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Brand bij
gevangenisbouwer
Eiffage in Exincourt
(Frankrijk)
Begin maart loopt een gebouw van de gevangenisbouwer Eiffage grote schade op in Exincourt (Frankrijk). De brand zou
aangestoken zijn in de garage, waar de werfmachines zich bevonden, en heeft zich van daaruit verder verspreid.

Pret in den bak
De maanden februari-maart kende heel wat revolte in de Belgische gevangenissen.
In Vorst sloegen twee gevangenen vier cipiers in het ziekenhuis. Tijdens een celfouille hadden cipiers een gsm gevonden.
De twee gevangenen hebben daarop van cel meubilair wapens
gemaakt (tafelstoelen) en de cipiers aangevallen. Spontane
staking van het personeel.
In Hasselt bezetten 90 gevangenen de binnenplaats, in solidariteit met een gevangene die in het cachot werd in elkaar geslagen. Ze vernielen de banken, de camera’s, de ramen, ze halen de hekken neer. Grote schade. 50 lokale en federale flikken
komen tussen beiden, de gevangenen antwoorden waardig op
deze aanval. Een week later geeft een gevangene een kopstoot
aan een cipier tijdens het bezoek. Staking van het personeel.
In de gevangenis van Antwerpen steken verschillende gevangenen de cel in brand. Zware schade.
In Leuven weigeren 6 personen terug te gaan naar de cellen
en blokkeren de binnenplaats. Ze vernielen alles wat ze kunnen, voetbalterrein, banken, vuilbakken etc. Ze vallen nadien
de cipiers aan die hen met geweld naar binnen proberen krijgen. Een cipier raakt gewond. Ze klimmen op het dak. 40 flikken doen een interventie en halen de gevangenen met geweld
naar beneden. Een gevangene raakt gewond en wordt overgeplaatst om de solidariteit te voorkomen.
In de jeugdgevangenis van Everberg weigeren enkele jongeren terug naar de cellen te keren. Daarop volgt een gevecht
tussen 20 jongeren en cipiers, waarbij 4 cipiers gewond raken.
Staking van het personeel.
Tot zover wat de pers kwijt wou. Ander nieuws van revolte:
In Andenne verkoopt een persoon die op normale sectie werd
geplaatst na lange tijd op isolatie, een goeie slag aan de eerste
cipier die zijn pad kruist.
In Brugge aanvaardt een gevangene niet dat de cipier op eender welk moment, onder eender welk voorwendsel in de cel

wil binnenkomen. Hij zet hem vast tussen de deur en verkoopt enkele slagen. In de hoge veiligheid, vernielt een gevangene die er genoeg van heeft met kartonnen dozen te
moeten werken het hele goedje.
Nieuws van revolte in de gevangenis verheugt ons en geeft
ons moed om ook buiten te vechten. Het is niet het aantal
gevangenen in revolte die indruk maakt, maar de wil om de
confrontatie aan te gaan met je vijanden en je waardigheid op
te eisen. De drie binnenplaatsbezettingen volgden elkaar danig snel op dat het duidelijk is dat één revolte moed en kracht
geeft aan anderen. Het was lang geleden dat gevangenen nog
zo’n vastberadenheid toonden om zich niet te laten doen
door de cipiers.
Een woordje over de pers. Het is niet onbeduidend dat deze
daden van rebellie vandaag in de kranten verschijnen. Ze werden vergezeld met drie cipiersstakingen – toevallig op de eerste zonnige dagen van het jaar – en gespierd overleg tussen
cipiersvakbonden. Hun doel is de politiek “bewust te maken”
op de vooravond van de verkiezingen, om steeds meer personeel en repressie te eisen. In Hasselt vragen ze specifiek dat
een plaatsing in cachot gemakkelijker 9 dagen kan overschrijden, voor de meer weerspannige gevangenen praten ze zelf
over een systematische verlenging.
We kunnen nooit op de pers vertrouwen om te weten wat er
echt gebeurd is tijdens een rebellie. Ze zullen steeds de versie
vertellen van de cipiers of de flikken die ter plaatse kwamen
om de revolte in de kiem te smoren. De pers verzwijgt vaak
kleine of grote daden van revolte binnen, net zoals ze dat
doet voor wat er buiten gebeurt. De pers is een middel van
de macht om te beheren welke informatie ze wil laten lekken,
met welk specifiek doel. Ze zal het nooit hebben over het geweld dat aan de gevangenen wordt aangedaan, over de vernederingen en de weinig spectaculaire folter die bijna dagelijkse
kost zijn geworden. Ze zal nooit zeggen in welke context een
rebellie plaatsvond. Wij kunnen deze daden van revolte toeeigenen en echo’s geven.

