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1872 - 10/05/2021
1872 is een lokaal anarchistische 
initiatief en verschijnt in verschillende 
vormen, de krantvorm verschijnt 
“wanneer het nodig is”. Bedoeling is om 
een platform te bieden aan 
anarchistische activiteiten in de regio 
Den Haag en omstreken, zo is 1872 deel 
van een bredere anarchistische 
beweging. Dat gezegd is de focus lokaal en 
praktisch gericht wat er voor zorgt dat de 
uitgaves en berichten van 1872 gebrekkig zullen 
zijn in een breder perspectief van theorie en 
nieuws dat verder verwijderd is dan onze lokale 
regio. Voor (inter)nationaal nieuws, achtergrond, 
geschiedenis en theorie bestaan al meerdere 
kanalen die volop in gebruik zijn. Er is dan ook 
geen behoefte of noodzaak om deze te 
reproduceren. Neem dus vooral ook een kijkje 
buiten dit blad!

1872 werkt op basis van anonimeiteit. Teksten en 
artikelen zullen dus gestript worden van auteurs 
namen (behalve organisatie/groepsnamen indien 
dat gewenst is), veel van de inhoud is ook van 
internet afgehaald en is dan ook geheel anoniem, 
zelfs voor de redactie. Anonimiteit zorgt dat de 
versprijding van de krant moeizamer verloopt, zo 
heeft 1872 geen vaste ophaalpunten en rekenen 
deze pagina’s op jou om bij de volgende lezer te 
komen: het is maar een kwestie van 
zelforganisatie! 

De radio-uitzending van 1872 is iedere 3e 
zaterdag van de maand in de lucht op Radio 
Tonka. In de omgeving Den Haag kun je 
meesluisteren op 92.0 FM tussen 00.00 en 01.00. 
De uitzendingen zijn terug te luisteren via de 
1872 blog of op radiotonka.org.

De krant is altijd gratis. 

Tot op de barricades!

Eind maart was de beëdiging van de 
nieuwe aanwas tweede kamerleden. 
Opmerkelijk deze keer is dat er voor 
het eerst een zwarte vrouw als 
partijleider, een transgender persoon en 
een vrouw met hijab zich nieuwe 
volksvertegenwoordigers mogen 
noemen. Met al die progressiviteit en 
vertegenwoordiging voelden de rechts-
extremisten van Pegida in hun 
onderbuik dat ze daar hun mening over 
moesten verkondigen.

Een scheet in de wind

Daar stonden ze dan, op een winderige 
woensdagmiddag, met z'n tienen bij een 
generator die net zo hard stond als het geluid van 
de microfoon. Leider Edwin Wagensveld 
schreeuwt iets onverstaanbaars uit over islam en 
fascisme alsof hij cum laude is afgestudeerd in 
politieke en religieuze filosofie. Naast de 
standaard neonazi's die elke Pegida demo 
afreizen was er ook een wat beruchter persoon 
aanwezig.

Die man is Thorsten Craemer. Hij was 
gemeenteraadslid van de omstreden Duitse 
neonazi partij Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands die gebukt gaat onder schandalen 
en justitiële onderzoeken. In 2000 is hij opgepakt 
voor een aanval op een herdenking van de 
gruwelijkheden die zijn gebeurd in het 
concentratiekamp Kemna. Nabij het einde van de 
herdenking komt een groep neonazi's het 
aangrenzend bos uitgerend. Gewapend met 
pepperspray, knuppels en stenen slaan ze in op 
het publiek dat bestaat uit oud verzetsstrijders, 
kinderen en antifascisten, er vallen twee 
gewonden. Enkele dagen voor de aanval was het 
monument al beklad met hakenkruizen, SSrunes 
en de tekst 'wij komen terug'. Pas vier dagen later 
worden de neonazi's betrokken bij dit geweld 
opgepakt, waaronder Thorsten Craemer. 

Niemand wilt ze, niemand mag ze.

Al vanaf het begin van de demonstratie was het 
feest. Edwin stoorde zich meerdere malen aan 
mensen die stonden te kijken omdat ze er 'niet bij 
hoorden', werd meerdere keren onderbroken en 
was er iemand die constant op een fluit stond te 
blazen. Geen gemis, want wat Pegida zegt slaat 
kant noch wal en af en toe een veroordeling voor 
haatzaaien. Naast het fluiten werden er van 
verschillende kanten ook kleurrijke 
verfbommetjes richting Pegida gegooid, waarbij 
één persoon is opgepakt en een ander door Edwin 
vol in het gezicht werd gespoten met IDspray. 
Dezelfde IDspray die Wilders uitdeelde aan 
vrouwen om zich te beschermen tegen 
zogenaamde “testosteronbommen”. Opvallend is 
dat de spray nu gebruikt wordt door 
rechtsextremisten om antifascisten aan te vallen. 
De verfbommen waren voor de rest raak: twee 
voltreffers in en op de auto van Astrid Bello, de 

enige in Nederland wonende organisator van de 
groep islamofoben.
Het is duidelijk dat Pegida geen massabeweging 
meer kan worden dankzij het harde werk en 
verzet van jongeren (van kleur), antifascisten en 
boze buurtbewoners. Maar dat betekent niet dat 
ze nu vrij spel moeten krijgen, we moeten juist op 
dit moment doordrukken tot de totale afbraak van 
Pegida en alle extreemrechtse groeperingen. Hoe 
klein, triviaal – en in Pegida’s geval – belachelijk 
een extreemrechtse manifestatie ook mag lijken, 
het blijft een extreemrechtse manifestatie in de 
openbare ruimte. Dergelijke manifestaties zijn 
historisch gezien altijd de grondslag geweest voor 
extreemrechts. Nu de tweede kamer barst van de 
fascisten, racisten, seksisten, xenofoben en ander 
gespuis, is het laatste wat we nodig hebben dat ze 
zich ook op straat veilig gaan voelen.

Islamofobie Op Het 
Plein, Het Falen van 
Pegida

In Rotterdam heeft een groep Turkse fascisten 
geprobeerd het Koerdisch Centrum binnen te 
dringen in de nacht van 21 op 22 maart. Het is de 
groep aanvallers niet gelukt om binnen te komen, 
wel zijn er ruiten vernield. De Koerdische 
koepelorganisatie DemNed laat weten dat de 
daders waarschijnlijk moesten vluchten nadat een 
van hen gewond was geraakt. Ter locatie was 
namelijk bloed aangetroffen. Een haastig 
opgeschreven dreigbrief is daarna door een kapot 
raam naar binnen gegooid. Hierin stond dat de 
actie werd opgeëist door “Grijze Wolven 
Utrecht”. Het centrum is momenteel gesloten 
wegens de coronapandemie, ook tijdens de 
aanval was er niemand aanwezig.

De Grijze Wolven zijn een ultranationalistische 
Turkse organisatie die nauwe banden heeft met 
het AKP/MHP regime van Erdogan in Turkije. De 
groepering zoekt regelmatig de confrontatie op 
met de Koerdisch gemeenschap wegens diens 
strijd tegen Erdogan en de Turkse staat voor de 
bevrijding van Koerdistan.

Grijze Wolven 
Vernielen 
Koerdisch 
Centrum

Astrid Bello & Thorsten Craemer
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Nieuw Politiehoofdbureau 
op de Binckhorst
Het hoofdbureau van de Politie-eenheid 
Den Haag gaat verhuizen van de 
Burgemeester Patijnlaan naar de 
Wegastraat op de Binckhorst. Na 
anderhalf eeuw wordt het huidige 
hoofdbureau verlaten, omdat het niet 
meer voldoet aan “technische en 
functionele eisen”. Wat betekent deze 
grote hervestiging van de politie en wie 
bouwt dat nieuwe pand?

In het nieuw hoofdbureau komen zo’n 1900 
agenten te werken, naast dat het bureau/
cellencomplex aan de Burgemeester Patijnlaan 
wordt afgestoten door de politie worden ook de 
panden in Elisabethhof in Leiderdorp, aan de 
Parkweg in Voorburg en de Overgoo in 
Leidschendam verkocht. De Dienst Regionale 
Informatie Organisatie en de Dienst Regionale 
Recherche zullen ook het nieuwe hoofdbureau 
intrekken. 

Je ziet het al aankomen… een typisch Haags 
bouwproject: ambitieus, groot en nu al uitgesteld. 
De oplevering van het bureau stond gepland voor 
eind 2023, nu wordt dat begin 2024. Zoiets kan 
natuurlijk alleen aangespoord worden door VVD 
wethouder Boudewijn Revis, die er ondertussen 
al vandoor is voordat gesjoemel en corruptie met 
betrekking tot nieuwbouw ook hem overvielen. 
In 2018 stond hij nog te springen van blijdschap 
dat de politie naar de Binckhorst zou verhuizen 
en schetste een nare futuristische visie van een 
flexibele woonwerkwijk met de politie daar 
middenin.

