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Na 7 maart wordt het pas 
echtspannend 

Over een dikke maand gaan de stembussen open 

voor de raadsverkiezingen . De verwachtingen zijn 

hooggespannen, en dus weerklinkt in steeds meer 

afdelingen 'misschien zit er wel collegedeelname 

in '. Voor Spanning aanleiding om eens te kijken 

naar links lokaal bestuur in de praktijk. 

We starten in Oss, waar de SP met een korte onder

breking al tien jaar wethouders levert en kan wijzen 

op uitstekende resultaten. 

In Berlijn kijken we naar de ervaringen van de 

Linkspartei.PDS die - soms met horten en stoten 

- bestuurt samen met de sociaal-democraten van 

de SPD. 

En we eindigen hartverwarmend in het Braziliaanse 

Porto Alegre , waar links de macht daadwerkelijk aan 

het volk heeft gegeven : al zo'n vijftien jaar wordt de 

begroting van onderop gemaakt, in een bijzonder 

proces waaraan tienduizenden mensen deelnemen. 

Vier jaar geleden kwamen we in acht gemeenten in 

het college. Zit er een uitbreiding in? En lukt het ons 

vervolgens om in die besturen daadwerkelijk het 

verschil te maken? De Osse wethouder Ju les lding 

verwoordt zijn waarschuwing zo: 'We moeten als 

SP alleen aan collegedeelname beginnen als onze 

mensen echt kwaliteit kunnen leveren en een visie 

hebben. Anders pleeg je politieke zelfmoord en is 

de SP binnen de kortste keren net als al die andere 

partijen .' 

Het worden spannende tijden -vóór, maar zeker 

ook ná 7 maart. 
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Een schat aan opinies van SP' ers is te vinden op www.sp.nlfopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Positief over economie Nederland 

In het Financieel Dagblad 2005 van 21 december roeptEwout lrr
gang zijn collega-politici op niet mee te lopen met de hypes die het 
kabinet propageert over een Depressieve Economie. 
'Vorig jaar nam de arbeidsproductiviteit in de marktsector volgens 
het CPB toe met 4.3 procent. Dit jaar neemt de arbeidsproducti
viteit in de marktsector opnieuw toe met een bovengemiddelde 2 

procent. Voor volgend jaar verwacht het CPB zelfs een toename met 
2 ,5 procent. Deze groei vindt plaats ondanks en niet dankzij het 
kabinetsbeleid . Zonder de kabinetsmaatregelen zou de groei van de 
arbeidsproductiviteit, volgens het CPB, dit jaar en volgend jaar nog 
eens een kwart procentpunt hoger uitvallen.' 
'De versnelling van de groei van de arbeidsproductiviteit wijst erop 
dat er geen reden is tot pessimisme over de Nederlandse econo
mie. Bij de formatie van een nieuw kabinet moeten we hier rekening 

mee houden' . 
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Hoe de Osse SP-wethouders het verschil maken 

Visie, betrokkenheid en: 

eropaf! Tekst: Peter Verschuren 

Links lokaal bestuur in Nederland: wat houdt dat in, hoe gaat dat onder een 

rechtse regering en wat merken de mensen in de stad ervan? Vragen die het 

best beantwoord kunnen worden in Oss, waar de SP tien jaar geleden voor 

het eerst toetrad tot het dagelijks bestuur. 

Henk vanGerven en ju les !ding waren in 1996 de eer
ste SP-wethouders van Nederland. Inmiddels hebben 
ze in het Osse bestuur versterking gekregen van partij
genoot Chris Ermers en zijn ze beschikbaar voor nog 

een periode. Welke balans maken zij op? 

Valt er wel wat te besturen voor SP' ers onder een 
rechts kabinet? 
!ding: 'Natuurlijk heb je de landelijke wetgeving, maar 
toch zijn er heel veel zaken waar je lokaal invulling aan 

kunt geven. Wij hebben een stad zonder achterstands-
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wijken en dat heeft toch te maken met de manier 
waarop wij tegen de dingen aankijken: zorg dat je geva
rieerde wijken hebt, zorg dat de wijken schoon, heel en 
veilig zijn .' 

Dat kan een CDA-wethouder toch ook bedenken? 
I ding: 'Vast wel. Maar wij zijn ons er heel sterk van 
bewust dat hier onze prioriteiten liggen . En het heeft 
ook te maken met visie: wij komen in het college en 
zien dat er veel tijd wordt verdaan met kleine planne
tjes, terwijl er woningnood is. Dus ga ik om tafel met 
de corporaties en binnen een halfjaar hadden we een 
actieplan sociale woningbouw om 1000 won ingen te 
realiseren in de periode tot 2010. Dat kan een andere 
wethouder ook bedenken. Maar wij doen het, omdat 
we ons hart nog steeds bij de sociale woningbouw 
hebben zitten. 
Een verschil met bijvoorbeeld een CDA-wethouder 
is ook dat wij het op eigen kracht moeten doen , wij 
hebben geen vriendjes in Den Haag of op het provin
ciehuis. Ik was er laatst nog getuige van hoe ze elkaar 
even bellen en de zaak regelen. Daar word je erg lui van 
als bestuurder. Wij moeten het hebben van onze eigen 
kracht en dan moet je nagedacht hebben en moet je 
visie hebben.' 

Van Gerven : 'Het gaat ook om de manier waarop je 
landelijk beleid uitvoert. En dat heeft te maken met 
visie, maar ook met betrokkenheid. De Wet werk en 
bijstand is in Oss een succesnummer, hoewel hij ook 
een bezuinigingsmaatregel is . Door een goede uitvoe
ring hebben we veel mensen aan het werk gekregen. 
Daardoor houden we geld over dat we kunnen inzetten 
voor beter minimabeleid .' 
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Ligt dat aan het bestuur of aan toevallige 
omstandigheden? 
Van Gerven: ' Economisch gezien was een groei te ver
wachten van het aantal bijstandsontvangers; in Oss 
hadden we een daling met 10 procent. Dat heeft toch te 
maken met een stuk eigen invulling waar je als bestuur 
een steentje aan bijdraagt.' 

lding: 'Gemeenten krijgen naar evenred igheid geld 
voor taken . Toch zijn er grote verschillen. Belangrijk 
is dat het bestuur weet waar het naar toe wil. De 
afgelopen tijd hebben wij wel tien beleidsplannen ge
maakt: over dorpsontwikkel ing. zorg, economie, enz. 
Gewoon de zaak weer eens goed op een rij zetten . Dat 
is belangrijk voor het ambtelijk apparaat: dat de me
dewerkers weten waar ze aan toe zijn . Dan kunnen ze 
efficiënt werken .' 

