
'87. Ho6veel?l'
Zo is meestalde reactie als je
over het NRC vertelt. Ja,87
mensen die met z'n allen op
een unieke manier in 66n com-
plex wonen. Daarnaast werken
nog eens 30 mensen in verschil-
lende bedrijfjes.
Dit boekje probeert een indruk
te geven van het reilen en zeilen
van een groot woon/werkpand
in de binnenstad van Amster-
dam. Er wordt een beeld
geschetst van verleden, heden
en toekomst. Over de tiid dat
het nog een krantegebouw was,
over de kraakperiode en over
hoe het er nu bijstaat; nagel-
nieuw opgeleverd, betaalbare
woon- en werkruimtes voor
meer dan 100 mensen.



@ Vereniging Het Voormalig Handelsblad-
complex, Amsterdam 1990

foto omslag. 18 juni 1978, Opblazen toren-
flat, Sao Paulo, Brazili€

foto achtertlap: Fam. Eigenraam, anno 1930

redactie: Cli Burgers, Hamid van l-ohuizen,
Oep Schilling, Annegriet Wietsma, met een
bijdrage van Jaap Draaisma (ASW)

fotov erantw o ording. Historisch-topografi-
sche Atlas van het Gemeentearchief
Amsterdam en priv6-collecties

dbtributie: ASW, Nieuwezijds Voorburgwal
32. t012 RZ Amsterdam. 020-5230130

druk omslag. Primavera, druk binnanwerk:
las Muchachas

Deze brochure is mede tot stand gekomen
dank zij financi€le steun van Amsterdams
Steunpunt Wonen, Projectgroep-HAT,
Woningbedrijf-West, WG-terrein en Stich-
ting Woon- en Werkruimte
Handelsbladcomolex.

?.t!/

Inhoudsopgave

Inleiding / 3

De nieuwe buren van de koningin /
7

De onderhandelingen / 11

Wat nou, NRC-gebouw?!/ 16

Meer dan wonen tegenover het pa-
leis / 17

Maar je woont toch maar mooi in
het centrum / 21

Zetzolder 126

Grote, grauwe, gekraakte, gelegali-
seerde gebouwen / 28

Bicr, boek en banaan / 39

Kunst in zicht I 53

Gedempte grachten / 58

Stormen, depressies en hier en
daar een opklaring / 66

Morgen 172



Eerste steen-
legging nieuwe
hoofdgebouw,

1902

Inleiding

Het jaar 1990 luidt een nieuwe pe-
riode in voor een weemdsoortig
gebouwencomplex in het hartje
van de Amsterdamse binnenstad.
Een drietal jaar daarvoor hebben
de bewoners van het gekraakte en
vervolgens door de gemeente
Amsterdam aangekochte voormali-
ge Handelsbladcomplex
overeenstemming bereikt met de
ambtenaren van de gemeente
Amsterdam over de verbouw-
plannen. Het gebouw is bestemd
voor de huisvesting van 87 jonge-
ren (waaronder 9 woorV
werkateliers voor kunstenaars) en
levert casco's in erfpacht afvoor 7
werk- annex winkelruimtes. Eind
1988 verlaten de eerste bewoners
en gebruikers tijdelijk het pand en
de grondige verbouwing neemt
een aanvang. Eind 1990 worden de
laatste ruimtes weer opnieuw ge-
vuld, nu voorzien van Bruynzeel
keukenblokken, plafonds van gips-
plaat en de eerste kinderkamers.
Hiermee past dit zo grilligc en
karakteristieke bcdrij fsgebouw
voorbeeldig in het plaatje van de
jaren'80: van de roerige bcgin-
ti jden rond de hoofdstedeli jke
kraakbeweging tot en mct de keuri-
gc vcrbouwing tot

woon/werkpand: betaalbare
woonruimte, opgedeeld in zelfstan-
dige eenheden en
woongroepsruimtes, kleinschalige
werk/winkelruimtes in eigen be-
heer op de begane grond.

Naast lovende en enthousiaste re-
acties hebben krakers - die met
name tussen 1979 en 1984 door
middel van de kraakbeweging een
explosieve kracht ontwikkelden -

altijd een stroom van agressie en
negatieve publiciteit over zich
heen gekregen. De bewoordingen
konden niet heftig genoeg zijn om
de publieke of politieke afschuw te
uiten. De een hield het op'ego.
centrische asocialen' of
'intellectuele provincialen', de an-
der nam geen genoegen met
minder dan'de rat ten komen ui t
hun riolen'of'vergassen die hap'.
In de tweede helft van de jaren
tachtig worden veel kraakpanden,
die in de eerste helft van dat de-
ccnnium onder druk van de
kraakbewegi ng zrjn gelegaliseerd
of aangekocht, verbouwd. Nu een
groot aantal renovaties achter dc
rug zijn, blijkt hoe hardnekkig de
zure mond de gemiddelde Ncder-
lander vcrsezelt: anno 1990 is de



verbeten minachting ten opzichte
van krakers omgeslagen in cen
onverholen jaloezie. Immers,
opeens zijn achter de door
jarenlange leegstand verwaar-
loosde, kille tochtgaten prachtig
opgeknapte woonpanden vandaan
gekomen. Hetgeen het gelijk van
krakers eens te meer bewijst: als
zij niet op een zonnige dag die deu-
ren hadden opengebroken, waren
de meeste grote panden nu al lang
onder de slopershamers gevallen.
Zo ook het Handelsbladgebouw.

Het'Voormalig Handelsbladcom-
plex', zoals het eigenlijk voluit
heet, ligt op een zeer in het oog lo-
pende plek van Amsterdam:
schuin achter het Paleis op de
Dam. Alhoewel de bewoners door
dejaren heen niet scheutig zijnge-
weest aan het langslopende
publiek hun meningen en visies te
verkondigen, blijft menigeen die
het gebouw passeert zich nieuws-
gierig afuragen hoe het er nu toch
binnen die muren aan toegaat. Dit
boekje probeert aan die nieuwssie-
righeid enigszins tegemoet te
komen.

Verschillende aspecten van hct wo-
nen en werken passeren de revue:
een terugblik in de bouwkundisc
en sociale gcschieclenis van heil le-
bouwencomplex; een schets viridc
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onderhandelingcn die aan de re-
cente verbouwing voorafgaan; een
indruk van hct" soor[ woninsen en
bewoners dat hier hun stek-hecft
gevonden; een impressie van een
drietal andere woonL/werkpanden
in Amsterdam; een presentatie
van de bedrijvigheid in en om het
Handelsbladcomple4 een artikel
over de toekomstvisioenen van de
bewoners en de te verwachten
ontwikkelingen (cityvorming) voor
de omringende binnenstad.

Met de city-vorming lijkt de terug-
keer van beterbetaalde
huishoudens naar de binnenstad
de nieuwe trend. Koopapparte-
menten en luxe
uitgaansvoorzieningen staan weer
hoog genoteerd op het verlanglijst-
je van de binnenstad. De tijdgeest
heeft het Voormalig Handelsblad-
complex voor de bedreiging van
sloop weten te behoeden. Maar
wat de toekomst werkelijk zal
brengen, is een open vraag: (wat

nou, NRC-gebouw?'

De nieuwe buren van de koningin

'Het is 's avonds een uur of twaalf.
Bicr vloeit ovcrvloedig van de tap
naar de plcc. Ik schuifel met mijn
zoveelste pilsje tussen een kwebbe-
lcnde massa mensen door. "H6,
Wouter, ga je zo mee een huis kra-
ken?" tegen mij. "Te gek, wie gaan
er allemaal mee?", vraag ik enthou-
siast - het bloed van een avonturier
stroomt... Kortom, op een gegeven
moment waren we met ons achten
op weg naar de Spuistraat en kwa-
men daar bij een zielig hoekhuisje
dat zwaar ondersteund zijn laatste

adem stond uit te blazen. Na ccn
ti jdje de kat uit de boom te hebben
gekeken, klom ik via de stutbalken
naar de eerste verdieping, waar
een raam stuk was.

Aangezien hct te donker was om
op onderzoek uit te gaan ncstel-
den we ons in de nog net te
onderscheiden kantoorstoelen. De
eerste joint in het NRC werd ge-
rold.'

De volgende dag ontdekken de

Kroon-
wisseling
apr i l  1980



acht de gigantische ruimtes die al-
lemaal met elkaar en tenslotte, als
een fuik, met het kleinste hoek-
pandje in verbinding staan. Het
nieuws breidt zich als een lopend
vuurtje uit en van heinde en verre
komen mensen die voor kortere of
langere tijd onderdak zoeken.
Marcel: 'Met ons zessen liepen we
naar het kraakhuis "waar nog ruim-
te was". Aan de achterkant
moesten we drie keer op de bel
drukken bij het muurde. Een van
de krakers liep met ons mee door
de kelders over de brandtrap naar
het hoofdtrappenhuis. Voor mijn
gevoel hopeloos verdwaald liepen
we allcmaal kamers, kamertjes en
volgepakte ruimtes door. Ik waag-
de he t een kamer te "clainten",
hoewel ik niet zeker wist of ik wel
wilde bli jven. Met Petra maakte ik
de afspraak dat zij "mijn" kamer
zou krijgcn als ik hem niet meer
wilde. Ze vond het glas-in-lood
wel mooi. '

Terwijl de architecten voor bouw-
gigant Wilma BV druk aan hct
schctscn zijn, bcvolken punks,
junks, dcalers, studenten, rond-
zwervcnde jongeren on jeugdige
toeristcrn dc helc zomor het pand.
De sle utels circule rcn ondcr de
rcislustige jcugd in parijs. Nina
Hagen, evencens voor kortc ti jd
van de parti j , geeft priv6-c:oncer-
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ten. De Keizer loopt elke nacht
wacht en herstelt waar nodig de
orde met zijn geduchte bouvier.
De chaos die binnen de muren
heerst, levert voor de een het per-

100 bewoners,
winkelties,
kunsl, ccf6:
Een echte
buurt

(Door Fnnk m den Berg)

van de punk-coffeeshop NoName,
op de hoek van het complex, on-
dersteunt. Elk weekend wordt het
bezocht door zo'n 130 punks en
aspirantpunkjes om er muziek te
maken en kleur in hun omgeving
te brengen. Boven en naast de cof-
feeshop vestigen zich de
ideednmakers: kodiak-Stone, de
Gotterfliez, Vendex, de gazguzz-
lers forever, de kids en de rest van
de bloody punks, dr. Zielknijper,
dr. Rat, dr. Junk & dr. Syfil inbe-
grepen. Zombiepower heeft het
wat te bont gemaakt in de korte
tijd van samenwonen en wordt er
al wel heel snel weer uitgeknik-
kerd. De rest van de bewoners van
het pand reageert met gemengde
gevoelens op de punkburen. Het
brengt gezelligheid en energieke
uitspattingen, maar evenzogoed el-
lende met zich mee. Naast de
overlast door de vernielingen, moe-
ten zij dagelijks op speurtocht
naar een verdwenen ganzenbord,
kandelaar, skipetjes, waterpomp-
tang, trekkers, en zelfs de
spuitbussen van de dames van Lie-
ver Lesbisch worden meegejat.

Piet: 'Vrienden van vrienden die
wij vieren meestal niet allemaal
kenden, werden binnengehaald,
die veel serieuzer waren cn onze
plannen in de war schopten. Gein-
tjes zoals parkeermcters voor de

deur kraken, werden niet geappre-
cieerd. Deze nieuwkomers
dachten in het belang van het AL-
GEMEEN en vonden dat het
behoud van het pand belangrijker
was dan de wensen van de bewo-
ners onderling. We mochten niet
meer over de daken lopen want
dan gingen de pannen stuk en
meer van die onzin; alles ging gere-
geld worden, er stonden mensen
op die dachten dat ze konden be-
velen.'

Krakers herstellen ook hier de
stad
En inderdaad steekt een klein
groepje bewoners de koppen bij cl-
kaar.Zil zien een mogelijkheid om
het pand met serieuzere bedoelin-
gcn geschikt te maken voor
huisvesting van tientallen jonge-
ren. Voorwaarde is wcl, vindt men,
dat gegadigd en zich in groepsver-
band moeten aanmelden, om al bij
voorbaat enige structuur in de cha-
os te scheppen. Om zo de schier
onmogelijke taak, een kranten-
kolos. verluild door
centimeterdikke lagen drukinkt,
duizenden schimmelende krantcn,
het vocht van vierjaar leegstand
en de l'uilnisbergen van talloze
voorgangers, zonder gas, zonder
water en electriciteit, bewoonbaar
te maken.

. Er is een nieuwe buurt aan
h.et, 

,groeien. in Amsterdam.
lvuooen m het centrum van
cle stad. Op een steenworp
van De Dam. Hare Majestel t
xr lJgt  er  honderd buren bi r .

-  - ln het  gebouw waar eens het
Alqemeen Handelsblaci gemaaKt
werd, vestrgen zlch langzamer_
nand een groot aanta.l bewoners.
er zitten al enkele winkeltjes.
men rs bezig met een kunsr.
ga le r re  en  een muzrek- ru tmte .
..net rs echt al een knus buur.
tie". zegt 6€n van de b€woon-
s t€ rs .  Een buunte  met  gewone
mensen.  . {msterdammen.  S tu_
oenten .  lemren,  mensen d ie  op
En loor  werken.  een loodgte t€r .
Rn scnr lder .  vee l  kuns tenaaE.

fccte anarchist ische expcr ime nt ,
de ander vlucht gil lend naar clders.

'Hier rust ik in vrcde . Ik stierf voor
niets. Neem geen voorbceld aan
mi j 's icr t  de p i laar  d ie de ingang



I ) r t  h r x r l d -
s tuk l c  i s  de
bcx  c  r k i ng

van ccn ol1-
dc rdcc I  van

een  I i l n r sccna -
r io ovcr hct

I  I andc l sb lad
contplcr ,  in

produkt ie b i j
.krl.lii lm

Y anaf 1919 wordt het Handels-
bladgebouw ontgonnen door een
nieuwe groep enthousiastelingen:
meer dan 80 bewoners, 10 ateliers
en 10 bedrijfsruimtes vinden in de
loop van dat jaar  hun p lck.  Z i jz4n
dc rcprcscntantcn van ccn n icuwc
gcncratie binncnstadbewoncrs.
Vereniging van wonen en werken
staat hoog in het vaandel. Kunste-
naars bcwoncn hun atcliors,
alternatieve winkeltjes op de bega-
nc grond wordcn gerund door
bewoners van het pand zelf of
door buurtgenoten. De klandizie
bestaat uit een mcngoling van de
laatst ovcrgcblevcn binnenstadbe-
zoekers: bejaarclc,n die vergroeid
zijn rnct dc rcstantcn van hun wo-
ninkjes, kantoorlieden, winkelcnd
publiek, en de bewoners van dc
kraakpanden u i t  de buurt .

Dc ondcrlingo solidariteit van be-
woners van gckraakto pandcn
alsnrede de stri jd tegen speculatic,
woe korhurcn cn sloop uit winstbe-
jag, neemt ongckendc vornen aan.
Hct Handelsbladgebouw, ze lf bc-
dreigd door de sloopplannen van
eigcnaar Wilma BV, is onderdeel
van de hausse van dc kraakbewe-
ging. Dc bcwoncrs pogen met
vcreende krachtcn hct pand aange-
kocht te kri jgcn door de gemccntc
Amsterdam en het hiermce tc bo-
hoeden voor sloop. Uiteindeli jk
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koopt de gcmcente in april 1980
een eerstc serie kraakpanden aan.
Tegen de verwachtingen in wordt
ook het Handclsbladcomplex aan-
gekocht uit angst dat het gebouw
ccn bolwcrk van subvcrsicvc
activiteiten zal worden op de natio-
nale feestdag waar de hele wereld
getuige van zal z4n, de Kronings-
das van Beatrix.

Als een kraakpand eenmaal is aan-
gekocht door een gemeentelijke of
particuliere woningcorporatie,
leidt dat in eerste instantie tot een
grote opluchting bij de bewoners:
h6h6, het einde is in zicht.In ieder
geval geen dreiging meer van
ontruiming, van sloop, van weer
niet weten waar je heen moet.
Maar in feite is aankoop geen 'ein-

de', het is gewoon een nieuw
begin, met alle perikelen van dien.
Dat geldt ook in ons geval.

Bewoners en ambtenaren zijn
door een politieke beslissing
opeens samen aan de onderhande-
lingstafel beland. De opdracht
voor de ambtenaren luidde: ont-
werp een zo goedkoop mogelijk
verbouwingsplan dat zoYeel moge-
lijk jongeren onder dak kan
brengen. De opdracht die de on-
derhandelaars namens hun
medebewoners meekregen, was:
zorg dat de zittende bewoners alle
zeggenschap behouden over hun
pand en kom niet terug met huren
boven de f 100,-.

Vanaf L980, hetjaar van aankoop,
zijn wisselende groepjes bewoners
met wisselende groepjes ambtena-

ren aan het bakkeleien, vergade-
ren en onderhandelen geslagen.
Het wantrouwen over en weer is
zo groot dat beide partijen jaren-

lang nauwelijks een stap in elkaars
richting hebben gedaan.

Tot overmaat van ramp heerst er
binnen het pand ook geen eensge-
zindheid over'hoe nu verder met
het Handelsbladcomplex'. De be-
woners raken verdeeld in kampen.
De een vindt dat er helemaal niet
onderhandeld hoeft te worden: het
pand is prima zoals het is, een vei-
bouwing is niet nodig, en de
gemeente kan de geboden huur
van f 100,- accepteren of niet. De
ander vindt dat er iiberhaupt niet
met de gemeente gesproken mag
worden genen haar ontwrichtende
beleid tegenover de kraakbewe-
ging, andere kraakpanden en het
Handelsbladgebouw zelf. Een der-
de wil het pand behouden voor
een definitiefverval en ziet in een
rigoureuze renovatie de enige
oplossing. Bovendien zou niet-
onderhandelen een uitstel van
executie zijn: ongetwijfeld zou de
gemeente een ex-kraakpand op
een dergelijke dure plaats zich uit-
eindelijk toeeigenen als er niet op

De onderhandelingen
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Rcdrijvigheid
aan de

Spuistraat

tijd goede afspraken worden ge-
maakt. De meeste bewoners
zwalken voortdurend tussen deze
verschillende opties in. Heel wat
ontruimingen van andere
kraakpanden zijn aanleiding de on-
derhandelingen formeel'op te
schorten', waarmee tegelijkertijd
weer wat uitstel geboden wordt.

