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BURENRUZIE 
Omstreeks 1 S juni werd de botenngestrast 40 en 
~ gelo-ftri<t. Effl wukema -dinsdag 23 juni
werden de krllke~tefll door è8 buren 
ui1genochgd, Cftewel, om 2 uur was die dag het 
kort gedng wat de stichting s1adshemel tegen 
de krak~ters had aangespannen. Deze stichting 
is nameUjk e ic;:.enaar van het pand Voor het kort 
geding had de pditie de auto maar op èa stoep 
gezet Ge:.:erng bladeren In een bie.uwe mullOmap 
mst kcpie&n van pdi1iefotcos. De ·;ntomap' 
stond er op ce omslag. Helaas was de smeris 
nist zo in voor wat kontakt met èa burger. Dit 
nmuur1ijk af!.9zien van kraalo<:cordinator Rob Vos 
de in de rechtszeal :.:at.Na enig wechten kon het 
feest beginnen. Sltdsher.rtel liet zich bijffl!M 
door advocaat de Hoop van Vos, Seldef en Pies; 
ene jan wou nemens de krekerster-s wert zeggen. 
Dat laatste wou de rechter niet. Die wilde of een 
ad\loceat, d Hn schriftelijke lldmacht ven de 
krake~rs voor jan. De :.:itting werd geschorst 
voor een paar minuten :.:odat er onder 
begeleiding van een pN1<etWacht met een 
advoca.rt gebeld kon worden. Da ndvccata kon 
niet komen en de krllkemers wilden anoniem 
blijven en konden dus geen volmacht tekanen. 
Het kort gedng ging daarom maar c:oa zcnde.
kré'kerster. Meneer de hoop hield zijn verhaal~e 
met ef11 trefwoo-den bouwvergunning, ei!.9naar, 
subsidie, spoed /IJ met !Il erg weinig 
toekomatperspect ef. De Hoop vond trouwens 
ook dat mensen die anoniem gedagvaard zil n en 
de voor d e rechter hun naam niet willen zeggen 
behandeld moeten worden eleof ze niet 
verschenen .ijn (verst~k ver1enen). 
De rechter schakelde daarna over op de 

informele toer. Jan was welliswair geen officiele 
woordvoeder, maar nu hij er loch was, viel er 
miscnien ie15 te regelen? De rechter wou gaag 
dat er een afspraak gemaakt werd met 
stadsherstel om het pand 1111jwl1lig te veriaum. 
Jan wou gaeg veNEngende huisvesting voor de 
lo-el<ersters. 
Wederom werd de zitting geschorst voor 
•owr1eg met de achU!rben'. De ftchterbm was 
anoniem, wenst» dat te b rijvan en wou zich niet 
vastleggen. Na enig gehang op da stoep b ij de 
buren werd dt meegedeeld aan de ~chter. 

~dsherstel :zag nix 1n vervangence huisw stlng 
en dus werd het wachten c:p de uitspraak c:p 30 
juni. Dia uitspraak was dllt het pand 3 dagen na 
betekenen van het 110nnis cntruimd moest 
werden, met een dwangsom van 1000 piek voor 
elke dag dat het niet gebeurt Het vonnis werd 
\'rif wel meteen betakend en \'rijdeg 3 jufl Zl!I dus 
wel het emde zijn van het lo-aakbotwen<je naast 
de rechtban k 

In Coevorden 

LAATSTE NIEUWS 
OOTERINGESTRAAT 
Op 2juli dichtgetimmerd 
omdat n iemand thuis was . 
Meteen herkraakt. Toen 
kwamen+ 20 cops opnieuw 
ontruimen. Deur wordt in
gebeukt, krakertjes gooie n 
met verf en verdwijnen sne 
Allemaal een dag te vroeg 
en hartstikke illegaal 
dus. Dat wordt wel een 
traditie in GrÖn.(zie ook 
grote kruisstraat) . Ze 
waren zeker bang dat op 
vrijdag 3 juli Plan X 
in werking zou treden, 
met alle gevolgen voor de 
buren. Toch benieuwd of 
art. 219 en hansje 
ouwerkerk er nog iets me 
te maken hebben •.•.• 



CITY HOLDING BV 
Bartel hans Wilton (direkteur) zie WILLEH I.D~n _ _ _ 
R.H. Wilton (kommisaris) 
Rue du 31 decembre 55 
Geneve, Zwitserland 
geboren 11-4-1949 

Voorheen : 
Wilton theaters NV 
we.rd .. 
Wilt(?i(Jast Goed BV te dato 6-3-'.]3 
werd 
CITY HOLDING BV te d~to' 31- 1_2-..'._86. 

Ceintuurbaan 131 
3051 KA Rotterdam 
010-4181894 
oprichtingsdatum: 22-6- '73 

temple 15 bis) 

' 

WIJ ZIJN ER ZAT VAN » WE KAPPEN ER MEE 1111111111!!111 
De oude papierfabriek"De Toekomat"wordt niet lange~ opgeknapt en 
verbouwd tot een. zelfvoorzienende woonLwerk.gemeenschap c.q. 
anarchisties bqlwerk.Er ia (was) een. woonruimte,werkplaats,kippe
hokigroe1ende troente-en kruidentuin en ruimte genoeg om nog 
vee meer dingen. uit te voeren.J>it .had ook gekunt als er meer 
mens en hun energie in hadden willensleken.Maar nieuwe mensen 
kwamen er niet wonen.De woon/werkgroep bestond vanaf begin tot 
eind uit twee mensen.Geen stroom geen.water.Na een gefrust~•erde 
winter kwam eindeli jk de zomer die redding, moest brengen. In. 
Plaats van.. redding bleek het gekloot. en gestress gewoon met 
regelmaat aan. te houden.Na een. inbraak( wiet. weg, vernielingen) 
besloten we de hele fabriek totaaY dich~ te timmeren.~oen 
hierop nog- een inval. izolgde van een. stel sukkels die met per
missie van. de cops ons kampvuur uit. moch.ten. maken. en. daarna 
dagelijks ziekelijk ~ngen doen. besloten. we eindelijk tot het. 
heldere i nzicht te komen: dat we met z'n. tweeën. geen. wooll/.werk
gemeenschap konden. vo·rmen in. een. fabriek. waar genoeg plaats 
is v.oor minstens ti.en. mensen.Met meerdere mensen is een. bennie 
Zuur (bewaker· ) die z'n.vriendjes erbij" denkt te moeten halen. 
ook geen. probleem.De buurt was overigens zeer vriendelijk; 
water was nooit een.prolileem,sloop-en. brandhout werden overma
tig aangevoerd.Er- is nog iemand die er nu in. de weeke1nden is 
en. er op langere termijn. wilde gaan. wonen.HfJ wil er wel' 
mee doorgaan:wanneer er nog meer enthousiaste mensen zijn.. 
Dus wie weet in. de toekom.at nog meer toekomst . ??????? 

gegroet de toekomst 



POLITIEREORGANISATIE OOK 
IN GRONINGEN 

Zoss juHie mlschian al wel ergens wmomen 
hebben wordt de poli1ie In het hele land 
gereorganieeerd. Aijkll· en gemeentepoHtie 
worden samengevoegd tot reçjonàe politie. 
Wal!ll'Schljnlijk in het neiaar gaat AMOK-Noord 
(amim~itaris-aesonderzoekskoRek!ief) hlerowr 
een brochure uitbrengen. Ook wordt er een 
lnformtltlea110nd georgmlaeerd. /IJs 110aproefje 
nu alvast wat informatie owr wat er m et de politie 
In sta:! en prow,cie goningen gast gebeuren. 

In srcninsen 1s :nan :n 1990bagcnnan metèa 
reorganlstltleon;anisa!le. Sindsdien zijn erbergen 
nol!l's ge:11cnreven en zn een gcot deel van èe 
ccps ,n weriçre901n te wrgacen,n. lnm1odels is 

de Sll'\JC""..I\Jrll!ln het .~.euw• reçokcrps al bekend 
en cie cneis ven ce 10"i<ome1ge a'c!eltnG"n zijn el 
benoemd (Zie het arakel,je wm h,ertij la 
afgedrukt). 

Het tcekcmGIÎ.;g regckc:n:s zal ncgal decentraal 
~organ1seera worden i:t" komen 5 decentrale 
efc!elingen, de dstrlc;n, 01!.a eenheden zijn 
vergCIIIJl<baar met da Wljkt&Mls bij d e 
semeentepo51ie 1n de stad Het is de bedoeling 
d3t deze cb:ne'::!l:eems de "!:c:sispdillezorg' op 
.:ich 9lBn namen Ca lelang \'Ina! 
ca.s1spohuez~ erg :elaiç;njk 55% van ee 
smen~sen m oet zich caarmee t:ezig gMn 
houc:en (dat 111 nu~). B~1spolrtiezo19 Is het 
d<lgeiijklse ,,....i,JOOrl<omende po6liewer1< zoals 
fiel5ers bekeuren en junkies oppakken. 
Recherch-•rl<nee •gebiedsgebonden 
cnminaliteit' hoert er ook 1:11. lv!ti de top "611 elk: 
dstnct St.l!lt de c istrictscnef. H1j/zil wordt 
l:ijgestaan door een stafafdeling Beleid en een 
stdddeling Beheer In sommige èisVicten zal er 
nog een specmle stdafèet,ng gevonnd werden 
IICOr :iet !::ast!JU1'1qke wen<. C e andere cc::::s ,n net 
a stnct worden Vlln::eeld OW' versch~lende 
!:as1seenn eden. _ ... , 

j_ __ _j,--î~ 
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Voor net Wl!t'l< wttt bown de pet ~ ce 
óstnctsteams gaat zijn er twee spec1ali s':iese 
afdelingen: de cli'llisie zwin- en geor;;aniaeerde 
91minallteit en de dv,a,e axeaitieve 
ondersteuning. 
De laatste d\'lse is een :soort vM 

facllite,tanbeóijf voor de regopdiie. Ze 
onc!eroteunen c!e politie In de hele regie door 
m iddel van het coordlneren van 
b j sundsregelingen, de ME en grcotSchahg;x>litie 
op1radan b 11 g-o:e relen e.d Oaam~t bieden ze 
Uli van facititeil9n/dien:sten aan: de 
"arres111ntenverzorçjng•, meldkamer 110or de hele 
regio, da parkelpoli~•. de techntl!Se 
wrkearsonder.;teuning. h 11t buro 
müleuhencihl!IIÎng en de b..-eden politie. De 

bereden po!ille kan cok aan enc!ere rec1o's 
worden uitgeleend 
De dlllisle zware- en georganiseerde criminaliteit 

i e er voor onderzoek naar rt<f!ll'B zaken d ot b .v. 
een uitgecrao oncencek ei e19 speciahs1iese 
kennis vereieen. Deze á1111H is opgesplrtst in 2 
afdelingen; een z.ettstaidge recherche eenheid 
110or het daadwerl<alljke onderzoek en een 
ondensaunanda recherche eenheid. Deze 
onderneunenda recherche aanheid cestaa: uit: 
de techniese recherche, de pditieke 
inlichtngené11n:st (?.I.O.~ c!e vraemc!ehr.gendien:st 
en de re91onl'le criminele lnfichtJngandenet 
(R.CJ.D.), De R.C.1.0. bestaat ondermeer uit een 
c~ervlllleteem, infcrmatiarecnercheur.1, 
infoanalyse, documen1mie en technieee 
ondenteuning De ll!'lemèelingendien:st ,s er ter 
onder-staunlng va, de cops die Zich binnen de 
diatrioten met vreemdelingenzaken bezig 
houden. In SM'ienwerldng met a,dere regio's zal 
er nog meer fraais totatand kernen op 
recherchegebied : een IIIT8Slatieteam, een buro 
financ,ele ondarsteuning, aan psaudckccp:esm 
(undercoVlll'aç;enten) en wie weet wat er nog 
meer mcqelljk ul z jn. 

