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Ook in deze Hydra kijken we terug in ruimte en tijd, en wel naar het Boskoop van de Jaren tachtig. De 

Jaren tachtig van de Woelrat, waar later Macula (Boskoop), drukkerij De Bijstand (Blauwe Aanslag, 

Den Haag) en Arena (Amsterdam) uit voortkwamen. Ook het Boskoop van het Kronstadt Kollektief, 

uitgever van de eerste vertaling in het Nederlands van werk van Toni Negri (Krisis van de Staat, 

1985), en waar naast de Groene Boskoper, “Krities blad voor Boskoop”, de Gifgroene Boskoper een 

stem van radicaal-links vormde. Over dat Boskoop en nog veel meer een bijdrage in deze Hydra van de 

hand van Ron Blom.  

 

In een eerder nummer hebben we al aangegeven wat volgens ons het belang is van geschiedschrijving: 

te laten zien dat het hedendaagse niet de logische uitkomst is van ontwikkelen die eerder plaats von-

den, alsof ere en rechte lijn is te trekken naar de toekomst, maar het onzekere resultaat van politieke 

strijd. Niet dat ‘Boskoop’ de loop der geschiedenis had kunnen veranderen, maar ‘Boskoop’ kan wel 

gebruikt worden om contestatie te laten zien, om zichtbaar te maken hoe ook, of zelfs juist, op het mi-

cro-niveau politieke strijd gaande was. Immers, een rechtvaardige samenleving komt niet van boven, 

maar is het resultaat van strijd onderop. En zo kunnen we ‘Boskoop’ ook weer vervangen door andere 

plaatsen: Wormer, Appelscha, Nijmegen, Eindhoeven of Eede-Aardenburg.  

 

We kijken terug om ook weer vooruit te kijken. Het terugkijken gaat immers ook om verbeelding, een 

verbeelding die tijd en plaats gebonden is, maar het is niet alleen dat we met de kennis van nu, maar 

ook met kennis over toen tot een betere positionering van ons zelf kunnen komen. Het schrijven van 

geschiedenis is echter een taak die ons zelf toevalt. In de dominante geschiedschrijving komen wellicht 

de grote krakersrellen als een voetnoot om de hoek kijken, en wellicht enkele spectaculaire acties uit de 

Jaren tachtig, ingekaderd als protesten aan de randen van de ontwikkeling van de modern samenle-

ving. Meer dan dat verbeelde ‘de beweging van tachtig’ een andere manier van wonen, werken en le-

ven, en als zodanig een andere moderniteit.  

 

Niet alles kan natuurlijk in het artikel over Boskoop verteld worden. Onze hoop is, en dit is tevens een 

uitnodiging, dat we in de komende nummers aandacht kunnen blijven schenken aan de geschiedenis 

van verzet en creatie, aan de vele geschiedenissen hiervan.  
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DE ROLL-BACK 

 

Het is inmiddels al weer enkele jaren dat ik op de 

anarchistische Pinksterlanddagen een lezing ver-

zorg in de vroege uurtjes op de zondagmorgen. 

Daarna volgt, ik zou bijna willen zeggen, traditie-

getrouw Arie Hazekamp, de chroniqueur van deze 

jaarlijkse samenkomsten. Het zijn over het alge-

meen historische inleidingen, die niet meteen prak-

tische of politieke consequenties hebben. Toch is 

mijn overtuiging, en die is in de loop van de jaren 

alleen maar sterker geworden, dat dit de beweging 

verder kan helpen. Want wie het verleden niet kent, 

gaat het heden weerloos tegemoet. 

 

Onder de beweging versta ik dan alle radicaal hu-

manistische, anarchistische, revolutionair-

socialistische krachten, die streven naar een funda-

menteel andere maatschappij gebaseerd op gelijk-

waardigheid, solidariteit en vrijheid. Die beweging 

staat onder druk van de culturele, economische en 

politieke contrarevolutie aangevuurd door populis-

tische radicaal-rechtse stromingen als de PVV in 

Nederland, maar die ook in de rest van Europa het 

initiatief hebben genomen. 

 

Met terugwerkende kracht proberen dit soort reacti-

onaire stromingen het progressieve gedachtegoed uit 

het verleden en de strijd die daarvoor is gevoerd, af 

te breken en weg te schrijven uit de geschiedenis. 