Vanaf 1984 neemt een nieuw
groepje onderhandelaars de hand-
schoen met de gemeente weer op.
Het blijkt een ongunstig tijdstip.
Door de afnemende kracht van de
hoofdstedelij ke kraakbeweging
worden de onderhandelingsmar-
ges allengs minder. Het merendeel
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van de aangekochte kraakpanden
is op dat moment reeds verbouwd
of staat op de nominatie om ver-
bouwd of definitief ontruimd te
worden. De eveneens langdurige
onderhandelingen met andere gro-
te woory'werkpanden hebben het
politieke klimaat er niet gunstiger
op gemaakt. De PvdA, toon-
aangevende partij in Amsterdam,
gooit in diezelfde tijd her eigen
roer om: het no-nonsense beleid
doet haar intrede. En tenslotte: de
lange adem van de bewoners
neemt af en het geduld van de
ambtenaren raakt op.

De bewoners verkiezen in eerste

instantie een minimale verbouwing
met veel ruimte voor zelfiperk-
zaamheid en dus een zo laag
mogelijke huur. Mede onder druk
van de ambtenaren komen zij hier
op terug: de subsidieregelingen
voor deze optie zouden zeer
ongunstig uitvallen en het risico
dat zelfwerkzaamheid voor zoveel
bewoners niet te organiseren valt,
is groot. Uiteindelijk vinden beide
partijen elkaar in een verbouwplan
volgens de voorwaarden van de
HAT-budgetregeling (oorspronke-
lijk: Huishoudens voor
Alleenstaanden en Twee perso-
nen, maar ook te gebruiken voor
groepswoningen). Het belangrijk-
ste struikelblok bij de
onderhandelingen, de huurhoogte,
ligt volgens de normen van deze re-
geling op f L80,- per maand voor
een eenheid vat32 m2 woonopper-
vlak. De bewoners gaan ook
hiermee akkoord, zij het morrend.

In deze periode legt het Woningbe-
drijf-West, die het pand in haar
woningbestand krijgt, nood- en
basisvoorzieningen aan: het wind-
en waterdicht maken van het ge-
bouw, verbetering van het
waterleidingsysteem en
electravoorzieningen en aanleg
van gas. Daartegenover staat dat
bewoners f 100,- per maand beta-
len tot het moment dat het

verbouwplaatje definitief rond is.

De daaropvolgende twee jaar wor-
den de maandelijkse
'Ontwerpteamvergaderingen' be-
steed aan de uirwerking van de
verbouwplannen en de definitieve
afspraken over beheer, toewijzing,
de status van de bedrijfsruimtes et-
cetera.

Ondanks de HAT-budgetsubsidie
blijft er een tekort op de bouwkos-
ten van f 18.000,- per eenheid
bestaan. En als dan ook nog blijkt
dat er geen overeenstemming over
een kostendekkende exploitatie
van de bedrijfsruimtes bereikt
wordt, gaat B&W niet accoord
met de tekorten op de verbouw. In
ju l i  1987legt  B&W de
onderhandelingen stil en over-
weegt het Handelsbladcomplex te
slopen ten behoeve van nieuw-
bouwwoningen en winkels.

In september gaat B&W alsnog ak-
koord met de tekorten op de
verbouw maar wel onder de voor-
waarde dat het bedrijfsgedeelte op
de begane grond voor 50Vo com-
mercieel geexploiteerd wordt door
het Grondbedrijf. Na een zenuw-
slopende en geemotioneerde
huisvergadering waar alle voors en
tegens worden afgewogen, gaan de
bewoners overstag, zij het met de
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rug tegen de muur. De sloop van
dit prachtige gebouw is niet wat zij
willen, de conseqentie dat er weer
minder woonruimte voor woon-
groepen en alternatieve
huisvesting zal overblijven in de
stad, is te zwaar. Met een minima-
le meerderheid van stemmen in de
grote huisvergadering, accepteren
zij de eisen. In oktober 1987 gaat
ook de gemeenteraad akkoord.

Als de verbouwplannen en de bij-
behorende kosten zo goed als
rond zijn, blijkt ook nu het venijn
in de staart te zitten. De Dienst
Volkshuisvesting van de gemeente,
mede-onderhandelaar in het Ont-
werpteam, berekent op de valreep
de huren volgens de normen van
een nieuw subsidiesysteem dat de
oude HAT-budgetregeling in dat
jaar vervangt: het Norm-Kosten-
Systeem (M$). Een van de
wijzigingen in dit NKS-model is de
oppervlakte waarover de huur be-
rekend wordt. Terwijl bij de
HAT-budgetregeling alleen de
woonoppervlakte wordt berekend

(de vierkante meters van gangen
en trappenhuizen worden niet in
de huur doorberekend), telt het
NKS-model de gehele gebruikers-
oppervlakte, dus inclusief
trapportalen, gangen en dergelij-
ke. De gevolgen voor het
Handelsbladcomplex zijn fnui-
kend. Het voormalige
bedrijfspand kent een wirwar van
gangen, trappen en portalen om
alle wooneenheden te kunnen ont-
sluiten. Deze wooneenheden,
waarvan de meeste rondde32m2
gehouden zijn om de huur op f180,-
per maand te kunnen.brengen,
krijgen de oppervlakte van de lan-
ge gangen en loze ruimtes in hun
huur doorberekend: per eenheid
zou dit een gemiddelde huurverho-
ging van meer dan f 50,- per
maand inhouden.

Het gehele Ontwerpteam reageert
verslagen op dit bericht. Onder de
bewoners breekt paniek en verbij-
stering uit: zo dicht bij de
eindstreep en nu dit. Verschil-
lende ambtenaren worden

overvallen door een woedeuitbars-

ting. Er breekt een korte periode

aan van heftige verwijten over en
weer, van spoedvergaderingen tus-

sen alle betrokkenen, van
nerveuze, besloten vergaderingen
van ambtenaren of bewoners en
bedrijven onderling, van lijmpo-
gingen en compromisvoorstellen,
ultimatums en val-dood-houdin-
gen. Beide partijen doeu
uiteindelijk water bij de wijn: de
dienst Volkshuisvesting zakt met
haar eisen tot een gemiddelde ge-
bruikersoppervlakte van 41 m2,
waarover huur betaald moet wor-
den. Ondanks de teleurstelling
over dit plotselinge verraad op de
valreep, wordt het NRC verbouwd.

Krantekop uit
NRC-Handels-

blad1987

BINNENLAND

Ves t i gi ng bed rijven i n ge k r aa k t Handel s b I a dconr p I e x p rob I e nt at i sc h
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Testcase yoor woon-werkcomplexen
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Wat nou'NRG-gebouw'?!

Er was eens.,.
een krant, en die heette het'Alge-
meen Handelsblad'. Die krant was
gevestigd in Amsterdam. Zij groei-
de en bloeide , maar omdat alle
tijden eens veranderen, moest ook
z\j eraan geloven en zo kwam het
dat zij ging fuseren met haar riva-
le, de Nieuwe Rotterdamse
Courant. En wat nog slechter te
verteren was: de hoofdvestiging
werd Rotterdam en de naam van
het nieuwe dagblad: NRC-Han-
delsblad. Het kopje'NRC' stond
pregnant vooraan bij de nieuwe
krant en'Handelsblad' bunselde
daar hulpeloos bij.

Het is december 1979 en de bewo-
ners van het NRC houden open
huis. Een oudmedewerker van de
krant het Algemeen Handelsblad

klaagt zijn nood en richt een pathe-
tisch verzoek aan de bewoners van
het gekraakte pand: Hoe heeft het
toch kunnen gebeuren dat het
kraakbolwerk in de volksmond
NRC is gaan heten? Immers, het
NRC heeft er nooit gezeten. Het is
fout, die naam, en grievend voor
de Handelsbladmedewerkers.
Kunnen wij er niet voor zorgen dat
de media en de volksmond het
weer'Het Handelsblad'-gebouw
gaan noemen?

We hebben ons best gedaan, maar
het kwaad was al geschied: de
naam NRC lag te lekker in de
mond. En vanaf die dag heet het
pand nu eens'He[ (Voormalig)
Handelsbladcomplex' en dan weer
'het NRC'al naar gelangde haast
die iemand heeft.

Met het besluit tot verbouw is een

roerige tijd van onderhandelingen

afgesloten. Een Periode van ogen-

schijnlijke rust in de gelederen van

de bewoners breekt aan. Althans,

niemand hoeft zich zorgen te ma-

ken of het HandelsbladcomPlex
wel of niet blijft bestaan. De beslui-

ten zijn genomen: ieder neemt

afscheid van het oude Handels-

bladgebouw en vertrekt naar een

wisselwoning.

Hoe de gang van zaken na de ver-

bouw eruit komt te zien is een

open waag met vele antwoorden.
Duidelijk is wel dat met de oPleve-
ring het Handelsbladgebouw, na

een grondige renovatie van twee
jaar, een'nieuwe start' maakt:
nieuwe bewoners, echte huurcon-
tracten, toewijzing, onderhoud,
beheer. Het zijn termen die Passen
bij een gerenoveerd kraakPand.
De vrijheid van het wonen in een
kraakpand moet aan ruimte inboe-

ten en de regels van het
woningbedrijf met betrekking tot
toewijzing en onderhoud doen hun
intrede. Dat niet iedereen daar in

eerste instantie mee vertrouwd is,
spreekt voor zich: voor het eerst
wordt er met het Woningbedrijf-

West samengewerkt in Plaats van

onderhandeld.

Het is geen eenvoudige klus om in

zo'n complex gebouw, met zoveel

verschillende mensen met ieder

weer andere belangen, de'toewij-
zingin eigen hand'vorm tg geven.

Zelfs onder de bewoners is het

zicht daarop soms troebel' Het

Woningbedrijf-West volgt de plan-

vorming van de bewoners met

argusogen, daar het ten zeerste ge-

baat is bij een goedloPend beheer

van het gebouw.

De bewoners stellen criteria oP

met in het achterhoofd het idee

dat het HandelsbladcomPlex nooit

een veredelde studentenflat mag

en kan worden. Problemen als de

onderlinge betrokkenheid en het

spanningsveld tussen het indivi-

duele wonen of werken tegenover

de gemeenschapPelijke belangen,

komen naar voren. Het sleutel-

begrip hiervoor is sociale

samenhang.

Toewiizing in eigen hand
Het formuleren van een toewij-

zingsbeleid is geen eenvoudige

taak. Dit is mede terug te voeren
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Paleisstraat
augustus

1980

op de complexiteit van het ge-
bouw. Naast het gegeven dat het
Handelsbladcomplex gesitueerd is
aan vier straten (Spuistraat, paleis_
straat, Nieuwe Zijds Voorburgwal
en Keizerrijk) en door veel deuren
ontsloten wordt zijn er zeer
uiteenlopende eenheden gebouwd.
Van de 87 HAT-eenheden zijn er
25 zelfstandi g en 62 behorend tot
een groep. Bij zelfstandige eenhe_
den is een onderscheid gemaakt
naar 66n- en tweekamereenheden
(de zogenaam de Z-1 en Z-2 eenhe-
den). De groepen varidren van
twee tot vijf personen (d,e zoge-
naamde G-2, G-3,G-4, G-5
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eenheden). De G-eenhe den en Z-
eenheden liggen door elkaar
verspreid in het pand: van enige
systematiek is geen sprake. Zo is
bijvoorbeeld op de ene verdieping
een G-5 en een Z-1 gebouwd en
op een andere verdieping een G_2
en twee maaleenZ-1.

Deze diversiteit in samenstelling is
door toedoen van de bewoners tot
stand gekomen. Zij zijn in de ont-
werpfase uitgegaan van de
toenmalige woonsituatie en de
bouwkundige (on)mogelijkheden
van het Handelsbladgebouw (zoals
donkere binnenruimtes, lange gan-

gen, smal pandje e.d.). Ieder heeft
individueel of als groep een keuze
gemaakt wat betreft hun toekom-
stige manier van wonen.

Met als uitgangspunt de historisch
gegroeide woonverbanden heeft
de vereniging Het Voormalig Han-
delsbladcomplex, waarvan alle
bewoners lid zijn, het gebouw op-
gedeeld in bouwkundige groepen.
Iedere bouwkundige groep zoekt
zelf een bewoner voor de eenheid
die wijkomt in die bouwkundige
groep. Deze nieuwe gegadigde
wordt in de algemene huisvergade-
ring voorgedragen aan de
bewonersvereniging. Daarna volgt
voordracht aan het woningbedrijf.

Niet alle eenheden zijn onderge-
bracht in bouwkundige groepen.
Z-2 eenheden (pandjes) en Z-^1.
eenheden (tweemaal in het
hoofdgebouw) worden door de
vereniging toegewezen. Met name
voor de toewijzing van de Z-l een-
heden door de vereniging is een
externe wachtlijst samengesteld
waar maximaal tien personen op
staan. Daarnaast kunnen ook
bouwkundige groepen v an deze
lijst gebruik maken om nieuwe
groepsleden te selecteren. Dit laat-
ste is echter geen verplichting.

De taak van de toewijzing ligt bij

de toewijzingscommissie (TWC).
Deze TWC bestaat uit bewoners
die verspreid over het pand wonen.

In principe kan iedereen zich voor
de externe wachtlijst aanmelden
middels een aanmeldingsformu-
lier. De bewonersvereniging
beoordeelt in de vorm van een ge-
sprek met de
toewijzingscommissie of de aange-
melde kandidaat ook
daadwerkelijk voor de wachtlijst in
aanmerking komt. De beoordeling
van de intake vindt plaats aan de
hand van een aantal criteria: laag
inkomen, jongere, etniciteit, wo-
ningnood en de belangrijkste:
interesse voor een dergelijke ma-
nier van wonen en betrokkenheid
bij het pand. Dit laatste betreft de
mate waarin iemand in de sfeer
van het pand past en/of bereid is
deel te nemen aan activiteiten in
en rondom het gebouw.

Deze criteria gelden niet alleen
voor aanmeldingen voor de exter-
ne wachtlijst maar in principe ook
voor nieuwe groepen of groepsle-
den die worden voorgedragen.
Middels de procedure van de inta-
ke zijn na de oplevering van het
Handelsbladcomplex twee nieuwe
woongroepen geplaatst.

Naast de intake bemiddelt de
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TWC bij problemen in en tussen
bouwkundige groepen. Vanuit de
TWC zijn ook andere ideeen en
initiatieven voor activiteiten in het
pand ontstaan. Daardoor functio-
neert de TWC op dit moment als
een platform voor actieve mensen
in het Handelsbladcomplex.

Maar je woont toch maar mooi in het
centrum

De Concertzaal
Op de eerste verdieping rechts in

het grote trappenhuis van het

hoofdgebouw bevindt zich, na een
aantal fietsen omzeilt te hebben,
de ingang van een woongroep: de
Concertzaal. Een naam die stamt
uit de eerste kraakperiode en refe-
reert aan de tijd dat de ruimte nog
niet was opgedeeld in kleinere een-
heden en gebruikt werd om
feesten en concerten te geven. Ter-
wijl de naam anders doet
vermoeden, is de woongroep
nieuw: de traditie wil dat elke
woongroep de naam erft van de
ruimte waarin ze wonen.

Na vertrek van de andere drie be-
woner en bewoonsters ten tijde
van de verbouwperiode, bleef

Vera als enige op deze verdieping
over.Zij kon daardoor een nieuwe
groep starten.

Moon, een van de nieuwe bewoon-
sters, vertelt hoe ze bij de groep is
gekomen. 'Ik was al een tijd op
zoek naar woonruimte en boven-
dien ben ik in een korte periode al
vaak verhuisd. Ik kwam Vera op
straat tegen en woeg haar over de
woongroep.' Tussen Vera en
Moon, die elkaar kenden van een
feestje, klikte het vanaf het eerste
moment. Na een gesprek met de
andere nieuwe bewoonsters over
hun verwachtingen ten aanzien van
een eventueel samenwonen. was al-
les rond.

Het is een meidengroep geworden
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met uitgesproken ideeen over hoe
ze met elkaar willen wonen. Vera
hierover: 'Ik heb genoeg verhalen
gehoord over woongroepen die
hoge verwachtingen naar elkaar
hebben cn die l i jken op vierper-
soonshuwelij ken. Ze vallen vaak
met knetterende ruzies uit elkaar.'
Veel individuele vrijheid en vooral
geen overdreven sociale verplich-
tingen naar elkaar is belangrijk.
'Dit komt ook doordat we als
groep nieuw gestart zijn. We zien
wel wat er aan gemeenschappe-
lijks kan groeien,'voegt Moon
eraan toe.

Voor Moon is naast de woongroep
ook het hele NRC-gebeuren
nieuw. In vier maanden tijd is het
welhaast onmogelijk om het reilen
en zeilen van het pand te leren
kennen. Maar dat zal in de loop
van de tijd wel vcranderen. Belang-
rijk voor Vera en Moon aan wat
het NRC te bieden heeft is naast
bctaalbare woonruimte voor jonge-
ren, zonder dat meteen de
voordeurdelers korting toegepast
wordt, hel wonen met andere groe-
pen in het pand. 'Het is prettig om
in een huis te wonen met jongeren
die dezelfde ideeen hebben. Dat jc
bij elkaar over dc vloer kunt ko-
men, maar ook dat er gezamenlijk
actie gevoerd wordt, zoals in 1987
toen het pand gesloopt dreigde te
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worden en in de tijd van de Clause
28 acties (verzet tegen de Engelse
anti-homowet) toen overal span-
doeken hingen.' aldus Vera. Het
idee dat je er niet helemaal alleen
voorstaat, maar dat je als groep of
als pand een collectief kunt vor-
men, biedt bescherming en
geborgenheid.