Waanschijnlijk zullen .-wel prol:llemen kcmen 
over wie welk rech ercnewerk mag ccen. 
Wa,neer 1a un zaak te 111;ewii<keld •,eer ce 
distnctateE1T1s? De gemeentepolitie gonini;;en 
worstelt op het moment met een aoortG"lljk 
probleem. 

De top van het regckorps wordt ge\tOrmc door 
3 mensen. De gala baas is Jaap Veenstra, de 
korpechef. Direct onder hem staan net hodd 
Politiebeleid an het hodd Bednj fs"0ering. De 
ee~te is vermtwoordelijk \/Oor het polrtiewerk, de 
laa!Ste ,o een soort van soc,aa1-eoonomles 
ë,rec:aur. Ceze 3 hoctó;e korosie,dng wc::rdt 
b ijgestaan coc:r 4 suifdcelingen:eele,d ; 
Personeel, Ople,ó ng en Vorming; 
lnformatevoon:iening en Autommiaering; en 
Techniese Bedrijfsvoering, Er i3 ook nog een 
stllfafdeling Bes1uur, de meer op de buitenwereld 
gericht 15, 1100r1lchting en con!actenleggen enzo. 
)e kcrpsle1ding wordt gead\'laeerd door een 

"stalbernad". Dit is een overleg van de chefs van 
de diatricten, da dMsies en da stétafdelingen. 

V.l.n.r.: R. Kooltuijk. E. 0011 Zuida,n, /. Dijbtm, 8. H111sjn, 
/. oon dttt &Jo:,'llnrl, 8. te Nijtnhuis. P. Jan~. H.C. Ouwtrk<rk. 
R. 51...,us, /. Ba yens, M. ltr Hanns<I, E. Odhr, /. Sitmons, 
/./. Vttnstm, H. M1111t,ng. 
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1 S93 ceg,ntte casu.ai. W;;.arsc.'11fntijk lukt dt 
niet De wet die alles meet gaen regelen (de 
nieuwe pdltewet) m oet nog doc:r de twuc!a 
k«ner bescrcken wcrc!en. De .w"ece kemer :, 
nog!! Ontelll'l!den over ee m a.'ller weorcp ce 
·demckra~l!S" kcn:-o!e" geregeld ,s. Ctn 1s du3 
een zoc-qe WBBr geen çekczen beSUJUrc!er/st~r 
meer atn t" pà., komt B owndien hel!'ft nog ge-en 
een ker;:s een ç;ce,e t:egrctng ingeóer.d en 
:ocot men veroer ooi< overs achter op scnema 
Op het p latteland won:it el wel veel 
samengewen<t'J.issen de niks- en 
gemeentepoR11e. De politie van gonlngen en 
heren werilen ook a intensief samen s1nc:!s 6 
januM, 992 Dit om zch voor te b ereiden cp het 
~oekcms!Ige d1Stnct grornn~n-hinn. 

lja, le:.:erstera dt is vooralsnog het einde van het 
voorproefje. Mear info? Wees geen oude sok. 
ga na11 r AM OKI Spreekuur elke m eandag va, 12 
uur~ , 7 uur. SteenUlst"aat 38 ç-onuiger, 
IJ00-133247. Schnjven kan cck:pb 7007, 970, ~ 
Groningen. 

Ja 

9s1emons 
u 

Het leek cns aan ç;ced idee cm JUiiie, te.:ar.:.:a~ 
:a ~~c111ren cp een basprel<lng Vlln c:e $Oc1c !c;,e 
.l::ip:le VM ex-¾o"C:l.l«cc.--ons.tcr Jae:: s:err.~s. 
~ n ce~ e ~-mcht in de c:Of'lkw'.!.-.10 1m1 d t 
, '.!<!r.!chap 1:1 noo,t weç c i:::t't.$n w:j, :emlc:e 
gaat noj nu Oeieic m 11><en o j de G-on,ng:ie 
"Q!Opclrlie (zie vonge 0-AOS). 
-'•'aas! ..-1,eJt niet zoveel te k otnnen 1111n deze 

"'tMd. De scripu ma.."li<te vocriû iná\Jk deer het 
noga on:on-gehalta Daa-owr lall'rmeer, laten 
~·e bij het begin beginn en 
S,emona V31Ç••ik. 1n êe •• scnpue h et WNC mat 

l"'et CRl<Z. /J,J en toe haalt hij er neg e~n Mder 
ex-kr:!8kbdwen<l:11, namatijk Saulig~nc:!1e. Cit :zin 
!'.vee h er.els a e begin jaren '80 _;eKraaXt waren In 
ca HeresTI!at :!ij zijn scnp,e werd h• çet:o!;:en 
coor J. E. !:Hem ers (begele,cer) en 
re1lendeskundi~ J .?. = der Sande (cc-referent, 
cek..nd win de lvê~efen,ng in Appelscha In 'es). 
De vraag de Siemens Zich zelf stelt 
(orobleemstelllng) is waa-om hetWNC ontr\Jlmd 
is met een rel, terwijl het ORl<Z gel e;slise~è is. 
Om deze vraag te beantwoorden gebukt hij e,m 
:heore!les mcdel ven ene Smel$er, ean.;ewld 
met nog een indare ~ecria van McCDl'thy .n 

· Zald Belde theorie an gaan erover hoe s:xle3/ 
axiabewegingen let star.c komen. Smel3er 
c:n01rsch11d eer, sruk ct 6 ·camrm1nm~n·, dw.;; 
omstanc :~'leeen óe el",ccr n:r.;en dm men3en 
,n verZ kernen ei ju1St rnel Te cenken velt aan 
cmevredenheld mogelijkheden tot J:rQ~st 
geloof det •,erZ ie!3 oplevert, chlppels die 
emmer, deen cver1cpen {Yersne!lence foete ren), 
oo,,erheidsmamregelen om hetproiestln • 
.:!ammen. McCa-thy en Zald gaan in op het 
'mob!Useren va, hulpbronneri·. Volgens hen 
komen menHn In verz lll3 leieers genoeg 
man:.an en gald bij elkMr kunnen l<njgan om aan 
t:ewegng te 0:;;an1seren. 
Siemc:nt zst d220 :ec:ie cm .n een aar,:;,1 :::: het 

kr8<en tceç;esn ecen "fac::::-=i•. Vco:teelden· 
gameenteli1k prc/ena kreekt:ele1d. spanr.1nQ d e 
ontstMt èoor uitsp~n In de pers, aoort 
mensen w.:1t in b eice panden wooit soort 
leiêers~rs ,n belde pmc.n 6a ecmwe<r'), 
1deolog1e van b eice kraa<gcepen, scon lltl.'1 

pul:i1cat1e$ van beide kr~rcepen enz. Voor 
e!ke factcr 3t9lt Siemcn3 een. "Verwru:h~ng• op. 
Iets als '1n da WNC zaak word"" door 
:a::-=.::.;::.r:; mee, ::i!g..-:Jave uit.ei" .,;;~n In de c o?~ 
ever kr.;.k.er:.:ar.. gedc..n ..t, ,n de o~ z .:aak". 
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Ceze "verwacnv-Gen· gast S.emons c..n 
!::sW1j z«1 c::.::r :::e "ta tco-:san :nat em;:~1as 
mman:181·. et:ew.i til maa.'<t es een F~• m e1 
iemsnd, leest kraillln en ;:arni!et:an. Z:;n 
1111rwccmi.1;~n :>ijM<'I ar:ijc ":a kf:;:;::,ar.. Mj sr..:it 
~ sc:ip-.ie ei met een eNruU docr Smetser 
ccenc;e'l1ë!IJ11! decnn cie hij conc!usies noemt en 
na.uurtiik ' be1e1=aar,cew1on; en' 
Als je je h ier doomftl1c;ewor,:eld hec; wcra 

dl.lic!elijk wat het ec:n:e cnc!erwerp ven oe scnpne 
os . het mocel van SmtoHr en de theone _, 
McC<lf'J'1y en Zdd. S:emons bescnn11t geen 
.;ebeur.en,ssen aan ce hmd van een model, hij 
bescnrijlt een modal met behulp VM wet leul-:a 
VOOlt$8lcen. H et ~en VWl de verwaehtngen· 
is een ocaan~uu::al:r.;i va, ciri<atredanennc;en. HiJ 
bewiist d ln~n met benulo VM d e dingen die h1J 
'tlol~w11:::en. 
O t verçt heel wa: 9fknoe1 met net ' • mF:r.ese 

motenea._ On: mmen&S b es!a!!t t..'1~ ~cut !.!t t 
S9mN menn:n,ewri, het crc:iief ven h l!! N v,n N 
CflXZ krenkl<rar':-i n. ~ tienen. orcx:hures en 
·;:er3ocnnjke do~ van kmKer5 • OnÓJtdeioik 1s 
o: ót dos,ier.s van- ot owr mensen .ijn. Hij 
maAl<t ool<gebruk_, 'open. cn;esll\JC'11Jra.,..de 
1nteN1e ws•. Dat is Zl:Ü't:S als een praalje ,n ce 
kroeg een telefoongesoreK .. De vodedu;e 
ve~ tac;en Vl!f'I die 1n'J!nnews· titten er niet bil J e 
k&1 dus niet nac;aan d , en on hceverra è:nge~ urt 
hun w roond g erul<t .ijn. S iemon, .it er nogal 
mee è;rt è a ex..lA.'NCar.s n iet mee w1lèan werl<en 
11!!.'l .ijn <;;tans njkll c11men1. 1-'ij hMitr31'1! tceren 
'"it cm :och nc1, wat over Wette rs op ~er te 
kn1~ n. Zo g t'bruikthii fragnernen urt een ouae 
OP9 broc:-uni o m utte leg;;en wat -:e 
WNC~deologe wm (het O? B was het çeiu-ae.i<te 
cude FOhlieburo naast da mannitcren J :iren 

