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Een soortgelijke demo heeft zondag 12/09 plaats gevonden (15.000 deelnemers) in 
Amsterdam. Hierbij is een forse politie inzet geweest en dit heeft vervolgens online veel 
reacties teweeg gebracht. zie bericht hieronder:  
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/291629/organisatie-woonprotest-veroordeelt-politiegeweld-
bij-kraakpoging 
 
In Amsterdam zijn 61 m/v aangehouden. Uit  blijkt dat krakers vanuit 
de beweging Black Bloc (zie extra uitleg) zich afsplitste van de groep demonstranten, de politie 
beledigde. Zij werden tegen gehouden door de ME, de sfeer sloeg om van grimmig naar 
vijandig. Door de groep werden vernielingen gepleegd en ME'ers werden uitgescholden, fysiek 
tegengehouden en bekogeld, o.a. met straatmeubilair.  
 
Op twitter zijn er koppelingen te vinden die te maken hebben met de eerdere groeperingen die 
in de Tweebosbuurt actief zijn geweest. Daarnaast hebben we in Rotterdam op verschillende 
locaties te maken met leegstand.  
Zie link: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=189R4NQWNnbjKEkeKYIe-
FR8KMzLGPIzh&ll=51.90776854889405%2C4.427172471087117&z=12.  
 
www.woonopstand.nl 
Op Woonopstand.nl werd bij het kopje toegankelijkheid aangegeven dat er een livestream te 
volgen zal zijn, mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de demo. Deze zal via twitter of 
Instagram te volgen zijn. Tevens wordt opgeroepen om via Instagram, met de hashtag 
#Woonopstand een filmpje online te zetten waarom je aanwezig zal zijn bij de landelijke demo. 
www.facebook.com/events/193828406135866  
 
HuurdersBelangZuid (Amsterdam) 
Op het Twitteraccount @woonopstand is op 23 september een bericht geplaatst met de tekst: 
Goed nieuws! Vanuit alle delen van het land en de provincie komen mensen naar Rotterdam 
op 17 oktober voor de landelijke #woonopstand demonstratie. Regel ook een gezamenlijke 
bus vanuit jouw stad of dorp. Samen reizen is leuker en betaalbaar. Bij dit bericht zit een link 
naar een site waaruit blijkt dat de HuurdersBelangZuid (Amsterdam) een bus heeft geregeld 
om gezamenlijk vanuit Amsterdam naar Rotterdam te reizen om aan te sluiten bij de 
demonstratie. Zij zullen om 12:00 uur vertrekken van de parkeerplaats bij de RAI. Screenshot 
van het bericht en pdf van de touringbus aan dit journaal toegevoegd. 
Bron: Twitter 
 
SP 

Wpg
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 Twitter @woonopstand: 
5-10:  979 volgend, 1789 volgers 
6-10:  984 volgend, 1831 volgers 
8-10:  986 volgend, 1874 volgers 
11-10: 995 volgend, 1923 volgers 
12-10:  996 volgend, 1948 volgers 
13-10: 1018 volgend, 1964 volgers 
  
Ondersteunende organisaties: (volgens Woonopstand.nl) 
5-10:  123  
6-10:  128 
8-10:  134 
11-10: 139  
12-10:  145  
13-10: 145  
 
Instagram Woonopstand 
11-10: 2907 volgers 
12-10: 2961 volgers 
13-10: 3048 volgers 
 
Om de demonstratie te bekostigen is er een doneer actie gestart met als doel €10.000,- op  
te halen. De teller stond  volgens de site van Woonopstand op: 
08-10:  185 donaties = €5968,- 
11-10:  231 donaties = €7009,-  
12-10:  235 donaties = €7060,-  
13-10: 240 donaties = €7201,- 
 

 
 
Op de Instagrampagina van Woonopstand deze afbeelding aangetroffen. Gezien de tekst 
waarin verwezen werd naar een STRIJDPAND aan de De La Reystraat hier het basisteam 
verzocht inzicht in te geven.  
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De woning waaraan ze refereren, betreft zeer waarschijnlijk: 
- De la Reystraat t.h.v. 44. Op deze panden hebben ze in het verleden erg groot de 
tekst Vestia ratten aangebracht (zie foto hiervan). De woningen lijken er ook op. (Echter is dit 
pand inmiddels tegen de vlakte) 
 

 
Naast bovengenoemde optie zou het eventueel ook nog een van de volgende kunnen zijn: 
- Hoekpand met de Riebeekstraat (Betreft mogelijk formeel de De la Reystraat 30). Dit 
is een voormalig buurtpreventiehuis welke veelvuldig gebruikt is en wordt door de 
bewonersgroep Tweebosbuurt met verschillende bijeenkomsten. Het is een soort thuisbasis 
van de bewonersgroep. (Dit pand bestaat nog en wordt ook niet gesloopt) 
- De la Reystraat 58 (Betreft een pand welke in het verleden gekraakt is geweest en 
ontruimd is in maart 2020, is inmiddels gesloopt). 
- De la Reystraat 50 (Betreft een pand welke gediend heeft als thuisbasis voor acties in 
de buurt tegen het woonbeleid en Vestia. (Is inmiddels ook gesloopt). 