Flexibelwonen
1980, uit het witboek van het NRC
gebouw:

Ronald: 'Wie niet kleurenblind is
zalme reeds lange tijd in dit don-
kere, koude, grote gebouw
opgemerkt hebben. Ronald dus.
Hoe bescheiden hij op de vergade-
ringen ook is, dat neemt niet weg
dat die donkere man zich huppy
voelt tussen al die witte Hollan-
ders. Als eerste kwam ik dit
gebouw binnen, samen met David
en Marlies, en mijn besluit is ook
als laatste dit gebouw te verlaten.
Ook al is er geen licht, dan nogzal
ik (als voorheen) mijn witte tanden
laten zien om ongelukken te voor-
komen. Nog nooit heb ik me zo
veilig gevoeld als in dit gebouw.
Heel wat mensen begrijpen me
niet als ik vertel dat ik in't NRC
zit in ecn grocp. En dan krijg je
van die stomme vragen als "voel je
je wel lekker als Surinamer in die
groep?". En als ik zeg<lat ik me af-

zljdiger voelde toen ik in dat beton-

nen duiventillengebouw woonde,

kijken ze me nog verbaasder aan.
't Eendrachtige wat in dit gebouw

heerst vind ik heel leuk en mijn

droom is om hier allen samen vrij

oud te worden.'

1990

Ronald lijkt zijn belofte aardig
waar te maken. Tijdens de renova-

t ie  kun je hem regelmet ig
aantreffen in het kale gebouw
waar alle tussenmuren en zelf-aan-
gelegde voorzieningen inmiddels
zijn weggesloopt. Hij staat drome-
rig voor zich uit te staren en beziet
de kale vloer waar de douche, de
wc cn de woonkamer zullen verrij-
zen. Maar vooral: de keuken.
Want Ronald is kok. Hij is ook de-
gcne die voor elk groot
feestgebeuren in en om het NRC
de Surinaamse hapjes klaarmaakt
en de bacalao verzorgt.

Hij komt na de renovatie terug op
dezelfde verdieping als waar hij al
tien jaar lang heeft gewoond. Met
dit verschil: het is geen woon-
groepsruimte meer, maar volgens
de wensen van de bewoners omge-
bouwd tot zelfstandigc eenheden.
En zo kun jc, al meer dan tien jaar
wonend op dezclfde plck, toch je
woonsituatie totaal veranderen.

Petra
Wat was het ook al weer, die woon-
groep. Een goeie herinnering?
Een afgesloten hoofdstuk? Een te-
rug te wensen vorm van wonen?

Het is een stukje verleden waar-
over ik in mijn nieuwe woonplaats,
Oost-Berlijn, in geuren en kleuren
vertel. Hoe wij met elkaar omgin-
gen bijvoorbeeld. Dat H. nog
steeds emotioneel reageert als ze
dcnkt aan mijn fietstochten met
een walkman op en dat A. de dis-
cussie over sex-appeal nog niet is
vergeten. Of toen ik mijn 900 piek
naast mijn jaszak stak en alle me-
dcbewoncrs van het NRC in het
nachteli jk uur door dc stad renden
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om het gespaarde uit de greep van
de wind te houden. Allemaal ver-
halen die het goed doen. Maar ze
willen meer weten. Het woon-
groepidee is nieuw voor mijn
vrienden en vriendinnen in het
'nog-DDR', waar ik nu anderhalf
jaar leef. Voor sommigen zelfs een
droom die, na de ommekeer in dit
land, meer en meer mogelijkheden
krijgt zich te ontwikkelen. Het is
moeilijk een algemeen beeld te
schetsen van 'het wonen in een
woongroep', want ik ken genoeg
voorbeelden van groepen die uit el-
kaar vallen. De mijne echter niet.
Ik benadruk dan ook telkens dat
het belangrijk is met welke mensen
zo'n woongroep gevormd wordt.
Het vertrouwen moet er zijn en de
moed eerlijk te blijven tegenover
elkaar. De wijheid om sjagerijnig
te zijn maar ook het recht van de
anderen de deur dan voor je neus
dicht te smijten.

Deze rechten en plichten kun je
vastleggen. Je kunt ze ook
terugspelen naar de bewoonster
zelf: eigen verantwoordelijkheid.
Dit laatste is het geval geweest bij
ons. En het werkte, het werkt nog
steeds.

Een week lang dool ik nu rond in
de schone gangen van het pandje
230. Als gast deze keer. Niet zo-
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zeer omdat ik als zodanig wordt
behandeld, alswel omdat de deur
een kast is geworden en de kast
een deur die toegang verschaft tot
een ruimte waar woeger die ruim-
te ophield. De trap buigt af naar
links terwijl ik toch van plan was
naar rechts te gaan. Loop ik in ge-
dachten naar H's kamer, kom ik
terecht in de kamer van E. En die
gtrpsen kitsch-engel heeft zelfs
twee verhuizingen overleefd tot
groot ongenoegen van mij. Erger
nog, het geheel is uitgebreid met
een afstotelijke groene mensgrote
PLASTIC plant in de douche.

Dat is allemaal even wennen. maar
het mag de pret niet drukken. Het
is mooi geworden, dit verbouwde
huis aan de Nieuwe Zijds. prachtig
zelfs. 'Mijn'kamer 

bruist van ener-
gie; er wordt hard gewerkt. Mijn
teleurstelling van het begin dat ik
verdwaalde in het eens zo ver-
trouwde huis, verdwijnt na een dag
als sneeuw voor de zon.

Ik doe fluitend de afivas als er
geen schoon bord en geen bestek
meer in de kast is. Ik kook zelfs
voor de hele bende (die mij op-
biecht dat het slechts de derde
keer is in vier maanden dat er met
alle vier woongroepsleden tesa-
men wordt gegeten), en nog steeds
fluit ik. Ook als de douche volstaat

met tandenpoetsende wouwen en
ik ondanks mijn moeheid geduld
moet opbrengen tot de douche wij
is. De twintig mensen die de keu-
ken in beslag nemen ten behoeve
van een vergadering en ons ver-
j aarsetentje abrupt afbreken,
begroet ik zonder gemor. Gezellig
toch, denk ik en verdwijn naar bo-
ven waar het gelach nog naklinkt.

Wonen in het NRC moet het the-
ma zijn. Maar voor mij is het
wonen met M., E., A. enH. Het
gaat om die herinnering. Het is
niet belangrijk, nooit geweest ove-
rigens, of we regelmatig samen

eten omwille van de collectieve
geest, of met minder geld uitko-
men dan de alleenwonende wouw,

of....

De herinnering is sterk gebleven

de afgelopen anderhalfjaar. Niet

aan het woongroepidee' maar aan

het wonen met deze wouwen.

De volgende morgen doe ik niet

fluitend de berg afuas. Ik laat hem

staan.'lja, zo werkt dat in een

woongroep.

Anno 1987

25



tr
UJ
o
J
o
N

F
IU
N



aliseerde ebouwen
Grote, grauwe, gekraakte,

Binnenstad Amsterdam. Jaren ze_
ventig. Grote grauwe gebouwen,
kapotte ruiten, naar buiten waaien_
de gordijnen, binnenplaatsen
veranderd in buurtvuilstort_
plaatsen, tijdelijk onderkomen
voorjunks en daklozen: het gevolg
van de tendens dat kantoren en
kleine industrieen een vestigings_
plaats buiten de stad betrekken en
het centrum geleidelijk aan zijn
woonfunctie weer terugkrijgt. Of
toch niet....? Onbewoonbare kolos_
sen, waar ooit een lettergieterij,
een landelijke krant, een kledine-
magazijnof zelfs een
Rijkskweekschool voor Vroedvrou_
wen in huisden, blijven achter.
Vaak betreft het ook oude
schoolgebouwen die hun deuren
hebben moeten sluiten wegens een
gebrek aan kinderen in de"binnen-
stad. Niemand bekommert zich
om deze gebouwen, die met de
dag achteruit gaan.

In diezelfde tijd neemt de wonins_
nood stcrk [oe. Het fenomee n
kraken, op zich geen nieuw ver-
schijnsel, neemt een gigantische
vlucht. Bij de kraak van ecn nieuw
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pand stromen krakers toe en wor-
den de volgende
'buurtvergaderingen, 

in dat pand
gehouden. Wanneer een pand
wordt bedreigd, trekt men er mas_
saal op uit, elkaar waarschuwend
via alarmlijnen.

Naast de honderden individuele
etages en kleinere woningen wor_
den tientallen grote pand'e.,
gekraakt. Kleine groepjes mensen
slaan aan het fantaseren watje
niet allemaal met zo'n groot ge_
bouw kunt doen. Allereerst wonen
natuurlijk, maar wel op een unieke
manier: tientallen mensen ver-
deeld in kleine of grote
woongroepen op .maar' een paar
duizend vierkante meter. Allemaal
met ongeveer dezelfde politieke
ideeen of in ieder geval door een
zelfde (woning)nood gedreven. Te_
rug naar kleinschalig wonen: een
soort dorpsgemeenschap, maar
dan wel volgens eigen normen.
Een alternatief voor de maatschap_
prj om ons heen, waar het draait
om het grote geld, macht en con_
sumptie.

De onderlinge solidariteit leidt in

de beglnjaren tachtig regelmatig

tot heftige botsingen met de politie

en een paar keer zelfs met het le-

ser. Vondelstraat, Grote
Wetering, Vogelstruys, Prins Hen-
drikkade, Lucky Luyk zijn
overbekende namen geworden in
de Amsterdamse stadsgeschiede-
nis. Doordat zovele grote en kleine
panden letterlijk en figuurlijk zijn
'bevochten'wordt kraken een poli-
tieke factor waar rekening mee
moet worden gehouden door de
stedelijke, regionale, en landelijke
overheden. Kraken staat inmiddels
al lang niet meer voor opheffen
van de'woningnood' alleen, maar
ook voor de mogelijkheid wijruim-
tes te credren. Weliswaar zijn veel
panden ontruimd, maar tientallen
panden zijn ook behouden, goed
voor honderden betaalbare wonin-
gen. In de meeste gevallen worden
deze panden verbouwd volgens de
wensen van de zittende bewoners.
Het NRC is hier een voorbeeld
van.

In grote panden kan meer dan al-
leen gewoond worden en dat is
wat ze zo bijzonder maakt. Het
pand Wijers bijvoorbeeld, voorma-
lige vestiging van een
teKielgroothandel en gekraakt op
3 oktober 1981, huisvestte 100
mensen in 15 woongroepen, gale-

rie'Menz', caf6 annex theater/ con-
certzaal'De Bar-Baar', restaurant
' Zort o' s Zion', een alternatieve
mediawinkeVkapsalon, een koffi e-
shop, een kindercrdche, een
rollerskatebaan, een avondwinkel,
oefenruimtes voor bandjes en een
kraakspreekuur. Dit alles draaide
volledig op wijwilligers en alles
wat er aan winst gemaakt werd,
ging naar het pand of naar acties,
manifestaties e.d.Zo zijn dit soort
panden een soort eigen staatje bin-
nen de staat, waar de overheid
(vooral zolangze niet gelegali-
seerd zijn) absoluut geen grip op
heeft.

Het moge duidelijk zijn dat braaf
en ordelievend Nederland dit niet
langer tolereren kon: dit kon niet
in het centrum van de hoofdstad.
Het was ofwel inpassing in het be-
staande systeem ofwel ontruiming.
Voor Wijers werd het het laatste.
Na een (te) lange tijd van achteraf
gezien zinloze on d e rhandelin gen
moest Wijers op L3 februari 1984
wijken voor het Holiday-Inn hotel
'Crown Plaza'.

Andere grote panden zoals de Fre-
derik-Hendrikschool, Tetterode,
de Lange Adem en het NRC zijn
blijven bestaan. Yan deze panden,
hoewel er natuurlijk veel meer zijn
in Amsterdam, volgt een kort ei-
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gen verhaal over hun verleden, he-
den en toekomst. Het laat zien hoe
de verschillende panden hun eigen
weg zijn gegaan.

Ondanks de verschillen hebben
deze panden een ding gemeen: zij
voorzien in de behoefte aan betaal-
bare woon- en werkruimte voor
jonge mensen in Amsterdam. Hoe
deze projecten in de toekomst zul-
len functioneren zal altijd
afhangen vaa de inzet en het
enthousiasme van hun bewoners
en gebruikers 6n de relatieve wij-
heid die ze daarvoor krijgen, maar
dat ze die zonodig weer zullen
bevechten lijdt geen twijfel.

Frederik Hendrikstraat 1 1 1-1 15
Het pand Frederik Hendrikstraat
111-115, een voormalig schoolge-
bouw, werd op 15 juli 1983
gekraakt. Al een tijdje waren we
op zoek naar een pand waarin wo-
nen en werken samen konden
worden ondergebracht en waar
meerdere woongroepen zouden
kunnen wonen. In de school bleek
dat goed mogelijk.

Momenteel wonen er 22 mensen
in 6 woongroepen. Een belangrijk
principe binnen het pand is de ni-
vellering. Wij vinden dat iedereen
eigenlijk recht heeft op hetzelfde
inkomen. In feite zou het niet uit
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moeten maken hoe oud je bent (la-
gerlhoger loon of uitkering), ofje
studeert (basisbeurs), ofje in loon-
dienst werkt of een uitkering hebt.
Om iets van die van buiten opge-
legde ongelijkheid op te heffen,
hebben we daarom afgesproken
dat iedereen die in het pand woont
eenzelfde basisinkomen krijgt.
Heb je meer dan lever je in, heb je
minder dan krijg je aangevuld.
Van het geld dat overblijft betalen
we gas en licht, het onderhoud en
de verbouwing van het pand etc.
Bovendien worden de ziektekos-
ten, die ook vaak ongelijk zijn
verdeeld, uit het overschot be-
taald. Het systeem werkt bij ons al
zeven jaar goed. Het betekent wel
vaak veel discussie, maar tegelij-
kertijd is het ook een principe dat
de onderlinge band en verantwoor-
delijkheid versterkt.

Daarnaast zijn er in het pand zes
bedrijfies gehuisvest: een wouwen-
drukkerij (Las Muchachas) een
platenproduktiebedrijf (Konkur-
rent), een toneelgroep (Steil), een
oefenruimte voor bandjes en een
opvangruimte voor wouwen (Hel-
se Hex). Geen van de bedrijven
werkt loonvormend. Allemaal heb-
benze een ideeel karakter en er
werken alleen vrijwilligers.

Onze doelstelling is betaalbare

woon- en werkruimte te realiseren'

In de onderhandelingen met de ge-

meente is dat ook altijd ons

vertrekpunt geweest. Al sinds we

zijn gekraakt, wordt met de ge-

meente gepraat over legalisatie. Er

blijken echter voor dit soort (gro-

te) woon/werkPanden geen

adequate fi nanciele regelingen

voorhanden. Voor ons is van be-

lang dat we onze manier van

wonen en werken kunnen blijven

behouden. We willen het Pand in

eigen beheer houden en het als col-

lectief in erfpacht kunnen nemen.

We willen zelf kunnen bePalen wie

hoeveel moet betalen (afhankelijk

van het inkomen) en het moet lt-

nancieel haalbaar zijn om het

pand te beheren. Het laatste had

tot gevolg dat er oP een of andere
manier subsidie zou moeten wor-

den gevonden om het Pand (weer)

in een goede bouwkundige staat te

brengen. De afgelopen jaren heb-

ben we zelf veel van het
achterstallig onderhoud wegge-
werkt (ramen vervangen, daken
vernieuwd, geschilderd enzo-
voort). Er bleven echter altijd een
paar grote klussen liggen die we
zelf niet konden oplossen. Daar-
naast hebben we de gehele
binnenverbouwing zelf uitgevoerd
(muren gebouwd, gas aangelegd,
keukens en sanitair gemaakt).

Al jaren is duidelijk dat subsidie

noodzakelijk is om het pand defini-

tief geschikt te maken om in te

wonen en te werken' Tot nu toe

weigerde de gemeente daaraan

mee te werken. Na 7 jaar onder-

handelen is er na veel sPeurwerk

en onderhandelen door ons einde-

lijk subsidie gevonden waar wij

gebruik van kunnen maken. Deze

subsidieregeling is eigenlijk be-

doeld voor het oPknaPPen van

huurwoningen die van een Particu-
liere eigenaar zijn. Een nadeel van

de subsidie is dat de bedrijfsruim-
tes er niet onder vallen' Wel is het

mogelijk om, als het woongedeelte

groot genoeg is, het hele casco,

dus ook het deel waar de bedrijven

zitten, te Yerbouwen. E6n van de

belangrijkste pluspunten is echter

dat de subsidie aan onszelf wordt

uitgekeerd, omdat wij het Pand in

eigendom krijgen. Daardoor wor-

den de toekomstige huren slechts

minimaal beinvloed, omdat de sub-

sidie als 66nmalige bijdrage wordt

uitgekeerd en niet, zoals in de

HAT-budgetregeling, bij wijze van

staatslening die moet worden te-

rugbetaald.

Ook de gemeente heeft inmiddels

toegezegd deze regeling oP ons

toe te willen passen. H.et ziet er

dus naar uit dat we binnenkort een

legale status krijgen zonder dat het
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Rijks-
kweekschool

voor
Vroed-

wouwen

karakter van het pand en de moge-
lijkheden die het heeft wezenlilk
worden aangetast.

De Lange Adem
De Lange Adem is gelegen aan de
Camperstraat in Amsterdam-oost,
direct naast het Onze Lieve Vrou-
we Gasthuis (OlVG-ziekenhuis).
Het pand begint haar geschiedenis
in 1900 als Rijkskweekschool voor
Vroedvrouwen: ziekenzalen. kla-
slokalen en minuscule kamertjes
voor de'R.K. zusters in opleiding'.
Gedurende zo'n75 jaar zijn hier
honderden vroedwouwen opge-
leid en tienduizenden baby's
geboren.

ln1975 voldoet het pand niet meer
aan de moderne maatstaven van
een ziekenhuis en de afkalvende
verzuiling doet de rest. De kweek-
school verhuist naar het nieuwe

Slotervaartziekenhuis. Na een kor-
te leegstand koopt het OLVG het
pand voor 66n miljoen en brengt
een deel van haar administratie on-
der op de begane grond. De rest
van het gebouw blijft leeg met het
idee dat het spoedig gesloopt zal
worden om plaats te maken voor
een nieuwe verpleegopleiding. Het
Rijk geeft het OLVG echrer geen
geld en geen goedkeuring, aange-
zien het in strijd is met het
bestemmingsplan.