ge iea en or11ru1mo 11n g .i~,ooot). Mt-Z?-:> 
muur,-crar.t"n r:cerr.! hij al:- :ypiese vccr'.::!9id~~ 
van '-\1'.C ~co:a"s. H6j g•i.Y\Ji..a: cra-:tt!i'S va., 
Mde~ men~en ::ver het WNC. een -:c.r 
F:l.-r.~wr.an en nm.::;n1jkhet prcx:es-verbaà v-..n 
èe WNC on'1\J1min~ 
NA 21 "8Mjó "9t'W.:ic~;;an kcrntJ= è::in 

ter. een c ond usu, Vclgens h 'llTI !ll het CA<Z 
;;e,eg!ii1seerd cm ent de bewcnersters èat wilden 
en cm::fot ~ (:cencer::1c) mcçehjkhecffl veer 
wer~. 1-!e! WNC c e.arerr:agen ,~ met !en dJMZ 
rel orrt.'Vomo omdm de gem~nte geen 
~ ~ m:i:iew wcon-, leef- en werk;;Gmeenschap 
meer toler,iert 1n het cenirum, de !<rllkffsters nh!t 
wilden onderhsndelef\ mllO' wel coed waren in 
h9t mcb1liseran van een gate g:-c-ep mensan. ::::it 
l=to natuur11fk en eer èe juiste leid in; 
Siemcn~ ; eif. daze &c:i;::::a gas::hreven 1a 

i'ebben om "te komen to t een meer ot:jec:ieve 
111s1e co het verschijns el knlken·. Deze 
or-ainar.!<ehj~ crdl!t"'..oe!<er ver~et ,ur..:ur1ijk zi;n 
e1;;i!n cbJec:ieve rol in het geneel te noemen. H j 
we~ alçem een-ccmmanoem c~ ce cmruom,ng 
ven tt'l van .::jn onderzcek:c::iec:en, het WNG. 
B,j de "b.;e,osatnbevelingen• komt dan e ,ndei~'< 
d e s1nans1U1p u,t d e ol::joc:eve mouw. Jeep 15 
ettn mooeme pol,uman en ale heocen het n,et 
o ver ·ranen·, ·111eza kraken' e d , maar ever "het 
cp een posllieve w,j:z:a 1nd!l'Tlmen va, de 
mo;e111khecen = ,::roteM", 'het vener,in vrn het 
11!nt!!.1 tcegepaste mamreçelen dcor de oveme,d 
op een n iet cnder controle te krijgen bewegll'!g ' 
en "Collec-:rel _edrl'Ç, zo ook geweloeóg 
zcndebokgencht col ecu el gedrag, Kan het bist 
waden voorl<omen dcorte intarwnier,in in 
bewegngen door genuenceerd uitoetenen van 
soclde co ntrole". Da wa-dt nog wat met die 
r-aauwa baan van hem. 

Voor de lielhe:,bersters: de s cti_olie ligt oii de 
infowinkel, daar kvn je hem !Azen of kopieren. 
Steenlilstraat 38 groningen.'050-13:1247. 

-l Voorlopig ai/een ZBlerriags open, ik geloei \lll/l 
hal/2 tot 5. 

Sommigè systemen zijn een blok aan het bec:n 

Amsterdam 23 juni 1992 

gevestigd op 4 ge-

aan de Keizergracht 209 
van Leutscher hiJD,self 

?en Bleker aan de Prinsengracht 
in Amsterdam ontruimd te k .. rugeo 

derde doelwit was de bank van Leutscher: Kempen en co. aan de Herengracht 182. 
financiert al sinds jaar en dag de smerige projekten van Leut~cher. s-

~~----.:- - ; - \ . 1)it 1118kelaar 
~~ langs de V.A.l'·her op in zijn 

Il 
.. .,. Î we ook no& voor Leuts~ één lid van 

" ken gingen nder andere endien :i.s 
,..__ het rondje ko

0
:!~;::N~::U1aah:;~n~~~Ol~ te ~anij~:\e::n en co bank-

""' n de h · n Arn eeteur v kantoor aa H cel Bosc :i. k O)ededir 
pogi ngen oOl i~sarissen ooi waar de spin Leutscher 
de raad va~. -::-·· - cr~ciäie verbindingen in het net 

Deze vier bedr~en .vo.::.,.~ in 1990 bleef hij vanuit 
in het midden z:i.t. . f ··1Û~Olent wegens belastingfraude 
Ondanks een persoon~ijk S 8.l. . (A.licante) akti ef. .. kraakpanden in A.Jnsterdem. 
zijn onderduikadres J.?. H~~:t Bosch in Arnhem en z~ andere 
Sindsdien prob~ert hi)_ . ..dl I r rocedure) O)et één dui
te laten ontruisnen._ k t~bodemprocedure (korte tentl!Jll p en Olet (vette) winst 
Hij doet dit via een ~er ~:uimen, vernielen, leeg laten scaan 
delû'k doel voor~- on~- . 1 
verkopen. • Ï Îii • • ::J-~ ... ~_J · kr k d 

Wij hebben deze aktie ondernomen ter ondersteuning van alle bedr~igde aa pan en 
van Leutscher en roepen alle andere solidaire Olensen op ook akties te ondernemen 
om Leutscher en zijn maten van gedachten te doen laten veranderen. Met name willen 
wij ons stellen achter de eis tot ijehoud van Hotel Bosch. Dit pand staat symbool 
voor onze strijd. Het is een plaats van waaruit en waarbinnen konkreet verzet 
e leed wordt tegen onderdrukking in welke vorm dan ook. 

~e~dergis dit een waarschuwing voor i edereen die zaken denkt te kunnen doen met 
dit tui . Zil zullen ons op hun weg vinden. - --.. _ ; . 

IJl 
'---...:.!. 

. i 

\w·S-1 ; 
~ 

Leutscher, see you i n Spain . Leve de grote vakantie! 

• ·il 
- · . .îJ. \ 

Brandende Zaken 

Il . · Maandagavon d,1~6-92,werd bet pand Overtoom 365 
_.J \ o.oo~ een ~okpl oeg, werkende in opo.racbt van FA. -~- ii 
,:_:->\,.'! :TJ Sch ... lf Rutendij.11. 39a de Kwakel,in samenwerking 

met d& sneris met grot geweld ontni.imd.Dit soort 
mi sselijkmakenae pxa.ictijken tolereren wij n i et. 
9aarom. hebben wiJ,in de ochtend van woensdag 
17-6-92, ~e slopers o.ie ~et pand verder aan be't 
.à.:fbreken: wa:1-en. verrast door ter plekke hun be
dri~xsb~~~lll de fik: ~e steken.Tegen knokploeg 
terreu:i:,kraken gaat door • 

---, 



* S€HW-EINE-LEASING! Sie 
beSfollen- jetzt und-essen in 
3 Monaten. Tiere a·us Frei- , 
landhaltung,· keine Horm6ne 
/ . Wacbs.tumsförderung. * * 
Schauen Sie·'lhÎ'em ScJinitze\! 
beim Wachsèn zu. Info unter 
* ~-! llêt· gteóshospi~ium · 

1, - · 

. . c,.,-~~~~ -- L±L . .-. 

staatSsëcf etaris · Kosto ·(justitie) 
* UiTgAvE vAn: CeNeUu.R oP pRiKkElDrAaD ' 92' * 
1 iî 1 1 12ti df&H&?a,r ·;:r.. 

< 

----

....__ _ --
à1·~· , • , ::,'.'J··,· ·~1 . , --1' ·· .~·.-:-~11

13t!~J:l,•t,;,i~·~,i1~f.(lf~ ~~~-' :,·:Jt~ ·' ,::_0H,-::·:;:,? 
. .·' . .... ,., ' ~~::i:1.--:, " " 1'' "}""-'i• I··"'• · ~~~· ~-·,!tl . • 11·~·'/./1'• ;,J ,~·,c··j·", i -,1, .. ,...,_., . ,. . · · ' ' ' , ,: •' ·, ,; • ,~ · · -~$ . c·r ,,.. '-,t "•''til' ,. ~ f ·.' :·., ,: • "" : r ,. • , r• • , .. ··· .'1t.(-~f..,.·:.v.1 · ''~.:tr f~t:~1·r~lt~~r .·-)·~··,,·, '.-. !1·:~ ,< t v~;,, .• ~;~)-~!:, . . • . •. , •. , : : .. 
• ,.\-, 

1 
. 1 ,~: 'Q · .;.:'! ; 1.:Jti .! l-';,f :\•~if:~-~ :. A_~;~ •t~ ~:~·;1.-{.tl t_/ , 1~ ~· ' 'r 1'1~~.:·1 • t., ', ,\ .. ' 

,i(~: .. ) r•, ;_. "'.';1,ó(L•h:~-~ ·= ~I) ~\'ttM,-... e, ~,=,.~~:.,,iill;t·~<F',~.·:1·•. f.tf(é~itl'.,lf..' .. -~}fï:l ::!. l:t i: ~ .. ;:·· .J't·' - . 1 't..:;. ·t"jr ·r -- . • • ",, .. ,, ·,~i'"'tt .... .... ~· ,...,,'.i~t.: ""' ~- ~ ... , • ,., . J . ,, ' . • • • 

Î;Ll.-l1 •; ·• •,-:,·--.,,~ • , '" :1 
· ' •"fl' 't': •'-Î" ': '""'-"' ··l,\]fP ~ ll~~/·11i,.·. ~--· r • • !··!· .. • : , •. . ·· I" 

1.::1.~··· Ik ütAk~ M•• SOI.\Qi\iA: ~ • .-,t,.;r,llf. . . ~-, i •<~·' '' n,t . ., . '. 
w,,l'h .. . 111 .... ·~~ i/.it,11~ ",t• ~-:1:,,f .,•!l· ,.r"·'·-1-,1 ·, ·,_ ., , , ~,~ .. ,·'' t .. .; . ;_ . , .:1 ~ , :t,.1 •-. · t. •& f. ,.t-~-l ,11.:.:,.,I·~· ,lf~t,'1:,u.µ• ,,·: , •:_,. 