Deze aanval tegen Eiffage in Frankrijk heeft ook betekenis
voor ons hier in België. In de eerste plaats omdat een mooie
aanval tegen een gevangenisbouwer eender waar ter wereld een
goeie zaak is, maar evenwel omdat deze bouwfirma ook actief
is in België. Eiffage (zusterbedrijf Valens) heeft het nieuwste
deportatiekamp voor mensen zonder papieren gebouwd in
Steenokkerzeel (Caricole), net als de nieuwe gevangenis in
Marche-en-Famenne. Beide gevangenissen zijn gekend voor
hun verstikkende sfeer. Men zegt “humaan”, maar wanneer je
de ruiten van je cel niet eens kan opendoen lijkt het toch eerder
dat we op een planeet gevuld met dode wezens beland zijn.
Sabotage is door de geschiedenis heen altijd al een wapen geweest van de onderdrukten tegen hun onderdrukkers. Vandaag
leven we in tijden waarin alles razendsnel lijkt te veranderen.
Camera’s rijzen uit de grond als zomers onkruid na een regenbui, de flikken vermenigvuldigen zich als konijnen, de regering
stampt de ene repressieve wet na de andere erdoor. Het wordt
ons verboden nog langer te leven, en als we beslissen om dat
wel te doen staan de nieuwe commissariaten en gevangenissen
op ons te wachten. Omdat het allemaal zo verdomd agressief
en intens is, kan het lijken alsof daar niets aan te doen valt
en dat we dus maar beter kunnen afwachten tot het allemaal
gepasseerd is en er betere tijden komen. Niet dus! Want betere
tijden komen er enkel wanneer er voor gevochten wordt! Het
zullen nooit de machtigen zijn die ons betere tijden schenken,
het zullen wij zijn die ervoor moeten vechten.
De aanval is de taal van de diegene die weigert te onderhandelen met zijn onderdrukker over de omstandigheden waarin hij
moet overleven. Het is de taal van degene die er schoon genoeg
van heeft te moeten overleven in een kooi en zijn klauw plaatst
in het gezicht van diegenen die hem opsluiten. De aanval is
niet zacht, het is het besef dat dialoog geen optie is, dat de
onderdrukking enkel zal ophouden wanneer men stopt met lief
te zijn tegen zijn onderdrukker, wanneer men ophoudt slaaf te
zijn. Dit is het verhaal van alle onderdrukten in opstand doorheen de hele geschiedenis, tot op de dag van vandaag waar
de woedende en solidaire opstand van onderdrukten dictators
heeft weggejaagd.
De gevangenis en het hele repressieve spinnenweb lijkt op
een mastodont dat mensen verpletterd en onaanraakbaar is. En
toch... Wanneer we wat dichter gaan om te bestuderen hoe alles
werkt, dan blijkt dat het een machine is, een machine die uit
radertjes bestaat en dat er radertjes zijn die gesaboteerd kunnen
worden. Wat er gebeurd is in Frankrijk toont het ons.

