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A.K. Gent sluit zich aan 

bij de Vrije Bond 
 
Op de algemene ledenvergadering van de Vrije Bond in 
Utrecht op 9 januari is het A.K. Gent toegetreden tot de 
Vrije Bond. We hopen op deze manier mee te kunnen wer-
ken aan het opbouwen van een sterke anarchistische be-
weging in het Nederlandstalig taalgebied. Bovendien willen 
we op deze manier ook de staatsgrenzen tussen Belgie en 
Nederland overstijgen.   

Wat is de Vrije Bond? 
 
De Vrije Bond is een verzameling van mensen die stre-
ven naar een andere samenleving. Een samenleving 
zonder machtsstructuren, zonder onderdrukking van 
mensen en zonder uitbuiting van dieren of uitputting van 
het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op 
basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan. De 
mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, 
in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n 
samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, 
het organiseren of voeren van discussies, het schrijven 
van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond 
dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit 
te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te den-
ken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te 
ondersteunen. 

Anarchisme 

Een betere wereld, dat is waar het anarchisme voor 
staat. Een wereld zonder overheersing en uitbuiting, ge-
baseerd op samenwerking en solidariteit. Waarin ieder-
een vooral zelf kan bepalen hoe zij haar leven wil inrich-
ten. Gebouwd op het beginsel dat ieder mens gelijkwaar-
dig is en recht van spreken en handelen heeft. 
 
Een fantastisch ideaal, maar die wereld komt er niet zo 
maar. Voor die veranderingen kunnen we niet vertrouwen 
op de (parlementaire) democratie. De omwenteling die 
daar voor nodig is kan alleen door samenwerking en or-
ganisatie van onderaf worden bereikt. Daarom is het be-
langrijk dat wij anarchisten ons organiseren, want samen 
staan we sterk. 
Zelforganisatie 
 
De Vrije Bond streeft naar een samenleving waarin alle 
politieke en economische macht van bovenaf is vervan-

gen door een structuur van vrije samenwerkingsverban-
den. In die verbanden is het politieke en economische 
leven collectief georganiseerd en worden alle besluiten 
gezamenlijk genomen.  De Vrije Bond is zo’n vrij samen-
werkingsverband, een anarchistische zelforganisatie. Dit 
betekent dat we samenwerken wanneer dat nodig is, 
maar dat groepen en individuen wel hun autonomie be-
houden. 
 
Door regelmatige (open) bijeenkomsten, directe acties en 
campagnes, een solidariteitskas, een website en het ac-
tieblad Buiten de Orde wil de Vrije Bond als organisatie-
structuur de anarchistische beweging ondersteunen en 
versterken. 
Buiten de Orde 
 
De Vrije Bond geeft het blad Buiten de Orde uit. Het blad 
verschijnt vier keer per jaar en is gevuld met informatie, 
interviews en discussies onder andere over anarchisme, 
zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, 
antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke 
cultuur. Het wordt verspreid onder de leden en abonnees 
en via de losse verkoop. 
Solidariteitskas 
 
Een andere belangrijke activiteit van de Vrije Bond is de 
solidariteitskas. Via deze kas ondersteunen de leden el-
kaars acties en activiteiten. Hieronder vallen (directe) 
acties van verschillende werkgroepen van de Vrije Bond 
zoals picketlines, burgerinspecties en actiekampen. Of 
initiatieven als een anarchistische bibliotheek of infoshop. 
Zusterorganisaties in het buitenland en niet-leden kunnen 
ook steun aanvragen bij de solidariteitskas. 
 
 
 
Meer info www.vrijebond.nl 
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Spandoekactie 

“wonen is een 

recht”  
 

Naar aanleiding van het debat 
“wonen is een recht”, dat  op 13 de-
cember 2010 plaatsvond bij de Vie-
ze Gasten, trok het A.K. diezelfde 
dag in de namiddag met een groep  
de Gentse binnenstad in. We 
plaatsten spandoeken op verschil-
lende locaties en verdeelden enke-
le honderden flyers van de “wonen 
is een recht” campagne. 
(voor de tekst van de flyer kun je 
terecht op de A.K. webstek) 

Op oudejaarsavond verzamel-
den een 30-40 tal mensen 
zich ,voor de poorten van de 
Rijksgevangenis Nieuwewan-
deling in Gent, voor het jaarlijk-
se solidariteitsvuurwerk. 
 