Dat concept van stadsvernieuwing – “flexibel 
woonwerken” – is ook uitgewerkt in het ontwerp 
van het nieuw hoofdkantoor van de politie. Het 
architectenbureau Cepezed uit Delft toont met 
trots ontwerpen met “afwisselende werkplekken” 
in de trend van “werken, leven en recreëren in 
een industriële sfeer”, kenmerkend voor de 
toekomst van de Binckhorst. Natuurlijk ontbreekt 
duurzaamheid en het woordje “groen” niet aan dit 
repressieve yuppenproject. Zo zal het kantoor 
worden gebouwd met oog op duurzaamheid en 
krijgt de nieuwbouw van de politie een heus 
daktuin!

Cepezed heeft naast de hippe uitstraling voor de 
politie ook nog wel gedacht aan functionaliteiten. 
Zo wordt er ruimte overgelaten voor toekomstige 
uitbreiding van het politiekorps, is de layout van 
het gebouw gericht op “interdisciplinaire 
samenwerking” en moet het bestendig zijn tegen 
de “technologische, maatschappelijke en 
bestuurlijke kwesties van de toekomst”, aldus de 
politie. Hoewel enkele bronnen binnen het korps 
anoniem naar lokale media zijn gestapt met 
klachten over het toekomstige bureau. Een van de 
problemen zou zijn dat de anonimiteit en privacy 

van agenten en rechercheurs gevaar zou lopen. 
Het ontwerp voor het bureau zou maar een 
uitgang hebben die direct uitkwam op de 
openbare weg, zo zouden agenten gevolgd 
kunnen worden na hun dienst. Ook werd er angst 
geuit dat het bureau, vanwege de ligging aan een 
weg, te gevoelig zou zijn voor een aanslag. 

De verhuizing van het politiebureau is dus niet 
simpelweg een kwestie van een te dure en niet de 
moeite waard zijnde renovatie. Dat de politie 
verhuist is een strategische stap om sociale 
controle en repressie aan te schroeven in de 
toekomst, en ook om die uit te breiden waar ze nu 
nog onvoldoende (of geen) greep op heeft. 

Dat brengt ons bij de uitvoerders van deze 
nieuwe brok repressieve apparatuur. Al zal de lijst 
van bedrijven en aannemers zich de komende 
jaren wel verlengen hebben we nu al zicht op een 
paar bouwers van de lange arm van de wet. Het 
architectenbureau Cepezed is hier geen vreemde 
in. Ze ontwierpen ook de Politie Meldkamer 
Apeldoorn, het Politiecomplex Rotterdam
Rijnmond en het Politiedienstencentrum Zwolle. 
Uit hun presentatie van het project op 18 februari 
2021 worden ook de volgende partners 
genoemd: 

    • Buro Sant en Co (BINK 36, Unit M3.55 
Binckhorstlaan 36, 2516 BE, Den Haag): 
landschapsontwerp en verantwoordelijk voor het 
daktuin – ontwerpt vooral parkjes en nieuwe 
hippe straten in gentrificerende buurten. Het 

nieuwe politiecomplex is niet te vinden op hun 
site, “blauw” is immers niet “groen en trendy”.

    • Nelissen Ingenieursbureau b.v. (Larixplein 
7 - gebouw 2, 5616 VB, Eindhoven): 
verantwoordelijk voor de installaties, 
brandveiligheid en duurzaamheid – ook 
betrokken bij de meldkamer in Apeldoorn en het 
politiebureau Bergen op Zoom.

    • IMD Raadgevend Ingenieurs (Piekstraat 
77, 3071 EL Rotterdam): verantwoordelijk voor 
de daadwerkelijke stabiliteit van het gebouw – 
ook betrokken bij de meldkamer in Apeldoorn

    • Multical (Schouwburgplein 30-34 3012 CL 
Rotterdam): “kostenexpert”

    • Robert Jan Vos Verlichting: de verlichting – 
ook verantwoordelijk voor de verlichting in het 
complex RotterdamRijnmond en momenteel in 
de nieuwe meldkamer in Apeldoorn

En het oude complex aan de Burgemeester 
Pattijnlaan? Als het aan de VVD lag kwamen er 
kantoren, exclusief voor internationale 
organisaties die wereldwijd dood en verderf 
zaaien maar in Den Haag vrede en recht 
prediken. Daar heeft de gemeenteraad een stokje 
voor gestoken en nu komen er ook woningen. Dat 
betekent dat je in de toekomst de oude cel 
(vooruit, misschien is een nieuwbouwwoning wel 
twee cellen groot) kan huren voor een “mooie 
prijs”.

Het ontwerp van Cepezed voor het nieuwe hoofdbureau

ACTIE & SOCIALE ONRUST
23/01/2021 - Camera's gesloopt in 
Duindorp 

In de eerste nacht waarin de avondklok ingaat 
worden in Duindorp de geplaatste 
toezichtcamera's vernield. De ME moet ter 
plaatse komen om de restanten te verwijderen. 

24/01/2021 - Rellen in de 
Schilderswijk

In de avond verzamelen tientallen jongeren zich 
aan de Hobbemastraat na een oproep op 
instagram om te demonstreren tegen de 
avondklok. Er wordt brand gesticht en de politie 
wordt bekogeld met stenen. 

25/01/2021 - Rellen in Rotterdam 
en onrust in Den Haag

In Rotterdam Zuid breken zware rellen uit tegen 
de invoering van de avondklok. Ook in de 
Schilderswijk in Den Haag is het onrustig. Over 
heel Nederland zijn er rellen of 
ongeregeldheden. 

Astrid Bello & Thorsten Craemer
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Pand Gekraakt 
in Delfshaven
Een aantal Rotterdammers heeft een 
pand gekraakt in Delfshaven. Zij willen 
een statement maken richting de 
gemeenteraad. Rotterdam duwt mensen 
op het minimum al jaren de stad uit. De 
actievoerders trekken nu een grens en 
willen een hoger minimumloon en 
betaalbare woningen.

De ongelijkheid in Rotterdam wordt steeds groter 
en zichtbaarder. Overal in de stad worden sociale 
huurwoningen slecht onderhouden en gesloopt 
om plaats te maken voor dure woningen. De 
huurprijzen blijven maar stijgen in onze stad en 
het inkomen van Rotterdammers met een 
minimumloom of een uitkering blijft achter. Ook 
is er steeds minder ruimte voor hun sociale 
activiteiten en initiatieven. Zij worden onze stad 
uit geduwd. Er lijkt geen plek meer voor hen te 
zijn.

Wij accepteren dit niet. Daarom steunen wij de 
Rotterdammers die zijn ingetrokken in het pand 
aan de Havenstraat in 231. Zij claimen een stukje 
Rotterdam terug om aandacht te vragen voor de 
strijd van vele Rotterdammers. Met hen willen 
wij dat de rijkdom en de ruimte in onze stad 
eerlijker worden verdeeld. Alleen dan kan iedere 
Rotterdammer meedoen en een plekje hebben. 
Dit kan door het minimumloon in 2022 naar 14 
euro per uur te verhogen en door sociale 
huurwoningen goed te onderhouden en te 
renoveren.

Onze gemeenteraad wilde eerder niet luisteren. 
Nogmaals roepen wij hen op ervoor te zorgen dat 
iedere Rotterdammer betaalbaar kan wonen en 
een fatsoenlijk inkomen heeft. Wij roepen 
Gemeente Rotterdam op te kiezen voor ons.

Wij willen een bloeiende, kleurrijke stad waarin 
iedereen kan wonen en leven in plaats van 
overleven.

- Begin april is het pand ontruimd door de 
politie. In de tijd tussen de kraak en de 
ontruiming hadden de bezetters hier activiteiten 
ontplooid, het pand opgeknapt en een buurthuis 
opgericht. In een eerdere radio-uitzending van 
1872 sprak Niek over de kraak en de Voor14 
campagne. De uitzending vind je terug op 
1872dh.noblogs.org/radio.