1
·:i~ ~ 1,: .. , t, •,., , • , · t- ,,.1• , .. - ·•t·· .. rv .. .-r. . •• ,., .. ,, . ,,,, ~jl .. ,. ·r···· ,,, .... ,.. 'f• , .'i. •• , 

J·f:. ,.... • .-.:. u.1"
1 i,1 ~,.~ 1: 1: :1, •• ~"'•1i .. 1.'/·,•.;1: · .;··r•' ,•. ·,· ~1:1, l>' .... t ·, ~ -~ '9'l'I . -~ . . . l l~., .... ~ ..... . • ~,,, ·~ ,. , t ·1 . . t ·,.~ • 

·.,.I· ·.!:!1-.·. 1 f , .. \ .,r- ( •: ~ i ;~ . .; r. ,i-t ·."'v"i~~•H·l:t1l,l: ;;tt1--.\ ) ·~?::,(;::J :1· •• t :-~ '! . .. .. , . . . .. ~ -·:r•ft ,,. , '' .. ~., , ' ' " . , . . 
··1 at, •-,. ... -~lNo- l~i.n,11~ '-" ·"- • '···,· j •· .. ' · '•··'· \ ·~ •' 
"~· ; .;.r-~. ·j ~ / ._.,,: :;.l~jf1;.~~1.'• _.J?t ~· 1:\ ,l'.•--.-~j,r1 .-~: __ ~ 'f 
ri::-.J,'f~ .. ,~.i.1~t1:.;, · · . ': .,;? .• ,,. · i•st~~ ~it" 1~}':, ·~ · ~!;;i.·-lt: ·,.~ 
• ~ '· 'l,"" " ' . -, ). .; ~ .... ,..... . • ' , . .-: .. , "": .. =~.·i·1•·,l -~, • ........ .... ~-, .. & O:,t1MuNlCATIIV . i::{ •. , .• "1-,. :,, .. ,'f't, -1,-::tl,, .,1, · . · r;''"' !\ _.,..,......,.".'" r ,. ff~~. ·~· ..... ·t'H· r• 1 ~,, .. ·'"'""t' f' ,;. ., , .._~ . .. 1 • 1,l~, :! ,, : ·~:Ü-1iÎ •. , :'. ;,., i,.i,t: 1;~~:i:.,~ri'.l~'!1I~' ".Jl~\~ '' ~;~;·;.:.l··;~:1/l.t ' : 

.~ .. ·-. (oki'HouoiNo- v~ aoakrN,•11~et4, ;f! t.c~·t'' ·J f . ,1:_>!}:i
1 \ 1_,, ., . , , 1 ·• • ., .-. _ ,: _,. _ .. -. 1:. ·• ,.~,- \ -~1 -~ri~r "· t .:, • • 

lti j•~l·!·• ··!"·,·1 1
; 1 ., .••.. , 1 •. ·.,.,. 1 , ,,,..u:: ' ,1 ;, : --; • 

~ lJ/'i,; · ï:t~ POu1111e1 kbN1A.C.tl!M) • .l'ü ., i;m· ···! / ,.-:-11 ; ·, • ~1"'._,~ ..:::--~. .. • ... ,., ·1!., • ... , ,.;;.·.· .,!.• ~-~ 1 ,~"î'~~i' .: •. ..,,, 

~

1~~~,%~-:·~~6'1~G-: ~~ 'oió~;~\ ?~!·~~E ~ lt~ÊN Ci!fANGENEN ~"· ~ ••. . , .. ,,.. . • ' '·,1 .•• ,.r! ~..,. .....,.. 

1 ;,/:{! •~ ~~R\TÀkt~:,;,. ~ ~ 1
• !//Z''ik Bro) cP -~R1GfN 

( • . . • •• 11, ,! '·?. f·. '. . ,. .' . . 
J ' • , _ - ,. "' , ,::;,'1'. ~ ;; .i,lj r1· ~ff\,. ' • · t . . , ",··:·r· ',- ,t11~Ji~i.Î".ll .,,1 ~l.&tf!'-~.u-1 o5'olo5" r · , /iiE-z.·· · .• , ···, , • •• "'" · · •... , -i~·~~-

/.: , ·., • •.'" : , ' •. • ,., · . "'1:1' '" ;;,.,. ·~ 1- ·.,. '. ' · 1 ·. , . ' . '• ··:• .~ ,.,r.s;:t-:1 i ,-'i• ,r, • l })-!>· ·;.;·;·i; ..... 76100 ~l'U.~R.U'°'! 1 ' • ·:,! L' ," • •. • •' ,. • . • •. . . .i' • • ~ • . • 
, • (" • . - • • - f• '1/'- ,.,, ,,, ( •• ' • • t 

! 1 1' ·: _, 1 ' o ,, .... , . '- ·• ··jr,• .. · ._'.-,• · 1\: ';Rt) : ' 
·: . .. ~ ,, : :-.. ;:-~·!,.:~ .. f.~1,t t,·:1", .. -~".~X--1 •,.t! ~· --~ . .. ,.1,. . ~, 
.. , ' ! · - ...... "'~, ,.t, •. ,- . ., :\,. .,c · . . ... ,, f ... , 
• 

1 

r 1 , , '· • ; J' • .i, '},h; , ,,, .: :~ , 
·. 1 • ,,· ·,·, ; 1 :-vJ-.-•1'-r -- t ~~ , · !,~ 

' ... , • t ,_ 1 ; , . • .. t ,' . ; \o • •• l l .• 

,. • .· .r"·· • i -· 1•'4. ... - -' 1 l " ' ..... ;... ,, •,l\ !. t .. J '-,--·.-· ~l-:.... 

,,. 

Î/ 
• 

,.i 



.. 

S\-\JlJ l~ 

n 

' 

~ MET GISEL\ Wl'ZI , '\ll'.XRl1\UG ~ urr DE RAF, 21.2 . 92 

Anita: Waar01 dit interview? 
Cisel: Sinds ik buiten ben, bad ik veel discussies, 
waarbij het 01 de veranderingen van de oastandiqbeden 
van de gevangenen ging, tot aan bun vrijheid. Daarbij 
beeft zich een hele boop aan stof opgestapeld. Ku, denk 
ik, is bet 101ent daa.r, aet eigen stof, die zich bij 
ons opgestapeld beeft, aet het qebeel aan ideeén, hoe 
ve er over denken, naar buiten te treden. Het faailie
coalté beeft een interview gegeven, en er zullen 1n de 
nabije toekoast ook nog aeer initiatieven in die rich
ting plaats vinden. 

Anita: En hoe denken jullie daarover? 
Cisel: Ik vil eigenlijk eerst iets over de situatie 
zeggen, toen ik vrijgelaten ben, in bet voorjaar van 
'91; dat boort eenvoudig daarbij. Beter gezeqd, bet 
vinq al eerder aan; dat het idee veer opgepakt verd, 
dat de gevangenen vrij 10esten, dat is aet de honger
staking nn '39 gestart. Die overwegingen hadden vij 
als gevangenen al eerder. De situatie vas toen zo, dat 
we aet de hongerstaking de samenvoeging niet gereali
seerd bebben. We hadden dat iuers als een stap opge
vat: eerst sa.envoeging, en dan kunnen ve verder op weg 
naar vrijheid. Set verd niet bereikt, en ik zie die 
tijd intussen van '19 tot nu - toen ik eruit kvaa, beb 
ik dat buiten nog sterker en konkreter ervaren - als 
die, waarin al bet 110gelijke geprobeerd is, aaar het 
vas ook steeds een verwerking. Verwerking van vat het 
nu betekende, dat we de sa.envoeging niet bereikt 
hebben, kan leD zich dat nu ûberbaupt voorstellen, 
verder te denken in de richting van vrijheid. In de 
eerste discussies, die ik buiten daarover bad, daar 
werd 1e dat vaak tegen geworpen: die .ensen konden tich 
dat totaal niet voorstellen - vrijheid. En bet ligt ook 
niet aan die .ensen, dat ze 10 sto1 lijn, aaar bet is 
ioers werkelijk 10: wat hier steeds tegenover ons 
gesteld Is, de hardheid m de staat. Ceen allli.eter 
verder, geen allli.eter geven ze toe. Voor al j werd 
toen duidelijk" dat bij onze overwegingen binnen vij 
ons velisvaar concrete vegen voorstellen konden, die 
10esten echter ook buiten voet aan de grond krijgen, in 
bet geheel van de ontwikkeling. En bet eerste, vat bet 
voor lij betekende, vas, aet veel aensen daarover te 
praten, dat bet 01 een andere boudinq gaat. l))s 01 een 
houding, dat 11e11 inliet: 1eer dan 20 jaar vernieti
ginqsdetentie aet bet geheel aan bijzondere oastandig
beden, die daanee saaenhanqen, dat dit een grens 
heeft, dat bet niet eeuwig ro verder kan. ~ dat dat 
eigenlijk de eerste stap is: daartoe een andere houding 
te verkrijgen. 

Recentelijk kvaa de regering nu aet baar projekt naar 
buiten. Vrijheid, de discussie daarover - die ging 
echter van ons uit. Ik rle dat als een dialectisch 
proces. Dat we dat nu oppakken kunnen, dat ve ze aan 
bun voord houden en voor onze zaak daar een stuk verder 
1ee kunnen ko11en. Ik zal bet je concreter laken. Ik 

denk, dat het nu 110ge1ljk is, een aanzet te geven, dat 
er een llilatscbappelijke discussie daarover ontstaat, 
over vrijheid. Er aoet dch een brede acceptatie daar
over ontwikkelen. Wat betreft de saaenvoeqing ging het 
ook niet anders. Het heeft jaren geduurd, voordat ûber
baupt ook aaar duidelijk verd, waaro1, wat daarmee 
bedoeld verd. Ik stel ae dat lll!t betrekking tot de 
vri jbeid niet zo voor, het kan niet langer aeer zo 
doorgaan. Jlaar dat is een van de volgende stappen, die 
van overal aangedragen aoeten vorden. 

Anita: Dat, vat je zegt, beb ik ook ervaren, na de 
hongerstaking; dit 'zich eenvoudigweg niet kunnen 
voorstellen', dat dat 110gelijk zou kunnen lijn, de 
vrijheid van de gevangenen te realiseren. Daarover is 

• de hele tijd nagedacht. Het varen slechts enkelen, voor 
vie de saaenvoeginq jé van hèt was. Jlaar 01 je je dat 
te kunnen voorstellen, dat vas zo aoeilijk. 
Cisel: Set andere, vat daar ook bij boort: Er varen, 
zoals Ik het ervaren heb, ook vele discussies over de 
staat, hun overwegingen, waaro1 ze zeggen zo en zoveel 
eruit te laten. Natuurli jk, nen kan het van a.lle kanten 
bekijken, wenden en keren. En, vat rich toen voordeed: 
vat kunnen we realiseren? Wat kunnen ve nu doen? En ik 
denk, dat daar echter steeds een stuk wegvalt, dat daar 
tussen ligt. Ik bedoel ook eigen, inhoudelijke ideeën. 
Als ik aan een 1aatscbappeli jke discussie denk, kan die 
echter alleen lopen, als een ieder of iedere groep, 
ieder verband baar positie duidelijk beeft. B.v: bet 
gaat 01 een levensperspectief, dat de gevangenen nog 
eens één krijgen. Set gaat 01 het leven. Set gaat 01 

een politieke discussie. Welnu de hele reeks aan arqu
.enten aoet ontwikkeld en naar voren gebracht. Ken kan 
niet eenvoudigweg de staat aanstaren, ·,at zij doen - en 
daarna - vat kunnen vi j doen, .aar ve aoeten ook arqu
aenteren. 