Het is een moderne hedendaagse variant van de 

anticommunistische roll-back politiek. We zouden 

te tolerant geweest zijn, het socialisme eindigt altijd 

in de Goelag archipel, natuurbehoud en –beheer, 

cultuur…het zijn allemaal linkse hobby’s. Het is 

opvallend dat in het huidige tijdsgewricht van de 

zogenaamd bedreigde judeo-christelijke beschaving 

maar zeer zelden naar positieve kenmerken van die-

zelfde traditie wordt verwezen. Slechts de vrijheid 

van meningsuiting, wordt uitermate selectief aan-

gehaald, vooral als de verordonneerde plicht om te 

kwetsen. 

 

Het is vanuit deze gedachten dat ik van mening ben 

dat we onze eigen geschiedenis moeten proberen te 

begrijpen, verwerken en het beste ervan gebruiken 

voor de realisatie van die andere betere, samenle-

ving. Zoals in het programma aangekondigd staat, 

wilde ik vandaag stilstaan bij mijn eigen vormende 

jaren. Niet uit nostalgische overwegingen, maar om 

te begrijpen. Ik zal daarbij vooral ingaan op het 

samenspel tussen lokale tradities en de landelijke 

sociale bewegingen. 

 

INTRODUCTIE 

 

Het boomkwekerijdorp Boskoop vormde in de 

tachtiger jaren van de vorige eeuw een interes-

sante biotoop van radicaal-linkse jongeren. Het 

CDA en zijn voorlopers, maar ook de GPV 

vormden hier de hegemoniale politieke krachten. 

De PvdA werd in Boskoop beschouwd als een 

onwelkom importproduct van Haagse ambtena-

rij. De sociaal-democraten werkten hier noodge-

dwongen samen met organisaties als de Pacifis-

tisch Socialistische Partij (PSP), en ook PPR en 

D66, in een electoraal politiek blok onder de fu-

turistische naam Boskoop 2000. Kennelijk had 

men er zelf ook niet veel vertrouwen in om op 

korte termijn een potje te breken in dit godvre-

zende dorp. Toch zou dit weldra veranderen.  

De lokale sociaal-democraten werden door de 

conservatieve krachten naar links gedrukt. De 

radicaal-linkse pacifistische socialisten van de 

PSP waren over het algemeen jong en legden een 

grote mate van spectaculaire activiteiten aan de 

dag. Kraak(acties) tegen de woningnood, vele 

discussieavonden met bijvoorbeeld Fred van der 

Spek, en grootse 1-meibijeenkomsten waar een 

paar honderd mensen op af kwamen. Er ver-

scheen een magazine onder de titel De Groene 

Boskoper, een knipoog naar de Amsterdamse ou-

dere zus. Door de aanwezigheid van de middel-

bare en hogere tuinbouwschool was er een zeer 

actieve, kritische studentenpopulatie, ter plekke 

aangeduid als ‘tuinbouwgaiten’. Daarnaast was 

er een groep lokale jongeren die samenwerkten 
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onder de naam ‘Open uw Huis’. Beide groepen 

leverden een basis voor een links-radicale poli-

tiek. In de rechtse dorpskrant De Boskoopse Cou-

rant werd gesproken dat Piet Reckman – radi-

caal politiek activist en alternatieve docent aan 

de Sociale Academie De Horst in Driebergen - 

nu vanuit Boskoop ageerde.  Eén van de docen-

ten van de Boskoopse tuinbouwschool – Lex 

Spaans - zat enkele jaren als PSP-er voor Bos-

koop 2000 in de gemeenteraad en groeide later 

ook uit tot een bekend gezicht van de Neder-

landse flikkerbeweging. Samen met enkele PSP-

kornuiten (allen afkomstig van de tuinbouw-

school) startte hij een coöperatieve drukkerij-

uitgeverij onder de veelzeggende naam ‘De 

Woelrat’: een zeer schadelijk knaagdiertje. De 

suggestie dat de naam Woelrat afgeleid was van 

een van de geliefden van Gerard Reve was niet 

geheel onbegrijpelijk omdat De Woelrat als uit-

geverij later nogal wat homoseksuelen gerichte 

boeken en pamfletten uitgaf. 

