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INLEIDING

De jaren zestig en zeventig waren de jaren van verandering en actie. Een proces van

ideologisering en politisering voltrok zich en maalfe een einde aan de betrekkelijke rust
die de Nederlandse samenleving in de jaren vijftig had gekenmerkt. Nederlanders werden

'kritisch' en 'bewust' en wilden hun maatschappelijk engagement op verschillende
manieren tot uiting brengen. 'Actie' werd het sleutelwoord. Actiegroepen en actiecomités
werden uit de grond gestampt. De tijd was rijp voor het ontstaan van protestbewegingen

in vele soorten en maten, zoals de studentenbeweging, de milieubeweging,

de

vredesbeweging en de kraakbeweging.t

In deze scriptie wil ik mij bezighouden met één van die opkomende protestbewegingen, te weten de kraakbeweging. Hoewel er in de jaren zestig ook al werd
gekraakt, kwam deze beweging pas tot volle onþlooiing in de tweede helft van de jaren
zeventig, toen er in diverse plaatsen in Nederland kraakgroepen werden opgericht. Het
kenmerk van de kraakbeweging is dat zli altijd in sterke mate stedelijk georiënteerd is
geweest. De organisatie van krakers vond voornamelijk plaats in stedelijke kraakgroepen,

die de belangen van krakers behartigden en probeerden te bereiken dat gemeentebesturen
meer aandacht besteedden aan woningbouw voor jongeren en bestrijding van leegstand.
Inherent aan deze stedelijke orientatie is dat het onderzoek naar de kraakbeweging
voornamehjk op het stedelijk niveau moet plaatsvinden.

In deze scriptie wil ik mij richten op de stad læiden, waar de organisatie van krakers
in de oprichting van de læidse Kraakbond. Dit

aan het begin van 1978 gestalte kreeg

onderzoek naar de kraakbeweging in l-eiden is een onderzoek naar het ontstaan en de

ontwikkeling van die beweging. De vraag die daarbij centraal staat, is de volgende: Hoe
kunnen ontstaan en ontwikkeling van de kraakbeweging in læiden in de late jaren zeventig
en vroege jaren tachtig verklaard worden

1 W.J. van Noort, L.rW. Huberts, L.
co lle

J
tJ

ctiev e actie (AssenlMaastricht 1987)

3

?

Rademaker, Protesl en pressie. Een systetnatische analyse van

1-58.
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De veronderstelling die aan deze vraag ten grondslag heeft gelegen, is dat de
geschiedenis van de kraakbeweging in Iæiden 'anders' is verlopen dan die in andere
steden. Over het algemeen leeft het idee dat de kraakbeweging in Iæiden eigenlijk

helemaal niet van de grond is gekomen, of in elk geval niet veel heeft voorgesteld.2 Het

feit dat er in de bestaande studies over de kraakbeweging vrijwel geen aandacht aan

Iriden wordt geschonken heeft misschien

aan deze gedachte bijgedragen.3

Om uit te zoeken of dit daadwerkelijk zo is geweest, is het nodig ontstaan en

ontwikkeling van de kraakbeweging in Iæiden te vergelijken met ontstaan en ontwikkeling
van die beweging in andere steden. Omdat het in verband met de omvang van het
onderzoek niet mogelijk was een groot aantal steden te onderzoeken, heb ik mij beperkt

tot een vergelijking met slechts één stad, te weten Utrecht. Dat de keus hierbij op Utrecht
is gevallen heeft te maken met het feit dat Utrecht, net als Iæiden, een typische studentenstad is. Daarnaast speelde mee dat er over de geschiedenis van de kraakbeweging in

Utrecht al een tamelijk uitgebreide studie verschenen is.a

In mijn onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de kraakbeweging in
Iæiden heb ik gebruik gemaakl van het model en het bijbehorende analyseschema zoals
dat is opgesteld door Van Noort, Huberts en Rademaket' (zie analyseschema).

2 In d"

beginfase van mijn onderzoek werd ik, nadat ik vertelde waar ik mij mee bezig hield, vaak
geconfronteerd met reacties als "een kráákbeweging in Leiden ?", "bestaat dat dan in Leiden ?". Kennelijk
denken veel mensen dat de opkomst van protestbewegingen als de k¡aakbeweging aan Leiden voorbij is gegaan.
3

a

Afgezien van de studie van Ton van der Pennen e.a., Kraken en volkshuisvesting (Leiden 1983).

Bedoeld wordt:

J. W. van Noort, De effecten

van de kraakbeweging op de besluitvonnittg

van

gemeentelijke overheden. (Leiden 1984)

Dat de keus in dit opzicht niet op Amsterdam is gevallen, heeft te maken met het feit dat Amsterdam,

als

hoofdstad van Nederland, in diverse opzichten een uitzonderingspositie inneemt. Amsterdam is in de eerste plaats
een internationaal georienteerde stad en pas daarna een sfudentenstad.

5 Zi" uoo, een uitgebreide beschrijving van het analyseschema: Van Noort e.a., Protest enpressie
I

.J

tJ

j
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Analyseschema

1. Ontstaan:
x aanleiding

* initiatiefnemers
* recrutering

aanhang

2. Structuur:
* rechtsvorm

* functionalisatie (de taakverdeling op één niveau)
* verticale differentiatie (het aant¿l niveau's van een organisatie)

3. Ideologie, doelstellingen en eisen:
* revolutionair I reformistisch / conservatief / reactionair

4. Hulpmiddelen:
* menskracht: kaderleden, deelnemers, betrokkenen

*

aansporingen: sociale, doel-, beloningsaansporingen

* geld & faciliteiten
* contributies en donaties
* subsidies
* eigen activiteiten
* deskundigheid
* inhoudelijk
* organisatorisch en strategisch

x contacten

5. Strategieën

* overhalen /

6. Externe relaties

argumenteren

/

demonstrercn

/

procederen

/

contesteren

* overheid
* andere protest- en pressie-organisaties
* samenwerking / spontane taakverdeling / concurrentie / conflict

J
U
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Van Noort, Huberts en Rademaker hebben zich bij het opstellen van dit schema, dat
overigens niet pretendeert een volledige verklaring voor ontstaan en ontwikkeling van
sociale bewegingsorganisaties te kunnen geven, doch slechts aandachtspunten aangeeft, in

belangrijke mate laten inspireren door de geschriften van McCarthy en Zald6, die als
belangrijkste vertolkers van de Resource Mobilisation Approach te boek staan.

De Resource Mobilisation ApproachT (RMA) is een benadering van sociale
bewegingen die aan het eind van de jaren zeventig populair werd. Het kan beschouwd
worden als een reactie op de tot dan toe gangbare Relative Deprivation-benadering.
Volgens deze Relative Deprivation-benadering moet de verklaring voor het feit dat
mensen in sociale bewegingen participeren, gezocht worden in individuele motieven,

namelijk de discrepantie tussen wat iemand heeft en wat iemand verwacht te krijgen.
Hoewel McCarthy enZald niet ontkennen dat dat een factor is die meespeelt, verklaren

zij de opkomst van sociale bewegingen toch met name met behulp van sociale factoren,
zoals de toename van de hoeveelheid tijd die men zelf

n

kan delen, de stijging van de

welvaart, de steeds belangrijker rol van de media en de gestegen alternatieve carrière
mogelijkheden.

Zij beschouwen

sociale bewegingen als conglomeraten van organisaties

die bepaalde hulpmiddelen, strategieën en tactieken aanwenden en relaties en contacten
aangaan om hun doelen te bereiken. De beschikbaarheid en benutting van 'resources'

(hulpmiddelen), een organisatorische structuur, een netwerk waaruit mensen gerecruteerd
kunnen worden en politieke mogelijkheden zijn in dat opzicht van groot belang.
Behalve de Resource Mobilisation Approach en de Relative Deprivation-benadering
bestaan er uiteraard nog diverse andere benaderingen van sociale bewegingen, met elk

hun eigen aandachtspunten. De meeste van die benaderingen, zoals de (massa-)
psychologische benadering van Iæ Bon, de 'collective behavior'-benadering van Turner

&

Killian en de 'strucfural strain'-benadering van Smelser, zijn echter heden ten dage al

6 Bedoeld worden de werken: J.D. McCarthy en M.N. Zald, Ihe tends of social movements in A¡nerica.
Professionalization and resource mobilisation (Morristown 1973) en J.D. McCarthy en M.N. Zald, 'Social
movements. A partial theory', American Journal of Sociology 82 (1979) l2I2-I241.

7 Zie voo, een uitgebreide beschrijving van de benaderingen van sociale bewegingen, de rol van de RMA
daarin en de kritiek daarop onder andere: Wim van Noort, .B¿vlogen bewegingen. Een vergelijking van de antikernenergie-, krqak- en milieubewegrzg (Amsterdam 1988) 22-47.

J
lc
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verouderd. Eigenlijk kan men wel stellen dat op dit moment slechts twee benaderingen de

toon aangeven. Dat zljn aan de ene kant de door mij gebruikte Resource Mobilisation
approach, en aan de andere kant de, eveneens van recente datum, New Social Movements
Approach.
De belangrijlate reden waarom ik met ûame gebruik heb gemaakf van de inzichten van
de RMA, is gelegen in het feit dat de RMA op het praktische vlak een belangrijk

voordeel biedt boven de New Social Movements Approach. De New Social Movements
Approach zich richt namelijk voornamelljk op het macro-nivo. De aandacht gaat vooral

uit naar globale veranderingsprocessen op het sociale en culturele vlak. Het gevaar van
het verzanden in algemene vaagheid is in dat opzicht niet ondenkbeeldig. De RMA richt

zich daarentegen op een kleinschaliger nivo, het nivo van concrete bewegingsorganisaties.

In een verregaand georganiseerde samenleving als de onze, biedt zo'rt benadering grote
praktische voordelen. Bovendien geeft de benadering de onderzoeker een aantal concrete
aandachtspunten, hetgeen de overzichtelijkheid in belangrijke mate bevordert. Ondanks

dat, moet het belang van de aandachtspunten die de New Social Movements Approach
naar voren brengt niet onderschat worden. Van Noort, Huberts en Rademaker hebben dan

ook tevens culturele elementen, zoals bijvoorbeeld ideologie, uit de New Social
Movements Approach in hun analyseschema opgenomen.

Het onderzoek naar de Leidse kraakbeweging heb ik opgesplitst in een aantal
afzonderlijke delen, te weten het globale verloop van de geschiedenis van de kraakbeweging in læiden, de analyse daarvan met behulp van bovenstaand analyseschema van

Van Noort, Huberts en Rademaker, de vergelijking met de beweging in Utrecht, de
evaluatie van de verschillen die dat opleverde en tenslotte daaruit voortvloeiend de

mogelijke verklaring voor het ontstaan en de ontwikkeling van die beweging. De opbouw
van de scriptie is dienovereenkomstig.
Deze inleiding wil ik afsluiten met een nadere omschrijving van de begrippen 'kraken'

en 'kraakbeweging'. Onder 'kraken' versta ik: het zonder toestemming van de
rechthebbende en zonder enig juridisch recht in gebruik nemen enlof houden van een niet

1
I

I
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in gebruik zijnd pand of deel daarvan.s Dit was in het Nederlands strafrecht pas strafbaar
als het gekraakte pand feitelük bU een ander in gebruik was. Onder 'kraakbeweging'
verst¿ ik ænslotte een samenstel van individuen en protest- en pressiegroepen, die door te

kraken woningnood en leegstand willen bestrijden, alsmede hun activiteiten.e

8

D"finiti" ontleend aan A.H. Dijst, De blaem der natie in Amsterdam. Kraken, subcultuur en het probleem
van orde (Iæiden 1986) 5. Zie voor een inventarisatie van de in omloop zijnde definities van kraken en de
verschillen tussen vormen van kraakacties en kraakobjecæn Dijst, De bloem der natie, I-50.
9

Van Noort, De effecten,34.
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DEEL 1 De geschiedenis yan de Leidse kraakbeweging

Hoofdstuk
In

1

De eerste buurt- en kraakacties (1965

-

1974)

de jaren zestig en zeventig was Iæiden een probleemst¿d. De twee grootste problemen

waar de stad mee worstelde, waren de verpaupering van de binnenstad en de enorme

woningnood.l Omdat beide problemen in diverse opzichten met elkaar samenhingen, kon
de gemeente voor de oplossing ervan niet volstaan met een aantal losse ad hoc
maatregelen. De complexiteit van de problematiek vereiste een brede aanpak, zoals werd
voorgestaan in het door de gemeente gelanceerde stadsvernieuwingsproject, dat onder
andere krotopruiming, sanering van verpauperde buurten en bouw van nieuwe woningen

en wijken behelsde.

Bij de uitvoering van die grootse plannen stuitte de gemeente echter op een

aantal

moeilijk*reden. In de eerste plaats had de gemeente læiden de grenzen van haar grondgebied bereikt, waardoor het onmogelijk was het woningaanbod door middel van de bouw

van nieuwe wijken te vergroten. Pas toen het de gemeente in 1966 lukte het grondgebied

via een herindeling van de gemeentegrenzen te verdubbelen, kon begonnen worden met de
uitvoering van nieuwbouwprojecten, zoals de bouw van de Merenwijk.2 Een tweede
moeilijkheid vormden de financiele problemen van de gemeente. Geld voor een
slagvaardig sloop- en bouwbeleid in de verpauperde buurten was er niet. Sommige voor
sloop bestemde panden bleven nog lange tijd overeind staan en werden gekraakt. Andere
werden, terwijl het buurhuis nog bewoond werd, wél gesloopt. Door de halfslachtige
maatregelen veranderden de krottenwijken in erbarmelijke afbraakbuurten.

1

Cor Smit, 'FÆn troosteloze aanblik: Leiden in de jaren zestig'
zestig. Actie, kunst en cultuur in Leiden (Leiden 1989) 17-28.
2

in:

Doris Wintgens Hötte ed., De jaren

L"id"n zoals het was. De geschiedenis van onze eeuw lY (ZwolIe lgg4) 92,

3

3

93

lbid"*, 93; Smit, 'Een troosteloze aanblik', 20-23; Jaak Slangen, "'Ouwe lullen motten weg". Studentenprotest, acties en het alternatieve circuit in Leiden in de late jaren zestig. Een beeldverhaal.' in: Wintgens Hötte,
De

jaren zestig,29-52, aldaar 45.
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De woede van de krottenwijkbewoners over de woonellende en het falende
gemeentelijk beleid kropte zich ondertussen op. Aan het eind van de jaren zestig sloeg de

vlam in de pan. Het eerste buurtverzet dat in Iæiden plaatsvond, voltrok zich in de zomer
van L969, in het V/aardgrachtgebied, één van de krottenbuurten waar zich bovenstaand
'allertriest stuk tragiek'a afspeelde. Aanleiding was de sloop van een door kunstenaars
gekraakte woning aan de'Waardgracht. Studenten, politieke activisten en boze buurtbewoners pikten het niet langer en belegden een buurtvergadering. Onder de leus 'De

Waard is beter waard' trokken de buurtbewoners in optocht naar de ambtswoning van
burgemeester Van der Willigen.

De bewonersactie in het Waardgrachtgebied was het begin van een lange reeks acties
tegen de verschillende aspecten van de wijdverspreide woonellende. Buurt- en

actiecomités schoten als paddestoelen uit de grond.s

Het kraken mocht zich met de opkomst van deze actiebeweging in een toenemende
belangstelling verheugen. Het in het kielzog van het buurtverzet opgerichte Comité
Woningnood ging zich actief bezighouden met het kraken van leegstaande en veelal voor
sloop bestemde woningen. Hierdoor kregen deze tot dan toe overwegend
ongeorganiseerde en individuele acties van woningzoekende Iæidenaren voor korte tijd
een extra dimensie.

Voor korte tijd, want omstreeks 1971 kwam het al tot een splitsing in

het voornamelijk uit PSP-ers en leden van de Algemene Iæidse Studenten Vereniging
bestaande Comité Woningnood. De organisaties die na de splitsing verder gingen, de

Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) en het l-eids Huurders Comité (LHC),
hielden zich niet meer met de kraakproblematiek bezig. De BHW moest niets hebben van
krakers en 'hasj-paffers'. Het LHC legde zich voornamelijk toe op acties tegen
huurverhogingen.

l

-J

ri

a

S*it,

s

Ltidrn zoals het was, 94,95.

'Een troostelo ze aanblik' ,

2l
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Samenvattend kan gezegd worden dat vele Iæidenaren in deze periode in opstand

kwamen tegen de woningnood, de woonellende en het falende gemeentelijk beleid. Door

middel van buurt-acties en het kraken van leegstaande panden namen zij het heft in eigen
hand. Van een zelfstandig georganiseerde kraakbeweging was nog geen sprake.

9
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Hoofdstuk 2 Opkomst van de kraakbeweging (L974 - 1980)
Intussen nam de gemeente de stadsvernieuwing voortvarend ter hand. In opdracht van de
gemeente werden diverse nieuwbouwprojecten gestart. Ondanks het feit dat het absolute
aantal woningen met de realisering van die projecten toenam, daalde het aantal woningzoekenden niet. De woningnood bleef voortbestaan.ó
Ondanks deze voortvarendheid groeide de kritiek op het gemeentelijk

volkshuisvestingsbeleid. Deze kritiek concentreerde zich op een aantal thema's. Fén van
die thema's was dat het beleid van de gemeente ten aanzien van de nieuwbouwprojecten

niet was afgestemd op de acute nood van de grote groep woningzoekenden. Terwijl de
groep woningzoekenden voor een belangrijk deel bestond uit mensen uit de lagere
inkomensklassen en de vraag naar goedkope huurwoningen dus groot was, bevorderde de
gemeente de bouw van aan de ene kant dure huurwoningen en aan de andere kant

koopwoningen in de vrije sector.T De redenatie hierachter was dat de mensen met de
hogere inkomens varøelf wel vanuit hun relatief goedkope huurwoningen zouden
doorstromen naar de luxe nieuwbouwwoningen. Dit zogenaamde doorstromingsprincipe

werkfe echter in de praktijk niet. De woningen waren praktisch niet te verkopen of te
verhuren en waren gedoemd lange tijd leeg te staan. Bekende voorbeelden hiervan zijn de

Merenwijk, het Galgewatercomplex en het Waardeiland.
Bovendien hield de gemeente in het bouwbeleid geen rekening met de verandering die

zich in de woonwensen voordeed. Voor steeds meer jongeren was het niet meer
vanzelfsprekend dat zij meteen nadat zij uit het ouderlijk huis waren vertrokken, in
gezinsverband gingen wonen. Onder de jongeren leefde in toenemende mate de behoefte
eerst een tijdje zelfstandig te wonen. Het aantal één- en tweepersoons huishoudens steeg
dan ook gestaag.s Deze ontwikkeling werd nog versterkf doordat het aantal studerenden

6

Zi" uoo, het aantal bij het Gemeentelijk Bureau Huisvesting geregistreerde woningzoekenden Tabel IIa en
voor het totale aantal geregistreerde woningzoekenden Tabel IIb.

ri

7

Leidse Kraakbond, 'Kraken of gekraakt worden'

8

Zi" hi".uoor Tabel IIc.

l,

2.
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aan de Iæidse universiteit steeg en l-eiden te maken kreeg met een grotere toestroom van

jongeren. De gemeente bleef echter, met het doorstromingsprincipe in het achterhoofd,
vasthouden aan de bouw van eengezinswoningen met drie en vier kamers.e

Met de huisvesting van de groeiende groep jongeren hield de gemeente zich eigenlijk
helemaal niet bezig.

