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Inleiding
“Geen woning, geen kroning” is de bekende leus waarmee op 30 april 1980 verzet werd
getoond tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix. Gewapend met bakstenen en vuurwerk,
werd er geprotesteerd tegen de woningnood. Na deze rellen is de beeldvorming van krakers
overheersend negatief geworden. Over de kraakbeweging en de radicalisering in Amsterdam
is veel gepubliceerd. Omdat dit zo bekend is en het de beeldvorming van kraken grotendeels
heeft bepaald, vraag ik mij af hoe de kraakbeweging in Le iden tot stand is gekomen.
Na zorgvuldig vooronderzoek kwam ik erachter dat de kraakbeweging een veel breder
draagvlak heeft, en het meer omvat dan alleen de onderwerpen woningnood en radicalisering.
De hoofdvraag van deze scriptie is: Waarom werd de kraakbeweging meer dan een beweging
die een oplossing zocht voor de woningnood? Bij deze hoofdvraag is de hypothese dat kraken
niet alleen gebeurt op basis van woonbehoefte, maar dat er ook andere redenen zijn om te
kraken.
Vraag
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is het onderzoek verdeeld in een aantal
deelvragen. Deze deelvragen zijn gericht op de kraakbeweging in Leiden.
1. Hoe ontwikkelde de kraakbeweging zich in Leiden in de periode van 1968-1994?
2. Waren er naast woningnood ook andere redenen om te kraken?
3. In hoeverre vond er radicalisering plaats in Leiden?
Theorie
Woningnood als probleem vormt de basis voor de kraakbeweging, maar ondanks deze
primaire drijfveer worden de doelstellingen van de kraakbeweging steeds uitgebreider.
Daarbij wil ik de ontwikkelingen binnen de Leidse kraakbeweging centraal stellen. De
vergelijking met Amsterdam wordt gemaakt voor het schetsen van een historisch kader, maar
zal verder niet onderzocht worden, omdat er over de kraakbeweging in Amsterdam al veel
gepubliceerd is. In dit onderzoek staat het ontstaan van de kraakbeweging in Leiden en de
ontwikkelingen die deze doormaakte op sociaal en maatschappelijk gebied tot aan 1995
centraal.
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De kraakbeweging is te bestuderen in het theoretische kader van de (stedelijke) sociale
bewegingen. Net als de Provo’s bevond de kraakbeweging zich in een voornamelijk stedelijke
omgeving. Deze jeugdbewegingen hadden hoofdzakelijk belangstelling voor sociale
veranderingen in de stad, met name Amsterdam.

1

In de jaren zestig vonden er veel veranderingen plaats. Er kwam steeds meer ruimte
voor democratisering en sociale politiek. De economische situatie veranderde waardoor
mensen meer vrije tijd en geld hadden. Langzaam veranderde de heersende normen en
waarden, en nam de verzuiling af. Er kwamen meer mogelijkheden tot opleiding, en
gezinsuitstel werd mogelijk door de beschikbaarheid van anticonceptie en de toenemende
belangstelling voor de emancipatie van de vrouw. Jongeren kregen de ruimte en de
mogelijkheid om een eigen cultuur te creëren, waarbij ook een protestgeneratie ontstond.
Deze nieuwe generatie jongeren wilde meer democratisering en emancipatie. De
Maagdenhuisbezetting in 1969 te Amsterdam was een actie van studenten die meer
democratisering van de universiteit eisten. Dit is een van de actievormen die in deze tijd
werden georganiseerd om de autoriteiten uit te dagen en te ontregelen. 2 Het is niet
verwonderlijk dat in de verzorgingsstaat die in de Nederlandse samenleving in de jaren zestig
vorm kreeg, jongeren probeerden met politieke middelen hun zelfstandigheid te realiseren. Zij
moesten zich via politieke actie toegang verschaffen tot de voor hen gesloten
woningdistributie. 3
De kraakbeweging valt in dit kader te plaatsen; een groep van voornamelijk jongeren
die protesteerden tegen de stedelijke problematiek van woningnood, door leegstaande panden
in te nemen. Of woningnood daadwerkelijk een voornaamste reden was voor de
kraakbeweging valt te betwisten. Er zijn meerdere beweegredenen te noemen voor het kraken
van een woning vanuit de gedachte van de kraakbeweging. De kraakpanden werden centra
van actievoeren en het oprichten van projecten vanuit de anarchistische en revolutionaire
ideologie. Zij namen het heft in eigen hand, door zelf de problematiek aan de kaak te stellen
zonder toestemming van de autoriteiten. Net als de provobeweging, was de kraakbeweging
gericht op activisme, zelfbeschikking en het afschudden van volgzaamheid. De autoriteiten
vielen van hun voetstuk, en zo vond er een omslag plaats van een culturele revolutie, met het
hoogtepunt in de jaren zeventig. Vooral steden bieden een voedingsbodem tot de
1

V. Mamadouh, De stad in eigen hand; provo’s, kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging
(Amsterdam 1992) 14.
2
K. Dav ids en M. ‘t Hart, De wereld en Nederland, een sociale en economische geschiedenis van de laatste
duizend jaar (A msterdam 2011) 315.
3
Mamadouh, De stad in eigen hand 228.
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ontwikkeling van subculturen. Dit komt door de minder strikte sociale controle en de grotere
tolerantie. 4 De subculturen zoals de kraakbeweging, creëerden een leefomgeving met veel
ruimte voor creativiteit. Door deze mate van vrijheid in de steden, kwam er ook een cultuur
van debat en meningsvorming, de basis van een civil society. Deze vorming tot een
burgermaatschappij maakt de stad tot een ruimte waar burgers vrij kunnen discussiëren over
onderwerpen die verder gaan dan het eigen belang, zonder dat ze onder directe invloed van
autoriteiten staan. 5 Sociale bewegingen zijn gericht op het aanpakken van sociale
problematiek, er is een gedeelde en alternatieve opvatting waardoor mensen samen komen.
De civil society indiceert het samenkomen van vreemdelingen zonder dat hier druk van
bovenaf bij wordt uitgeoefend. De mensen in de stad ontmoeten elkaar op een plek, waar zij
gezamenlijke belangen en ideeën kunnen delen. De stad is bij uitstek de plaats waar
vreemdelingen elkaar ontmoeten. 6 Door de aanwezigheid van deze civil society, krijgen
sociale bewegingen vorm binnen de maatschappij. Vaak krijgt een sociale beweging de naam
van hetgeen waar zij zich voor inzetten. Dit kan het actiethema zijn zoals bij de antikernenergiebeweging en de vredesbeweging. Maar ook de deelnemers kunnen onder de
noemer vallen zoals de vrouwenbeweging en de homobeweging. Bij de kraakbewe ging is het
actiemiddel de noemer, omdat kraken het zwaartepunt is, waaruit andere acties worden
uitgevoerd. Omdat de kraakbeweging voornamelijk in de stad actief is geweest, kan deze ook
worden beschouwd als een stedelijke sociale beweging. Dit zijn socia le bewegingen specifiek
gericht op stedelijke sociale veranderingen. Ook de stedelijke sociale beweging wordt
gekenmerkt door een netwerk van organisaties die zich bewust bezig houden met
buitenparlementair actie voeren, maar dan gericht op “de totstandkoming van ruimtelijke en
maatschappelijke veranderingen op grond van alternatieve opvattingen over de herinrichting
van de stad.”7
Historiografie
In publicaties over de kraakbeweging staat Amsterdam vrijwel altijd centraal. Theorievorming
over de kraakbeweging wordt beschreven vanuit de Amsterdamse casus als centrum van
groepsvorming omtrent sociale bewegingen. Ik heb gekozen om de kraakbeweging in Leiden
te bestuderen, en deze te vergelijken met de situatie in Amsterdam. Omdat Leiden een
kleinere stad is, met een ander karakter dan Amsterdam, zijn er verschillen in de omvang van
4

J.C.H. Blo m, Geschiedenis van de Nederlanden (Baarn 2010) 358 -360.
L.Lucassen en W. Willemsen, Waarom mensen in de stad willen wonen (Amsterdam 2009) 269-270.
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Derrick Purdue, Civil societies and social movements (Londen 2007) 1-3.
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de kraakbeweging. Juist door een andere stad te onderzoeken, wil ik bijdragen aan het
historische overzicht van de kraakbeweging in Nederland. Een wezenlijk debat over de
kraakbeweging in Nederland ben ik niet tegen gekomen. Wel zijn er diverse debatten en
theorieën waarin de kraakbeweging kan worden geplaatst. Omdat de kraakbeweging zich
voornamelijk in de stad bevindt, zijn er theorieën over de vorming van stedelijke sociale
bewegingen op toe te passen. Ik wil mij richten op het debatonderwerp van stedelijke sociale
bewegingen en civil society. De socioloog Castell schreef over de verhouding tussen
stedelijke bewegingen en sociale veranderingen; ‘The local self-organization of squatter
settlements and its particular connection to the state and the political system at large is in the
shape of urban populism. We mean by urban populism the process of establishing political
legitimacy on the basis of a popular mobilization supported by and aimed at the delivery of
land, housing and public services.’ 8 In deze visie leveren stedelijke bewegingen een
maatschappelijke bijdrage met het doel tot herinrichting van de stad. De kraakbeweging is
een stedelijke beweging en deze visie is hier ook terug te vinden. Toch is deze theorievorming
niet vaak terug te vinden in de literatuur geschreven over de kraakbeweging. In eerder
gepubliceerd werk wordt beweerd dat kraken alleen is ontstaan vanuit het probleem van
woningnood in combinatie met de leegstand in steden. Volgens Eric Duivenvoorden zou er
nooit gekraakt zijn als er geen woningnood was geweest. 9 Interessanter is het om de
kraakbeweging te onderzoeken als stedelijke sociale beweging, niet louter gericht op
woningnood, maar juist het sociaal-culturele draagvlak hiervan te onderzoeken. Het gaat om
het feit dat de kraakbeweging vanuit een bepaalde ideologie te werk ging. Dat het kraken en
de bijbehorende zaken vaak een illegale praktijk waren, is voor mijn onderzoek niet relevant.
De wetgeving en de omgang tussen krakers en beleid staat niet centraal. Waar ik wel naar kijk
is de mate van radicalisering. In Amsterdam is de situatie ernstig geradicaliseerd, waarom
gebeurde dit niet in Leiden? Deze radicalisering heeft een groot deel van de kraakbeweging
getekend, waardoor deze sterk veranderd is. Vooral de beeldvorming is door radicalisering
verslechterd. De reden om dit te onderzoeken voor de casus in Leiden, is om te vergelijken of
de radicalisering invloed heeft gehad op de culturele en maatschappelijke aspecten van de
kraakbeweging.