 

SUBVERSIEF GEWROET 

 

Gewroet in de bodem was de bedaarde en vaak 

godvruchtige Boskopers een gruwel. Van hieruit 

ontwikkelde zich een heel netwerk van acties en 

initiatieven op het gebied van kraken, solidari-

teitsacties met de Derde Wereld, antifascisme en 

een eigen linkse uitgeverij en boekhandel respec-

tievelijk getiteld ‘Het Kronstadt Kollektief’ en 

‘De Vijfde Kolonne’. Vooral bij de laatste boek-

winkelnaam – in de praktijk meer een sociaal 

centrum - werd het gevoel van buitenstaanders 

nog eens extra benadrukt.  

 

Toch slaagden deze subversievelingen er in om 

onder de geschetste specifieke omstandigheden 

voor een aantal jaren hun stempel te drukken op 

het dorpje aan de Gouwe. Nog sterker, van hier-

uit ontstonden er diverse vergelijkbare initiatie-

ven in het nabije Waddinxveen en Gouda. Het is 

mijn bescheiden mening dat het de moeite 

waard is om een rondgang te maken door deze 

lokale sociale geschiedenis. Niet in de laatste 

plaats, omdat verscheidene van de hoofdrolspe-

lers die uit deze bron dronken tot op de dag van 

vandaag actief zijn. Hun territorium mag dan 

veranderd zijn, hun gretigheid om te strijden 

voor een andere wereld is gelukkig in vele geval-

len nog springlevend. 

 

ONKRUIT 

 

Vanzelfsprekend zal ik enkele van de opvallende 

en spraakmakende voorbeelden er uit lichten. Ik 

heb dan ook niet de pretentie om volledig te 

zijn. Ik zal dat doen aan de hand van de drukke-

rij/uitgeverij De Woelrat, toch min of meer het 

epicentrum van de koortsachtige activiteiten in 

Boskoop. Hierbij zal ik gebruik maken van de 

input die ik heb gekregen van andere medespe-

lers uit die tijd, die ik op de hoogte heb gebracht 

van mijn plannen met betrekking tot deze le-

zing. Opvallend daarbij is dat zij soms zaken 

noemden die mij volledig verrasten of die ik al 

weer vergeten was. Zoals de door Jacqueline en 

Arjen Knijff gememoreerde actie rond de eerste 

‘van Dam’ oftwel HAT eenheden (Huizen voor 

Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens 

genoemd naar staatssecretaris Marcel van Dam) 

die in Boskoop gebouwd werden. Wethouder 

Trijntje Stellingwerf en staatssecretaris Gerrit 

Brokx van Volkshuisvesting, werden bij de fees-

telijke oplevering ervan geconfronteerd met een 

symbolische kraak van een gebouw tegenover 

het gemeentehuis.  
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Ik wist natuurlijk van Willy dat die zich interes-

seerde voor het totaalweigeren en via een post-

bus contact had gelegd met antimilitaristen van 

Onkruit in Zoetermeer die opereerde onder het 

welsprekende motto ‘Eerste Hulp Bij Oproe-

pen’ (EHBO). Zij hielden zich voornamelijk be-

zig met antimilitaristische voorlichting op scho-

len en ondersteunden een pas opgepakte totaal-

weigeraar. Voorlichting op scholen met betrek-

king tot de dienstplicht, maar ook rond de vak-

beweging was toen trouwens heel vanzelfspre-

kend. Ook in Boskoop was er een groep actief 

onder de naam Onkruit. Ze, waaronder ik, pro-

testeerden bij een plaatselijke zwarte kousen 

kerk, waar vrede werd gepredikt terwijl de derde 

wereldoorlog aanstaande was. Zoiets las hij, Wil-

ly, in het dorpsblad. Al eerder verschenen er pos-

ters in het dorp, bijvoorbeeld tegen de munitie-

treinen. Voor radicaliserende Willy was het een 

geschenk uit de hemel. Op de een of andere ma-

nier had hij het vermoeden dat ze in een pand in 

de Nieuwstraat moesten zitten. Op een dag had 

hij letterlijk de stoute schoenen aangetrokken en 

was hij op dat adres naar binnen gestapt bij wat 

drukkerij/uitgeverij de Woelrat bleek te zijn, 

met de vraag: “Zit hier Onkruit?” Vreemde 

vraag trouwens in een boomkwekersdorp…  

 

DE WOELRAT 

 