Zijlíet het over aan twee stichtingen, de Stichting

Iæidse Studenten

Huisvesting (SLS) en de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ). Wel was in
L975 op instigatie van staatssecretaris Van Dam de Stuurgroep Alleenstaanden en
Tweepersoons huishoudens in de regio Iæiden ingesteld, die tot taak had de huisvestings-

situatie van de één- en tweepersoons huishoudens te verbeteren.lo De Stuurgroep ging

zich bezighouden met een onderzoek naar de woonwensen en behoeften van één- en
tweepersoons huishoudens en concludeerde in 1978 dat er 3050 zogenaamde HATeenheden gebouwd dienden te worden.ll

Een derde thema in de toenemende kritiek was het gemeentelijk beleid ten aanzien van
de leegstand. In de jaren zeventig was het aantal leegstaande woningen in Iæiden
toegenomen, met name de leegstand van nog voor bewoning geschikte woningen.r2

Dit

had verschillende oorzaken. Een van die oorzaken was, zoals hierboven al ter sprake is

gekomen, de slecht functionerende doorstroming naar de nieuwbouwwoningen. Een
andere niet onbelangrijke oorzaak was speculatie. Met het stijgen van de grondprijzen

werd het steeds aantrekkelijker woningen leeg te laten staan; een leegstaand huis brengt
immers meer op dan een bewoond huis. Hoewel de gemeente op grond van de
Woonruimtewet bevoegd was leegstaande ruimten te vorderen en zij met dat doel een
vorderingscommissie had ingesteld, werd er als gevolg van de moeilijke juridische

9

Ton uun der Pennen e.a., Kraken en Volkshuisvesting (Leiden 1983) 120-122.

10

Dit in tegenstelling tot wat Van der Pennen beweert, namelijk dat de Stuurgroep rond 1978 opgericht zou
(Van
zijn.
der Pennen, 1983: 113). Ik baseer mij op: Harkolien Meinsma, De daken verdeeld in Leiden. Een
analyse van de woonruimteverdeling (Amsterdam 1980) 56; Rechtswinkel Leiden, Konsept Woonboek '79 -'80,
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Archief Leidse Kraakbond 1978-1985 (Archief KB) 8.

rr

Regionaal Rapporr Leiden. Woonwensenondenoek alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (Leiden

1978).
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procedures vrijwel niet tegen de leegstand opgetreden.l3 Bovendien voerde de gemeente
een selectief vorderingsbeleid. In plaats van op te treden tegen de leegstaande woningen

van beruchte speculanten als De Bolster en Fakkel, vorderde zij voornamelijk woningen
van de kleinere speculanten en woningen die illegaal bewoond werden.la
Intussen was, uit onvrede over het beleid van de gemeente ten aanzien van de

jongerenhuisvesting en de gang van zaken binnen de Stuurgroep Alleenstaanden en
Tweepersoonshuishoudens in de regio Iæiden, eind 1976 een nieuwe actiegroep opgericht:
het Komitee Iedereen

Wil Wonen. Het comité

\ryas een

'breed komitee', een

overkoepelende organisatie waarbij diverse organisaties, zoals de Beweging van Werkende
Jongeren (KV/J) en de FNV waren aangesloten. Het comité hield zich het eerste jaar

voornamelijk bezig met het bekritiseren en beïnvloeden van de werkzaamheden van de
Stuurgroep

. Zo had zij onder andere kritiek op de uitkomst van het onderzoek dat er maar

3050 HAT-eenheden gebouwd hoefden te worden. Volgens de actievoerders was dat veel
te weinig. Het Komitee ledereen Wil Wonen kwam echter al snel tot de slotsom dat dit
niet veel opleverde en ging zich derhalve beraden op andere vonnen van actie, zoals
handtekeningenacties en het steunen van kraakacties.15

Een andere organisatie die rond 1976 werd opgericht en zich onder andere bezighield
met de vele facetten van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente, was de Muurkrantorganisatie. Het doel van deze voornamelijk uit jongeren bestaande organisatie was
tweeledig. In de eerste plaats wilde de organisatie door middel van het maken van een

Muurkrant, die in de stad werd opgehangen, de læidse bevolking voorzien van een andere

kijk op het nieuws. In de Muurkrant kwamen onderwerpen en misstanden

aan de orde die

de gevestigde pers onaangeroerd liet. De tweede doelstelling van de Muurkrantorganisatie was 'organiserend op te treden naar grotere delen van de bevolking toe'16.

13

Noto inzake leegstand Gemeente Leiden (Leiden 1981)

\a

De Stadskrant I (1981) nr.9.

ls IISG, Archief KB, Konsept Woonboek 8,

i6 H"lq""ru"rslag
197
l
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9.

over de notulen, Gemeente Archief Leiden (GA Leiden), A¡chief Muurkrant Leiden

6-1981 (Archief MK).
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De organisatie zag daartoe grote mogelijkheden in het wijkwerk. Van het begin af aan
spanden Muurkrantmedewerkers zich

in voor de oprichting van wijk- en buurtcomité's.

Met deze toenemende aandacht voor jongerenhuisvesting, woningnood en leegstand
werd de kraakproblematiek opnieuw actueel. De nieuwe organisaties betuigden hun
sympathie, verleenden steun en hielden zich soms actief bezig met de nog steeds
overwegend individuele en ongeorganiseerde kraakacties. De organisatie van krakers
kreeg hierdoor een enoüne impuls. Aan het begin van 1978 werd de Iæidse Kraakbond,
de eerste organisatie van krakers in læiden, opgericht door medewerkers van de

Muurkrant en de Onderwijswinkel.rT
Tussen de Kraakbond en de Muurkrant-organisatie bestonden nauwe banden. Enkele

Kraakbondleden waren tevens lid van de Muurkrant-organisatie. De Kraakbond kon zo

profiteren van de kennis die de sectie V/ijkwerk van de Muurkrant inmiddels over de
leegstand in de wijken en de handel en wandel van speculanten had vergaard. Het bestaan

van dubbelfuncties had echter ook een keerzijde: doordat niet helemaal duidelijk was in
welke mate de organisaties aftrankelijk dan wel onaflnnkelijk waren, kostte het de Kraakbond moeite om tot een heldere organisatiestructuur te komen. Dit nam zoveel tijd in
beslag dat de Bond in de eerste paar maanden van zijn bestaan nauwelijks toekwam aan
de eigenlijke taken, namelijk door middel van kraken mensen daadwerkelijk aan woon-

ruimte helpen en de aandacht vestigen op het politieke aspect van woningnood en
leegstand.ls

Vanaf augustus 1978 ging het een stuk beter met de Bond. Het net ingestelde
kraakspreekuur bleek een succes te zijn.In december organiseerde de Kraakbond samen
met de 'Akfiegroepen in læiden tegen leegstand en spekulatie' de eerste demonstratieve

kraak: op 2 december werd het voormalige Vormingscentrum voor Jong Volwassenen

'Troef' aan de Hogewoerd bezet. 1979 stond in het teken van de ontwikkelingen in het
Waardgrachtgebied en de actie tegen het gemeentelijk toewijzingsbeleid. De Leidse

17

Dit in tegenstelling tot het oprichtingsjaar dat Van der Pennen noemt, namelijk 1979. (an der Pennen,
Mijn informatie is afkomstig uit diverse bronnen uit het archief van de Muurkrant en de Leidse

1983: 72)

Kraakbond.
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\iloningstichting (LV/S), die de woningen van de gemeente beheerde, had er een
gewoonte van gemaakt gekraakte gemeentewoningen aan woningzoekenden toe te wijzen.

De Kraakbond organiseerde in het læids Vrijetijds Centrum (LVC) een hoorzitting over
deze

praktijk van het tegen elkaar uitspelen van woningzoekenden en publiceerde in het

kader daarvan eenZwartboek, 'Kraken of gekraakt worden'. Daarnaast werd er natuurlijk
gekraakt.

lVanneer we deze periode in zijn geheel overzien dan kan gesteld worden dat de
organisatie van krakers, de Kraakbond, van de grond kwam in een periode waarin
jongerenhuisvesting een belangrijk thema in de woonstrijd was geworden en nieuwe
organisaties en actiegroepen zich rond dat thema organiseerden. De Bond kon zich echter

in deze eerste jaren als gevolg van een gebreklcig functionerende organisatiestructuur niet
optimaal met de gestelde doelen bezighouden. Bovendien kon er vanwege de zeer grote
bemoeienis van de Muurkrant-organisatie van een zelfstandige organisatie nog geen sprake

zijn.
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3 Bloei van de kraakbeweging (L980 - 1985)

Rond 1980 brak voor de Kraakbond een periode van verzelfstandiging aan. Aan het eind
van L979 verlieten de twee Muurkrantleden de Kraakbond. Spoedig daarna hield de
Muurkrant-organisatie op te bestaan. Ook aan de nauwe contacten met de PSP kwam door
toedoen van beide zdden een einde. De PSP was van mening dat het in verband met de

radicalisering van de kraakbeweging voor de partij beter was een zekere afst¿nd tussen de
beide organisaties te bewaren.le De Kraakbond kon zich van zijn kant niet vinden in het

'politiek gekonkel' van

deze en andere politieke partijen.2O Desalniettemin bleven er

tussen de PSP en de Kraakbond wèl individuele contacten bestaan en kon de Kraakbond

altijd op haar steun in de gemeentepolitiek rekenen.
Een andere factor die waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de verzelfstandiging van de
Kraakbond, was de Notitie van de burgemeester betrffinde het politie-optreden bij
kraakacties, gebaseerd op de eenjaar eerder verschenen politienota Het bezetten van
woningen of lokalen. Nadat de gemeente jarenlang een ad hoc beleid had gevoerd lag er

in januari 1981 een gemeentelijke nota op tafel waarin precies beschreven stond in welke
gevallen er tegen het kraken mocht worden opgetreden. De Kraakbond, die geen goed

woord voor de nota's over had, was van mening dat de gemeente krakers in de nota in de
criminele hoek duwde, door ten onrechte de nadruk te leggen op vernielingen die krakers

in kraakpanden zouden aanbrengen. Ook liet de nota veel ruimte open voor een actief
ontruimingsbeleid van de politie.2l Bovendien werd in de loop van 1981 op landelijk
niveau de Iæegstandswet aangenomen. Met de aanname van die wet werd het mogelijk
krakers anoniem te dagvaarden. De invoering van de strafbaarstelling van het kraken, een
ander onderdeel van diezelfde wet, werd weliswaar op de lange baan geschoven, maar

19

Zi" hiervoor diverse bronnen, zoals discussiestukken en notulen
Socialistische Partij, afdeling Leiden 1964-1990 (Archief PSP).
20
2L

in: GA Leiden, Archief

Pacifistisch

Attikel zonder titel, IISG, Archief KB, m.75-77

Zie hi"ruoor diverse bronnen in: IISG, Archief KB, waaronder een protestbrief van de Kraakbond aan de
leden van de commissie ABA 28-3-1980.
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bleef toch als een donkere wolk boven de kraakbeweging hangen.22 De bedreiging die
van dit alles uitging, maakÍe duidelijk dat een sterke organisatie van krakers belangrijk
was

De verzelfstandiging van de Kraakbond bracht met zich mee dat er ruimte kwam voor
specifieke ontwikkelingen binnen de kraakbeweging, zoals de opkomst van het kraken om
alternatieve woonwensen te realiseren.23 In de eerste plaats ging het daarbij om de wens
te wonen in een woongroep. De behoefte om gezamenlijk te wonen en voorzieningen met
elkaar te delen nam toe. Woongroepen werden populair. Een woongroep die in dat
verband veel stof deed opwaaien, was de Woongroep Het Gulden Vlies, genoemd naar
het pand dat de groep gekraakt had.2a De ÏVoongroep nam een architectenbureau in de

ann om de mogelijlÍreden van het pand voor groepsbewoning uit te zoeken. Maar de
gemeente, de eigenaar, had een andere bestemming voor het pand en spande een kort

geding tegen de krakers aan. Op de dag van de ontruiming verlieten de krakers het pand

vrijwillig.
In de tweede plaats werd er in

toenemende mate gekraakt om woon/werk-

experimenten te kunnen realiseren. In het gemeentelijk werþelegenheids- en
huisvestingsbeleid was voor 21k soort experimenten geen ruimte. De belangstelling voor
deze mengeling van woon- en werkfunctie kwam aan de ene kant voort

uit de wens van

de grote groep werkloze krakers los te komen uit de uitzichtloze situatie van werkloosheid
en afhankelijkheid. Aan de andere kant speelden meer politieke overwegingen mee, zoals
een algehele afkeer van de kapitalistische produktiemaatschappij, waarin het winststreven

centraal stond. Bovendien bood de combinatie praktische en financiële voordelen: er
hoefde bijvoorbeeld maar één keer huur betaald te worden.2s

22 Wim van Noort,

B¿ylo gen bewegingen. Een vergelijking
milieubeweging (Amsterdam 1988) 157-161.

23

Zi" ,oo, woongedrag van krakers onder

van de anti-kemenergie-, kraak-

en

andere Van der Pennen, Kraken en volkshuisvesting, 32-53

2a

Zi" voor de Woongroep 'Het Gulden Vlies': Persbericht'Geen ontruiming van het Gulden Vlies' 3-31982; IISG, Archief KB; Infobulletin'Geen Gulden Vlies dan onder draken' L,3 tlm 6, IISG, Archief KB; 'Sla
vaker een kraker' in:'Van herenhuis tot hondehok' L983 20-24, aldaar 23, GA Leiden, Archief PSP en diverse
berichten in Leidsch Dagblad.
25

Coöperatieve Vereniging 'De Klos', Plannen ziin er om uit te voeren (Leiden 1986)
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Omdat deze woon/werk-experimenten moeilijk gerealiseerd konden worden in gewone
woonhuizen, bracht deze ontwikkeling met zich mee dat er ook leegstaande niet-

woonruimte, zoals bedrijfsruimte, werd gekraakt. In dit verband werden onder andere
delen van het voormalige Marine-complex aan het Noordeinde, de voormalige wolfabriek
Clos en I-eembruggen en het voormalige Medisch Archief aan de Oude Varkensmarkt
gekraakt. Het bekendste woon/werk-experiment was wel het initiatief van de
'Coöperatieve Vereniging 'De

Klos",

genoemd naar de fabriek die in

juni 1982 voor dat

doel gekraakt was.26 Na twee jaar onderhandelen met de gemeente werd het project

uiteindelijk in sterk veranderde vofin door de gemeente gelegaliseerd. Nog steeds is de
V/erþemeenschap, waarin zich onder andere een timmer-, fietsen- en textielwerþlaats
bevinden, te vinden in de voormalige Hartevelt-fabriek aan de Zandstraat 10.
Een laatste belangrijke onrwikkeling die zich binnen de kraakbeweging voordeed, was

dat er twee groepen ontstonden die steeds duidelijker tegenover elkaar kwamen te staan.

De oorzaak van deze groeiende verdeeldheid lag in de heftige confrontaties tussen krakers
en politie die zich in deze periode voordeden. Het eerste grote incident dat in dat kader

van belang was, deed zich voor op de dag van de kroning van Prinses Beatrix, 30 april
1980, door de krakers landelijk uitgeroepen tot 'W'oninginnedag'. De Iæidse krakers
hielden zich op die dag bezig met het demonstratief kraken van leegstaande panden van
beruchte huisjesmelkers en speculanten als Korswagen, Walenkamp en Du Prie.

Al in de

vroege ochtend kwam het aan de Oude Singel tot heftige schermutselingen tussen de

politie en zo'n 80 tot 100 laakers en sympathisanten. In de zomer van 1983 kwam het bij
de ontruiming van een pand in de Scheepmakerssteeg nogmaals tot ernstige ongeregeldheden. Deze ontruiming was één van de grimmigste uit de geschiedenis van I-eiden.
Doordat de politie gebruik maakfe van de omstreden 'stroomstokjes' werd er zelfs door
de landelijk pers aandacht aan besteed. Een laatste confrontatie die ik in dit kader wil
noemen, vond ruim een jaar later plaats, na de ontruiming van de Breestraat 122 in

okfober 1984. Deze ontruiming kreeg vooral bekendheid doordat één van de dienstdoende
agenten tijdens de schermutselingen zijn pistool trok en in de lucht schoot.

j
tj

'6 Zi"uoo,

de Coöperatieve Vereniging De Klos: 'De Klos', Plannen; GA Leiden, Archief PSP, 'Sla vaker

een kraker', 23 en diverse berichten in De Stadskranl en De Zwarte.
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Onder invloed van deze incidenten brandde de discussie over de strategie en het

gebruik van geweld los. In de zomer van 1983, bij de ontruiming van het kraakpand in de
Scheepmakerssteeg, toen een aantal krakers besloot verzet tegen de ontruiming te bieden,

bereilfe de discussie haar hoogtepunt. Een deel van de kraakbeweging vroeg zich openlijk
af of de gematigde strategie wel voldoende resultaat opleverde. Deze groep had het geloof
in de parlementaire weg verloren en zag meer heil in andere actievormen.2T Aan het eind
van deze periode waren de beide groepen, de geradicaliseerde en de meer gematigde,

duidelijk tegenover elkaar komen te staan.
Samenvattend kan gezegd worden dat de kraakbeweging in deze periode zelfstandþr

optrad. Het proces van verzelfstandiging dat zich voltrok, bracht met zich mee dat er
verschillende stromingen binnen de kraakbeweging ontstonden, zoals één die zichbezig

hield met woon/werk-experimenten, één die een gematigde strategie voorstond en één die
meer zag in een radicale opstelling. Deze verdeeldheid maakfe het voor de Kraakbond erg

moeilijk greep te houden op het kraken in læiden.

27
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GA Leiden, Archief PSP, 'Van herenhuis tot hondehok'
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Neergang van de kraakbeweging (1985 - 1990)

Rond 1985 brak voor de Læidse kraakbeweging een periode van crisis aan. De eerste
voortekenen daarvan kwamen al in de voorgaande jaren aan de oppervlakte. De
oplaaiende strategie- en gewelds-discussie en de daarmee gepaard gaande groeiende

verdeeldheid leidde ertoe dat de Kraakbond uiteindelijk zijn greep op het kraken in Iæiden

definitief kwijtraakte. Hij verloor zijn coördinerende functie en daarmee een groot deel
van zijn bestaansrecht. De Kraakbond werd dan ook spoedig opgeheven. In De Zwarte, de
kraakJcrant

voor het zwarfe hart van Nederland , maakfen de Iæidse krakers het

overlijden van de Kraakbond op 14 maart 1985 door middel van een rouwadvertentie
bekend.28

Inherent aan het ontbreken van een coördinerende factor was het gebrek aan

solidariteit en sameilverking waar de Iæidse kraakbeweging mee kampte. Kraakacties
werden slecht voorbereid en met te weinig mensen uitgevoerd. Gevolg was dat veel
kraakacties mislukfen.

2e

Een tweede oorzaak voor de malaise binnen de Iæidse kraakbeweging lag in de
algemene malaise waarin de gehele linkse beweging zich in læiden bevond.

In 1985 leken

veel mensen het actievoeren de rug te hebben toegekeerd. Buitenparlementaire acties
werden steeds minder populair en het linkse actiewezen kwdnde langzaam maar zeker

weg. De alternatieve media in Iæiden beleefde zware tijden. De Stadskrant, opvolger van
de Muurkrant, moest wegens te geringe belangstelling medio 1985 opdoeken.3o Voor de

kraakbeweging betekende deze algemene crisis een teruglopende actiebereidheid van

krakers. Dit uitte zich in het feit dat er minder acties dan voorheen georganiseerd werden,
dat er minder gekraakt werd en dat krakers veel minder dan voorheen bereid waren

28

Du Zwort, 1985 (nr. 25)

2e

De Zwarte 1985 (nr. 27)

30
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daadwerkelijk verzet tegen een ontruiming te bieden.3l In deze hele periode kwam het

bij mijn weten slechts

één keer, in april 1985 bij de plotselinge ontruiming van een pand

in de Jan Vossensteeg, tot

een min

of meer heftige confrontatie met de politie. Bij

de

meeste andere ontruimingen verlieten de krakers de gekraakfe panden vrijwillig.