Ook dit jaar vond deze actie 
plaats uit solidariteit met de so-
ciale en economische gevange-
nen van het  kapitalistische sys-
teem. Met ons vuurwerk en on-
ze luidkeels geschreeuwde  
slogans probeerden we onze nieuwjaarswensen hoor-
baar te maken aan de mensen die opgesloten zitten 
achter de muren.De Gentse ordetroepen  stonden  pa-
raat voor de poort (wat algauw tot een gespannen sfeer 
leidde).  Op het einde van de actie werden door de poli-
tie 3 mensen aangehouden toen deze zich naar huis 
begaven. Deze werden een 6 tal uren opgesloten in het 
commisariaat van Ekkergem. (Meer info omtrent de 
aanhoudingen volgt gauw.) 
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Onderstaande tekst verscheen in 
een pamflet dat naar aanleiding van 
deze solidariteitsactie werd ver-
spreid. (deze tekst is een vrije verta-
ling van “der kampf get weiter” van 
Ton Stein Scherben uit 1971.) 
 
“ZOALS de zaken er nu voor staan 
kan men enkel tot de conclusie komen 
dat onze vrijheid ONZE zaak is. Zo-
lang een mens een mens is kan hij al-
leen zichzelf bevrijden. Zolang wij de 
onderdrukten zijn kan de zaak van on-
ze onderdrukking enkel onze zaak zijn. 
Dus als jij ook een mens bent, weet 
dan, dat onze bevrijding ook jou zaak is. Weet dan dat zij die over ons heersen ons hun slaven 
noemen. Die kapitalisten met hun STAAT waarin je beoordeeld wordt op je bezit. Met de wet aan 
hun zijde regeren zij? 
 
Zij die het geld hebben, bezitten immers de macht en wie de macht heeft bezit het recht. 
 
Hoevelen zitten er niet achter de tralies die om vrijheid schreeuwen. Hoevelen zijn er niet die ka-
pot gaan in fabrieken terwijl de fabrieksdirecteurs in de zon liggen te bruinen. Ze rijden met hun 
dikke auto’s die ze op onze rug bekomen. Hoevelenvan ons werden er niet GEKOCHT om ons 
voortdurend te controleren. Ze kiezen om de rijken te beschermen die ons bestelen. Rechters 
zijn immers lafaards en onze bewakers die zijn gekocht. Ze vrezen hun eigen wetten die ze met 
hun leven beschermen. Ze nemen van ons, ze gooien ons eruit, ze doen niets voor ons, maar ze 
leven van ons. Ze noemen ons hun slaven en als we hen bestrijden dan beginnen ze op ons te 
jagen. Ze doen dit omdat ze weten dat de strijd voor vrijheid verder gaat. Ze doen dit omdat ze 
weten dat de waarheid zal zegevieren. De strijd voor vrijheid die betekent vrede, daarom bestrij-
den ze ons met hun oorlog. 
 
Vrije mensen hebben geen   sterke man 
nodig! 
 
Wij zijn immers zelf sterk  genoeg! 
 
We weten toch zelf wel wat te doen is, 
onze kop die is groot genoeg”. 
 
Leve de Vrijheid 
 
Leve de Anarchie 
 
A.K. Gent 
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6 januari:                                

solidariteitsactie 

bij  Shell in Gent 
 
GRENZELOZE SOLIDARITEIT 
 
Op 6 januari 2010, blokkeerden 
we met een groepje mensen 
symbolisch het Shell tankstati-
on aan de Sterre in Gent. We 
deden dit uit solidariteit met de 
inwoners van het Ierse dorpje 
Rossport dat z’n voortbestaan 
bedreigd ziet door de plannen van Shell. Shell 
wil namelijk in Rossport een hogedrukgas-
pijplijn aan land brengen ten koste van de 
lokale inwoners en het milieu. De strijd die de 
inwoners van dit dorpje al jarenlang voeren 
tegen Shell en de Ierse staat die de belangen 
van Shell beschermt, zit opnieuw in een 
stroomversnelling nu Shell opnieuw met 
werkzaamheden wil aanvangen. 
 
Vijf inwoners van Rossport werden een aan-
tal jaren terug 94 dagen in hechtenis gehou-
den nadat ze weigerden de plannen van 
Shell te aanvaarden. Shell begon een rechts-
zaak en liet hen van hun vrijheid beroven. 
Onder druk van talloze manifestaties en ac-
ties werden deze 5 inwoners van Rossport 
opnieuw vrijgelaten.. Ondanks de dagelijkse 
repressie en intimidatie ,door Shell’s bewa-
kingsagenten en de Ierse politie, blijven de 
mensen in Rossport vastbesloten om de 
plannen van Shell te dwarsbomen. Shell 
maakt zich, als internationaal kapitalistisch 
bedrijf, al decennia lang schuldig aan corrup-
tie, vervuiling, machtsmisbruik, uitbuiting, 
moord enz? Bovendien willen we met deze 
solidariteitsactie de 9 door Shell opgehangen 
Nigeriaanse Ogoni activisten herdenken. 15 
jaar geleden liet Shell 9 geweldloze MOSOP 
activisten ophangen (Mosop staat voor de 
beweging voor het overleven van het Ogoni-
volk.) Deze negen activisten waren betrok 

ken bij het lokale geweldloos verzet tegen Shell 
en de enorme milieu vervuiling die deze in de 
Nigerdelta veroorzaakt. Via valse aanklachten 
liet Shell hen door de Nigeriaanse militaire junta 
ombrengen. 
 