Waar ligt de grens tussen gewoon goed bestuur 
en het specifieke van de SP? In hoeverre speelt onze 
ideologie een rol? 
lding: 'Wij zijn opgegroeid met ideologie. Van : je moet 
een mening hebben,je moet nadenken en niet zo maar 
wat roepen . Daardoor letten wij op de samenhang, op 
de relaties tussen bijvoorbeeld zorg, wonen en veilig
heid. Ik denk dat het typisch SP is, dat als je een andere 
wereld wil hebben, een betere wereld, dat je daar idee
en over hebt. We nemen geen genoegen met minder. 
je ziet vaak toch bestuurders die zich een beetje laten 
leiden door het ambtelijk apparaat of hun eigen inge
vingen en intuïtie.' 

Van Gerven : 'Het verschil met veel andere partijen is 
ook dat wij de mensen opzoeken. Veel andere bestuur
ders zijn bang om met de mensen in gesprek te gaan 
als er iets aan de hand is. Terwijl wij toch altijd iets 
hebben van : wij gaan erop af, we gaan samen met de 
mensen kijken wat de beste oplossing is . 

Wees eens concreet ... 
Van Gerven: 'Neem de Wet maatschappelijke ondersteu
ning (Wmo) die eraan komt. We hebben het afgelopen 
half jaar allerlei gesprekken gevoerd met de mensen 

Elke keer meer zetels 
Oss was in 1974 één van de twee steden waar de 

SP haar intrede in de gemeenteraad deed. De drie 

zetels die toen veroverd werden, zijn inmiddels 

uitgegroeid tot 15 (van de 35). Bij elke raadsverkie

zing wist de afdeling zetelwinst te boeken. 

Op dit moment bestuurt de SP de stad samen met 

de lokale partij VDG (Voor De Gemeenschap). 

De SP levert drie wethouders, de VDG twee. 



om wie het gaat. Dat ging van : zeg het maar; dit is wat 
er tot nu toe van bekend is, wat vind je ervan? Gewoon 
openbare avonden beleggen en de mensen het gevoel 

geven : als we willen, kunnen we bij die wethouder te
recht' . 
lding: Bij de ruimtelijke ordening is allerlei inspraak 
verplicht. Vaak staan ambtenaren dan hun eigen plan 
te verdedigen en is er geen wethouder te bekennen. Ik 
zie het als mijn taak om vóór op de boeg te gaan. Als 
bestuurder moet ik zorgen dat de stem van de mensen 

terugkomt in het plan . Waar het om gaat, is dat men
sen zien dat jij naar hen luistert en vervolgens uitlegt 

waarom ze wel of geen gelijk hebben. Mensen zijn niet 
gek, ze hebben gevoel voor realisme.' 

Hoe voorkom je dan problemen met de ambtenarij? 
lding: 'Door de mensen al in een heel vroeg stadium 
bij de plannen te betrekken.' 
Van Gerven : 'Voor een ambtenaar is niet belangrijk wat 
een bestuurder vindt. Een ambtenaar is dienend. Maar 
de bestuurder moet een visie hebben, waar hij voor 

gáát, en hij moet iets tot stand brengen. En als hij iets 
belooft, moet hij dat ook nakomen. Als dat lukt, heb je 
een goede band met de ambtenarij en voorkom je dub
bele agenda 's of lijdelijk verzet. 

Heel belangrijk is ook een consistente koers. Wij zetten 
iets in, en daar gaan we voor. Neem de Wmo: de raad 

heeft gezegd dat het voorzieningenniveau overeind 
moet blijven als die nieuwe wet wordt ingevoerd . Dan 
mogen de mensen erop vertrouwen dat de thuiszorg 
niet wordt afgebroken , bijvoorbeeld. En dat wij weg zijn 
als het wél gebeurt. Dat gevoel , dat vertrouwen hebben 
we opgebouwd in de loop der jaren. Het gevoel : als ze 
iets beloven, dan komt het er ook. En niet alleen alge
meen, maar ook in individuele kwesties . Ju les wordt 
plat gebeld op RO-gebied , en ik heb elke week mensen 
vanuit bijvoorbeeld de bijstand die met hun verhaal 
komen . Daar kijken we serieus naar, en dan kun je heel 
veel doen voor de mensen. Kijken naar de concrete 
situatie, en oplossingen bieden .' 

Hoe voorkom je cliëntelisme? 
Van Gerven: 'Betrokkenheid is wat anders dan cliën
telisme. Dat veronderstelt dat je de één bevoordeelt 
boven de ander op oneigenlijke gronden . Dat moet je 

nooit doen.' 
lding: 'Een voorbeeld . Iemand bezweert dat hij onte
recht een parkeerbon heeft gekregen en komt uiteinde
lijk bij mij terecht. Ik bel de ambtenaar, bespreek het, 
kan het verhaal niet verifiëren en verander niets aan de 
bon . Ik wil ook het respect van de ambtenaar die het 

uitvoert.' 

Maak je nooit vuile handen? 
lding: 'Ik kan me één voorbeeld herinneren. De ge
meente Oss heeft 1 miljoen geïnvesteerd in Bioconnec
tion , in een soort PPS-constructie waar we als SP grote 
problemen mee hebben. Daar hebben we toch mee 
ingestemd, omdat de samenwerking in de coalitie 

Trots op Oss 
De vraag waar zijnjullie trots op als wethouder leidt tot een impo
sante opsomming. 
'We hebben een van de beste sociale diensten van Nederland, de 
woningbouw uit het slop getrokken, tegen de stroom in voorzienin
gen behouden en het bestuur bij de mensen gebracht. 
In het bestuur gaat inhoud vóór, er wordt krachtig opgetreden en 
beloftes worden nagekomen. 
We hebben een succesvol woonwagenbeleid: we zitten er bovenop 
met handhaving en hebben bereikt dat meer dan de helft werk heeft. 
We hebben een zeer geslaagde gemeentelijke herindeling achter de 
rug. We hebben een succesvol integratiebeleid met onder andere 
afspraken om concentratie in bepaalde wijken te voorkomen. We 
hebben een onder-gemiddeld belastingniveau en een boven-gemid
deld voorzieningenniveau.' 

anders heel zware schade opgelopen zou hebben. Daar 
komen wij in conflict met onze ideologie: als oppositie
partij hadden we nooit ingestemd.' 

Hebben jullie geen last gehad van te hooggespannen 
verwachtingen in de eigen achterban? 
Van Gerven: 'We hebben alle verkiezingen nog gewon

nen . Het risico van te hoge verwachtingen speelde 
vooral de eerste keer in het college. Toen was alles 
compleet nieuw. In die eerste twee jaar hebben we 
laten zien, dat we echt wel wat kunnen . We hebben 
bereikt dat de stroperigheid eruit ging, dat er weer 
eens iets gebeurde, en dat duidelijk was: afspraak is 
afspraak.' 

lding: 'Het risico is er wel degelijk. Daarom moeten 
we als SP alleen maar aan collegedeelname beginnen 
als onze mensen echt kwaliteit kunnen leveren en een 
visie hebben. Anders pleeg je politieke zelfmoord en 
is de SP binnen de kortste keren net als al die andere 

partijen .' 

Jullie hebben de macht, en die gaat spreekwoordelijk 
vergezeld van arrogantie. Hoe voorkom je dat je ar
rogant wordt? 
Van Gerven : 'Door de mensen op te blijven zoeken.' 