De læidse krakers constateerden de crisis zelf ook en wilden er iets aan doen. Uit de
frustratie over de gang van zaken ontstond een paar maanden na de opheffing van de
Kraakbond, in de zomer van 1985, een nieuwe organisatie voor en door krakers, de
Kraakgroep. Eén van de speerpunten van het 'beleid' van deze Kraakgroep was de
verbetering van de onderlinge samenwerking tussen krakers en het betrekken van zoveel

mogelijk krakers bij beslissingen. Om dat te bevorderen probeerde de Kraakgroep
opnieuw een kraakoverleg op gang te brengen. Het was de bedoeling dat zoveel mogelijk
mensen uit zoveel mogelijk verschillende panden aan dat overleg mee zouden werken.32

Hoewel het de Kraakgroep aan enthousiasme niet ontbrak, kon zij toch niet
voorkomen dat de crisis voortduurde. De tæidse krakers bleven verdeeld, de
samenwerking en solidariteit bleven ver te zoeken en de Kraakgroep was gedoemd een
passief bestaan te leiden. De sfeer binnen de beweging werd er in de loop der tijd niet

beter op. Het groepje radicalen zette zich steeds meer af tegen de matte houding van het
grootste deel van de Iæidse krakers.33 Kritieken en beschuldigingen vlogen over en weer
en ontaardden in sommige gevallen tot regelrechte ruzies, zoals in het geval van

Brill

,

een woon/werk-experiment in de in augustus 1985 gekraakte voormalige Brill-drukkerij
aan de Oude Rijn 33-35. De bewoners van het pand waren afkomstig uit de verschillende

stromingen biruren de beweging. In de tijd dat er nog een gemeenschappelijke vijand
bestond, de eigenaar van het pand: de Rijksuniversiteit læiden, konden de bewoners nog
goed met elkaar opschieten. Toen de gemeente het pand echter had aangekocht en er
onderhandeld werd over legalisatie, begon de ellende. Conflicten hoopten zich op en in

De Zwarte werden de kritieken gespuid en beschuldigingen geuit.
31

H.t

32

De zwarte 1985 (nr. 36)

33

Zi" hi"ruoor

aantal jaarlijks geregistreerde kraakmeldingen daalde bijvoorbeeld in de periode 1984-1988 van 54
(zie
hiervoor Jaarverslag van díverse directies. Gemeente Leiden 1985-1988)
naar 10.
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diverse berichten in De Zwarte en diverse bronnen in IISG, A¡chief KB.
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Samenvattend kan gesteld worden dat de kraakbeweging in l-eiden in deze periode

weinig meer voorstelde. De teruggang in actiebereidheid, het gebrek aan solidariteit,
samenwerking en een coördinerende factor, plus de verslechterde sfeer binnen de
beweging vormden de ingrediënten van de ontstane crisis.

I
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Wederopbloei ? (1990

22

*

)

Hoewel over deze periode nog niets met zekerheid gezegd kan worden, lijkt het erop alsof
de kraakbeweging in Læiden in de jaren negentig een heropleving beleeft. De verdeeldheid
en conflicten die de beweging in de voorgaande periode parten speelde, lijken in deze
periode vrijwel geen rol meer te spelen.
Kraakacties en krakers kwamen vanaf 1990 opnieuw en in toenemende mate in het

nieuws. Er werd een aantal grote complexen gekraakt, zoals begin 1991 het 'Ico Athibucomplex' aan de Lammermarkt, eind 1991 de voormalige seks-bioscoop

'Rex' in de

Haarlemmerstraat en in april 1993 het voormalige universiteitsgebouw aan het Stations-

plein. Bovendien begonnen krakers zich weer in toenemende mate te verzetten tegen
ontruimingen, hetgeen leidde tot een aantal confrontaties met de politie, zoals bij de
ontruiming van het Groen-complex, een voormalige drukkerij aan de Langebrug en bij de
ontruiming van twee panden in de Haarlemmerstraat in de zomer van 1993.
Om het hoofd te kunnen bieden aan deze hausse aan activiteiten begonnen de I-eidse
krakers zich in 1993 ook opnieuw te organiseren. In april 1993 werd het Kraakspreekuur
Iæiden (KSUL) opgericht. Volgens de medewerkers van het spreekuur loopt dit redelijk
goed. Een ander initiatief, het krakersoverleg, bleek echter niet te werken en werd dan

ook al snel weer afgeschaft.3a
Een nieuw fenomeen waar de Iæidse kraakbeweging heden ten dage mee te maken

heeft, is de komst van Engelse krakers. Wellicht geeft hun komst de beweging nieuwe
impulsen. Of er daadwerkelijk een nieuw tijdperk van bloei zal worden ingeleid, kan nu

nog niet worden overzien. De tijd zal het leren.

34
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2 Analyse en yergelijking'

Inleiding
Nu de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen de kraakbeweging in Leiden hebben
voorgedaan, de revue zijn gepasseerd, is het tijd om deze beweging aan een nadere
analyse te onderwerpen. Zoals al in de inleiding aangekondigd werd, zalhet analyseschema van Van Noort, Huberts en Rademaker daarin een belangrijke rol spelen. Op
systematische wijze zullen de aandachtspunten van dat schema aan de orde komen. Per

punt zal meteen een vergelijking met Utrecht worden gemaakt. Om een idee van de
geschiedenis van de kraakbeweging in Utrecht te krijgen, zal dit deel van de scriptie
beginnen met een hoofdstuk over Utrecht. Nadat de analyse en de vergelijking voltooid

zijn, núlen de belangrijkste uitkomsten in

een korte conclusie samengevat worden. Dan

zal ook meteen duidelijk worden in hoeverre de in de inleiding geformuleerde
veronderstelling juist is.

Tot slot wil ik nog een korte opmerking maken over Hoofdstuk 8. Onderzoek naar het
beleid van gemeente en politie is zeer gecompliceerd. Het komt in de eerste plaats op
diverse terreinen naar voren en hangt in de tweede plaats samen met veel verschillende
factoren. De omvang van deze scriptie liet echter niet toe dit onderwerp uitgebreid te
bestuderen. In het hoofdstuk zal de nadruk dan ook liggen op slechts éên facet van dat

beleid: de reactie op concrete kraaksin¡aties.

1 D" infot.atie over Utrecht is

afkomstig uif Van Noort, De effecten van de kraakbeweging op de
besluinorming van gemeentelijke overheden (Leiden 1984) 131-170.
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De geschiedenis van de Utrechtse kraakbeweging

Voorgeschiedenis

Aan het eind van de jaren zestig kwam het actiewezen, met name het wijk- en
buurtgroepenwezen in Utrecht tot volle bloei. De door de gemeente Utrecht gevoerde

functionalistische stadsvernieuwingspolitiek werd hevig bekritiseerd.2 Vooral tegen de

uitvoering van de prestigieuze plannen voor het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne
rees veel veÍzet, niet in het minst omdat daarvoor vele woningen in de buurt van het

Centraal Station gesloopt moesten worden. Het kraken van die leeggekomen en voor
sloop bestemde panden was één van de middelen in de strijd tegen de plannen van de
gemeente. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Eerste Landelijke Kraakdag in

Nederland in 1970 vooral in Utrecht aansloeg.

Na de Landelijke Kraakdag nam het kraken in Utrecht een grote vlucht. De acties
kregen een breder karakfer en werden ook gestructureerder, mede doordat de ontstane
actiebeweging kon beschikken over eigen organisatiecentra, zoals de Kargadoor en
Release.

De functie van het kraken was in deze periode nog tweeledig: aan de ene kant was het
onderdeel van de algemene strijd tegen de st¿dsvernieuwing en de cityvorming, aan de
andere kant was het een vofin van alternatieve hulpverlening: kraken was een middel om
dakloze jongeren aan onderdak te helpen. Dat het kraken nog ingebed was in de

alternatieve hulpverlening blijkt wel uit het feit dat de eerste kraakgroep die in Utrecht

werd opgericht geen organisatie van krakers was, maar bestond uit medewerkers van het
JAC en van Release.

2 Ond.r

een functionalistische stadsvisie verstaat Mamadouh onder andere een visie waarin een radicale
herstructurering van de stad wordt voorgestaan, waarin oude vormen in de weg staan en derhalve opgeruimd
moeten worden en waarin een grootschalige infrastructuur wordt nagestreefd met optimale bereikbaarheid van de
binnenstad. Hiertegenover stelt zij een zogenaamde 'romantische stadsvisie', waarin de nadruk op het
kleinschalige ligt en waarin aandacht bestaat voor aspecten als leefbaarheid en milieu. Zie hiervoor uitgebreid:
Virginie Mamadouh, De stad in eigen hand. Provo's, Kabouters en krqkers als stedelijke sociale beweging
(Amsterdam 1992).

ì
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De Utrechtse Kraakbond
Begin 1975 werd in Utrecht de Kraakbond opgericht door de hulpverleners van het JAC
en Release en de met elkaar in contact getreden bewoners van kraaþanden. Hoewel het

in eerste instantie de bedoeling was dat de Bond niet zelf zou kraken, bleek dit in de
praktijk moeilijk vol te houden.
De Kraakbond streefde aan de ene kant naar directe hulpverlening. In dat kader was
voor het kraakspreekuur een belangrijke taak weggelegd. De Bond wilde echter niet
fungeren als een soort alternatief huisvestingsbureau en derhalve verwachtte hij van zijn
klanten de nodige zelfwerk,zaamheid. Aan de andere kant richtte de Kraakbond zich op
beleidsbeïnvloeding. Hij was daartoe met het Komitee Jongerenhuisvesting (KJH) van het

JAC tot een taakverdeling gekomen: het KJH benutte de officiele kanalen, zoals deelname
aan de Stuurgroep Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens bijvoorbeeld,

en de Kraakbond nam de andere mogelijke manieren tot beïnvloeding voor zijn rekening.

De Kraakbond voerde een vrij gematigde koers. Het gemeentebestuur werd beschouwd
als de instantie die de eisen (vordering van woonruimte, invoering van een leegstands-

meldingsplicht, tegengaan van onttrekking van woonnrimte en verkrotting en meer
jongerenhuisvesting) moest inwilligen. Geweldloosheid stond centraal. Deze gematigde
koers was niet onomstreden.

Al vanaf het begin gingen er stemmen op de Kraakbond

onafhankelijker van de gemeentelijke overheid te laten opereren.

Verdeeldheid

In 1979 kwam de verdeeldheid

binnen de Utrechtse kraakbeweging met het optreden van

het Krakerskollektief (later KraakkollektieÐ bij een kraak aan de Van Asch van Wijkkade
pas echt duidelijk ûaar voren. Het Krakerskollektief had nogal wat kritiek op de Kraak-

bond. De Kraakbond fungeerde in de ogen van het Krakerskollektief teveel als alternatief
huisvestingsbureau; de Kraakbond aanvaardde de gemeentelijke distributienormen en liet

net als de gemeente woonbehoeften van gezinnen prevaleren boven die van jongeren.
Bovendien was de gevoerde strategie niet radicaal genoeg. Het Krakerskollektief wees

gebruik van geweld niet van de hand en bewees dit door grootschalig verzet te bieden
tegen de ontruiming van een gekraakt pand aan de Van Asch van Wijkkade.

De traditíe gekraakt

26

Deze gebeurtenissen werkten katalyserend op de toch al bestaande verdeeldheid binnen
de Kraakbond.3 De tegenstellingen kwamen vooral duidelijk naar voren in de discussie

over de te voeren strategie. Een deel van de Kraakbond was wel gecharmeerd van de
strategie die het Krakerskollektief voerde: het wist veel mensen te mobiliseren en het

bracht een hoop publiciteit met zich mee. Een ander deel keek meer naar de negatieve
lange terrrijn-gevolgen van deze radicale strategie: verlies van sympathie van de

bevolking, en wees haar op grond daarvan af.
De strijd werd uiteindelijk gewonnen door het radicale deel van de Kraakbond. De
Bond werd overgenomen door de radicalen en de gematigden lagen eruit. De Kraakbond

kwam tot een taakverdeling met het Krakerskollektief: de Bond zou de belangen van
gezinnen blijven behartigen en het Kollektief zou zich vooral sterk maken voor woongroepen.

Neergang
Fæn meerderheid van de leden van de Kraakbond was van mening dat de Bond te

weinig

contact had met de wijkcomité's. Om dit te verbeteren werd de Kraakbond heel anders
opgezet. De Kraakbond werd een federatie van wijkkraakgroepen. De taken van deze
Kraakbond-nieuwe-stijl waren onder andere coördinatie en informatie-uitwisseling tussen
de verschillende wijkkraakgroepen en het organiseren van kraken in wijken waar nog
geen wdkkraakgroep bestond. Op initiatief van de Kraakbond werden ook nieuwe wijk-

kraakgroepen opgezet.
Deze veranderde structuur heeft de kraakbeweging in Utrecht echter niet voor de
ondergang weten te behoeden. De kraakbeweging in Utrecht viel uiteen in een aantal
autonome groepen en segmenten, zoals het Woonstrijdarchief, het blad Springstof en een

stedelijke alarmlijn. De stedelijke organisaties verdwenen al snel van het toneel: het

Krakerskollektief werd in 1981 opgeheven en de Kraakbond in L982. Het aantal kraakacties daalde. Om toch nog tot een zekere mate van coördinatie te komen werd

3 D" b"t"k"nis van de verdeeldheid binnen de Utrechtse

l

J
LJ

in

1982

Kraakbond over thema's als decentralisatie,
gebruik van geweld en feminisme moet echter niet overdreven worden. Een groot deel van de verdeeldheid was
namelijk terug te voeren op het bestaan van een persoonlijk conflict tussen twee van de oprichters: Sjors de Rooy
en Han Cuypers.

I
-l
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het kraaþandenoverleg gest¿rt. Maar ook dit heeft niet kunnen voorkomen dat het rond
1983 echt gedaan was met een specifieke kraakbeweging in Utrecht.
Pas aan het eind van de jaren tachtig vond een korte opleving plaats: er werd veel

gekraakt en het kraakspreekuur werd goed bezocht. De opleving heeft zich echter onder
andere als gevolg van preventieve maatregelen, zoals het inschakelen van een

kraakwachtburo en juridische trucs van huiseigenaren, niet kunnen voortzetten. De laatset
twee jaren wordt er dan ook nauwelijls meer gekraalr in Utrecht.4

I

a

Gebaseeid op gesprek met Utrechtse krakers
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Ontstaan

Leiden

In het vorige deel is duidelijk geworden dat de Iæidse Kraakbond werd opgericht in

een

periode waarin de woonstrüd in læiden verrij*t werd met een nieuw thema: jongerenhuisvesting. De initiatiefnemers tot de oprichting in de eerste maanden van 1978 waren

jongeren, veelal studenten, afkomstig uit de Muurkrant-organisatie en de
Onderwijswinkel. Bij de oprichting beschouwde de Kraakbond de Muurlcrant-organisatie
als belangrijke recruteringsbron.s Een jaar later werd meer heil van de aanhang, dat wil
z.eggen de groep krakers

zelf, verwacht. Met het oog daarop werd veel îazotg aan

kraakacties besteed.ó

Vergelijking met Utrecht
Met betrekking tot het ontstaan van de kraakbeweging in de beide steden vallen twee
verschillen op. In de eerste plaats is er het verschil in tijdstip: in Utrecht kwam de kraakbeweging veel eerder tot ontwikkeling en bloei dan in læiden. Pas toen de beweging in

Utrecht alweer op haar retour was, rond het begin van de jaren tachtig, kwam de
beweging in Iæiden tot bloei.

Het tweede verschil dat opgemerkt kan worden, betreft de initiatiefnemers tot de
oprichting van de stedelijke organisatorische kern, de Kraakbond. In Utrecht waren dat
medewerkers uit de alternatieve hulpverlening, die in toenemende mate te maken kregen
met woningnood onder jongeren. Instanties als het JAC en Release hebben daarin een

grote rol gespeeld. In I-eiden lag dat anders. De kraakbeweging was in Leiden niet zo
zeer ingebed in het alternatieve welzijnswerk als wel in een meer algemene linkse actie-

beweging, waarin de woonstrijd en de jongerenhuisvesting tot de belangrijkste thema's
behoorden. De initiatiefnemers waren in l-eiden voornameldk jongeren uit Muurkrantkringen.

s Notulen

Sectie Algemeen 11-1-1978, Gemeente Archief Leiden (GA Leiden), Archief Muurkrant 19761981 (Archief MK).

6

Verslag Kraakbond

Il-l-lg7g, GA Leiden, Archief MK.
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Structuur'

Leiden

Van 1978 tot 1985 bestond de organisatorische kern van de kraakbeweging in Leiden uit
de læidse Kraakbond. Met het 'overlijden' van de Bond in maart 1985 was het, de
pogingen van de daarna opgestane Kraakgroep ten spijt, lange tijd gedaan met de
organisatie van Iæidse krakers. Pas sinds 1993 is er weer sprake van vruchtbare pogingen
de organisatie nieuw leven in te blazen. De organisatorische kern van de læidse

kraakbeweging bestaat heden ten dage uit het Kraakspreekuur Iæiden (KSUL), gevestigd

in het Politiek Infocentrum 'De Invalshoek'.

In de organisatie van krakers nam het kraakspreekuur één van de belangrijkste
plaatsen in. De functie van het kraakspreekuur was voornamelijk informerend en

adviserend. Krakers en potentiele krakers konden hier informatie krijgen over kraakbare
panden, huiseigenaren, juridische zaken en de praktijk van het kraken zelf. Na het

overlijden van de Kraakbond in 1985 bleef het kraakspreekuur voortbest¿an. Naast dit
zogenaamde Kraakbondspreekuur werd in Kraakcentrum en tevens Info-winkel 'Alarm'
aan de Korte Mare 24 zelfs een tweede spreekuur opgericht.s

Daarnaast was er voor de Bond een aantal andere taken weggelegd, zoals het
onderhouden en verstevigen van de contacten met de Iæidse achterban en kraakgroepen

elders in het land. De Kraakbond belegde daartoe een 'krakersoverleg'e en vervaardigde
diverse kraakbulletins en kraakkrantjes zoals 'Kraakhelder'.10 Aan de vergaderingen op

landelijk niveau, het Landelijk Krakers Overleg, deed de Iæidse Kraakbond in de jaren

7 D"

info.rnatie

in dit hoofdstuk is

afkomstig

uit

diverse bronnen

uit GA

Leiden, Archief MK;

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Archief Leidse Kraakbond (Archief KB) en uit interviews.
8

Het is niet helemaal duidelijk hoe lang deze kraakspreekuren het hebben volgehouden.

9

V/at dit 'krakers-overleg' ten tijde van het bestaan van de Kraakbond precies inhield en wie er precies aan
mee deden is helaas niet helemaal duidelijk. Duidelijk is wel dat een aantal krakers niet tevreden was over het
functioneren ervan. Deze groep, die na de 'dood' van de Kraakbond de Kraakgroep oprichtte, had dan ook de
intentie dit krakers-overleg nieuw leven in te blazen.
10

J
rJ

Verder is nog verschenen: 'Kraakhelder Nieuwsbrief

,

'Kraakinfo' en 'Melkdoppen voor de missie'
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tachtig niet meer mee. Een andere taak van belang was de organisatie van acties en alles

wat daarbij kwam kijken: publiciteit en mobilisatie van mensen die bereid waren te
participeren. De Kraakbond besteedde in dat opzicht met name aandacht aan de

publiciteit.tr Tenslotte hield de Bond zich nog bezig met lopende zaken, zoals het
inventariseren van de Iæidse leegstand en het bijhouden van de handel en wandel van
beruchte

l¡idse

speculanten.

