten met stenen. Het beruchte uitzendbu-
reau heeft nu kapotte ruiten en een kantoor vol scherven. 
[..] OTTO Workforce staat al decennialang bekend als 
een van de meest beruchte uitzendbureaus op het gebied 
van flexwerk en arbeidsmigratie. Het bedrijf specialiseert 

Moskou, Rusland – Meerdere aanvallen tegen militai-
re rekruteringcentra (Via actforfree.noblogs.org en via 
a2day.org)

’s Avonds in Lukhovitsy, in de buurt van Moskou, gooide 
een lokale man een Molotovcocktail tegen het militaire re-
gistratie en inschrijvingen kantoor. Hij probeerde het ar-
chief met persoonlijke data van reservisten die naar Oek-
raïne gestuurd zouden kunnen worden te vernietigen[…].

Voronezh
Op de avond van 2 maart sloeg een onbekend persoon 
een glazen pot met vlambaar materiaal kapot tegen de 
voordeur van het militaire registratie en inschrijvingen 
kantoor van twee stadsdistricten, waarna hij het in de fik 
zette en ervan door ging. […]

Sverdlovsk regio
Op 13 maart werd er melding gemaakt van nog een brand-
stichting. Volgens de politie heeft een 25 jarige assistent 
van een computerwinkel, protesterend tegen het sturen 
van dienstplichtigen naar Oekraïne, Molotovs gegooid 
naar de deur van een militair registratie en inschrijvingen 
kantoor. Helaas werd de brandstichter aangehouden en 
poging tot moord ten laste gelegd […]

Moskou regio
Ondertussen werden er details bekend gemaakt over de 
ontsnapping van de brandstichter van het militaire regis-

journalists of “MK” report that after 21-year-old local 
resident Kirill set fire to the military registration and en-
listment office on the night of February 28, he got rid 
of his phone and did not get in touch with his family. It 
was not until March 8 that he was detained on the bor-
der of Belarus and Lithuania. […] On March 13, early 
in the morning he asked permission to go to the toilet. 
The man was uncuffed and after the toilet he was es-
corted to the criminal investigation office. From there, 
taking advantage of the delayed staff, Kirill jumped out 
the window and ran away. He managed to climb over a 
three-meter fence with wire and headed in the direction 
of the M5 highway. Currently, the fugitive’s trace was 
found in the woods towards Kolomna.

APRIL
The Hague, the Netherlands – OTTO Workforce offi-
ce was attacked with stones in The Hague 
(Via indymedia.nl) 

Last Thursday night the OTTO Workforce office on the 
Torenstraat in The Hague was attacked by anarchis-
ts with stones. The infamous employment agency has 
broken windows and an office full of glass now. […] 
OTTO Workforce is known for years as one of the most 
notorious employment agencies for flexwork and work 
migration. The company specializes in bringing Eastern 

Moscow, Russia - Numerous attacks against mili-
tary recruitment centers 
(Via actforfree.noblogs.org and a2day.org)

At night in Lukhovitsy, Moscow region, a local man 
threw molotov cocktails at the military registration and 
enlistment office. He tried to destroy the archive with 
personal data of reservists -conscripts who can be sent 
to war in Ukraine. […]

Voronezh
On March 2 in the evening in Voronezh, an unknown 
person smashed a glass can with flammable liquid 
against the front door of the military registration and 
enlistment office for two city districts, after which he set 
fire and fled. […]

Sverdlovsk region
On March 13, another arson was reported. According 
to the cops, a 25-year-old shop assistant of a computer 
store, protesting against sending conscripts to Ukraine, 
threw molotovs into the door of the military registration 
and enlistment office building. Unfortunately, the arso-
nist was detained and charged with attempted murder 
[…]

Moscow Region 
Details of the Lukhovitsy arsonist’s escape from the 
military enlistment office have become known. The 
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fend and spread one’s subversive ideas without falling 
into paranoia, while finding ways to deepen affinities 
far from any electronic device, remains a challenge.” 
Read more on our safety:  earsandeyes.noblogs.org, 
www.csrc.link/

Buenos Aires, Argentina - Arson attack against a 
police car 
(Via attaque.noblogs.org, translated by actforfree.no-
blogs.org)