En in de gemeenteraad? 
Van Gerven: 'Door heel goed te luisteren naar de oppo
sitie. Democratie is meer dan 51 procent. Als een grote 
minderheid iets vindt, moet je toch kijken of je daar 

1/n de loop der jaren hebben we het 
vertrouwen opgebouwd van: als ze iets 

beloven, dan komt het er ook' 
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10p een gegeven moment bedenk je toch ja jongens, 

er zijn ook andere meningen, vreet nou niet dat hele 

bord leeg, laat ook wat voor de ander over' 

wat mee kunt doen. In de afgelopen twee jaar merken 
we in Oss dat de polarisatie afneemt en dat er ook veel 
voorstellen vanuit de oppositie worden overgenomen.' 
lding: 'Wij zijn opgegroeid met stevig oppositievoeren . 
Er bleef niets iets langs het bord liggen . We moesten 
alles afdwingen met steun van de bevolking, dat was 
de enige mogelijkheid. Vervolgens kom je in het be

stuur en heb je nog steeds drang van: wij gaan ervoor, 
tot het uiterste. Maar op een gegeven moment bedenk 
je toch ja jongens, er zijn ook andere meningen, vreet 
nou niet dat hele bord leeg, laat ook wat voor de ander 
over. We hebben ook wel iets geleerd van de val van het 

tweede college in 2000. Onze partners van toen kregen 
wel genoeg ruimte, maar ze pakten die ruimte niet. 
Wij pakten die wel. Dan krijg je onvrede en wrevels . 

Eigenlijk moet je voluit kunnen gaan, we zitten hier 
immers professioneel. Maar ja, als die ander wat min

der professioneel is en niet aan de bak komt, dan gaat 
je coalitie wel schuren en slechter lopen en dan kun je 
veel moeilijker werken .' 

De SP sprak onlangs schande van het salaris van de 
directeur van een woningcorporatie die ook in Oss 
actief is. Dat gebeurde met een pittige folder waarop 
de directeur prominent stond afgebeeld. Hoe gaat dat 
dan? 
lding: ' Het was een regionale actie die niet vanuit Oss 
opgezet was. Maar we schreven er ook over in een 
Osse huis-aan-huiskrant De directeur belde mij toen 
op. Ik zei: ik ken die kwestie niet en ga me er niet mee 
bemoeien. Er zou een gesprek komen tussen hem en 
mensen van ons, en ik zei : ik hoor het wel. Hij is er niet 
meer op teruggekomen. Ik moet met hem werken, en 
dat gaat goed .' 

Heb je vaker last van acties of uitlatingen van SP' ers? 
Van Gerven: 'Lokaal worden dingen wel op elkaar af
gestemd. We pakken zaken anders aan dan wanneer 
we in de oppositie zitten. De toon is anders . Stel dat 
er iets mis is met de sociale dienst, dan zal de afdeling 
of de fractie zeggen : Henk, we moeten eens hartig met 
jou babbelen. We horen allemaal slechte dingen, wat ga jij 
daar aan doen? Pas in laatste instantie ga je dan actie 

voeren . Zit je in de oppositie, dan kan ik me voorstel
len dat je het heel anders aanpakt en veel sneller het 
nieuws zoekt.' 
lding: 'Maar de SP blijft de SP. We voeren wel actie 
tegen slechte toestanden bij verzorgingshuis Vita Nova 

terwijl ik met de directie om tafel zit over de bouwplan
nen van Vita Nova.' 
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Heb je ervaring met acties vanuit de bevolking tegen 
het collegebeleid? 
I ding: 'Ambtenaren en de bouwvereniging vonden dat 
er in de Zeeheldenwijk gesloopt moest worden. En ze 
nodigden mij uit om erbij te zitten op de avond waarop 
ze de plannen presenteerden . Ik zei toen : ik ben voorzit
ter of ik ben er niet. Ik heb de avond voorgezeten, de 
cijfers van mutaties en zo gepresenteerd en vervolgens 
alle bewoners aan het woord gelaten . Wat vindt u, en 
wat vindt u? De dag erop hingen er grote spandoeken 
boven de straat tegen de sloop. En de mensen gingen 
naar de SP. Een dag later was er een gesprek, met mij 
erbij . Toen hebben we afgesproken we gaan samen een 
enquête doen, we gaan samen dit en dat doen . En zo is 
het weer in het spoor gekomen. Eropaf. Niet wegkrui 

pen, maar naar de mensen toe. Ook als er problemen 
zijn . 

Nog een voorbeeld : we zaten met een fout in een 
bouwplan. Dat plan was gemaakt onder een vorig col 
lege en wij hadden er samen met de mensen actie 
tegen gevoerd. Onder ons bestuur kwamen er bezwaar
schriften en werd de fout erkend . Maar op dat moment 
waren er al tientallen huizen verkocht en hadden die 

mensen waarschijnlijk hun eigen huis al te koop gezet 
of verkocht. Wat te doen? Stilleggen van de bouw bete
kent dat mensen minstens een half jaar moeten wach
ten en dat de gemeente een risico van miljoenen loopt. 
We hebben toen de bezwaren afgekocht en dat lekte 
uit. Dikke verhalen: achterkamertjespolitiek van de SP, 
nog wel over een plan waar ze zelf in de oppositie te
gen was! En het ongemakkelijk was dat het een maand 
duurde voordat ik met een stevig verhaal naar buiten 
kon . Ik ben naar de mensen in de buurt gegaan , heb ze 
in groepjes uitgenodigd en ze voorgelegd hoe het ge
gaan was. En later nog eens de buurt in. Eropaf.' 

Het geheim van Oss 
De opmerkelijke geschiedenis van de Osse SP is in 2001 uitgebreid 

beschreven door Kees Slager. Zijn boek Het geheim van Oss ver

haalt minutieus hoe de afdeling zich ontwikkeld heeft en stap voor 

stap het vertrouwen van de bevolking won. Anno 2006 heeft het 

nog niets aan waarde ingeboet. 

Het geheim van Oss (480 pagina's) is te bestellen door 14 euro over 

te maken op giro 369611 van SP-bestellingen te Rotterdam. Vergeet 

niet de titel van het boek te vermelden. 



Rood-Rood vier jaar aan de macht in Berlijn 

'Zonder compromissen 
geen succes' 
Tekst: Rob janssen 

Rood-rood is sinds 2002 aan de macht in 

de Duitse deelstaat Berlijn. Linkspartei.PDS 

en SPD hebben in de drieënhalfjaar van 

hun samenwerking de nodige successen 

geboekt, maar kregen ook heel wat tegensla

gen te verwerken. In Spanning een analyse: 

kregen de POS-senatoren de beloofde po

litieke omslag voor elkaar, leidde de rege

ringsdeelname tot een meerwaarde voor 

Berlijn, en wat zijn de vooruitzichten voor de 

nieuwe verkiezingen, die op 17 september 

gehouden worden? 