Ket zo'n belangri jk onderdeel daarvan is, dat ve het 
niet laten gebeuren, dat ve bet niet toelaten, dat de 
20 jarige geschiedenis, vat de staat 11et de gevangenen 
beeft gedaan en doet, vordt vergeten, dat ze het een
voudigweg zo kunnen begraven. &ij hebben daarin een 
verantvoordeli jkheid. En die verantwoordeli jkbeid aoet 
aen hen ook aanrekenen. En dat betekent uitelndeli jk, 
dat de gevangenen nij aoeten. 

Anita: Je hebt eerder gezeqd, dat je tijdens bezoeken 
bij gevangenen ero,er gesproken hebt, vat nu van de 
kant ,an de staat loopt. Ket welke gevangenen heb je 
dan daarover gesproken? 
Cisel: Kee, ik heb een bezoek afgeleqd, pas nog één. Ik 
beb bij enkelen een be1oeksverbod ( 1), zodoende kon ik 
eigenlijk sinds januari nauwelijks 11et bun praten. 

Jlaar daar vil ik ook graag iets over zeggen, oadat 
dat een onderdeel er van is, vat ricb daar 1011e11teel 
afspeelt. De staat gaat voort en praat enerzijds van 
verzoening en brengt zulke overwegingen naar buiten, 

/ 
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wrijlatinq, en aan de andere kant is in werkelijkbeid 
•inaen in het geheel niets veranderd. eet gaat vri jvel 
ep de zelfde voet door. En dat is het eerste, waarop 
Ell ze 10et vastpinnen, dat zich daar iets verandert, 
lls ze dergelijke voorden in de aond neaen. Het gaat 
ooit 01 de proble1en 1et bezoeken, dat ze be1oeksver
)oden verder doorvoeren van·.eqe een •illegaal infor
aatienetverk' . In concreto ook bij IÎ j . Dat is een 
lijronder perverse situatie: ik zat saaen 1et Eva Haule 
iJi de bak, en toen ik vrij kvaa, hebben ze 1e een 
lezoelcsverbod opgeleqd. Binnen konden we sa1en praten, 
esa hier bulten beet het dan •gevaar voor illegale 
librisselinq van berichten•, van wederzijdse verster
king en zulke kraai. eet is eenvoudiqweq 10 dat ie 
Cilaolee relaties villen kapot aaken. Ook al beweert 
Ell, dat dat niet gaat, aaar relaties lijn toch iets 
tastbaars, aen 10et elkaar toch vedenijds ervaren 
bmnen. Ik 1ie het ook als wraak. Na de honqerstakinq 
mesten ie het toelaten - olldat de politieke situatie 
aoq zo vas - dat Eva en ik bi jelkaar konden koaen, aaar 
111, terwijl ik bulten ben, dan wordt het verboden. 

laita: En ze 1eqqen anderdjds toch ook, dat er 
iberbaupt niet zoiets als een illegaal inforaatie
aetwerk bestaat. Het voorstel van de regerinq 
•fundeert• zich toch naar het zich laat aanzien ook 
èarop, dat de gevangenen in vezen qeen gevaar aeer 
,or.en voor deze staat. De bajesleiders zeqqen het. 
biar zit toch een te<jenspraak in. 
Clltistopb: En in de 'Welt' jij als 'RAF-activiste• .... • 
~: Ja, dat, wat ze zeqqen en propageren, en dat vat 
ze in werkeli jkheid doen, liqt 1ijlenver uit elkaar. Ze 
llebben eens geschreven, we kunnen ze rustig vrij-laten, 
iie 'integreren zich in de antiiap-scene', en daaraee 
is niet veel aan de band, dat zijn bun voorden, aaar 
tegelijkertijd loopt tegen diegenen, die buiten qekoaen 
rijn, en er zijn er verscbeidenen uit gekoaen, de 
vervolqinq verder, criainalisering, processen of dat in 
de 'Welt', vat je over ai j zei. Ie gebruiken een open 
brief van aij, waarin het eroa gaat, dat de gevangenen 
qraaq bezoek krijgen van aensen, die vanuit de Trikont
landen bierbeen gekoaen djn. Dat wordt dan gebruikt, 
oa te criainaliseren: 'RAF-activiste' in de oaqevinq 
,an Frankfurt. 

lnita: Kun je noq een paar voorbeelden geven van de 
situaUe in de bajes, die in te<jenspraak zijn aet 
datgene, vat ze nu officieel aeedelen? 
~l: Bijvoorbeeld de postcensuur. Daarover heb ik de 
laatste aaanden ook geboord, onder de qevanqenen, die 
ginq gewoon door. En altijd dezelfde, alqeaene 
aotivatie, •llleqaal inforaatienetwerk'. Tegelijker 
tijd 1eqgen de bajesleiders openlijk, dat ze daarin 
aiet geloven. 

Of bv. Kinkel, (ain. van justitie t.t.,. het 
interview - vert. ) die beeft voor de televisie, toen 
Il.ij zijn initiatief lanceerde, ge1eqd: Zo, nu lijn de 
gevangenen aan de beurt oa van zich te laten boren. En 

dat hadden ve iuers al ettelijke keren sinds de 
honqerstakinq gedaan, waarbij ze er stevig op aan
drongen, ze vilden nu weten vat de gevanqenen te zeggen 
hadden. Wat echter elke keer gebeurde, was, dat de 
gevangenen daaroa volledig aangevallen werden. Er vond 
een criainaliserinq plaats, er varen cellenrania's, 
steeds veer: "kijk, er is een illegaal inforaatle
netverk, de qevanqenen onderhouden zich aet elkaar'. 
~ als ze zich geaeenscbappeli jk uiten, dan gebeurt 
dat. [Ic denk, dat dat de concrete zaken ti jn, vaar aen 
erop staan 10et, eisen 10et, dat ze dat veranderen. 
ilallt de gevangenen aoeten zlcb nu natuurlijk uitspre
ken, aaar dan aoeten 1e 1ich eerst lcunnen uiten. De 
situatie is echter noq zo, dat het buitengewoon 
10eilijk is, de coounicatie te realiseren. Of het 
blijven slechts uitlatingen van enkelen. Haar dat kan 
ook niet zo'n gewicht hebben. Ie villen bet als product 
van een kollektieve discussie. 

Anita: En daaroa is noq steeds de eis, dat nu direct de 
saaenvoeqinq 10et koaen, in grote groepen, zodat ie 
allen aet elkaar kunnen discussiéren. Is het vaar
scbl jnll jk, dat dat bereikt kan worden? Boe schatten 
jullie dat in? 
Cisel: Daar kan ik 10eilijk vat over zeqqen. Ik kan het 
alleen zeqqen vanuit datgene vat ik aeeqekregen heb, 
dat nu buiten werkelijk discussies plaatsvinden. Ik zie 
nu teer aoqeli jkheden. Moqeli jkheden dat we verder kun
nen koaen. Ik kan echter aoeilijk speculeren, wanneer 
het zover 1al zijn of dat het ûberhaupt zover zal 
koaen. 

lk denk gewoon dat ve in een bepaalde periode zitten 
- dat heb ik heel duidell jk in ai jn hoofd - , in het 
voorjaar zal in verband aet Gimter een booriittinq 
plaatsvinden, de 15-jaren-zittinq, en vat Bernd aanqaat 
kan er ook daarna noq één plaats vinden. Daar zal vat 
beslist worden, daaraan 1al aen vat kunnen zien. Of ze 
het vaanalcen, dat ze enkelen vrijlaten. 

Christopb: Claudia is vrij ..... u 
Cisel: Ja, Claudia is vrij, daarover hebben ve ons 
verheugd - en ik denk dat het eerste vat nu gedaan 10et 
worden, is er naar toe te verken, dat Gimter en Bernd 
nu onaiddelli jk eruit koaen - dat de beslissinq in het 
voorjaar positief uitvalt. En het qaat er daarbij 
natuurli jk ook 01, dat alle anderen, die ook bajes
onbeltvaaa 1ijn, nu eruit koaen en Anqelika en Ote 
buiten blijven. Als ze die niet vrijlaten, kan je 
stellen: qoed, de hele santenkraaa, die ze gelanceerd 
hebben, was slechts een flop, was slechts propaganda. 
Dat aoeten we dan in onze overwegingen, tot allen eruit 
koaen, mee betrekken. 

Anita: Er is altijd sprake van, ook nu veer in sa1en
hanq aet Claudia, dat de gevanqenen dit 2/3-verioek 
zullen aanvraqeo. Of ook bij de beoordelinq na 15 jaar 
bij levenslang. Is dat tot nu toe gebruikeli jk geveest, 
dat de gevangenen dit verzoek hebben ingediend? 

j 
Gisel: llee, dat was aiet gebruikelijk. lle hebben bet 
eigenlijk niet gedaan, aet ufüonderinq van enkele 
gevallen, vaar bepaalde concrete oastandiqbeden aan
vetig waren. liaar vij zeiden, dat het in orde vas. 

Anita: En vaaroa vas het niet gebruikelijk? 
Cisel: Bet vas eigenlijk steeds duidelijk - en daar 
gaat bet nu ook 01 - , dat 1et dete 2/3-venoeken alsook 
1et de 15-jaar-boordttinqen bij levenslanq dj afzwe
ren verlangen. Dat werd van staatswege, vanuit het ON 
steeds duidelijk naar voren qebracbt, en dat vist een 
ieder van ons. En daaroa zijn we van 't beqin af aan er 
niet op inqeqaan. eet stond niet ter discussie, 1oiets 
te doen, en het staat ook vandaag aan de daq ,oor ben 
die binnen zitten niet ter discussie. Aflveren, dat 
betekent qevoonveq, je eigen gescb.iedenis o,erboord 
gooien, jeielf overboord gooien. Of gericbt op de 
toekoest bier: er zijn duizenden redenen, 011 te strij
den. Daar is qeen eind aan qekoaen, dat is eerder veel 
aeer geworden, als je de gehele aaatscbappij bier be
kijkt, vat zoal gebeurd is de laatste jaren. Of inter
nationaal, de Golfoorlog. Daaraee zou aen licbzelf en 
alles, vaar aen naar streefde, eenvoudigweg overboord 
gooien. Oftewel, vat het in vezen is, de staat je zegen 
qeven: ' het vas alles gerechtvaardiqd, vat jullie ge
daan hebben', 1.a.v. dat &e het aacbts- en qevelds
aonopolie behouden, •dat is alleaaal in orde'. lllj, de 
qevanqenen, bebbeA echt niet 20 jaar gestreden, 01 nu 
af te zweren, dat hadden we ook eerder kunnen doen. Het 
doel van folter is, ieaand er toe te krijgen, 'dat vas 
alleaaal verkeerd, ilc heb er een rotzooi van qeaaakt, 
ik zal dat niet veer doen'. Dat is overal ter wereld 
10. En dat vas steeds een punt, vaaroa we het_ 2/3 
verzoek ook heleaaal niet uit probeerden, oadat het 
ondubbelzinnig duidelijk was, vat ie daarvoor vroegen • • 

Ku beerst een andere situatie. Foraeel zijn de ver
zoeken in eerste instantie niet anders, aaar nu is er 
een andere politieke situatie. Se hebben dat iaers 
alleen aaar qeieqd, de overve<Jinqen, dat ie enkelen 
villen vrijlaten, daar te ook in zekere aate onder druk 
staan. eet hangt saaen aet de gehele strijd, die ge
voerd verd. Sowel buiten als ook binnen, aaar vooral 
ook binnen in het bijzonder. Door het qeheel aan 
bonqerstakinqen zijn de qevanqenen tot een politieke 
factor geworden. llen aoet dcb eens voor ogen balen, 
vanneer een bonqerstakinq gevoerd werd, werd in die 
tijd bier vaak de gehele politieke situatie daardoor 
bepaald. 