In Rotterdam voeren de Tweebosbuurt 
bewoners al jarenlang onvermoeibaar strijd 
tegen woningbouwcorporatie Vestia, die hun 
sociale huurwoningen wil slopen. Het verhaal 
van de Tweebosbuurt heeft veel 
overeenkomsten met de door Haagwonen 
gesloopte Rivierenbuurt achter centraal 
station, de hofjes van Duindorp en hun 
sloopplannen voor de Ribesstraat: Na 
privatisering worden de huizen niet 
onderhouden en verrijken managers en 
directeuren zich over de rug van huurders. 
Uiteindelijk worden de huurders ontruimt en 
hun huizen gesloopt om er dure koopwoningen 
voor terug te bouwen.

Een misdadig patroon dat door de regering 
beloond word met subsidies van miljoenen. 
Zevenentwintig miljoen om precies te zijn, in het 
geval van de Tweebosbuurt. Voor de ruim 
vijfhonderd sociale huurwoningen die vernietigd 
worden komt er amper de helft voor terug, waar 
meer huur afgedwongen word voor een kleiner 
woonoppervlak. Bewoners die zich in de media 
tegen de plannen uitspreken worden stelselmatig 
door Vestia geïntimideerd; van ingehuurde 
private beveiligers die hen op straat volgen en 
lastigvallen tot brieven aan hun buren waarin 
gesuggereerd word dat ze "overlast" veroorzaken 
en gevraagd word aangifte te doen. Gelukkig is 
de buurt een hechte gemeenschap van mensen die 
elkaar steunen en vertrouwen.

Een drieëntachtig jarige buurtbewoner die er 
geboren is zegt over de kwestie; "De 
Tweebosbuurt is zo'n beetje het enige stukje 
Rotterdam dat na de oorlog overeind is blijven 
staan. Eerst moesten we voor ons bestaan vechten 
tegen de nazi's, nu tegen Vestia. Mij krijgen ze 
hier alleen weg tussen zes planken." Om de strijd 
van de bewoners te ondersteunen zijn er al heel 
wat huizen gekraakt. Helaas zijn deze panden 
telkens illegaal ontruimd door agressieve politie 
agenten en private beveiligers. Een van deze 
huizen is vorig jaar driemaal herkraakt en 
ontruimd en symbolisch voor het verzet.

Het huis staat in het eerste blok dat Vestia deels 
wil slopen, zonder het hoger beroep van 
buurtbewoners tegen deze plannen af te wachten 
wat in november plaats vind. Eerder oordeelde de 

rechter dat Vestia bewoonde huizen niet mag 
ontruimen. Vestia's smerige tactiek is nu de 
huizen om de bewoners heen weg te slopen (!) 
zodat hun huizen onbewoonbaar worden en deze 
om veiligheidsredenen alsnog ontruimt kunnen 
worden.
Redenen genoeg om met een symbolische actie 
de strijdbare gemeenschap te ondersteunen.

Het is nacht. De avondklok is van kracht, 
gelukkig is het ons allemaal gelukt veilig aan te 
komen. Nog een laatste maal wordt het plan 
zorgvuldig doorgenomen. De spanning neemt toe 
en het toilet draait overuren. Dan is het zover. Er 
is sneeuw voorspeld en we willen voor de storm 
klaar zijn. Voorzichtig klimmen we de brandtrap 
op, uitkijkend dat onze vele materialen geen 
herrie maken.

Eenmaal op het dak hebben we een mooi uitzicht 
over de stad. Duizenden lampjes geven de 
contouren weer. Toch mogen we ons niet laten 
afleiden. Het vriest en op de daken ligt een 
spekgladde ijslaag. Na wat klimwerk komen we 
bij het juiste adres, het driemaal herkraakte pand. 
Tegenover ons knippert blauw licht van een 
televisie door de onbedekte ramen. Het blijft 
vreemd hoe graag mensen kijken naar een scherm 
waarop het leven geïmiteerd wordt. Niet eenmaal 
draaien de toeschouwers zich om, om het 
schouwspel dat we opvoeren te kunnen zien. 
Gelukkig maar.

Terwijl de touwen worden aangelegd loopt een 
man luid bellend voorbij. Dan dalen de klimmers 
af. Als dansende spinnen bewegen ze sierlijk over 
de gevel. Het gesis van spuitbussen doorbreekt de 
stilte van de nacht. Een combinatie van 
opstijgende verfdampen en adrenaline maakt ons 
ligt in het hoofd. Nauwlettend wordt gekeken of 
de langs stenen schurende touwen niet breken 
terwijl de klimmers dapper doorwerken.

Dan staat het erop. Als we samen weer ongezien 
op het bevroren dak zitten, kijken we elkaar met 
een voldane grijns aan; gelukt! Terwijl het 
langzaam licht begint te worden voelt het alsof 
we uit een droom ontwaken. Weer op straat 
werpen we een laatste blik op het resultaat. Onze 
harten raken vervult van trots. VESTIA RATTEN 
Staat er metersgroot over twee etages geschreven.

31/01/2021 - Pand gekraakt in 
Delfshaven

In Rotterdam kraakt de actiegroep Voor14 een 
pand in Delfshaven in protest tegen gentrificatie 
en voor het verhogen van het minimumloon.

09/02/2021 - Herdenkingsactie 
"Say Their Names"

In Den Haag en andere steden door het land 
worden posters geplakt met de namen en foto's 
van op zee verdronken migranten. De actie 
gebeurde om 92 mensen te herdenken die 
verdonken zijn voor de Libische kust.

05/03/2021 - Hang-out: solidariteit 
met D. Koufontinas 

Anarchisten verzamelen zich in het Huygenspark 
en spuiten daar graffiti in solidariteit met de 
Griekse gevangene D. Koufontinas die op dat 
moment al meer dan 50 dagen in hongerstaking 
is. 
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Pand Gekraakt 
in Delfshaven
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een statement maken richting de 
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18 mei  Shell Must Fall!
Op 18 mei is de 
aandeelhoudersvergadering van Shell. 
Lokale groepen overal ter wereld 
komen op deze dag in actie voor een 
toekomst zonder de oliereus.

De directie van Shell wil maar een ding: 
Maximale winst voor aandeelhouders. En ze 
heeft daar veel voor over. Corruptieschandalen, 
personeel ontslaan, aardbevingen in Groningen, 
een vervuilde nigerdelta, en de klimaatcrisis. De 
kans dat Shell ooit een fairtrade ecologisch 
bedrijf wordt is nihil. Het wordt tijd het bedrijf te 
ontmantelen, de aandeelhouders te onteigenen, de 
duurzame onderdelen af te splitsen en het bedrijf 
onder curatele te zetten om haar rommel op te 
ruimen en olie en gasproductie af te bouwen. Wij 
zeggen: ONTMANTEL SHELL met de hulp van 
ieder wettelijk, economisch of politiek middel dat 
nodig is, zorg voor een EERLIJKE TRANSITIE 
voor arbeiders in de fossiele industrie, garandeer 
HERSTEL voor getroffen gemeenschappen en 
ecosystemen, bouw een gedecentraliseerde en 
gesocialiseerde ENERGIE DEMOCRATIE voor 
iedereen.

De aandeelhoudersvergadering van Shell is de 
aanleiding om in heel Nederland en daarbuiten 
zichtbaarheid te geven aan waarom Shell moet 
vallen en hoe Shell moet vallen. Met creatieve, 
disruptieve, kunstzinnige of inspirerende acties 
komen we in opstand tegen Shell en vertellen we 
het verhaal van een andere toekomst. We 
ontmaskeren Shell en laten het bedrijf zien voor 
wat het werkelijk is. In solidariteit met getroffen 
gemeenschappen en in solidariteit met arbeiders 
in de fossiele industrie die voor de laagste lonen 
het zwaarste werk doen. Shell heeft zich tot in de 
haarvaten van onze samenleving genesteld. Niet 
alleen met honderden tankstations, maar ook met 
Shell kantoren, zware industrie en 
samenwerkingsverbanden met culturele 
instellingen, overheden en onderwijsinstituten en 
in onze pensioenfondsen. Op al die plekken is het 
mogelijk in actie te komen onder 
#ShellMustFall!

30 mei  Demonstratie: 
Sluit DCR!

Geen Mens Is Illegaal!
Het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) 
bestaat nu ruim 10 jaar. Vanuit deze 
gevangenis — het eerste detentieproject in 
Nederland dat werd gebouwd en beheerd vanuit 
een publiekprivate samenwerking — worden de 
hele tijd al mensen gedeporteerd. Het huidige 
immigratiebeleid van Nederland en Fort Europa 
eist duizenden mensenlevens, ten gunste van 
wapenhandelaren en de rijken. Dit is onmenselijk 
en moet onmiddellijk stoppen!

Laten we het 2e decennium van DCR starten met 
een grote demonstratie voor bewegingsvrijheid. 
Zet je woede om in actie: kom ook naar de 
demonstratie, betuig je solidariteit met de 
gevangenen in het DCR en laat je horen voor een 
solidaire wereld zonder grenzen!