Hij kan met recht een 'celebrity' genoemd worden in 
Duitsland : Klaus Wowereit. Als burgemeester van Ber
lijn is de flamboyante sociaal-democraat niet weg te 
meppen uit talkshows en jetsetparty's. Meer dan 

regelmatig duikt zijn joviale glimlach op in de boule
vardbladen, niet zelden omringd door filmsterren en 
fotomodellen. Vriend en vijand moeten het toegeven: 
Wowereit draagt sinds 2002 een swingend beeld van 
de stad aandeSpree uit. Maar is dat terecht? Wist de 
rode coalitie, waaraan hij sinds vier jaar leiding geeft, 
het verschil te maken en Berlijn te veranderen? 

'Absoluut,' zegt Christian Petermann, woordvoerder 
van de Berlijnse PDS. 'De rode coalitie heeft zonder 
twijfel een aantal trends omgedraaid. Heel belangrijk 
was bijvoorbeeld de schuldenproblematiek van de stad. 
Berlijn had door toedoen van een reeks miljoenen
schandalen, waarbij de nodigeCDU-politici betrokken 
waren , een gigantische schuld opgebouwd die met de 
dag groeide. Niet voor niets werd de stad een 'subsi
die-biotoop' genoemd. Het was vooral de weerstand 
van de bevolking tegen die financiële wantoestanden, 
die leidde in feite tot de huidige rode coalitie. En het is 
ons in ieder geval gelukt om de schulden niet verder te 
laten groeien.' Ook zijn er volgens Petermann 'typische 
POS-resultaten' die 'zonder ons nooit mogelijk waren 
geweest'. Zo stelde zeer recentelijk nog POS-senator 
Heidi Knake-Werner een kersttoeslag van 30 euro veilig 
voor bijstandsgerechtigde bewoners van bejaardente
huizen. Andere deelstaten volgden het Berlijnse voor
beeld. 

Sociale vraagstuk teruggebracht 
op de politieke agenda 

Prof. dr. Rolf Reissig van het Berliner lnstitut Jür sozial
wissenschaftliche Studien (8/SS), bevestigt de trendzet
tende rol van de PDS in Berlijn. In zijn rapport 'Mitre
gieren in Berlin. Die PDS auf dem Prüfstand ' , stelt hij 
vast, dat de inspanningen van de Berlijnse socialisten 
- ondanks de krimpende bestuurlijke armslag op deel
staatniveau én ondanks de moeilijke financiële situatie 
in Berlijn - onmiskenbaar zijn. 'Ten eerste is het gelukt 
om het sociale vraagstuk weer op de agenda van de 
senaat te krijgen (onder meer met de 'Atlas van de 
sociale structuur,' de Armoedemonitor en de vorming 

van de commissie 'Sociale Stad').' Verder constateert 
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Reissig onder meer, dat- ondanks de radicale bezuini

gingsplannen- 95 procent van de sociale uitkeringen 
voor armen gered werd en de regelingen voor gehandi
capten in Berlijn op een bovengemiddeld niveau ge
houden konden worden. Daarbij bleef ook de sociale, 
culturele en wetenschappelijke infrastructuur op peil 
en werd ze bovendien veilig gesteld voor de langere 
termijn. Ook ziet Reissig pluspunten op het gebied van 
onderwijs, cultuur en burgerrechten. 
'Maar we trokken soms ook aan het kortste eind,' er

kent Petermann. 'Laatst konden we tot ons verdriet niet 
voorkomen, dat de prijzen voor het Sozialticket (waar
mee onder meer uitkeringsgerechtigden goedkoop van 
het Berlijnse openbaar vervoer gebruik kunnen maken 
-red.) omhoog gingen. Maar ik durfwel te stellen, 
dat die negatieve besluiten zonder ons ook genomen 
zouden zijn, terwijl de positieve zaken zonder ons niet 
gerealiseerd zouden zijn.' 

'Geen enkel bedrijf heeft Berlijn 
verlaten door toedoen van ons' 

Toch kan een analyse van de POS-regeringsdeelname 
niet slechts gestoeld zijn op een evaluatie van gewon
nen en verloren zaken. De dieper liggende vraag is 
immers, of en in hoeverre het meeregeren van de so
cialisten in Berlijn ertoe bijdraagt, dat de dominantie 
van het neoliberalisme idee in Berlijn en uiteindelijk in 
heel Duitsland overwonnen wordt. Professor Reissig 
ziet hier een aantal problemen. Want zeker in de eerste 

twee jaar van 'rood-rood' was de teleurstelling over 
vooral de PDS tamelijk groot. Vakbonden en belangen
groepen zagen dat hun hooggespannen verwachtingen 
van de socialisten niet echt uitkwamen. Volgens Reis
sig zat het probleem vooral in het tekort schietende 
'acceptatiemanagement' van de rode regering. Wat de 
acceptatie van de PDS bijvoorbeeld geen goed gedaan 
heeft, was het wegvallen van Gregor Gysi amper een 
halfjaar na de coalitievorming. De razend populaire 
Gysi was POS-senator van economische zaken en 

plaatsvervangend burgemeester van Berlijn, maar stap
te geheel onverwacht op toen ook zijn naam viel in de 
beruchte Duitse Airmiles-affaire (tal van politici raakte 
destijds in opspraak, omdat zij privé gebruik zouden 
hebben gemaakt van bonus-mijlen die ze op grond van 
hun functie verkregen hadden). Gysi's stap was des te 
opmerkelijker, omdat zelfs zijn politieke vijanden het 
hem niet kwalijk namen. En Klaus Wowereit deed er 
zelfs alles aan om hem binnen te houden.'Gysi's stap 
is eigenlijk door niemand begrepen,' zegt Petermann. 
'Het was een grote teleurstelling, zowel voor de partij 
als voor de burgers.' Zo maakte de PDS een valse start 
in de Berlijnse regering. 

Inmiddels liggen de kaarten echter totaal anders en 
lijkt de PDS op het gebied van 'acceptatiemanagement' 
helemaal bij de les. Zo wordt POS-senator Harald Wolf 
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geroemd vanwege het economische groeiplan voor 
Berlijn, dat hij samen met de Berlijnse IHK (lndustrie
und Handelskammer; de Duitse Kamer van Koophan

del) opgesteld heeft. Petermann: 'We hebben afgere
kend met het vooroordeel, dat bedrijven de stad uit 

zouden vluchten als wij aan de macht zouden komen. 
Geen enkel bedrijf heeft Berlijn verlaten door toedoen 
van ons. De Linkspartei.PDS wordt geaccepteerd in de 
deelstaat Berlijn.' 
Ook op landelijk niveau zit er schot in de zaak. Na het 
eclatante succes van de Linkspartei.PDS bij de laatste 
Bondsdagverkiezingen, heeft ook de grootste vakbond 

DGB contacten aangeknoopt met de socialisten. En dat 
terwijl DGB-chef Michael Sommer de Linkspartei.PDS 
vóór de verkiezingen nog als 'rattenvangers' bestem
pelde. 