Voor een vlot verloop van al deze taken was een goed functionerende organisatie
vereist. In het vorþe deel is al een keer aangestipt dat de Leidse Kraakbond, zeker in de
eerste twee jaren, te kampen had met een wanordelijke organisatiestructuur. De oorzaak
daarvan was gelegen in het feit dat het de Kraakbond aan een duideldke taakverdeling

ontbrak. Iedereen hield zich tegelijkertijd met hetzelfde bezig. Dat dit geen efficiente
manier van werken was, werd de Kraakbondleden al snel duidelijk. Er werden diverse
structuurplannen en evaluaties geschreven en er werd volop gemopperd over de organisatorische zwakte van de Kraakbond. Plannen waren er dus wel degelijk, het kostte de
Kraakbond echter nogal wat moeite deze plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.l2
Eén van die plannen die vanaf het begin af aan op tafel lagen, was de oprichting van
zogenaamde werkeenheden, ook wel taakgroepen genoemd. Het voordeel van het werken

met verschillende taakgroepjes was aan de ene kant dat er een goede en duidelijke t¿ak-

verdeling bestond en aan de andere kant dat iederéén betrokken werd in de acties. Zo kon
vermeden worden dat alles geregeld werd door een klein groepje. Hoewel er bij de

oprichting van de Kraakbond al pogingen werden ondernomen deze taakgroepenstructuur

in te voeren, lukte dat pas goed rond 1980. De gebeurtenissen op Woninginnedag hadden
in dat opzicht een katalyserend effect. Het hardhandige optreden van de politie op die
dag, alsmede de dreiging van knoþloegen, deed de krakers beseffen dat een stevige
organisatiestructuur niet alleen in termen van efficiency van belang was maar dat het

11

Ton van der Pennen e.a., Kraken en volkshuisvesting (Leiden 1983) 72-74:'Artíkel zonder titel', GA
Leiden, Archief MK; Verslagen Kraakbond IL-l-'79 en29-2:79, GA Leiden, Archief MK.
N.B.: Hoewel de datum 29-2-'79 niet bestaat omdat 1979 geen schrikkeljaar was, staat deze datum wel op het
document vermeld.
12

Verslagen Kraakbond 13-12-'78, ll-l-'7g, 2g-2-'7g, GA Leiden, Archief
IISG, Archief KB; informatie uit interviews.

MK; 'Artikel

zonder titel',
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tevens een voorwaarde was voor het voortbestaan van de beweging. De taakgroepen,

structuur werd door middel van de oprichting van een aantal nieuwe groepjes verstevigd.
Voorbeelden van zulk soort taakgroepen waren de 'actiegroep', die acties en commissievergaderingen voorbereidde, de 'publiciteitsgroep', die de pers benaderde en pamfletten
schreef, de 'leegstandsgroep', de 'geweldsgroep' en de 'bommengroep', die zich bezig

hield met de vervaardiging en verzameling van rookbommetjes en dergelijke.13
De versteviging van de taakgroepenstructuur kon echter niet verhelpen dat de
organisatie over het algemeen niet doelmatiger werd.t4 Zij bleef

vrij

slecht functioneren.

De verklaring hiervan moet mijns inziens gezocht worden in een soort anarchistische
houding van de krakers waarin individuele zelfbeschikking hoog in het vaandel stond.
Niemand mocht tot iets gedwongen worden en verplichtingen waren uit den boze. Het
karakfer van het lidmaatschap van de Kraakbond was dan ook erg vrijblijvend. Hoewel er

wel een actieve opstelling van de leden werd verwacht, stond het lidmaatschap in principe
open voor iedereen. Een aantal Kraakbondleden nam het, als gevolg daarvan, niet zo

nauw met hun verantwoordelijkåeid. Dit uitte zich onder andere in een zeer groot verloop
binnen de Bond en een zeer lage opkomst op vergaderingen. Dit ging zelfs zo ver dat er

op een gegeven moment werd voorgesteld een vergaderplicht in te stellen als minimumeis voor het lidmaatschap van de Bond.ls
De Kraakbond streefde naar een egalitaire besluitvormingsstructuur, waarin iedereen
evenveel te zeggeî had en waar de beslissingen zoveel mogelijk aan de basis werden

genomen. Desondanks kon toch niet worden voorkomen dat er een zogenaamde 'kraakfop'
ontstond. Deze kraaktop, die bestond uit zogenaamde 'kraakbonzen', werd er veelwldig
van beschuldigd de macht en de feitelijke beslissingen naar zich toe te trekken.l6

13

Ibid...

14

Informatie uit interviews.

1s

GA Leiden, Archief MK, Verslagen Kraakbond L3-12-'78 en 29-2:79; Of dit voorstel uiteindelijk ook
doorgevoerd is, is mij niet bekend. Maar aangezien ik er niets meer over heb gevonden, vermoed ik van niet.
t6

J
H

De Zwarte 1985 (nr. 29); De Zwarte 1985 (nr. 36); informatie uit interviews

De traditíe gekraakt

32

Wanneer we tenslotte kijken naar de sociale samenstelling van læidse kraakbeweging

valt op dat die in de loop der jaren een veiandering heeft ondergaan. Aan het eind van de
jaren zeventig was de samenstelling van de krakerspopulatie in Iæiden nog redelijk
divers.rT Naast jongeren, met name studenten, waren er bijvoorbeeld ook gewone

'burgergezinnetjes'l8 en ouderen actief. In de loop van de jaren tachtig trad echter een
versmalling op. Het aandeel van de studenten in de beweging verminderde, terwijl de
groep werkloze jongeren een steeds belangrijker plaats ging innemen.re

Vergelijking met Utrecht
Op het gebied van de structuur van de beweging bestond er vrijwel geen verschil tussen
I-eiden en Utrecht. In beide steden werd een Kraakbond opgericht met vergelijkbare
taken: het draaiend houden van het kraakspreekuur, de organisatie van activiteiten en alles

wat daarmee samenhing en het onderhouden van contacten. Ook de organisatiestructuur
vertoonde overeenkomsten: ook in Utrecht werkle men in werþroepen. Bovendien was
de ontwikkeling van de structuur ongeveer hetzelfde. In Utrecht viel de kraakbeweging
onder invloed van het bestaan van een radicale concurrent uiteen in een aantal autonome
kraakgroepen. De Kraakbond werd opgeheven. Ook in

kiden viel

de beweging uiteen en

werd de Kraakbond uiteindelijk opgeheven. Het enige verschil is dat men in Iæiden nog
wel probeerde tot een centrale overkoepeling (de Kraakgroep) te komen.

Voor wat betreft de sociale samenstelling bestond er eveneens weinig verschil tussen
Iæiden en Utrecht. In beide steden speelden studenten in de eerste jaren van het bestaan
een belangrijke rol en in beide steden ging de groep werkloze jongeren uiteindelijk de

beweging domineren.

17

Verslagen sectie WW 31-l-lg7g, GA Leiden, Archief MK.

18

T"rrn afkomstig van

19

Gebaseerd op informatie uit interviews.

respondent.
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Leiden

In de eerste twee jaar was de Iæidse kraakbeweging een typische single-issuebeweging:

de

beweging ijverde voor een beter huisvestingsbeleid. Concreet ging het om de volgende
zaken: bestrijding van huisjesmelkerij en speculatie, behoud van woonruimte, dat wil
T.eggen géén

opoffering van woonruimte aan bedrijfsruimte, betáálbare woonruimte en een

beter vorderingsbeleid. De krakers wilden door middel van kraken woningen aan het
woningbestand toevoegen. Doel van vele kraakacties was legalisering van de kraaksituatie

door middel van een huurcontract.2o Nadat een pand gekraa}r was toonden de krakers
hun goede wil door een 'redelijke huur' op de rekening van de eigenaar te storten.2l

De Kraakbond werd opgericht vanuit '...de behoefte om in breder verband met
woningnood verbonden maatschappelijke misstanden zoals leegstand, spekulatie,

justitionele willekeur en een gebrekkig woningbeleid, niet alleen in de vorm van kraken te
bestrijden.'22 Ondanks het

feit dat deze behoefte gevoeld werd, werd er in de eerste

jaren nog maar weinig uiting aan dit politieke en ideologische aspect gegeven. De lijn van
de Kraakbond was er één van pure belangenbehartiging. De Kraakbond was in de eerste
plaats een kraakorganisatie. Sociaal kraken, dat

wil

zeggerl mensen daadwerkelijk aan

woonruimte helpen, was de belangrijkste bezigheid van de Bond.23 Pas in 1980, toen de
beweging in toenemende mate werd bedreigd door het ontruimingsbeleid van de gemeente
enerzijds en het optreden van knoþloegen anderzijds kwam de ideologische rechtvaardiging van het kraken beter uit de verf.2a

2o

Informatie uit interview

21

Stok van de Kraakbond zonder titel, datum en nummering (Kraakhandteiding), GA Leiden, Archief MK.

22

D" Stodtkrant 3 (1984) w. 12.

23

Informatie afkomstig uit diverse bronnen in: GA Leiden, Archief MK en Archief PSP; IISG, Archief

.

KB
2a

GA Leiden, Archief MK, Verslag Kraakbond ll-l:79; 'Sla vaker een kraker' in: 'Van herenhuis tot
hondehok' 1983 20-24, GA Leiden, Archief Pacifistisch Socialistische Partij, afdeling Leiden L964-I990 (Archief

(wordt vervolgd...)
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De houding van de Iæidse krakers ten opzichte van de gemeentelijke overheid was van
het begin af aan ambivalent. Aan de ene kant was men wel van mening dat de gemeente
de instantie was die de woningnood en aanverwante problemen moest oplossen. Krakers
woonden commissievergaderingen bij en deden verwoede pogingen politici en ambtenaren
van hun gelijk te overtuigen. Aan de andere kant bestond echter ook al heel vroeg het
idee dat krakers niets van de gemeente te verwachten hadden. De gemeente liet zich

immers volledig inpakken door speculanten en projectontwikkelaars.2s
Naarmate de beweging zich ontwikkelde werd het woningnood-aspect van het kraken
naar de achtergrond geduwd. De beweging verbreedde en verdiepte zich naarmate zich
nieuwe thema's aandienden. Eén van die thema's was de werkloosheid. Werkloze krakers
kregen genoeg van hun afhankelijkheid van de overheid. Vanuit de wens onaftrankelijk te

zijn, begonnen zij

aan diverse projecten, variërend van kleine projecten van

zelfwertzaamheid tot uitgebreide woon/werk-experimenten. Deze ontwikkeling bracht met

zich mee dat de eisen van krakers veranderden: krakers eisten in toenemende mate
verbouw van woonruimte voor woor¡/werk-experimenten.26

Ook in de houding ten opzichte van de gemeentelijke overheid deed zich een
verandering voor. Onder invloed van de confront¿ties met het gezag verdween het laatste
beetje vertrouwen als sneeuw voor de zon, zoals wel blijkt uit het volgende citaat uit
1983:

"'We weten wat we hebben aan de gemeente, de politie en de pers. We hebben het

gevoeld. De werkloosheid neemt toe, de uitkeringen worden verlaagd, onze panden
worden ontruimd. 'We worden bedreigd, geïntimideerd, bedrogen en in elkaar
geslagen".27

2a(...vervolg)
PSP); 'Ontruiming: vuur voor de kraakbeweging'
Leiden, Archief PSP; en informatie uit interviews.
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L"idt" Kraakbond, 'Kraken of gekraakt worden. Zwartboek'. (Leiden L979) 30.

26

GA L"id"n, Archief PSP, 'Sla vaker een kraker' 20.

27

lbid"*

De tradítie gekraakt

35

Een deel van de beweging radicaliseerde en beschouwde de gemeente in toenemende mate
als handlanger van de vijand.28

Deze geradicaliseerde groep krakers trok zich steeds meer terug in een eigen
k¡aakwereldje en ontwikkelde een houding van

'wij doen het wel op onze

eigen manier,

daar moet niemand zich mee bemoeien' en Jullie rechtsorde is de onze nret'. Zij
distantieerden zich van het bestaande maatschappelijke bestel, dat zrl verwerpelijk achtten.

Kraken was niet langer slechts een manier om aan onderdak te komen. Het was onderdeel
van een geheel eigen levenswijze geworden.2e

Vergelijking met Utrecht
De ideologie, doelstellingen en eisen van de Utrechtse kraakbeweging ontwikkelden zich

in dezelfde richting als in Iæiden. Ook in Utrecht radicaliseerde de ideologie, verschoof
de aandacht naar woongroepen en woon/werk-experimenten, veranderde de houding ten
opzichte van de gemeentelijke overheid en verbreedde en verdiepte de beweging zich.
Desondanks kan toch een aantal kleine verschillen opgemerkf worden. In de eerste
plaats deden de ontwikkelingen zich in Utrecht aanmerkelijk eerder voor dan in Iæiden,

doch dat is gezien de eveneens eerdere opkomst van de beweging niet verwonderlijk. Het
tweede kleine verschil ligt in het feit het feminisme een belangrijke component in de

ideologie van de Utrechtse kraakbeweging was. In Leiden was dat in veel mindere mate
het geval. Hoewel er een aantal specifieke vrouwenkraakgroepen bestond, lijkt het erop
dat het feminisme weinig invloed op de læidse kraakbeweging had.

Het laatste en wellicht belangrijkste verschil schuilt in het kwalitatieve aspect van de
ontwikkelingen. Het lijkt er sterk op dat de radicalisering in Utrecht verder werd doorgevoerd dan in Iæiden. In Utrecht was de radicale stroming in de beweging veel sterker
aanwezig dan in læiden. Uiteindelijk werd in Utrecht de beweging zelfs 'overgenomen'

door deze radicale component.

28

29

'En nu 's wat anders', De Zwarte 1984 (nr. 11), 8-11

GA Leiden, Archief PSP, 'Sla vaker een kraker'; GA Leiden, Archief PSP, 'Ontruiming: vuur voor de
kraakbeweging', 38, 39; De Zwarte 1985 (nr. 35); informatie uit interview.
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5 Mobilisatie van hulpmiddelen

Leiden
menskrachfo

De omvang van de aanhang van de organisatie van de Læidse kraakbeweging was niet erg

groot. Het kader werd gevonnd door de ongeveer 12 tot 15 leden van de Kraakbond, de
mensen die de activiteiten organiseerden. Daarnaast bestond er een groep van hoogstens

zo'n 40 tot 50 man die gemobiliseerd kon worden voor gewone activiteiten, zoals de
reguliere ontruimingen. Bij de ontruiming van een pand aan de Zoeterwoudseweg, in

oktober 1980 verzamelden zich bijvoorbeeld ongeveer 25 à 30 man voor het pand. Bij de
ontruiming van een pand in de Jan Vossensteeg in 1985 bedroeg dat aantal 30 à 40.

Bij bijzondere activiteiten, zoals de protestkrakingen op Woninginnedag en de
ontruiming van omstreden panden, zoals bijvoorbeeld het kraakpand in de Scheepmakerssteeg, wisten de krakers meer mensen op de been te krijgen. De mobiliseerbare groep
mensen varieerde in die gevallen van zo'n 80 tot 1"50 man.31 Dit waren evenwel niet

allemaal pralfiserende krakers. Een deel van de groep bestond uit sympathisanten, veelal
mensen die op welke manier dan ook actief waren in het linkse circuit in Iæiden, zoals

bijvoorbeeld leden van de linlse politieke pafijen.
De mobilisatie van menskracht ging in de eerste twee jaren van het bestaan van de
Kraakbond voornamelijk via mond-op-mond-reclame. De kraakcentra en -café's speelden
daar als ontmoetingsplaats van krakers en sympathisanten een belangrijke rol in. Vanaf

mei 1980 bestond er een 'alarmtelefoon'-systeem. Hiermee was de mobilisatie (van

30 Aangezien de Leidse Kraakbond geen rechtspersoonlijkheid had aangenomen in de vorm van een
vereniging of stichting, en er dus ook geen ledenlijsten of iets dergelijks bijgehouden werden, is het erg moeilijk
om uitspraken te doen over de omvang van de aanhang van de kraakbeweging. Desondanks meen ik dat de door
mij gepresenteerde aantallen een redelijke schatting zijn. De aantallen zijn tot stand gekomen op basis van
materiaal uit kranten, o.a. het Leidsch Dagblad, de Leidse Courant, De Stadskrant en De Zwarte, interviews en
bronnen uit de archieven van de Muurkrant, de PSP en de Leidse Kraakbond.
31

Op Woninginnedag hielden zich bijvoorbeeld zo'n 80 tot 100 man bezig met kraken en de demonstratie
ter ondersteuning van de aanklachten van krakers wegens mishandeling door de politie bij de ontruiming van de
Scheepmakerssteeg bracht zo'n 150 man op de been.
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mensen die zich daarbij hadden aangesloten) centraal geregeld. Het proces van mobilisatie

kon dankzij dit systeem een stuk sneller verlopen.
De Iæidse krakers waren zelf zeet ontevreden over de omvang van de mobiliseerbare
achterban. Eind 1984 constateerden zij teleurgesteld dat grote acties in l-eiden gezien het
ontbreken van een achterban onmogelijk waren.32 Zt1 zochten de oorzaak van het
probleem enerzijds in de zich inzettende algemene malaise binnen de linkse actiebeweging

in l-eiden en anderzijds in het gebrek aan solidariteit

tussen krakers onderling. Aan het

eerste kon de I-eidse kraakbeweging niet veel doen, aan het tweede wel.

In

1985 werden

dan ook diverse pogingen ondernomen krakers en sympathisanten te mobiliseren door

middel van het doen van een beroep op solidariteitsgevoelens. Een goed voorbeeld
daarvan was de oproep tot hulp van de krakers van een pand aan de Haarlemmerstraat die

eindigde met de vraag: "Krakersters33 waren toch solidair met elkaar

?"34

fin"anciën & faciliteiten

De kraakbeweging in Iæiden kon maar in geringe mate over de hulpmiddelen financien en
faciliteiten beschikken. Vooral de financién zullen, gezien het feit dat krakers over het
algemeen maar weinig geld te besteden hadden, voortdurend een bron van moeilijkheden
geweest zijn. Hoewel de Kraakbond over een eigen gironummer beschikte, lükt het er op

dat activiteiten van de kraakbeweging veelal door de betrokkenen zelf. werden betaald.

Om de kosten toch een beetje te verdelen werden er soms op vergaderingen potjes
rLeergezet

waarin iedereen een bijdrage kon deponeren.3s Een andere manier om aan geld

te komen was de organisatie van benefietfeesten, zoals bijvoorbeeld het openingsfeest van
het kraakcentrum aan de Lammermarkt 29-3t in mei 1981. De opbrengst van het feest
was bestemd voor de Kraakbond.

32

De Zwarte 1984 (nr. i1).

33

Krakerster is krakersjargon voor mannelijke en vrouwelijke krakers, te vergelijken met de uitdrukking
'krakers m/v'.
34

De Zwarte 1985 (nr. 36).