Intussen gaat de staat van het
pand met sprongen achteruit en
het OLVG weet vijf jaar lang met
oude vitrages voor de ramen de
leegstand te verhullen. Dat lukt tot
1980: op dat moment valt het oog
van de kraakbeweging op het pand.

Een grote groep krakers aan het
Iepenplein moet terwille van de
stadsvernieuwing hun woning ver-
laten. Het is de tijdgeest dat niet
iedereen bij de pakken neerzit (de
Grote Keyser e.a.). Via een solidai-
re verpleger van het OLVG komt
het de krakers ter ore dat de voor-
malige Rijkskweekschool 6cht leeg
staat. Bt het nemen van een kijkje
slaat de fantasie op hol. Ongeken-
de mogelijkheden! Natuurlijk
heeft de bezorgde verpleger gelijk
dat een dergelijk pand van de
sloop gered moet worden!

Helaas drijft het nieuwe Pand de

krakers wijwel onmiddellijk ui-

teen: een groeP wil het Pand
meteen kraken en itch concentre-

ren op de oP handen zijnde

ontruiming van het IePenPlein,

waar ze weg moeten in het kader

van de stadsvernieuwing. Een an-

dere groep wil het pand ook

betrekken maar pas nadat er een
'deal'is gesloten met de gemeente

over de toewijzing van het pand als
legale woonruimte in ruil voor het
'wijwillig'verlaten van de wonin-
gen aan het lepenplein.

De onderhandelingen worden met
resultaat gevoerd. Gemeente en
OLVG gaan akkoord met een
voorlopige toewijzing van ander-
half jaar. Daarna zal het alsnog
gesloopt worden. De gemeente
(wethouder Jan Schaefer) speelt
op'safe'en stelt twee
gebruikerscontracten op: 66n met
de bewoners en 66n met het
OLVG. Voor het betalen van
'huur' 

wordt een speciale construc-
tie bedacht: elke bewoner wordt
gebonden aan een individuele le-
ning die in maandelijkse termijnen
moet worden terugbetaald. Zo is
van'huur' in wetteli jke zin geen
sprake en denkt de wethouder ver-
zekerd te zijn in de toekomst
Probleemloos te kunnen ontrui-
men. Verder legt de gemeente in

ijltempo een aantal sanitaire
noodvoorzieningen aan. Andere
voorzieningen zullen de bewoners
zelf doen.

Uit deze tijd stamt de huidige
naam'De Lange Adem', symbo-
lisch voor de vele hardnekkige
onderhandelingen met gemeente
en OLVG. Er volgt een periode
van enorme creativiteit. Veel te
grote ruimtes worden heringe-
deeld tot meerdere, kleinere
woonruimtes en te kleine hokjes
worden uitgebroken. De ratten in
de kelder en de duiven op zolder
worden verdreven om plaats te ma-
ken voor ateliers, knutselruimtes
en doka's. In de trapportalen ver-
schijnen steeds meer kunstwerken
en vanaf 1982 start het Filmhuis
met wekelijkse voorstellingen.
Kortom, er wordt geleefd. De eer-
ste termijn van anderhalf jaar

verstrijkt en wordt verlengd. Het
OLVG stelt haar plannen voor
nieuwbouw telkens uit.

Een groot pand, veel mensen van
allerlei pluimage, een slechte staat
van onderhoud, de deuren altijd
open en wachtend op de sloopha-
mbr. Hoe lang gaat dat goed? Een
vaste groep actievere bewoners zet
zich gedurende deze periode in
voor behoud en onderhoud. Het
srootste deel van de bewoners ont-
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trekt zich hier volledig aan. Zo-
mers raakt het pand steevast
overbezet met onuitgenodigde
weemde snuiters die de gastvrij-
heid niet op de juiste waarde
weten te schatten.

Rond'86/87 is het duidelijk dat
van sloop geen sprake meer kan
zijn. Het OLVG wil nu liefst zo
snel mogelijk van het pand af en
dat brengt voor bewoners de nodi-
ge spanningen met zich mee. Wie
zal de nieuwe eigenaar zijn en wat
zal de bestemming worden? Het
'Bakker-sydroom' steekt de kop
op en verdomd, op een goede dag
loopt deze vergezeld door een ad-
viseur en iemand van het OLVG
door het huis te struinen om het
op de juiste waarde te kunnen
schatten. De bewoners krijgen
steeds sterker het gevoel dat het
OLVG het pand onder hun reet
vandaan wil verkopen. Een paar
boze brieven en een spandoek ra-
ken het zere been van het OLVG.
Kort daarna zegthet OLVG toe
nooit stappen te ondernemen zon-
der de bewoners daarin te kennen.

Na enkele afmattende onderhan-
delingsrondes wordt uiteindelijk
de gemeente voor slechts een
kwart miljoen de nieuwe eigenaar.
Het OLVG ziet er niets meer in
nu inmiddels het pand ook is bijge-
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schreven op de gemeentelijke mo-
numentenlijst. Dit betekent
namelijk dat het pand, alle gevels
en het dak, in oorspronkelijke
staat behouden dienen te blijven.

Met de nieuwe eigenaar is het hele
probleem van onderhoud en'huur'
nog niet opgelost. Alleen de drei-
ging van verkoop aan een
projectontwikkelaar is van de
baan. Een nieuwe serie
onderhandelingen volgt, waar me-
nig groot pand wel mee bekend is.
Alle mogelijke constructies van
verbouw worden besproken maar
steeds blijkt het niet haalbaar. In-
tussen wordt het pand steeds
slechter bewoonbaar, betalen een
aantal mensen de maandelijkse
vergoeding niet meer en loopt de
belangstelling voor de vergaderin-
gen terug. Het enige wat nog
redelijk draait is het filmhuis.

Uiteindelijk gaat de kogel door de
kerk en wordt besloten tot renova-
tie. Na diverse onderzoeken durft
de gemeente het grootschalige pro-
ject aan. Vijfenzestig mensen
zullen definitief onderdak vinden
waarvan het merendeel individu-
eel naast zeven groepswoningen.

De bewoners krijgen de garantie
na de renovatie terug te mogen ke-
ren. Iedereen krijgt bovendien

verhuiskostenvergoeding en een

wisselwoning aangeboden. De ver-

trouw zelf gebeurt in overleg met

de bewoners. Dat wil zeggen, dat

het architectenbureau met de sPe-

cifieke woonwensen van de

bewoners rekening Probeert te

houden. Het filmhuis is gebleven,

zij het in geheel nieuwe stijl aan de

andere kant van het pand, naast

enkele kelderruimtes voor ateliers

of knutselhokken.

Het pand is razendsnel verbouwd

en in diverse fasen opgeleverd. In

de maanden augustus tot en met

november 1989 trekken de bewo-
ners er weer in en verdwalen. Van
binnen is het onherkenbaar on-
danks de tussentijdse kijkdagen.
Een geheel andere sfeer, meer
comfort en alles werkt normaal!

Het beheer is in handen van de wo-
ningbouwvereniging SSHA
(Stichting Studenhuisvesting Am-
sterdam). Iedere bewoner heeft
een individueel huurcontract en de
hoogte van de huur is afhankelijk
van de grootte van de kamer vol-
gens het officiele puntensysteem.

Ongeveer de helft van de bewo-
ners blijft het pand trouw. De rest
krijgt van de gemeente een ander
aanbod ofvertrekt naar elders. De
nieuwe bewoners zijn ofwel via de

wachtlijst van de SSHA binnenge-
komen ofwel via vorige bewoners.

Het toewijzingsbeleid is er oP ge-
richt dat op de gezamenlijke
eenheden de bewoners zelf voor
nieuwe kandidaten zorgen, mits
dat binnen een bepaalde tijd ge-
beurt. Voor de individuele
eenheden komen eerst de mensen
uit het pand in aanmerking voor
een leegkomende woning (interne
verhuizing), anders zorgt het
SSHA voor een kandidaat.

Tot nog toe is er weinig reden en
behoefte aan huisvergaderingen.
Het ontmoetingspunt bij uitstek is

het filmhuis dat wekelijks films ver-

toont. De belangstelling hiervoor
van mensen uit het pand is redelijk
te noemsn maar er is zoveel meer
mogelijk!Plannen zijner volop. Er
is reeds een halfuoltooide
zeefdrukkerij , er ziin aspiraties
voor een kleine drukkerij, een ate-
lier in de voormalige stookkelder
evenals een oefenruimte.

Alle onderhoud buiten is voor de

SSHA. De bewoners behoren alle
ram'en, gangen en trapPenhuizen

schoon te houden en kleine repara-

ties uit te voeren. Reeds eenmaal
is een controleur langs geweest die

een andere maatstaf aanhield wat
'schoon zijn'betreft. Dit moest vol-
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gens een dringend schrijven spoe-
dig veranderen anders zou er een
schoonmaakbedrijf aan te pas noe-
ten komen. En wel op de kosten
van bewoners.

Kortom, van een anarchistische
'wijstaat' met veel ongemakken en
een maximum aan spontaniteit, is
de'Lange Adem'tot een keurig,
geheel in het systeem opgenomen
en zeer goed bewoonbaar pand ge-
worden. Degenen die in het pand
iets'meer'wil len dan TV kijken en
het belangrijk vinden dat er ook
eens wat georganiseerd wordt met
een politieke strekking, zullen alle
zeilen bij moeten zetten om de
meer op rust gestelde bewoners
niet voor het hoofd te stoten. Sinds
november 1989 is dit met een aan-
tal feesten en met een
filmretrospectief rondom Joris
Ivens aardig gelukt. En...er staat
meer op stapel.

Tetterode
In oktober L981 wordt Tetterode
(bestemming: sloop van het pand
en de bouw van een parkeergarage
en-luxe appartementen) gekraakt
na enkele maanden leegstand. In
de winter stroomt het pand leeg
vanwege de barre omstandighe-
den, maar vanaf mei '82 opnieuw
bevolkt door een groep van onge-
veer 30 mensen. In die tijd
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verkoopt eigenaar B.A.M. Tettero-
de voor zeven miljoen gulden aan
het pensioenfonds P.G.G.M. On-
der druk van verontruste
pensioen-betalers, krakers en
buurtgroepen belooft de P.G.G.M.
te kijken of er andere mogelijk-
heden zijn voor het gebouw dan de
beoogde sloop en nieuwbouw. Dit
is waarschijnlijk niet winstgevend
genoeg want de P.G.G.M. bena-
dert twee
woningbouwverenigingen voor
overname, waarvan er 66n Het
Oosten heet....

In februari'83 nemen de gesprek-
ken tussen bewoners en Het
Oosten een aanvang, onder voor-
waarde dat de gemeente de
aankoop voor haar rekening
neemt. Maar de P.G.G.M. komt te-
rug op haar voornemen om een
sociale bestemming een kans te ge-
ven en maakt gebruik van de
zogenaamde Juridische minuut'
om het pand te verkopen aan...
speculant Gerard W. Bakker voor
het luttele bedrag van 550.000 gul-
den. Het Oosten haakt af, de
bewoners blijven met de brokken
achter. Deze laatsten gaan op ei-
gen houtje door met lobbyen en
plannen maken en boeken succes.
Na zeer veel gesprekken en scheld-
partijen gaat Het Oosten in op het
verzoek van Tetterode om weer

nrce te doen.

Er wordt door de bewoners en

Het Oosten een opzet gemaakt

voor een gezamenlijk beheerpro-

icct. waarin Het Oosten alleen

vcrantwoordelijk is voor verbouw

on onderhoud van het casco en de

bcwoners de totale inbouw voor
hun rekening nemen. De voorde-
lcn voor de bewoners: lage huren
en mogelijkheid tot zelfuerkzaam-
heid en zelfbeschikking. Voordeel
voor de corporatie: g66nof nauwe-
li jks risico. Januari '85 gaan de
hcidc parti jen akkoord.

Tcttcrode legaal, het casco (alle
grote vervelende en onmogelijke
klussen) wordt gedaan: een ideale
constructie, zo lijkt het. Bovendien
houden bewoners. kunstenaars en
bcdrijven zelf het interne beheer:
ruimteverdeling, huurprijzen (er
zijn geen individuele huurcon-
tractcn), organisatiestructuur,
toowijzing etcetera. Ecn bijzonder
grote mate van vri jheid dus, bijna
nct zo groot als de vrijheid die or
rvas gcdurende de kraakperiode.

Wc zullen delez.er niet lastis val-
le n mcl ecn hcschrijving van-.le
stitppen dic B&W nu moctcn docn
orn hot parrd aan te kopen. Uitcin-
del i . jk  komt dc gemeentc na
ttnclcrhanclclinge n mct Bakker uit

op een aankoopbedrag van
800.000 gulden. Bakker eist nog
wel even 1,5 ton extra vanwege
'toezegg,ingen aan winkeliers' wat
tot hevige discussies tussen de be-
woners onderling leidt: mag een
dergelij ke politieke afkoopsom
wel getolereerd worden? Onder
grote druk wordt toch akkoord ge-
gaan en op27 februari 1986 wordt
het voorlopig huurcontract gete-
kend: Tetterode is gelegaliseerd...

De verbouwing begint in de zomer
van'87. In tegenstelling tot het
NRC en de Lange Adem, waar de
bewoners voor lange tijd het veld
moeten ruimen, blijven de bewo-
ners van Tetterode tijdens de
verbouwing gewoon in hun eigen
ruimtes wonen. Bouwvakkers
vcrzorgen de cascowerkzaamhe-
den, de bewoners moeten zelf het
binnenwerk verzorgen, inclusief
muren en badkamers bouwcn, wa-
ter aanlcggen etcetera. Een flinkc
klus dus. In de praktijk blijkt dat
bouwvakkers veelvuldig op de af-
zonderli jke verdiepingen moeten
zijn. Ecn beproeving voor bcidc
parti jen. Er ontstaan bij t i jd cn wij-
le hoogoplopende ruzics tusscn
bouwvakkcrs cn bewoners:
gcluidsovcrlast, slecht afgelcvcrd
wcrk, scxistische opmcrkingcn en
inlirnidcrrend gcdrag makcn het
rvclonklimaat er nict ontspanncn-
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der op. Tetterode wordt najaar '88

opgeleverd.

Tegenwoordig wordt het voormali-
ge fabriekspand bevolkt door zo'n
70 bewoners (waaronder zo'n twin-
tig woonateliers), 30 werkateliers
en 25 bedrijven, onder andere een
volkskeuken, een kapperszaak,
een gereedschapsuitleen, een pot-
ten/flikker-disco etcetera. Deze al
dan niet ideele bedrijven bevinden
zich allemaal op de begane grond
terwijl de bovenverdieping hele-
maal bewoond is.

Met de in wezen ideale zelfwerk-
zaamheidsconstructie beginnen
ook de problemen. Was er gedu-
rende de kraaktijd nog sprake van
een redelijke betrokkenheid, na le-
galisatie neemt deze aardig af.
Juist terwijl die nu zo hard nodig
is; er moet ontzettend veel worden
gebouwd, vergaderd, huursyste-
men moeten worden vastgelegd en
een aannamebeleid op poten ge-
zet. Kortom, het pand moet in
eigen beheer genomen. Dat dit
ontzettend moeil i jk is mag het vol-
gende citaat van een bewoner
weergeven, dic veel encrgie en
idealisme in het pand steekt, doch
daar voor zijn gevoel weinig voor
terugziet:

'Het enthousiasme om te vergade-
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ren is ook verpest door de opper-
vlakkige manier waarop steevast
dezelfde afgezaagde onderwerpen
de rel'ue passeren; de huur (om de
zoveel tijd vindt weer iemand een
oud huurvoorstel dat dan weer
opgepoetst wordt), geluidsoverlast
of huurachterstanden. Liefst geen
moeilijke discussies of politieke za-
ken, maar snel en vooral zakelijk
praten. Daarbij moeten bijna altijd
dezelfde mensen het voortouw ne-
men, terwijl de grote meerderheid
zijn mond houdt, af en toe ja knikt
of nee schudt en zelf geen vcrant-
woordelijkheid neemt.'

Naast de min of meer 'gevestigde

bcdrijven' als de Bierkoning, de

Spruides en Design & Cadeaux,

die al in het Handelsbladcomplex

huizen voor de renovatie, zijn nieu-

we bedrijven aangetrokken via

advertenties in onder andere de
Volkskrant.
Gezocht is naar beginnende
ondernemers met goede, maar
tegelijkertijd'verantwoorde'
ideeen. Het wordt daarenboven
belangrijk gevonden dat er een ge-
varieerd winkelaanbod ontstaat
waardoor een breed publiek kan
worden aangetrokken. Even bier-
tjes kopen bij de Bierkoning,
bananen bij de Spruitjes, een
krantje met een boek bij de volgen-
de winkel engazo maar verder.

KIS (reeds langer in de'picture')
en boekhandel Vrolijk, eveneens
een nieuwe ster aan het firma-
ment, voldoen dus helemaal aan
de eisen. Goed idee, hartstikke
verantwoord en - ook heel belang-
rijk - een waterdicht
ondernemersplan. Want ook al is
de huur relatief laag, hij moet wel
op tafel komen.
Nog twee andere plannen worden
gchonoreerd met een huurcon-

tract: een speelgoedwinkel, gespe-
cialiseerd in nieuw en
tweedehands houten speelgoed, en
een winkel met tweedehands reis-
artikelen. De waag is nu natuurlijk
waar die twee winkels zijn geble-
ven, want al wat je vindt, geen fris
gestoomde tweedehands slaapzak
en ook geen mooi glanzend gelakt
hobbelpaard.

Zoalszo vaak is het maken van
plannen iets heel anders dan het
uitvoeren daarvan. De jongens van
de reisartikelen bouwden ook de-
cors. En op het moment dat hun'
winkel ingericht moest worden,
werden ze overstelpt met opdrach-
ten om te bouwen en te
ontwerpen. Zo hebben ze op het
laatste moment hun idee veran-
derd en iilnze een winkel in
gebruikte theaterattributen begon-
nen. En voor de speelgoedwinkel
geldt weer een ander verhaal. Alle-
twee niet helemaal volgens het
boekje dus. Op de bedrijvenver-
gadering is er nog wel een hartig
woordje over gesproken, maar uit-
eindelijk kun je nu dus naast dat
biertje, die banaan, dat boek en
die stoel ook nog een hoedje ko-
pen en een griekse zuil.