UITLEG 
Een Zwart Blok (Engels: Black Bloc) is een demonstratie-tactiek. Een Zwart Blok kenmerkt 
zich vaak door zwarte kleding en vermommingen. Deelnemers van een zwart blok zijn meestal 
radicaal linkse activisten, hoofdzakelijk anarchisten. Het begrip 'zwart blok' is afkomstig van 
het Duitse "Schwarzer Block", dat vanaf de jaren 70 werd gebruikt voor de opkomende nieuwe 
sociale bewegingen, zoals de anti-kernenergie beweging en de vredesbeweging, waar in 
toenemende mate autonomen aan deelnamen die zichzelf 'zwart blok' noemden. Daarna 
verzelfstandigde dit begrip zich tot een synoniem voor autonomen. Het begrip werd voor het 
eerst officieel gebruikt in een Duitse rechtszaak in Wiesbaden begin jaren 80 tegen een aantal 
autonomen; 'zwart blok' werd daar een terroristische organisatie genoemd. 
Van oorsprong bestonden zwarte blokken vooral uit "autonomen". Vaak bestaat een Zwart 
Blok uit linkse activisten met een gemeenschappelijk doel, zoals anarchisten en autonomen of 
andere antikapitalistische groepen, en werken ze samen op basis van onderling vertrouwen 
en een mate van overeenstemming over welke tactieken zij denken te moeten toepassen. 
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Maar in een zwart blok kunnen zich ook groeperingen bevinden met verschillende doelen en 
tactieken. 
De leden van een Zwart Blok zijn bereid om tegenstanders (bijvoorbeeld de politie of neonazi’s) 
met geweld tegemoet te treden, wanneer ze zich geprovoceerd of bedreigd voelen. De 
vermommingen (bivakmutsen, hoofddeksels, monddoeken, sjaals en soms zelfs 
motorhelmen) bemoeilijken identificatie door veiligheidsdiensten en tegenstanders en bieden 
enige bescherming tegen traangas. In sommige landen en op sommige manifestaties wordt 
een vermommingsverbod gehanteerd om de identificatie beter mogelijk te maken. 
BRON: WIKIPEDIA 
 

Mogelijk aanwezigheid ANARCHOBLOK 17-10 
Op instagram staat bij Verhalen nu een oproep van @opstand.denhaag met daarin een 
verwijzing naar 'Anarchoblok' om aan te sluiten. (Foto A) 
 
Als ik 'Anarchoblok' intik op een zoekmachine kom ik terecht op de site van 'Vrije Bond', welke 
één van de deelnemende organisaties is van dit Woonprotest. 
 
Het verwijst dan naar een artikel waarin men oproept om bij de demo van 12 september jl een 
groot krakers-en anarchistisch blok te vormen.. (Foto B) 
 
Eerder werd er een tag op een poster aangetroffen, hetzij de aankondiging voor de Haagse 
demo met de tekst: ‘Geen hakenkruizen, maar huizen kraken’. Hier stond ook een symbool 
onder (Foto C) 
Op de laatste zwart/wit foto ziet men het originele symbool welke dus verwijst naar Vrije Bond 
(foto D) met daarin “Joint he Anarchoblock! 
De laatste foto is de oude oproep voor Anarcho-blok van 12 september jl voor Amsterdam 
 

 Foto A 
 
 







 - 10 - 
 

Groningen: 28 november (nieuw) 
Utrecht: datum volgt nog 
Wageningen: wordt nog besproken 
 

Extintion Rebellion (XR) mogelijk aanwezig? 
Op de site van Woonopstand staat bij de aangesloten organisaties oa Extintion Rebellion 
Rotterdam vermeldt.  
XR is  in Den Haag tussen 11-18 oktober bezig is met hun 'Najaarsrebellie'. 
Aangezien er vandaag en gisteren (11-okt) al diverse keren is opgetreden door de politie/ME 
(tijdens bezettingen van kruisingen, sitdowns, enz (bron: div filmpjes op twitter), is het niet uit 
te sluiten dat de XR Rotterdam-tak hier zich ook "rebels" zou kunnen gaan gedragen. 
Helaas is er maandag 11 oktober een journalist van de Volkskrant hardhandig aangepakt door 
de collega’s ; hier staat een artikel over in de krant De Gelderlander:.
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Signalen protest Hoge energieprijzen? 
Volgens een artikel uit het Brabants Dagblad zou dit protest ook aangegrepen gaan worden 
om te demonstreren tegen de komende hoge energieprijzen. (Bron: Brabants Dagblad)

 
 

Verzamelplaats Anarchoblock 
Anarchoblock (Anarchistisch blok)  heeft een post geplaatst om op zondag om 13.45 uur  te 
verzamelen aan de voorzijde van het Zwembad Afrikaanderplein (Jacominastraat 41). 
 De verzamelplaats van het Woonprotest ligt op 220 meter afstand (dus buiten direct zicht?) 
 in het  Afrikaanderpark.  
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ALGEHEEL SENTIMENT 
Op Sociale media is een negatief maatschappelijk sentiment waarneembaar.  
De Maatschappij klaagt steen en been over: 
- het woningtekort  
- de stijgende huurprijzen  
- het tekort of onbetaalbare koopwoningen 
En brengt dit in verband met: 
- de stijgende gasprijzen  
- toeslagenaffaires en  
- coronamaatregelen.  
Dit alles zorgt voor onvrede binnen de gehele maatschappij. De maatschappij heeft er voor 
gekozen dit te uiten via Sociale media en deze demonstratie. Momenteel zijn er dus wel 
signalen dat het protest ook andere ontevreden mensen kan gaan aantrekken 
(energieprijzen?) en mogelijk ook een groep die een ‘anarchoblock’ willen gaan toepassen, 
net als bij de demonstratie van 12 september jl in Amsterdam.  We zullen dit blijven 
monitoren. 
 
  
 
Deze rapportage en de eventuele bijlagen bevat(ten) politiegegevens in de zin van de Wet 
Politiegegevens (Wpg). Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor deze 
in dit document worden verstrekt. Verdere verwerking van deze gegevens is toegestaan, 
maar uitsluitend voor zover een wet daarin voorziet of een goede taakuitvoering dit 
noodzakelijk maakt. 