8

M. Castells, The city and the grassroots, A cross-cultural theory of urban social movements (Berkeley 1983)
175.
9
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Materiaal en methode
Ik gebruik Leidse kranten als primaire bron; het Leidsch dagblad en de Leidse Courant. Beide
zijn gedigitaliseerd. De aanvulling op mijn hoofdbron is archiefmateriaal uit het archief van
Erfgoed Leiden10 en een interview met Lambert Wouda, een sleutelfiguur in de Leidse
kraakcultuur. In de Leidse kranten is veel geschreven over de kraakbeweging. Via de kranten
is het mogelijk een overzicht te geven van de gebeurtenissen omtrent kraken in Leiden. In
totaal heb ik meer dan honderd krantenartikelen geanalyseerd. De meeste relevante artikelen
vond ik onder het trefwoord ‘gekraakt’. Naast het onderzoek in krantenartikelen, heb ik het
archief in Leiden bezocht, waar ik beleidsstukken en actiemiddelen van de kraakbeweging
heb bestudeerd. 11 Naast deze schriftelijke bronnen heb ik informatie verkregen over de
praktijkervaring met kraken in Leiden door middel van een interview. De respondent is
Lambert Wouda, een bekend persoon in Leiden. Hij heeft jaren lang opgetreden als
straatmuzikant en heeft meerdere malen evenementen georganiseerd. Naast zijn bekendheid
als muzikant en kunstenaar, heeft hij vanaf de jaren zeventig gekraakt in Leiden. De
informatie die ik van Lambert Wouda heb gekregen is een toevoeging aan het onderzoek, als
een bevestiging van wat terug te vinden is in krantenartikelen of in beleidsstukken. Ik ben er
van overtuigd dat hij over een dusdanige ervaring en kennis beschikken, deze toevoeging
levert een zeer relevante bron voor dit onderzoek. Juist deze aanvulling door middel van de
Oral History methode levert meer kennis over de kraakbeweging in Leiden van binnenuit. De
vertelling is een instrument voor de recente geschiedenis omdat er ruimte is voor persoonlijke
perspectieven. 12

10

Archief Erfgoed Leiden
Ibidem.
12
J. Bleye en L. van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis? ( Den Haag 2012) 26.
11
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1. Achtergrond
1.1 Kraken: definitie en beweegredenen
Een veel gebruikte definitie van kraken is: Personen die een ruimte bezet hebben, en tegen de
wil van de eigenaar in, deze in gebruik nemen. 13 Omdat er meer achterliggende gedachtes en
vormen van kraken bestaan, is deze definitie erg beperkt. Er zijn meerdere beweegredenen;
kraken uit zelfhulp, kraken uit protest of kraken vanuit anarchistische ideologie. 14 Kraken
vanuit zelfhulp gebeurt omdat mensen de nood hebben tot een woning en niet op een andere
manier hieraan kunnen komen. Dit komt het meest voor bij mensen in moeilijke
omstandigheden, die geen duidelijke plek in de maatschappij hebben; daklozen, illegalen, of
ex-gedetineerden. Deze vorm van kraken heeft niet o f nauwelijks een betekenis als politieke
actie. Het gebeurt verscholen en de krakers blijven anoniem. 15 Daarnaast is er kraken vanuit
protest, als kritiek op het woonbeleid. Het kraken wordt hierdoor een symbolische actie,
waarbij het eigenbelang van de kraker niet voorop staat. In tegenstelling tot anonieme krakers,
willen protestkrakers wel zo veel mogelijk in de belangstelling komen.
Kraken vanuit de anarchistische ideologie is gebaseerd op zowel kraken vanuit protest
als uit idee over aparte levenswijze. De anarchistische ideologie is een deel geworden van de
cultuur die om de kraakbeweging heen gegroeid is. Een cultuur van een algeheel verzet tegen
de overheid, het niet willen participeren in de gevestigde, hiërarchische maatschappij, een
afkeer van kapitalisme en structuur. Het kraken is hierbij een uiting van eigen vrijheid
creëren. 16 Bij anarchisme staat de democratie en de zelfvoorziening van de burger tegen over
elkaar. Anarchisme en socialisme zijn twee polen van eenzelfde problematiek; zowel in de
praktisch politieke zin, dat de sociale democratie staatsbemannend is, en anarchisme er buiten
denkt te staan, waardoor hun verhouding precies de genoemde geprovoceerd
worden/provocerende relatie is. Socialisme is echter een vorm van parlementaire democratie,
de anarchistische techniek is die van uitsluiting van maatschappelijke samenhang van
praktijkvormen en situationeel verzet en sabotage. 17

13

R. Steyaert, Studie van de kraakbeweging; de kraakbeweging in Nederland en Vlaanderen vanuit legislatieve,
historische en sociologische invalshoek (Gent 2006) 73.
14
W. van Noort, Bevlogen bewegingen, een vergelijking van de anti-kernenergie-, kraak- en milieubeweging,
(Den Haag 1988) 178.
15
Ibidem, 178.
16
Steyaert, Studie van de kraakbeweging, 77.
17
R. Sierks ma, Polis en politiek; Kraakbeweging, autoritaire staat en stadsanalyse (Delft 1982) 55.
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Wetgeving

Nederland kent vanaf de jaren zestig een kraakbeweging. In 1965 kwam het fenomeen
‘kraken’ in Nederland in de publiciteit. In het begin van de jaren zeventig vond er
wetwijziging plaats waardoor het kraken niet als huisvredebreuk werd gezien. Dit zorgde voor
een verbetering van de rechtspositie van de krakers en kwam er een toename in het kraken. 18
In 1987 kwam de Leegstandswet, waarin enkele artikelen gericht waren op het kraken. Door
deze wetwijziging werd het mogelijk om krakers anoniem te dagvaarden, wat voorheen niet
mogelijk was geweest. In de Leegstandswet werd de oplossing geboden om een
leegstandsregister in elke stad of gemeente op te richten, zodat na bepaalde tijd van leegstand
het pand in beslag kon worden genomen of verkoopmaatregelen werden getroffen. 19 Door
deze wet zou kraken overbodig worden, aangezien de leegstand van panden tijdig kon worden
opgelost. Maar in praktijk werd er vaak geen leegstandsregister opgesteld. Deze wet had
weinig invloed op het gedrag van de eigenaren van de leegstaande gebouwen, er was namelijk
geen wetgeving die leegstand afstrafte. 20 De invoering van de Leegstandwet was een zware
klap voor de kraakbeweging. De anti-kraakwet is nooit door de Eerste Kamer goedgekeurd,
omdat de leegstand hier niet in werd aangepakt en in de tijd van woningnood was deze wet
niet te verantwoorden. 21 De Leegstandwet was al in 1979 als eerste ontwerp gemaakt door de
Tweede Kamer. Deze wet moest meer balans brengen tussen enerzijds de bestrijding van
kraken en anderzijds het aanpakken van de leegstand.
Het kraken zelf wordt door de leegstandwet van 1987 niet strafbaar gesteld.
Door het invoeren van de Huisvestingswet in 1993 wordt kraken voor het eerst
strafbaar gesteld. Vanaf 1994 wordt het kraken van een pand dat niet langer dan een jaar leeg
staat, strafbaar. Door de nieuwe regelgeving en het strafbaar stellen van kraken, neemt het
aantal kraakpanden in Nederland sterk af. 22 Daarnaast zijn er in de grote steden de naoorlogse
volkshuisvestingsprojecten en de bouw van buitenwijken zo goed als voltooid. De stad wordt
volgebouwd, zodat er vrijwel geen ruimte meer is voor leegstaande panden. Krakers
verplaatsen naar de periferie of naar leegstaande kantoorgebouwen. Een andere
wetsverandering die zorgde voor veranderingen was de Nota huisvesting alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens in 1975; de nota Van Dam. Hierin werd het recht op zelfstandige
18

M. Schuckink Kool, De rechtspositie van krakers jegens de overheid (Den Haag 2001) 5.
W.M. Kleyn, Leegstandbestrijding: de leegstandwet, tijdelijke verhuur, vorderen en kraken (Alphen a/d Rijn
1982) 45-48.
20
Steyaert, Studie van de kraakbeweging, 63-67.
21
Du ivenvoorden, Een voet tussen de deur, 300-301.
22
Ibidem, 307.
19
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woonruimte voor iedereen van achttien jaar en ouder ingesteld. Deze wet sloot aan bij de
zelfstandige woonbehoefte van jongeren. Deze wet gold ook voor studenten, waardoor er
geen uitzonderlijke wet meer voor studentenhuisvesting was. 23
Wetgeving heeft veel invloed gehad op het gedrag van krakers. Naarmate het kraken
strafbaarder werd, nam het aantal kraakacties af. Ook de maatregelen met betrekking tot antikraak leidde tot meer woonruimte. In anti-kraakpanden werd het mogelijk om tijdelijk te
wonen, om zo kraken van het gebouw te voorkomen.

23

Stichting Leidse studentenhuisvesting (leiden 1992) 7.
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1.2 De kraakbeweging in Amsterdam
Om de situatie in Leiden te kunnen bestuderen, is een achtergrondkennis van de
kraakbeweging in Amsterdam van belang. Wat in Amsterdam plaatsvond had invloed op de
kraakbeweging in andere steden. Vooral bij de ‘geen woning geen kroning’ actie op 30 april
1980 was dit duidelijk merkbaar: ‘Krakers en andere actievoerders tegen de woningnood
hebben gisteren ook buiten Amsterdam de dag van de troonswisseling aangegrepen voor
uitgebreide acties, in het kader van wat soms werd genoemd “Woninginnedag”. Het
Landelijk Overleg Kraakgroepen zei gisteravond dat in 27 steden kraakacties waren gevoerd.
Zeker duizend woningzoekenden zijn aan een woning geholpen.’ 24
Voorgeschiedenis
Aan het eind van de negentiende eeuw vond de Industriële Revolutie plaats. Om de arbeiders
een huis te kunnen bieden, werden er in de steden veel arbeidershuizen gebouwd. Tijdens de
economische crisis van de jaren dertig begon er leegstand te ontstaan, hoge huurprijzen
leidden tot huurstakingen en gezinnen kwamen op straat terecht wegens schulden. De op
straat gezette gezinnen werden opgevangen in door bewonerscomités bezette panden. Deze
comités namen woningen elders in de stad in gebruik door het plaatsen van een tafel, een bed
en een stoel. De Hoge Raad had in 1914 bepaald dat het plaatsten van deze drie voorwerpen
voldoende was om huisvrede te creëren en een gezin niet zomaar uit het huis
gezet kon worden. Deze eerste gevallen van ‘kraken’ vonden plaats onder omstandigheden
waar geen sprake was van een woningtekort, maar van een overschot van leegstaande
panden. 25
Woningnood is het kernwoord geworden van het kraken. Tot ver in de twintigste eeuw
woonden grote gezinnen in kleine woningen, de leefruimte per persoon voor veel mensen erg
klein was, vooral in de industriële gebieden. Woonruimte was wel aanwezig, maar was niet
voor iedereen beschikbaar, er was een grote kloof tussen de woonruimte voor arm en rijk.
Woningnood is afhankelijk van politieke besluitvorming en economische verhoudingen. 26 De
veranderende maatschappij vanaf de jaren zestig zorgde voor andere woonwensen. Door de
opkomst van individualisering ontstond er een vraag naar privé woonruimte in stedelijke
centra. Woningnood kon ook worden gezien als woningbehoefte, omdat woonverdunning en
24

Leidsch Dagblad, Krakers vierden in 27 steden woninginnedag, 1-5-1980
Duivenvoorden, Een voet tussen de deur, 13-14.
26
Ibidem.
25
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wonen in het centrum van een stad leidden tot andere woonbehoeften, maar nog geen reden is
tot woningnood. 27 Dit hangt samen met de wens tot persoonlijke woonruimte, waarbij
jongeren op zoek gaan naar eigen woonruimte om te kunnen werken en studeren in de stad.
De problematiek van woningnood onder jongeren kan zowel van kwantitatieve als van
kwalitatieve aard zijn. Kwantitatieve woningnood is het absolute tekort aan woonruimte, er
pas wordt gesproken van kwalitatieve woningnood als er woonbehoeften en wensen hierbij
komen kijken, 28 zoals een woning in het centrum van de stad. In de naoorlogse periode was er
een extreme woningnood in Nederland. De nieuwbouw van woningen stort in de jaren dertig
in, en staat stil tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij ook nog veel woningen sneuvelden
door bombardementen. 29 Het gevolg hiervan was dat in de jaren vijftig de pas gehuwde stellen
jarenlang bij hun ouders moesten blijven wonen omdat de wachtlijsten voor een woning erg
lang waren. Woningnood was in deze periode ook een belangrijk politiek o nderwerp. Door de
naoorlogse stedelijke vernieuwing, die een lange tijd duurde, stonden veel panden lange tijd
leeg. Woningen werden met hele blokken tegelijk gesloopt maar het duurde heel lang voordat
een hele wijk leeg was. 30
In 1964 kwam er openlijk kritiek op het woonbeleid in Amsterdam door studenten.
Met de actie ‘Redt een pandje’ werden studenten aangemoedigd om leegstaande panden te
bezetten die gesloopt moesten worden.