Dat - denk ik - is de achtergrond, vaaroa 1e er nu 
aee koaen aanzetten . 

voor aij drukt het tot op zekere hoogte ook uit, wat 
vi j al tijdens de stakinq van '&9 naar voren gebracht 
hebben: Ook vanuit de geschiedenis van onze ontvikke
linq ult is de tijd rijp, dat ve buiten koaen. En van 
beo uit: dat ze het probleea, dat de gevangenen en de 
strijd voor bun zijn, niet voor elkaar qekreqen hebben. 

wat ik daaraee zeqqen vil 1.b.t. de 2/3 boonitt.inq
en, dat aen beden ten dage vanuit de veranderde 
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situatie deze niet 1onderaeer verder aoet afvijzen. 
!laar natuurlijk Is het duidelijk, van afzweren is 
daarbij qeen sprake. !n vat ik ook belangrijk vind, ten 
kan bet aisschien in enkele geullen overwegen, aaar 
dat lost niet het gehele problee1 op. liant het gaat 01 

allen. 

Anita: Betekent dat, dat in vezen de els zijn aoet: 
vri jlatinq van alle qevanqenen zonderaeer, zonder wat 
voor vora dan ook van afzweren, aaar ook zonder dat 
prognoseqedoe? Want nu bij Claudia hebben ze iners 
gesteld, zo is het tenlÏnste in de aedia naar voren 
qekoaen, ze is vrijgelaten, daar nu eenaaal de prognose 
gesteld kan worden, dat ie tot op zekere hoogte niet 
aeer in staat ial lijn 01 strafbare feiten te plegen. 
Dat is een prognose, waarop licb dan elke gevangene op 
de een of andere vi jze aoet laten testen. 
Cisel: liel, bet eerste, vat je zei: Trijlatinq van 
allen, 1onder voorwaarden, iou ik 10 villen verwoorden: 
inderdaad, in ieder geval, 10 en niet anders. En die 
proqnose1aken, ik aaak 1e daar eiqenli jk niet 10 druk 
over, oadat dat iets is, dat ,an bun uit ook vaak zo 
loopt, oa daaraee bun gezicbt enigszins te redden. liat 
ie daar als prognose brenqen, dat is niet te identifi
ceren aet dat wat bij de gevangenen leeft, dat is 
tegenstrijdig. 

Ik kan het noq eens aan de band van een ander voor
beeld duidelijk laken: 1.b.t, 4e saaenvoeqinq varen er 
verqeli jkbare gebeurtenissen bij de staltinq; bv. de BVD 
beeft toendertijd ook qezeqd, !nu, kleine groepen•, en 
ik vond, bet zou er vanaf banqen, vat bun doel daaraee 
is: de gevangenen zullen ellcaar vederd jds tot opgeven 
van de strijd brengen etc •••• Se zullen steeds iets 
bedenken, als ze aan een zekere druk aoeten toegeven. 
So beoordeel ik ook deze prOCJDQ$81aken. Dat beeft voor 
ons eiqenli jk qeen relevantie. '"liet is bun aanier 01 de 
de forwele veq te bewandelen. 

O!ristopb: Je kunt het ook anders stellen: Solanq het 
10 qaat, als tot nu toe, aan de band van de buidlqe 
krachtsverhoudingen, dicteert de staat natuurlijk de 
voorwaarden. Dat zullen ie 01 de dooie dood niet doen, 
aensen buiten hun voorwaarden 01 vrijlaten, ie zullen 
zich streng aan deze voorwaarden houden. En pas als er 
teer kracht onbrikkeld is, als er aeer druk ontstaat, 
zullen ze ook andere vegen 10eten zoeken .•.. 
Anita: Ja, dat is ook het punt, zoals ik jou, Cisel, 
be<jrepen heb. Dat het er nu opaan koat, dat allen, die 
er bet belanq van in1ien, dat de gevangenen vrijkoaen, 
aaatscbappeli jk in het offensief qaan. 
Cbr istopb: Apropos, daar schiet ae noq een vraag te 
binnen. lielisvaar beeft de advocate Barbara Klavitter, 
de advocate van Karl-Beinz Dellwo, kort geleden in de 
talk-show op llDR gezeqd, dat er verschillende aoqe
li jkheden zijn, er zijn hier ook ideeèn over aanestie 
geveest, toen het aet de DDR afliep, of aen in dat 
kader ook niet de qescbiedenis bier in overve<jinq aoest 
neten - zijn er daarover bij de advolcaten of de qevan-



genen ideeén? 
Gisel: Ik heb de llDi-uitzendinq niet gerien, ik weet 
niet in welke saaenllanq de advocate over allleStie 
gesproken beeft. Van concrete ideeën in de richting van 
unestie weet ik niets af • .unestie was in de gescbie
denis steeds daaraee verbonden: een bepaald conflict, 
bepaalde conflicten lijn ten einde, en de gevangenen 
kunnen dan a1111eStie krijgen. Raar dat is nu niet bet 
geval. Er wordt bier een querilla gevoerd, die is niet 
overwonnen. Dat is de situatie, waarin wij bier leven, 
die we bier aantreffen. En de concrete ricbtioq, die 
ingeslagen worden 110et, opdat de gevangenen vrijkoaen, 
dat kan slechts op deze basis plaats vinden. 

Er lijn verscheidene concrete wegen die naar de vrij
beid leiden •.. Oruquay bijvoorbeeld, waar de bajestijd, 
de isolatieperiode - naar ik aeen - drievoudig telden. 

Clu:istopb: Boero werd er drievoudig geteld? 
Gisel: Ik geloof dat er twee factoren varen. Eerst, dat 
er ,oor de staat een opening geschapen werd - 01 een 
deel van baar gelicht te redden - 01 de gevangenen vrij 
te laten. Dat de tijd, die re in isolatie hebben door
gebracht, dat die drievoudig telde. Raar dat houdt nog 
wat anders in: een erkenninq enan, vat isolatie 
eigenlijk is. Dat dat niet eenvoudiqveg een •noooe• 
bajesperiode is, aaar dat ze ro gerekend 110et worden. 

Er zijn dus verscbillende vegen voorstelbaar. Raar 
bet gaat er nu eerst 01, dat er van de kant van de 
staat vat koat, dat re bereid lijn, überhaupt dat te 
doen, allen vrijlaten. 

Anita: Sinds kort is er het sleutelbegrip •noraale 
bajesoastandiqbeden•, dat ko1 je nu overal tegen in de 
aedia, dat re nu •noraale• bajesoastandigbeden 110eten 
krijgen. Dat is de eerste keer - ,oor tover ik weet - , 
dat de staat überhaupt toegeeft, dat er bepaald geen 
nonale bajesoastandiqbeden voor de politieke gevan
genen bier bestonden. Boe schatten jullie dat in, aeent 
re dat in ernst? En boe zou dat er 110eten uitlien? 
Bestaat er überhaupt zoiets als nonale bajesoastan
diqbeden? 
Gisel: Ik 110et eerst een stuk verder teruggrijpen, over 
bun afwegingen wat reggen . Wat betreft bun afweqinqen 
aet dat, vaar ze in januari aee lijn koll!D aanzetten: 
vrijlatinq, •nomlere• bajesoastandigbeden. 

Dat geheel beeft twee kanten. Enerzijds, villen ze 
een op een of andere vi jze een oplossinq, daar re niet 
villen, dat dit conflict, dat deze strijd bier verder 
gevoerd 110rdt. Bun afweqinq is, 1isscbien zulke stappen 
uit te proberen, een paar vrij te laten of biMen een 
deel van de oastandigbeden te veranderen, 01 daaraee -
zoals ze bet uitdrukken - de strijd bier buiten 'de 
arquaenten uit banden te neaen•. Dat is nu een.aal de 
droqreden: De strijd wordt iuers niet enkel vanwege de 
ge,anqenen gevoerd. Bij is anders beqoMen, en bij is 
ook niet ten einde. 

Wat je vroeg over •nonale" oastandigheden: Ik denk, 
dat we hele.aal niet van noraale oastandigbeden kunnen 

spreken, als er 20 jaar lanq bijzondere oastandigbeden, 
folter vas en is, aet alles, vat dat concreet inhoudt. 
Hor.ale oastandigbeden bestaan er daarna niet. Ket kan 
enkel inhouden: ze voegen de gevangenen nu aeteen 
saaen, en se worden daarna ook vrijgelaten. llt kan bet 
alleen in de context van het geheel van 20 jaar zien. 
De vernietigende bajesoastandigbeden kunnen vandaag 
aan de dag alleen noq doorbroken worden, door alle 
gevangenen vri jtelaten. Dat kan ook door sall!Dvoeqing 
niet aeer onqedaan geaaakt 110rden. eet is een heel 
tastbare geschiedenis. Velen lijn riek. lla een zekere 
tijd stapelt dcb dat eenvoudig op. Een existentiële 
situatie. Het is een situatie, waarbij aen zonderaeer 
stellen kan, bet is er de tijd voor, bet aoet gebeuren. 
lelfbepaalde uiteenzettinqen, verklaringen, brieven, of 
boe nu opniew in deze situatie te interveniëren dat is 
een vaanziMiqe geweldsdaad, dat überhaupt noch te 
realiseren . Dat betekent überhaupt niet, dat de gevan
genen gebroken zijn of bun identiteit kwijt zijn, aaar 
er is een fysieke grens aan bet geheel. 

En daaro1 beb ik dat eerder bij andere punten ook 
gezegd: ik benader bet geheel ook 101 bet beeft aet 
leven van doen, veer een levensperspectief voor ben die 
binnen litten. Dat is voor aij een waarde op zicb, dat 
ze eruit koaen. 