‘C.V. De Woelrat’ bleek een coöperatieve druk-

kerij en uitgeverij te zijn, gestart door Arjen 

Knijff, Hans de Bruin, Lex Spaans en Gerrit 

Middelbeek. Het was mij volstrekt onduidelijk 

wat een coöperatie was. Dit functioneerde heus 

heel anders dan die andere bedrijven die ik ken-

de. En geleek in opzet zeker niet op de boom-

kwekerij waar ik in mijn vrije tijd een zakcentje 

verdiende. Deze kweker en zelf verklaarde vrije 

jongen daagde me tijdens de schaft graag uit 

door de dikke zaterdaguitgave van De Telegraaf 

voor zich uit te spreiden en zijn net in chocola-

deletters en hapklare brokken aangegeven frases 

provocerend aan mij voor te leggen. Als ik hem 

dan stevig en deskundig van repliek diende, 

trachtte hij me te overrompelen met de waar-

schuwing dat men mij de ‘rooie van Boskoop’ 

noemde. Daarbij doelde hij niet op de bekende 

plaatselijke appelsoort. Het hoeft geen verder 

betoog dat dit mij eerder aanmoedigde dan 

weerhield van links engagement.  

 

Vele jaren later hoorde ik dat hij gepakt was 

voor de illegale teelt van wiet in zijn kas. Dat 

verbaasde mij natuurlijk wel enigszins, want 

drugs hoorde net als buitenlanders en werklozen 

tot de categorie waar hij tijdens de schaft zijn 

afschuw over pleegde uit te spreken. Hij schakel-

de de landelijke vermaarde advocaat Spong in 

om hem bij te staan. 

 

BROEDPLAATS 

 

Maar goed, terug naar De Woelrat. De eerste 

keer dat ik hier naar binnen wandelde was in 

Het pand van De Woelrat gevestigd in de Nieuwstraat 
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verband met een ledenvergadering van de PSP. 

De afdeling bleek te bestaan uit radicale jonge 

boomkwekers, studenten, pacifisten, antiautori-

taire anarchisten, flikkeractivisten en feminis-

ten. Na de ordelijk verlopen ledenvergadering 

(onze afdeling behoorde overigens landelijk stee-

vast tot de linkervleugel) was er altijd nog tijd 

en discussiestof over om naar het café te gaan. 

Of we verspreidden aan de vooravond van Ko-

ninginnedag anti-monarchistische kaarten van 

Albert Hahn ‘Socialisten vieren geen Koningin-

nedag!’. Deze waren dan zojuist in het holst van 

de nacht van de drukpers gerold. Ook staat me 

nog bij een inspirerende lezing door de radicale 

socialist Fred van der Spek over als ik het wel 

heb de NAVO. 

 

De Woelrat fungeerde als een broedplaats van-

waar allerlei initiatieven werden genomen. Er 

liepen lijnen naar de plaatselijke, door Hans de 

Bruin gerunde progressieve filmclub, dat bij-

voorbeeld Metropolis vertoonde van Fritz Lang.  

 

Met de opkomst in de tachtiger jaren van de 

Centrumpartij van Hans Janmaat besloten we 

net als elders in den lande ook hier een comité op 

te richten: het Boskoops Anti-Fascisme Komitee 

(BAFK). De kransleggingen op 5 mei door radi-

cale antifascisten schuurde nogal met die van de 

conservatieven, zoals Joost zich weet te herinne-

ren. Ook waren we betrokken bij een ‘mislukte’ 

antifascisme tentoonstelling in de plaatselijke 

bibliotheek, omdat het bestuur vond dat fascis-

me ophield na de Tweede Wereldoorlog. In het 

jongerencentrum De Tunnel organiseerden we 

een festival tegen extreemrechts, waarbij goede 

vriend Jan Blom (geen familie), namens het 

COC in het forum zat en een lans brak voor 

vrouwenrechten. 

 

PSP-AFDELING 

 

De afdeling van de PSP in Boskoop was lande-

lijk gezien een relatief grote afdeling met zo’n 25 

leden en vormde een belangrijke politieke scha-

kel tussen allerlei activiteiten omdat de meeste 

leden ook in andere groepen actief waren. Het 

pandje van De Woelrat fungeerde tevens als een 

soort afdelingskantoor van de PSP. Ook anderen 

konden daar vergaderen. De afdeling organiseer-

de scholingsavonden om het theoretisch kader 

van de afdeling te versterken. 