27

G.P. Hoefnagels, De woning en de kroning (Amsterdam 1981) 17.
T. van der Pennen, Kraken en volkshuisvesting (Leiden 1983) 14.
29
Kleyn, Leegstandbestrijding, 23-27.
30
Ibidem, 26.
28

13

Provo en het begin van de kraakbeweging
In 1965 ontstond de jongerenbeweging Provo, wat afgeleid was van het woord ‘provoceren’.
Het doel van Provo was het provoceren van de vijand, die zij zagen in centralisatie,
militarisme en bezit. Er werd ook een tijdschrift gepubliceerd door Provo; jongerentijdschrift
ter vernieuwing van het anarchisme, hierin werd de ideologie van de beweging en kritiek op
de maatschappij geuit.‘We maken van de nood een deugd door die massa nu te provoceren.
Onze manieren zullen niet getuigend, idealisties of profeties, maar provocerend zijn.31 Provo
staat vooral bekend om hun ‘witte plannen’ waarmee ze op ludieke wijze de problemen in de
maatschappij wilden aankaarten. Het witte fietsenplan was daar een van, maar zo was er ook
een ‘witte huizenplan’, gericht op de woningnood en leegstand. Dit plan is een voorganger
van de actievoering die de kraakbeweging later heeft overgenomen. Hierin werden
oplossingen aangedragen zoals het beschikbaar stellen van leegstaande kantoorpanden en
goedkopere en snelle bouwmethodes. 32 Een andere maatregel die in het witte huizenplan
geschreven stond, was het bezetten van het Paleis op de Dam, dat toentertijd leeg stond.
Hiervoor bedachten zij een symbolische alternatieve bestemming, een andere functie voor het
paleis in de vorm van een centrum voor jongeren, sloot aan bij het anti- monarchistische
standpunt van Provo. 33 Het officiële einde van Provo kwam er op 15 mei 1967 in het
Vondelpark. Provo was volgens henzelf uitgebloeid en had het hoogtepunt inmiddels bereikt.
De invloed van Provo op de kraakbeweging was duidelijk zichtbaar, de opvolgende
bewegingen bouwde voort op de nagelaten erfenis. 34
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Figuur 1. Het Witte Huizenplan van Provo (1966) Online archief van het Internationaal
Instituut voor S ociale Geschiedenis, Amsterdam.
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De kraker doet het steeds vaker
In 1968 werd Woningburo de kraker opgericht en in 1969 werd er een handleiding over
kraken gepubliceerd. 35 In deze handleiding stonden praktische tips over onder andere illegaal
aftappen van gas en elektriciteit en juridische adviezen. Het Woningburo steunde hiermee de
krakers, voornamelijk studenten. Woningburo de kraker was een aanzet tot het ontstaan van
de kraakbeweging tot een georganiseerde beweging, ontstaan vanuit Provo. In 1969 verdween
het Woningburo van het toneel en maakte plaats voor de kraakbeweging als groter geheel van
sociale beweging. 36
Vanaf het begin van de jaren zeventig was er een voedingsbodem gecreëerd als basis
voor de nieuwe generatie krakers. Er ontstond een netwerk tussen de kraakgroepen op
buurtniveau, waardoor er contact kwam door de hele stad. Hierdoor kwam er onderlinge steun
en actievoering om de woningnood en leegstand aan te vechten. De omvang van de
kraakbeweging nam in een aantal jaren sterk toe. Dit kwam door een stijging van het aantal
betrokkenen, maar ook door een betere organisatievorming en steun vanuit linkse politieke
hoek door maatschappelijke organisaties.
In 1977 werd het aantal woningzoekenden met een urgentieverklaring geschat op
30.000 eenheden (alleenstaande personen of gezinnen) in heel Nederland. En dit aantal bleef
stijgen, want in 1980 werden het er 52.992 woningzoekenden. Met de toenemende
woningnood en de steun van allerlei organisaties stond de kraakbeweging veel sterker en klaar
om een hoogtepunt in hun strijd te bereiken. 37

35
36

Mamadouh, De stad in eigen hand, 142-143.
Steyaert, Studie van de kraakbeweging, 116-117.

37

Duivenvoorden, Een voet tussen de deur, 152.

16

Radicalisering en geweld
In 1978 werden er aan de Keizersgracht in Amsterdam, zes panden gekraakt. Deze kwamen
bekend te staan onder de naam de ‘Groote Keijser’. Deze kraak vond plaats in de tijd waarin
de kraakbeweging een hoogtepunt had in Amsterdam, en zorgde voor een keerpunt voor het
karakter van de kraakbeweging. In 1979 kwam er een ontruimingsvonnis, maar hier verzette
de krakers zich tegen. Er werden protestpamfletten uitgedeeld en het pand werd
gebarricadeerd. Het verzet tegen de ontruiming zorgde voor acties en demonstraties, er
ontstond spanning tussen de krakers en de politie. Ondanks dat er een onderhandeling tussen
de krakers en de burgermeester had plaatsgevonden, eindigde de ontruiming in een verzet met
geweld tussen de krakers en de mobiele eenheid. Dit gebeurde later ook bij de ontruiming van
de Vondelstraat in 1980. In de Vondelstraat werd de ontruiming zo heftig, dat er tanks werden
ingezet om door de barricades te kunnen breken. De radicale tijd van de kraakbeweging in
Amsterdam was aangebroken, die uiteindelijk zou leiden tot de rellen tijdens de inhuldiging
van koningin Beatrix op 30 april 1980. 38
De kraakbeweging had de maand april in 1980 uitgeroepen tot actiemaand, om
aandacht te vragen voor de woningnood in Amsterdam. Woningnood was in deze tijd en de
periode daarvoor een reëel probleem in de stad. Jaarlijks waren er ca. 1500 woningen
beschikbaar, tegenover 56000 woningzoekenden. 39 De combinatie van woningnood en de
anarchistische ideologie van de kraakbeweging, leidde tot kritiek op het feest van de
kroningsdag van Beatrix. Hierdoor kwam de leus ‘geen woning, geen kroning’ tot stand. In
een pamflet 40 worden de kosten opgesomd van ‘prestige objecten’ en vergeleken met het
aantal huizen die voor dit bedrag gebouwd konden worden. De anti- monarchistische houding
van de kraakbeweging is afkomstig vanuit de anarchistische ideologie, die al eerder door de
Provo’s werd verwoord. 41 De overheid nam maatregelen om verstoring van het evenement zo
veel mogelijk te beperken. Zo werd er een week voor de huldiging aangekondigd dat de antikraakwet definitief zou worden ingetrokken. 42 Toch vond de protestactie van de krakers bij
de inhuldiging plaats en liep deze zo uit de hand dat er heftige rellen ontstonden.
Deze rellen waren ontstaan door een combinatie van factoren. Een daarvan is de invloed
van de media. Er waren veel mensen van buiten Amsterdam naar de stad getrokken om een rel
te kunnen veroorzaken, een soort ‘hooligans’. Hierdoor werd het vandalisme en geweld zo
38
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overheersend dat de oorspronkelijke motieven van de kraakbeweging voor protest, niet meer
duidelijk aanwezig waren. De ideologie van de huisvesting was niet herkenbaar in het gedrag,
want woningen werden vernield door bakstenen door de ruiten en rondvliegend
vuurwerk. 43 ‘Het ruikt er naar verse verf, want overal is de A van Anarchie net aangebracht.
Op dit moment openbaart zich ook het beeld dat voor de rest van de dag zal gelden: terwijl de
krakers zich toeleggen op het kraken van gebouwen om daar in te gaan wonen, zetten jochies
van een jaar of vijftien, die niets met het kraken te maken hebben, zich aan de rel.’ 44
Uiteindelijk hadden noch de krakers, noch de overheid verwacht dat de situatie zo uit de hand
zou lopen.
Er ontstond interne verdeeldheid onder de krakers, waarbij een splitsing plaatsvond
tussen krakers pro- geweld en krakers anti- geweld. De krakers vanuit de generatie van de jaren
zestig en zeventig, kozen voor geweldloze actievoering. Wanneer we deze rellen vergelijken
met de in de jaren zestig door Provo gevoerde acties, vallen de verschillen op. Provo had een
duidelijke ideologie en legitimatie, die in de actie zichtbaar werden. Er was weinig of geen
vandalisme, weinig geweld vanuit de kant van de Provo en geen plunderingen. 45 Maar de
nieuwe generatie van de jaren tachtig verkozen anarchie in de vorm van totale chaos en
deinsden niet terug voor geweld.
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Figuur 2. 30 april Aktiedag! 1980, uit: Duivenvoorden Eric, Een voet tussen de deur; Geschiedenis van de
kraakbeweging (Amsterdam 2000) 167.
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Na 30 april 1980 begon de overheid maatregelen te nemen, er werden kraakpanden door
de Amsterdamse gemeente opgekocht en deze werden ingezet als jongerenhuisvesting. In
1981 kwam de leegstandswet, waarbij de overheid probeerde om het kraken te onderdrukken
en de krakers te criminaliseren. De kraakbeweging verbreedde het actieterrein, en veranderde
in een tegenbeweging. Waar ze eerst hadden gestreden vóór huisvesting, kwam de focus nu te
liggen op het ‘tegen’ zijn, het verzet tegen de heersende orde. Het veranderende karakter van
de kraakbeweging hangt samen met de opkomst van de punk subcultuur, die op kwam vanaf
het einde van de jaren zeventig. Naast de nieuwe muziekstroming werd punk ook een
levenswijze, de nihilistische houding van no future vormde de basis voor een jeugdcultuur
zonder ideologie. Dat punk een rage werd onder jongeren in de jaren tachtig valt te verklaren
door de periode van hoge jeugdwerkeloosheid, waardoor er weinig vertrouwen was in de
maatschappij. 46 Ze waren solidair met uiteenlopende andere actiegroepen, maar hun imago
van gewelddadige actievoerders zorgde dat ze niet bij elke actie of demonstratie welkom
waren. De interne verdeeldheid in de kraakbeweging over radicale gewelddadigheid bleef
toenemen en dit in het nadeel van hun beeld naar de buitenstaander als één kraakbeweging.
Door de gewelddadigheid van enkele kraakgroepen veranderden steeds meer mensen hun
positieve mening over de kraakbeweging. Zo schrijft Victor Luchteling ook over zijn eigen
ervaring met de kraakbeweging in de jaren tachtig in het boek: ‘Toen ik mij in de beweging
stortte [1984] waren de grote vredesdemonstraties tegen de komst van de kruisraketten al
lang en breed voorbij. [..] De massale aanhang van de tegenbeweging begon zienderogen af te
brokkelen. Na verloop van tijd zag ik voort sluipende aftakeling en teloorgang de plaats
innemen van het verder consolideren en uitbouwen van wat verworven was. Ik zag hoe een
ooit massale, ideale verzetsbeweging zichzelf opvrat en ten onder ging aan geweld en
machtsmisbruik.’ 47
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Cultureel en maatschappelijk draagvlak van de kraakbeweging in Amsterdam