Nieuws van de strijd tegen de maxi-gevangenis
Zoals geweten heeft de staat beslist om 13 nieuwe gevangenissen te bouwen, en de grootste daarvan zou in Brussel neergepoot worden. Langs de ene kant wil deze maxi-gevangenis
komaf maken met de revolte en rebellie in de gevangenissen,
langs de andere kant zal haar schaduw wegen op iedereen, of
je nu binnen of buiten zit. Wij strijden tegen de bouw van deze
maxi-gevangenis, want gruwels moeten niet gebouwd, maar
vernietigd worden. We strijden ertegen omdat deze gevangenis naar het beeld is van wat de macht aan het doen is met heel
Brussel: de stad omvormen tot een zone op maat van de rijken,
de machtigen, de eurocraten en de kapitalisten. Onze strijd is
een directe en zelfgeorganiseerde strijd, zonder politieke partijen of grote organisaties; een strijd die concreet de bouw van
die nieuwe gevangenis wil verhinderen door actieve weigering
en sabotage. De bouw van een gevangenis is afhankelijk van
vele zaken: de politici die erover beslissen, de bedrijven die haar
bouwen, de media die het project verdedigen, de aanvaarding
van de bevolking. En al die zaken, die willen we met onze strijd
verstoren en aanvallen om te verhinderen dat de gruwel van
een maxi-gevangenis ooit het daglicht zou zien. Door directe
actie, door onszelf, met alle middelen die we gepast achten, en
wel vanaf hier en nu.

Enkele nieuwtjes
Op pleinen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek hebben
filmvoorstellingen plaatsgevonden in open lucht van de documentaire “Maxi-gevangenis vs. Maxi-rebellie”. Er werden ook
vele pamfletten verspreid die oproepen tot strijd tegen de maxigevangenis, er werden affiches rondgeplakt en op vele plaatsen
duiken geschilderde slogans op. Het moet gezegd worden dat
de autoriteiten die zo snel mogelijk proberen verwijderen, wat
zeker niet als een verrassing komt.
In Haren, de kleine gemeente in het noorden van Brussel
waar zich het terrein van de toekomstige gevangenis bevindt, hebben de autoriteiten eind januari een “info-sessie”
georganiseerd: een avond om de mensen ervan te overtuigen dat de gevangenis goed is, dat het tof is om erin of ernaast te wonen en vooral dat ertegen strijden geen zin heeft
omdat toch alles al beslist is. Het gewoonlijke refrein dus.
Gelukkig werd deze show verstoord door tegenstanders, ook
al waren de flikken erg talrijk aanwezig om de officiële vertegenwoordigers te beschermen.

We vernamen ook via de media dat de architecten die de maxigevangenis gaan bouwen, Buro II & Archi+I wiens kantoren
zich in Elsene bevinden, bezoek hebben gekregen: de baas van
het bouwproject vertelde dat mensen zijn kantoren met uitwerpselen zijn komen bevuilen. Zeker, geld verdienen met opsluiting, dat stinkt.
We hebben ook opgemerkt dat er nieuwe stickers en affiches
rondgaan die al die vadsige bedrijven die geld verdienen met de
bouw van nieuwe gevangenissen aan de schandpaal nagelen:
bouwbedrijven zoals BAM, VALENS en DENYS of banken zoals
KBC, Belfius en Fortis BNP-Paribas. Laten we ze overal saboteren, hun kantoren, hun filialen, hun werven, hun voertuigen!
Om mee te helpen met de verspreiding van pamfletten en
affiches kan je contact opnemen via de site www.lacavale.be
Daar vind je nieuws van deze strijd en van de gevechten binnen de muren, maar ook getuigenissen, brieven, actieverslagen enzovoort.