Is de linkspartei.PDS nog wellinks genoeg? 
Toch is er een aanzienlijk probleem. Wil de Linkspartei. 
PDS in september met volle kracht de deelstaatverkie
zingen ingaan, dan is het zaak dat het slepende conflict 
met de Berlijnse afdeling van de WASG snel opgelost 
wordt. De Wahlaltemative Jür soziale Gerechtigkeit 
-waarmee de PDS voor de Bondsdagverkiezingen van 
vorig jaar een succesvol verbond sloot- hebben name
lijk twijfels over de manier van samenwerken met de 
Linkspartei.PDS. Ook is er sprake van politiek-inhou

delijke verschillen. De kwestie ligt extra gevoelig omdat 
blijvende onenigheid wel eens invloed zou kunnen 
hebben op de landelijke samenwerking. Halverwege 
januari zijn de onderhandelingen tussenWASGen 

Er zou sprake zijn van een groep jonge 
invloedrijke partijgenoten die boven al
les een glansrijke politieke carrière na
streven en opvallen door hun meegaan
de houding ten opzichte van de SPD. 



Linkspartei nog in volle gang. Petermann spreekt van 
'een ernstig probleem'. Het verwijt vanuit WASG-krin
gen dat de POS 'niet links genoeg' zou zijn , bestrijdt 
hij echter. 'Dat moet je zien als een reactie op de POS
deelname aan de rode coalitie.' 
Toch staat dat verwijt niet op zichzelf. Er rijzen in 

toenemende mate vraagtekens over het beleid van 
rood-rood en de POS-rol daarin. Waarom steunt de 

POS de bezuinigingen in Berlijn? Hoe kan het, dat de 
landelijke POS protesteerde tegen Hartz IV, terwijl de 
Berlijnse POS meehelpt die omstreden arbeidsmarkt
hervorming uit te voeren? Waarom voert Berlijn geen 
vermogensbelasting in? Om deze prangende vragen te 
beantwoorden , gaf POS-bestuurder Stefan Liebich een 
pamflet uit met de titel 'Fragen und Antworten zur Ber
liner Regierungsbeteilung' . Zijn antwoorden: 'In de elf 
jaar dat CDU en SPD aan de macht waren in Berlijn, is 
een enorme berg schulden opgebouwd, waar we alleen 
van af komen als Berlijn niet boven zijn stand leeft.' 
'De POS heeft in Berlijn een aantal unieke maatregelen 
getroffen, die de angel uit Hartz IV halen en daarvan 

profiteren de gedupeerden nu .' En: 'Vermogensbelas
ting is een zaak van de landelijke overheid, maar de 
rode coalitie heeft niettemin een procedure in gang 
gezet, opdat de Bundesrat (de Duitse Eerste Kamer 
-red .) vermogensbelasting in Berlijn straks mogelijk 
maakt.' 
Het pamflet zorgde voor enige goodwill , maar deed de 
kritiek niet volledig verstommen. Net voor de 

jaarwisseling schreef de Berliner Morgenpost over een 

zogenaamde 'Boygroup' binnen de Linkspartei.PDS. 
Rondom senator Ha raid Wolf zou zich een groep jonge 

invloedrijke partijgenoten gevormd hebben die boven 
alles een glansrijke politieke carrière zouden nastreven. 
Zij zouden opvallen door hun meegaande houding 

ten opzichte van de SPD. Volgens Petermann zijn die 
geruchten echter 'alles Quatsch'. Volgens hem gaat 
het hier om een krant die 'onder de Springer-paraplu 
valt en ons traditioneel niet welgezind is.' De 31-jarige 
POS-deelstaatvoorzitter dr. Klaus Lederer, die zelf als 
lid van de Berlijnse 'Boygroup' genoemd wordt, neemt 
het minder hoog op. 'Als bij de bevolking het beeld 
blijft hangen, dat er binnen de partij zo'n jongens
groep bestaat, zou ik dat alleen maar goed vinden. Het 
zou afrekenen met het idee, dat onze partij zich niet 
vernieuwt en nog steeds gedomineerd wordt door de 
oude garde,' aldus Lederer. 

Christian Petermann heeft, terugblikkend op bijna vier 
jaar besturen, een goed gevoel over de rode coalitie en 

wil dat deze na 17 september voortgezet wordt. 'Als je 
regeert, is compromissen sluiten ein normales Geschäft. 
Zonder compromissen geen succes.' 



Directe democratie in de praktijk 

Het volk aan de macht 
• 1n Porto Alegre 

Zelf met je buren in wijkvergaderingen beslissen over de begroting van de stad. 

Dat het kan wordt al jarenlang in de praktijk bewezen in de Braziliaanse stad 

Porto Alegre. BBC-verslaggever lain Bruce schreef er een boek over, dat de basis 

vormt voor dit SpanningverhaaL 

PortoAlegrein het zuiden van Brazilië staat in binnen

en buitenland bekend om haar experiment met een 
revolutionaire vorm van directe democratie. In 1988 
kwam daar de Arbeiderspartij (PT) aan de macht die er 

Tekst: Johan van den Hout 

de zogenaamde 'Participatieve Begroting' (PB) intro
duceerde, waarbij burgers in openbare bijeenkomsten 
zeggenschap kregen over de invulling van de gemeen
telijke begroting. Sindsdien is het experiment herhaald 
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in tal van steden in Brazilië en daarbuiten en in evenzo
vele varianten. 

Burgers die in tientallen kleine en enkele massale bij
eenkomsten discussiëren over de gemeentebegroting, 
erover stemmen en ook nog eens controleren of écht 

gebeurt wat zij hebben vastgelegd. Volgens sommigen 

kan het helemaal niet, volgens anderen zou het niet 
moeten mogen . Ook binnen de PT is volop discussie 
over het doel en het functioneren van de PB en over de 
vraag of het systeem ook zou kunnen werken op deel
staats- en zelfs landelijk niveau. 

In zeven stappen de begroting vaststellen 
en de uitgaven controleren 

Het vaststellen van de PB is een jaarlijks terugkerende 
cyclus in zeven stadia waarin regionale en thematische 

bijeenkomsten de weg afleggen van brainstorm tot en 
met concrete begroting en de uitvoering daarvan . De 
stad is verdeeld in 16 regio's, die in eerste instantie 
ieder hun eigen bijeenkomsten houden, open voor alle 
burgers uit het gebied . Daarnaast worden er enkele 
thematische bijeenkomsten belegd over investeringen 
in meer algemene, niet-regiogebonden programma's. 
Het PB-proces start met bijeenkomsten die een in
formeel karakter hebben en al naar gelang de orga
nisatiegraad gehouden worden op straat-, buurt- of 
wijkniveau (eerste fase) . Alle inwoners kunnen hier aan 