In veel van de gekraakte panden werd er geëxperimenteerd met alternatieve woonvormen.
Vaak woonden de krakers in groepsverband en zo ontstonden er ideeën om samen activiteiten
te organiseren. Er kwamen veel initiatieven voor activiteiten, waardoor de kraakpanden tot
centra werden gevormd voor culturele en maatschappelijke belangen. Voorbeelden hiervan
zijn; restaurants waar men voor een klein bedrag een maaltijd kreeg, verschillende vormen
van kunstzinnige uitingen, en ook vrouwenpraatgroepen. 48 De Staatsliedenbuurt in
Amsterdam kreeg een uitzonderlijke positie, omdat hier de stadsvernieuwing nog achterliep
kwamen hier veel krakers te wonen.
‘Er ontstaat een complete alternatieve infrastructuur in een buurtje ter grootte van een paar
voetbalvelden. Een kraakcafé annex infocentrum, een zaaltjescomplex, een artsenpraktijk
voor illegalen en andere onverzekerden, een gereedschapsuitleen en een filmhuis. […]
Binnen het stedelijk netwerk van buitenparlementaire actiegroepen neemt de infrastructuur
van de Staats een belangrijke plaats in. Er wordt veel georganiseerd; manifestaties,
benefietconcerten, festivals; niet alleen politiek getint.’ 49
Door de kraakacties in de Nieuwmarktbuurt werd er geprotesteerd tegen de
stadsvernieuwing. Een groot aantal woningen moest worden gesloopt voor de aanleg van een
autoweg en een ondergrondse metrolijn. In 1965 begon de onteigening en herhuisvesting van
de bewoners, maar doordat de gemeenteplannen werden uitgesteld, ontstond er lange tijd
leegstand. Naast het protest tegen de stadsvernieuwing was deze leegstand ook aantrekkelijk
voor jongeren die op zoek waren naar ruimtes voor culturele experimenten. Kunstenaars,
intellectuelen en politieke activisten werden aangetrokken en gingen zich vestigen in de
leegstaande huizen. De krakers van de Nieuwmarkt vormden samen een eigen beweging in
Amsterdam. 50
De kraakbeweging bood ook een onderkomen voor verschillende initiatieven van de
vrouwenbeweging. In 1973 werd er een pand gekraakt op de Herengracht, waarin een
vrouwenhuis werd opgericht. 51 Er werden speciale voorzieningen ingericht zoals
vrouwenspreekavonden en ‘blijf- van-mijn- lijf- huizen’ om vrouwen op te vangen en te
beschermen tegen huiselijk geweld. Ook werden er crèches ingericht waar kinderopvang werd
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aangeboden, wat paste in de feministische gedachtegang. 52
Om hulp te bieden aan mensen zonder ziekenzorgverzekering, zoals illegalen
vluchtelingen, werd in de Staatslieden buurt de ‘Witte Jas’ opgericht, een
gezondheidscentrum waar artsen, vroedvrouwen en tandartsen medische hulp verleende n.
Ook de krakers zelf maakte hier gebruik van, omdat zij wegens hun strafblad en
betrokkenheid bij illegale praktijken, vaak niet konden aankloppen bij officiële instanties. 53
Ondanks deze georganiseerde infrastructuur van verschillende culturele en
maatschappelijke inrichting, bleef het aanbod vooral beperkt tot de mensen die actief waren in
de kraakbeweging. De activiteiten in kraakcafés en restaurants waren bedoeld om ook
omringende buurtbewoners aan te trekken en zo als maatschappelijk doel te kunnen fungeren.
‘Iedereen kan tegen iets meer dan de kostprijs een vorkje meeprikken. Hoewel opgezet als
veredelde gaarkeuken en ontmoetingspunt voor de weinig draagkrachtige bewoners van de
Indische Buurt blijft het eetproject steken in het stadium van trefpunt voor de incrowd. Het
kraakcafé blijkt weinig of geen aantrekkingskracht op de gemiddelde buurtbewoner uit te
oefenen.’ 54
Naast het idee van culturele bijdrage, hadden de kraakcafés ook een financieel doel.
Door het illegaal verkopen van bier, alleen te werken met vrijwilligers en geen belasting te
betalen, verdiende de kraakbeweging geld dat zij kon besteden aan actievoering en onderhoud
van de panden. 55 Hierbij was een organisatie nodig met een strakke interne structuur.
‘Voor de oppervlakkige waarnemer zal het [..] er hebben uitgezien als een anarchistisch en
blijmoedig zooitje ongeregeld. [..] Bij nadere beschouwing lag dat genuanceerder. De interne
structuur kende een tamelijk strakke, hiërarchische opbouw en bleek vatbaar voor precies
dezelfde psychologische en sociale processen die in de ‘gewone’ samenleving zo verfoeid
werden.’ 56
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1.3 De kraakbeweging als sociale beweging?
Begin jaren zeventig bestond de kraakbeweging grotendeels uit buurtactiegroepen en
jeugdhulpverlening. Door de betrokkenheid van de jeugdhulpverlening, werden gekraakte
panden gebruikt als toevluchtsoorden voor jongeren in een conflictsituatie. Een gevolg
hiervan was dat door deze betrokkenheid, de woningnood voor jongeren een vast punt werd
op de politieke agenda. De buurtactiegroepen werkten niet samen met de hulpverlening, en
bouwden zo een eigen kraakscene op. Dit kwam omdat deze buurtactiegroepen te radicaal
waren en een sterke eigen ideologie hadden. 57 Door de uiteindelijke samenwerking van de
buurtactiegroepen onderling, kwam er een basis voor de kraakbeweging als zelfstandige
sociale beweging. Er zijn verschillende definities van de term sociale bewegingen. De
definitie van Schreuder 58 is een veel besproken definitie. Volgens zijn theorie vindt er
groepsvorming plaats omdat er onbehagen is over een bepaald probleem. Dit onbehagen krijgt
in een groep een naam, zodat er handelingen plaats vinden om de problemen weg te kunnen
nemen. Deze definitie is erg ruim en hierin kan zelfs een groep voetbalhooligans worden
gezien als een sociale beweging. Groepsvorming is niet hetzelfde als een sociale beweging. 59
In het boek De stad in eigen hand van V. Mamadouh wordt een duidelijke definitie
beschreven van een sociale beweging: ‘Een sociale beweging is een netwerk van
organisaties, groeperingen en individuen die bewust (buitenparlementaire) actie voeren en
gedurende langere tijd gericht zijn op de totstandkoming van wenselijk geachte
maatschappelijke veranderingen op grond van gemeenschappelijke waarden en normen, in het
bijzonder van alternatieve opvattingen over een bepaald thema.’ 60 In deze definitie zijn een
aantal termen van belang om toe te lichten. Netwerk, buitenparlementaire acties en
maatschappelijke veranderingen vanuit alternatieve opvattingen. Deze termen uit de definitie
zijn kenmerkend voor de kraakbeweging. Het netwerk van de sociale beweging vormt de
basis. Doordat een groep mensen bij elkaar wordt gebracht op grond van een
gemeenschappelijk ideaal. Een sociale beweging heeft niet zoals een politieke partij een
vaststaande hiërarchische en gecentraliseerde structuur maar een zekere mate van structuur en
netwerkvorming zijn wel van belang en zorgt dat een sociale beweging een andere betekenis
heeft dan een spontane massaopstand. Het netwerk van een sociale beweging is opgebouwd
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rond organisatorische knooppunten waar deelnemers samenkomen, in de kraakbeweging zijn
dit de kraakpanden met kraakcafés.
Buitenparlementaire acties zijn gericht op politieke verandering zonder directe invloed
van het parlementaire systeem. Er zijn veel vormen van buitenparlementaire actievormen,
onder te verdelen in drie doeleinden; informeren, demonstreren en confronteren. Informeren
wordt gedaan door middel van het bereiken van de publieke opinie door pamfletten te
verspreiden en door persberichten. Demonstreren gaat in de vorm van protestbijeenko msten,
manifestaties en handtekeningacties. Confronteren gaat vaak op een illegale manier, hier
vallen boycotten en weigeren om belasting te betalen onder, staken is een legale manier van
confronteren. 61
Volgens de theorie van Castell vallen stedelijke sociale bewegingen en actiegroepen
buiten het institutionele systeem en zijn ze vaak zelfstandig ten opzichte van de plaatselijke
politiek. Dat de stedelijke sociale bewegingen daadwerkelijk het systeem veranderen is
onwaarschijnlijk, maar zij oefenen wel druk uit op de plaatselijke politiek waardoor er een
wisselwerking ontstaat. 62 De kraakbeweging in Leiden opereerde zelfstandig en was niet
afhankelijk van de politiek, wel gingen zij in gesprek met de gemeente om zo hun
standpunten duidelijk te maken. De kraakbeweging kan worden aanschouwd als een sociale
beweging, maar in hoeverre speelt dit een rol en heeft dit effect op de stad? Een verklaring
hiervoor wordt gegeven in een artikel van Martinez Lopez; The squatters’ movement in
Europe: A durable struggle for social autonomy in urban politics 63 In een grafische
afbeelding wordt het ontstaan van de kraakbeweging als sociale beweging en het draagvlak
voor new social movements verklaard.
De eerste vorm van kraken is squatting just for living. Dit is het zelfhulpkraken
waarbij acute woningnood de noodzaak vormt tot kraken. Deze vorm van kraken vindt ook
plaats door de bewoning van krottenwijken in een aantal steden in Afrika en Zuid-Amerika.
Hier wonen mensen illegaal omdat zij niet de middelen hebben om zich elders te vestigen. 64
Wanneer er een ruimte ontstaat om naast het wonen in een gekraakt pand, ook andere
activiteiten uit te voeren ontstaat er een visible activist/ alternative housing strategy. Een
splitsing ontstaat wanneer er zichtbaar alternatieve woonvormen komen en er activisme plaats
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vindt. Hierdoor veranderen een aantal kraakpanden in sociale centra waar verschillende
kraak-ideologische stromingen in zijn ontstaan. Door deze sociale centrumvorming komen
activisten, participanten en bezoekers samen en ontstaat er een netwerk. Naast de kraakideologie komt er ruimte voor andere sociale bewegingen die zich binnen de kraakbeweging
vormen. Vanuit de kraakbeweging ontspringen er new social movements, dit komt door het
strategische, duurzame en open karakter van het netwerk in de kraakbeweging. Zoals in de
grafische afbeelding wordt aangegeven zijn deze nieuwe sociale bewegingen gericht op
verschillende emancipatoire en cultureel- maatschappelijke doeleinden. In Leiden is de
Vrijplaats aan de Koppenhinksteeg65 een goed voorbeeld dat te plaatsen is in deze
theorievorming.

Figuur 3. Afkomstig uit: M. Martinez Lopez, ‘The squatters’ movement in Europe, A durable struggle for social autonomy in urban
politics’, in: Antipode vol.45-4 (Madrid 2013) 876
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2. De kraakbeweging in Leiden
Nu er een beeld is geschetst over de kraakbeweging in Amsterdam, en een
samenvatting is gegeven over de geschiedenis hiervan, is het tijd om deze casus te vergelijken
met die van de kraakbeweging in Leiden. In Amsterdam waren er vaak grote panden die
werden gekraakt. Het kwam ook voor dat een hele straat of buurt gekraakt werd zoals bij de
Nieuwmarkt en de Staatsliedenbuurt. Ook Leiden heeft een kraakgeschiedenis, al is hier veel
minder over bekend. In Leiden zijn er geen hele buurten gekraakt, daar is Leiden een te kleine
stad voor. Wel had ook stadsvernieuwing, net als in Amsterdam, effect op het kraken. Door
stadsvernieuwingsprojecten stonden oudere gebouwen een lange tijd leeg, hierdoor zagen de
krakers een mogelijkheid om deze panden te kraken. In dit onderzoek richt ik mij op een
selectie van kraaklocaties in Leiden, waarvan de grote kraaklocatie te zien zijn op de kaart
hieronder. Dit zijn locaties gelegen in de binnenstad. Er zijn ook kraakacties geweest buiten
het centrum van Leiden, naar deze locaties heb ik geen onderzoek gedaan.