Nieuws uit Palestina:
“Mu’taz, die zich niet wou overgeven”

H

et verzet is uiteraard niet dood in Palestina. De wapens zijn
nog steeds daar om terug te vechten; kogels, stenen. Ze
komen vooral uit de vluchtelingenkampen, waar overleven het
moeilijkst is. Voorheen waren wapens meer in de handen van de
mensen, maar sinds de Palestijnse autoriteit een feit is, zijn de
wapens vooral bij de flikken en de gecentraliseerde macht.
Maar de wapens zijn er.
Midden februari wordt het kleine checkpoint om naar Birzeit
te gaan aangevallen. Een gast van het leger wordt geraakt door
een M16.
Donderdag 27 februari 2014. Het leger neemt het dorp Birzeit over. Ze zoeken iemand. Het leger lanceert de operatie
om Mu’taz, een jongen, een vechter van 23 jaar, te arresteren.
Zoals gewoonlijk rechtvaardigt het leger haar operaties met de
“veiligheid” en verdenkt Mu’taz van terrorisme. Altijd dezelfde
beschuldigingen!
Deze arrestatie verloopt niet zoals gewoonlijk. Meestal arresteert het leger mensen bij hen thuis, in het midden van de nacht,
aan een checkpoint of in de straat. Ze worden dan opgesloten in
administratieve detentie (wat betekent dat je opgesloten blijft
totdat de Israëlische autoriteit beslist om je los te laten, als ze
ooit beslist om je los te laten). Het leger omsingelt het huis en
laat iedereen naar buiten komen. De militairen wilden Mu’taz
Wahsheh. Zijn twee broers zaten jarenlang in de gevangenis, en
zijn net vrijgelaten. De moeder zegt aan het leger dat haar zoon
niet binnen is en hoopt dat hij langs de achterkant is kunnen
ontsnappen. Ondertussen komen verschillende wagens van het
leger aan, en blokkeren ze alle wegen. De mensen komen op
straat, maar mogen niet tot bij het huis komen.
Wanneer Mu’taz niet te vinden is, begint het leger de muren
van het huis met een bulldozer te vernielen, voor de ogen

van iedereen. Vervolgens gooien ze granaten naar binnen
en het huis begint te branden. Palestijnse brandweermannen gaan binnen om het vuur te doven, en ze treffen Mu’taz
levend aan. Maar hij wilt zich niet overgeven aan de bezetters, hij zegt dat hij liever sterft dan zich over te leveren aan
de Israëlische autoriteit. Hij wilde een beetje vrijer sterven.
Het leger wilt hem ook dood. Het veiligheidskorps gaat binnen
in het huis, en schiet Mu’taz dood.
De familie, de vrienden, Palestijnen zijn in schok. Een arrestatie met dergelijk geweld deed zich niet meer voor sinds de
tweede intifada in de Westelijke Jordaanoever. De reacties zijn
divers: sommigen zijn niet verbaasd aangezien het land onder
Israëlische bezetting is sinds 1967, anderen proberen de gebeurtenissen te normaliseren (de cafés en terrasjes blijven open in
Ramallah, de stad ernaast), anderen willen er niet over praten
omdat het te moeilijk is.

De Israëlische autoriteit vernedert, arresteert en breekt de Palestijnse vechters. De Israëlische kolonisatie neemt verschillende
vormen van overheersing aan, ze heeft vele tactieken om levend
te blijven en de Palestijnen te verpletteren.
Solidariteit met diegenen die vechten voor de vrijheid in Palestina en elders, laten we spuwen op alle militairen! Of ze nu
Israëlisch, Belgisch, Arabisch zijn. Ze zijn er altijd om de gevestigde macht te verdedigen. De macht die ons haar wetten wil
opleggen en onze vrijheid vastsnoeren, die ons beschuldigt van
terrorisme als we niet akkoord gaan met haar belangen!
In deze wereld vol gruwelijkheden houdt alleen de revolte ons
levend en waardig.