deelnemen. Zij bediscussiëren de resultaten van het af
gelopen jaar en doen alvast suggesties voor prioriteiten 
voor het volgende jaar. Besloten wordt hier nog niets. 
Op basis van deze bijeenkomsten stelt het gemeente
bestuur een lijst met veertien begrotingsprioriteiten op. 
Deze lijst wordt vervolgens ter discussie gesteld in de 
regionale en thematische vergaderingen (fase 2), waar 
eveneens iedereen welkom is. Hier gaat het er al wat 
formeler aan toe, worden alle aanwezigen geregistreerd 
en ontvangen zij een stembiljet. Een vertegenwoordiger 
van het gemeentebestuur geeft uitleg over de veertien 
beleidsterreinen en schetst wat - finan cieel en tech

nisch- wel en niet mogelijk is. Vervolgen s is 

het podium aan een vijftiental sprekers uit het publiek 
volgens het principe die het eerst komt, het eerst maalt. 
Ten slotte vult iedereen op zijn stembiljet een top-vier 
aan begrotingsprioriteiten in, en kiest elke regio twee 
vertegenwoordigers die deel uit zullen maken van 
de zogenaamde PB-raad. Op de volgende regionale 
bijeenkomsten per wijk, buurt of straat (derde fase) 

bedenken de aanwezigen hoe zij de vier gekozen prio
riteiten willen invullen: welke straten opnieuw verhard 
moeten worden, waar crèches moeten komen of de 
riolering moet worden onderhouden . Enzovoorts. Op 
deze bijeenkomsten worden afgevaardigden gekozen 
voor het regioforum : één voor elke tien aanwezigen . Dit 
forum stelt ten slotte het investeringsplan op: daarin 
staat hoe de forumleden hun regionale prioriteiten in 
concrete maatregelen vertaald willen zien. 

Niet ingewikkelder dan de 
Nederlandse begratingscyclus 

De vierde fase van het PB-proces bestaat uit een grote 

gemeentelijke bijeenkomst waar alle regio's hun prio
riteitenlijst en investeringsplan presenteren. Op basis 
hiervan maakt de PB-raad samen met deskundigen van 
het gemeentebestuur een begrotings-en investerings
voorstel (fase 5), wat opnieuw besproken wordt op tal 

van kleine regiobijeenkomsten waar burgers nog wijzi
gingsvoorstellen kunnen indienen (fase 6) . Het defini
tieveinvesterings-en begrotingsplan wordt tenslotte 
vastgesteld door de regionale fora (7de fase). En klaar 
is Kees. In de laatste maanden van het jaar komen de 

regiofora en de PB-raad nog bijeen om, waar nodig, 
op bas i~ van de ervaringen van dat jaar de procedures 
van het PB-proces bij te stellen. De PB-raad blijft ver
volgens een jaar lang in functie om de uitvoering van 
de begroting en het investeringsplan te controleren. 
Ingewikkeld? Zeker, maar niet ingewikkelder dan hoe 
een begrotingscyclus in een gemiddelde Nederlandse 
gemeenteraad werkt. 
In een representatieve democratie zoals de onze stel
len volksvertegenwoordigers met een mandaat voor 

enkele jaren de gemeentebegroting en de investerings-
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programma's vast. Bij de PB krijgt de bevolking niet 
alleen élk jaar inspraak in die begroting, maar verzorgt 
zij ook zelf de concrete invulling daarvan per wijk en 

buurt. Toch is de inbreng van de burgers niet de enige 
factor in het vaststellen van de begroting. Het PB 
kent een puntenstelsel op basis waarvan uiteindelijk 
het gemeentegeld verdeeld wordt over de wijken en 
investeringen. Het gemeentebestuur zelf deelt een 
aantal van die punten uit al naar gelang de achterstand 
(in sociale en fysieke infrastructuur) van de wijk. Dat 
vergt dus een - politieke- beslissing. Daarnaast is een 
aantal verantwoordelijkheden van een gemeente vast
gelegd in de grondwet- zoals een bepaald minimaal 
onderhoudsniveau en enkele verplichte investeringen 
- en dus niet te wijzigen via de PB. En ten slotte zijn 
ook in Brazilië de mogelijkheden voor gemeenten om 
hun eigen inkomsten via lokale belastingen te verho

gen , aan regels gebonden . Toch maakt een groot en 
voor burgers belangrijk deel van de begroting op deze 

manier een proces door waarop de mensen in elke stap 
greep hebben. 

De begratingsvaststelling wakkert de 
politieke bewustwording aan 

la in Bruce, zelf lange tijd woonachtig en als verslag
gever actief in Brazilië, sprak voor zijn boek met tal van 
pioniers van de Arbeiderspartij en de PB. Hij belicht de 
Brazil iaanse context aan het begin van het experiment, 
de oorspronkelijke doelstellingen en ambities van de 
PB en de mogelijkheden haar uit te breiden naar lande
lijk en federaal niveau . 

Brazilië kent pas sinds 1984 weer een burgerregering 
na lange tijd van militaire dictatuur. Maar de politiek 
werd nog altijd gekenmerkt door corruptie, nepotisme 
en fraude . Gekozen volksvertegenwoordigers had-
den niet echt de macht en elke poging tot hervorming 
stuitte binnen het politieke en bestuurlijke spectrum 

op verzet en regelrechte sabotage. De PB verschafte in 
1989 PT-burgemeester Olfvio Dutra van Porto Alegre 
de mogelijkheid die problemen voor een deel te om-

zeilen . Door zoveel mogelijk macht over de begroting 
direct in handen van het volk te leggen, werden de 
traditionele structuren doorbroken . Dat de PB er kon 

komen, is volgens Bruce in belangrijke mate het ge
volg van de massale buitenparlementaire steun aan de 
Arbeiderspart ij. 

Naast een verschuiving van de macht ziet Bruce in 
de PB ook de politieke bewustwording als belangrijke 
doelstelling. De deelname aan de regionale bijeenkom
sten heeft mensen het inzicht gegeven in de mechanis
men achter de uitoefening van macht en de verdeling 
van de middelen over de wijken in de stad . De directe 
zeggenschap over de begroting heeft burgers geleerd 
dat het de moeite loont je te organiseren . In plaats van 
de verwachte instorting van sociale organisaties zoals 

wijkraden en vakbonden - omdat zij een deel van hun 
(politieke) macht moesten inleveren aan de wijkverga
deringen - zag Porto Alegre juist een enorme toename 

van de organisatiegraad van de bevolking. Bijkomend 
voordeel was dat de in Brazilië spreekwoordelijke be

lastingontduiking grotendeels werd teruggedrongen . 
Door de toegenomen transparantie en de di recte 
beslissingsbevoegdheden over de besteding van het 
belastinggeld , zagen blijkbaar meer burgers de zin van 
lokale belastingen . Dit werd een handje geholpen toen 
in de eerste jaren van de PB du idelijk werd hoe beperkt 
de financiële middelen van de gemeente waren en wat 
dit betekende voor het onvermogen te investeren in 
de door de bevolking zelf aangedragen prioriteiten. 
Een positieve spiraal trad in werking toen toegenomen 
bestedingsmogelijkheden ook het vertrouwen in het 
PB-systeem deden groeien, en inwoners van Porto 
Alegre meer in het algemeen vertrouwen kregen in poli
tiek als geschikt middel om veranderingen tot stand te 

brengen . 