 

Fred van der Spek (staand) tijdens een bijeenkomst van de Boskoopse PSP 
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De PSP-afdeling was tamelijk strak georgani-

seerd. Op ledenvergaderingen kwamen vrijwel 

alle leden en daar werden ook de vergaderingen 

voorbereid van het samenwerkingsverband Bos-

koop 2000. Ook die vergaderingen werden door 

de meeste leden van de PSP (verplicht) bezocht 

en door het hanteren van een strakke stemdisci-

pline (die werd voorbereid op de eigen PSP-

vergaderingen) wist de PSP een sterk polarise-

rend links stempel te drukken op Boskoop 2000, 

wat met name binnen de PvdA nogal wat irrita-

ties leidde. 

 

Met Lex Spaans en later ook nog Gerard Hou-

terman had de PSP een gemeenteraadslid, wat 

voor zo’n klein christelijk dorp zeer opmerkelijk 

genoemd mag worden. Nog steeds haalt Groen-

Links in Boskoop overigens nog twee raadsze-

tels!! 

 

DE GROENE BOSKOPER 

 

Veel van wat daar in De Woelrat van de persen 

kwam las ik. Bovendien merkte ik dat daar van 

tevoren intensief over gesproken werd. Het was 

tenslotte een coöperatie en men drukte vrijwel 

uitsluitend waar men ideologisch achter stond: 

De Poolse weg naar Solidarnosc; vertaalde artike-

len van Michel Foucault; het dadaïstische Papua 

Punk met voorwoord van Diana Ozon aangepre-

zen met ‘wordt Ambonees’; diverse anarchisti-

sche uitgaven en nog veel meer.  

 

Heel belangrijk was het drukken van het al eer-

der genoemde blad De Groene Boskoper. Het was 

een luis in de pels in de tot dan door het rechts-

conservatieve blad De Boskoopse Courant gedo-

mineerde Boskoop. Een jaar lang werd het links 

kritische blad De Groene Boskoper gratis huis-

aan-huis bezorgd door vele vrijwilligers (die het 

ook financierden). Later verscheen het blad in 

een kleinere oplage (abonnementen en losse ver-

koop), maar wist zich politiek toch wel op de 

voorgrond te zetten door als spreekbuis te funge-

ren voor o.a. Boskoop 2000. De status van het 

blad was zo serieus dat zelfs raadsleden van de 

VVD en het CDA en ook de burgemeester zich 

lieten interviewen. Het blad vormde op deze ma-

nier een belangrijke politieke schakel binnen de 

diverse linkse groepen in Boskoop. 

 

De Groene Boskoper schijnt later zelfs nog opge-

volgd te zijn door De Gifgroene.  

 

ARBEIDERSZELFBESTUUR 

 

De Coöperatieve Verenigingsvorm vonden de 

oprichters van De Woelrat interessanter dan bij-

voorbeeld een Vereniging Onder Firma (V.O.F.). 

De coöperaties stamden nog uit de jaren dat ar-

beiderszelfbestuur een serieuze discussie was. En 

binnen De Woelrat waren ze weliswaar met vier 

oprichters maar ze wilden niet als bazen c.q. on-

dernemers gezien worden. Het was een ideolo-

gische keus. Toen de drukkerij/uitgeverij langza-

merhand ook qua omzet wat serieuzer werd en er 

regelmatig mensen gingen meehelpen met de 

drukwerkproductie kwam de discussievraag op 

hoe ze tegen deze hulpjes aan moesten kijken. 

Met name Arjen en Hans vonden heel principieel 

dat iedereen die werk verrichtte ook in gelijke 

mate beloond moest worden, in de winst moest 

meedelen, al maakten ze helemaal geen winst in 

die tijd. Het kostte geld. Maar in feite investeer-

de dus iedereen mee in het bedrijf en daarmee 

waren de productiemiddelen ook van iedereen. 

Dat was het standpunt. Ze hebben daar vele ma-

len uitgebreid en langdurig over gediscussieerd, 

waarbij het meest opmerkelijke was dat in feite 

iedereen die wel eens meehielp af wilde zien van 

die rechten. De vraag om gewerkte uren te note-

ren werd massaal genegeerd. Iedereen vond dat 

de vier oprichters toch de feitelijke zeggenschap 

moesten hebben en houden. 