Bier, boek, banaan...
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De Stichting Werk- en
Winkelruimtes
Handelsbladcomplex
De bedrijven in het Voormalig
Handelsbladcomplex hebben, rela-
tief, een grote financiele
verantwoordelijkheid op zich geno-
men.

Om de appartementsrechten van
de bedrijfsruimtes te kunnen ver-
krijgen en de verbouw te
financieren is een lening afge-
sloten. Vervolgens zal deze lening,
door middel van huurinkomsten.
worden afgelost.

Om de vereniging het Voormalig
Handelsbladcomple4 die alle be-
woners en gebruikers gezamenlijk
vertegenwoordigde, geen al te
groot financieel risico te laten lo-
pen en om de belangen van de
bedrijven ook op lange termijn
goed te kunnen behartigen is door
deze vereniging een stichting opge-
richt: de Stichting Werk- en
Winkelruimtes Handelsbladcom-
plex (SWWH).

De Stichting heeft de bedrijfsruim-
tes in erfpacht en verhuurt deze
aan de afzonderlijke bedrijven.
Voor de financiering van de vcr-
bouw, erfpachtcanon en dergelijke
heeft de Stichting een lening afge-
sloten bij de Triodosbank van ruim
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6 ton. Als borgstelling hiervoor
heeft de Stichting, onder meer,
een hypotheek op het erf-
pachtsrecht te bieden.

Zoals gezegd verschillen de belan-
gen van bewoners en bedrijven en
bedrijven onderling vaak. Om
deze belangen zoveel mogelijk te
bundelen is het bestuur van de
Stichting samengesteld uit leden
van de Vereniging (bewoners),
huurders van de Stichting (bedrij-
ven) en mensen die juist niets met
de bewoners of bedrijven te ma-
ken hebben (onafhankelijke ledcn).

In het Handelsbladcomplex bevon-
den zich in de kraakfase al
verschillende bedrijven. Uiteraard
z4n deze na de verbouw teruggs-
keerd. Dit maakte het formuleren
van het doel van de Stichting niet
makkelijk:'Het voornamelijk werk-
zaamzijn in het belang van de
huisvesting van startende enlof
minder draagkrachtige onderne-
mers, die activiteiten ontplooien
die naar het oordeel van de Stich-
ting grensverleggend, vernieuwend
en niet primair commercieel ge-
richt zijn en die tevens, voor zovcr
mogelijk, een democratische on-
dernemingsstructuur hebben'.

Het doel van de Stichting is nader
uitgcwerkt in een aantal, na lang-

clurige discussie geformuleerde,

critoria waaraan nieuwe onderne-

mers moeten voldoen. Deze

criteria betrcffen zeer uiteen-

lopcnde zaken varierend van de

openingstijden van de winkels tot

en met het bewustzijn van de re-

ce nt gevormde historische waarde

r ln het complex. Dit laatste criteri-

um is belangrijk omdat het risico

groot is dat bij nieuwe huurders
hct idee van een grootschalig

woon- en werkpand in eigen be-
heor en de kraakgeschiedenis die
hct Handelsbladcomplex heeft,
grotendeels verwatert.

Het is de bedoeling dat deze crite-
ria worden opgenomen in een
huishoudeli jk reglement. Dit huis-
houdelijk reglement is nog steeds
niet vastgesteld omdat de Stichting
cron aantal problemen nog niet
hccft opgelost.

Een van die problemen betreft de
overnamekosten bij het vertrek
van een ondernemer. Om te vol-
docn aan het doel van startende
c_n/o[ minder draagkrachtige on-
ucrnemers, zou er geen overnamg
govraagd mogen worden. Maar de
bcdrijfsruimtes zijn casco opgele-
verd, hctgeen betekent dat een
tlndcrnemer seinvesteerd heeft in
hct afbouwerivan de bedrijfsruim-
te:. Bij vertrek ziet de ondernemer

daar graag wat voor terug.

De Stichting heeft hierover afge-
sproken dat alleen voor
noodzakeli jke,'standaard'-inves-
teringen, en rekening houdend
met de afschrijving, overname mag
worden gevraagd.'Luxe'-investe-
ringen moeten zo worden gedaan
dat deze eenvoudig kunnen wor-
den verwijderd erVof
meegenomen. Maar wat  is  nu
noodzakelijk, standaard of luxe en
hoe formuleer je dat vervolgens in
een huishoudelijk reglement?

Een ander probleem is de dubbele
positie van de Stichting. Gezien
haar geschiedenis en doel is dr:
Stichting van mening geen 'norma-

le'verhuurder te zijn. Zo is :ri j  op
grond van de statuten verpli. ht tot
overleg over velerlei zaken m. tle
huurders.  Maar. . . .  de huur net
wel betaald worden, omdat tl,
Stichting aan haar (aflossings)ver-

J'lichtingen tegenover de bank
moet voldoen en bovendien de be-
langen van alle huurders behartigt.

Er doen zich situaties voor waarin
afzonderlijke huurders de Stich-
ting in de'normale' positie van
verhuurder drukt (en omgekeerd),
bijvoorbeeld door te dreigcn nret
huurstaken. Op zo'n moment gaat
ecn ogenschijnlijk simpel criteri-
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um als 'bewustzijn van de recent
gevormde historische waarde van
het complex' een grote rol spelen.
De Stichting is geen 'verhuurder'

maar een gezamelijk verband van
huurders. Dat blijft in de praktijk
echter een voortdurend zoeken
naar een goed evenwicht.

De bedrijfsruimtes zijn inmiddels
verbouwd en alle bedrijven functio-
neren, waarvan de meeste redelijk
tot goed. De Stichting heeft veel
wielen moeten uitvinden, maar de
ergste aanloopproblemen lijken
opgelost. Daardoor komt er meer
ruimte voor samenwerking en leu-
ke initiatieven, waarvan dit boekje
cr een is.

Stichting Kunst tn Serie (KtS)

In het hart van het NRC-complex
draaiden vroeger de enorme rota-
tiepersen. Deze voormalige
rotatiehal is dankzij de medewer-
king en inzet van vele wijwilligers
verbouwd om onderdak te bieden
aan de vele activiteiten van de
stichting KIS. De stichting heeft
als doelstell ing'het in de ruimste
zin bevorderen, stimuleren, uitvoe-
ren, doen uitvoeren, begeleiden
erVof financieel ondersteunen van
ontwerpen van vormgevers'. Het
hart van het oude krantegebouw is
hiervoor uitstekend geschikt.
Dankzij de centrale ligging in de
stad, de goede bereikbaarheid en
de concentratie van veel activi-
teiten - werkplaatsen, studio's,
galerie en secretariaat van de stich-
ting - wil stichting KIS gaan

fungeren als broedplaats op het ge-
bied van de vormgeving.

Via de inrichting van de ruimte die
KIS tot haar beschikking heeft,
z4n de verschillende activiteiten
duidelijk herkenbaar.

In de kelder bevinden zich hout-
en metaalwerkplaatsen. Deze
ruimtes worden gehuurd door vak-
mensen die aan eigen opdrachten
werken, maar die een gedeelte van
de produktiecapaciteit wijhouden
voor de activiteiten van de stich-
ting.

Op de begane grond is duidelijk te
zien hoe ver de ruimte van KIS
zich uitstrekt in het hele complex:
er is een iog*g aan het Keizerrijk
voor de mensen Yan de studio's en
werkplaatsen, een ingang aan de
Spuistraat voor de aanvoer van ma-
terialen en een i"gaog aan de
Paleisstraat voor de bezoekers van
de galerie en de stichting KIS. Aan
de kant van de Paleisstraat worden
verschillende produkten verkocht
van diverse vormgevers. De ruimte
in de hal is wijwel geheel besternd
voor thema-tentoonstellingen van
de galerie. Ook bevinden zich op
de begane grond de ruimtes voor
de afmontage van de produkten
uit de werkolaatsen.

De volgende verdiepingen zijn be-
reikbaar via de centrale trap in de
hal; er zijn hier in totaal vijf ont-
werpstudio's gevestigd. De
studio's werken zelfstandig aan ei-
gen opdrachten maar ook zij
houden bij hun tijdsindeling reke-
ning met de activiteiten van de
stichting.

Op een gedeelte van de bovenste
verdieping ligt het secretariaat van
de stichting. Deze ruimte is ook be-
reikbaar via de wenteltrap vanuit
de galerie.

Voor de bezoekers van stichting
KIS is de galerie het belangrijkste
contactpunt. Znals gezegd. er wor-
den produkten verkocht rnaar de
galerie draagt ook het ideaal van
de stichting uit, namelijk het con-
tact tot stand brengen tussen
ontwerpers, makers en hun pu-
trliek. De wisselwerking die
hiermee ontstaat kan leiden tot
nieuwe ideeen en produkten. De
klant kan dus behalve voor de pro-
dukten van voornamelijk jonge

ontwerpers die getoond worden in
de galerie en in de thema-tentoon-
stellingen, ook terecht met oen
waag voor een nieuw ontwerp of
kan een eigen ontwerp in de werk-
plaatsen laten uitvoeren. De
galerie biedt niet alleen plaats
voor aan KIS verbonden ontwer-
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pers, maar ook aan ontwerpers
van buitenaf.

Voor ons ideaal, een broedplaats
van nieuwe ideeen, is niet alleen
contact nodig met de afnemers
maar juist ook tussen de verschil-
lende ontwerpers onderling.
Daarom wil de stichting in de toe-
komst lezingen en
discussieavonden organiseren.

De stichting Kunst In Serie wil een
vormgeversplatform zijn w aarin zo-
wel de afnemers als de ontwerpers
onderling met elkaar in contact
kunnen komen.

De Bierkoning
Gele luiken met daarop een dwerg-
koning die uit een voor hem veel te
groot bierglas probeert te drinken.
We zijn op Paleisstraat 125 en ach-
ter deze luiken gaat de Bierkoning
schuil.

Het begint allemaal op 28 augus-
tus 1985. Jos van Niele is door een
wiend gevraagd of hij niet in een
bierwinkelde wil komen werken.
Wat hij na aarzelen doet. Van het
een kwam het ander en op 20 mei
1987 krijgt hij de Bierkoning in ei-
gendom.

Speciale bieren waren in Neder-
land nauwelijks te krijgen en vaak
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ook nog te duur voor mensen met
een laag inkomen. Dat is dus een
van de uitgangspunten om te zor-
gen dat speciaal bier geen luxe
artikel wordt maar betaalbaar, in
de eerste plaats voor bewoners en
gebruikers van het NRC. Eigenlijk
loopt het al meteen. Er is sprake
van een gat in de markt. Ook nu
nog wordt er alleen geadverteerd
in MUG, een maandblad voor
uitkeringsgerechtigden. Toch is de
naamsbekendheid vrij groot, in
Amsterdam maar ook daarbuiten.
Er is aardig wat publiciteit ge-
weest via artikelen in kranten en
tijdschriften en de televisie. De
Bierkoning zou wel eens in Neder-
land wat betreft speciale bieren

een absolute voorloPer kunnen

z.iir'"

Eigenlijk is dit vooral mogelijk

door het NRC, of zo je wilt kraken

in het algemeen. Hierdoor zijn be-

taalbare bedrijfsruimtes in het

hartje van Amsterdam gekomen:

een absolute voorwaarde voor een
bedrij{e als de Bierkoning. Jos
blijft er in geloven: betaalbare
woon- en werkruimte voor iede-
reen in het centrum. het ideaal van
de kraakbeweging. Helaas is het
knokken tegen de bierkaai (ha, ha).

Naast de verkoop in de winkel ver-
huurt de tsierkoning ook biertaps
voor kleine en grote feesten" Wat
het aanbod betreft wordt er naar
cen ze groot mogelijke diversiteit
gestreefci, maar de kwaliteit staat
voorop. Cntzettend belangrijk is
ook het contact met de brouwerij-
tjes, sornrnige zijn echt heel klein,
het rnoet klikken. Daarorn wordt
er geen bier verkocht van rnulti-
nationals als Heineken of Grolsch.
fien bedrijf als Heineken ver-
koopt, weliswaar onder licentie via
Sou(n African Breweries, zijn pro-
ciukt in onder andere Zuid-Afrika.
l)a[ is natuurli jk geen goede zaak.
Hct grootste Nederlandse bier-
merk dat momenteel bij de
Bierkoning wordt verkocht is
Brand; onlangs overgenomen door

Heineken, dat is waar, maar om
een biermerk meteen uit het assor-
timent te gooien omdat de
directeur zwicht voor het grote
geld is ook weer niet de bedoeling.
Wellicht dat het in de toekomst
wel een aanleiding vormt om
Brand er uit te gooien. De meeste
Nederlandse pils die de Bierko-
ning verkoopt komt van de
Budelse- en Leeuwbrouwerij en.
Maar pils is niet echt interessant:
het gaat om de speciale bieren.
Het meeste bier wordt betrokken
van een groothandel en soms wor-
den er  enkele specia l i te i ten
gehaald. Ook de wijn wordt nog
niet zelf geimporteerd, maar gaat
via een betrouwbare tussenhandei.

Het is hard werken in de Bierko-
ning. Er zijn aitijd wei vrienden
die even een paar kratjes naar bui-
ten zetten, maar in de toekomst
moeten er meer mensen in dienst
worden gencmen.

Het contact met de klanten en de
sfeer die in de winkel hangt, is
voor de Bierkoning ontzettend be-
langrijk. Cok is het een soort
ontmoetingsplaats voor NR.C-be-
woners en de buurt.

' .\"
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Design & Cadeaux
Design & Cadeaux is een tweede-
handswinkel, gespecialiseerd in
allerhande stoelen en kleine curio-
sa.

De stoelen staan altijd (bij regen
uiteraard afgedekt) buiten op de
stoep. De kleine curiosa zijn snuis-
terijen om elkaar ofjezelf cadeau
te geven. Kortom, Design & Ca-
deaux is een winkel waar altijd wel
iets van je gading te vinden is.

De SPruitjes
In april 1981 heeft een bewoner
van het NRC het initiatief geno-
men om groentewinkel de
Spruitjes in de Paleisstraat op te
zetter'In het begin was het een
heel klein winkeltje met een zeer
beperkt assortiment: een kratje to-
maten, een kratje sla en misschien
wat uien en winterpenen.

Al snel begon het goed te lopen,
vooral dankzij de bewoners van
het NRC zel[. voor wie het een uit-
komst was. Alleen voor de
snackbar om de hoek was het min-
der goed nieuws; die zagz'n
inkomsten teruglopen. Maar ook
andere bewoners van de grachten-
gordel kwamen steeds vaker en zo
werd de Spruitjes een buurtwinkel
met een steeds ruimere keus aan
Produkten.

Van april L981 tot en met decem-
ber 1984 was de Spruitjes een
vennootschap onder firma, een
VoF dus, gerund door drie venno-
ten die weer personeel in dienst
hadden. Op den duur bleek dat de
verantwoordelijkheid wel erg onge-
lijk verdeeld was, dus werd een
cooperatieve vereniging opgericht.
Op een maandelijkse vergadering
worden nu gezamenlijk de beslis-
singen genomen. Natuurlijk zijn er
wel taken verdeeld. Zo is er ie-
mand voor de administratie,
iemand voor de boekhouding, drie
mensen die inkopen op de centra-
le markthallen aan de Jan van
Galenstraat en er is iemand die zo
nu en dan de poflijsten optelt.

De Spruitjes heeft als doelstelling
betaalbare groente en fruit te ver-
koped. Dus voor iedereen in de
buurt met een minimum inkomen.
Met andere, vaak luxere produk-
ten halen we het nooit om
goedkoper te zijn dan de super-
markt, toch vinden we het
belangrijk om een zo volledig mo-
gelijk aanbod te hebben, zodat
mensen niet alsnog naar de super-
markt moeten. Soms zijn er een
paar weken geen avocado's, bleek-
selderij of aubergines in de winkel.
Dat komt omdat de Spruitjes pro-
dukten uit Zuid-Afrika, Israel,
Turkije en Chili boycot. De berich-
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ten hierover kun je lezen op het
prikbord aan de ingang van de win-
kel. De winst gaat op aan
loonkosten en aan verbouwingen
zoals in 1986 waarbij er een twee-
de vloer in de winkel is gebouwd,
maar ook aan giften en benefiet-
feesten.

Iedereen die regelmatig bood-
schappen komt doen zal gemerkt
hebben dat er veel verschillende
'Spruiten'zijn. Het verloop onder
de vennoten is groot. Dit komt on-
der meer doordat iedereen
part-time werkt en naast de Spruit-
jes alierlei andere bezigheden
heeft. Bovendien is het tamelilk
zwaar werk: de heie dag kratten
sjouwen, [rappen lopen en natuur-
lijk klanten helpen. Daar staat
tegenover dat het erg leuk en leer-
zaam is om je 'eigen' bedrijf te
runnen, om een soort buurthuis te
zijn en om meer en meer vakken-
nis op te doen.

Schil l ing & Deni, ls
Een dakgoode repareren, een
windveer vervangen of iets icuks
bedenken om het gevelde wat
meer kleur te geven.

Zo is de samenwerking tussen
Erik Denijs en Oep Schiliing ooit
begonnen. Beiden studerend aan
de Academie voor Exprcssie in
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Utrecht en in het weekend een
beetje klussend om iets bij te ver-
dienen. Bijna zeven jaar later is er
een decorbouwbedrijlje uit ge-
groeid met een werkplaats in
Amsterdam-oost en een winkel
aan de Spuistraat: in het Handels-
bladcomplex dus.

Er wordt voornamelijk gewerkt in
opdracht van theatergroepen uit
het kleine en middelgrote circuit
en af en toe voor televisie of film.

Daarnaast wordt er tijd besteed
aan andere initiatieven. Experi-
menten met nieuwe materialen,
het ontwerpen en uitvoeren van
meubels, in- en verkoop van vooral
handvervaardigde requisieten en
andere theaterattributen en trij-
voorbeeld het decoreren van een
piafond in een ouci grachtenpand.

Telkens combineren we cie fascina-
tie voor theater met de iusr orn te
ontwerpen en te bouwen. Altijci
weer anders en elke keer weer
nieuwe problemen. Van een zuiver
lopende machine tot een afge-
brokkelde griekse zuil, van alles
komt er uit de weri<piaats.