35 'Opro"p',
IISG, Archief KB.
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De Kraakbond beschilte eveneens over weinig eigen faciliteiten. Net als de
Muurkrant-organisatie moest hij het in het begin vooral hebben van de faciliteiten van
andere organisaties. De KIVJ, de Beweging van Werkende Jongeren in læiden vervulde in

dit opzicht

een belangrijke functie. Zowel de Muurkrant als de Kraakbond kon gebruik

maken van de faciliteiten van de KWJ. De Muurkrant-organisatie, de Kraakbond en het

kraakspreekuur waren gevestigd in het pand van de KWJ aan de Koppenhinksteeg. In de

tüd dat de Muurkrant nog bestond kon de Kraakbond voor het vervaardigen van
pamfletten en affiches tevens gebruik maken van de zeefdruk en offset druk-installatie van
de Muurkrant.3ó

Na verloop van tijd kreeg de læidse kraakbeweging meer eigen faciliteiten. In mei
1981 werd het kraakcentrum aan de I¿mmermarkt 29131 geopend. De begane grond werd

gebruikt als vergader- en actielokaal. Ook was er een kraakcafé in gevestigd. In 1984
werd een groot pand aan de Korte Mare 24 gekraakt. Hierin opende de Infowinkel

'Alarm' zijn deuren. Het pand was zeer geschikt voor vergaderingen,

feesten,

tentoonstellingen en manifestaties en groeide al snel uit tot een kraakcentrum. Elke
zondagmiddag was er een speciaal zondagmiddagcafé, 'Niet
zondagavond deed het pand dienst als kraakcafé.

bij Spleen alleen', en elke

In 1985 werd er zelfs

een tweede kraak-

spreekuur in het pand ingesteld. Tot 1987, toen de krakers na intimidaties van knokploegen het pand verlieten, venn¡lde dit kraakcentrum een belangrijke functie binnen de

inmiddels zeer veÍzwakte beweging.

deskundígheid

Met de beschikbaarheid van het hulpmiddel inhoudelijke deskundigheid was het voor de
I-eidse kraakbeweging beter gesteld dan met de beschikbaarheid van de hulpmiddelen

menskracht, geld en faciliteiten. De Kraakbond was zeer goed op de hoogte van de
leegstand in Leiden en de handel en wandel van beruchte speculanten. Praktische kennis

van het kraken verwierven krakers veelal in de praktijk. Daarnaast bestonden er enkele
Kraakhandleidingen. Een belangrijke methode om inhoudelijke kennis te vergaren was
daarnaast het inschakelen van sympathiserende deskundigen. Hier heeft de læidse kraak-

36

Notulen sectie WW 2g-l]-Lg78 GA læiden, Archief MK.
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beweging, zeker in de eerste jaren, veelvuldig gebruik van gemaakt. Voor het uitzoeken
van bestemmingsplannen deden krakers bijvoorbeeld een beroep op gemeentelijke politici,
zoals van de PSP.37 Voor de juridische kant van het kraken nam de beweging advocaten

in de arm en voor de bouwtechnische ondersteuning van alternatieve
bestemmningsplannen werden tenslotte architectenbureaus ingeschakeld, zoals de

'Woongroep Het Gulden Vlies' deed.38

Het lijkt er evenwel op dat de inhoudelijke deskundigheid van de I-eidse kraakbeweging in de loop der jaren steeds minder werd. Krakers deden lang niet meer zo vaak
een beroep op sympathiserende deskundigen. Rond 1985 kwam het ook steeds vaker voor

dat kraakacties mislukfen.3e

Over de tweede vorm van deskundigheid, de zogenaamde organisatorische
deskundigheid, beschikte de kraakbeweging in Iæiden tenslotte, zoals we gezien hebben,
maar in geringe mate. De Kraakbond organiseerde maar weinig acties en bleek daarnaast

niet in staat te zijn grote groepen mensen tot participatie in die acties te bewegen.

relaties & contacten
Relaties en contacten zijn müns inziens, zeker in de eerste jaren van het bestaan van de
Kraakbond, de belangrijkste resource voor de Iæidse kraakbeweging geweest. In de eerste

jaren had de l-eidse Kraakbond contacten met diverse andere organisaties, zoals de
Muurkrant, de gemeente, de politieke partijen, en studenten- en jongerenorganisaties. Met
de gevestigde media en buurtcomités bestonden, ondanks het belang dat de Kraakbond
daaraan hechtte en ondanks de pogingen die wel degelijk werden ondernomen, slechts

weinig contacten.
Van alle contacten was het contact tussen de Kraakbond en de Muurkrant het nauwst.
De Muurkrant-organisatie was niet alleen nauw betrokken geweest bij de oprichting van
de Bond, maar stelde ook haar faciliteiten en inhoudelijke kennis op huisvestings- en

37

Voormalig raadslid en wethouder Hans de la Mar heeft diverse malen bestemmingsplannen voor krakers

opgezocht.
38

M"t

3e

De Zwarte 1985 (w.27).

name de advocaten Sprenger en Spijker stonden bekend als 'kraakvriendelijk'.
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leegstandsgebied aan de Bond ter beschikking. De contacten met de gemeente waren van
een heel ander kaliber. De Kraakbond vond niet veel medestanders bij de gemeentelijke

ambtenarij. Eén van de weinigen die wel sympathiseerde met de Kraakbond, was dhr.
Busman van de Sociale Dienst; hij verwees regelmatig clienten door naar de
Kraakbond.ao De meeste contacten tussen krakers en het gemeentelijk apparaat vonden

plaats op het niveau van onderhandeling in vergaderingen.

De contacten met de politieke partijen waren belangrijk omdat deze partijen veelal
vertegenwoordigd waren in de gemeenteraad en soms zelfs wethoudersposten bezaten. De
Kraakbond onderhield vooral contacten met de lin*se politieke partÛen. De contacten met
de PSP waren in dat opzicht het nauwst. Bestuursleden en fractiemedewerkers van de PSP
bezochten regelmatig vergaderingen van de Kraakbond. Met name Hans de la Mar heeft

zich regelmatig voor krakers ingespannen.al
Van de relaties tussen de Kraakbond en de studenten- en jongerenverenigingen was die
met Augustinus waarschijnlijk het belangrijkst. De Kraakbond werd in zijn beginjaren
regelmatig uitgenodigd voor fora en informatie-avonden.a2 Daarnaast werkte de W'oon-

groep 'Het Gulden Vlies' in 1982 mee aan een forum over kraken op de studentenvereniging SSR-Iæiden.
Vanaf ongeveer 1981 verminderde het aantal relaties en contacten. Een deel van de

l¡idse kraakbeweging nam langzaam maar zeker afstand van andere organisaties

en trok

zich terug in een eigen wereld. De gemeente werd net als de politie in toenemende mate
beschouwd als een vijand van de kraakbeweging die bestreden diende te worden.

Samenvattend en concluderend kan gesteld worden dat de hulpmiddelen 'inhoudelijke

deskundigheid' en 'relaties

& contacten', met name met de Muurkrant-organisatie

en de

PSP, voor de læidse kraakbeweging het belangrijkstzijn geweest, z,eker in de eerste jaren
o0

GA L"id"n, Archief MK, Verslag Kraakbond t3-12-1978

41

Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de PSP 10-5-1979, GA Leiden, A¡chief PSP;
Verslag raadswerkgroep 14-5-1980, GA Leiden, A¡chief PSP; Kommentaar op Hilda's (deel)jaarverslag, GA
Leiden, A¡chief PSP; Inærview met Hans de la Mar.
a2

GA Leiden, Archief MK, Verslag Kraakbond l3-12-t978, Notulen Kerngroepenvergadering 3-10-1980,

GA Leiden, Archief PSP.
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van het bestaan van de Kraakbond. De beweging heeft nooit kunnen beschikken over veel
menskracht, financiën

& faciliteiten en organisatorische

deskundigheid.

Vergelijking met Utrechta3
Wanneer we de mate waarin het de Iæidse beweging gelukt is om hulpmiddelen te

mobiliseren, vergelijken met de mate waarin dat de Utrechtse beweging is gelukt, dan valt
een aantal belangrijke verschillen op. In de eerste plaats lukte het de Utrechtse beweging,

in tegenstelling tot de læidse, wèl veel menskracht te mobiliseren. De acties van de
kraakbeweging in Utrecht wisten meerdere malen grote aantallen mensen op de been te

krijgen. In de loop van de jaren tachtig werd menskracht de belangrijkste 'resource' van
de inmiddels uiteengevallen en zeeÍ verzwakte Utrechtse kraakbeweging. Hiermee hing
samen dat de Utrechtse kraakbeweging eveneens over veel meer organisatorische

deskundigheid beschikte dan de Iæidse.
Een tweede belangrijk verschil betreft de beschikbaarheid van faciliteiten. Terwijl de

Iæidse kraakbeweging het vooral moest hebben van de eigen voorzieningen en die van de

Muurk¡ant en de KWJ, kon de Utrechtse beweging profiteren van een uitgebreid scala aan
faciliteiten van de alternatieve hulpverlening. De faciliteiten van Muurkrant en KWJ
haalden het

bij lange na niet bij de faciliteiten die van de alternatieve hulpverlening.

Bovendien steunde de hulpverlening de kraakbeweging in Utrecht met behulp van
financiële giften.

Voor wat betreft de overige hulpmiddelen bestaan er weinig verschillen tussen Utrecht
en læiden: ook in Utrecht beschikte de kraakbeweging in de eerste jaren van het bestaan
van de Kraakbond over relatief veel inhoudelijke deskundigheid, relaties en contacten. Net
als in læiden verminderde het belang van deze 'resources' onder invloed van de

radicalisering. Deze ontwikkeling deed zich echter in Utrecht in sterkere mate voor dan in
Læiden. Over de financiën kan tenslotte niet veel zinnigs gezegd worden omdat er over de
toestand van de financien binnen de Utrechtse beweging niet veel duidelijkheid bestaat.
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D" infor*atie over de omvang van de kraakbeweging in Utrecht is gebaseerd op: Van Noort, De effecten, L3I-I70; diverse artikelen uithet Utrechts Nieuwsblnd.
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6 Strategie en tactieken

Leiden4
De læidse kraakbeweging probeerde op verschillende manieren haar doelen te bereiken.
Van de strategieen uit het analyseschema pasten de Iæidse krakers argumenteren,
demonstreren, procederen en contesteren als strategie toe. Alleen de strategie overhalen

werd door de beweging niet toegepast. Hoewel de kraakbeweging in de pers vooral
geassocieerd werd met demonstraties en andere spraakmakende acties,ot lag de nadruk in
de periode van 1978 tot 1983 voornamehjk op argumenteren.
Teneinde de gemeente van zijn gelijk te overtuigen, maakfe de Kraakbond gebruik van
een breed scala aan tactieken. De directe methode nam daarin een belangrijke plaats in.

Krakers lobbyden bij sympathiserende raadsleden en bestookfen commissies, gemeenteraad en Burgemeester

& Wethouders (B&W) aan de lopende

band met brieven. Nu eens

ging het erom informatie te verschaffen over het hoe en waarom van de acties van de
kraakbeweging, dan weer om kritiek te leveren op het gemeentelijk beleid. Overleg en
onderhandelingen vonden veelvuldig plaats. Ook maakten krakers gebruik van de

inspraakmogelijkheden door regelmatig commissie- en raadsvergaderingen bij te wonen.
Minstens even belangrijk waren de meer indirecte methodes om de gemeente van het

gelijk van de kraakbeweging te overtuigen. Omdat de kans op inwilliging van eisen van in
theorie groter wordt naarmate de publieke opinie eisers gunstig gezrnd is, beschouwde de
Kraakbond het bespelen van de publieke opinie als één van zijn belangrijkste taken.
Informatieverschaffing aan het publiek en het verzorgen van publiciteit waren de meest
beproefde methodes. Buurtbewoners werden de dag na de kraakactie door middel van een

brief ingelicht over achtergrond en doel van de actie. Bij speciale acties werden vele
pamfletten verspreid. Ook werden in sommige gevallen persberichten naar de Iæidse
dagbladen verstuurd. Minder beproefde tactieken van de Iæidse kraakbeweging waren het

e D" infor*atie uit deze paragraaf is gebaseerd

op diverse bronnen uit het Muurkrant-Archiei het PSP-

Archief en het Archief van de Leidse Kraakbond en op interviews.
45

In d" pers werd vrijwel alleen

gevoerd werd.

aandacht aan de Kraakbond en krakers geschonken als er (harde) actie
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verzorgen van tentoonstellingen, de publikatie van zogenaamde zwartboeken met
onderzoeksresultaten en de organisatie van tribunalen.a6

In het kielzog van de ontwikkelingen in ideologie, doelstellingen en eisen maakte ook
de strategie van de Iæidse kraakbeweging een ontwikkeling door. De gematigde strategie
van argumenteren, die overigens al vanaf het begin af aan omstreden was, kwam aan
steeds meer

kritiek bloot te staan. De discussie over de te voeren strategie bereikte een

hoogtepunt ten tijde van de dreigende ontruiming van het kraaþand in de Scheepmakerssteeg.a? Waar het allemaal om draaide, was de vraag

of de Iæidse kraakbeweging, in

navolging van onder andere Amsterdam, geweld moest gaan gebruiken om de eisen meer
kracht bij te zetteî. De geradicaliseerde groep vond van wel. Deze 'heavos en
strategos'48 hadden zich van de parlementaire weg afgekeerd omdat

zij van mening

waren dat de magere resultaten van de inspanningen van de kraakbeweging op
gemeentelijk niveau niet opwogen tegen de hoeveelheid tijd en moeite die daarin
geïnvesteerd werd.ae

In de navolgende jaren traden de radicalen zoals we gezien hebben

steeds meer op de

voorgrond. Het gevolg daarvan was dat contesteren als strategie belangrijker werd. De
krakers lieten het in dat opzicht niet alleen bij geweldloze methodes als blokkades en
bezettingen, maar pasten ook gewelddadige tactieken als bekladding en vernieling toe.
Huizen en gebouwen die 'de vijand' (onder andere politie, beruchte speculanten en de
gemeente) symboliseerden, moesten het een aantal keren ontgelden.s0

46

E"n goed voorbeeld hiervan was de uitreiking van het zwartboek 'Kraken of gekraakt worden' (1979) op
de door de Kraakbond georganiseerde hoorzitting in het Leids Vrijetijds Centrum (LVC) naar aanleiding van het
gemeentelijk beleid inzake de gekraakte panden aan de Langebrug en het Herengracht-Zijlsingelgebied in 1979.

a7

Zi"

hiervoor de diverse discussiestukken in GA Leiden, Archief PSP, 'Van herenhuis tot hondehok'

(1e83).
48

49

T"rrn.n ontleend

aan GA Leiden, Archief Muurkrant, 'Ontruiming: vuur voor de kraakbeweging', 39

'Lie hiervoor bijvoorbeeld Rob B. Setzer, 'Wat hebben onze inspanningen (betreffende

de

kommissievergaderingen) nu opgeleverd?' in: 'Van herenhuis tot hondehok',36 aldaar 36.

50

In 1983, kort na de ontruiming van de Scheepmakerssteeg werd het huis van de politiefunctionaris Jan
Nap met verf beklad. In 1984 gebeurde dat nogmaals. In 1985 was het de beurt aan het st¿dhuis. Tevens werden
onder andere bij Het Gulden Vlies en makelaar Verhoeven de ruiten ingegooid.
I
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De radicalisering van de door de Iæidse kraakbeweging toegepaste strategie moet
echter niet overdreven worden. Niet alle krakers konden zich vinden in de gewelddadige

opstelling. Vanaf 1985 kwam er dan ook openlijk kritiek op deze 'nieuwe

lijn'

van de

kraakbeweging.tt Bovendien bleef het in de meeste gevallen bij dreigende tzal alleen. De
geradicaliseerde groep schreeuwde wel hard, maar als het er op aan kwam durfde meestal

niemand het initiatief te nemen.

Al met al bleven de strategieën argumenteren en in

mindere mate demonstreren een belangrijke plaats innemen.

Aan het eind van deze parugraaf wil ik tenslotte nog een opmerking maken over deze
door de l-eidse kraakbeweging toegepaste strategieen. De keuze voor een bepaalde
strategie staat namelijk niet op ziclvelf .

Zij is afhankelijk van een aantal externe en

interne factoren, zoals de reactie van de gezagsdragers, de organisatiestructuur, de
beschikbare hulpmiddelen en, zoals wel duidelijk is gebleken, de ideologie.t'Wanneer
een organisatie bijvoorbeeld de strategie overhalen wil toepassen, is het noodzakelijk dat

zij over voldoende hulpmiddelen als geld, menskracht en relaties beschilt om de gezagsdragers eventueel om te kopen. In dat opzicht is het niet verwonderlijk dat deze strategie

door de læidse kraakbeweging in zijn geheel niet is toegepast. Ook is het, gezien de
weinige financiële middelen en het gebrek aan menskracht, niet erg verwonderlijk dat de
nadruk nooit op demonstreren en protesteren heeft gelegen.

Wat echter in mijn ogen wel verwonderlijk is, is dat argumenteren zo'rt belangrijke
plaats in de strategie heeft gekregen. Op grond van de afkeer van officiële leiders die het
gezicht van de kraakbeweging bepalen en het streven naar een egalitaire besluitvormings-

structuur zou verwacht mogen worden dat de beweging argumenteren als strategie zou

afwijzen. Argumenteren brengt immers met zich mee dat een aantal mensen het woord
voert voor de hele beweging, en dat deze mensen een voorsprong in kennis kunnen
opbouwen. Het bestaan van de zogenaamde kraakbonzen toont aan dat dat in de praktijk

ook werkelijk gebeurd is. Het voert in het kader van deze scriptie echter te ver om dieper

st De Zwarte 1985 (nr 29).
52 Voo, een uitgebreidere behandeling van de factoren die bepalend zijn voor de keuze van een strategie
verwijs ik naar W.J. van Noort, L.W. Huberts en L. Rademaker, Protes't en pressie. Een systematische anølyse
van colle ctieve actie (AssenÍMaastricht) 97- 104.
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op deze schijnbare tegenstelling in te gaan. Wellicht is het onderwerp dat ik hier heb
aangesneden, voer voor andere onderzoekers.

Vergel[iking met Utrecht
De Utrechtse Kraakbond volgde in grote lijnen dezelfde strategieën als de læidse. De
radicalisering van de ideologie bracht ook in Utrecht radicalisering van de strategie met

zich mee. Het verschil tussen de beide steden was dat de radicalisering in Utrecht verder
doorgevoerd werd. In Utrecht verving het contesteren het argumenteren als belangrijkste
strategie. In Utrecht werd de dreigende taal in tegenstelling tot in I-eiden veelvuldig in
daden omgezet.
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Interne relaties

Leiden

Het is al een flink aantal keren naar voren gekomen: de læidse kraakbeweging vormde
beslist geen eenheid. De stelling van Van der Pennen53 dat er in de eerste drie à vier

jaren van het bestaan van de Kraakbond wèl sprake was van een eenheld, wil ik
bestrijden. Van het begin af aan bestonden er binnen de Iæidse kraakbeweging
verschillende groepen met verschillende ideeën over het kraken. Sommige groepen

*rakers wisten zelfs niets van het best¿an van de Kraakbond af. Anderen wilden bewust
niets met de Bond te maken hebben.sa Wel denk ik dat Van der Pennen gekjk heeft als

hij zegt dat de dominante groep in de beweging, de groep rondom de Kraakbond, een
eenheid vormde. De term 'betrekftelijke eenheid' doet daarom mijns inziens meer recht
aan de situatie binnen de læidse kraakbeweging in de periode 1978-1982.

De verdeeldheid binnen de beweging kwam echter pas duidelijk aan het licht vanaf
I98L1I982. Eén van de respondenten sprak in dat opzicht van de scheiding der geesten

.