« De uitwijzingen
beginnen ook bij
de MIVB »
- affiche gezien in de straten van
Brussel (die een beetje schandaal
heeft geschopt in de media en bij
de MIVB, meer dan de razzias
zelf natuurlijk)

« Met de MIVB,
waren de
gesloten centra
nog nooit zo
dichtbij! »

In elk nummer van Buiten
Dienst nemen we een greep
uit de vele daden van rebellie
en revolte. Over het algemeen
wil de Staat en haar media
en journalisten niet al te veel
ruchtbaarheid geven aan die
gebeurtenissen, of, meer nog,
ze verdraaien, misvormen
en verminken tot dingen
waarin niemand zich nog
kan herkennen. De Staat wil
niemand op slechte ideeën
brengen – maar wij wel, en
daarom deze kolommen.

De aders van het kapitaal • Eind maart, nachtelijke brandstichting van de elektrische installaties in Monceau-sur-Sambre. Het gaat over
één van de grootste sites van het netwerk van
hoge spanning dat dienst doet als knooppunt
tussen het internationaal en het Belgisch netwerk. De brand woedde verschillende uren
en bracht twee ontploffingen teweeg bij de
transformator. De hele site is vernield, maar
bracht geen stroomonderbreking teweeg in de
geburen. “Maar zonder elektriciteit zou niets
werken! Hoe kunnen jullie dergelijke sabotage
verdedigen?” Inderdaad, vele vieze dingen
werken op elektriciteit: fabrieken, gevangenissen, commerciële centra, hoge snelheidstreinen, luchthavens, ministeries… Door de
stroom af te snijden, snij je in de aders van
het kapitaal en de Staat. Zonder breuk, die er

hors.service@hotmail.com
http://krantbuitendienst.blogspot.com

Kreten van revolte

Buiten Dienst is een anarchistische krant die ongeveer elke drie weken verschijnt.
De krant wordt zowel in het Nederlands als in het Frans gratis verspreid.

Kreten van revolte, kreten van woede. Kreten van hoop
en van pijn. Waarschijnlijk zijn we niet met erg veel
om die nog te horen, zo doof zijn onze tijdsgenoten gemaakt door het helse lawaai van de dingen die je moet
kopen en het nieuws dat je moet slikken. Maar sommigen hebben de kreten toch gehoord, ondanks de dikte
van de muren. Opstand in de gevangenis van Hasselt
in solidariteit met een rebel die in het cachot gestoken
was omdat hij zijn stem verheft had tegen de terreur
van de cipiers. Rellen van jongeren die opgesloten zitten in Everberg tegen de horizons van hun leven die
afgegrendeld worden door tralies en bewakers. Brandstichtingen in de gevangenissen van Leuven en Antwerpen, knetterende toortsen in de duisternis van de
gevangeniswereld. We hebben ze gehoord, die kreten;
in onze oren klinken ze als liederen, liederen van moed
en solidariteit, liederen van revolte en waardigheid.