Vroli i lr
Tegen de gevet van nurnmer 135
van de Paleisstraat siaat een hoge
krantcnstandaard op de stocp die

.luidelijk maakt dat hier een boek-

handel zit. Tussen de Bierkoning

cn de Spruitjes in zit Boekhandel

Vrolijk, gespecialiseerd in boeken

voor lesbische wouwen en homo-

seksuele mannen. De naam
'Vrolijk' is een woordsPeling: een

vrolijk humeur is in het Engels
'gay', maar gaY betekent 66k flik-

ker/homosr: ksueel.

In 1984 opende Vrolijk haar deu-

ren in een souterrain in de

Voetboogstraat. Doel van de Stich-

ting Vrolijk is het bieden van een
alomvattend, spannend aanbod
van homoboeken en -bladen, waar-
van de buitenlandse titels in
meerderheid nauwelijks of niet in
Nederland verkrijgbaar zijn. Dank-
z-ij de serieuze opzet groeien zowel
de klantenkring als het aantal ti-
tels, met als resultaat dat de
boekhandel nu voor consument en
homobeweging aantrekkelijk en
belangrijk is: zowel in het bieden
van een forum voor nieuwe homo-
bladen (en dus nieuwe, soms
omstreden meningen) uit binnen-
cn buiteniand, als ook door het
tijk geschakeerde aanbod.
Via een medewerkster van Vrolijk,
cen voormalig bewoonster van het
NRC, konden Vrolijk en het NRC
ccn vruchlbare verbintenis aan-
gaan. De nieuwe plek biedt meer
dan genoeg ruimte, zodat ook de

verkoop van reguliere dag- en
weekbladen in het assortiment
konden worden opgenomen, waar-
mee Vrolijk nu tevens een
buurtfunctie verlult.

Vrolijk is'anders' door de verkoop
van lesbische porno en veel andere
zaken die vies en voos zljn, even-
wel ligt het zwaartepunt bij de
wetenschappelijke boeken. Het is
geen boekhandel van torens bou-
wen maar van eentjes, dat is de
kracht maar ook de zwakte. Het is
heel wat makkelijker om eenmaal
veertig boeken te bestellen dan
veertig maal tijd te moeten investe-
ren in telkens een boek. Vrolijk is
een gespecialiseerde boekhandel
en daarom heeft het bepaalde boe-
ken, ook al wordt daar maar een

Presentatie
van een
nieuw boek
in Vrolijk



keer in de drie jaar naar gewaagd.
Tnheeft Vrolijk een geschiedenis
van de homoseksualiteit in China
in het Chinees (tot verbazingzijn
daarvan in een jaar drie exempla-
ren verkocht) en van de
universiteit van Oslo staat er een
boek over homoseksualiteit bij de
Noormannen in de negende eeuw.
Dat soort boeken kan Vrolijk zich
alleen maar veroorloven omdat an-
dere boeken beter lopen.

Naast de wetenschappelijke boe-
ken heeft Vrolijk een uitgebreide
collectie Nederlandse en Engelse
fictie, een behoorlijke hoeveelheid
oorspronkelijk Duitse fictie en een
negentigtal Franse romans. In ge-
tallen uitgedrukt: 7000
verschillende titels op een totaai
van 8fiX) exemplaren op een win-
keloppervlak v an'l 4 vierkante
meter.

Op het moment werkt Vrolijk met
twee betaalde krachten, een man
en een wou% ieder voor 36 uur in
de week. Daalnaast werken er vrii-
willigers.

Chapeaul Een hoeden- &
accessoireswinkel annex
galerie
Chapeau! is een winkel waar ont-
werpers van handgemaakte
hoeden en accessoires kunnen ex-
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poseren en verkopen. Er wordt ge-
streefd naar een verzamelplek
waar men een duidelijk beeld kan
krijgen van de hedendaagse hoed
en de ontwikkeling daarvan. Er
wordt geprobeerd om de am-
bachts- en kunstenaarsmary'vrouw
die thuis werkt een kans te geven
om met produkten naar buiten te
treden.

Er is op dit moment geen winkel
waar de hoedenmaker regelmatig
kan terugkomen met eigen collec-
ties. Chapeau! wil iedereen die
daarmee bezig is, de kans geven
om haar of zijn ontwerpen in con-
signatie te tonen. Na een
afgesproken periode gaat de
(overgebleven) collectie terug
naar de ontwerper. Die kan dan
opnieuw, in overleg, een collectie
aanbieden. Behalve hoeden wordt
er ook gewerkt aan een collectie
van accessoires die in dezelfde lijn
liggen als de hoed: sjaals, hand-
schoenen, spelden etcetera"

Buiten de wisselende collecties
houdt Chapeau! in haar toch zo
kleine ruimte ook exposities. Ont-
werpers krijgen hierdoor de kans
orn hun gehele werk te tonen. De
prijzenlopen uiteen van /4$,- tot

tm;. Maar: wanneer je een hoed
maar tijdelijk nodig hebt dan kun
je die ook huren.

Kunst in zicht



kunstinzicht
Ieven en werken als kunstenaar in
het voormalig handelsbladcom-
plex, het centrum van amsterdam
en ook holland, leidt tot een inten_
sieve confrontatie der extremen:
het koninklijk paleis en een pand
vol anarchistische idee€n: neIte
buitenlanders in sportparkjes op
zoek naar hun geluk en politieke
vluchtelingen op zoek naar hetzelf-
de. de wandelbaarheid van seluk
en tijd, een synthese van levln. lief-
de, werk, politiek, ruzies, oorlogen
en overwinningen...

voldoening dat je dit allemaal be_
reikt hebt: het huidige gebruik van
het complex. uitgevochten door
een verzameling bont bij elkaar
gegroepeerde mensen, wier per-
soonlijke idealen soms ver uit
elkaar staan.

de keerzijde van dit geluk laat zich
alleen nog maar zien aan dieqenen
onder ons die voor het nog s6eds
alom aanwezige machtsbestuur
van onze stad hebben moeten wij_
ken. hun reeds met succes
neer gezette stoeltjes (velen begon_
nen al aardig in ons kapitalistischc
systeem te functioneren) hebben
zij op straat moeten zetten om zich
met (flauwe vertroostingen (gees_
teiijke versnaperingen!) gerust te
laten stellen. in de voormaliee ate_

liers zullen politieke woordvoer-
ders als heineken, stella artois en
dergelijke (instellingen die bij volk
en bestuur geliefd zijn) hun intrek
nemen, want alleen het geld telt en
niet het individu, dat daardoor
niet eens de kans krijgt zijn levens-
belofte waar te maken.

geen betaalbaar atelier is er nog te
vinden voor de veelbelovende b-e-
ginner in deze stad, die het alleen
met toeristen en de hun aansebo-
den supertentoonstellinqen ian
reeds overleden kunsteriaars (wan(
slechts een dode kunstenaar is een
goede kunstenaar) meent te red-
den. zo schiet het ene mooilelijke
hotel na het andere uit de grond
en in plaats van de eigentijdse
kunstwerken de hun toebehorende
waardering te geven, vertoont men
trots de in het buitenland duur ver-
woryen werken die groots lijken
omdat ze in de netten der vissers
(de galeries en mecenas) zijn blij-
ven hangen. maar de grootste vis
hoeft niet ook de lekkerste te ziin.

Edelstenen in het Keizerrijk
Als je hoort dat iemand in het Kei-
zerrijk woont, krijg je misschien
het idee van een brede avenue rnet
platanen en aan weerszijden hoge
herenhuizen . Zo niet het Keizer-
rijk in Amsterdam. Daar betreft
het namelijk een van de smaiste,

langste, vieste en donkerste stegen

van de stad. Elke bewoner van de

zrlvlelgelvan het NRC kent hem

op z'n duimpje.In de steeg liggen

namelijk een paar toegangen tot
het gebouw.

Dat in dit soort steegjes nogal eens
dingen gebeuren die het daglicht
niet kunnen verdragen zaliede-
rcen bekend zijn. Een vervelende
situatie want ook na de verbouw
blijft het Keizerrijk een belangrij-
ke entree tot het gebouw: er
komen twee trappenhuizen, twee
bcdrijfsruimtes en een fietsenber-
ging op uit.

Nu is het zo dat een aantal kunste-

naars van het NRC reeds het initi-
atief hadden genomen
mogelijkheden te zoeken om een
kunstproject aan de gevel te
realiseren. Dit initiatief is overge-
nomen door Woningbedrij f-West
en Kunst In Mokum (KIM). Het
idee om lichtobjecten in het
Keizerrijk te plaatsen komt al snel
op tafel. Uiteindelijk is de op-
dracht naar Leon van Kuijk
gegaan.

In de steeg worden lichtobjecten
bevestigd boven de twee steegin-
gangen en de toegangsdeuren tot
het gebouw. Door hun plaats ge-
ven ze eerst de steeg aan in het
straatbeeld en leggen vervolgens
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de nadruk op de verschillende
toegangsdeuren. Een soort edelste_
nen, die natuurlijk nooit weg zijn
in een Keizerrijk.

Het raam van Joep
Precies op de hoek van de Spui_
straat en de Paleisstraat bevindt
zich misschien wel de kleinste sale_
rie van Amsterdam centrum.

'Ja, weet je' zegt Joep, 'woeger

had ik dar raam ook altijd a[dicht,
gewoon voor de veiligheid. Nu
dacht ik bij mezelf: waarom maak
ik er geen expositieraam yan., Zo
gedacht, zo gedaan. De exposities
duren telkens een week.

Taal en tekens aan de wand
Hoe bereik je op korte termijn dui_
zenden mensen per dag met een
pakkende boodschap? Hoe laatje
honderden belangstellenden we-
ten dat elders in de stad iets
gebeurt waar ze bij moeten zijn?
Hoe verras je de woege werker
met een prachtig gedicht en de
laatkomer met de juiste tijd? De
Stichting Expressieve Muurkrant
boort een nieuw aspect aan van
een tot nu toe louter commercieel
en weinig creatief benut communi_
catiekanaal: vanaf de herfst van
L990 siert een elektronische licht_
krant de voorgevel van het
hoofdgebouw. Elektronische licht_
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kranten lijken sinds enige jaren
hun weg te vinden in de Neder-
landse reclamemarkt. Hoewel de
technische mogelijkheden hiervan
steeds beter worden, blijft de in-
houd van de boodschappen
beperkt tot weergave van de
pizzaprijzen of het theaterpro-
gramma van die avond. Eigenlijk
ligt het idee voor de hand om hier
meer mee te doen, en dat gebeurt
nu dus ook: de lichtkrant omse-
vormd tot een informatief.
cultureel en expressief, kortom
een eigenzinnig medium. Zo wor-
den met dit project oud en nieuw
verenigd: €en 'krant'in 

de ware
zinvanhet woord - een dagelijks
informatiemedium - op de voorge-
vel van een voormalig
krantegebouw, het Handels-
bladcomplex.

De krant is in principe zeven da-
gen per week in gebruik. Een
gedeelte van de beschikbare licht-
uren wordt benut door
organisaties, instellingen, actie-
groepen e.d. Culturele informatie
en uitgaansinformatie vinden eve-
neens de weg naar de lichtkrant.
Een gedeelte van de lichturen is
beschikbaar voor (taal)kunste-
naars, grafische vormgevers
(computertekenaars), animatie,
schrijvers en journaliste n en men-
sen die van hun hart geen

moordkuil willen maken.
Publieksdagen, politiek commen-
taar en wat al niet meer zij zullen
niet ontbreken.

De lichtkrant wordt door een stich-
ting, de Stichting Expressieve
Muurkrant (StEM) beheerd, die
voor dit doel speciaal in het leven
geroepen is. De stichting is niet op
winst gericht en heeft als doelstel-
lingen het onder de aandacht
brengen van op ideele leest ge-
schoeide instellingen en
evenementen bij het grote publiek,
het vergroten van de levendigheid
van de straat en het bevorderen
van spraakmakende vormen van
communicatie.

Met deze moderne mediavariant
hoopt StEM iets van de oude
levendigheid en van de 'dialoog'

tussen straatgebruikers, bewoners
en de gebouwde omgeving terug te
brengen. Door de unieke ligging
en de combinatie van uiteenlopen-
de gebruikersgroepen zal een
eigenzinnige krant ontstaan, die
van zich doet spreken en waarnaar
bezoekers van het Amsterdamse
centrum regelmatig zullen verwij-
zen als bron van actuele
informatie, van wetenswaardige of
opzienbarende berichten en ver-
maak.

iii\-\-\i:\\

,snll

p
I

&

.AIIE

:{r
s'\r
r\ii
G\::) s,\\\\

--;+-...-^-,

57



De vroegste geschiedenis
Wanneer begint nou precies de his-
torie van'Het Voormalig
Handelsbladcomplex'? Met de ka-
rakteristieke nieuwbouw voor de
grote naamgever, dagblad het
Algemeen Handelsblad in 1903?
Tot dat moment is dit gebied, dat
ingesloten ligt tussen de Nieuwe
Zijds Voorburgwal, de Paleis-
straat, de Spuistraat en het
Keizerrijk, een doorsnee bouw-
blok. Maar hoe kleurrijk de

Gedempte grachte

ontwikkelingen van de laatste
eeuw ook zijn geweest, haar wor-
tels liggen in een verder verleden.
Om het beeld zo volledig mogelijk
te maken en met een knipoog naar
de cirkelgang van maat-
schappelijke ontwikkelingen, is
een korte uitweiding naar vroeger
jaren op haar plaats.

Omstreeks het jaar 1300 vormt een
natuurlijke waterweg de zuidelijke
begrenzing van de stad Amster-

dam.Zijheet de Nieuwe Zijds

Voorburgwal, daar zij als buitenste

stadswal bescherming bieden moet

tegen ongeregeld goed van buiten

de-stadsgrenzen. Als in 1380 de

stadsgrens naar buiten verschuift,

ontstaat langs deze waterweg een

steedse bedrijvigheid. Wonen en

werken horen in die tijd bij elkaar.

Pakhuizen, bedrijfi es, neringdoen-

den en woonhuizen groeien oP en

door elkaar heen en vormen lang-

zaammaar zeker een wirwar van

straatjes en steegies. De ligging na-

bij de statige Nieuwe Kerk, die

rond 1400 verrijst, en het woegere

stadhuis vereisen echter enige stan-

ding. De Nieuwe Zijds
Voorburgwal raakt in trek bij de
gegoede klasse en de bebouwingen
doen dan ook een aardige prijs oP
de huizenmarkt.Zo wordt een
pand door goudsmid Huytes en
zijn vrouw in 1661 verkocht aan de
chirurgijn Ravens voor f 9.760,- en
doet de hiernaast gelegen woning
in november I7I9 al f L5.500,-. De
koper van laatstgenoemde woning
staat dan ook niet voor niets in het
belastingregister, het'kohier perso-
neel quatisatie', ingedeeld in de
categorie'kapitalist '. Beide wonin-
gen iiggen dan reeds in de
schaduw van het monumentale
nieuwe stadhuis, dat rond 1663 ge-
reedkomt.

Deze koper, de familie DelPrat,

laat op de plaats van de nog enigs-

zins bescheiden behuizingen twee
grote koopmanswoningen neetzet-

ten: 'De Drie Ravens'en de'Sint
Jacobsschelp'. Het contrast met de

kleine burgermanswoninkjes in de

aangrenzende Stilsteeg en aan de

achterliggende gracht, de huidige

Spuistraat, wordt steeds groter.

De nauwe Stilsteeg heette jaren-

lang het Armageddon te zijn van

heksenbezwe ring, rtt arte magie en

prostitutie. Boze tongen fluister-

den zelfs dat de wouwminnende
prins Hendrik nog gebruik Placht
te maken van een geheime onder-
aardse gang die vanaf het schuin

tegenoverliggende Paleis direct
naar herensocieteit De Grote Club

in de Stilsteeg leidde, om vervol-
gens ongezien het nachtleven in [e

duiken. Maar of deze achterklaP
nu met de waarheid strookt of
niet, de Nieuwe Zijds Voorburg-

wal zelf werd een gracht met

allure.

Van landeliik naar steeds
Amsterdam gr oe\t langzaam maar

zeker uit van een kleine vestiging

tot een bedrijvige, goed in aantten

staande stad. Het knooPPunt van

waterwegen, waartussenin zij gele-

gen is en waaraan zijhaar bestaan

te danken heeft, wordt uitgebreid

met lalloze grachten in ringen en
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Nieuwezijds
Voorburgwal

voor 1880

dwarsverbindingen. Verkeer en
vervoer te water maakt vrijelijk ge-
bruik van deze 'open riolen'.

In de tweede helft van de vorige
eeuw wordt het ingewikkelde wa-
ternet meer en meer als een last en
een belemmering ervaren. Om ver-
keerstechnische. economische en
hygienische redenen (cholera-epi-
demieen) wordt de Voorburgwal,
tesamen met vele andere grachten,
in 1884 gedempt. Met deze dem-
pingen en talrijke slooppartijen
gaat veel van hct oudc schildcrach-
tige Amsterdam, dat zich tot die
tijd vrijwel ongerept heclr kunncn
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handhaven. verloren.

Vanaf het begin van de volgende
eeuw verandert ook langzaam
maar zeker de functie van de stad.
Nieuwe ontwikkelingen in de visie
op wonen zijn hier mede debet
aan. De gegoede klasse is reeds
eerder doordrongen geraakt van
het gunstiger leefklimaat buiten de
stadsgrenzen. In de zomer verblijft
het merendeel van hen in de weel-
derige buitens, ver van de
stinkende grachten, de
opeenstapelingen van huizen en
mcnsenlijven, en gehoor gevend
aan de nieuwontdekte, modieuze

hang naar de natuur. Maar nu is

het ook tijd de vele krotten in de

binnenstad te ontdoen van haar

menselijke lading. Ook voor de

minder bevoorrechten wordt de
heilzaamheid van het buitenleven
gepropageerd. Bovendien biedt

het gekrioel in de binnenstad geen

enkel overzicht meer over en toe-
zicht op de onderdanen. Een
kentering in het 'stadsdenken' is
hiervan het gevolg. Wonen, wer-
ken en ontspanning, tot dan toe in
bouwkundig opzicht totaal met el-
kaar vermengd, moeten volgens
nieuwe inzichten gescheiden
plaatsvinden. Hierna te ontginnen
terreinen krijgen elk een speci-
fi eke functie toegemeten:
industrieterreinen, arbeiders-
woonwijken, wijken voor
welgestelden, ontspannings-
gebieden.