Natuurlijk gaat bet ook 01 politieke discussie. Er is 
bier heel veel veranderd. Het gaat er01, de nieuwe 
ontwikkelinq op te pakken. En zij, die binnen zitten, 
hebben veel ervarinq. En nochtans is de vrijheid ook 
een waarde op zich, en dan staat bet open, vat deze of 
gene bier dan aee doet. to zou ik villen, dat dat 
aanqeqaan wordt. 

llanneer vij erover spreken, dat we strijden voor 
bevrijding, dan gaat bet er nu 01, dat ook concreet te 
laken aet betrekkinq tot ben, die binnen zitten, dat we 
ben van bet juk van bet staatsgeweld bevrijden. 

Clu:istopb: Von stahl (procureur~neraal 011 - vert.) 
beeft in het interview &et de "Welt' gezegd, dat bij 
enkel alle gevangenen kon aanbevelen, verzoeken in te 
dienen. Tegelijkertijd stelt echter bet BAii (011 -
vert.) een onderzoek in tegen Clu:istian Klar, iolf
Cleaens Waqner, Sieglinde BofaaM en Ingtld Jakobs
aeier. Kiewe processen vanwege de verklarinqen van de 
'kroonqetuigen•, aldoende lopen de onderzoeken verder .. 
Gisel: Seker, er zijn processen op koast. Ik zie dit in 
dezelfde saaenllanq. Ie villen van nonale oastandig
beden spreken, als re stellen, nu lrunnen de gevanqenen 
,erioeken indienen. En ik denk, dat we daar tegenover 
110eten stellen: let wel, 20 jaar waren er geen nor.ale 
oastandigbeden. ~ deze verzoeken, interesseert ae in 
eerste instantie in 't geheel niet. Na zo'n iuens 
lanqe tijd laten ve ons dat niet welgevallen, dat ze 
damee koaen. De tijd beeft een bepaald gevicbt. Van 
daaruit 110et ook voortkoaen, dat ze eruit 110eten. 

Ik vind bet zeer belangrijk, wat je gezegd hebt, er 
staan niewe processen op stapel, en dat 110et aen ook 
duidelijk voor ogen krijgen: dat zijn processen tegen 
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gevangenen, die al veroordeeld zijn. Onder ben zijn 
Ingrid en Sieglinde: Inqrid iou volgend jaar eruit 
koaen, '93 aeen ik, sieglinde in '95. Clu:istian en 
iolf-Cleaens rijn al tot levenslanq veroordeeld. Dat 
loopt natuurlijk totaal ulteen, aan de ene kant over 
eventuele vri jlatioqen te praten en aan de andere kant 
nieuwe processen starten aet de bedoelinq, dat de 
gevangenen er nooit aeer uitkoaen. Waarbij aen slechts 
kan stellen, ie -ten de processen intrekken. Dat is 
eigenlijk de eerste stap, waardoor ze eruit kunnen 
koaen. llanneer dat niet gebeurt, gaat bet precies de 
andere kant op. Bet is ook een verkeli jke verneukerij 
van de aensen. Als lk het zo overdenk, ze hebben bet 
totale 10110polie over de kranten, we hebben er nauve
li jks toegang toe, en ie kunnen de aensen daar knollen 
voor citroenen verkopen, oldat nieaand iets over deze 
processen weet. Tegelijkertijd verspreiden ze bet 
vrijlatingsverhaal, en aen zou kunnen geloven, dat er 
vat verandert bij ben. 

&r was aet betrekkioq tot de processen b.v. ook 
sprake van, dat het er ben 01 gaat de bele geschiedenis 
te begraven, en dat betekent echter ook steeds in 
concreto en aaterieel - de aensen. Zo villen ie de 
gevangenen begraven, die voor die geschiedenis staan. 

Raar in ieder geval 110et er voor ge1orqd worden, dat 
ze gestopt worden, ook als ze nu beginnen te lopen. eet 
kan lijn, dat bet eerste proces op korte teraijn zal 
beginnen. 

Anita: Bij de bajesonbekvaaen beeft zich toch al de 
aogelijkbeid voorgedaan ze eruit te laten zonder dat ze 
vat voor ,on van ,enoek ook hebben ingediend. Dat 
beeft ae nu juist zo verbaasd, als bet tenainste klopt, 
vat ik gelezen beb. Dat wat ie bij Claudia gezegd 
hebben, ielfs niet het feit, dat ze bajesonbekvau is 
of vanwege ziekte zelfs. Ie noeaen bet ook niet 
bajesonbekvaaibeid. !laar vanwege de proqnose van bet 
BAii, van de bajes. 
Cristopb: Ik geloof, dat veel enan afbanqt, of ie 
Bernd en Gûnter vrijlaten. En dat op bet ogenblik, daar 
vaar de gehele ontwikkellng noch taael1 jk in de kinder
schoenen staat, in bet openbaar - re hebben bet ook 
publiekell jk qeaaakt, opdat een ieder er zich over kan 
uiten - alle fracties binnen de staat proberen eruit te 
balen, vat er voor hen is uit te balen. Daaro1 koll!D ze 
steeds aet afzweren aanzetten. De één kletst rus de 
ander kletst zo. En daar kun je in den wat je vil -
uiteindelijk ial er besloten worden, of ie ben eruit 
laten of niet, en uiteindelijk zal duidelijk worden, of 
ve in staat tljn, een tegenvicbt te bieden, zodat dit 
geklets ophoudt. 
Gisel: Inderdaad, of anders gezegd, bet is een politiek 
besluit. Dat bele gedoe, vaar re aee aankoten, aet 
hoorzittingen en verzoeken, als ze dat doen, dan hebben 
ze dat al veel eerder besloten; 1.b.t. Claudia bijvoor
beeld. Het is duidelijk een politieke beslissinq en 
beeft niets van doen •t dat fonele gedoe. Oftewel, 
hetgeen jij stelde, dat ze bet op bet aoaent zo sterk 
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in de kranten naarvoren brengen, hangt volgens ai j daar 
precies aee saaen: de geschiedenis te doen vergeten, 
dat dj er schuldig aan 1Î jn, dat de gevangenen ba jes
onbekvaaa 1ijn geaaakt. Jij dragen de verantwoordelijk
heid daarvoor. En vi j zullen dat steeds weer aan de 
orde stellen. En niet, alsof bier plotselioq nonale 
oastandigbeden zijn ontstaan, wat eenvoudiqveg niet 
klopt. 

Clu:istopb: Kun je er nog wat aeer over zeggen, boe bet 
was, toen je eruit qekoaen bent? 
Gisel: Op bet aoaent dat ik vrij kvaa, was de situatie 
ro, dat er verscbeidenen tendenren varen, boe verder te 
qaan aet bet project van de gevangenen: dus 1.b. t. de 
suenvoeqinq, als overqanq naar vrijheid en 1.b.t. de 
vrijheid zelf. Er was b.v. ook de tendens of de aanzet: 
de saaenvoeqinq werd aet de hongerstaking niet bereikt, 
dus wordt er nu vat voor enkelen geprobeerd: of kleine 
groepen uitbreiden of caapaqne voor enkelen voeren, 
opdat dj eruit koll!D. 

Ni jn overweqinq was veel aeer, dat er weliswaar een 
situatie ontstaan was, waarin bet in eerste instantie 
op de lange baan geschoven is, de vrijlatinq te be
werkstelligen, aaar dat betekende voor ons niet, daar
aan niet langer vast te houden. Dat hield in concreto 
in, veel politiek werk in die ricbtinq te verzetten, 
vele discussies, gedacbtenvisselingen te voeren, orqa
niserinqsverk. 

En vat altijd gebeuren kan, dat hebben we vaak genoeg 
aeegeaaakt, dat een nieuwe politieke situatie ontstaat, 
waari n een draagvlak is, vaar dan een nieuwe bode• voor 
is gelegd. Dat is 1ijn benadering. 

Nu denk ik, dat er deels een nieuwe situatie is 
ontstaan doordat de regering er aee aan kva1 zetten. 
Dat wou ik ook al eerder duidelijk Alten: ze hebben nu 
wat naarvoren gebracht, en wi j kunnen daanee verken, 
aet onie 1aak een olkerinq verder ontwikkelen. So vindt 
iners een dialectisch proces plaats. 

Dat vil niet zeggen, dat alles, vat al die aaanden en 
jaren na de staking gedaan is, overbodig was. Bet ~as 
een uitproberen. Boe kan bet lopen. En vaak een uch 
verstriklten in en blijven bangen op paden, die onoge
lijk bleken. Raar nu is de tijd er rijp voor, dat alles 
weer opniew saaen gebracht wordt: zowel het geheel aan 
inhoudelijke overwegingen, de rode draad naar _ 
vrijheid.. . . ru is het 10Cj8lijk, dat "te 
veraaatscbappeli jken en daaraee een verkell Jke 
acceptatie voor de vri jbeid te creêren. En dan ook 
concrete vegen in die ricbt.inq in te slaan. 

Clu:istopb: Boe heb je na zoveel jaren in de bajes - 8 
jaar - opnieuw buiten bet aaatschappeli jke leven 
ervaren, de politieke ontwikkeling etc.? . 
Gisel: Het ene wat 118 bijronder opgevallen is, 11at Je 
weliswaar door dat wat je binnen leest, ook een stuk 
aeekri jqt, dat de aaatscbappelijke constellatie ~er 
werkelijk veranderd is in de jaren die verstreken ujn 
sinds ik in de bak ben beland; de concretisering 
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daarvan, dat te ervaren, dat vond ik noqal ingrijpend. 
Bet leven is naar bet z icb laat aanlien qeinter
nationaliseerd, door de aensen uit de Drie Continenten, 
luid-Europa, oost-Europa. Kaar je krijqt aee, dat er 
niet goed mee wordt oaqeqaan, daar zitten iners 
werkelijk goede aogeli jkheden in, waardoor de aaat
scbappi j licb verder kan ontwikkelen. Dat botte racisae 
en zijn oorzaken staan dat in de weg. De eerste tijd 
vas bet voor 1ij zo, als ik door de oaqevinq reed -
Frankfurt, andere steden .... , dat ik bet ten dele als 
een griezelig explosieve atllosfeer en aren heb. 

En daarnaast - dat er een onvaarscbi jnli jk grote 
woninqnood is, voor de aeesten bier, die niet in het 
geld bulken, en dat lijn de aeesten. Woningnood en 
vaanzinniqe woeker aet buur. Voor kantoorruilte, bank
en, al die paleizen, is er plaats geAan de andere kant 
ontstaan in de steden echte gbetto's, die een eigen 
leven leiden - tvee werelden, die niets aet elkaar van 
doen hebben, dat steekt ieaand tocb de ogen uit. 