A patrol car of the Metropolitan Police of Buenos Aires 
set on fire, at the corner of police station number 37. 
[…]. Anarchist cell Santiago Maldonado

zich in het naar Nederland halen van Oost-Europese en 
Spaanse flexwerkers om ze hier te plaatsen op arbeids-
plekken in extreem precaire omstandigheden. […] Tijdens 
het eerste Woonprotest in Amsterdam trachten mensen 
een pand te kraken dat eigendom is van Rogier Thewas-
sen, een van de CEO’s van Young Capital, die verder nog 
meer dan honderd panden bezit. […] De kraakactie in Am-
sterdam werd hardhandig neergeslagen door de politie, 
die altijd de bazen verdedigt. Maar diep in de nacht kun-
nen de dienaren van de wet de rijken en hun eigendom 
niet beschermen.
Tegen werk en woningnood. Kraken gaat door!
-Anarchisten

Parijs, Frankrijk - Afluisterapparatuur gevonden in Li-
bertad, anarchistische bibliotheek

Toen de printer van Libertad wat onderhoud nodig had, 
vonden mensen er afluisterapparatuur in. Onder meer 
had hun vriend Riso dit er over te zeggen: “En voor de 
achtergrond hiervan, er is niets verrassend aan het feit 
dat zij die van plan zijn alle autoriteit kapot te maken, het 
onderwerp zijn van indiscrete aandacht van de staat. Of 
het nou in bibliotheken of thuis is, in auto’s of door mo-
bieltjes. In de context van juridische onderzoeken maar 
ook in de context van de “witte aantekeningen” van de 
geheime dienst. Zelfs wanneer het meer wijd verbreid is, 
kan elk individu dat niet binnen deze lijnen past in hun vi-
zier komen. En dus is het niet de eerste of de laatste keer 
dat sommigen surveillanceapparatuur zullen plaatsen. La-

ten we doorgaan met het verdedigen en het verspreiden 
van subversieve ideeën, zonder in paranoia te vervallen, 
terwijl het vinden van manieren om de affiniteiten te ver-
diepen, ver van enig elektronisch apparaat, een uitdaging 
blijft.” [RMR: Lees meer over veiligheid op earsandeyes.
noblogs.org of www.csrc.link]

Buenos Aires, Argentinië – Brand aanval tegen een 
politieauto (via attaque vertaald door actforfreedom.no-
blogs.org) 

Een patrouillewagen van de politie van Buenos Aires werd 
in de fik gezet, op de hoek van politiestation nummer 37 
[…]. Anarchistische cel Santiago Maldonado

European and Spanish flexworkers to the Netherlands 
to make them work in extremely precarious conditions. 
[…]  During the first housing protest in Amsterdam peo-
ple attempted to squat a building that is owned by Ro-
gier Thewassen, one of the CEO’s of Young Capital, 
who owns another hundred buildings. […] The squatting 
action in Amsterdam was heavily beaten down by the 
cops, who are always defending the bosses. But deep 
into the night the servants of the law cannot protect the 
rich and their property. 
Against work and housing shortage. Squatting conti-
nues! - Anarchists. 

Paris, France – bug found at Libertad, anarchist li-
brary  

When the printer at Libertad needed some maintenan-
ce, people found a bug in it. Among more this is what 
their friend Riso said about it: ”As for the background, 
there is nothing surprising in the fact that those who 
intend to destroy all authority are the object of the in-
discreet attention of the State, whether in libraries or 
homes, in vehicles or via cell phones, in the context of 
judicial investigations as well as in the context of the 
“white notes” of the intelligence services. Even if it is 
more widely any individual who does not fall into line 
who can enter into their sights. And so, it is neither the 
first nor the last time that some and others will unearth 
surveillance devices here or there. To continue to de-
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Belgorod, Rusland – Anarchisten zetten een zend-
mast in de fik (eerst gepubliceerd op het Anarchists Mili-
tants Telegram Channel, vertaald door kolektiva.social/@
riotturtle met behulp van vertaalmachine) 

[…] De aanval op telefoonzendmasten in grensgebieden 
veroorzaakt niet alleen economische schade aan Rusland 
als geheel (in het bijzonder belangrijk vanwege de sanc-
ties en moeilijkheden om nieuwe materialen aan te schaf-
fen), maar verstoren ook de communicatie tussen politie 
en militaire eenheden. Sinds de oorlog in Georgië in 2008, 
toen een tank die richting Gori ging, gestopt werd door 
slechts een UAZ vrachtwagen, met een beambte die het 
lukte om ze in te halen omdat de militaire communicatie 
niet werkte. Het is geen geheim dat door het plunderen 
van militaire budgetten, deze budgetten vaak aangevuld 
worden door de burgerlijke budgetten. […] We willen ook 
graag vermelden dat de actie uitgevoerd werd tijdens het 
gele terreur alert regime, welke in werking is in Belgorod 
Oblast, maar deze hield de guerrilla’s niet tegen.   