Figuur 4. Kraaklocaties in Leiden: 1. Koppenhinksteeg 2. Hooigracht 3. Gulden Vlies 4.
Noordeinde 5. Prinsessekade 6. Haagweg
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2.1 Hoe ontwikkelde de kraakbeweging zich in Leiden in de periode van
1968-1994?
De geschiedenis van kraken in Leiden begint in 1968, toen het pand aan de Koppenhinksteeg
werd gekraakt. Dit pand stond toen al een aantal jaar leeg omdat de gemeente in deze tijd het
plan had om midden door de stad een autoweg aan te leggen. 66 De Koppenhinksteeg is tot aan
2010 gekraakt geweest, en heeft al die jaren een belangrijke functie gehad voor de
kraakbeweging en voor andere actiegroepen. In de periode van eind jaren zestig, waren er
politieke betrokkenen, die kraken als een oplossing zagen voor de leegstand en de
woningnood. Dit was onder andere de partij Leefbaar Leiden. Het begin van de jaren zeventig
stond ook in Leiden in het teken van activisme, verschillende groepen vochten een
emancipatiestrijd. Vanaf 1969 ontstond het comité Woningnood, dit was een initiatief van
PSP leden. Zij zetten zich in om het woningnoodprobleem op te lossen, maar zagen kraken
niet als een oplossing hiervoor. Zo zette het comité opvallend in 1970 eigenhandig een groep
jonge krakers uit een pand aan het Levendaal, omdat zij een belemmering waren voor de
rechthebbende bewoners. 67 Later werd dit comité omgevormd tot een bond van huurders en
woningzoekenden, die op andere manieren dan kraken, actie voerden tegen de woningnood.
In hoeverre mate was er woningnood in Leiden? Deze tabel, afkomstig uit het Zwartboek
Woningnood

68

laat zien hoeveel woningzoekenden er waren in Leiden in de periode van

1973-1977. Vooral het aantal alleenstaande woningzoekenden stijgt ieder jaar, terwijl het
aantal woningzoekende gezinnen afneemt.
Figuur 5. Tabel woningzoekenden in Leiden 1973-1977

1973
750
Gezinnen
zonder
zelfstandige
woonruimte
Alleenstaanden 254
zonder
zelfstandige
woonruimte

1974

1975

1976

1977

482

406

413

516

287

458

664

822
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Deze verandering komt door de secularisering en emancipatie leidden tot andere eisen
qua levensstijl van jongeren. De kraakbeweging heeft zich ingezet voor concrete conflicten
voor voorzieningen en huisvesting. Er was sprake van belangenbehartiging in de vorm van
een stedelijke sociale beweging.
Naast de gegevens van de woningzoekenden in Leiden in de jaren zeventig, staan er in
het Zwartboek ook cijfers over de leegstand en verkrotting in Leiden. Deze tabel laat zien dat
er veel leegstand in Leiden was in de jaren zeventig, het grootste deel hiervan waren
woningen geschikt voor bewoning, volgens het Zwartboek. 69
Figuur 6. Leegstand in Leiden 1970-1977

1970
1973
1974
1975
1976
1977

69

Ongeschikt voor
bewoning >
krotten
113
58
119
257
267
362

Geschikt: gewone
woningen

Geschikt:
bedrijfswoningen

136
309
564
543
617
642

40
42
46
44
58
41

Ibidem.
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Actie tegen woningnood: Morssingel

Terwijl er in 1977 een groot aantal woningzoekenden was in Leiden, kwam het plan om de
Morssingel te slopen. Tegenstanders van de sloop van de woningen aan de Morssingel,
verzette zich tegen de sloop omdat zij andere alternatieven in gedachte hadden. De poster ‘De
Morssingel wordt vermoord, werd verspreid als protest. In een krantenartikel van juni 1977
werd geschreven: ‘Krijgt Leiden zijn eigen Nieuwmarkt-affaire?’70
‘De huizen aan de Morssingel zijn veel langer overeind blijven staan dan de bedoeling van de
gemeente was. Al in de jaren zestig waren er plannen om ter plekke in het kader van de
wederopbouw van het Stationskwartier kantoren te bouwen. De panden aan de Morssingel
werden stuk voor stuk door de gemeente opgekocht dan wel onteigend. Maar voornamelijk
door geldgebrek kwam er door de bouw van kantoren voorlopig niets terecht. In de jaren
zeventig veranderden de inzichten. [..] De huizen, die uit het eind van de vorige eeuw
stammen, waren intussen gekraakt. Omdat er van enig plan toch niets terecht kwam, werd het
de krakers toegestaan, om voorlopig gratis aan de Morssingel te blijven wonen.’
In 1976 wilde de gemeente de plannen om de Morssingel te slopen doorzetten om zo
de bouw van koopflats te realiseren. De kraakbewoners kwamen hiertegen in opstand. In
september 1977 begon de sloop van de Morssingel, nadat er een brandstichting had
plaatsgevonden kon het sloopproces worden versneld. 71 Doordat de voormalige krakers van
de Morssingel nu geen woning meer hadden, werden er hierdoor meerdere panden gekraakt in
deze periode.

70
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Leidsch Dagblad, Vurige strijd om behoud panden aan Morssingel, 29-06-1977
Leidsch Dagblad, Huizen Morssingel langer overeind dan bedoeling, 16-09-1977
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Figuur 7. De Morssingel wordt vermoord (1977). Online archief van het Internationaal Instituut voor S ociale
Geschiedenis Amsterdam
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Leidse Kraakbond

Figuur 8. Kraak de woningnood, Kraakbond Leiden (1979) uit: Online archief van het
Internationaal Instituut van S ociale Geschiedenis, Amsterdam.
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In 1975 verscheen in de Leidse Courant een klein artikel over de oprichting van de Utrechtse
kraakbond. Deze kraakbond wordt gezien als de eerste in Nederland. 72 In Leiden werd er in
1978 een kraakbond opgericht, die gelijk de aandacht van de Leidse pers wist te trekken. In
dit jaar verschenen er een aantal artikelen over de kraakbond in de kranten. Onder het motto
‘leegstand is een misdaad’ ging de Leidse kraakbond aan het werk om de mensen in de stad
concreet aan woonruimte te kunnen helpen. ‘We kraken in principe huizen waarvan we weten
dat ze al een lange tijd leegstaan en waar tot op heden niets mee is gebeurd. Dat kunnen
huizen van de gemeente zijn of van particuliere eigenaren, die hun bezit om speculatieve
doeleinden laten verkrotten. Het verschil tussen die beiden vinden we wel belangrijk genoeg
om te noemen, want bij de gemeente ben je in ieder geval nog enigszins hoopvol ten aanzien
van het beleid en van particuliere eigenaren heb je meestal niet veel goeds te verwachten. De
Leidse Kraakbond is dus eigenlijk geboren uit een gemis.’ 73
Het voornaamste wapen van de Leidse kraakbond was het bespelen van de publieke
opinie. 74 In 1978 verschijnt de kraakbond meerdere malen in de krant, voor het helpen van
gezinnen aan een woning. Een jong echtpaar, in verwachting van een kind, woonde op een
klein kamertje. De Kraakbond bood hen een ruimte aan door een leegstand pand van de
gemeente te kraken aan de Langebrug. ‘Deze actie is een aanklacht tegen de woningnood, het
wanbeleid van de gemeente en het uitzuigen van huurders door huisjesmelkers. Zolang dit
blijft, zullen kraakacties noodzakelijk blijven.’ 75 Een ander gezin was met hun drie kinderen
op straat gezet door de woningcorporatie vanwege achterstallige betaling van de huur. Zij
hadden een week in een auto geslapen en gaven aan al meer dan vijftien jaar te kampen met
huisvestingsproblemen. 76 Omdat het gezin niet op straat kon slapen, schoot de Kraakbond te
hulp. Het gezin kraakte met behulp van de Kraakbond een lee gstand pand aan het Levendaal,
om zo een onderdak te hebben en tegelijk aandacht te vragen voor het probleem van
woonlasten. 77
In 1979 publiceert de Kraakbond het Zwartboek over de woningnood in Leiden;
‘kraken of gekraakt worden’. Hierin stonden de cijfers van woningnood en leegstand, die
hierboven zijn aangehaald. Het zwartboek bevat vier hoofdstukken die een beeld te geven van
woningnood in Nederland, en de specifieke situatie in Leiden. de Kraakbond geeft hierin als
reden aan dat het optreden van de gemeente tegen leegstand niet voldoende is en daarmee de
72
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hoofdoorzaak vormt van de woningnood. 78
In 1981 organiseert de Kraakbond een actiedag ‘Leiden tegen de leegstandswet’. De
nadruk van deze dag lag op het informeren en discussiëren over de leegstandwet. Door middel
van activiteiten zoals straattheater en een fototentoonstelling. Deze tentoonstelling bevatte
foto’s van de leegstaande ruimtes en het werk van krakers, die de ruimtes weer bewoonbaar
maakten. Ook werden de langdurig leegstaande panden in Leiden versierd met spandoeken
met de teksten zoals ‘onrechtvaardig leeg.’ 79 De invulling van de actiedag tegen de
leegstandswet was gericht op culturele activiteiten om zo aandacht te vragen voor het
woningnoodprobleem.

Figuur 9. S traattheater door krakers tijdens de actiedag tegen de leegstandswet, in: Leids Dagblad 27-5-1980

78
79

Leidse courant, Kraakbond doet zwartboekje open over huisvestingsbeleid , 11-04-1979
Leidsch Dagblad, Actiedag tegen leegstandswet, 27-5-1981
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De Leidse Kraakbond had een duidelijke maatschappelijke en sociale doelstelling; zij
hielpen mensen in nood aan een woning door te kraken. Naast concrete hulp, gaven zij ook
advies tijdens het kraakspreekuur. ‘De kraakbond beschikt over een hoeveelheid stencils, die
uitgebreid behandelen op welke wijze en onder welke voorwaarden adspirant-krakers het
beste te werk kunnen gaan. Uitvoerig gaat men in op juridische consequenties van het kraken,
het betalen van de huur tot aan de concrete gegevens over het hanteren van de ijzerzaag en het
breekijzer, zo nu en dan onontbeerlijke attributen voor een halsstarig slot.’ 80 Kraakbond
Leiden bood krakers informatie over leegstaande panden. Zo ontstond er een structuur waarbij
krakers niet meer zelf uit moesten zoeken hoe lang een pand leeg stond en wie de eigenaar
was. Door de ervaring kon de kraakbond ook advies geven over eigenaren die met
knokploegen werkten, en beter vermeden konden worden. 81 Zo vormde de kraakbond zich
tot een bemiddelaar tussen woningzoekenden en mogelijkheden tot kraken, een informeel
huisvestingcircuit was hiermee ontstaan. Door deze informele huisvestingbemiddeling konden
woningzoekenden sneller aan een woning worden geholpen dan bij de officiële
woningcorporaties. Het aanbod bleef echter beperkt tot mensen die kennis hadden van het
bestaan van de kraakbond en ook betrokken waren bij de subcultuur van het kraken. 82

Studenten: wonen en bezetten
Leiden staat bekend als een studentenstad. In de jaren zeventig voerden de studenten
regelmatig actie. Studenten kraakten omdat ze op zoek waren naar woonruimte in de stad.
Daarnaast zijn er ook bezettingen geweest, net als bij de bezetting van het Maagdenhuis in
Amsterdam, hebben de Leidse studenten ook panden bezet als protest. Zo werd in 1978 het
sociologisch instituut bezet door een groep marxistische studenten. 83 In 1980 werd het
academiegebouw van de universiteit bezet door een grote groep studenten. Zij protesteerden
tegen de bezuinigingen. De groep progressieve studenten bleven overnachten in het gebouw,
en weigerden te vertrekken. 84 Het bezetten van een gebouw is een tijdelijke manier van
kraken met een politiek doel. Door de bezetting van een gebouw wordt het reguliere gebruik
hiervan ontregeld en is dit een manier om aandacht te vragen in de vorm van een protestactie.