De woonfunctie van de binnenstad
verdwijnt en maakt meer en meer
plaats voor bedrijfsvestiging. Ook
de bewoners van de Sint Jacobs-
schelp, de Drie Ravens en de
Paleisstraat, zoals de inmiddels
verbrede Stilsteeg nu heet, moeten
eraan geloven. Zijkrijgen gezel-
schap van een bedrijfstak in
opkomst: een krant. Omstreeks
het begin van deze eeuw en in late-
re jaren vestigen zich op de
Nieuwe Zijds Voorburgwal uitein-

delijk meer dan tien dag- en week-
bladen. De centrale ligging en de
nabijheid van het centraal station
zullen daarbij een rol gespeeld
hebben. Het krantenbedrijf gaat
het karakter van de Nieuwe Zijds
Voorburgwal zodanig bepalen, dat
men komt te spreken van de'Fleet-
street' van Amsterdam. naar
analogie van de Londense kranten-
wjk.

Het Handelsblad
Reeds in L825 nestelt het perio-
diek de'Waarenberichten', een
'poging tot verbetering van de eco-
nomische toestand door het
vermelden van handelsmedede-
lingen', zich in een minuscuul
pandje nabij 'De Drie Ravens' en
'De Sint Jacobsschelp'. Al snel
meet het zicheen heuse naam aan,
het'Algemeen Handelsblad'. De
zaken gaan goed en vergroting is
het gevolg: aangrenzende pandjes
worden geannexeerd en ingericht
als redactie en administra-
tieruimte. Het dagblad heeft dan
reeds haar eerste fusie achter de
rug. Zij heeft de Nieuwe Amster-
damse Courant in haar geheel
opgeslokt. De liberale krant staat
hierin niet alleen: het is een goede
tijd voor Nederland en een tijd-
perk van gestadige economische
en culturele groei. De in opkomst
zijnde media krijgen hun handen
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dwarsverbindingen. Verkeer en
vervoer te water maakt vrijelijk ge-
bruik van deze 'open riolen'.

In de tweede helft van de vorige
eeuw wordt het ingewikkelde wa-
ternel meer en meer als een last en
een belemmering ervaren. Om ver-
keerstechnische, economische en
hygienische redenen (cholera-epi-
demieen) wordt de Voorburgwal,
tesamen met vele andere grachten,
in 1884 gedempt. Met deze dem-
pingen en talri jke sloopparti jen
gaat veel van het oudc schilderach-
tige Amsterdam, dat zich tot die
ti jd vri jwel ongcrept hecft kunnen
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handhaven, verloren.

Vanaf het begin van de volgende
eeuw verandert ook langzaam
maar zeker de functie van de stad.
Nieuwe ontwikkelingen in de visie
op wonen zijn hier mede debet
aan. De gegoede klasse is reeds
eerder doordrongen geraakt van
het gunstiger leefklimaat buiten de
stadsgrenzen. In de zomer verblijft
het merendeel van hen in de weel-
derige buitens, ver van de
stinkende grachten, de
opecnstapel ingen van huizcn en
mensenli jven, en gehoor gevend
aan dc nieurvontdektc, modicuze

hangnaar de natuur. Maar nu is

het ook tijd de vele krotten in de

binnenstad te ontdoen van haar

menselijke lading. Ook voor de

rninder bevoorrechten wordt de
heilzaamheid van het buitenleven
gepropageerd. Bovendien biedt
het gekrioel in de binnenstad geen

enkel overzicht meer over en toe-
zicht op de onderdanen. Een
kentering in het'stadsdenken' is
hiervan het gevolg. Wonen, wer-
ken en ontspanning, tot dan toe in
bouwkundig opzicht totaal met el-
kaar vermengd, moeten volgens
nieuwe inzichten gescheiden
plaatsvinden. Hierna te ontginnen
terreinen krijgen elk een speci-
fi eke functie toegemeten:
industrieterreinen, arbeiders-
woonwijken, wijken voor
welgestelden, ontspannings-
gebieden.

De woonfunctie van de binnenstad
verdwijnt en maakt meer en meer
plaats voor bedrijfsvestiging. Ook
de bewoners van de Sint Jacobs-
schelp, de Drie Ravens en de
Paleisstraat, zoals de inmiddels
vcrbrede Stilsteeg nu heet, moeten
eraan geloven. Zijkrijgen gezel-
schap van een bedrijfstak in
opkomst: een krant. Omstreeks
het begin van deze eeuw en in late-
re jaren vestigen zich op de
Nicuwe Zijds Voorburgwal uitein-

delijk meer dan tien dag- en week-
bladen. De centrale ligging en de
nabijheid van het centraal sl.ation
zullen daarbrj een rol gespeeld
hebben. Het krantenbedrijf gaat
het karakter van de Nieuwe Zijds
Voorburgwal zodanig bepalen, dat
men komt te spreken van de'Fleet-
street' van Amsterdam, naar
analogie van de Londense kranten-
wtjk.

Het Handelsblad
Reeds in 1825 nestelt het perio-
diek de'Waarenberichten', een
'poging tot verbetering van de eco-
nomische toestand door het
vermelden van handelsmedede-
lingen', zich in een minuscuul
pandje nabij 'De Drie Ravens' en
'De Sint Jacobsschelp'. Al snel
meet het zich een heuse naam aan,
het'Algemeen Handelsblad'. De
zakengaangoed en vergroting is
het gevolg: aangrenzende pandjes
worden geannexeerd en ingericht
als redactie en administra-
tieruimte. Het dagblad heeft dan
reeds haar eerste fusie achter de
rug.Zij heeft de Nieuwe Amster-
damse Courant in haar geheel
opgeslokt. De liberale krant staat
hierin niet alleen: het is een goede
tijd voor Nederland en een tijd-
perk van gestadige economische
en culturele groei. De in opkomst
zijnde media krijgen hun handen
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vol aan de berichtgeving over
's lands welvaren en tegenspoed.
Het kan niet uitblijven dat nog
geen eeuw later de krant een grote-
re vestiging ambieert en die komt
er dan ook: in 1903 wordt het ge-
waagde ontwerp van de architect
A. Cuyper feestelijk in gebruik ge-
nomen.

Al snel groeit de krant verder uit
haar voegen en beetje bij beetje
wordt een aanleunend blok wonin-
gen en bedrijfes opgekocht om
plaats te maken voor een nieuwe
zijvleugel rond 1920. Deze vleugel
representeert alweer een nieuwe
stroming in de bouwkunst: strakke
baksteen, ramen met ijzeren spon-
ningen, voor opsmuk geen plaats.
De enige concessie aan het verle-
den is de gevelsteen van een van
de gesneuvelde pandjes, die keurig
in de zijgevel gemetseld wordt. Als
een weemde eend in de bijt over-
woekert deze nieuwe vleugel
gedeeltelijk de reeds bestaande
18e-eeuwse bebouwing. De volgen-
de dertigjaar leven bewoners en
neringdoenden in hun kleine
behuizingen rug aan rug met hun
groteske buur.

In de jaren vijftig buigt wederom
een eigentijdse architect zich over
de jongste uitbreidingsplannen van
het dagblad. Een tweede vleugel,
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volgens de laatste mode vol luch-
tigheid: glas en licht, wordt de
nieuwe begrenzing van de smalle
steeg het Keizerrijk. Het aldus als
een levend wezen groeiende
Handelsbladcomplex raakt behept
met een allegaartje van bouwstij-
len, waardoor zij misschien wel het
lelijkste gebouw in de buurt ge-
noemd mag worden.

De uitbreiding van de krant weer-
spiegelt een tendens die zich
overal om haar heen reeds op
soortgelijke wijze heeft afgete-
kend: de krioelende chaos van het
kleinschalige wonen en werkgn
heeft plaatsgemaakt voor de strak-
heid en overzichtelijkheid van
enorme gebouwen. Naast de reeds
langer bestaande monumentale ge-
bouwen in de omgeving - het
Paleis op de Dam, de Nieuwe
Kerk - herrijzen de ontoegankelij-
ke faEades van het
hoofdpostkantoor, de kasassocia-
tie, het Bungehuis van de
Universiteit van Amsterdam en
nog later de telecommunicatie. In
de jaren zestig lijdt de kleinscha-
ligheid definitief schipbreuk. De
laatste hardnekkige bewoners van
het blok maken plaats voor bedrijf-
jes, veelal toeleveringsbedrijven
voor de krant: een advertentiebu-
reau, een papiergroothandel.
Kleine neringdoenden verlaten

een voor een de binnenstad, niet

meer in staat het hoofd boven wa-

ter te houden in een gebied met

voornamelij k kantoorfunctie.

De krantevestigingen zorgen voor

veel levendigheid op de Nieuwe

Zijds Voorburgwal. Al vanaf het

begin van deze eeuw verzamelen

drommen mensen zich regelmatig

op het trottoir voor het Handels-

bladgebouw . Zij v olgen aandachtig
het laatste nieuws oP de kranten-
pagina's die in de vitrines hangen

en raken in heftige discussies ver-

wikkeld bij het zien van het

treintje dat op de gevel van het ge-

bouw de verkiezingsstand oP de
voet volgt.

In de chaotische periode van on-
treddering en wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog maakt het
dagblad De Waarheid gebruik van
de drukpersen van het Algemeen
Handelsblad; tot 1950 vestigt zij
haar burelen in de Sint Jacobs-
schelp. Ook de medewerkers van
de Waarheid weten regelmatig de
aandacht van het langsloPende Pu-
bliek te trekken. Voor velen wordt
het trottoir van de'Nieuwe Zijds'
een vermaarde plek voor Politieke
scholing en een ontmoetingsplaats
met gelijkgezinden. Zo vervult dit
gebouwencomplex jarenlang een
'intermediaire' functie. Er bestaat

een wisselwerking tussen de
gebruikers van het gebouw en de
gebruikers van de straat. Het ge-

bouw is letterlijk een'medium',
iets dat benut wordt om (mee) te

communiceren. Tegelijkertijd rol-

len duizenden kranten per dag van

de persen en verlaten het gebouw

via de lopende banden die recht-

streeks hun lading stapelen oP de

klaarstaande wachtwagens oP

straat.

Vanaf 1975 herbergt het Handels-

bladcomplex, dat inmiddels het

hele blok beslaat, geen dagblad
meer. De toenemende
verkeersdrukte en parkeerproble-
men in de binnenstad hebben
uiteindelijk geleid tot een zeer on-
gunstige ligging: grote bedrijven
zijn nauwelijks nog te bereiken
voor werknemers en klanten. Stuk

voor stuk verhuizen de grote con-

cerns naar de rand van de stad. De

dagbladen van de Fleetstreet vol-

gen dit voorbeeld. Als een van de

laatsten vertrekt het Algemeen
Handelsblad: na een fusie met de

Nieuwe Rotterdamse Courant ofte-

wel het NRC, wordt Amsterdam

definitief de rug toegekeerd. Een

kolossaal gebouw achterlatend.
Niet zozeer de opstallen, als wel

de dure grond daaronder door de

unieke ligging in het hartje van de

binnenstad, trekken de aandacht
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van speculanten en pro-
jectontwikkelaars. Het is de tijd
van de city-vorming: de binnenstad
raakt ten prooi aan grootse visioe-
nen naar Noordamerikaans model.
Terwijl de opstal verloedert tot
een troosteloze en onaantrekke-
lijke moloch, wisselt haar eigenaar
in drie jaar tijd twee maal. De Lim-
burgse bouwgigant Wilma BV
wordt vervolgens de gelukkige ei-
genaar voor zo'n slordige 2,8
miljoen. Zij ontwikkelt plannen
die geheel in overeenstemming
zijn met de mode van die tijd:
sloop van de onrendabel geachte
bebouwing, daarvoor in de plaats
een nieuwbouwblok luxe-apparte-
menten of kantoren, op de begane
grond aantrekkelijke winkel, groot-
schalige horeca-gelegenheden of,
zoals in dit geval, een speelautoma-
tenhal. Maar in diezelfde tijd is het
eveneens mode om te kraken...

In de kraakperiode wordt het ge-
bouw -mede door de vele
uiteenlopende gebruikers, de enor-
me complexheid en
onoverzichtelijkheid van het pand
en haar centrale ligging, een
knooppunt van legaliteit en illegali-
teit. Het gebouw kent tientallcn
verborgen trappenhuizen, kruip-
door-sluip-door-gangetj es,
inpandige en voor onbekenden
nauwelijks te ontdekken vertrekjes
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en loze ruimtes. Politie-invallen
hoeven nauwelijks gevreesd te wor-
den, daar de angst van politiezijde
voor de krakers en de onoverzich-
telijkheid van het pand volledig in
hun voordeel werken.

De kraakbeweging doorbreekt
haar afhankelijkheid van de 'bur-

gerlijke', grootschalige
massamedia door eigen vormen
van communicatie en informatie-
voorziening te creeren. Het
Handelsbladgebouw, in de unieke
positie dat zij op een knooppunt
van doorgangsroutes door de bin-
nenstad is gelegen, wordt gebruikt
voor het verkondigen van talloze
politieke boodschappen. Jarenlang
zendt de Vrije Keyzer haar pro-
gramma's vanuit het
Handelsbladgebouw de vrije ether
in. Door middel van posters,
spandoeken, objecten op het trot-
toir en zelfs hele spektakelstukken,
zoals rond 30 april 1980 (Kronings-
dag) en 21 november 1981 (het
massale verzet tegen de nucleaire
oorlogvoering) geven de bewoners
dit kleine stukje van de binnenstad
een levendige sfeer. Aldus lijdt, on-
danks de volstrekt andere aard van
deze nieuwe gebruikersgroep, de
'straatfunctie' die het gebouw in
de loop van de jaren verwld heeft,
er niet onder. Integendeel, de zit-
tende groep krakers lijkt meer dan

ooit zich uit te leven in technieken

om op weinig conventionele wijze

te communiceren met de voorbij-
gangers op de straat. Zij heeft de

dialoog hervat tussen de straat, de
gebouwde omgeving en haar ge-

bruikers. Door de eigenzinnige
vormen van communicatie tussen

het gebouwencomplex en de straat-
gebruikers worden de rollen nu
omgedraaid: de massamedia geven
regelmatig acte de presence om de
nieuwste spektakelstukken die
zich op of rond het gebouw afspe-
len, te verslaan.

Dit hoofd-
stukje is de
bewerking
van een on-
derdeel van
een filmscena-
rio over het
Handelsblad
complex, in
produktie bij
Jobfilm

'Nieuwe'

hoofgebouw
in de steigers
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Stormen, depressies en hier en daar
een opklaring

Interesse voor de binnenstad
Voor grote delen van de binnen-
stad betekende de komst van
krakers in de beginjaren'80 dat er
weer wat sociaal leven in de buurt
ontstond en dat het proces van
leegstand, steeds minder mensen
op straat, verval van panden, werd
gekeerd. Door de kraakacties is de
nieuwbouw van sociale huurwonin-
gen weer op gang gekomen, zowel
in stadsvernieuwingsbuurten als in
uitbreidingsgebieden. Koopwonin-
gen werden nauwelijks gebouwd,
in die sector kwam nog veel leeg-
stand voor. Bovendien gold (en
geldt) de woningnood vooral voor
mensen met een laag inkomen.

Tot ver in de jaren '80 heeft 'het

bedrijfsleven' nauwelijks interesse
in de binnenstad. Zo blijft het
nieuwbouwproject tegenover het
Rijksmuseum, waarvoor in 1980-8L
het kraakpand de Grote Wetering
werd ontruimd, jarenlang wijwel
leegstaan.

De nieuwbouw van hotels zet wel
door, ten koste van kleine, goedko-
pe hotels, zodat er geen groei

6

maar verschuiving in deze sector
plaatsvindt. Rond het Centraal Sta-
tion ontstaat een hele gordel van
peperdure hotels, waarvoor onder
andere het kraakpand Wijers moet
wijken.

De ontwikkelingen rond caf6's en
restaurants speelt zich vooral in en-
kele straten aft Leidsebuurt,
Reguliersdwarsstraat, sommige
straten in de Jordaan, enkele
straades tussen de grachten. In die
laatste straatjes komen ook allerlei
dure, gespecialiseerde winkels tot
bloei.

Aankoop en verbouw
kraakpanden
Al met al werd daarmee de binnen-
stad niet uit het slop getrokken en
hadden de meeste eigenaren van
gekraakte of leegstaande panden
in de binnenstad daar nog steeds
geen eigen bestemming voor. Ver-
bouw tot luxe-appartementen leidt
meestal tot onbetaalbare verkoop-
prijzen en dus tot leegstand. En
daarom blijven vele panden jaren-
lang gekraakt of komen na
ontruiming weer leeg te staan.

Mak voor Koninginnedag L980, de
kroning van Beatrix, ging de ge-

meente Amsterdam over tot de
aankoop van de eerste serie kraak-
panden. Eind jaren'70 had zij de
eerste'legale' panden verbouwd
voor jongerenhuisvesting. De aan-
koop van kraakpanden voor dit
doel was nieuw en door acties afge-
dwongen. Na de nodige
startmoeilijkheden wordt in de
loop van de jaren '80 het aankopen
van kraakpanden voor de verbouw
tot wooneenheden een vast onder-
deel van het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid. (Net zoals
het aankopen van particuliere
huurwoningen, om die vervolgens
op te knappen, daar een onder-
deel van is.) Zowel de
aankoopprijs als de verbouwkos-
ten zijn daarbij aan strikte grenzen
gekoppeld.

In de binnenstad zijn inmiddels
meer dan 100 voormalige bedrijfs-
panden omgetoverd tot 1900
wooneenheden met betaalbare hu-
ren.

Stedelijk elan
In navolging van enkele buiten-
landse steden gaat ook
Amsterdarn, vanaf L985, speciale
aandacht aan haar'image' beste-
den. De campagne "Amsterdam
heeft 't" wordt gelanceerd en er

wordt een poging ondernomen om

de Olympische Spelen hierheen te
halen. Of hierdoor het 'stedelijk

elan'ontvlamd is, blijft een waag,
maar in de tweede helft van de ja-

ren'80 groeit de belangstelling
voor de binnensteden. De waag
naar koopwoningen in de binnen-
stad neemt toe, sommige plekken
krijgen ineens het predikaat'wo-
nen op stand'. Delen van de
binnenstad worden chique en tren-
dy, wat betekent dat mensen met
geld daar het beeld en de ruimte
meer en meer gaan bepalen.