Geen mens is illegaal!

Demonstratie  Zondag 30 mei
Meijersplein, Rotterdam
13.00

Meer informatie op www.sluit-dcr.nl

12 juni - 
Demonstratie Voor 

Anarchie
Geen bazen of politici!
Zelfbestuur en anarchie!

Op 12 juni gaan we de straat op voor onze 
anarchistische idealen. We gaan demonstreren 
voor een wereld zonder autoriteit en dwang en 
voor een wereld op basis van solidariteit, 
autonomie en gelijkwaardigheid. We gaan de 
straat op voor een wereld zonder racisme, 
fascisme, patriarchie, onderdrukking van 
LHBTQIA+ mensen en zonder enige vorm van 
van bazen of politici.

We beginnen op straat!
We eindigen op straat!

We gaan de straat op om onze solidariteit te laten 
zien. Want alleen op straat kunnen we laten zien 
dat we solidair zijn met iedereen die te maken 
heeft met politiegeweld. Met iedereen die de 
vruchten van hun arbeid in de zakken van een 
kleine groep kapitalisten ziet verdwijnen. Met 
iedereen die verteld worden dat zij niet thuis 
horen in deze wereld omdat ze niet aan de 
geldende normen voldoen. En met iedereen die 
extra hard getroffen wordt door de coronacrisis.

Maar we gaan vooral de straat op om onze 
strijdbaarheid te laten zien. Om te laten zien dat 
repressie en lockdowns niet het antwoord zijn op 
de coronacrisis en omdat politieknuppels de druk 
op de intensive care niet verlichten. Want alleen 
op straat kunnen we tegen repressie blijven 
strijden. De straten zijn van ons allemaal!

Sluit je aan!

Demonstratie - Zaterdag 12 juni
Mercatorplein, Amsterdam
14.00

06/03/2021 - Demonstratie Int. 
Vrouwendag in Rotterdam
100 mensen nemen deel aan een demonstratie in 
Rotterdam in de aanloop naar internationale 
vrouwendag. Een interview met een van de 
organisatoren is terug te luisteren en lezen op 
1872dh.noblogs.org. Op 7 maart vindt er bij de 
vrouwengevangenis in Nieuwersluis een 
geluidsdemonstratie plaats.

07/03/2021 - Demonstratie bij 
Griekse Ambassade

50 mensen nemen deel aan een demonstratie bij 
de Griekse ambassade in solidariteit met Dimitris 
Koufontinas. Uiteindelijk stopt Koufontinas na 
65 dagen met zijn hongerstaking. 



1872 - 10/05/2021

1 MEI: STRIJDDAG!
Acties op 1 Mei in Den Haag door de jaren heen

2020

Op 1 Mei 2014 trekt een demonstratie met 
ongeveer 400 mensen door de Schilderswijk, 
Transvaal en Regentessekwartier. De demonstratie 
heeft een antikapitalistisch karakter, maar richt zich in het 
specifiek tegen het racistisch politiegeweld in de 
Schilderswijk en Transvaal. Een jaar later lopen de 
spanningen op tot een hoogtepunt na de politiemoord op 
Mitch Henriquez in het Zuiderpark. Er vinden dagen lang 
demonstraties en rellen plaats in de Schilderswijk, waarin de 
politie het mikpunt is. Er wordt schande gesproken over de 
onrust en arrestanten worden hard gestraft. 

Op deze 1 Mei vindt er een onaangemelde demonstratie 
plaats door de Schilderswijk. Alle demonstranten 
kunnen ontkomen aan de politie. De nasleep van de anti
politie opstand in 2015 is nog voelbaar: de politie start een 
PRcampagne, en vermeent verandert te zijn. Ondertussen 
heerst er wantrouwen of de agenten die Mitch vermoord 
hebben wel gestrafd zullen worden. Een week voor de 
demonstratie wordt een anarchist opgepakt in de wijk en 
opgesloten onder verdenking van opruiing wegens een 
muurkrant die werd geplakt met teksten over de opstand in 
2015. Na twee dagen komt de arrestant onverwachts weer 
vrij. Tijdens de gevangenschap ging de versprijding van de 
muurkrant door en vonden er solidariteitsacties plaats. 

1 Mei is ook een dag voor internationale 
solidariteit, overigens ook de oorsprong van de 
symbolische dag. In 2017 vinden er overdag acties 
plaats in solidariteit met twee anarchisten die vervolgd 
worden voor een bankoverval in Aken. Een van hun zal 
na verschillende periodes van gevangenschap worden 
vrijgesproken, een andere kameraad  Lisa  wordt 
veroordeeld tot 7 jaar en 6 maanden cel. Ze is inmiddels 
voorwaardelijk op vrij voeten  sinds  19 april  na 2/3 van 
haar straf te hebben uitgezeten. 

In de nacht van 1 Mei wordt het Randstad uitzendbureau 
aan de Grote Marktstraat bekogeld met verfbommen. 
Omdat er geen liefde bestaat voor de bazen en hun 
rondselaars!

Gentrificatie begint ook Den Haag te 
vermorzelen. De huren van ruimtes stijgen, en 
het tekort van woningen is groot. In 2018 gaat 
een 1 Mei demonstratie de straat op tegen 
gentrificatie en kapitalisme.

De demonstratie begint bij Holland Spoor en eindigt in het 
hevig veryupte Zeeheldenkwartier. Langs de route wordt er 
ook stilgestaan bij het Student Hotel op de Hoefkade, een 
van de vele voorbeelden van flexwoonruimtes waarmee 
kapitalisten de wooncrisis gebruiken om hun zakken te 
vullen. Er doen zo'n 300 mensen mee aan de optocht. In de 
middag was er ook een anarchistisch spandoek ontrold 
boven de FNV demonstratie in het centrum van de stad.

Vorig jaar kraakt een 
groep jongeren een 
enorm leegstaand 
kantoorpand aan de 
Waldeck Pyrmontkade. 
De intentie is om 
zichzelf van woonruimte 
te verschaffen en om de 
bouw van luxe short-
stay appartementen 
tegen te gaan. Na een 
maand wordt het pand 
ontruimd, en gaat de 
Amsterdamse 
vastgoedontwikkelaar 
RE:BORN gestaag door 
met de bouw van de 
luxe appartementen. 

De korte actie/media 
campagne van de krakers 
deed veel stof opwaaien. 
Wethouders, 
gemeenteraadsleden en andere 
gemeentelijke instanties 
werden geconfronteerd met 
het woningtekort in de stad. 
Tegelijkertijd bewezen ze hun 
nutteloosheid toen ze hun 
handen van de situatie 
aftrokken. Het was immers 
een marktproject, en aan 
eigendom kom je natuurlijk 
niet... 

09/03/2021 - FvD posters 
verwijderd
Op een avond trekken antifascisten in een 
kleptomanische tocht door de Haagse binnenstad. 
Alle net aangebrachte Forum voor Democratie 
posters worden uit abri's in bushokken 
verwijderd. Op sommige abri's worden ook 
leuzen achtergelaten. 

14/03/2021 - "Klimaatalarm"

Een paar honderd mensen demonstreren op de 
Koekamp voor het zogenoemde "klimaatalarm", 
om aandacht te vestigen op klimaatverandering.
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het tekort van woningen is groot. In 2018 gaat 
een 1 Mei demonstratie de straat op tegen 
gentrificatie en kapitalisme.

De demonstratie begint bij Holland Spoor en eindigt in het 
hevig veryupte Zeeheldenkwartier. Langs de route wordt er 
ook stilgestaan bij het Student Hotel op de Hoefkade, een 
van de vele voorbeelden van flexwoonruimtes waarmee 
kapitalisten de wooncrisis gebruiken om hun zakken te 
vullen. Er doen zo'n 300 mensen mee aan de optocht. In de 
middag was er ook een anarchistisch spandoek ontrold 
boven de FNV demonstratie in het centrum van de stad.

Vorig jaar kraakt een 
groep jongeren een 
enorm leegstaand 
kantoorpand aan de 
Waldeck Pyrmontkade. 
De intentie is om 
zichzelf van woonruimte 
te verschaffen en om de 
bouw van luxe short-
stay appartementen 
tegen te gaan. Na een 
maand wordt het pand 
ontruimd, en gaat de 
Amsterdamse 
vastgoedontwikkelaar 
RE:BORN gestaag door 
met de bouw van de 
luxe appartementen. 

