REDACTIONEEL!
Na lang wachten en de moed al bijna opgegeven
is hier dan toch PATS nr. 1! Onze bedoeling
is
nog steeds om een strijdlustig
potten en flikkerblad te zijn al bleek het toch ~oeilijker
om
een blad vol te krijgen
dan gedacht.
De redactie
]
bestaat
in feite
slechts
uit twee personen
dus
'
we zijn nogal afhankelijk
ván wat ons de lezers
en lezeressen
toesturen.
Dat laatse
verliep
niet zoals we gewenst hadden. Wel hebben we van
meerdere mensen reacties
ontvangen die je kunt
lezen in PATSPOSTBUSKLAPT UIT DE BUS. Persoonlijk vind ik nog steeds
dat het blad vóór en
dóór de mensen is die PATS lezen én maken .
Waarom ik dat belangrijk
vind...,
is dat we op
deze manier met elkaar
kunnen communiceren .
Het blad is voor mij geen doel maar vooral ook
een middel. Ikzelf
woon in Eindhoven en voel
me als zogenaamde radikale
flikker
die ook nog
eens een politieke
strijd
wilt voeren nu bepaald
niet omgeven door andere flikkers
en potten
of
bie's
die hier ook mee bezig zijn,
de enkele
uitzonderingen
(gelukkig
zijn die er ook) daargelaten.
Door PATS denk•ik
een mogelijkheid
gevonden te hebben waardoor dit wélmogelijk
is.
Hopelijk
wordt van deze mogelijkheid
gretig
gebruik gemaakt ! {JSr.Ae.
PATS is ook bedoeld voor het uitwisselen
van ideeë9,ervaringen
en strategiën.
Het
onderhouden van kontakten
en misschien
wel een keer een ontmoetingsdag
te organiseren om elkaar op die manier te leren
kennen. We kunnen ook samen naar demoos
en and ere akties gaa n (bv Berlijn, Europride )
PATS is ook wat wij zelf schrij ven, dus
blijf reagere n. Het uittypen , kopiëren en
versturen
doen _wij . Wil j e iemand persoon tfj l< sc hrijv en, maak dat kenbaar op de en~ •
velop,
di e st uren wij door . Adressen worden alleen gegeven als daar toestemming
voor is gekregen .
PATS maken en versturen
kost wel geld,
niet veel, maar toch als je postzegels
of wat geld wilt sturen graag!
Mocht er veeI binnenkomen of houdt PATS
op te bestaan gaat het geld naar de organisatie
van de potten en flikkers
die
vanhier naar Eur opride gaan .
Belangrijk! ! Nieuw adres PATS
Postbus 19052, 3501 DB UTRECHT

,..,,, ....,

.,,. ,.,

...,:--·,.

.l

Va de zomer is er in Berlijn
EUROPRIDE'93!
Een soort roze zaterdag
maar dan voor heel
Europa, afgeleid
van Christopher
streetday,
in fte maand juni. Het opk omend extreemrechtsgeweld
van afg e lopen jaar geeft deze
roze zaterdag een speciaal
karakter,
zeker
gez i en het feit dat deze in Berlijn
gehouden
wordt . Niet alleen migranten en vluchtelingen
zijn 'vogelvrij'
in Berlijn
voor rechtsextreme groepen en individuen,
ook homo ' s
en homo-organisaties
en-kroegen
zijn
doelwit van de neo - nazî ' s. Vandaar dan ook
dat het belangrijk
is om komende zomer naar
Berlijn
te gaan om hi ertegen te demonstreren
en de Duitse potten en flikkers
een hart onder
• Wij proberen dan ook om met zo veel mogelijk mensen hier naar toe te gaan
waardoor we het idee kregen om samen te
gaan (met een bus/trein)
. Ook is het de
bedoeling om zove el mogelijk mensen te
mobiliseren
om mee te gaan . Wil dit idee
kans van slagen hebben moet er nu al aan
gewerkt worden. Heb jij zin om mee te
doen/gaan meld je dan even aan door een
briefje
t e schrijv en naar de postbus van
PATS t . n.v. Joost. •• .:~ -1 , 2&.6'5"

de riem

te st eken .