Toch zijn er ook grenzen die onderkend moeten wor
den. De deelname aan de regionale bijeenkomsten 
kenden jaren achter elkaar een forse toename, maar 
blijft in Porto Alegre nu 'hangen ' op zo'n 20 .000 deel 
nemers. Het aantal deelnemers aan de talrijke kleinere 

regionale bijeenkomsten die hieraan vooraf gaan, 
wordt echter niet geteld. Het werkelijke aantal burgers 
dat in de PB participeert is dus aanmerkelijk hoger. 

Vooral de linkse stromingen binnen de Arbeiderspar
tij hebben de PB tot hun icoon gemaakt. Zij zijn dan 
ook teleurgesteld in de afwachtende houding van hun 
president Lula bij het invoeren van een PB-proces voor 
de federale begroting. Volgens Bruce is de PB méér 
dan een praktische weg om het corrupte apparaat en 

de technocraten te omzeilen, namelijk het hart van de 
strijd voor een socialistisch Brazilië. Zijn inleiding 



begint dan ook met de stelling dat de PB 'demonstreert 
dat een andere wereld mogelijk is' . In scherp contrast 
daarmee ziet hij Lula's gedrag sinds deze namens de 
Arbeiderspartij in 2002 tot president van Brazilië werd 

gekozen. 

Ook de deelstaat werkt inmiddels met 
een participatieve begroting 

De experimenten om het PB-proces toe te passen op 
grotere schaal dan in een stad als Porto Alegre zijn 
nog beperkt. En meer dan in Porto Alegrespeelt hier 
de discussie of de schaalgrootte daadwerkelijke par
ticipatie nog wel toestaat, en of de PB daarmee niet 
het risico loopt een nieuwe bureaucratische structuur 
naast de bestaande politiek te worden. De staat Rio 
Grande do Sul (waar Porto Alegre de hoofdstad van is) 

heeft vanaf1998 geprobeerd de PB op landelijk niveau 
vorm te geven. Voordeel daarbij was dat in dat jaar 
Olfvio Dutro- voorheen burgemeester van Porto Ale

gre- gouverneur werd. Ook hier wordt een gefaseerd 
proces gevolgd van kleine regionale bijeenkomsten 
waar de bevolking zich direct uitspreekt over de prio
riteiten in de landelijke begroting. Vervolgens worden 
op stedelijke bijeenkomsten twee lijsten vastgesteld: de 
landelijke begratingsprioriteiten en het lokale program
ma voor investeringen in publieke werken en diensten. 
Op provinciaal niveau worden deze voorkeuren verder 

geaggregeerd en worden leden voor de nationale PB
raad gekozen. Die stellen samen met ambtenaren van 

de regering een begratingsvoorstel op waarin de priori
teiten voor landelijke investeringen worden vastgesteld 
en een balans wordt gezocht tussen de diverse lokale 
investeringswensen. Het nationale parlement stemt 

vervolgens over dit voorstel. 

Uit de keuzes op lokaal niveau en uit de gemeentelijke 
lijst van wijken met ontwikkelingsachterstanden, blijkt 
dat de prioriteiten uitgaan naar basisvoorzieningen 
zoals het verharden van straten, het aanleggen van 

waterleiding en riolering, het opzetten van crèches en 
scholen . Op landelijk niveau in Rio Grande do Sul heb
ben onderwijs en gezondheidszorg al jaren de hoogste 

prioriteit in de PB. Dat wil zeggen dat een andere, 
meer inhoudelijke wens van de PB-pioniers ook vervuld 
wordt: het ombuigen van de budgetten naar zaken die 
basaal zijn voor de mensen die voorheen weinig stem 
hadden, en het prioriteren van regio 's of wijken met 

grote achterstanden . 

Zou het ook in Nederland kunnen? 
Het boek van la in Bruce maakt wel gewag van experi
menten met (een vorm van) Participatieve Begrotingen 
buiten Brazilië en ook in de westerse wereld, maar het 

ontbreekt helaas aan een beschouwing hierover. Het 
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Porto Alegre is de hoofdstad van de meest zuidelijke Braziliaanse deelstaat 

Rio Grande do Sul. De stad telt zo'n 1,3 miljoen inwoners en is vooral be

kend als de bakermat van het Wereld Sociaal Forum. Vier van de vijf mas

sale bijeenkomsten van anders-globalisten die onder deze naam zijn geor

ganiseerd, vonden plaats in Porto Alegre. Aan de laatste, in januari 2005, 

namen voor de SP ook Hans van Heijningen en Harry van Bommel deel. 

zou int~ressant zijn te zien hoe in gemeenten of lan
den waar de meest basale behoeften al bevredigd zijn 
(riolering, waterleiding enz), een participatieve demo
cratie vorm kan krijgen. 

The Porto Alegre Alternative, 

direct democracy in action 

lain Bruce, Pluto PressJIIRE, 2004 
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Hetrijke . 
roo1eleven 
In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het socialisme in Nederland 

Deel12: 

Kraken 

In november 2005 kraakte een 
aantalleden van ROOD, de jonge
renvereniging van de SP, het Mo
nopolegebouw aan de Hoogstraat 
in Schiedam. De gemeente wilde 
het gebouw, dat onder meer dienst 

doet als onderkomen van het 
Filmhuis en jeugdtheater De Teer
stoof, verkopen aan een bedrijf dat 
daar een gokhal wil vestigen. De 
ROOD-krakers vervingen het slot 
en lieten de Schiedamse wethouder 
weten dat hij de nieuwe sleutel kon 
ophalen bij de bedreigde culturele 
instellingen. ROOD is in 2003 

een campagne gestart tegen de 
woningnood onder jongeren en 
omarmt daarbij ook het kraken als 
actiemiddeL In verschillende ste

den zijn voor korte of langere tijd 
leegstaande woningen en kantoren 
bezet. 

De SP-jongeren geven vervolg aan 
een roerige kraakgeschiedenis 
in Nederland. De kraakbeweging 

begon halverwege jaren zestig toen 
dakloze studenten in Amsterdam 
leegstaande panden betrokken. 

Begin jaren tachtig, toen landelijk 
zo'n 20.000 krakers actief waren, 

kende de beweging haar hoogte
punt. Staken was het strijdmid-
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del van de werknemers, die zich 
georganiseerd hadden in partijen 
en vakbonden. Kraken werd het 
middel bij uitstek voor jongeren, 
die geen politieke of economische 
macht hadden. Rond de kraakbewe

ging ontstond een anarchistische 
tegencultuur van onderlinge hulp
diensten, culturele vrijplaatsen en 
tv- en radiopiraten . De acties van 
de ROOD-jongeren laten zien dat 
kraken echter ook een geschikt ac
tiemiddel is voor politieke partijen . 