De korte actie/media 
campagne van de krakers 
deed veel stof opwaaien. 
Wethouders, 
gemeenteraadsleden en andere 
gemeentelijke instanties 
werden geconfronteerd met 
het woningtekort in de stad. 
Tegelijkertijd bewezen ze hun 
nutteloosheid toen ze hun 
handen van de situatie 
aftrokken. Het was immers 
een marktproject, en aan 
eigendom kom je natuurlijk 
niet... 

09/03/2021 - FvD posters 
verwijderd
Op een avond trekken antifascisten in een 
kleptomanische tocht door de Haagse binnenstad. 
Alle net aangebrachte Forum voor Democratie 
posters worden uit abri's in bushokken 
verwijderd. Op sommige abri's worden ook 
leuzen achtergelaten. 

14/03/2021 - "Klimaatalarm"

Een paar honderd mensen demonstreren op de 
Koekamp voor het zogenoemde "klimaatalarm", 
om aandacht te vestigen op klimaatverandering.
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2020
Onaangemelde Demonstratie - 1 Mei 2021
Op zaterdag 1 mei trok rond 18.30 een 
kleine maar vastberaden demonstratie 
door het centrum van Den Haag. 
Ongeveer 30 mensen participeerden in 
de onaangemelde anarchistische 1 mei 
demonstratie onder de leus "wij willen 
niet door het kapitalisme ten 
ondergaan, daarom moet het 
kapitalisme door ons ten ondergaan".

De demonstratie begon in de volksbuurt 
Kortenbos in het volle centrum van de stad. Deze 
wijk met kleine straatjes, parkjes en sociale 
huurwoningen leende zich als mooi beginpunt 
voor de demonstratie. Terwijl er leuzen werden 
geroepen en flyers uitgedeeld aan voorbijgangers 
of mensen die uit hun huis keken baande de 
groep anarchisten zich een weg door de straten 
van de wijk.

Bij het uitkomen op de Torenstraat nam de 
optocht een militanter karakter aan. Fakkels 
werden afgestoken, flyers rondgestrooid en de 
schermen van enkele pinautomaten bleven 
gebroken achter. De demonstratie trok door 
richting het politiebureau aan de Jan 
Hendrikstraat. Het was pas hier dat de eerste 
politieauto een miserabele poging deed om de 
demonstratie tegen te houden. Ook een 
motoragent probeerde met een uitgestrekte hand 
een stop teken te maken. Deze letterlijke lange 
arm van de wet werd vanachter het kopspandoek 
begroet met middelvingers terwijl de 
demonstratie om het tot stilstand gebrachte 
verkeer heenvloeide. De verdwaalde politieauto 
probeerde in z'n achteruit nog voor de 
demonstranten te rijden, iets wat ook snel ophield 
door het geblokkeerde verkeer.

De demonstratie kon zich weer verenigen bij het 
begin van de Boekhorststraat en liep door. Hier 

probeerde de politie druk uit te oefenen door met 
auto's van achteren de demonstratie op te jagen 
door mensen op de hielen te rijden. Ondanks deze 
poging om mensen aan te rijden bleven velen 
gewoon op straat lopen, totdat een 
overambitieuze agent bedacht in haar eentje de 
demonstratie te proberen tegen te houden. Ze 
begon in paniek op het kopspandoek in te slaan 
met een ploertendooier, terwijl meer agenten 
toesnelden. Hier hielden mensen het voor gezien 
en verdwenen de deelnemers van deze 
onverwachte 1 mei stoet in de zijstraten van de 
Boekhorststraat onder een rookgordijn van roze 
rookbommen.

Tot de volgende keer!

Van de uitgedeelde flyer:

"Nu de maatschappij zich aan het covid-19 virus 
aanpast, zien we dat de bazen en de rijken de 
crisis uit proberen te komen met gevulde zakken: 
ze weigeren lonen te verhogen, ze snijden in 
toeslagen en waar ze kunnen ontslaan ze mensen, 
terwijl ze de miljoenen aan staatssteun voor 
zichzelf opslurpen. Zoals altijd zullen wij voor de 
kosten van een crisis moeten opdraaien. Laten we 
ervoor zorgen dat dit niet gebeurt en de strijd 
naar de bazen brengen. Laten we het tij keren en 
onze levens terugnemen van de staat. Als het 
kapitalisme wankelt, laten we dan zorgen dat het 
valt! Laten we nu beginnen!

Wij willen niet door het kapitalisme ten 
ondergaan, daarom moet het kapitalisme door 
ons ten ondergaan!

Op de werkvloer, op straat, overal

Organiseer jezelf!"

14/03/2021 - Verkiezingsbord 
vernield in Rotterdam

In Rotterdam wordt een verkiezingsbord met alle 
posters van politieke partijen erop gesloopt. Het 
doek wordt losgescheurd en de partijpropaganda 
onleesbaar gemaakt.

21/03/2021 - Protest op de Int. Dag 
Tegen Racisme

Op de internationale dag tegen racisme komen 
een paar honderd mensen bijeen voor een 
demonstratie op de Koekamp. Ook in andere 
steden wordt gedemonstreerd tegen racisme.

"We zijn ter dood 
veroordeeld 

wegens anarchie en 
aangezien het onze 
opvattingen zijn die 
worden beoordeeld, 

zal ik het hardop 
schreeuwen. Ik ben 

een anarchist! 
Anarchie is een 

vijandige doctrine 
die zich verzet 
tegen brutaal 
geweld, dit 
criminele 

productiesysteem 
en de 

onrechtvaardige 
distributie van 

rijkdom. Jullie en 
alleen jullie zijn de 

agitators en 
samenzweerders. Ik 

veracht jullie, ik 
veracht jullie bevel, 

ik veracht jullie 
wet, jullie macht en 
jullie gezag. Hang 

me nu op!"
-

De Martelaren van Haymarket
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Kladden Aan Zee
Op een donkere winternacht is de leus 
"iedereen legaal" aangebracht op een 
schutting aan het Scheveningse strand, 
recht tegenover de Noordzee. 

Een zee die door de staat tot grens gereduceerd is. 
Tengevolg hiervan verdrinken er mensen. 
Tegelijkertijd straalt de zee schoonheid en rust uit 

en trekt dagelijks honderden dagjes mensen. 
Gehoopt wordt deze eraan te herinneren dat de 
Nederlandse welvaart op uitbuiting is gebaseerd. 
Dat de "vrijheid van meningsuiting" zoals 
vluchtelingenhaat tegenwoordig word genoemd, 
de directe oorzaak is van het lijden en sterven van 
duizenden medemensen. Ga lekker uitwaaien 
maar blijf solidair. Voor een wereld zonder 
egoïsme. 

Miriam Mendonça is per 1 mei 2021 
vestigingsdirecteur van 
Detentiecentrum Rotterdam en 
Detentiecentrum Zeist bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen bij het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Zij volgt Roger 
Pellemans op die nu directeur Nationale 
Veiligheid is bij TNO. Pellemans houdt zich nu 
bezig met onderzoek i.v.m. gezichtsherkenning 
en “veiligheid”. Dergelijke biometrische 
datasystemen worden ook gebruikt om grenzen te 
bewaken en migranten te controleren. Het bedrijf 
Gemalto, dat eigendom is van Thales, is een grote 
speler op het gebied van biometrie en 
migratiecontrole.

Miriam werkte eerst in het onderwijs en heeft een 
master in Applied Business Administration. Zo’n 
diplomering is natuurlijk zeer wenselijk voor het 
besturen van DCR, aangezien het 
deportatiecentrum ook een winstgevend object is 
voor meerdere bedrijven (Strukton, Ballast 
Nedam en ISS). Kosten laag houden, winst 
maximaliseren en mensen deporteren: het motto 
van Fort Europa. Laten we op 30 mei dan ook 
Miriam verwelkomen met haar nieuwe rol de 
deportatiemachine.

31/01/2021 - Verfbommen Naar 
Pegida Gegooid

Terwijl Pegida demonstreert op Het Plein worden 
er verfbommen naar hun gegooid. Twee van de 
verfbommen belanden in de auto van Pegida.

Correctie uit vorig nummer
In het vorig nummer van 1872 verscheen een kort 
artikel over de kaartlezers in de trams en bussen 
van de HTM. Deze worden gedurende dit jaar 
vervangen. Voorheen waren de kaartlezers van 
het bedrijf Thales dat betrokken is bij 
grensbewaking. De kaartlezers die nu 
geïnstalleerd worden zijn van het bedrijf VIX 
Technologies en niet van Thales. Voor zover 
bekend is, is dit bedrijf niet betrokken bij 
grensbewaking. Wel heeft het bedrijf een 
samenwerking met IBM, dat biometrische 
identificatiesystemen ontwikkelt die door politie 
en grensbewaking gebruikt worden. Zo zie je 
maar, het schoon kapitalisme bestaat niet!