En de vlucbtelinqen - van ben kan ll!D intussen zeg
gen, dat een ieder van ben potentieel aet iijnfbaar 
leven bedreigd wordt. In Lalbertbea verd kort geleden 
weer een hele fullie venoord. Bet kan een ieder van 
ben treffen. Je -t je eellS voorstellen, in vat voor 
oastandigbeden ze bier leven -ten! lle hadden binnen 
ook al iulke discussies: Er is een situatie ontstaan 
van oncontroleerbaar geveld. OOk internationaal, als je 
naar Juqoslaviè kijkt. Het gaat niet aeer 01 de twee 
zijden, duidelijk nn elkaar te onderscbeiden, die, die 
voor bevrijding strijden, en die aan de andere kant, 
die dat bestrijden. Dat ii jn vandaacj aan de dag con
flicten, die ontstaan uit heel verschillende, noch 
coaplexe teqenstellinqen dan vroeger. 

Olristopb: Hoe was dat dan tien jaar geleden? 
Cisel: Voor tien jaar leefde nocb steeds de gedachte, 
dat bet overheersende conflict alqeaeen conflict op 
wereldschaal was: lij die voor de bevrijding streden en 
bet aperialisae. Niet 10 silplistiscb, docb zeker ook 
op veel tegenspraken gebaseerd. !laar nu is bet noch 
coçlexer. Dat betekent niet, dat dit antaqonisae is 
weggevallen. Ik zeg dit ook daaro1, Oldat dit een rode 
draad is, vaaro1 vij er toe kwaaen, dat de tijd er rijp 
,oor is de gevangenen vrij te laten. laast onze exis
tentlèle situatie, en vanuit de ontvikkelinqsqescble
denis, iowel binnen als buiten, is bet nu eellllilal zo, 
dat er zeer veel veranderd is, wat qezuenlijk aet 
,elen bediscussieerd aoet worden. ie -ten daar de 
ontwikkelingen bepalen - aet elkaar - , vaar de concrete 
bestaansprobleaen liqqen. Als a.anzet en vanuit de eigen 
aotlvatie vas het dat iners altijd al. 
Kaar het gaat niet meer eenvoudigweg daaro1, revolu

tionaire processen op te starten, het ~at nu op elk 
terrein 01 aaterièle veranderinqen. Daar waar de 
brandbaarden zijn, vaar bet niet 1eer uit te houden 
valt, aoeten veranderingen koaen. En zo wordt het 
geheel 01Ver gewalst. Zo wordt revolutionaire politiek 
geaaakt of ie beeft geen bestaansrecht aeer. [k ken dat 

van binnen, de er 11oehaa• bij gesleepte overwegingen, 
die ook bi j ai j t11i jfels opriepen, dat aen zich niet 
eenvoudigweg een "plan• uitdenkt. Maar zoals ik bet in 
bet jaar, dat ik bulten ben, ervaren heb en de erva
ringen van anderen aee kreeg, die iets nieuvs proberen, 
vijst bet er steeds aeer op, dat dat de ricbtinq is, 
waarin ~e het zoeken aoeten. 

llisscbien noq een paar voorbeelden - bet loopt iimers 
al zo, niet per se vanuit dergelijke bewuste overwe
gingen, aaar doordat de bestaande situatie daartoe 
dwingt. En dat geeft de verkeli jkheid veer. In ge
kraakte buiten b.v., vaar zeer jonge aensen wonen, 17, 
18 jaar oud, scholieren die dat pand beiet hebben, 
oldat ze niet aeer als vroeger villen leven. 
lle hadden gesprekken, waarbij ae dat duidelijk verd, 
vaar bet ero1 gi.ng, dat aensen in gekraakte panden 
conflicten hebben aet anderen, die ook buiten de 
aaatscbappij geplaatst zi jn of er bewust uit gestapt 
zijn - aet rockers. Conflicten, die taaelijk geweld
dadig uitgevochten zijn. wat ik mbazi.nqwekltend vond, 
aet boe veel verantwoordeli jkbeidsbesef jongeren er aee 
oaqingen en ervoor knokten, hoe ze dat op konden 
lossen. Zoals ie enerzijds stelden, ze hadden geen 
behoefte aan ge11eld, aan dit aacbo qedoe, dat vas tocb 
een reden, vaaro1 ze bet pand gekraakt hadden. llu wor
den ie er veer aee geconfronteerd. Gesprekken, vaarult 
ook duidelijk verd - dat is een geheel andere aanier 
van aet geweld o.gaan. Daar is niets ideologisch aee 
verbonden. Die hebben er geen problee1 aee, als een 
actie aan de gang is. Kaar ze villen nil anders leven. 
Een doel verwezenlijken. Se proberen zo te leven, en 
toch worden ze steeds aeer aet andere aaatscbappell jke 
tegenstellingen geconfronteerd en proberen die op één 
of andere vijze op te lossen, daar worstelen ze ecbt 
aee, dat is niet enkel hoofdarbeid. 
Wel, ik vil in d.it verband ook noq vat anders ieqqen. 
Er vas, toen lJc noq binnen zat, steeds vaker kritiek op 
ons 1.b. t. 'ouderen' en 'jongeren•. Dat aet jongere 
aensen, dat bad eenvoudig een andere betekenis, niet 
die van - aen stapt er op af, aaar van: die zijn onder 
andere levensoastandigbeden opgegroeid. Wij zijn qe
vorad onder andere oastandigbeden. onze politieke 
qescbiedenis, de gehele aaatscbappij, vas toen - ook 
internationaal - geheel anders. Kaar zij belicbaaen 
iets 'nieuws•. Ell zoeken van daaruit naar oplossingen. 
Ie djn daanee eenvoudig opgegroeid. En voor ons 
betekent dat deels dat vi j naar jongere aensen toe -
ons in bun richting aoeten beveqen, 01 ons op de nieuve 
oastandigbeden in te stellen. 

Daaraee bedoel ik niet, on1e qescbiedenis negeren. 
Die heeft eveneens zo baar betekenis, is net zo belang
rijk in die zin, zoals bier de ontwikkeling verder 
gaat. llaar bet aoet bij elkaar koaen. onie ervaring, de 
nieuwe realiteit, die belichaaen voor 1ij veel jonge
ren, die lJc bier beb leren kennen. Daar wordt iets 
zichtbaar, zoals ik bet ae voorstel, of ook als de 
gevangenen vrijkoaen, boe ve 1et onte lange ervaring ~n 
zij met bun nieuwe aanier van 1et dingen oaqaan, iets 
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nieu111 daaruit k1mneD laten ontstaan; het kan opnieuw 
saenkOlleD, 

aitistOl)b: Je zegt, dat dat bij elkaar -t koNll, Heb 
je-wat dat betreft 1.1 vat vederkerigs ervaren? Je zegt 
bet vanuit je eigea vlale, vat je vaarneelt bij jonge
ren en bun realiteit, lll>trbllupt de realiteit - is ~t 
dan ook o.gekeerd zo, dal et belangstelling voor JOU 
aanwzig is, voor jouw qtlCbitdenla, die van de gevan
genen of is het s ltchta tent I jdlg? 
Gisel; eet bevat leqenatrljdlgheden. Het is be~de 
aanvezig. Er Is t,elanqstelllnq. lk word ook veel ~t
qenodigd EI I• ,oml In die steden belangstelling, 
vaar ~n uit hel vmet, die al lange tijd strijd 
voeren, ook il 1n begonnen, 01 iicb te berorienteren. 
waar al nieuwe ontvlkkelinqen tussen ouderen aet lange
re ervaring en jongeren ontstaan zijn. Daar is ook een 
grote belangstelling voor IÎ j . Enor1 vee_l vta<!eD ov~ 
de UP en ook over de ervaringen in de ba Jes. E1genl~ Jk 
overal, waar lJc kwal, kvu ik 1ulke belangstelling 

~~-tegenstrijdig bedoel ik, dat bet ook gebellrde ~t 
verscbeidenen stelden, vat heeft dat alles dan aet ons 
te laken. Wat bee[t het aet ons van doen, wat ~ que
rilla doel , vat jullie biMen doen. En dat uJn ook 
beleaaal geen mqen, die je eenvoudlg van de tafel k~ 
vegen, die 10et je qe11etn5ChaPP1li jk aangaan._ Bet. 1s 
tegenstrijdig, en er zit ook leta qerecbt,aardiqds in. 

ln steden, vaar noq nauwelljka zo'n nlc1111 proces loopt, 
daar zeggen ook ,ele jongeren lMtcht, d,1t ze het af
vijzen. se vijzen het af, alt hen Hn oude politieke 
op,attinq ,oor gescboteld wordt, dl• 1!4-n tlMn atolt, 
dat ze bet ook zo -ten doen. 

airJ.stot,11: Dat Is dus niet meer afbanbel 1 )k vAn 114 
acties van de RAP of van de situatie van de CJIYl"'Jllfll'n, 
wr Net van de aensen bUi ten, die voor dell poll tl 
staan die zich In deze saaenbanq plaatsen en lavtn, 
van ~ inilcbt, bun levensvljze? . 
Gial: Ja, hol dat ervaren wordt. !laar ik vU het 
andere ook niet uitvlakken, oldat dat voor ons allen 
ee11 uitdaging la. towt1 voor ons bier buiten als ook 
binnen een ultdlqlnq, leta goeds saaen te ontwik!telen, 
de oude lllllltr v,n handelen te doorbreken. 

airlatOl)b: tn de V.S. wordt er nu de . Fr~lloll 
~ CJIYOtrd, mr htt ook 01 de mjlatinq ~an 
pol.iUeke en krl )q,iqmnqtnen gaat. Ue je de geliJk
tljdlqbeld van dm andoqe ontwikkeling als toev~l! 
Gisel: Nee. tk alt ,t,t niet al1 een toeval, aaar JUlSt 
vanuit de hilloil•• h4 ontwikkeling. Bet is een hele 
fase: eind 60 • .,, t,. 11n 10-tr jaren v?nden er ov~ral 
veranderinqtn plutal atu'1tntenbellegii_ig1 anti~~1e~
nu1>Mging, " " oplHl"'I ,an de bevtl1d~~~Jd 1n 
de landen van lle l>l\1 Cont lnanu-n. VanUlt d1e ti~d, en 
hoe die atdjden 1lr.h onh1M1ld ~, dt~en 1°!rs 
velen genllqtll . 11t ~tl, do Ik, UJn basis ~ar1~, 
dat bet overal pnar•n ~ordl, dat het een fase 1s, die 
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tot een punt lcoat: bet ial anders ve~, ~t ~ 
niet ten einde - aaar dat de gevangenen, die van111t die 
periode zitten, vrij 10eten. 

Of ik kan bet ook 10 stellen: Er is nu ook de cupag
ne •500 jaar kolonialisae - 500 jaar verzet•, die .et 
naae baar wortels in Latijns-Aaerika beeft, vaar de 
aensen ook een grens stellen: bet is genoeg ~t aet 
de uitbuiting, aet datgene, wat bet kolonialISme ge
bracht beeft, En daarin spelen ook de gevanqenen een 
rol. De gevangenen 10eten overal vti jqelaten worden. 

(1) Het bezoekVerbod is inliddels opqebeven. 

u Cllntber sonnenberq i.s inliddels ook vrij 
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