AlsjeJe maar
rustio- houdt
dan fdoe,l-ie

niks ,hoor .

(

PATSPOSTBUSKLAPT UIT DE BUS!
De volgende

post

hebben

wi j ontva rgen:

HOI, Sukses! Graagontvang
ik h~t ~erst e
groetjes
Rijn. • Op Roze Zaterdag !kreeg ik het '
nul nummer van PATS in mijn handen.gedrukt.
Ik :
ook wel het eerste,
echt e nummer ontvangen ·, Mar
• HOI Ik ben erg benieu wd naar jullie
b1ád;' ; dus
willen jullie
me dat toesturen?
In ieder geval ·
sukses ermee! Groetjes
Janneke.- ·• Mevrouw/Mijnh
Wilt u zo vriendelijk
zijn · om ons PATS toe te sture
zodat het kan worden opgenomen ïn de steeds gro eien
collectie
van het Homodok, Doel van het Hbmodok is ,
naast de verwijsfunctie,
ook het opbouwen van een z
compleet mogelijke
collectie
van naslagwerken ,
scripties,
werkstukken,
brochures,
verslagen,
agen
adresboeken,
rapporten,
tijdschriften,
knipsels ,
affiches
etc . op homo/lesbisch-gebied.
Vandaar d
dat wij uw publicatie
graag ontvangen.
B.V.D. Me
vriendelij
ke groeten,
namens het Dokumentatiecentr
homostudies J ack. • Op de roze zaterdag heb ik ' n
PATS meegenomen, het 'nulnummer' . Meerdere nummers
zijn ·natuurlijk
welkom in mijn postbus . De toon vin
ik wel erg agressief
. Strijdlustig,
strijden,
lusti
strijden,
strijden
voor/uit
lust kan ook beheerster,
met argumenten,
activisme
door directheid
en duide lijkheid.
Agressie ontwij k je daar ze ker
wel meer kans dat je begrepen
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Tot de volgende PATS Sally.
~ ..Hallo,
hier weer
geïnt resseerde
in het eerste
en wie weet ook de
volgende nummers van PATS. Moet 't wat kos t en (porto
ofzo) zeg 't gerust dan betaal
ik wel. Verder sterkt
met het maken en gr. van Johan. ? Leuk initiatief
PATS. Het lijkt
me prachtig
als er een vrolijk
radikaal
blad komt dat tegen het heterodenken
is. Tegen Preuts heid en voor anarchie
op het gebied van het gedrag
tussen mensen van allerlei
geslachten . Toch weet ik
nog niet of ik een abQnnement op PATS wil. Uit het
nulnummer blijkt
dat jullie
een aantal uitgangspun
heel anders invullen
dan ik. Akt~preutsheid
kun j
een gewelddadige
manier invullen,
dat wordt binnen
zich tegen preutsheid
afzettende
heterokringen
vaa
gedaan , waar door je op machogedrag uitkomt. Wat heb
je gewonnen als je preutsheid
inruilt
voÓ~ stoerheid
En hoe on-hetero
is dat eigenlijk?
Is PATS pro - SM?
Aan de illustraties
te zien wel. Hoe je S.M. met
anarchisme
kan rijmen snap ik niet omdat met S.M
juist
een situatie
gemaakt wordt waarin macht en
onderwerping
in het leven geroepen worden in plaats
van aangekaart
en weggegooid.
Ik weet niet wat ju lli
onder 'i nhoudelijk
verantwoorde'
stukken verstaan,
m
_h_e_1,__l_ijkt,1ij toe te juichen _a_..!s___er _diskussie
via PATS