Van solidariteit tussen krakers kon geen sprake meer zijn. Het optreden van de kraak'bonzen' en de kritiek die daar vervolgens op kwam, maakten de situatie er niet beter op.
Na verloop van tijd begonnen de radicalen steeds meer het gezicht van de Leidse
kraakbeweging te bepalen. In De Zwørte stonden vanaf 1985 nog vrijwel alleen stukjes en

kritieken van deze ideologische groep. De oorzaken van die ontwikkeling moeten mijns
inziens gezocht worden in de teruglopende actiebereidheid in het algemeen. Veel mensen
zeiden het actievoeren vaarwel. De gewelddadige acties van de kraakbeweging hadden

bovendien tot gevolg dat een aantal gematigde krakers de kraakbeweging vaarwel zei.ss

53

Van der Pennen, Kraken en volkshuísvesting, 72.

sa Dit baseer
Archief KB.

s5 Een

ik op uitspraken die

verschillende respondenten hebben gedaan en op informatie uit IISG,

respondent vertelde bijvoorbeeld d^t zíj zich na de acties en de discussies rondom de
uit de kraakbeweging heeft æruggetrokken. Vooral de bekladding van het huis van
politiefunctionaris Jan Nap deden haar behoorlijk op de beweging afknappen.
Scheepmakerssteeg
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Vergelijking met Utrecht
Binnen de Utrechtse kraakbeweging bestond dezelfde verdeeldheid als binnen de
Leidse.56 Ook

in Utrecht leidde deze verdeeldheid tot felle ruzies. Het verschil tussen

Utrecht en Leiden was dat de radicale stroming in Utrecht, die overigens geformaliseerd
was in de oprichting van de concurrerende organisatie het Krakerskollektief, de
machtsstrijd duidetijk won. In læiden wonnen de radicalen weliswaar aan belang, maar

het is hen nooit gelukt de beweging ook daadwerkelijk over te nemen.

56

In Utrecht speelden, zoals opgemerkt, ook persoonlijke conflicten een rol. Zie hiervoor Van Noort, De

effecten, 139.
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Reactie van gezagsdragers

Leiden
beleid gemeente

Bestuurlijke aandacht voor het krakensT
Gedurende de jaren zeventig bestond er op bestuurlijk niveau weinig belangstelling voor

het kraakfenomeen. Van een samenhangend beleid was al helemaal geen sprake; de
gemeente reageerde met ad-hoc maatregelen op concrete situaties. Pas toen aan het eind

van t979 een aantal nieuwbouwwoningen van de læidse Woning Stichting (LWS) in het
Waardgrachtgebied werd gekraakt begon de gemeente de kraaþroblematiek serieus ter
hand te nemen.58 Toch duurde het nog tot 1981 voordat de gemeente een duidelijk beleid
had ontwikkeld.

Het gebrek aan een samenhangend stel regels werd zowel van de kant van de politie
als van de kant van de krakers als een gemis beschouwd. Politie en krakers wisten beide

niet waar zij aan toe waren en wat hun rechten waren. De kwestie zat de Kraakbond
vooral hoog doordat het een aantal keren was voorgekomen dat de politie wèl optrad
tegen krakers, maar later verzuimde op te treden tegen knoþloegen. In een brief aan de

Burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad drong de Bond er dan ook op
aan dat de

politie niet alleen duidelijke richtlijnen kreeg over optreden in kraakgevallen,

maar ook over optreden in knoþloeggevallen.se

Het uitblüven van duidelijke richtlijnen van de kant van de gemeente dreef politiecommissaris

H. van Voorden ertoe zelf een nota te schrijven. De eerste kraaknota die in

I-eiden verscheen, Het bezetten van woningen of lokalen (maart 1980), was er dan ook
één van de hand van de politie. Nauwelijks een jaar later, in januari 1981, verscheen de

57

D"r"

58

Hild" Passchier, '(Deel)jaarverslag januari-september lgTg', GA Leiden, Archief

59

paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op het gesprek met dhr. mr. B.K. Olivier.
PSP.

Brieven van de Leidse Kraakbond aan burgemeester, college van B&W en gemeenteraad Leiden, februari
1980, IISG, A¡chief KB.

J
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tweede nota, Notitie van de burgemeester betreffende het politie-optreden bij
kraakactiesuo, dit maal wèl van de hand van de gemeente. Bij het opstellen daarvan had

de gemeente de politienota als basis gebruikt.

Eindelijk bestond er dan duidelijkheid. In de nota van de gemeente werd precies uit de
doeken gedaan onder welke voorwaarden en in welke situaties de politie gerechtigd was

op te treden en van welke aard dat optreden moest zijn. Toch moet het belang van de nota

niet overschat worden. In de prakfijk bleek dat een geformaliseerd en principieel beleid,
zoals vastgelegd in de nota, geen recht deed aan de specifieke situatie van elk concreet
kraakgeval. Om een voorbeeld te noemen: in november 1981 werden 12 woningen aan de
Weddesteeg (Galgewatercomplex) gekraakt. Hoewel in dit geval de woningen volgens de

kraaknota in aanmerking kwamen voor een strafrechtelijke ontruiming, mochten de
krakers er, gezien het feit dat de woningen anders weer gewoon leeg zouden komen te
staan, tóch gewoon blijven zitten.
Tevens moet beseft worden dat het feit dat er van de kant van de gemeente een

kraaknota verscheen niet betekende dat de kraaþroblematiek een hot-item in de
gemeentepolitiek was. Volgens de Iæidse wethouder van Volkshuisvesting Tesselaar

(PvdA) kwam dat doordat het kraaþrobleem in Iæiden qua omvang erg klein was. Van
grote invloed van de kraakbeweging op het gemeentelijk beleid was dan ook geen
sprake.61 Hoogstens kan men zeggerL dat er ten tijde van het verschijnen van de nota

sprake was van een verhoogde belangstelling voor het fenomeen. Na het verschijnen van

de nota verdween die politieke aandacht weer als sneeuw voor de zon, om slechts
incidenteel terug te komen op het moment dat raadsleden en krakers vragen stelden over
het politie-optreden tijdens incidenten.

Met de 'opleving' van de kraakbeweging in de jaren negentig begon de gemeentelijke
aandacht voor de kraakproblematiek wederom te groeien. De verwachting is dat een

nieuwe gemeentelijke kraaknota niet lang meer op zich zal laten wachten.

o

Hoewel de notitie 'notitie van de burgemeester' heet is hij niet daadwerkelijk door de burgemeester
bij de dienst bestuurlijke en juridische zaken van de gemeente

geschreven. Dhr. mr. B. K. Olivier, werkzaam
Leiden, is degene die de nota geschreven heeft.
61

Van der Pennen, Kraken en volkshuisvesting, 156.
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Beleid van de gemeente in de praktijkó2
De gemeente Iæiden had, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Arnhem, geen
specifieke strafbepaling die het kraken strafbaar stelde in de Algemene Plaatselijke

Verordening (A.P.V.) opgenomen. De gemeente achtte
omstandigheden

dat'...

... niet gewenst'63. Het gevolg daarvan

onder de huidige

was dat ontruiming alleen

mogelijk was bij overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, de
Woonruimtewet, de Gemeentewet en de Woningwet. Civielrechtelijke en strafrechtelijke
ontruimingen alsmede ontruimingen op grond van oveflreding van de Woonruimtewet
waren in Iæiden de meest voorkomende ontruimingen.e In alle drie gevallen was de
betrokkenheid van de gemeente verschillend.

Met overtredingen van de Woonruimtewet had de gemeente te maken in het kader van
het woonvergunningenbeleid. De gemeente was verantwoordelijk voor de verlening van
woonruimtevergunningen en de voorwaarden die daaraan verbonden waren. V/ie geen
woonruimtevergunning had, had geen recht om in een woning die onder de'Woonruimte-

wet viel te wonen. De gemeente bepaalde tevens wie in aanmerking kwam voor welke
distributiewoning.

De gemeente was van mening dat haar distributiebeleid onder géén voorwaarde
doorkruist mocht worden. Op dit vlak was zij dan ook voorstander van een duidelijke,
principiële en scherpe lijn: ontruiming in alle gevallen.ut BU deze duidelijke

lijn

past

echter wel de volgende kanttekening: aan het eind van de jaren zeventig, maar ook daarna
nog trad de gemeente niet in alle gevallen meteen in de zin van ontruiming op. In plaats
van onmiddellijke ontruiming wees zij het pand aan andere woningzoekenden toe. Op dat

62

D"r" paragraafis voor

63

Notitie van de burgemeester betreffende het politie-optreden bij kraakacties' Gemeente Leiden (Leiden

een groot deel gebaseerd op het gesprek met dhr. Olivier.

1980) 4.

e
6s

Gesprek met dhr. Olivier.
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beleid, dat door de krakers beschouwd werd als een poging van de gemeente woningzoekenden en k¡akers tegen elkaar uit te spelen, kwam van diverse kanten veel kritiek.66

De betrokkenheid van de gemeente bij civielrechtelijke ontruimingen was aftrankelijk
van de vraag wie de eigenaar van het gekraakte pand was. W'anneer het pand eþndom
van de gemeente was kon de gemeente, als zij dat wilde, een kort geding tegen de krakers
aanspannen. Dit deed de gemeente echter alleen in het geval dat zij plannen met het pand
had die op (zeer) korte termijn gerealiseerd zouden worden. Alvorens tot een procedure

over te ga n, werd er dus eerst uitgebreid onderzoek verricht. Als de uitkomst van dat
onderzook was dat de gemeente nog geen duidelijke bestemming voor het pand had,
werden de krakers gedoogd.ó7 Een voorbeeld van een situatie waarin de gemeente de
krakers gedoogde, was het geval van het in 1980 gekraakte 'Paleis Noordeinde'. De

krakers, de Theatergroep Matrogoth en de Stichting Paleis, hoefden het pand in 1984 pas
te ontruimen. Een voorbeeld van een sin¡atie waarin de gemeente wèl korteterrnijnplannen had, was het geval van het in 1982 gekraakte 'Gulden Vlies'. Vrijwel

direct na de kraak spande de gemeente dan ook een kort geding tegen de krakers aan.

In de loop der jaren heeft het gedoogbeleid zich ontwikkeld tot

een beleid van

legalisering. Krakers werden niet meer slechts gedoogd, maar kregen een huurcontract
aangeboden. Vanaf ongeveer 1985 werden kraaksituaties in toenemende mate

geformaliseerd. Ook nu houdt de gemeente nog vast aan die beleidslijn.ó8

De tweede manier waarop de gemeente betrokken kon zijn bij een civielrechtelijke
ontruiming was in het geval dat een particuliere eigenaar een kort geding tegen de krakers
had aangespannen en gewonnen, met andere woorden, als er een gerechtelijk vonnis tot

ontruiming op tafel lag. In zulke gevallen was de gemeente bij een verzoek van de
deurwaarder om politie-assistentie verplicht om aan dat verzoek mee te werken. Om uit te
zoeken hoe groot de bewegingsvrijheid van de burgemeester op dat vlak was, werd een
speciale commissie ingesteld. Ondanks het feit dat krakers van mening waren dat er

66

D" PsP-raadsfractie ijverde naar aanleiding van een concreet geval aan de Herengracht-Zijlsingel zelfs
voor behandeling van de kwestie in de Eerste Kamer.
ó7

Gesprek met dhr. Olivier.
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diverse mogelijkfieden bestonden het ontruimingsbevel te omzeilen, zoals het aanspannen
van een executiegeschilóe, de aankoop van het bewuste pand en het wachten op een
eventuele uitspraak in Hoger Beroep, luidde de conclusie van de commissie dat de

beleidsvrijheid van de burgemeester vrijwel nihil was. Alleen op het gebied van het

tijdstþ kon de gemeente, met een beroep op het ordeverstorings-artikel, nog wat invloed
uitoefenen, aldus de commissie.To

Afgezien van het met ontruiming wachten op de uitspraak in Hoger Beroep, heeft de
gemeente bovenstaande mogelijkheden slechts zelden benut. Vrijwel altijd verleende de
burgemeester politiebijstand aan ontruimingsvonnissen. Bij de gemeente heerste het idee

dat tegenwerking indruiste tegen 'het Nederlands rechtsgevoel'7l. De gemeente wilde

niet ingrijpen in de natuurlijke rechtsgang. De enige keer dat burgemeester Goekoop, met
een beroep op het ordeverstorings-artikel, medewerking aan een ontruiming heeft

geweigerd, was in het geval van de gekraakte voormalige drukkerij Brill in 1985. Dit

ging zelfs zo ver dat de eigenaar van het pand, de Universiteit van Iæiden, een rechtszaak
tegen burgemeester Goekoop aanspande teneinde hem te dwingen politiebdstand te

verlenen. Uiteindelijk heeft de gemeente het pand ten behoeve van de krakers aangekocht.
Strafrechtelijke ontruimingen vonden tenslotte plaats op grond van overtreding van het
Wetboek van Strafrecht, in het bijzonder de artikelen betreffende huisvredebreuk en
lokaalvredebreuk. Cruciaal was de vraag of het gekraakte pand 'bij een ander in gebruik'
72

was. Het antwoord op die vraag was in de meeste gevallen zeer moeilijk te geven

omdat de eigenaar van het pand er aan de ene kant alles aan deed zijn 'gebruik'
aannemelijk te maken, terwijl de krakers aan de andere kant probeerden de in hun ogen
maatschappelijk onverantwoorde leegstand aan te tonen. Daarnaast speelde de vraag of de

krakers inmiddels huisrecht gevestigd hadden een rol. Gemeente en politie van læiden

69 W"onrr. de gemeente reden had om aan te nemen dat het spoedeisend belang van de

eigenaar

geënsceneerd was en er dus een grote kans bestond dat het pand na ontruiming gewoon leeg bleef staan kon zij
door middel van een executiegeschil de juistheid van het vonnis aanvechten.
70

Notitíe van de burgemeester, 4; gesprek met dhr. Olivier

71

GA Leiden, Archief PSP, 'Van herenhuis tot hondehok'
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hielden vast aan de richtlijn van de Procureur Generaal dat de k¡akers na 24 uur in het
pand vertoefd te hebben, zelf een beroep konden doen op het huisrecht.T3

De gemeente was hierbij betrokken in het kader van het driehoeks-overleg, het overleg
tussen de Officier van Justitie, de commissaris van politie en de burgemeester. Dit

driehoeks-overleg moest antwoord geven op bovenstaande vragen. In de praktijk stelde
burgemeester Goekoop zich in het driehoeks-overleg terughoudend op ten opzichte van

strafrechtelijk politie-optreden. De gemeente streefde naar een 'oplossing in der
minne'74. Indien dat niet mogelijk was, gaf zij de voorkeur aan de civielrechtelijke

procedure boven de strafrechtelijke.Ts
Een ander terrein waarop het beleid en de houding van de gemeente tot uiting kwam

was in de commissies. IVe hebben gezien dat krakers diverse malen in commissies en
vergaderingen hun standpunt kwamen toelichten. De behandeling van krakers in die
commissies was niet altijd even netjes. Het is zelfs voorgekomen dat krakers van de

publieke tribune ontruimd werden. Ook in de commissie ABA, de commissie voor
Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden werden klachten en vragen van krakers naar
aanleiding van het politie-optreden, die via sympathiserende commissieleden aan de orde
kwamen, niet serieus genomen.

Kijken we nu naar de ontwikkeling van het praktische gemeentelijk beleid in het
algemeen, dan denk ik dat de conclusie wel gerechtvaardigd is dat dit beleid, op een
aantal uitzonderingen na,
Schakelde de gemeente

vrij soepel was en in de loop der tijd nog versoepeld is.

in 1980 nog de beruchte bouvier-bewakingsdienst van Ed van Tol

in om haar leegstaande panden te bewaken, al snel daarna was de officiéle lijn er één van
gedogen en nog later zelfs legalisering.

73 Notitie van de burgemeester, !1.
7a

lbidem, 4.

7s

Notitie van de burgemeester: gesprek met dh¡. Olivier
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beleid politie

Voor wat betreft het denken van de politie over krakers en over het fenomeen kraken in
het algemeen is in de loop der jaren verandering opgetreden. Aan het eind van de jaren
zeventig was er nog sprake van een enorm cultuurverschil; binnen het politiekorps kon

men maar zeer weinig begrip opbrengen voor het kraken. Het kraken werd in de eerste
plaats beschouwd als een orde-probleem. Langzamerhand is in die houding verandering

gekomen. Als gevolg van het feit dat er op de politie-opleiding aandacht aan
maatschappelijke zaken werd besteed konden individuele politie-agenten meer begrip
opbrengen voor het kraken.76

Al in het begin van de jaren tachtig werden vanuit het politiekorps pogingen
ondernomen in contact te komen met de kraakbeweging. Doel daarvan was het wederzijds
wegnemen van vooroordelen. De hoofdrol in deze nogal dubieuze kwestie was weggelegd

voor politiefunctionaris Jan Nap. Jan Nap was zijn tijd echter ver vooruit, de meerderheid
van het politiekorps zag niets in zijn nogal linkse ideeen. Zijn ideeen verdwenen dan ook

al snel in de ijskast. Krakers verspreidden in dat verband zelfs het gerucht dat Jan Nap in
de gaten gehouden werd door de BVD, de Binnenlandse Veiligheids Dienst, hetgeen Nap

zelf

ontkende.TT

Medio jaren tachtig, in 1984 om precies te zijn, was de tijd binnen het læidse politiekorps wel rijp voor een dialoog met de krakers. Opnieuw werden vanuit het politiekorps
pogingen ondernomen in contact te komen met de kraakbeweging. Dit maal was het
politiecommissaris Mostert in hoogst eigen persoon die toenadering zocht. De krakers

zageî zo'n dialoog echter niet zitten, zij wilden pas praten wanneer de politie ook in haar
daden goede

wil toonde. Het gesprek heeft dan ook niet plaatsgevonden.Ts

Je zou verwachten dat een versoepeling in het denken doorwerkt in het optreden in de

praktijk. Kijken we echter naar het optreden van het Iæidse politiekorps in concrete
situaties, dan valt op dat zich op het terrein van de beoordeling van kraaksituaties,

76

Gesprek met dhr. Olivier.
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hetgeen plaats vond in het kader van het driehoeks-overleg, vrijwel niets terug te vinden

is van een versoepeling. De politie stelde over het algemeen de huiseigenaren vrij vaak in
het gelijk. Vrijwel nooit kregen de krakers het voordeel van de twijfel. De versie van de
eigenaar werd, met uitzondering van een korte periode rond 1984 waarin krakers af en

toe zelfs lovende woorden voor de politie over haddeû, op meer waarde geschat dan die
van de krakers.

Ook op het gebied van het optreden van individuele politieagenten en de inzet van
materieel daarbij is vrijwel niets merkbaar van een soepeler houding. In dit opzicht is het
zeer onduidelijk wat de lijn van de politie was. De ene keer werd er veel materieel
ingezet, de andere keer niet. Nu eens kwam de ME eraan te pas, dan weer niet. We
moeten in dit opzicht natuurlijk wel bedenken dat de keuze van het in te zetten materieel

voor een groot deel aftrankelijk was van de schatting van het verzet dat door krakers
geboden zou worden. Onder andere om dat uit te zoeken stelde de politie speciale

kraakagenten aan, die vóór de ontruiming een bezoekje aan het kraakpand brachten.
Over het algemeen probeerde de politie escalatie en relletjes zoveel mogelijk te

vermijden. In de meeste gevallen lukte dat ook. Slechts enkele keren kwam het in Iæiden
tot een confrontatie tussen krakers en politie. Ik heb het idee dat de læidse politie in dat
opzicht teveel naar de Amsterdamse situatie heeft gekeken. Met de Amsterdamse
toestanden in het achterhoofd hield het læidse politiekorps rekening met het ergste en

werden soms voor Iæidse begrippen zware middelen, zoals surveillancehonden en
stroomstokjes, ingezet.
Tenslotte blijkt ook uit de behandeling van krakers in vergelijking met andere
wetsovertreders niets van een versoepeling. Wanneer we bijvoorbeeld het politie-optreden
tegen krakers vergelijken met het politie-optreden tegen knoþloegen, dan moet
geconstateerd worden dat de politie gedurende vrijwèt de hele door mij onderzochte
'Wanneer
periode met twee maten heeft gemeten.
er sprake was van wetsovertreding door

krakers, was de politie er snel bij om te ontruimen dan wel krakers te arresteren.
Wanneer krakers echter bedreigd en geintimideerd werden door knoþloegen, rende de

'_1
{
I
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niet.Te Wanneer

zij dan eindelijk ter plaatse was, werden

knoþloegleden lang niet altijd gearresteerd. Klachten van krakers over dit, en ander,
politie-optreden werden vrijwel nooit serieus genomen. Bovendien werden arrestanten op
het politiebureau lang niet altijd correct behandeld. Krakers werden herhaaldelijk te lang
vastgehouden en ook werd hen soms contact met hun advocaat geweigerd.so
Samenvattend kan dan ook gezegd worden dat de theoretische ontwikkeling die zich

binnen het Iæidse politiekorps gedurende de eerste helft van de jaren tachtig heeft
voorgedaan, haar uitwerking in de praktijk heeft gemist.