 

Ik heb nog zelfs stage gelopen en daar een mooi 

informatief verslag over geschreven. De boven-

genoemde discussie werd hier in geboekstaafd. 
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Toen De Woelrat kort na de verhuizing naar 

Den Haag helemaal uit elkaar klapte, begon 

Hans met enkele nieuwe mensen in Den Haag 

een nieuwe drukkerij in de Blauwe Aanslag: ac-

tiedrukkerij De Bijstand. Dit werd een stichting. 

Wijs geworden door de vruchteloze discussie in 

Boskoop over ons arbeiderszelfbeheer werd toen 

maar gekozen voor de stichtingsvorm, waarbij 

niemand meer het eigendom kon claimen van de 

productiemiddelen.  

 

BEZETTING VOLKEL 

 

Verder waren we als antimilitaristen natuurlijk 

betrokken bij de acties tegen de kruisraketten en 

de Neutronenbom. Maar dit beperkte zich niet 

tot fietsen tegen de N-bom. Hier gingen we ver-

der en probeerden we door te dringen tot de 

kern. We voerden actie tegen het aanmeren van 

marineschepen in Gouda. Daarnaast hebben we 

nog een keer de atletiek- en voetbalvelden van 

Floreant met immense anti NAVO leuze be-

schreven, omdat we meenden dat militaire toe-

stellen in het kader van een oefening zouden 

overvliegen. 

 

Verder herinner ik me aan geheime actie bij 

vliegbasis Volkel, vooral bekend vanwege de 

Amerikaanse kernwapens die daar volgens de 

Nederlandse overheid NIET lagen. We verza-

melden met zo’n 150 actievoerders op een plek in 

het land waar we met busjes bij elkaar kwamen. 

Vandaar reden we door de bossen naar de mili-

taire basis, knipten het hek door en renden als 

een gek zo snel mogelijk naar één van de lood-

sen. Ofschoon er bewaking was, werden we niet 

betrapt. In de loods schilderden we antimilitaris-

tische leuzen op de wanden, scheurden de porno-

affiches van de muren en sommigen van ons be-

sloten wat luiken te openen, van waarachter en-

kele Uzi’s te voorschijn kwamen. Door kordaat 

optreden besloten we ze snel terug te leggen, om-

dat dit tot ongelukken zou kunnen leiden. Nog 

steeds waren we niet ontdekt. Uiteindelijk beslo-

ten we zelf maar te bellen via één van de toestel-

len in de loods. Pas toen kwam het Nederlandse 

leger in actie. Er verschenen LB’ers 

(luchtmachtbewakers, zoals ik later in mijn 

diensttijd zou leren) en een enorm aantal mare-

chaussees. Deze hadden allemaal – ik zal dat 

nooit vergeten – een snor. De enkele vrouwen 

daaronder zouden er zelfs zomaar een opgeplakt 

kunnen hebben.  

 

Bedreigend was het allemaal wel. We moesten 

spitsroeden lopen tussen een haag van met 

knuppels bewapende militaire politie richting 

een hondenkennel. Ze hadden onvoldoende cel-

capaciteit en kennelijk dachten ze ons op deze 

wijze ook te kunnen intimideren. Het mooie was 

dat ook nadat we al vele uren waren vastgehou-

den niemand zijn of haar nam gaf. We mochten 

niet naar het toilet en kregen geen eten of drin-

ken. Een ongesteld geworden activiste konden 

we door ons als een groep om haar heen op te 

stellen enige privacy bieden. Onderwijl kregen 

we smerige opmerkingen naar ons toege-

schreeuwd door de bewakers om ons heen. Uit-

eindelijk moesten ze ons vrij laten en konden we 

vanwege de publiciteit een geslaagde actie op 

ons conto schrijven. 