Of VIX Technologies samenwerkt met Thales op 
het gebied van integratie van het gehele OV
systeem is onbekend, het bedrijf gaf geen 
antwoord op vragen hierover. De kaartlezers van 

Een kaartlezer van Thales in een HTM tram

De Krokodillentranen van de Politie
De politie laten de afgelopen tijd een traantje rollen. Met de vele demonstraties rond de 
coronamaatregelen en de handhaving daarvan blijkt het een perfecte tijd voor de politie om in de 
slachtoffer rol te duiken. In het weekend van 8 en 9 mei dreigden de politiebonden nog met een staking 
tijdens de wedstrijd FeyenoordAjax. Met deze krokodillentranen worden de recente opschuddingen 
van de politie onder de mat geveegd. De racistische appgesprekken uit het Rotterdamse korps worden 
afgedaan met een “foei”, onlangs overleed een 50 jarige Hagenaar op het Rijswijkseplein in Den Haag 
bij zijn arrestatie en werd een 17jarige jongen in Rotterdam Noord vol in zijn gezicht geslagen omdat 
hij “agent beledigd” had. Het geweld van de politie neemt ook toe tijdens demonstraties rond de 
coronamaatregelen, waar al meerdere mensen zijn aangereden door ME bussen, en tijdens de 
avondklokrellen werd het AT op straat losgelaten als een roedel doorgesnoven honden.

Mocht het gejank over onvoldoende loon, te hoge werkdruk en “te felle kritiek” niet voldoende zijn 
om sympathie voor de politie te bewaren is er altijd nog een flinke geldpot die kan worden 
opengetrokken bij rechtszaken en andere geschillen i.v.m. geweld. Zo betaalde de politie 1,3 miljoen 
euro aan advocaatkosten in de cassatiezaak rond de moord op Mitch Henriquez in 2015. De zaak is nu 
definitief gesloten: 1 agent is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, een 
andere agent werd eerder al vrijgesproken. De veroordeelde agent mag bij de politie blijven werken en 
kreeg betaald verlof na de fatale arrestatie.

Thales hangen nog in de RandstadRail die ook in 
Den Haag rijdt en zullen worden geïnstalleerd in 
GVB trams in Amsterdam.
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Pletterijstraat 136/138. Vroeger 
bedrijfspand, dan omgebouwd door 
Vestia, dan in 2012 overgedragen aan 
Haag Wonen, een sociale 
woningbouwcorporatie. De langdurige 
leegstand, tussen 2010-2012 en 2015 tot 
2020, was voor veel buren vervelend. De 
naaste buren hadden twee keer een 
poging gedaan om het te kopen, maar 
Haag Wonen wilde het blijkbaar weer 
verhuren en verkocht het niet. Wij zijn 
met onze buren mee eens, en vinden nog 
steeds, dat ‘ het schandalig en 
frustrerend is dat Corporatie 
Haagwonen in deze tijd van hoge 
woningnood een groot prachtig pand, 
waar een- of zelfs twee gezinnen goed in 
zouden kunnen wonen, al zoveel jaren 
leeg laat staan.’

Kraak/corona

07092020 Ondanks de lockdown verliep de 
kraak als geen ander. Een van de voordelen dat 
politie zich ook nog graag op 1,5 m of meer 
afstand houdt. Hoe verder hoe beter. Met de 
eigenaar van het pand werd contact opgenomen 
over de bewoning van zijn eigendom. Hierop 
reageerde zij, enkele dagen later, dat zij precies 
op de dag van aankondiging een afspraak hadden 
met een aannemer om het pand weer in gebruik te 
nemen. Heel toevallig. Onze specifieke situatie 
en onze behoefte aan meer woonzekerheid vroeg 
om een andere aanpak, dus hebben wij 
aangegeven dat we bereid waren om de woning 
te huren van Haag Wonen. Op deze manier 
konden we onze kraakactie omzetten naar het 
initieel bedoelde sociale woning terug in 
circulatie voor woningzoekende A.K.A. wij. Een 
ambitieus aanbod waarvan het antwoord te 
verwachten viel: NEE. Om onze ambitie om te 
zetten van een vraag naar een eis kozen wij 
ervoor een campagne op te zetten met behulp van 
de Bond Precaire Woonvormen.

Samenwerking met BPW

Hoewel wij niet vreemd zijn van politieke 
campagnes omtrent wonen was het betrekken van 
de BPW en de connecties die zij hebben heel erg 
gunstig. Naast dat zij onwijs veel algemene maar 
ook persoonlijke informatie hebben over het 
scheve woonklimaat in Nederland. Gezien hun 
brede geschiedenis in het stoppen van 
huisuitzetting en het verbreden van 
woonzekerheid voor niet alleen precaire maar alle 
woonvormen was hun rol in onze campagne 
cruciaal. Zo voelde je de spanning ook gelijk 
stijgen toen hun eerste mail de kant van Haag 
Wonen op werd gestuurd.

Campagne

Ons initiële doel was een huurcontract, settelen 
met uitstel van ontruiming konden wij ook wel 
mee dealen. Haag Wonen had aangegeven ons er 
1 februari uit te willen zetten, zo nodig met een 
rechtszaak. Over de periode van enkele weken 
hebben we politieke en maatschappelijke druk 
opgebouwd jegens de verantwoordelijkheid van 
Haag Wonen in het hedendaagse woningbeleid. 
Hoe zij meedogenloos mensen op straat zetten, 
panden die bedoeld zijn voor sociale huur 
verkopen op de vrije sector en hun apathie jegens 
de schrijnende woningnood die alle 
woningzoekenden in Den Haag plaagt. Welke 
typerend is voor onze generatie.

Na de privatisering en het neoliberale beleid van 
onder andere de VVD geldt dat het basis 
woningrecht tot een product is gemaakt. Een 
middel voor corporaties om een gokspelletje te 
spelen waarvan de winnaars en verliezers vanaf 
het beginpunt al zijn vastgesteld. Dit is een 
casino waarvan de dealers verzekerd worden door 
gesjoemel en gebroken beleid waardoor het huis 

altijd wint. Van je kleren en het dak boven je 
hoofd beroofd sta je voor gesloten deuren, niets 
in je handen dan een paar fiches en loze beloftes 
van woonzekerheid en verbetering, dit, natuurlijk 
altijd, in de nabije toekomst. En in de tussentijd 
moeten wij medeleven tonen met het gewicht van 
de goedgevulde zakken van de sociale 
woningbouw corporaties en huisbazen, met de 
politieke partijen die zich maar al te hard in 
zetten voor de rechten van degene die bezit 
hebben. Moeten wij luisteren naar zondebokken 
zoals scheefwoners, uitkeringstrekkers, krakers 
en asielzoekers. Hoe wij het ze hebben toegelaten 
om het narratief om te draaien naar dezelfde 
mensen die keihard moeten vechten voor 
woonzekerheid is voor ons een raadsel. Een die 
genoodzaakt is om ontrafeld te worden en om te 
worden gedraaid naar diegene die 
verantwoordelijk zijn voor de puinhoop die het 
huidige woonklimaat moet voorstellen. Dit aan 
de hand van het onmogelijk maken van het 
verder vervreemden van onze mensenrechten. 
Een halt roepen tot het verkopen van niet alleen 
de sociale huur, maar vooral de situatie waar huur 
überhaupt niet meer te betalen valt.

Laat alle huur sociaal 
zijn, laat elk recht 

betaalbaar zijn. Laat elke 
huisbaas stikken in de 
strop die zij voor ons 
gespannen hebben!

Door de campagne en politieke druk is de 
oorspronkelijke ontruimingsdatum van 1 februari 
niet doorgegaan. Na onderhandelingen met 
Haagwonen hebben de krakers het pand op 1 mei 
verlaten. Doormiddel van actie hebben ze hun 
eigen lot kunnen bepalen: zichzelf vershcaffen 
van woonruimte en tijd om te verhuizen op hun 
eigen termijn.

Haagse 
Woonstrijd 
in Conflict 
met 
Corporatie
Haagwonen 
verkiest jarenlang 
leegstand boven 
sociale verhuur

31/03/2021 - Politie Neemt Servers 
in Beslag
De Nederlandse politie neemt servers in beslag 
die de anarchistische websites nostate.org en 
Montreal counterinfo hosten. Het is onbekend 
waar de servers in beslag zijn genomen, wel dat 
de Britse politie een verzoek daarvoor had 
ingediend in het kader van een onderzoek naar 
strafbare handelingen. 