80

Leidse Courant, Kraakbond Leiden wil mensen onderdak helpen, 8-9-1978
van der Pennen, Kraken en volkshuisvesting, 74.
82
Ibidem, 167.
83
Leidse Courant, Leidse studenten bezetten sociologisch instituut 19-9-1978
84
Leidse Courant, Academie in Leiden door studenten bezet 29-5-1980
81

34

Naast bezettingen hebben studenten zelf ook gekraakt, en woonde studenten vaak in
kraakpanden omdat er niet genoeg studentenkamers beschikbaar waren. Een door studenten
gekraakt pand aan de Papengracht werd ontruimd door de stichting studenten huisvesting
(SLS) met steun van de politie. Het pand werd helemaal leeggehaald, zoals op de foto te zien
is. In dit pand woonden ongeveer zes mensen, waaronder studenten en kunstenaars. Daarnaast
werd het pand ook gebruikt als gastvrije plaats waar daklozen konden overnachten. ‘Je kon
ons pand een hotel noemen, waar regelmatig mensen kwamen slapen. Bedden hadden we
genoeg, we hebben wel eens vijftig man in gehad.’ 85
Bij de SLS stonden in 1982 ruim 1800 studenten ingeschreven, terwijl het jaarlijkse
aanbod aan woonruimte maar geschikt was voor 800 studenten. 86 In 1988 was de wachtlijst
van de SLS gestegen naar 2500 woningzoekende studenten. 87 “Leegstand en speculatie met
woningen komt niet alleen voor in Amsterdam”, roept een van de krakers. “Wij willen de
leegstand en de speculatie hier in Leiden aan de kaak stellen. De Leidenaars moeten weten dat
ook hier in Leiden een heleboel mensen zijn die niet normaal kunnen wonen. Vooral de
huisvesting voor werkende jongeren en studenten is klote.” Deze uitspraken werden gedaan
door een groep studenten die een pand aan de Breestraat hadden gekraakt in 1980. 88
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Figuur 10. Ontruiming kraakpand aan de Papengracht in: Leidse Courant (27-7-1973)

Figuur 11. Jongeren kraken pand aan Breestraat in Leidsch Dagblad (11-3-1980)
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2.2 Waren er naast woningnood ook andere redenen om te kraken?
De kraakbeweging valt onder de definitie van stedelijke sociale beweging. Naast de
kraakbeweging is ook de vrouwenbeweging een voorbeeld van een stedelijke sociale
beweging. De kraakbeweging was gericht op stedelijke sociale actie, maar dit gold
grotendeels ook voor de vrouwenbeweging, omdat de steden de omgeving vormde waar de
groepsvorming plaatsvond en acties werden uitgevoerd. 89
Door overeenkomsten in politieke doelen, ontstond er een netwerk tussen de
kraakbeweging en andere sociale bewegingen in de stad. In 1979 hadden de leden van het
vrouwenhuis een ludieke actie om hun vijfjarig jubileum te vieren. Het vrouwenhuis was niet
gevestigd in een gekraakt pand, maar omdat het in slechte staat was en er niet genoeg ruimte
was, wilden de feministen hier actie tegen voeren. Om specifiek aandacht te trekken, werd er
een pand gekraakt om een feest te vieren. ‘De vrouwen die zaterdag het vijfjarig bestaan van
het vrouwenhuis wilden vieren, hebben om zeven uur ’s avonds een gemeentegebouw voor dat
doel gekraakt. Zij wilden daarmee de gemeente te kennen geven dat zij niet langer passief
willen wachten op een besluit van b en w om voor een goed vrouwenhuis te zorgen. “We
hebben het pand aan de Breestraat tegenover het stadhuis gekraakt, omdat we het zat zijn
zolang aan het lijntje gehouden te worden.”90 De kraakactie van het vrouwenhuis geeft een
duidelijk beeld van kraken als actiemiddel, zonder woningnood als oorspronkelijk doel. Het
kraken van een pand met een ander doel dan primair oplossen van woningnood, is een
interessant verschijnsel.
Woningnood was een belangrijke reden om te kraken. Waren er naast woningnood ook
andere redenen om te kraken? Deze vraag wil ik beantwoorden door een aantal kraakpanden
in Leiden te onderzoeken. Vooral grote panden waren geschikt om meerdere doelen te
vervullen. Veel krakers streven naar alternatieve woonvormen. Dit leidde tot het inrichten van
kraakpanden als woon- en werk ruimte. 91 De kraakbeweging kan worden gezien als een
‘eigenwerkbeweging’ waarbij zelfredzaamheid centraal staat. In woon-werkpanden
ontstonden uiteenlopende initiatieven op het gebied van wonen, werken en leven. Een veel
voorkomend doel bij de kraakbeweging is het creëren van vrijplaatsen, ‘waarbij mensen zelf
hun leef en woonsituatie kunnen bepalen , zonder dwang van de overheid en aanwezigheid
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van kapitalistische en economische principes.’ 92 In Leiden was er een Vrijplaats gevestigd in
de Koppenhinksteeg, dit is het meest bekende voorbeeld van een kraakpand waarbij veel
activiteiten samenkwamen.
Vrijplaats aan de Koppenhinksteeg
De Vrijplaats bood ruimte aan tal van maatschappelijke en culturele organisaties. Niet alleen
de kraakbewoners gaven invulling aan het pand, meerdere organisaties waren welkom om
zich hier te kunnen manifesteren. Vanaf 1969 werd het anarchistisch periodiek Chloroform
uitgegeven.

93

78Dit is een jaar nadat het pand gekraakt werd, dit krantje was een middel om

maatschappijkritiek te kunnen verspreiden. Daarnaast kwam er in deze tijd ook een
anarchistische kunstenaars- en actie collectief genaamd; Coulourform. Deze groep
organiseerde exposities en manifestaties in het pand. In de jaren zeventig vestigt de KWJ zich
in de Koppenhinksteeg, een beweging van werkende en werkloze jongeren die een
klachtenspreekuur draaiden en op diverse gebieden politiek actief waren. ‘Bij de KWJ kon je
leren wat links zijn is. Menigeen deed er zijn kandidaatsexamen kraken, met als bijvak:
protesteren tegen kernwapens. Zo zag je in Leiden allerlei acties worden gevoerd.’ 94 Ook de
jongeren van de KWJ waren betrokken bij verschillende kraakacties. In dezelfde periode
houdt ook de Leidse Kraakbond kantoor in de Koppenhinksteeg. Hier vond ook het
wekelijkse kraakspreekuur plaats waarbij ze advies gaven over de woningnood en
mogelijkheden tot kraken. 95
Van 1981 tot en met 1985 wordt de linkse Stadskrant vanuit de Koppenhinksteeg
uitgegeven, een krant gericht op de linkse cultuur in Leiden. Hierin stonden verschillende
onderwerpen, ook de woningnood was een terugkerend thema. 96 De krant werd uitgegeven
door de drukkerij STAG. Deze drukkerij was gericht op linkse en voornamelijk feministische
publicaties. Ze drukten boekjes, tijdschriften en actieposters. In de Koppenhinksteeg was er
ruimte voor verschillende bewegingen zoals de Leidse Vrijwilligerscentrale, de LWK, de
Rechtswinkel en Vrouwen in de Bijstand.
Van 1982 tot 1997 is de linkse boekhandel Stichting Manifest op de hoek
Koppenhinksteeg-Hooglandse Kerkgracht gevestigd. Als de Jongerenbeweging eind jaren
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tachtig inzakt, starten enkele mensen van boekhandel Manifest de Vereniging Politiek
Informatiecentrum de Invalshoek. Deze opent officieel in mei 1990 haar deuren. Al snel is
een grote groep jongeren in de steeg actief en komen er tal van initiatieven van de grond,
waaronder een infocafé, een filmcollectief, een documentatie- en archiefcentrum, een
voedselcoöperatie en vrouwengroep Loeder.
Vanaf de jaren negentig komen er veel groepen die gebruik maken van de ruimte in de
Vrijplaats: Rebel, Werkgroep Antifascisme Leiden, het Kraakspreekuur (KSUL), flikkergroep
de Natte Droom, milieuorganisaties MIC punt en Milieudefensie Leiden, de RWW
Vereniging en een Afrikaanse culturele vereniging. In 1992 wordt Stichting De Fabel van de
Illegaal97 opgericht, een landelijke organisatie die vluchtelingen en asielzoekers helpt met het
krijgen van een verblijfsvergunning. Onder het motto ‘geen mens is illegaal’ voerden zij act ie
tegen het uitzetbeleid op illegalen. Ook organiseerden zij een spreekuur en een netwerk van
huisartsen, advocaten en welzijnswerkers die zonder aangifte de illegalen wilden helpen. 98
In 1993 wordt een pand naast het oorspronkelijke kraakpand aan de Koppenhinksteeg
gekraakt. Hier wordt een cultureel centrum gevormd genaamd ‘Bar & Boos’. In dit pand is er
ruimte voor tal van maatschappelijke en culturele initiatieven; er komt een platenwinkeltje,
een biologisch eetcafé ‘Linke Soep’, en een filmhuis. Als de linkse boekenwinkel Manifest in
1998 ophoudt te bestaan, komt een deel van het complex leeg te staan. Een jaar later wordt de
ruimte gekraakt door ‘Eurodusnie’, een organisatie die zich tegen multinationals en het
kapitalisme afzette. Zij zijn de eerste die in Nederland een weggeefwinkel starten. Dit is een
project, wat vandaag de dag nog steeds bestaat. Een kringloop- initiatief waarbij spullen
worden ingezameld en weggegeven. In 1999 krijgt de Weggeefwinkel de Marga Klompéprijs, voor ‘het meest sociale en vredelievende project.’ 99
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Figuur 12. Kraakbond Leiden; koppenhinksteeg spreekuur (1979) uit: Online archief van het
Internationaal instituut van de S ociale Geschiedenis, Amsterdam.
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De Vrijplaats aan de Koppenhinksteeg is tot 2010 een plaats geweest waar een groot
draagvlak was voor allerlei groepen. Een huiskamer voor politieke werkgroepen en de
creatieve underground. Als een voedingsbodem voor ideeën en idealen heeft de Vrijplaats in
de loop der jaren talloze groepen aan zich weten te binden. ‘In de ervaring van velen groeide
Vrijplaats Koppenhinksteeg uit tot een symbool van solidariteit en zelfwerkzaamheid in de
Leidse binnenstad. Het was een plek die functioneerde als forum voor loka le- en
internationale conflictualiteit, waarbij de lokale strijd voor vrijheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid meestal een grotere strijd bespiegelde. Aan de bevlogen geest van die
Vrijplaats, die in 2010 met een overweldigende bestorming uit de Koppenhinksteeg is
verjaagd, wordt nu een vervolg gegeven vanuit de nieuwe locatie aan de Middelstegracht.’ 100
Hooigracht 12-16
Het pand aan de Hooigracht 12-16 werd in 1974 gekraakt onder leiding van Lambert
Wouda. De reden tot kraken van dit pand was woonruimte maar daarnaast ook om aan een
theaterproductie te kunnen werken. ‘ Puur door het kraken van een pand; dat groter is dan
twee of drie wooneenheden, creëer je een kleine gemeenschap. Het feit dat je met een groep
jongeren met elkaar komt, creëert iets. De werkeloosheid was hoog in die tijd. Je zoekt
goedkope woonruimte en wilt niet direct afhankelijk zijn om iedere dag naar je werk te gaan
om die woonruimte te betalen, dus de mogelijkheid hebt om op die plek, met mensen die min
of meer gelijk gestemd zijn, iets te ondernemen, dat doet dat soort dingen ontstaan.’ 101
Naast het gebruik van een woon-werkpand, werden er feesten georganiseerd en een
evenement voor de buurt. Ook was er een samenwerkingsverband met de organisatie Release:
‘In de Hooigracht hadden we ook een kamertje voor Release 102 , als er problemen waren dan
konden mensen daar twee weken blijven. Puur als noodopvang.’
Release was een hulporganisatie die ondersteuning en onderdak aanbood. Zij richtte
zich op verscheidene maatschappelijke en sociale problemen, voornamelijk gericht op
woningnood, jeugdproblematiek en drugsgebruik. Release zette zich in voor de woningnood
door samen te werken met de kraakbeweging in Leiden en door zelf het gesprek aan te gaan
met eigenaren om zo gebouwen van de sloop te behoeden.
Vrijwel vanaf het begin had de gemeente een tegenargument om van de krakers af te
komen. In de Leidse courant van oktober 1974 staat: Kraakpand Hooigracht vrijwel zeker
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voor migranten: Het door een aantal jongeren gekraakte complex aan de Hooigracht 12-16
moet worden bestemd voor de huisvesting van migranten. Tot het moment dat hier over een
besluit werd genomen mochten de krakers kosteloos het pand blijven bewonen. 103 Daarna
kwam de kraakgroep op straat terecht: ‘We hebben wekenlang op straat gewoond; “ga maar
op de Koornbrug slapen”, zeiden ze, nou dat hebben we toen ook gewoon gedaan! E zijn ook
foto’s gepubliceerd in de krant, dat we voor de deur van de burgemeester liggen te slapen;
heel leuk want we hadden twee witte hondjes, en wij liggen daar met zijn allen te slapen en
die fotograaf nam ’s morgens vroeg een foto, en je ziet twee wakkere hondjes die zo boven
ons uit steken. 104 Vertelde Wouda. De foto is vervolgens terug te vinden in de krant:

Figuur 13. Krakers slapen voor de woning van de Leidse burgemeester, Leidchs Dagblad 31-07-1975
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Noordeinde
De voormalige Zeevaartschool aan het Noordeinde werd in 1980 tijdens Koninginnedag
gekraakt. Lambert Wouda was hier zeer nauw bij betrokken.
Bij de kraak van Troef [het bijgebouw van de Zeevaartschool], was het duidelijk dat mensen
zochten naar werkplaatsen; plekken om iets moois te maken. Ambachtelijke bedrijfjes
bestonden eigenlijk niet meer, alles moest groot en industrieel. Een fotograaf of iemand die
meubels kan maken, die geen eisen stelt aan een chique winkelpand, maar zegt; ik wil een
ruimte hebben, het moet niet lekken en het moet op slot kunnen. Dat zijn de belangrijkste
ingrediënten, en pandjes, vaak door commercie afgeschreven, kunnen dat vervullen.’ 105
De Zeevaartschool aan het Noordeinde, bestond toentertijd nog uit twee gebouwen.
Tegenwoordig staat er nog maar één van de gebouwen. Een deel van het gebouw werd
gebruikt door kunstenaars, het overige deel stond leeg en kon daardoor gekraakt worden.
Het pand had vanaf het begin al een functie als atelierruimte voor kunstenaars, toen het
gekraakt werd kwam ook de woonfunctie er bij. Het culturele aspect werd verbreed toen er
ook feesten werden georganiseerd met ruimte voor muziekoptredens en theater.
‘Voor de buitenwereld gold de ruimte een beetje als een heel kraakpand, terwijl het
niet zo was, er zaten ook nog steeds kunstenaars die betaalden voor hun ruimte. De hokjes
erachter werden uiteindelijk ook gekraakt door twee mensen. Een ander deel van het complex,
was een deel was een sportzaal, met daarboven een feestzaal, en dit is in de Leiden ook
belangrijk geweest, want dit was het KWJ gebouw. Het was in beheer bij de Leidse
Harmoniekapel, de zaal kon men voor van alles en nog wat huren, als je het maar schoon
opleverde. Toen ben ik daar op toevalliger wijze ook lid geworden, ik was ook muzikant in
Leiden. Omdat ik er naast woonde ben ik er in gerold en leerde ik de secretaris kennen, zo
kwam ik in het beheer over de zaal en heb ik daar ook zelf feesten georganiseerd.’ 106
Vanuit deze locatie organiseerde Lambert ook zijn eigen festival: ‘Gistermiddag ging
de Theaterie in het voormalig marinecomplex voor het publiek open.’t Lampival was
begonnen. Keiharde rock-and-rollmuziek, blues, Ierse folkmuziek, dromerige Nederlandse
vertolkingen tussen actueel cabaret en gemarineerde smartlappen.’ 107 Om deze panden te
kunnen behouden als cultureel centrum was Lambert betrokken bij de oprichting van
“stichting het Paleis” in 1981. “Het achtergrond idee van de stichting is dat kennis en
vaardigheden niet verloren mogen gaan. [..] De stichting kan de ruimtes in het complex zo
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efficiënt mogelijk beheren ten behoeve van cursusruimte, werkruimte voor kunstenaars,
exposities, muzikale workshops etc.”108 Hiermee wilde Lambert en de stichting het behoud
van gekraakte panden voor culturele projecten bewaken, want anders zouden deze gesloopt
worden. Ondanks de plannen van de gemeente werkte de stichting Paleis gewoon door om
van het complex “een paleis” te maken; ‘Wij willen de gemeente een alternatief bieden voor
haar oncreatieve plannen en willen Leidenaars hierin een opbouwende rol geven.’ 109

Gulden Vlies
In 1982 werd een pand aan de Breestraat gekraakt. 110 Omdat het gebouw al een tijd leegstond,
hadden krakers zich hier gevestigd. De krakers hadden briefcontact met de gemeente en
hadden het volgende geschreven: ‘Sinds donderdag 4 februari [1982] wordt het pand ‘Het
Gulden Vlies’ aan de Breestraat door ons bewoond. Zaterdagmorgen hebben wij het gebeuren
aan de diensthebbende agenten op het politiebureau gemeld. Het pand hebben wij in zeer
slechte staat aangetroffen [..] wij verzekeren u dat we alles ongemoeid laten. [..] ook zouden
wij graag zo snel mogelijk aansluitingen op gas, water en elektriciteit ontvangen, waar wij
volgens de wet ook recht op hebben. Het pand gebruiken wij voor bewoning (met 8 personen)
[..] De overblijvende ruimtes op de benedenverdieping willen wij voor sociaal-culturele
doeleinden ter beschikking stellen.’ 111
In de maanden dat de krakers het Gulden Vlies bewonen, hebben zij contact met de
gemeente en drukken zij bulletins met hun boodschap hierin: ‘Wat willen wij met dit pand?
Geschikt maken voor bewoning, de benedenruimten ter beschikking stellen aan sociaalculturele organisaties, waarvan er velen om ruimte schreeuwen. [..] De voordelen voor het
pand zijn de verkrotting wordt tegengegaan en de ruimtes worden door een relatief groot
aantal mensen gebruikt zowel voor bewoning als voor sociaal-cultureel gebruik.’ 112
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Gekraakt met een cultureel doel
In het begin van de jaren negentig kwam er een toename in kraken in Leiden. Ondanks de
steeds meer beklemmende wetgeving, waren er drie groepen die kraken zagen als een
mogelijkheid voor het vervullen van hun eigen belangen. Enerzijds was dit de groep culturele
krakers; kunstenaars die een atelierruimte nodig hadden en culturele projecten wilden
opzetten. Daarnaast was er een groep jongeren en Engelse werkmigranten die op zoek waren
naar woonruimte. Woonruimte was in deze periode, net zoals vandaag de dag, voornamelijk
erg duur en de wachtlijsten erg lang. In 1993 werd in het Leidsch Dagblad ee n groot artikel
gepubliceerd over een nieuwe generatie krakers in Leiden: ‘De kraakbeweging in Leiden is
actiever dan ooit. Een nieuwe generatie jongeren heeft de strijd aangebonden met
woningnood en leegstand. Maar in tegenstelling tot hun ‘gepensioneerde’ voorgangers uit de
tijd dat leuzen als ‘geen woning geen kroning’ de schuttingen sierden, kan de nieuwe lichting
krakers niet rekenen op sympathie van publiek, rechterlijke macht of overheden.’ 113
Door de economische omstandigheden in Groot-Brittannië was er een toestroom van
Engelse arbeidsmigranten in Nederland, ook in Leiden. Zij kraakten om een dak boven hun
hoofd te hebben, omdat andere manieren van wonen vrijwel onmogelijk waren voor deze
groep. ‘Wij zijn geen anarchistische of idealistische krakers. Daar zijn we te oud voor. We
willen alleen een dak boven ons hoofd.’ 114 Vertelde een Engelse kraker aan de krant.
De groep culturele krakers, kraakten niet vanuit woningnood. In het begin van de jaren
negentig werden er in Leiden drie panden gekraakt met een cultureel doel. In 1991 werd de
voormalige erotische bioscoop aan de Haarlemmerstraat gekraakt. Het doel van deze kraak
was het oprichten van een cultureel centrum. Wat eerst bioscoop de Rex was, werd nu
Cultureel centrum de X. Hier werden verschillend e culturele activiteiten en cursussen
georganiseerd, en werd er een filmhuis ingericht. In het filmhuis werden artistieke films
vertoond met een maatschappelijk thema. Naast films werden er ook theatervoorstellingen ten
tonele gebracht. Vanaf 1994 is het centrum niet langer een kraaklocaties maar een betaald de
organisatie huur voor de locatie. 115
In 1993 kraakt een groepje jongeren een pand aan het spoor, het voormalige gebouw
van het bedrijf Van Gend en Loos. De sluiting van een discotheek in Leiden was voor de
groep de aanzet tot het kraken met als doel een nieuwe feestlocatie te organiseren. Daarnaast
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hadden ze het pand ook bewoond en nog andere culturele doeleinden voor ogen. ‘De nieuwe
bewoners van het pand aan het spoor willen meer dan alleen houseparties organiseren. Er
zitten kunstschilders bij, een dansgroepje oefent in de bovenruimte en ze zijn alvast van plan
computers te kopen voor kunstzinnige lichtshows.’