~.,,_ gevoerd wordt over de kombinatie
anarchie en potten/
·
flikkerstrijd.
Misschien is dit iets om op te ~emen in
de volgende PATS? dag Tieneke . - HOI, Ik wil ~èt
eerste nummer van PATS wel in de bus. Stuur m"ij-_d_ie :
als het zover is, groetjes
Michel. - Hallo luitjes .. c ,.
van de PATS redactie,
bij toeval kreeg ik jul-lie
bftd in handen. Jammer genoeg was hij van de -ma~nd;-.•
1
juni-juli
92. Nou was mijn vraag of er onde,:.t~is~n: ·
nog meer bladen zijn uitgebracht,
En zo ja, kan .·
ik geld storten
om jullie
te steunen en teve.n,;; . .
een abonnement nemen? Ik hoop dat ik antwoord ··krijg
jammer genoeg was er geen telefoonnummer
vermeld .
anders had ik jullie
kunnen bellen,
en ga zo door,
het blad ziet er te gek uit. Oh ja, by the way,
dat stuk over gun ' s and roses vond ik heel goed.
Ik wist wel dat ze seksistisch
waren en ik ergerde
me dood aan dat t-shirt
wat ze hebben uitgebracht
,.
·máar ik wist nie _t dat ze homo's , lesbische
en immi,.,..
g,anten mensen ook discrimineerden.
Komt merendeels
~oordàt ik nooit naar materiaal
van hun heb geluisterd,
want ik was al .tegen ze, maar nu helemaal! Nou ja,
. dat wilde ik even kwijt.
Hope to hear soon from youl
groetjes
Marléna . - · ·HOI Ik wil graag het eerstë nummer van ·PATS ontvangen n.a.v.
folder op de roze za~ ·
i terdag.
Bedankt E. - En nu een woord van de PATS
redactie!- - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - Dit was alle post die we ontvingen n.a.v.
het O nr.
(afgezien
van een ·brief van de infowinkel
A' dam die
ons blad willen ontvangen).
Ik hoop dat jullie
het
niet erg vinden dat wij (ik, slik) dit zonder toestemming v~n jullie
publiceren
in PATS. Het was
zowat het ·enige dat we binnen kregen op de ·stukken na
die je verder nog in PAT_S vind. Zo zijn jullie
ook
precies
op de hoogtehoeveel·en
hoe mensen reageerden
op het · 0 nummer. Mocht er nog een nummer van PATS
verschijnen
lijkt
het me l euk omdeze rubriek
PATSPOSTBUSKLAP UIT DE BUS te handhaven. Slechts
post·waar
in vermeld wordt dat deze niet gebruikt
mag worden laten we buiten beschouwing.
Voor de PATS
redactie
geld nog steeds het credo, dóór en vóór de
mensen .• ·_maken'we•d:i.t ·blad! - - - - - - - - - - - - Toch nog'n briefje
vergeten. - Hallo Pats-ersters!
Ja ik wil ook het eerste
nummer van Pats ontvangen.
Ik .ben er erg benieuwd naar. Misschien dat ik of
iemand van Atalanta/de
Citroenvlinder
nog iets
bijdragen , maar dat weet ik nu ·· nog niet.
Sukses met het maken van het eerste nummer! gr.- P.
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ACT UP!
drukt nederland
met de neus op
de wantoestanden
rondom HIV / AIDS
op medles, sociaal

\
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en politiek gebied
ACT UPI Is onafhankelijk
geld Is daarom hard nodig!
stort nu!..... als gift of
als donateur door een
automatiese overschrijving