15/04/2021 - Vestia Ratten!
Net voordat de sloop van de Tweebosbuurt begint 
laten klimmers een leus achter op de gevel van 
een pand in de Tweebosbuurt. "Vestia Ratten" 
staat er in de ochtend met koeienletters op het 
pand gespoten. Ondanks Vestia's geldproblemen 
hebben ze wel nog genoeg centen om het 
slooppand schoon te spuiten.

01/05/2021 - 1 MEI!

In Den Haag en Rotterdam vinden er 1 mei 
demonstraties plaats. 
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Moerwijk, een echte Haagse woonwijk, 
zal ophouden te bestaan. Tenminste, als 
het aan projectontwikkelaar WOM Den 
Haag Zuidwest ligt. Ze wordt 
binnenkort aangeprezen als ‘Parel 
Moerwijk’. Met deze pronkzuchtige 
naamsverandering is de rebranding tot 
luxueuze woonwijk compleet. We geven 
hier inzicht in hoe het 
gentrificatieproces zich in Moerwijk 
ontvouwt en waarom dit schadelijk is 
voor de oorspronkelijke bewoners van 
de wijk.

Al in 2002 lagen er plannen voor de 
herstructurering van MoerwijkOost, maar onder 
andere door de economische crisis in 2008 en de 
zeer slechte financiële situatie waar 
woningcorporatie Vestia in verkeerde, bleven 
grote investeringen in de wijk jarenlang uit — tot 
eind 2017 in de nieuwe gebiedsverkenning delen 
van de wijk als slooprijp werden bestempeld. Het 
Sociaal Statuut stelt woningcorporaties verplicht 
om bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium 
op de hoogte te brengen van sloop of 
renovatiewerkzaamheden. Volgens 
buurtonderzoek van de SP zijn er anderhalf jaar 
later nog maar weinig bewoners goed op de 
hoogte van wat er te gebeuren staat. In de praktijk 
blijkt Vestia hier dus geen prioriteit aan te geven.

Door het gentrificatieproces worden families en 
hechte buurtgemeenschappen met kwalitatief 
hoogwaardige sociale verbanden uiteen gerukt en 
gedwongen om te verhuizen naar een andere rand 
van de stad of daarbuiten, waarmee de sociale 
woningvoorraad, met een geschat tekort van 
315.000, alleen maar verder onder druk komt te 
staan. De kans dat zij ooit nog een huurhuis voor 
de prijs van hun voormalige huurwoning kunnen 
huren is zo goed als uitgesloten. En dat heeft 
natuurlijk desastreuze gevolgen voor een grote 
groep bewoners van een wijk die bekend staat als 
één van de armste buurten van Nederland.

Naast sociale huurders en particuliere huurders 
zijn ook de 30 kleine ondernemingen in het oude 
kazernepand slachtoffer geworden van de 
grootschalige nieuwbouwplannen. Deze 
ondernemingen, die samen garant staan voor 100 
arbeidsplaatsen voor o.a. laag opgeleid personeel, 
moeten per 1 juli 2020 vertrekken om plaats te 
maken voor 4 woontorens met een totaal van 542 
woningen, waarvan slechts 144 sociale huur 
zouden worden.

In de volgende stap van het proces worden, ver 
voor de daadwerkelijke sloopdatum, 
huurcontracten ontbonden en huurders die 
huurrechtbescherming genieten vervangen door 
antikraakhuurders, gefaciliteerd door 
antikraakbedrijven met een sterk winstoogmerk 
— Ad Hoc in dit geval. Door antikraak in te 
schakelen respecteert Vestia niet eens de 
minimale huurrechten voor tijdelijke bewoning 
die de Leegstandwet biedt. Hun voordeel bij 
vroegtijdig een groep antikraakhuurders in een 
slooppand deponeren is dat de leegstaande 

Gentrificatie in Moerwijk-Oost
Stadsontwikkeling 
in Zuid-West
In Zuid-West zullen er in de komende jaren duizenden naoorlogse 
woningen tegen de vlakte gaan. Het gemeentelijke plan is om deze daarna 
terug te bouwen in plaats van ze te renoveren en om nog eens 3500 
woningen bij te bouwen. Gezien de hoge woningnood en dat de gemiddelde 
wachttijd voor een sociale huurwoning in Den Haag inmiddels op 6,5 jaar 
staat, is nieuwbouw niet een slecht idee. Voor wie deze nieuwbouw is 
bestemd is een andere vraag, die meer zorgen kan wekken. Het stadsdeel 
Zuid-West is vaak een lastpost voor de gemeente, en de nieuwbouwplannen 
draaien niet alleen om huizen bouwen, maar ook om herontwikkeling en 
“leefbaarheid”.

Terwijl Vestia en de gemeente aan de slag gaan in het noordelijke gedeelte van ZuidWest is 
het in Zichten, Gaarden en Dreven de corporatie Staedion – die onlangs een bak woningen 
verkocht aan vastgoedbelegger Du Chatenier – die als handlanger geldt. De concentratie van 
sociale huurwoningen in ZuidWest is hoog, en het is ook maar de vraag of dat zo gaat 
blijven. Hoewel Martijn Balster van de PVDA met zijn “terugkeergarantie” voor bewoners 
nu een licht rode verflaag over de ontwikkelingsplannen heeft kunnen gooien na zijn 
toetreding tot het college, lijkt de focus wel te liggen op het aantrekken van nieuwe bewoners 
naar het zuidwestelijke stadsdeel. Wie zijn deze nieuwe bewoners?

Volgens de SP doelt de gemeente hier op nieuwkomers met “een dikke portemonnee”. Het 
gentrificatieproces komt hier niet in de vorm van hippe koffietentjes maar met op grote 
schaal gebouwde koopwoningen van honderdduizenden euro’s. Het is dan ook geen 
verrassing dat veel huidige bewoners van Zichten, Gaarden en Dreven nerveus worden als ze 
naar de plannen kijken en zich afvragen of ze nog wel na de bouw terug kunnen verhuizen. 
Vorige week ging een groep mensen nog verhaal halen bij wethouder Balster die een 
persconferentie aan het geven was, maar tijd voor een buurtavond had hij niet. Andere 
bewoners zijn wel blij met de plannen vanwege de schimmel in woningen, de tocht en de 
slechte isolatie. Iets dat begrijpelijk is aangezien Staedion, en vooral Vestia, alleen het 
broodnodige onderhoud hebben gedaan.

Na kritiek en druk vanuit de bewoners heeft wethouder Balster toegezegd om terugkeer te 
garanderen. Het zou helaas niet de eerste keer zijn dat zo’n belofte gebroken wordt. De beste 
manier om dat te voorkomen is dus om niet weg te verhuizen en dit lijkt tot nu toe de tactiek 
te zijn van bewoners en een aantal kritische partijen. De SP, Haagse Stadspartij en de Partij 
voor de Dieren maken zich nu druk om de nieuwbouwplannen en sturen aan op renovatie van 
woningen in plaats van sloop. Een optie die hier en daar wel haalbaar zal zijn, met plannen 
valt altijd te schuiven, zeker gemeentelijke plannen. Maar dat kan ook een groot gevaar zijn.

Dat gevaar uit zich in voormalige PVV’er Richard de Mos. Met zijn partij Groep De Mos/
Hart Voor Den Haag is hij er altijd met de kippen bij als het om ZuidWest gaat en vooral 
over wonen. Vorig jaar steunde de partij een racistische PVVmotie in de Haagse 
gemeenteraad om “de toestroom van kansarme allochtonen” naar Den Haag te stoppen. De 
hoge vraag naar sociale huurwoningen door bevolkingsgroei was volgens de PVV de reden 
voor de motie, die ook door de Haagse VVD werd gesteund. Nu staat Richard de Mos in Den 
Haag ZuidWest en roept de gemeente op om “de toestroom van kansarmen” naar het 
stadsdeel te stoppen. Met zulke retoriek uit uiterst rechtse hoek legt Richard de Mos de loper 
uit voor de gentrificatie van Zichten, Gaarden en Dreven. Waar de “kansarmen” die hij wil 
tegenhouden dan moeten wonen verteld hij niet. Als hij het voorbeeld aan het volgen is van 
zijn ideologische vrienden in Rotterdam zal dat waarschijnlijk ver buiten de stadsgrens 
betekenen.