 

BOYCOT KRUGERRAND 

 

De dagen van de Zuid-Afrikaanse Apartheid lig-

gen al weer een tijdje achter ons. Met de vrijla-

ting van Nelson Mandela in 1990 kwam er een 
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einde aan de apartheid. Door gezamenlijk actie-

voeren daar en hier waren we in staat om er een 

einde aan te maken. Een exemplarische campag-

ne was de actie tegen de verkoop door Neder-

landse banken van de Zuid-Afrikaanse gouden 

Krugerrands. In het najaar van 1984 werd deze 

campagne gelanceerd door het Komitee Zuide-

lijk Afrika (KZA). De poster met de tekst ‘Stop 

apartheid – boykot Krugerrand’ legde een ver-

band tussen de abominabele arbeidsomstandig-

heden van de zwarte Zuid-Afrikaanse mijnwer-

kers en de financiering van de apartheidspolitiek 

door de handel in de gouden Krugerrand. Er be-

stond bovendien geen vakbondsvrijheid voor de 

gouddelvers. 

 

Zo’n tweehonderd plaatselijke comités, maar 

ook kerkelijke groeperingen, vakbonden, ge-

meenten, universiteiten en rekeninghouders kre-

gen een belangrijke rol in het bestoken van loka-

le bankfilialen.   

 

Op lokaal vlak in de regio Boskoop-

Waddinxveen-Gouda maakte ik ook deel uit van 

zo’n groep. Op 5 februari 1985 voerden we als 

regionale antiracistische groep actie in de Rabo-

bank vestiging in Waddinxveen. Zes van de vijf-

tien activisten hadden zich vastgeketend aan 

een pilaar in de hal van het bankgebouw. De 

overigen deelden pamfletten uit. De actievoer-

ders vroegen om een onderhoud met de directeur 

van de vestiging, maar deze waarschuwde na 

zijn opkomst snel de rijkspolitie. De actie werd 

gadegeslagen door de burgemeester. Na aan-

komst in het gebouw ging de grote politiemacht 

eerst op zoek naar een ijzerzaag om de kettingen 

waarmee de demonstranten zich hadden geke-

tend door te zagen. Zes van hen werden aange-

houden en meegenomen naar het politiebureau 

wegens huisvredebreuk. 

 

Joost blijkt zich achteraf de bezetting in Wad-

dinxveen nog goed te herinneren. Hij zat met de 

doorgeknipte ketting in zijn cel, en heeft die met 

hulp van anderen na zijn vrijlating in de nachte-

lijke uren moeten doorzagen. Een hele klus. 

Overigens werd de aanklacht tegen ons gesepo-

neerd. De directeur wilde geen klacht indienen, 

uit een gesprek bleek hij ergens wel sympathie 

met de actievoerders te hebben.  

 

Acties als deze kregen veel publiciteit. In de loop 

van die februarimaand waren onder druk van de 

media aandacht de grote landelijke banken om 

en werd de verkoop overal gestaakt. Door de 

combinatie van strijd van de zwarte arbeiders-

klasse en de township bewoners in Zuid-Afrika èn 

de solidariteitsbeweging in het buitenland werd 

een volgende stap gezet richting onttakeling van 

de apartheidspolitiek en de bevrijding van de 

zwarte massa’s. 

 

We trokken er regelmatig op uit met emmer en 

kwast. Zo werd ik een keer gepakt, omdat we 

kranten plakten. We wisten dat de plaatselijke 

Hermandad op de loer lag en toen ze ons aan-

hielden bleken we tot hun stomme verbazing 

geen affiches bij ons te dragen. We kregen overi-

gens wel een boete ofschoon we bij het voorko-

men van de zaak nog een principieel betoog af-

staken over de vrijheid van meningsuiting en zo. 

Ironisch als we dat afzetten hoe dit thema van 

vrijheid van meningsuiting tegenwoordig wordt 

ingezet. Maar goed, we zouden uit de geschiede-

nis kunnen leren dat radicaal-rechts nooit erg 

origineel was en graag delen van het gedachte-

goed van radicaal-links onteigende en naar eigen 

believen inzette. 