Een nieuw type actievoerder 
Kraken, het bezetten van leegstaan
de woningen, staat in een lange 
traditie van onderling hulpbetoon 
van arbeiders. Het vond al in de ja
ren dertig plaats, toen veel mensen 
als gevolg van de crisis de huur niet 
meer konden betalen . Bewonersco

mités bezetten toen woningen waar 
gezinnen die uit hun huis werden 
gezet, onderdak konden vinden. 
In de jaren zeventig organiseerden 
ook SP 'ers, waaronder de huidige 
mediamagnaat Derk Sauer, comités 
van huurders en woningzoekenden, 

om mensen te helpen bij het kra
ken van een woning. Maar kraken 

was ondertussen veel méér gewor

den dan zelfhulp voor huurders. 

Het was ook een vorm van directe 
actie tegen het bouwbeleid, dat 
volgens de activisten veel te weinig 
rekening hield met de noden van 
de bewoners. 

De kraakbeweging van de jaren zes
tig is eigenlijk een kind van Provo, 
dat vorige maand aan bod kwam. 

In een Witte Huizenplan uit 1966 
werd voorgesteld om de deuren 
van alle leegstaande huizen in Am
sterdam, waaronder het paleis op 
de Dam, wit te schilderen, als teken 
dat iedereen er kon wonen. Na de 
opheffing van Provo in 1967 zoch
ten de betrokken jongeren naar 
meer praktische vormen van verzet, 
zoals het bezetten van panden. In 

Amsterdam werden in de destijds 
verpauperde Nieuwmarktbuurt, op 
Kattenburg en in de Dapperbuurt 
kraakacties georganiseerd. Organi
saties als KoöperatiefWoningburo 
de Kraker (doet het vaker) en Wo
ningburo de Koevoet (weet hoe het 

moet) hielpen woningzoekenden 
bij het kraken van een woning. Ook 
verscheen een Handleiding voor kra
kers (1g6g), met praktische kraak
tips : 'Het beste kunt u 's avonds 

kraken, bijvoorbeeld tijdens een 
populair tv-programma'. Veel aan-



dacht was er voor het contact met 
de buurt: 'Nodig uw buren uit voor 
de koffie, er is dan voor de buurt 

niets geheimzinnigs meer aan uw 
verblijf. Was uw ramen, schilder 

de raamkozijnen en buitendeuren , 
kom in gesprek met de buurtbewo
ners.' De krakersorganisatie Aktie 
'70 hield in 1970 als eerste een 

kraakspreekuur, op de stoep voor 
het Centrum Bureau Herhuisves
ting in Amsterdam, als alternatief 
voor de gemeentelijke huisvesting. 

Op 5 mei 1970- Bevrijdingsdag 
-werd een Nationale Kraakdag 

georganiseerd, waarop deze nieuwe 
actievorm navolging kreeg in an
dere steden , zoals Haarlem, Nijme
gen en Utrecht. Bovendien namen 

nieuwe groepen deel aan de acties: 
buurtcomités gingen kraken, niet 
alleen om mensen aan een woning 
te helpen , maar ook om aandacht 
te vragen voor de leefbaarheid van 
de buurt. 

Een voet tussen de deur 
De acties van de krakers tegen de 
afbraak van woningen en voor de 
huisvesting van daklozen konden 

rekenen op sympathie van de be-

volking, zo bleek na de gemeente
raadsverkiezingen van juni 1970. In 
Amsterdam haalde de 
'krakerspartij' Kabouterstad maar 
liefst 11 procent van de stemmen. 
Oud-kraker Eric Duivenvoorden 
stelt in Een voet tussen de deur 
(2000) - een wat eenzijdige maar 
vlot geschreven geschiedenis 
van de kraakbeweging- dat er in 

1975/76 in Amsterdam ongeveer 
700 kraakpanden moeten zijn ge
weest, met zo'n 5.000 inwoners; 
in Utrecht 300 tot 6oo panden 

met rond de 2.500 inwoners en in 
Haarlem mogelijk 300 panden met 

1.500 inwoners. De aanleg van de 
Amsterdamse metro halverwege 
de jaren zeventig leidde tot een 
kraakgolf rond de Nieuwmarkt en 
een groei van de infrastructuur: 
van kranten (zoals het Amsterdams 
Weekblad) , radiostations (waaron

der Radio Sirene) en werkplaatsen, 
die hielpen bij het opknappen van 
woningen en van de buurt. Ook 
werkten jongerenwerkers en ker
kelijke organisaties, die woningen 
zochten voor jongeren en daklozen, 

samen met de krakers. 

Naarmate de krakers zich meer 
organiseerden nam ook het verzet 
tegen de beweging toe. In 1976 wist 
de latere premier Dries van Agt een 
Anti-Kraakwet door de Tweede Ka

mer te krijgen, maar deze wet bleek 
juridisch onhoudbaar en strandde 

begin 1978, na bemoeienis van de 
Raad van Kerken, in de Eerste Ka

mer. Naarmate de organisa~ie toe
nam, groeide ook de verdeeldheid. 
Evenals in de vroege vakbeweging 
ontstond een tegenstelling tussen 
rekkelijken en revolutionairen. De 
eersten kregen , in de woorden van 
Duivenvoorden, een 'voet tussen 

de deur' bij de bestaande politiek. 
Zij ondersteunden bijvoorbeeld 
plannen van het kabinet Den Uyl 

voor jongerenhuisvesting, zoals de 

bouw van HAT-eenheden (Huisves

ting Alleenstaanden en Tweeper
soons Huishoudens). Een andere 
groep bleef direct strijden tegen de 
afbraak van woningen. Zij zocht de 
confrontatie met politie en leger, 

die steeds harder optraden bij ont
ruimingen . 
Het hoogtepunt van de confronta
tiepolitiek waren de rellen tijdens 
de kroning van Beatrix op 30 april 
1980, met als leuze 'Geen woning, 
geen kroning'. Een door de krakers 
georganiseerde demonstratie werd 

op de Blauwbrug staande gehou
den en dat was het startsein voor 

een oproer, met plunderingen en 
vernielingen in de hele binnenstad. 
Deze kroningsrellen vormden een 
kentering voor de kraakbeweging: 
de daaropvolgende jaren nam het 
geweld bij ontruimingen van kraak
panden toe en de sympathie van 

de bevolking voor de kraakacties af. 
Krakers bleven in de jaren tachtig 
wél een rol spelen in de ontwik
keling van alternatieve radio- en 

tv-zenders (zoals Salto) en bladen 
(zoals het onlangs opgeheven Ra
vage), voor vrijplaatsen voor kunst
en cultuur (bijvoorbeeld Vrankrijk) 
en alternatieve woonvormen (zoals 
woongroepen). 

Mede door de radicalisering in de 

jaren tachtig is de kraakbeweging 
geïsoleerd geraakt van de politiek. 
Het is daarom bemoedigend dat 

juist de politieke jongerenbeweging 
ROOD kraken nu opnieuw gebruikt 
als actiemiddeL Met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen is 
het kraken van sloopwoningen of 
leegstaande kantoren een mooie 
manier voor SP-afdelingen om 
de woningnood in hun gemeente 
onder de aandacht te brengen . 
Uw koevoet kan weer uit de kast! 
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