München, Duitsland -  Huisdoorzoekingen en §129 
aanklachten tegen anarchisten

Op dinsdag 29.04.2022 vonden er gecoördineerde inval-
len plaats in verschillende woningen in München en in de 
anarchistische bibliotheek Frevel op grond van het vor-
men van een criminele organisatie.
De betrokkenen worden beschuldigd van het aanzetten 
tot misdrijven in anarchistische publicaties. De politie 

heeft bijna alle anarchistische kranten en pamfletten in 
beslag genomen, evenals alle apparatuur die ook maar 
iets te maken zou kunnen hebben met het drukken van 
publicaties. Twee van de beschuldigden werden geïden-
tificeerd en er werden DNA-monsters genomen; de twee 
werden vervolgens vrijgelaten en alle beschuldigden zijn 
op vrije voeten.
De smeris probeert ons te intimideren, bang te maken en 
te terroriseren, maar het verbaast ons niet dat in tijden van 
noodtoestand en oorlog de staat hard optreedt tegen zijn 
vijanden en tegen hun anarchistische ideeën en de ver-
spreiding daarvan. Meer info volgt… Geen speculaties! 
ACAB 4 eva

Leipzig, Duitsland - DB zendmast in brand gestoken - 
militarisme aanvallen!

We hebben de Duitse spoorwegen aangevallen als onder-
deel van de oorlogslogistiek in Europa. We zijn niet ver-
geten dat dit bedrijf (ook al wil het momenteel zijn imago 
oppoetsen met “humanitaire” leveringen aan Oekraïne) al 
jaren betrokken is bij wapenleveringen. Vooral onze vrien-
den in Rojava worden elke dag gedood met wapens gele-
verd door DB. De samenwerking tussen de Duitse Spoor-
wegen en het fascistische regime van Erdogan is hecht. In 
de nacht van 28 op 29 april staken we een DB-zendmast 
in Markkleeberg in brand. De route waar de radiomast 
staat, werd en wordt herhaaldelijk gebruikt voor wapenle-
veringen. Op die manier proberen wij met onze middelen 
de huidige oorlogslogica tegen te gaan en hopen wij op 

Those involved are accused of incitement to criminal 
activity through anarchist publications. The cops confis-
cated almost every anarchist newspaper and pamphlet 
along with all printing equipment. Two of the accused 
were identified and DNA samples were taken; the two 
were then released. All of the accused are out of custo-
dy.
The cops are trying to intimidate, scare, and terrorize 
us, but we are not surprised that in times of state of 
emergencies and war, the state is cracking down on 
its enemies, on anarchist ideas and on the means to 
spread them. More info will follow… No speculations…
ACAB 4 eva

Leipzig, Germany - DB antenna set on fire - attack 
militarism!

We have attacked the German railroads, which is a part 
of the war logistics in Europe. We have not forgotten 
that this company (even if it currently wants to swee-
ten its image with “humanitarian” deliveries to Ukraine) 
has been involved in weapon deliveries for years. Es-
pecially our friends in Rojava are killed every day with 
weapons supplied by DB. The cooperation between 
German Railways and Erdogan’s fascist regime is tight. 
Thus, in the night of April 28-29, we torched a DB radio 
mast in Markkleeberg. The route where the radio mast 
was located, was and is repeatedly used for weapons 
deliveries. With this act, we try to counter the ongoing 

Belgorod, Russia - Anarchists set fire to a cell to-
wer (First published by Anarchist Militants Telegram 
Channel, translated by kolektiva.social/@riotturtle with 
a translation tool)

[…] The attack on cell phone towers in border areas  
not only causes economic damage to Russia as a who-
le (especially significant due to sanctions and difficul-
ties in purchasing new equipment), but also disrupts 
communication between police and military forces. Sin-
ce the war in Georgia in 2008 (when a tank column 
heading for Gori was stopped only by an UAZ truck with 
an officer with a cell phone who was able to catch up 
because military communications did not function), it 
is no secret that in view of the victorious optimization 
and plundering of military budgets, these budgets often 
have to be covered by civilian budgets. […] We would 
also like to note that the action was carried out during 
the yellow terror alert regime, which is in effect on the 
territory of Belgorod Oblast, but it did not stop the guer-
rillas.