Wie leert ons nog te zingen? Tussen het geluid van
sleutels in het slot van de celdeuren en de blieps van
de technologische apparaten die ons vastketenen; tussen het gezeur van de politici die spreken over veiligheid en werk en de slaven die het ritme van de dood
typen op de toetsenborden; tussen de werfmachines en
kranen die gebouwen optrekken van een wereld die
vreemd is aan het leven en de bevelen die rotzakken in uniform
en zombie-burgers op elke hoek van de straat staan te brullen; tussen de kogels van de flikken die zich nestelen in het vlees van de
ongewensten en de reclame die aan duizelingwekkend tempo gebombardeerd wordt. Zeg me, welk lied kan je nog horen? Nochtans
is de mens die niet meer zingt een dood wezen. Een levende dode.
Het bloed pompt niet meer in zijn aders, zijn hart klopt slechts op
het rythme van de autoriteit, zijn stem verheft zich alleen maar om
de stem van de meester na te praten.
Voel je niet de geheimzinnige aantrekking wanneer iemand ondanks alles toch zingt? Voel je niet hoe je hartslag versnelt, voel
je die fantastische mengeling tussen verlangen en onzekerheid, ja,
angst, tegenover het onbekende? Het lied, de liederen van revolte
en vrijheid in het bijzonder, geven geen uitgewerkte verklaringen,
ze verschaffen geen objectieve redenen. De gevangene die in opstand komt, de slaaf die opstaat, de onderdrukte die zijn onderdrukker aanvalt, allemaal hebben ze redenen, maar woorden zouden
niet echt kunnen uitdrukken wat hen beweegt. De verklaringen
geven de machtigen vaak meer grip om de opstandelingen te vermorzelen, om hen beter te kunnen verstikken, om wat diep in elk
menselijke wezen broeit met beton te bedekken.
Zing, zing, het leven roept ons. De kreten van revoltes roepen om
echo’s van revolte, om refreinen toe te voegen aan de liederen, om
melodieën te vermengen, om wonderlijke instrumenten te laten
klinken. Overal rondom ons zijn de verstikkers van het lied aan
het werk. De macht dreunt en dramt met haar toekomstproject: veiligheid voor Brussel, iedereen onder cameratoezicht en de bouw
van een maxi-gevangenis op Brusselse bodem om haar dreiging op
elkeen te laten wegen. Onze liederen zijn liederen van liefde, liefde
voor de vrijheid, voor de solidariteit, maar het zijn ook liederen van
woede, van vuur en lood tegen de verstikkers van het leven, tegen
allen die de huidige maatschappij beschermen.
De liederen kloppen al aan je deur. Of het nu een opstand in een
gevangenis is of een molotov tegen de wagens van de bedrijven
die de toekomstige maxi-gevangenis willen bouwen; of het nu een
hinderlaag tegen de flikken is of werven van de doodsheid die ‘s
nachts gesaboteerd worden. Allemaal andere liederen, maar allemaal liederen van leven en revolte. We wachten niet totdat een ander als eerste zingt, we halen diep adem en beginnen te zingen, dat
is alles. We wachten niet tot de massa’s op straat komen, we vertrouwen eerder op degenen die we kennen, degenen die begeesterd
worden door hetzelfde verlangen om uit volle borst te zingen.

komt door de stroom te saboteren, het verkeer
te blokkeren, een gebouw af te branden dat
noodzakelijk is voor de goede werking van
de economie en de Staat, blijft de dagelijkse
rompslomp ongenadig de in vraag stelling van
de wereld waarin we leven verhinderen en in
de kiem smoren. De hele samenleving bevindt
zich onder bezetting van het kapitalisme en de
Staat, haar structuren zijn overal, haar uniformen maar ook haar slaven zijn overal. Aan
diegenen die vechten voor de vrijheid, stellen
wij dus voor om als partizanen in kleine groepjes sabotage uit te voeren, overal waar de
vijand zich niet kan verdedigen met zijn grote
middelen en massale aanwezigheid.
Een kippennest in brand • In de wijk Droixhe in
Luik valt een groep van een tiental personen
het lokaal commissariaat aan met molotov

cocktails. Rond 21 uur, terwijl de flikken nog
binnen zitten, gooien ze tientallen molotovs op
het commissariaat.
Namen en adressen • Liever dan het politieke
spel en haar valse consultaties, onderhandelingen, petities en wat nog te aanvaarden,
bewandelen diegenen die willen vechten
tegen de rotte politiek en de horror van het
kapitalisme beter het pad van de directe actie: direct handelen tegen diegenen die ons
onderdrukken en uitbuiten, met de middelen
die wij kiezen. Bijvoorbeeld, iemand was misschien niet akkoord met de beslissingen van
de schepen Raymond Neves (PS) in Engis,
of houdt kortom niet van politiekers, en een
mooie nacht van maart, ging de BMW X3 van
de socialistische schepen op in de vlammen.

Voor meer publicaties, pamfletten, affiches, brochures of activiteiten & discussies.... : anarchistische bibliotheek Acrata - Groot Eilandstraat 32 - 1000 Brussel (vlakbij de Beurs) - www.acrata.be