 

UITZWERMEN 

 

Na enige jaren was het plaatselijk activisme 

over zijn hoogtepunt heen. Drukkerij/Uitgeverij 

De Woelrat viel uit elkaar, waarna de coöperatie 

door twee leden (Lex Spaans en Hans de Bruin) 

voortgezet werd in het gekraakte Haagse belas-

tingkantoor ‘De Blauwe Aanslag’ en een ander 

(Gerrit Middelbeek) ging door als drukkerij Ma-
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cula in Boskoop, dat o.a. het Anti-Militaristisch 

Tijdschrift (Het AMT) en De AS drukte en ook 

verantwoordelijk was voor productie van enkele 

boeken van uitgeverij de Anarchistische Uitga-

ven uit het Noord-Hollandse Bergen. Een deel 

van de activisten zwierf uit over in de provincie 

gelegen grotere plaatsen als Gouda, Leiden, Zoe-

termeer en Den Haag. Maar ook buiten de pro-

vincie, in bijvoorbeeld Wageningen zouden ze 

zich vestigen. Ze werden daar actief in de kraak-

beweging en sommigen speelden een belangrijke 

rol in het regionale kraak- en autonomenblad 

De Zwarte. Het blad werd in die regio Den 

Haag/Leiden/Delft/Gouda/Boskoop opgezet om 

de onderlinge banden te versterken en elkaar bij 

acties te kunnen ondersteunen, waarbij de oude 

Boskoop-connectie een belangrijke rol speelde 

(o.a. Willy, Hans en Arjen waren er direct bij 

betrokken) 

 

Na een jaar in vaste dienst gewerkt te hebben 

als boomkweker vond ik het tijd om naar wat 

anders om te zien. Ik ging naar de Haagse Soci-

ale Academie en verzeilde daar op een opleiding 

die lang niet zo links meer was als de mare die 

hierover de ronde deed. Na dit met goed gevolg 

afgerond te hebben ging ik als antimilitaristisch 

dienstplichtige het leger in. Werd actief in de 

soldatenvakbond VVDM en de Rebel Leger-

groep, en demonstreerde enige malen in uniform 

bij antikernwapenmanifestaties. Tot op de dag 

van vandaag is een deel van die voormalige Bos-

koopse rebellen nog op een of andere wijze ac-

tief. Ongetwijfeld net als ik in hoge mate ge-

vormd door die jaren in het Boomkwekersdorp. 

 

RECLAIMING HISTORY 

 

Ik kom nu aan het slot van mijn inleiding. Mijn 

bedoeling was om het belang van onze eigen ge-

schiedenis, inderdaad een gekleurde partijdige 

geschiedenis, nog eens te benadrukken. Een sub-

jectieve geschiedenis van onderop. Dat heb ik 

eerder gedaan in bijvoorbeeld mijn boek over de 

oude Socialistische Partij van Harm Kolthek, 

die ook gedragen werd door een fiks aantal loka-

le kartrekkers en activisten. In Boskoop was 

zoiets eveneens aan de orde. Opvallend is trou-

wens dat hier in de twintiger en dertiger jaren 

ook al een afdeling van de Internationale Anti-

Militaristische Vereniging (IAMV) actief was. 

En laten we niet vergeten dat hier – al was het 

maar voor korte tijd – zelfs de eerste rode burge-

meester aantrad. Eerder dus dan in Zaandam 

waar SDAP’er Klaas ter Laan het burgemees-

tersambt uitoefende. 

 

Het heeft voor mijzelf in ieder geval geresul-

teerd in het als arbeidersjongere in contact ko-

men met het socialisme in al zijn varianten, met 

onbekende en over het algemeen negatief beje-

gende fenomenen als feminisme en homoseksua-

liteit. Het heeft me in aanraking gebracht met 

(sub)cultuur in het algemeen (de hogere en de 

zogeheten lagere) en met het lezen van boeken. 

Deze periode in Boskoop vormde een boeiende, 

stimulerende en prikkelende omgeving. Niet in 

de laatste plaats, omdat er voor een zoekende 

jongere altijd ergens een deur openstond om een 

kop thee met honing te drinken en een boom op 

te zetten over iets wat je net in de krant of in 

een boek gelezen had en dacht te begrijpen. 

Maar je voelde je ook als jochie serieus genomen 

en vrij om iemand die wat ouder was uit te da-

gen en mondeling het vuur aan de schenen te 

leggen. Je ervoer vormen van solidariteit die een 

glimp boden van de mogelijkheden die de mens 

in zich heeft. Het is mijn bescheiden mening dat 

de beweging dat ook hier en nu moet trachten 

na te streven. Opdat die belangrijke rode draad 

tussen doel en middelen ook hier in stand blijft. 

Die andere, betere maatschappij waarnaar we 

streven en die we hopen te realiseren in de 

(nabije) toekomst moet ons niet afhouden van 

het proeven en (be)leven in het hier en nu. 

 

 