Daarom hielden wij deze solidariteitsactie. 
 
Uit solidariteit met de strijdende inwoners van 
Rossport!!! 
 
Tegen de 
winsthonger 
van kapitalisti-
sche monster-
bedrijven zoals 
Shell!!! 
 
Solidariteit 
kent geen 
grenzen!!! 
 
A.K. Gent 
 
(wie meer wil 
weten omtrent 
de situatie surft 
best naar 

www.shelltosea.org) 

 

A.K. infobulletin december–januari 2011 



Sinds het begin van september 2010 hebben de sociale activisten in Wit-Rusland te maken met ongekende repressie. Na de po-

ging tot  brandstichting in de Russische ambassade in de nacht van 31 augustus 2010 en het begin van de campagne voor de pre-

sidentsverkiezingen moesten ongeveer honderd sociale activisten van verschillende steden “gesprekken” of ondervragingen door 

de KGB, huiszoekingen en arrestaties ondergaan. Enkelen daarvan zitten nog steeds vast. 

De Vrije Bond roept iedereen op om solidariteit te betuigen met gearresteerde anarchisten, anti-autoritairen en sociale activisten. 

Hiermee geven wij gehoor aan een internationale oproep voor solidariteit en actie en om deze oproep zo breed mogelijk te ver-

spreiden. Je kunt informatie over solidariteitsacties sturen naar minsksolidarity@riseup.net. Voor financiële ondersteuning kan je 

een donatie storten op rekening van de Vrije Bond onder vermelding van Wit-Rusland en storten we de donaties in een keer bij 

het Black Cross Moscow. 

http://belarus.indymedia.org/blog/minsksolidarity 

www.vrijebond.nl 

gironummer: 5495473 te Tilburg tav Vrije Bond met vermelding van “Wit-Rusland” 

Laat weten dat onze medestanders niet alleen 

staan en organiseer internationale solidariteit! 

Onlangs verscheen het herfstnummer van Buiten de Orde. Het kwartaalblad is 

een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en 

buitenland, columns, strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theore-

tische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbe-

heer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, 

verzet en onafhankelijke cultuur etc. 

Zo bevat het nieuwste nummer onder meer artikelen over de strijd tegen het 

repressieve migratiebeleid van de EU: verslagen van de laatste actie rondom de 

Zaanse bajesboten en het No Border Camp in Brussel. Ook is er weer aandacht 

voor de economische crisis en wel voor de strijd tegen de bezuinigingen en de 

rol die anarchisten daarin spelen of zouden kunnen spelen. Verder is er nog een 

artikel van de nieuwe feministische actiegroep de Dolle Mollies, een vervolg op 

de boekbespreking van Black Flame, en is er weer veel aandacht voor acties in 

het buitenland: ‘de Negen van Reykjavik’, Anarchists Against the Wall en de 

repressie van Wit-Russische anarchisten. 

Een groot deel deze Buiten de Orde is ook gewijd aan het afgelopen 2.Dh5 fes-

tival. Veel van de discussiestukken in dit herfstnummer dienden namelijk als achtergrondinformatie voor een aantal workshops 

die op het festival werden gehouden, maar zijn natuurlijk voor iedereen interessant: over anarchistische verantwoordelijk, con-

sensus en affiniteitsgroepen. 

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde? Schrijf een artikel, een actieverslag, een column of 

een cartoon. Of kom de redactie versterken! Je kunt je artikel sturen naar het adres: redactie@buitendeorde.nl. 

Het blad kost maar €2,50 en is verkrijgbaar bij het anarchistisch kollektief (zend een email indien je er één of meerdere wenst) 

en bij de betere linkse boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op www.vrijebond.nl/

buitendeorde 

 

Even voorstellen: 
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Openingsuren: 

Woensdag: 14u-18u 

Zaterdag: 14u-17u 

 

Annonciadenstraat 16  

9000 Gent  

De infotheek is een anarchistische bibliotheek met een daaraan verbonden 

archief. Je kan er langsgaan om boeken te ontlenen en je kan er ter plek-

ke allerhande, brochures en informatie raadplegen. 

De anarchistische infotheek kan enkel 

overleven en groeien via donaties en 

giften van sympathisanten en mede-

werkers. Daarom deze warme oproep 

aan zij die 2,5 euro in de maand kun-

nen missen om donateur te worden 

van de infotheek en z’n werking. 

Alvast bedankt 

 

Rekeningnummer 

000-0874778-32 
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Het A.K. wenst 

iedereen een 

strijdbaar en revo-

lutionair 2011 

                        :) 
Meer nieuws over op til staande activiteiten volgt binnenkort 