Het beleid van de politie, dat

overigens zeer onduidelijk is, lijkt op geen enkele manier versoepeld te zijn. Krakers
beweren zelfs dat het politiebeleid in de loop der jaren verhardde.tt Op basis van het
materiaal dat ik gezien heb moet ik constateren dat die bewering onjuist is. Net zo min als

er sprake was van een versoepeling lijkt het mij toe dat er ook sprake was van een
verharding van het beleid. Misschien dat hier nog eens een nader onderzoek aan gewijd
zou kururen worden.

Vergelijking met Utrecht
Aangezien het gepubliceerde onderzoeksmateriaal over Utrecht lang niet zo uitgebreid en
gedetailleerd is als het materiaal dat ik over Læiden onder ogen heb gehad, is het erg

moeilijk een vergehjking te maken op afzonderlijke beleidsterreinen.

lk

zal mij dan ook

beperken tot een vergelijking van de algemene kwalificering van het beleid van gemeente
en politie irøake kraakacties en krakers. Over het algemeen kan dan gezegd worden dat
reactie van de Utrechtse gezagsdragers vrij weinig verschilde van die van hun Iæidse

collega's. Ook in Utrecht verleende de burgemeester met een beroep op het belang van de
rechtsorde vrijwel altijd politiebijstand inzake civielrechtelijke ontruimingen. Tevens hield
men de hand aan de 24-uursregeling. Na verloop vafi tijd ging men net als in læiden

79

In 1983 gaf de politie de krakers van de Scheepmakerssteeg nog te kennen niet te zullen helpen wanneer
er een knoþloeg zou komen. Zíj laadde de krakers aan maar goed te barricaderen. (GA Iæiden, Archief PSP,
'Van herenhuis tot hondehok')
80
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'Leidsche Dialogen', De Zwafie 1984 (nr. 11); 'En nu 's wat anders', De Zwarte 1984 (nr. 11)
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uitgebreid overleg plegen om antwoord te kunnen geven op de vraag naar het al dan niet

in gebruik zijn van een pand.
Voor wat de politie betreft, bestond er ook weinig verschil met Utrecht. De Utrechtse
politie roemde zicbzelf op het zogenaamde Utrechtse model, waarin ook met speciale
kraakagenten werd gewerkt. Het enige verschil zou kunnen zijn dat de Utrechtse politie

naar eigen zeggerr niet bij voorbaat van gewelddadige tegenstand uitging, terwijl het er in
sommige gevallen in Iæiden op leek dat de politie dat wel deed. Toch heeft het Utrechtse
model niet kunnen vermijden dat zich een aantal zeer heftige confrontaties voordeed.

Al met al is de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat gemeente

en politie van læiden

en Utrecht een soortgelijk beleid hebben gevoerd. Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat

er in de ene stad beduidend harder tegen kraakacties en krakers werd opgetreden dan in
de andere.

De traditíe gekraakt

Hoofdstuk

9

58

Conclusie

Nadat de kraakbeweging in Iæiden in de voorgaande hoofdstukken met behulp van het
analyseschema van Van Noort, Huberts en Rademaker geanalyseerd en met Utrecht

vergeleken is, kunnen een aantal opmerkingen gemaakt worden.
Geconstateerd kan worden dat de Iæidse kraakbeweging zowel op het gebied van het
ontstaan als op het gebied van de ontwikkeling verschillen met Utrecht vertoont. Voor

wat de verschillen op het gebied van het ontstaan betreft, kan enerzijds gezegd worden
dat de kraakbewegmg in Iæiden een aantål jaren later opkwam dan de beweging in

Utrecht, en anderzijds dat de beweging in læiden niet, zoals in Utrecht, voortkwam uit de
alternatieve hulpverlening.

Met betrekking tot de ontwíkkeling van de l-eidse kraakbeweging valt op dat het
globale verloop daarvan nauwelijks verschil vertoont met Utrecht: opkomst, bloei,
radicalisering en tenslotte neergang. Wèl bestaan er twee graduele verschillen. In de
eerste plaats was de kraakbeweging in læiden, met inachtneming van het verschil in

inwonertals2, aar:zienlijk kleiner in omvang dan de beweging in Utrecht. Daarnaast zette
de radicalisering in Iæiden lang niet zo ver door als in Utrecht het geval was. Werd de
dreigende taal in Utrecht daadwerkelijk in daden omgezet, in læiden bleef het veelal bij

woorden alleen.
Concluderend mag dan ook gesteld worden dat de veronderstelling dat de kraakbeweging in læiden niet echt van de grond is gekomen en maar weinig heeft voorgesteld,
slechts tot op zekere hoogte waar is. De kraakbeweging is in Iæiden wel degelijk van de

grond gekomen, en heeft globaal dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als die in Utrecht.

Wèl is het zo dat de Iæidse beweging in omvang en radicalisering achterbleef bii
Utrechtse.
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DEEL 3 Evaluatie en verklaring

Nadat in het vorige deel van deze scriptie geconcludeerd werd dat de Leidse
kraakbeweging zowel op het gebied van ontstaan (tijdstip en herkomst initiatiefnemers),
als op het gebied van ontwikkeling (omvang en mate van radicaliteit) verschillen vertoont
met de Utrechtse, is in dit derde en laatste deel de tijd aangebroken om op zoek te gaan
naar omstandigheden die dit specifieke verloop van de geschiedenis van de I-eidse
kraakbeweging kunnen verklaren. In die zoekfocht zal tk mij, zoals in de inleiding al

werd aangekondigd, in belangrijke mate laten leiden door de inzichten van één bepaalde
benadering van sociale bewegingen, te \ryeten de Resource Mobilisation Approach.

In

dez.e

RMA wordt, zoals ook al in de inleiding kort werd aangestipt, de verklaring

voor de opkomst van sociale bewegingen voornamelijk gezocht in sociale
omstandigheden, zoals de toename van de hoeveelheid tijd die men zelf in kan delen, de

stijging van de welvaart, de steeds belangrijker rol van de media en de gestegen
alternatieve carrièremogelijkheden. Een belangrijke, zo niet alles bepalende rol in het
proces van ontstaan en ontwikkeling van sociale bewegingen, wordt in dat opzicht

toegedicht aan zogenaamde entrepreneurs: bekwame leiders die in staat zijn hulpmiddelen
als financiën, faciliteiten, menskracht en deskundigheid te mobiliseren.
Fæn ander

belangrijk thema van de RMA heeft betrekking op de participanten in de

sociale bewegingen. McCarthy en Zald, de belangrijkste vertolkers van de RMA, kwamen

namelijk, op grond van hun onderzoek naar de verklaring van de participatierevolutie in
de jaren zestig

in de Verenigde Staten, tot de ontdekking dat niet alle sociale lagen van de

bevolking in gelijke mate participeerden in de opkomende sociale bewegingen. Het bleken
voornamelijk de sociale categorieën die veel vrijheid hadden hun tijd zelf in te delen,
zoals studenten, welzijnswerkers en wetenschappelijk medewerkers, de categorién die in
Nederland wel werden aangeduid als de 'nieuwe vrijgestelden', te zijn, die oververtegenwoordigd waren in de participatierevolutie.l

1 Zie uoor een uitgebreide

beschrijving van de RMA: Wim van Noort, Bevlog en bewegingen. Een

vergelijking van de anîi-keruenergie-, kraak- en milieubeweging (Amsterdam 1988) 28-36.
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Kijken we met deze kennis in het achterhoofd naar de kraakbeweging in het algemeen,
dan moet worden opgemerkt dat het inderdaad de welzijnswerkers en met name de

studenten, die overigens ook weer voor een groot deel actief waren in het welzijnswerk,

zijn geweest die niet alleen

een belangrijke voortrekkersrol

in het ontstaan van de

beweging hebben vervuld, maar ook een belangrijke rol in de ontwikkeling daarvan
hebben gespeeld.2 Het onderzoek van de Raad van Kerken bevestigt dit: de zogenaamde

kraakbolwerken bevonden zich in de studentensteden.3 De strijd om de democratisering
van de universiteit heeft in dat opzicht waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. Veel
studenten die actief waren geweest in de studentenbeweging vemrimden in de jaren

zeventig hun

blik

erl zagen in participatie in de opkomende sociale bewegingen in het

algemeen, en in de kraakbeweging in het bijzonder, een logisch vervolg op hun

activiteiten binnen de studentenbeweging.a
Dat er hoogst waarschijnlijk een verband bestaat tussen de aanwezigheid van een
studentenpopulatie en het bestaan van een kraakbeweging biedt echter nog geen verklaring

voor het feit dat die beweging in de ene stad groot en sterk kan worden, terwijl die in de
andere stad klein en zwak

blijft. De vraag is nu welke factor in dat opzicht bepalend

is.

Dit brengt ons op het punt van de verklaring van de verschillen in ontstaan en ontwikkeling zoals die tussen de læidse en de Utrechtse kraakbeweging werden geconstateerd.
Gezien het bovenstaande ligt het voor de hand de studentenpopulatie in de beide steden
aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Wanneer we in de eerste plaats naar Utrecht kijken dan valt op dat de
studentenpopulatie daar overwegend progressief van aard was. De strijd om de

democratisering van de universiteit had in Utrecht in belangrijke mate een radicaliserend

effect op de studentenbevolking. Na de democratiseringsstrijd stortten de Utrechtse

2-.
' 'Lie htervoor onder andere Ton van der Pennen e.a., Kraken en volkshuisvesting (Leíden 1983) en Van
Noort, Bevlogen bewegingen (Amsterdam 1988)

3

Raad van Kerken, Kraken in Nederland. Rapport van de Raad van Kerken in Nederland (Amersfoort

1978).

a Hugo Ktjne, Geschiedenis van de Nederlandse sÍudentenbeweging t96j-1973 (Amsterdam 1978); Harry
Coenen, Harry Hens en Peter Moossdorff, Tussen wetenschapskririek en belangenbehartiging. De studenfenbeweging van binnenuit bezien (Groningen 1985).
I
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studenten zich in het buitenuniversitaire actíewezen Velen werden actief in de diverse
opkomende sociale bewegingen.s De Utrechtse kraakbeweging kon derhalve aanhang

recruteren uit een relatief grote groep student-activisten.
Bovendien groeide Utrecht in de jaren zeventig uit tot hét actie-, demonstratie- en
vergadercentrum van links Nederland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen

in

1974 wisten

de kleine linkse partijen zelfs rond de 15 % van de uitgebrachte stemmen te behalen.6

Utrecht werd een progressieve stad met een gunstig actieklimaat, waardoor zij een grote
aantrekkingskracht uitoefende op links-radicalen en actievoerders in het algemeen. De
groep potentiële participanten in de kraakbeweging kon zodoende voortdurend aangewld
worden met vers bloed.
Daarnaast verleenden veel Utrechtse studenten en pas afgestudeerden steun aan het

alternatieve circuit door actief te worden in de alternatieve hulpverlening en de sociale
advocatuur.T De alternatieve hulpverlening leidde, mede als gevolg daarvan, een bloeiend
bestaan in Utrecht, hetgeen voor de Utrechtse kraakbeweging niet onbelangrijke gevolgen

had. De Utrechtse kraakbeweging was immers niet alleen min of meer ontstaan vanuit
deze alternatieve hulpverlening, maar zij onderhield daar ook later nog nauwe banden

mee. De Utrechtse kraakbeweging kon zodoende profiteren van het brede scala aan

faciliteiten waarover deze alternatieve hulpverlening beschikte. Bovendien vormden deze
instellingen een door de overheid geaccepteerd organisationeel netwerk waar de Utrechtse
beweging niet alleen in organisationeel, maar ook in financieel opzicht op kon
terugvallen, waardoor een zekere continuïteit gewaarborgd was.

5 W.J. van Noort, De effecten van de kraakbeweging op de besluinorming van gemeentelijke overheden
(Læiden 1984) 131; Kijne, Geschiedenis van de Nederlandse stu.dentenbeweging; Coenen e.a., Tussen
wetenschap

skritiek en belangenbehartiging.

6

Zi" hi"rroor Tabel Vb

7

Van Noort, De effecten, L3l
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Kijken we vervolgens naar læiden, dan dringt zich een heel ander beeld op. 'De strijd
om de academie'8 had in Iæiden slechts een radicaliserende invloed op een klein deel van
de studentenbevolking. Het overgrote deel van de Iæidse studenten was en bleef
conservatief. Hét bolwerk van het traditionele studentenleven, het Iæidsch Studenten

Corps, dat sinds de fusie met de vrouwelijke tegenhanger

n

L974 'Minerva' heet, bleef

veruit de grootste studentenvereniging in læiden, in de jaren tåchtig op de voet gevolgd
door het eveneens conservatieve Quintus. Bij de verkiezingen voor de Universiteitsraad
wist de enige enigszins radicale studentenpartij, de Iæidse Studentenbond (LSB), meestal
nog geen éénderde van de stemmen in de studentengeleding te behalen.e

Hier komt nog bij dat de læidse studenten zich binnen de Iæidse samenleving in een
geisoleerde positie bevonden. Van oudsher bestond er in læiden een grote kloof tussen de

studentenbevolking, afkomstig uit de hogere sociale klassen en nogal conservatief en de
gewone bevolking, overwegend behorend tot de lagere sociale klassen en voor een zeer

groot deel bestaande uit arbeiders en paupers. De minachtende houding ten opzichte van
de gewone 'Leienaar' en het arrogante gedrag die de studenten niet alleen in de
negentiende, maar ook nog in de twintigste eeuw tentoonspreidden heeft de relatie tussen

beide bevolkingsgroepen er in de loop van de jaren niet beter opgemaakt.lO De gewone
Iæidenaar kon over het algemeen maar weinig begrip op brengen voor de zogenaamde
studentikoze grappen. Tijdens de 3-oktober-festiviteiten kwam het dan ook geregeld tot
een handgemeen tussen de 'ballen' van het Corps, later Minerva, en de gewone

Iæidenaars.ll

De Iæidse studenten liepen ook duidelijk niet wann voor de acties van de Iridse
afdeling van de Studenten Vakbeweging (SVB) en de Iæidse Studentenbond (LSB). Tot

8 N""t H.F. Cohen, De strijd om de academie. De Leidse universiteit op zoek ntur een bestuursstructuur
Q967-1971

9

)

(Meppel 1975)

Zi" hi"tuoor de uitslagen van de Universiteitsraadverkiezingen 1978-1984, Bureau van de Universiteit.

10

E"n schrijnend voorbeeld waarin die minachtende houding duidelijk naar voren kwam, is bijvoorbeeld
het incident met de 'gloeiende centen': het was een soort traditie dat de studenten op 3 oktober gloeiend hete
centen naar het arme volk gooiden.

ll

L"ids" Studentenbond,

Nog meer snikken en

grimlachjes. Over de Leidsche student (Leiden 1980)
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participatie in het buitenuniversitaire actiewezen en het alternatieve circuit waren zij over
het algemeen al helemaal niet geneigd. Sommige conservatieve studenten voelden zich bij

tijd en wijle zelfs geroepen op te treden tégen die acties. Zo maalden met hockeysticks
bewapende leden van het Corps

in ï973

een einde aan de bezetting van het Buro

Inlichtingen en Inschrijving die in het kader van de acties tegen verhoging van het
collegegeld plaatsvond. Ook kwam het in de jaren zeventig geregeld voor dat demonstranten in de Breestraat vanaf het Minerva-balkon bekogeld werden met etensresten en
dergelijke.12

Van de studentenpopulatie viel dus in læiden, in tegenstelling tot in Utrecht en andere
steden in het land, weinig te verwachten op het gebied van steun en sympathie voor de

nieuw opgekomen sociale bewegingen en het alternatieve circuit in het algemeen, laat
staan op het gebied van participatie daarin. Zo beschouwd is het niet vreemd dat de

Iæidse kraakbeweging klein in omvang was en met mobiliseringsproblemen kampte. De
sociaal bewogen studenten die zich wél inlieten met het alternatieve circuit, de studenten

die bijvoorbeeld actief werden in de Muurkrant-organisatie, de onderwijsprojecten, de
buurtcomités en de rechtswinkels, bevonden zich binnen het I¡idse studentenleven in een

minderheid. Waar de Utrechtse kraakbeweging aanhang kon putten uit een groot
potentieel aan student-activisten, moest de læidse beweging het doen met een kleine
minderheid van sociaal actieve studenten.
Een bijkomend en ziclu;elf versterkend effect van het overwegend conservatieve

karakter van de læidse studentenbevolking was bovendien dat Leiden vrijwel geen
aantrekkingskracht uitoefende op radicale jongeren, potentiele participanten in de
kraakbeweging. De toch al vrij kleine groep waaruit de læidse kraakbeweging aanhang

kon recruteren, werd zodoende vrijwel niet aangevuld met vers bloed. Bovendien
oefenden de progressieve steden met hun gunstiger actieklimaat, zoals bijvoorbeeld

Utrecht, grote aantrekkingskracht uit op de I-eidse krakers zelf. Een aantal
geradicaliseerde læidse krakers vertrok dan ook naar Utrecht of Amsterdam, waar grote

12

lbid"rn.
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acties wél mogelijk waren en waar tevens anonimiteit gewaarborgd was.13 Voor de
Læidse kraakbeweging betekende

dit in de eerste plaats dat zij nog verder verzwakte en in

de tweede plaats dat de radicalisering geen kans kreeg tot volle ontplooiing te komen.
Een derde gevolg van de geringe actiebereidheid van de

kidse

studenten was, dat er

zich in Iæiden vrijwel geen alternatieve hulpverlening kon ontwikkelen.la Dit is
waarschijnlijk ook de oorzaak van het feit dat de Iæidse kraakbeweging zich niet
ontwikkelde vanuit het alternatieve welzijnswerk. De Leidse kraakbeweging moest aldus

al die faciliteiten en voordelen die de Utrechtse beweging wél had ontberen. ZIj kon
slechts terug vallen op de gebrekkig functionerende Muurkrant-organisatiels en de KWJ.

De faciliteiten van deze beide organisaties haalden het echter niet bij die van de
alternatieve hulpverlening. Bovendien betekende het feit dat de actie-centra van de l-eidse
kraakbeweging voornamelijk gevestigd waren in kraakpanden, dat de situatie in læiden
zeer otueker was: de panden werden immers geregeld bedreigd door ontruimingsplannen
en knoþloegen.

Al met al denk ik dat op grond van het voorgaande

de conclusie gerechtvaardigd is dat

de verklaring voor het verloop van het ontstaan en de ontwikkeling van de Iæidse
kraakbeweging voor een belangrijk deel gevonden kan worden in de overwegend

traditionele en conservatieve aard van de Iæidse studentenbevolking: drie van de vier in
het vorige deel naar voren gekomen verschillen tussen Utrecht en l-eiden, te weten het

verschil in de herkomst van de initiatiefnemers, het verschil in omvang en het verschil in
de mate van radicaliteit zijn inmiddels verklaard.