Munich, Germany -  Raids and §129 charges against 
anarchists

On Tuesday 26.04.2022, coordinated raids were car-
ried out in various flats in Munich and at the anarchist 
library Frevel, as part of an investigation into a criminal 
organization.
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10 TIPS TEGEN 
TELEFOONS 
HOOFDSTUK 2
Uit de zine London CaLLing: A cellphone and internet 
security primer for the criminally-minded anarchist. Te-
rug te vingen op www.sproutdistro.com

TIEN DINGEN OM TE DOEN
1. Gedraag je alsof geen enkel telefoongesprek, 
of uitwisseling van tekstberichten op je telefoon, zelfs 
maar een beetje privé is. 

2. Zeg niets belastends in de buurt van een mo-
biele telefoon of computer. Face to face en buiten is de 
enige manier om zeker te zijn, dat de enige persoon die 
jou kan horen je gesprekspartner is.
[RMR is het niet helemaal eens: Er zijn recente geval-
len waarin buitenruimtes werden afgeluisterd - Bedenk 
je dat je favoriete bank in het park of de plek waar je 
de gewoonte hebt anderen te ontmoeten mogelijk afge-
luisterd zou kunnen worden.]

10 TIPS 
AGAINST 
TELEPHONES
CHAPTER 2

From the zine: London CaLLing: A cellphone and in-
ternet security primer for the criminally-minded anar-
chist. To be found on www.sproutdistro.com 

Ten take-aways
1. Act as if absolutely no phone conversation 
you ever have or text message you exchange on a 
phone that is clearly yours is remotely private.

2.  Don’t say anything implicating around a cell-
phone or computer. Face to face and outdoors is the 
only way to be sure that the person you’re talking to 
yo - and your own future carelessness - are your only 
security concerns. 
[RMR disagrees: there are recent cases of outdoor 
spaces being bugged – imagine your favourite park 

zoveel mogelijk materiële schade. Wanneer de route niet 
wordt gebruikt voor het vervoer van militaire voertuigen, 
worden auto’s, steenkool en andere destructieve grond-
stoffen druk over de hele wereld vervoerd. Wat ons ook 
motiveert is de poging om eindelijk uit de impotentie te 
breken die al minstens sinds Corona bestaat. Sabotage 
van oorlogsmaterieel schijnt niet gebruikelijk te zijn en 
wordt geprobeerd in diskrediet te worden gebracht door 
het gebruikelijke gewauwel van bourgeois-linksen (á la: 
“Natuurlijk moet Oekraïne wapens krijgen - daar wordt de 
vrije wereld verdedigd!”). Wij geloven niet in “de voorhoe-
de”, maar als wij anderen tot sabotage kunnen aanzetten, 
zal ons dat natuurlijk doen glimlachen. De rookwolken van 
onze brand mogen naar München drijven, waar zopas 
een onderzoek wegens §129, met inbegrip van huiszoe-
kingen, is ingesteld.

Val het militarisme aan! 
Voor anarchie!

[Procedure: Een 1-liter fles met 2/3 motorolie 1/3 benzine, 
Een 1-liter fles met benzine. We staken het geheel aan 
met een fles benzine van 0,5 liter, waaraan met kabelbin-
ders een barbecue-blokje was bevestigd. We hebben het 
hele ding op de kabels gezet die van de schakelkast naar 
de mast lopen. Het moet gezegd worden: Als u op een 
drukke plaats bent, gebruik dan tijdontstekers!]

logic of war, with the means we choose and wish for as 
much material damage as possible. When the route is 
not used for transporting military vehicles, cars, coal, 
and other destructive raw materials are diligently ship-
ped from here to all over the world. 
What also motivates us is the attempt to finally break 
out of the impotence that has existed since Corona. Sa-
botage of war equipment does not seem to be a com-
mon practice and attempts to discredit it by the usual 
babble of bourgeois leftists are always to be found (á 
la: “Of course Ukraine must get weapons – that’s where 
the free world is defended!”). 
We do not believe in “the vanguard”, but if we can moti-
vate others to sabotage, of course it will put a smile on 
our faces. 
May the clouds of smoke from our fire drift to Munich, 
where an investigation under §129, that lead to house 
searches, has just initiated. 