116

Kunstenaars in Haagweg 4
In het begin van de jaren negentig, was Lambert betrokken bij de kraakactie van de Haagweg.
In 1993 werd de voormalige technische school gekraakt, door een groep kunstenaars om hier
ateliers te kunnen vestigen. Het kraken begon als een protestactie tegen het beleid voor
kunstenaars. Uiteindelijk heeft de protestactie geleid tot het in gebruik nemen van het pand als
woon en werkruimte. De organisatie om het pand te onderhouden bleek echter een stuk
ingewikkelder dan verwacht. Omdat het een zeer groot pand was en er veel mensen verbleven
was een interne structuur van belang. Maar omdat iedereen een eigen anarchistische
levensstijl wil toepassen, is een democratie erg moeilijk te bereiken. Lambert heeft hier het
volgende over verteld in het interview:
‘Ja, er ontstaat wel iets, maar iedereen wil ook een democratie. Een te grote democratie,
werkt niet altijd omdat sommige mensen besluiten tegenhouden, soms puur uit persoonlijke
onvrede. [..] Soms zijn ze niet in staat om groter te denken dan alleen voor hun eigen belang,
en dan kan democratie heel erg frustrerend zijn. [..] Waar het ook op stuk gelopen is, dat heel
veel mensen in het begin niet doorhadden dat zo’n groot pand ook geld nodig heeft. Er zijn
ellendig lange discussies geweest puur en alleen over geld, vooral in het begin, van jongens
we moeten wel geld in het potje stoppen, want het onderhouden kost gewoon geld! Sommige
die het maar voor vanzelfsprekend aannemen, en zelf niets willen doen. [..] Zo’n pand met
honderd mensen, om dat te laten samenwerken op een democratische manier, om het overeind
te houden, die groep is te groot. Het is ook bekend van groepsprocessen, dat als de groep
groter wordt dan een man of dertig, dan ontstaan er subgroepen. Ik heb later gedacht, hadden
we toch maar het pand fysiek in tweeën gedeeld, met twee voordeuren. Er zaten meer dan
honderd mensen, maar het grootste deel was puur atelier. Op het hoogtepunt waren er zestien
bewoners, die er echt woonden, die bewoning was belangrijk omdat je dan een
verantwoordelijk toezicht hebt. Sommige mensen daar hadden alleen een atelier en zag je
maar een keer per week.’ Uiteindelijk is het pand aan de Haagweg gekocht door de gemeente
in 1995, waar er een gesubsidieerd kunstcentrum van werd gemaakt. De kunstenaars konden
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hier hun ateliers behouden tegen betaling van huur aan de gemeente. 117
Met deze drie kraakacties in de jaren negentig kwam sterk naar voren dat kraken ook
gebeurt vanuit een ander doel dan alleen het wonen. In de jaren zeventig werd een combinatie
van woon-werkruimte en het wonen in woongroepen als ideaal werd gezien. In het midden
van de jaren tachtig was er een daling in kraken, dit kwam door ontmoediging door
radicalisering en afnemend idealisme. 118 In Leiden bleef de Vrijplaats bestaan en werd er hier
en daar nog wel gekraakt. In de jaren negentig is de nieuwe generatie zichtbaar die vooral met
een kunstzinnig en cultureel doel kraakt; ‘Wie in Leiden de gebaande paden bewandelt, komt
op kunstgebied meestal niet ver. Wachten tot de gemeente atelierruimte beschikbaar stelt?
Dan kun je wachten tot je een ons weegt. Kunstenaars hebben meestal niet zoveel geduld. Als
ze de kans krijgen, ondernemen ze zelf wel iets. Ongeduld en ondernemerschap hebben de
laatste jaren geresulteerd in een aantal nieuwe Leidse kunstbolwerken.’ 119
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2.3 In hoeverre vond er radicalisering plaats in Leiden?
Omdat kraken in de meeste gevallen wordt gezien als huisvredebreuk, heeft het ook negatieve
reacties teweeggebracht. Als verzet tegen ontruimingen barricadeerden de krakers de panden,
en gebruikten zij geweld tegen de politie. Daarnaast werden er ook middelen ingezet om
krakers te ontmoedigen om een pand te kraken. Zo werden er knokploegen ingehuurd of werd
er ‘bouvier-bewaking’ 120 ingezet om panden te beveiligen tegen het kraken. In de kranten
stonden stukken over krakers die klachten hadden over het geweld dat tegen hen werd
gebruikt. De knokploegen en de inzet van honden, leidde n tot een reëel gevaar tot
verwonding. ‘We kraken niet voor onze lol [..] Hoe hoog de nood is van de mensen die hier
zitten blijkt wel uit het feit dat zij kraken ondanks het herhaaldeijl optreden van knokploegen
in Leiden. Maar we laten ons er nu niet uitslaan. Als er een knokploeg komt, zullen we ook
knokken voor onze woonruimte.’ 121
In 1977 werd er in de Vestestraat geweld gebruikt om de krakers uit het pand te
zetten. ‘Bij een kraakpand in de Vestestraat hebben zich [..] enige wildwest-achtige taferelen
voorgedaan. Vijftien à twintig met ijzeren staven en bijlen gewapende mannen wilden op
gewelddadige wijze de krakers, die vroeger aan de Morssingel hebben gewoond, uit het huis
zetten.’ 122
Vooral in de periode van 1980 is er een toenemende ongerustheid terug te zien over de
confrontaties met de krakers. ‘Mobiele eenheden van de politie krijgen steeds meer werk aan
het ontruimen van gekraakte panden. Gingen krakers voorheen op last van de rechter
“vrijwillig” uit hun pand, steeds vaker proberen zij nu ondanks het rechterlijk vonnis in hun
nadeel hun pand te behouden door het te barricaderen.’ 123 Er zijn een aantal optredens van de
politie geregistreerd die duiden van overmatige agressie tegenover de krakers. Een daarvan
stond in de krant in 1981.Een woordvoerder van de kraakbeweging sprak over het agressieve
politieoptreden tijdens een kraakactie: ‘Zonder te controleren of er van huisrecht sprake was,
stormde de politie het pand binnen, pistolen werden getrokken, woordvoerders tegen de muur
gegooid, pistolen tegen het hoofd gezet. Handboeien om en naar de cel.’ 124
In Leiden zijn er geen situaties ontstaan zoals de hevige ontruimingen in Amsterdam,
waarbij er tanks aan te pas moesten komen om de barricaden te doorbreken. De actie van
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‘geen woning, geen kroning’ van 30 april 1980 is echter niet aan Leiden ontgaan. De Leidse
krakers hadden voor deze dag een actieplan ingericht en er werden meerdere panden
gekraakt. In de Leidse Courant van 1 mei 1980 werd het volgende geschreven: ‘De
aangekondigde nationale demonstratieve kraakgolf heeft gister ook veel Leidse
woningzoekenden geïnspireerd tot het kraken van leegstaande panden. De acties van de
Leidse krakers hebben in de stad veel belangstelling getrokken. [..] Er werden in de loop van
de dag in totaal drie panden gekraakt: twee aan de Oude Singel en een aan de
Prinsessekade.’ 125
De confrontatie tussen krakers en knokploegen leidde tot de betrokkenheid van de
politie. Veel van de kraakacties mislukte hierdoor. Ook hadden eigenaren van leegstaande
panden maatregelen genomen, door tijdelijke huurders in het pand te zetten. 126

Figuur 14. De kraakactie van het pand aan de Prinsessekade, in: Leidse Courant 1-5-1980
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Wat de radicalisering betreft, gaat het niet alleen om radicalisering in verzet bij
ontruimingen, maar ook de radicalisering binnen de beweging. 127 Een beduidend verschil is
de aanwezigheid van verschillende stromingen binnen de kraakbeweging. In een deel van de
beweging vond er ‘autonomisering’ plaats. Dit is een idealisme van anarchie in de vorm van
radicaal anti-statelijke ideologie. Deze autonomen, staan vaak los van de rest van de
beweging. Autonoom links worden dan ook onderscheiden van de algemene tegenbeweging
die ontstaan vanaf de jaren zestig, omdat deze een stuk radicaler is en meer gericht is op
onafhankelijk radicaal gedrag. 128 Emancipatiebewegingen, zoals de vrouwen- en
homobeweging, zijn gericht op het bestendigen van collectieve identiteiten die voornamelijk
ontleend worden aan de interactie die plaatsvindt binnen de eigen groep. De ‘tegenculturele’
bewegingen ontlenen hun identiteit aan confrontaties;met andere groepen en met de staat.
Binnen de tegenbeweging vallen de militante aanhangers van de kraakbeweging, deze staan
bekend als de autonomen. 129
Vooral in de jaren tachtig kwam de autonome cultuur op, een tijd waarin punk en
nihilisme een groot aspect vormde van de jeugdcultuur. Ten aanzien van de autonomen in
Leiden was kritiek; ‘Doorgeflipte autonome bewegingen. Kraken een pand dat allang
bewoond is. Gooien ruiten in bij de Hema omdat dat kapitalistisch is. Ze brengen de serieuze
kraakbeweging op deze manier in diskrediet.’ 130 In Leiden was de aanwezigheid van
autonomen voorstelbaar kleiner dan in Amsterdam, een mogelijke verklaring voor het
uitblijven van hevige rellen en geweld in Leiden.
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Conclusie
De hoofdvraag van dit onderzoek is; Waarom werd de kraakbeweging meer dan een beweging
die een oplossing zocht voor de woningnood? Uit het onderzoek is gebleken dat de
kraakbeweging in Leiden heeft bijgedragen aan een draagvlak voor culturele en
maatschappelijke bewegingen.
De kraakbeweging kan worden gezien als een beweging die een alternatieve visie op
de stedelijke inrichting en maatschappij uitte door een eigen invulling te geven aan de
gekraakte panden. Hierin werkten zij aan een omgeving waarin meer mogelijk was dan alleen
wonen. Woningnood in combinatie met leegstand was ook in Leiden een belangrijke reden
om te kraken. Maar er zijn ook kraakacties geweest waarbij woningnood niet of nauwelijks
een rol speelde. Zoals bij de Vrijplaats in de Koppenhinksteeg, de kunstenaars in het
Haagweg4 gebouw en de Cultureel centrum de X. Bij veel van de andere kraaklocaties was
het vervullen van woonruimte de eerste behoefte en maar werden culturele en
maatschappelijke doeleinden wel tot uiting gebracht. Door de over het algemeen aanwezige
linkse cultuur bood de kraakbeweging een draagvlak voor nieuwe bewegingen met linkse
idealen.
De kraakbeweging in Leiden was kleinschaliger dan in Amsterdam. Hierdoor heeft de
kraakbeweging in Leiden een ander karakter gekregen, en heeft het andere doeleindes weten
te bereiken. Door meer te richten op een alternatieve levensvorm dan op de strijd om
huisvesting, is er in Leiden een kraakcultuur ontstaan die tot op de dag van vandaag nog
altijd een sociale en maatschappelijke bijdrage tracht te leveren. De Vrijplaats, tegenwoordig
gevestigd aan de Middelstegracht, heeft aan de Koppenhinksteeg jaren lang een sociaal en
cultureel doel gehad, waarbij er een draagvlak van allerlei verschillende groepen werd
gecreëerd. Door radicalisering te voorkomen en juist betrokken te raken in de politiek, is de
situatie in Leiden anders verlopen dan in Amsterdam.
De kraakbeweging valt te plaatsen in de theorie van de Civil Society. Door
gezamenlijke activiteiten en acties te ondernemen, ontstaat er een buitenparlementaire
situatie. Door betrokken te zijn bij de politiek, zich hier tegen te verzetten en collectief actie te
ondernemen heeft de kraakbeweging een rol als sociale beweging in een stedelijke omgeving.
Door kritiek op de woningnood te uiten en aan te pakken door het b ezetten van leegstaande
panden, werd er een omgeving gecreëerd waarbij naast bewoning, meerdere doeleinden
mogelijk waren. De alternatieve levenshouding leidde tot initiatieven, uitlopend van
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vegetarische eetcafés tot ateliers voor kunstenaars. Kraken gebeurt vanuit verschillende
doelen, hierdoor ontstaat er een draagvlak voor andere ideologische stromingen binnen de
kraakbeweging, die hier tot uiting kunnen worden gebracht. De gedachte dat een kraker alleen
gericht is op woningnood en de kraakbeweging, is te oppervlakkig. Uit dit onderzoek is
gebleken dat mensen binnen de kraakbeweging vaak betrokken waren bij verschillende linkse
idealen. De gekraakte panden vormden de juiste omgeving om deze cultuur en leefstijl te
kunnen verwezenlijken. Ondanks deze georganiseerde infrastructuur van verschillende
culturele en maatschappelijke inrichting, is wel gebleken dat het veel van het aanbod vooral
beperkt blijft tot de mensen die actief zijn in de kraakbeweging.
De situatie van de kraakbeweging in Leiden heeft laten zien dat er een breed draagvlak
ontstaat, waar verschillende groepen mensen bij elkaar kwamen, en zo hun idealen
probeerden te verwezenlijken. Kraken was en is een manier om een inrichting te geven aan
een alternatieve levensstijl, waarbij niet alleen wonen van belang was, maar de combinatie
van wonen, werken en leven. Door creatieve invulling en het combineren van woon- en
werkruimte werd het mogelijk om aan verschillende idealen vorm te geven; ‘Kraken om iets
te maken.’131

131

Interview Lambert Wouda, 10-10-2014
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