Wat dus nog rest is het vierde verschil, het verschil in tijdstip van ontstaan. Wat dat
verschil betreft ben ik van mening dat het riet zozeer de Leidse situatie is, die een
verklaring behoeft, maar de Utrechtse. Kijken we namelijk naar het ontstaan van de

13

Informatie uit interviews

14

E"n klein onderzoekje naar de alternatieve hulpverlening in de jaren zeventig in Leiden heeft vrijwel

niets opgeleverd. Slechts een enkele keer wordt melding gemaakt van het bestaan van een JAC en een Release in
Leiden. Het lijkt erop dat deze læidse alternatieve hulpverleningsinstellingen zeker geen bloeiend leven leidden,
zoals met name in Utrecht het geval was.

15

Uit diverse bronnen in het Muurkrant-Archief blijkt dat de Muurkrant-organisatie te kampen had met
verschillende fu nctioneringsproblemen.
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kraakbeweging en de oprichting van organisatorische kernen, zoals Kraakbonden, in
andere steden in Nederland, dan moet geconstateerd worden dat dit over het algemeen in

de tweede helft van de jaren zeventig gebeurde. In dat opzicht is het dus niet Leiden,
maar Utrecht (en ook Amsterdam) dat met een betrekkelijk vroeg tijdstip afwijkt van het
nnormale patroon'.

Hoewel de verklaring daarvan eigenlijk buiten het bereik van dit onderzoek valt, wil

ik toch een poging in die richting wagen. Wat mijns inziens van groot belang is geweest,
is dat de gemeente in Utrecht, en ook in Amsterdam, aan het einde van de jaren zestig en
het begin van de jaren zeventig begon met de uitvoering van omstreden
stadsvernieuwingsprojecten: in Utrecht de bouw van het overdekte winkelcentrum Hoog
Catharijne in de stationsbuurt en in Amsterdam de aanleg van de metro in de

Nieuwmarktbuurt. Het veÍzet dat dit in de betreffende buurten opwekte heeft in beide
steden een katalyserend effect gehad op de opkomst van sociale bewegingen als de

kraakbeweging. In Iæiden is er daarentegen in de eerste plaats geen sprake geweest van
st¿dsvernieuwingsprojecten op een dergelijk grote schaal en is er daar uit voortvloeiend in
de tweede plaats ook geen sprake geweest van buurtprotest en -verzet op zulke grote
schaal.

Tenslotte lijkt het mij aan het eind van dit derde deel nuttig om nog enige evaluerende
woorden te wijden aan het praktische gebruik van het analyseschema van Van Noort,
Huberts en Rademaker. Het belangrijkste voordeel van het werken met het schema is naar

mijn mening dat het de onderzoeker mogelijk maakt de informatie al tijdens de zoekfase
te ordenen, hetgeen de systematiek en de overzichtelijkheid in belangrijke mate bevordert.

Aan de andere kant schuilt in het gebruik van het schema het gevaar dat je als
onderzoeker te weinig oog krijgt voor de interne dynamiek van een sociale beweging,
zoals de wisselwerking tussen de verschillende actoren, het geheel van actie en reactie om

maar een paar dingen te noemen. Het schema dwingt de onderzoeker als het ware de
aandacht primair te richten op gebeurtenissen als op zicl:øelfstaande feiten. Dit maakt het

moeilijk die gebeurtenissen in een context te blijven zien. Het resultaat van mijn
onderzoek, deze scriptie toont naar mijn mening de realiteit van dat gevaar op treffende

I
I
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wijz.e aan: het verhaal van de kraakbeweging en de krakers in læiden gaat niet echt leven;

het verhaal is niet méér geworden dan een soort evenementen-geschiedenis.
Hoewel bovenstaand gevaar van het gebruik van het schema niet onderschat moet
worden ben ik toch van mening dat het schema in z'n totaliteit bruikbaar is. Wèl lijkt het

mij nuttig dat er nog

eens laitisch naar het schema wordt gekeken en dat er wordt

nagedacht over manieren om bovenstaand probleem te ondervangen.
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CONCLUSIE

Nadat de kraakbeweging in læiden, met behulp van het door de Resource Mobilisation
Approach geinspireerde analyseschema van Van Noort, Huberts en Rademaker, aan een
nauwkeurig onderzoek is onderwo{pen, kan een antwoord gegeven worden op de in de

inleiding gestelde vraag, die naar de verklaring van het ontstaan en de ontwikkeling van
die beweging.
Gebleken is dat het ontstaan en de ontwikkeling van de kraakbeweging in læiden in
een drietal opzichten anders verlopen is dan in Utrecht, en andere steden in Nederland,

het geval was. In de eerste plaats kwam de kraakbeweging in læiden niet voort uit de
alternatieve hulpverlening, in de tweede plaats bleef zij betrekkelijk gematigd en in de
derde plaats bleef zij tamelijk klein in omvang.

De verklaring hiervan moet, gezien het feit dat de studentenbevolking de belangrijkste
recruteringsbron voor de kraakbeweging was en gezien het feit dat studenten een zeer
belangrijke rol hebben gespeeld in het onstaan daarvan, hoogst waarschijnlijk gezocht
worden in het feit dat de democratisering van de læidse Universiteit aan het eind van de

jaren zestig niet gepaard is gegaan met een sterke radicalisering van die
studentenpopulatie. De van oudsher traditionele en conservatieve Iæidse studenten bléven

conservatief en waren niet geneigd tot participatie in het alternatieve circuit en in sociale
bewegingen. In dat opzicht kunnen tenslotte drie directe omstandigheden worden
aangewezen die het verloop van het ontstâan en de ontwikkeling van de kraakbeweging in
Læiden kunnen verklaren:

1. de alternatieve hulpverlening kwam niet tot volle ontwikkeling. Hierdoor kon de
kraakbeweging in I-eiden niet in díe mate over faciliteiten beschikken als in andere steden

wel mogelijk was.

2. de voor de kraakbeweging belangrijkste recruteringsgroep, de (potentiële)

student-

activisten, was klein en blééf dat als gevolg van het slechte actieklimaat. Hierdoor had de
beweging moeite met de mobilisatie van menskracht en was zij gedoemd klein te blijven.

J
lJ
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3. radicale krakers vertrokken als gevolg van het feit dat het actieklimaat in Iæiden
weinig perspectief bood. Hierdoor bleef de beweging in Iæiden gematigd en werd zij
verzwakt.
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Tabellen
I. Aantal inwoners in Utrecht
Tabel

en læiden

I

Aantal inwoners
Utrecht

Leiden

1970

2784t8

100135

1975

250887

99891

1980

2363tl

103246

1985

22994s

105262

Bron: De gegevens over Leiden zijn afkomstig uit diverse bronnen. Cijfers over de jaren 1970-L979: Statistisch
Jaarbericht, Bureau Statistiek Gemeente Leiden (Leiden 1979); cijfers over dejaren 1980-1982: Kerncijfers.
Maandelijkse mcdedeling van het Bureaa Statistiek van de Gemeente Leiden, Bureau Statistiek Gemeente Leiden; cijfers
over 1983-1985: Kerncijfers. Maandelijkse mededeling van de afdeling InformatiebelcØ, Gemeente Leiden.
De gegevens over Utrecht zijn afkomstig uitl. Statistische berichten, Gemeente Utrecht (Utrecht 1985).

II. Aantal geregistreerde

woningzoekenden in læiden

Tabel IIa
Aantal woningzoekenden ingeschreven bij het Gemeentelijk Bureau Huisvesting/Directie
Woonruimteverdeling
1970

3778

1975

2564

1980

5939

1985

n.b

t97 t

3651

1976

3436

l98l

5101

1986

n.b

1972

250t

1977

4045

1982

n.b.r

1987

82s9

1973

2562

t978

4286

1983

4087

1988

8713

1974

20tt

1979

s336

1984

n.b.

1989

9438

Gemeente Leiden (Leiden L974) 45.
L975-L979: Statßtisch Jaarbericht, Bureau Statistiek Gemeente Leiden (Leiden 1979) 37.
1980-1982: Kerncijfers. Maandelijkse mededeling van het Bureau Statistiek van de Gemeente Leiden, Bureau Statistiek
Gemeente Leiden.
1983-1985: Kerncijfers. Maandelijkse mededeling van de afdeling Informatiebeleid, Gemeente Leiden.
198ó-1989: Kerncijfers. Maandelijkse mededeling van het Bedrijfsburo van de Direktie / & ,{, Gemeente Leiden.

Bron: 1970-1974: Statistisch Jaarbericht, Bureau St¿tistiek

I

n.b. staat voor: geen offrciële cijfers bekend.

I
I

l
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Tabel IIb

Totaal aantal woningzoekenden ingeschreven bij het Gemeentelijk Bureau
Huisvesting, de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren en de Stichting
Leidse Studenten Huisvesting.

1980

5939

1047

r550

8536

1981

5101

423

1536

7060

L982

n.b

635

1836

n.b.

1983

4087

tn3

1900

7260

1984

n.b.

595

1823

n.b.

1985

n.b.

820

t764

n.b.

Bron: 1980-1982: Kerncijfers. Maandelijkse mededeling van het Bureau Statistiek van de Gemeente Leiden, Bureau
Statistiek Gemeente Leiden.
1983-1985: Kerncijfers. Maandelijkse mededeling van de afdeling Informatiebele¿d, Gemeente Leiden.

Tabel trc
Aantal woningzoekenden ingeschreven bä het Gemeentelijk Bureau Huisvesting uitgesplitst naar aard
r975
st¿nd einde periode

1976

1978

1977

1979

2564

3436

4045

4286

5336

888

lt62

1294

1329

1566

gezinnen zonder zelfstandige
woonruimte

406

413

516

530

573

alleenstaanden zonder
zelfstandige woonruimte

458

664

882

950

1236

a.s huwenden en twee
persoonshuishoudens

462

753

966

104

t436

niet ingezetenen

350

444

447

363

454

10

t4

waarvan:
gezinnen en alleenstaanden

met zelfstandige woonruimte

Rijksvoorkeur
Bron: Sntßtisch Jaarberichl, Bureau Statistiek Gemeente Iæiden (Leiden 1979)

l

I

l
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III Aantal ingeschreven

woningzoekenden in Utrecht

III

Tabel

Aantal ingeschreven woningzoekenden bij het Gemeentelijk Huisvestingsbureau

t970

7998

t976

9962

1982

23222

l97t

7695

t977

9962

1983

25188

t972

7612

1978

1r195

1984

22524

1973

7533

1979

2t377

1985

23419

1974

7601

1980

249462

1986

24456

1975

9392

1981

21022

1987

276t

Bron: Statistische berichten

IV.

I 970- I

987, Gemeente Utrecht

Iæegstand

Tabel tVa
Leegstaande woningen

in læiden per

I

april
nimmer bewoond geweest

bewoond geweest
geschikt voor bewoning

ongeschikt voor
bewoning

gewone
woning

bedrijfs
dienst
woning

gewone
woning

1972

72

231

22

t9

t973

59

265

35

t64

t974

79

521

JJ

513

1975

t7l

527

54

155

t976

289

559

56

137

1977

296

642

54

153

1978

250

818

43

tt4

t979

306

608

52

162

bedrijfsdienst
woning

Bron: Statistisch Jaarberichl, Bureau Statistiek van de Gemeente leiden (Leiden 1979) 38.

2 Vanaf 1985 staan er in de

Statistische berichten andere cijfers over de jaren 1980-1983 vermeld: 1980

20207; I98L:22990;1982: 21886 en 1983: 23992.
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Tabel IVb

Voor bewoning geschikte leegstaande panden in
Utrecht
L april 1972

ljuni

1975

I april 1978

1240
1630
I

816

1

april

1981

1538

1

april

1984

19t2

Bron: Statistische berichten, Gemeente Utrecht (Utrecht 1987)

V. Uitslagen

gemeenteraadsverkiezingen

Tabel Va
Percentage uitgebrachte stemmen op grote partûen en klein links in Leiden

PvdA

CDA

vvD

D',66

PSP

PPR

CPN

1978

35,3

26,0

t7,2

7,6

5,1

3,6

2,7

1,0

1982

29,2

2L,l

23,1

6,6

4,9

4,t

4,3

3,1

1986

38,2

19,6

18,4

5,9

3,2

1990

25,7

19,5

14,4

t7,9

4,4

SP

LÜ

GL4

8,7

t0,4

Bron: Statistiek van de verkiezingen in de gemeente Leiden. Gemeenteraad, Bureau Statistiek (1978 en 1982) en
Statistiek van de verkiezingen in de gemeente Leiden, Gemeenteraad, Gemeentelijk Rekencentrum Leiden (1986 en
le90)

3

LL:

Links tæiden, bestaande uit PPR, PSP en CPN.

a

GL:

Groen Links, bestaande uit PPR, PSP, CPN en EVP
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Tabel Vb
Percentage uitgebrachte stemmen op grote part{en en klein links in Utrecht

PvdA

CDA

vvD

D'66

CPN

PPR

PSP

1970

33,55

-é

t3,6

8,2

1974

32,9

26,t

17,6

3,1

J ,7

7,5

3,4

1978

32,6

30,6

14,0

7,5

4,6

2,6

4,4

t982

29,0

24,2

20,2

5,5

t5,97

1986

39,2

zt,4

14,6

5,8

l1,68

4,0

Bron: Statistische berichten, Gemeente Utrecht (1980 en 1987)

YI.

Zetelverdeling gemeenteraad

Tabel VIa
Aantal zetels in gemeenteraad Leiden
PvdA

VVD

CDA

D'66

PSP

PPR

CPN

I

t974

15

7

9

r978

l4

7

ll

5

2

I

1

t982

L3

10

9

2

2

I

I

1986

16

8

8

2

B r o n:

4

J

SGP+
GPV

LWG9

SP

I

1

I

t

Handelingen Gemeenteraad

s Partij van
de Arbeid tesamen met PSP en PPR in een Progressief Akkoord (PAK).
6
7

Cn¡, bestond nog niet. KVP, ARP en CHU behaalden respectievelijk:20,3i 8,3 en7,0
CPN tesamen met Groene Partij Nederland, PPR en PSP.

I lbid"*.
e

LWG, Leiden Weer Gezellig

%
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Tabel VIb

Aantal zetels in gemeenteraad Utrecht
PvdA

VVD

CDA

D'66

PSP

PPR

CPN

1974

t7

9

t3

I

I

J

1

1978

t6

6

l5

J

2

I

2

1982

l5

10

t2

2

J

I

I

1986

t9

7

l0

t

J

I

I

Bron: Statistische berichten, Gemeente Utrecht (1987)

SGP

LWG

SP

rest

2
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Literatuur & bronnen

Archieven

Gemeente Archief Leiden

De Muurkrant Leiden (1976-1981)
Aanvr. m.23lB3/2
Beschrijving: Archief is niet geordend. Bevat onder andere jaargangen 'Mini-Muurkrant' 1,976-198L (niet volledig), Discussiestukken, Notulen diverse vergaderingen
(Centraal Komitee-, Sectie-, Redactie- eru), Jaar en maandverslagen, enkele
pamfletten en stukken van de Kraakbond, waaronder 'Verslagen Kraakbond'.
Pacifistisch Socialistische Partij, afdeling Leiden (L964-L990)

Aanvr. m.23lB712
Beschrijving: Archief is niet geordend. Bevat onder andere Notulen diverse
vergaderingen (Algemeen Bestuur-, Dagelijks bestuur-, Kerngroepen-, Raadswerkgroepen enz), Jaargangen Partijblad 'Linlsaf', Jaarverslagen, Discussiestukken,
Persberichten, Solidariteitsverklaringen en stukken van de Kraakbond, waaronder het
Zwartboek: 'Van herenhuis tot hondehok' (1983).

De Stadskrant I-eiden (1980-1985)
Aanvr. nr.25lB16l
Beschrijving: Archief is systematisch geordend. Bevat onder andere: Volledige jaargangen De Stadskrant 1981-1985, Notulen, Fotomateriaal, Persberichten en enkele
pamfletten

Interna.tio naal In stituut

vo o

r

So

cinle

G e s c hie

denis

Archief læidse Kraakbond (1978-1985)
reg.nr. 66 (1987)
reg.nr. 167 (aanvulling 1990)
Beschrijving: Archief niet openbaar. Archief niet geordend. Bevat onder andere:
Exemplaren kraakkranten 'Kraakhelder', 'Kraakinfo' en 'Melkdoppen voor de missie',
Evaluaties, Discussiestukken, Pamfletten, Brieven van en aan de Kraakbond, Persberichten, Solidariteitsverklaringen, Informatiebulletins, Kraakhandleiding en diverse
krante-artikelen.

De traditie gekraakt

76

Politiek info-c entrum' De invalsho ek'
Beschrijving: Geen officieel archief. Bevat voornamelijk stukken over einde jaren
tachtig, begin jaren negentig, onder andere Kraakkranten uit diverse steden, kranteartikelen en pamfletten.

Fublikaties van diverse instanties

Coöperatieve Vereniging 'De Klos', Plannen zijn er om uit te voeren (Iæiden 1986)

Het bezetten van woningen of lokalen Gemeentepolitie Leiden (I-eiden 1980)
Jaarverslag Leidse Politie, 1975-1980, 1986 Gemeentepolitie Iæiden
Janrverslag van diverse directies, 1985-1989 Gemeente læiden

Kerncffirs. Maandelijkse mededeling van het Bureau Statistiek van de Gemeente Leiden
1980-1982, Bureau statistiek Gemeente Iæiden

Kerncffirs. Maandelíjkse mededeling van de afdeling informatíebeleid 1983-1985,
Gemeente læiden

Kerncijfers. Manndelijkse mededeling van het Bedrijfsburo van de Direktie

I

& A,

Gemeente læiden

Leiden zoals het was. De geschiedenis van onze eeuw IV (Huizen en buurten)

(Zwolle 1994)
Iæidse Kraakbond, 'Kraken of gekraakt worden

. Zwartboek' (Leiden 1979)

Leidse Studentenbond, Nog meer snil<ken en grimlachjes. Over de Leidsche student

(Iæiden 1980)
Nota inzake leegstand Gemeente Læiden (Iriden 1981)

Notitie van de burgemeester betreffende het politie-optreden bij kraakacfi¿s Gemeente
læiden (I-eiden 1981)
Raad van Kerken, Kraken in Nederland. Rapport van de Raad van Kerken in Nederland

(Amersfoort 1978)
Re gionaal D

eelrapp ort Leiden. Woonwens enonderzoek alleenstaanden en tweep ersoons

huishoudens (I-eiden L978)
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Statistíek van de verkiezingen in de Gemeente Leiden. Gemeenteraad 1978 en 1982,

Bureau Statistiek Gemeente Iæiden
Statistiek van de verkiezingen in de Gemeente Leiden. Gemeenteraad 1986 en 1990,
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Leidsch Dagblad
Leidse Courant

Literatuur
Coenen, Harry, Harr)' Hens en Peter Moossdorff, Tussen wetenschapskrítíek en beløngen

behaniging (Groningen 1985)
Cohen, H.F., De strijd om de academie; de Leidse universíteit op zoek naar een bestuurs

structuur (Meppel 1975)

Dijst, Ton De bloem der natie in Amsterdam. Kraken, subcultuur en het probleem van de
orde (læiden 1986)

De traditie gekraakt

78

Huberts, L.W. en W.J. van Noort (red), Sociale bewegíngen in

de

jaren negentig. Stand

van zaken en vooruitblik (I-eiden 1989) 89-101
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fnþrviews
Interviews en gesprel*en met:

o krakers, ex-krakers en medewerkers Kraakspreekuur læiden (KSUL) en Utrecht
o Dhr. mr. B.K. Olivier; werkzaam bij de Dienst besnrurlijke en juridische zaken
van de Gemeente Iæiden

o Hans de la Mar; voormalig raadslid en wethouder (PSP en Groen Links)
Iæiden

Gemeente