Attack militarism! 
For anarchy! 

[Procedure: A 1 Liter bottle with 2/3 motor oil 1/3 gaso-
line, A 1 Liter bottle of gasoline. We ignited the whole 
thing with a 0.5 liter bottle including gasoline to which 
grill lighter was attached by means of cable ties. The 
whole thing we put on the cable harnesses that lead 
from the control box to the mast. In addition it should 
be said: If you are in a busier place, use time igniters!].
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bench or the place where you make a habit of meeting 
others could be potentially compromised.] 

3.  Know that surrounding data is also collected by 
the cops - who you talk to, gossip 
that indicates the structure of your 
scene, etc - and keep
that in mind while having monitora-
ble conversations.

4.  Batteries out on your way 
to and from committing your crime, 
scouting for it, meeting up with your 
associates - any time you don’t want 
your location to be easily traceable - 
if you can’t just leave your phone at 
home. 
[RMR disagrees: with removing the 
battery or airplane mode, you actu-
ally indicate you’re up to something, 
you still leave a trace of where and 
when you go offline. Just leave it at 
home.]

5.  Email is not secure, but ri-
seup-to-riseup is your best bet for 
non- incriminating personal conversation. 
[RMR: also on this there are disagreements, for exam-
ple about if riseup is actually safe. Just do not talk sen-

3. Weet dat ook secundaire data verzameld wordt 
door de smeris – dus met wie je praat, roddels die struc-
turen rondom je blootgeven, etc. – en denk daar aan wan-
neer je afluisterbare gesprekken 
hebt. 

4.   Batterijen eruit halen    
onderweg naar en van je criminele 
activiteiten, of terwijl je ervoor aan 
het spotten bent of er over verga-
dert – elk moment waarop je je lo-
catie niet traceerbaar wil laten zijn 
– wanneer je je telefoon niet thuis 
kan laten.
[RMR is het hier niet mee eens: 
Met het verwijderen van de bat-
terij of vliegtuigmodus, richt je er 
juist de aandacht op dat je iets van 
plan bent. Laat je telefoon gewoon 
thuis.]

5. Email is niet veilig, maar 
riseup-naar-riseup is je beste kans 
op niet belastende persoonlijke 
gesprekken. 
[RMR: Ook hierover zijn de me-
ningen verdeeld, bijvoorbeeld of 
riseup wel zo veilig is. Bespreek 
gewoon geen gevoelige shit online.]

sitive stuff online.]

6.  Your IP address is being logged constantly by 
various websites - using a public computer without sho-

wing ID or signing into anything 
is safest. 
[RMR: check also that there are not 
cameras around, and you might 
want to use something against digi-
tal tracking anyway.]

7.  If you steal something electro-
nic, make sure to know beforehand 
how to deactivate any tracking me-
chanisms it may have.

8. If your political resistance de-
pends on social networking, know 
that it can be crippled in an instant.

9.  It’s not necessary and may 
be counter-productive to abandon 
higher technology as an anarchist, 
but think through your interactions 
with it carefully.

10.  Don’t let taking the highest precautions make 
you forget to take the most basic.

6. Je IP adres wordt voortdurend vastgelegd door 
verschillende websites – het gebruiken van een openbare 
computer waar je geen paspoort oid hoeft te laten zien is 

het veiligst. 
[RMR: Als er geen camera’s han-
gen tenminste, en je moet ook 
daar zorgen dat je niet getraceerd 
kan worden]

7. Wanneer je iets electro-
nisch steelt, zorg er dan van te 
voren al voor dat je weet hoe je 
mogelijke tracking mechanismes 
uit kan schakelen.
 
8. Wanneer je politieke ver-
zet afhankelijk is van sociale net-
werken, weet dan dat het op elk 
moment uitgeschakeld kan wor-
den.

9. Het is niet nodig en kan 
tegen je werken om alle geavan-
ceerde technologie als anarchist 
uit te sluiten, maar denk goed na 
over de interacties die je er mee 
hebt.

10. Zorg dat je niet door de hoogste voorzorgsmaat-
regelen te nemen, de basis dingen vergeet.