op wereldaidsdag
waar ge,..ezen wlfrd op het
slechte
AIDS beleid van de E . G;, het uitde lén van stencils
inzake AIDS i n. de binnenstad,
~ Potten
en flikkerkafee
DE REL in Eind~ hoven bestaat
alweer 1 jaar. Voor wie , het houden van een picket l ine voor de stads tegen
het nog niet kent; DE REL is een alter- : schouwburg van Eindhoven als protest
door PHILIP MORRIS van de
;;:; natief
potten en flikkerkafee
dat een-, ' de sponsering
musical funny girl onder het motto ,
~( keer per maand ( lste zat. van de mnd. )
FUNNYGIRL NOT SO FUNNY! (P.M.steunt
exeen aktiviteit
organiseert
in BURGERS,
0
tree m rechts
in de V.S.) . Tijdens de roze
een kraakpand in Eindhoven. Naast deze
week organiseerden
wij een ludieke op ening
l-1. maandelijkse
aktiviteiten
houdt zich
van het ' homo-monument'in
Eindhoven door
DE REL ook bezig met akties op het
queer queen Vi ctoria.
We g in gen naar de
gebied van pot en flikker·-zijn.
Het af roze zate rdag i.n Gent en Zoetermeer,
in
gelopen jaar kan met s ucces worden af de laatste
plaats
was er op het alternatief
gesloten.
Het init i atief
is goed aan roze zaterdag
f eest ook eeh stand · van DE REL.
geslagen en bleek een verademing na
De 'v as te kern' van DE REL,.béstaat
ui t zes
het steeds maar weer afhankelijk
zijn
potten en flikke rs terwijl
nog eens zo'n
van het commercieële homo-circuit
en
zelfde aa ntal op de avonden zelf meewerkt.
het aloude C.O.C. In het afgelopen
jaar
Met oud en nieuw vieren we ons 1 jarig
heeft DE REL niet alleen in Eindhoven
bestaan met een NEWYEARSPARTY!
Het beg int
,~ bekentheid
gekr egen maar ook in de rest
om 1 uur ' s nachts en voor · overnachting
van Ned erland.
Er komen gemiddeld zo 'n
kan gezorgt
150 !•-mensen op · een REL avond. Afgezien
van swingparty ' s en optredens
van act's
en band's zijn er ook verschillende
thema's behandeld . zoals piercing,
po tten
flikkers
en aktivisme,
vrouwen en aids,
S.M. en transseksualiteit.
Akties waren
er op het gebied van AIDS zoals het aanklagen van de NVSH Eindhoven wegens discriminatie
van mensen met HIV/AIDS , Aktie
!-
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POTTENEN FLIKKERKAFEEDE REL 1 JAAR!

ALTERNATIEF POTTEN EN FLIKKERKAFEE IN
AMSTERDAM!

. '

Vanaf donderdag 7 januari
22.QO uur opent ;t î... :·. - : ·
er in DE DIRK een alternatief
potten eh · :.·. :• · .. ..
,,f :.
flikkerkafee
haar deuren.
De bedoeling · ii/:i .''.dat di t ,-~äfee · _iedere
week op donderdag .: ,. :; ;_ · ...
open is. '_DE DIRK is gevestigd
in de Dirk vän ..:'..
10/18 in Amsterdam (zijstraq; .t ~- ··• ~-·•:: .
Hasselsteeg
·-:Kalvefs 'traat).
Potten
en flikkers
die ·graa g
willen më ewerken aan het opzetten
en dra?1en
van dit, 'kafee . kunnen kon takt opnemen met
DAVID 07{ ....i'17134 .
.
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e grens
at was,
ls vast en zeker
t op dat
rijheid
chere nd over toppen
a n ongekend welgevoe l en
ou op met dat gemijmer
ver persoonlijk
geluk en
ou op te denken .
at de wereld

s,
ou
at

LAGIO
naamd.

GUNSANDROSES
Welli cht herinneren
jullie
je nog het .stuk over
G.N.R. in de vorige PATS. Wie de N.N. (linksaktie blad) kent en leest heeft .vast opgemerk t
hoeveel reakties
dit heeft los gemaakt . Het
komt er op neer dat de discussie
zich toespitste
op de vraag of je nu wel of niet iets mag boycotten
wat ·c valt onder de noemer vrijheid
van mening~ui ting.
Een interressante
vraagstelling
en daar is inderdaad
een hoop op te zeggen. Dat gebeurde dan ook .
,l.euk - om te zien · hoe een flyer die ·op· róze · zaterdag
· werd verspreid
pl us diezelfde
flyer in de PATS en ver spreid door X-treem (9laadje
in Enschede) en potten en
flikkerkafee
DE REL voor zoveel reactie
en discussie
kan zorgen .' in de linkse scene. Dat opent perspectieven!
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MARCHON WASHINGTON!
Op 25 april
'93 is er in Washington V. S. ' n MARCHFOR BI,
LESBIAN ANDGAY F.OR EQUALL
RIGHT$ ANDLIBERATIONr Ste l
je bent of gaat naar de states dan mag je dit zeker niet
missen. Het is ongelooflijk
maar er komen daar zo 'n milj oen

mensen

om dez e mars . mee

te · lopen!
De eers t e mars vond plaats
op
14 okt ober ' 79, Als je meer
informa tie wilt ov er deze
mars kun je schrijven naar:
MARCHON WA
SHINGTON
PO BOX 34607 WASHINGTON
DC
20043 U.S.A.
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