Er is dus een sterkere politieke positie nodig in ZuidWest dan enkel het voorstel om 
woningen te renoveren. Antiracisme en klassenstrijd moeten naar de voorgrond treden als 
we het willen winnen van enge types zoals Richard de Mos en de rijken van de VVD ,die nu 
nog vanuit de schaduwen toekijken. Met de holle woorden van wethouder Balster, “een 
woning voor elke portemonnee”, kan het alleen de foute kant opgaan. Zulk gedachtegoed is 
enkel een codewoord voor het bouwen van dure huur en koopwoningen, terwijl veel erop 
wijst dat juist de sociale huur het schaarst is.

Hoe de plannen zich nog ontwikkelen valt nog te zien. Er is nog discussie gaande over de 
sloop, die volgend jaar moet beginnen, en het is nu al duidelijk dat een groot deel van de 
bewoners niet blij is met de toekomstvisie van de gemeente. De planning is dat de 
bouwplannen in ZuidWest in 2040 klaar zijn. Straat voor straat, buurt voor buurt, zullen dus 
in de komende jaren sloopkogels en bulldozers komen binnenrollen. De vraag is alleen of ze 
op verzet zullen stuiten, en waar dat toe leidt.
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panden van kostenpost tot verdienmodel worden 
gepromoveerd en dat deze tijdelijke bewoners 
ervoor zorgen dat de panden niet door krakers 
kunnen worden betrokken, die dan weer middels 
kostbare uitzettingsprocedures verjaagd zouden 
moeten worden. Bovendien hoeven 
antikraakhuurders slechts 4 weken voor de sloop 
van hun vertrek op de hoogte gebracht te worden 
— en laat dat laatste nou precies het geval zijn. 
Op 1 april 2020 kregen de Ad Hocbewoners te 
horen dat zij hun woonruimte half mei moesten 
opgeven, te midden van een mondiale 
gezondheidscrisis. Omdat het onacceptabel is om 
mensen te dwingen om in coronatijd te verhuizen 
kwam BPW Den Haag samen met 
antikraakhuurders van 3 sloopflats in verzet. De 
Haagse Stadspartij (HSP) stelde raadsvragen en 
de uitzetting werd uitgesteld tot 1 juli. Loze 
beloftes van Vestia en Ad Hoc, blijkt later, als de 
bewoners half mei toch dringend wordt verzocht 
om per 1 juni al te vertrekken.

De antikraakhuurders zijn nog niet half 
vertrokken als het marketing concept voor het 
nieuwe Moerwijk wordt uitgerold. Terwijl de 
dichtgetimmerde spookwijk nog overeind staat 
op de plek waar het nieuwe ‘Parel Moerwijk’ 
moet verrijzen, gaan de eerste luxe 
koopappartementen al in de verkoop. Voor de 
kleinste 2 – en 3 kamerappartementen staat een 
vraagprijs van tussen de €225.000 en €300.000 
— een bedrag waar de voormalige bewoners van 
Moerwijk, met een gemiddeld inkomen van 
€16.400 per jaar, bij lange na niet voor in 
aanmerking komen.

“Gloednieuw wonen in de bestaande stad, in een 
huis met het karakter van toen.” — Waar het 
karakter van de huizen vóór de sloop vooral werd 
gekenmerkt door achterstallig onderhoud, wordt 
nu met gekunstelde weemoed een beeld geschetst 
dat nieuwe bewoners moet lokken.

Bij nieuw te bouwen of renoveren sociale 
huurwoningen geldt dat woningcorporaties 
verplicht zijn om de oorspronkelijke bewoners de 
mogelijkheid op terugkeer te bieden, d.m.v. een 
voorrangsregeling. Uit de plannen voor ‘Parel 
Moerwijk’ blijkt echter dat huurders niet eens op 
herhuisvesting binnen de wijk hoeven te rekenen. 
Er komen dan misschien wel veel nieuwe 
woningen bij, maar voor wie? Waar het huidige 
percentage sociale huur in de wijk tussen de 70% 
en 80% ligt, zakt het in de nieuwe plannen 
richting de 35%. Bewoners van sociale 
huurwoningen met een inkomen dat in de loop 
der jaren net boven de inkomensgrens is 
uitgestegen, moeten bij een nieuw contract 
opnieuw aan deze grens voldoen, en kunnen zo 
hun recht op een sociale huurwoning verliezen. 
Voor bewoners met een laag inkomen zijn er 
grote zorgen over de invoering van de 
Rotterdamwet, waar o.a. Groep de Mos 
voorstander van is. Deze wet stelt dat mensen 
met een laag inkomen uit bepaalde wijken 
geweerd kunnen worden, om zo de ‘leefbaarheid’ 
te verbeteren. In de Woonagenda 20192023 van 
de gemeente Den Haag is de wet specifiek van 
toepassing om de situatie in Moerwijk te 
‘verbeteren’. Uit onderzoek van de UvA blijkt 
echter dat de omstreden wet geen aantoonbare 
positieve effecten heeft op de leefbaarheid van de 
wijk, maar dat deze hoofdzakelijk mensen met 
een migratieachtergrond met een laag inkomen 

discrimineert. Gezien het feit dat het huidige 
percentage van mensen met een 
migratieachtergrond in Moerwijk meer dan 75% 
bedraagt, en het gemiddelde inkomen er ver 
onder het landelijk modaal ligt, is er genoeg 
aanleiding om aan te mogen nemen dat terugkeer 
naar de nieuwe sociale huurwoningen voor de 
oude Moerwijkers een bijzonder lastig verhaal 
wordt.

Natuurlijk kan de sloop bewoners ook nieuwe 
kansen bieden. Logischerwijs zou de 
stadsvernieuwingsurgentie bewoners de kans 
moeten bieden om hun verwaarloosde huizen te 
verlaten, om vervolgens in een huis terecht te 
komen waar ze minder serieuze 
gezondheidsklachten aan overhouden. Immers, 
als we het hebben over echte verbetering van de 
wijk, zou het dan niet het meest eerlijk en 
gerechtvaardigd zijn als juist deze bewoners de 
garantie krijgen om in één van de hagelnieuwe 
woningen in hun oude wijk terug te keren? Zij 
hebben immers jarenlang moeten leven in 
gehorige, vochtige en slecht geïsoleerde huizen. 
Zolang het neoliberale marktdenken de 
woningvoorraad in haar greep heeft, zal de kans 
dat ze elders in de stad een nieuw gebouwde 
sociale huurwoning zullen vinden 
verwaarloosbaar blijven. Het zal er dus op blijven 
neerkomen dat bewoners met een 
stadsvernieuwingsurgentie op tweedehands 
woningen worden aangewezen, die over 10 jaar 
misschien dezelfde gebreken vertonen als hun 
voormalige huis.

Dat MoerwijkOost toe is aan renovatie zal geen 
bewoner betwisten, maar de manier waarop het 
gentrificatieproces de Moerwijkers onder druk zet 
is meedogenloos en verwerpelijk. Door de wijk 
jarenlang te ontzien van nieuwe investeringen 
wordt het gemakkelijk om ingrijpende 
nieuwbouw en renovatieplannen door te 
drukken, ten koste van de minst draagkrachtigen. 
De huren in Moerwijk schieten omhoog, de 
sociale huurvoorraad wordt afgezwakt en de wijk 
wordt een nieuw imago aangemeten, dat een 
ander type bewoner naar de wijk moet trekken. 
Onder het mom van ‘Out with the old, in with the 
new’ doet de wijkontwikkelingsmaatschappij 
‘Out with the poor, in with the rich’. Het is toch 
godgeklaagd dat plannenmakers keer op keer 
wegkomen met de kortzichtige visie dat je een 
buurt pas kunt verbeteren zodra je de 
oorspronkelijke bewoners hebt weggejaagd? In 
MoerwijkOost komt het verzet te laat, maar voor 
de rest van Moerwijk en voor tal van andere 
Nederlandse wijken, waar gemeenten en 
projectontwikkelaars al staan te popelen om 
vergelijkbare plannen uit te rollen, hopelijk nog 
niet!

Met de BPW maken bewoners een vuist tegen 
huisuitzettingen en de afbraak van het recht op 
waardige woonruimte. Door elkaar te informeren 
en ons onderling te organiseren bouwen we aan 
een sterke beweging: voor een gezond en 
menswaardig woonklimaat waarin niet de macht 
van het grote geld, maar betaalbaarheid en 
woonzekerheid de leidende motieven zijn. Woon 
je zelf in een buurt waar de eerste tekenen van het 
gentrificatieproces al merkbaar zijn? Sluit je aan 
en word lid van de Bond Precaire Woonvormen!
Overgenomen van bondprecairewoonvormen.nl, 
2020 

"Volgens de 
wethouder 

woon ik in een 
krot, nou... Dan 

betaal ik wel 
heel veel huur 
voor een krot!"