Eind 1988 verandert de prioriteit
van de volkshuisvesting. Naast het
oude adagium: bouwen voor de
lage(re) inkomens legt de gemeen-
te prioriteit bij het bouwen van
meer koopwoningen. 'Wonen naar
Wens' heet het boekje waarin wet-
houder Genet z'n ideedn over
meer koopwoningen in Amster-
dam uit de doeken doet. Iedereen
moet in Amsterdam naar wens
kunnen wonen, dus naast de be-
staande aandacht voor sociale
woningbouw ook gesubsidieerde
en vrije-sector koopwoningen.
Menging is daarbij het tover-
woord: op buurtniveau moeten
alle inkomensgroepen onderdak
kunnen vinden. Dat ruim de helft
van de bevolking van Amsterdam
tot de laagste inkomensgroepen
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behoort en dat die mensen de wo-
ningnood het scherpst voelen (zie
de 60.000 urgent woningzoeken-
den op de wachtlijst van de
Gemeentelijke Dienst Herhuisves-
ting), lijkt uit het blikveld
verdwenen. Het Rijk heeft de mo-
gelijkheden Yoor Amsterdam om
sociale huurwoningen te bouwen
de laatste jaren drastisch terugge-
schroefd en eiste dat Amsterdam
een gigantische hoeveelheid koop-
woningen bouwde. Morrend paste
de gemeente zich daarbij aan.

Nog geen L0jaar nadat het geronk
van de tanks in de straten van Am-
sterdam is verstomd, is de
aandacht voor de woningnood
wijwel verdwenen en werpt het
stadsbestuur zich op voor de huis-
vesting der welgestelden. Politici
zijn blijkbaar kort van memorie of
hebben een beperkt leervermogen.

Prijzen omhoog
De afgelopen jaren werden enkele
grote projecten in de binnenstad
gerealiseerd: de Stopera, de Optie-
beurs en een nieuwe toren van de
Nederlandse Bank zijn slechts een
paar voorbeelden. Rond het
Leidseplein zijn nog twee giganti-
sche projecten in de maak: het
grootste Casino van Europa, en
het Byzantium, het duurste
woningcomplex van Amsterdam
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(prijzen per appartement van /
700.000 tot1.,2 miljoen gulden). In
discussie is nog een metrolijn
Leidseplein - Centraal Station.
Daarnaast wordt het voormalige
Hoofdpostkantoor omgetoverd tot
een soort superdeluxe Bijenkorf.
In de IJ-oevers worden de komen-
de jaren miljarden gepompt.

Mondjesmaat worden nog
(kraak)panden aangekocht voor
verbouw tot sociale huurwoningen.
De politieke prioriteit ligt elders.
Door de verminderde leegstand en
de invoering van de Leegstands-
wet (waardoor krakers anoniem
gedagvaard kunnen worden)
wordt er ook veel minder ge-
kraakt. Daar waar de gemeente
nog wel (kraak)panden aan wil ko-
pen, lukt dat meestal niet omdat
de vraagprilzen weer teveel oplo-
pen.

De prijzen van onroerend goed in
delen van de binnenstad zijn in
1989 en L990 de pan uitgevlogen.
Voorjaar'90 werd ruim 6 ton ge-
vraagd voor de begane grond plus
souterrain van (voormalig kraak-
pand) Singel L14; een prijs die het
hele pand twee jaar daarvoor nog
niet deed. De prijzen schieten
steeds verder 'over the top' en wor-
den nog betaald ook.

Toch worden minder nieuwe kooP-

woningen gebouwd dan van het

Rijk zou mogen: in 1989 731 Pre-
niekoop (ten opzichte van 862 die

gebouwd mochten worden), 1132

koop met eenmalige Premie (ten

trpzichte van 1244 toegestaan) en

slechts 100 in de vrije sector. Door

de stijgende re nte zijn de woonlas-

tcn te hoog geworden voor vecl

mcnsen die voor een PremiekooP-
woning in aanmerking komen.

Daarnaast bli jken koPcrs alleen

belangstelling te hebben voor de

mooiste plekjes en die zijn nu een-

maal niet op grote schaal voor

handen.

Beleggers in de watten

Ondanks deze tanende belangstcl-
ling wil de gemeente dat er de
komende jaren (  l99 l -1993) 5100

woningen in de vrije sector ge-

bouwd gaan worden. In de
binnenstad moeten er 1600 komen

te staan. Meer aandacht dus voor

dc hoogste inkomensgroePen, die
voor een decl van buiten de stad
zullen komen. Maar de Projcct-
ontwikkelaars en beleggers, die
deze woningen moeten gaan bou-
wen, kijken de kat uit de boom.
Nicmand wcct hoe groot de
hclangstcll ing voor koopwoningcrr
nu procies is, in wclke prijsklasse,
cn hoc gcvoclig dic vraag is voor
zakcn als rontc-t>ntwikkcling. Hct

Reclame
6 TIJ, ysntec\tocd3t, allc bler ln,

J Amstcrdrn lcl loog0 t Eslea,
bent vcrrutwoordcllrl Yoor dc dood
v8tr onra vliidtda! ln Nlc$|tlof an
El S.lvdorJ
Dat Jt rt Gr dEq ftr hd A!.d-
katD+ op ccn boral .ba b bcrtttlld
ain itc bultctrLnt ''rri ccr batb.
veri[cplna irn bo3 toetDdltr
NBc-Handcliblrd:ctottl .rn &
Nteurdrd! VoortBrtld In An!-
stcrdam.
oc sthnstc rcclamc'nrrtcr hrd
aeen betarc ltlcl lunncn bcdcnlci
om Gen boodF.hoD ondor hct oog
van ztr 'doelsro€D' tc bacfr!.n.
Waar in A,Ister|lrn lgD.D EcqE
Amerlbrlcn rond, hun ccr{srasdq
blikten bclrtellnf s gcrtcht ott Csl6;
togrondiq. strertnrnbordfes eq
steecschoor, drn jdct d5ir, |l brtr
tje stad, vlel bil dc Drtr? t:r
Nee, de Jon;ens cn nclsfcs dle dlt
pand bevolhcn zullcn het not vir
scboppcn.
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is tevens dewaaghoe lang die
belangstelling duurt; een kenmerk
van een trend is immers dat hii
snel weer over is.

Wil de gemeente dat er meer
koopwoningen komen, dan moet
ze beleggers en projectontwikke-
laars nog meer in de watten
leggen. Dat betekent locaties ont-
wikkelen, aan promotie doen,
risico's overnemen. Maar wat blijft
er over van menging van dure en
goedkope woningen in de binnen-
stad wanneer de gemeente alleen
mikt op koopwoningen? En wan-
neer storten de koopprijzen weer
in?

Frustratie en jaloezie
In diverse bladen is de afgelopen
tijd flink gekankerd op krakers
' die zichzelf van luxe residenties
voorzien' (Haagse Post, 9 juni
1D0). Vele gelegaliseerde en ver-
bouwde kraakpanden staan
immers vaak op plekken die nu
goud waard zijn. Mensen met geld,
die zich in de binnenstad een dure
koopwoning willen aanschaffen,
zien dat daar ook sociale woning-
bouw staat. Dat maakt ze jaloers.
Op stand wonen moet geld kosten
en een bepaald type mensen aan-
trekken. Tussen'ons soort
mensen'wonen her en der ook
mensen met een laag inkomen: it's

70

a shame.

Dat die (voormalige kraak)panden
anders een decennium lang leeg
hadden gestaan, met alle gevolgen
vandien voor pand en omgeving,
vergeten dit soort critici even.
Eveneens zienze over het hoofd
dat de gemeente deze panden
voor de toenmalige lage marktprij-
zen kon kopen. Prijzen die pasten
binnen de aankoop-budgetten
voor sociale woningbouw.

Gevaren
De sociale woningbouw in het cen-
lrum van de stad heeft de wind
niet mee. Het kraken is moeilijker
geworden, de aankoop van ge-
kraakte panden stagneert en de
sociale woningbouw moet concur-
reren met de koopsector. De
eenzijdige nadruk op bepaalde de-
len van de binnenstad werkt
evenmin positief. Vijf jaar aan-
dacht voor de Zeedijk heeft wel
erg veel geld gekost maar weinig
vruchten afgeworpen.

Hetzalzelfs moeilijk worden om
de komende tijd de goedkope
woonruimte die er in de binnen-
stad is, vast te houden.

Zo zijn er vergevorderde plannen
van de regering om de huurhoogte
' f lex ibeler 'Le maken.  Ecn wonins-

bouwvereniging mag dan binnen
haarbezit met de huurverhoging
varieren. Gewilde, mooi gelegen
woningen krijgen een extra huur-
verhoging, moeilij k verhuurbare
woningen een lagere huurverho-
ging. Injargon hce( dat
'huursombenadering' en het zal

duidelijk zijn dat huurwoningen in

de binnenstad hierdoor het gevaar

lopen snel op hoge huren uit te ko-
men. Betaalbaarheid afgelopen.

Een andsr regeringsplan heeft te
maken met de financiele positie

van woningbouwverenigingen en
gemeentelijke woningbedrijven.
Deze verhuurders moeten in de
toekomst een deel van de renova-
tie van hun panden uit eigen
middelen betalen en lopen tevens
grotere financi0le risico's omdat
het rijk renteverhogingen niet
meer compenseert. De mogelijkhe-
den voor woningbouwverenigingen
om hun woningen te verkopen wor-
den tegelijkertijd verruimd. De
opbrengst stelt hun linanciele posi-

tie veilig. Ook hier dreigt weer een
groot gevaar voor ds sociale huur-
woningen in de binnenstad. De
woningen liggen vcelal als losse
plukjes verspreid ovor de hele bin-
nenstad en zijn voor veel gcld zeer
goed te vcrkopen.

Het derde gcvaar wat dc bctaal-

baarheid bedreigt is van geheel an-

dere aard. In steden als New York,

Londen en Parijs blijkt een deel
van de sociale huurwoningen ille-

gaal doorverhuurd te worden voor

woekerprijzen. Ook in Amsterdam
zijn mensen bereid een veelvoud
van de sociale huurprijs neer te
leggen voor een woning in de bin-
nenstad. Wanneer aan
doorverhuurpraktijken geen einde
komt is het gedaan met de betaal-
baarheid van sociale
huurwoningen voor mensen met
lage inkomens. Het is van het aller-
grootste belang dat, allereerst via
het interne beheer, dit in de
voormalige kraakpanden voorko-
men wordt.

Vroli jk en veelkleurig
Vanuit de nu reeds bestaande pan-

den kan een vrolijke low budget
cultuur ontstaan. Dat zou de be-
langrijkste bijdrage van
gclegaliseerde kraakpanden aan
de binnenstad van Amsterdam
mosten zijn; dat er ook mensen
wonen, werken en leven met lage
inkomens, met verschillende etni-

sche en culturele achtergronden,
dis ook iots (anders) van deze om-
gcving weten te maken. Dan pas is

er echt sprake van een veelkleuri-
ge, gcmengde binnenstad.

Dit hoofd-
stuk val t

onder vel'arrt-
woorde-
l i jkhe id
van het

Amsterdams
Stcunpunt

Woncu

] I



Morgen

Het NRC-complex wordt bevolkt
en bewerkt door een groep men-
sen van verschillend pluimage: een
honderdtal individuen die op dui-
zend-en-een verschil lende
manieren in het leven staan en ie-
der hun eigen talenten en
capaciteiten hebben. In feite een
broedplaats voor politieke, socialc
en culturele creativiteit. Een
bclangrijke voorwaarde om dezc
'broedplaats' 

ook structurecl te
maken en niet te laten alhansen
van toeval l ige indiv iducle opi isp in-
gen (om verder te vervallen in hot
losse zand van de gemiddelclc
studenten- of galeri jf lat), is ecn so-
lide intcrne organisatie. Maar de
hcterogone samenstell ing vormt
zowel de kracht als de zwaktc van
het pand. Een kracht vanwcse de
lotaal  u i tee n lopcndu indiv iduelc
belangstell ingt:n en activiteitcn die
clkaar op allerlei verschil lende ma-
nieren aanwllen. Een :rwakte
omdat dc vcrscheidenheid aan in-
toressen en opvattingen de
aanleiding kunnen vormcn voor
conflictcn ofvoor hct vcrwatercn
van dc idcelc opzet. Dit ,vcrwate-

rcn'van opzet en doelstell ingcn is
oen voortdurcnd terugkcrend on-
dcrwcrp van gcsprck. Want hoc
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kun je zoveel betrokkenheid vcr-
wachten dat de interne en externe
activiteiten breed gedragen wor-
den en tot iedcrs
verantwoordelijkheid horen? Hoe
voorkom je dat hct leeuwcdecl van
het werk op de schouders van en-
kelen tercchtkomt? Maar hoe
voorkom je tegcli jkcrti jd dar een
klein kliekje actievelingen de
dienst gaat uitmaken zonder recht
te docn aan de anderen? Allemaal
valkuilcn waarvan de bewoners en
gebruikers van het NRC, zoals elk
woon/werkpand, voortdurcnd op
de rand balanceren.

De ideale situatie zou natuurli jk
zijn dat alle bcwoners en bedrijljes
zich evenredig acticf en betrokkcn
opstellen om het pand draaiende
te  houden :  ecn  s i t ua t i c  waa r i n  i c -
dcreen init iaticven ontplooit om
dit stukje stad lecfbaar cn boeiend
t.e maken. Acticf zijn bctekcnt dat
iemand zich enkelc dagdclen per
wcek of per maand inzet voor ecn
commissie. Of dat een ol mccrdc-
re mcnsen op cigen init iaticf
activiteiten ontplooicn van poli-
t icke of kunstzinnige aard in cn
om het pand. Of crovcr schrijven,
praten, donken, om z<l dc maat-

schappelijke discussie over alterna-
ticve vormen van wonen en
werken op gang te houden. Maar
ecn dergelijke situatie is utopisch.
Hct is reeler om van een minimum
aantal bewoners uit te gaan dat
zich in moet zetten om een derge-
li jk pand draaiende te houden
(intern) en om - als onlosmakelijk
onderdecl van de idcologie - naar
buiten te treden met activiteitcn
dic de belangen van het eigen
pand te boven gaan. Wel wordt
van alle bcwoners verwacht dat zij
op zijn minst regelmatig de
huisvergaderingen bezoeken om
mcc te beslissen over zaken die
mct het reilen en zeilen van het
pand te maken hebben.

N{et name de eerstc paarjaar na
tlc kraak waren zccr veel mcnsen
intensief betrokkcn bij dc organisa-
tic van hct NRC. In dc loop dcr
jaren is dit langzaam maar zckcr
minder gcwordcn, dcels omdat
mcnsen de uitputtingsslag met de
qcmeente, waarin ocn klcin groep-
jc onderhandelaars vcrzcild was

{craakt, niet meer konden volgcn,
tlcels door interne conflicten,
clccls door desintcresse. Nu de ver-
bouwing eenmaal achter dc rug is,
hccft cen grote groep enthousiaste
(dccls nicuwe) bcwoncrs het hcft
rvcer in handen gcnomen. Wat zijn
zoal de zaken dic in de nabiie toc-

komst de sfeer in het Handelsblad-
complex zullen bepalen?

Allcreerst is er de toewijzingscom-
missie (TWC). Deze commissie
moet er op toezien dat nieuwe be-
woners - afgezienvan objectieve
criteria tot toelating - zoveel moge-
lijk geselecteerd worden op er:n
zeker e maatschappel ij k e betrok-
kcnheid. Deze betrokkenheid zal
zich onder meer uiten in het zich
acticf inzetten voor een leefbare
(woon)omgeving. In een maat-
schappij van toenemende
vervreemding in wonen en werken
moct het NRC een plek bli jven
waar mcnscn zich waarli jk'thuis'
voelen. Een plek waar men geza-
mcnli jk kiest wie de nieuwe
buurman of buurvrouw is om hct
gevaar van onderlinge isolatic zo-
veel mogeli jk te voorkomon.

Een belangrijk ondcrdeel van hct
'thuis'voelen is de houding van be-
woners ten opzichte van andcre
mensen. Wanneer iemand zich in
het verledcn of het hedcn schuldig
n.raakt aan wanprakti jken als
vcrkrachting of handel in hard-
drugs, of indien ie mand
sympathiseert met ideeen van fas-
cistischc of racistischc aard, zal
dczc nict als bcwoncr gctolcrccrd
wordcn.
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Klok
van

De lijd, hangt
nu aan de

Stadhouders-
kade

Een tweede cruciale activiteit van
de gezamenlijke bewoners is de zo-
genaamde'tientjespot'. Iedere
bewoner stort maandelijks tien gul-
den in een pot waaruit tal van
activiteiten gcfinancier<J worden.
Dit kan betekenen voorzieninqen
voor het pandzel[ zoals grocn-op
het dakterras of een huiskrant. An_
dere keren zal er geldgeschonkcn
worden aan organisaties met ecn
idc€le doelstelling, aan acties van_
uit de kraakbeweging en
dergelijke. Naast deze tientjesrege_
ling wordt er ecn extra pot in hci
leven gerocpcn waarin mcnsen die
in hct NRC willen blijvcn wonen

maar in de loop der jaren meer
z4n gaan verdienen, een extra
'huurbedrag'storten. 

Met dit eeld
kan een woonruimte binnen hit
NRC gefinancierd worden voor
mensen die geen inkomen hebben
of een inkomen ver onder het bij-
standsniveau: een
noodzakelijkheid om de gemeente_
lijke doelstelling van ,lage huren'
alsnog waar te maken, nu zij de hu_
renzelf danig hceft opgeschroefd.

Een ander punt dat veel aandacht
verdient, is de relatie tussen bewo_
ners en bedrij{es. Vormden zij in
de kraakperiode een onlosmake-
lijke eenheid, sinds de bedrijven
de hoge erfpacht mocten opbren-
gen en bedrijfsmatiger draaien, is
het contact tussen bewoners en be-
drijven verminderd. Bewoners
willen de ontwikkelingen bij de
bedrij{es echrer kritisch blijven
volgen en zo mogelijk ingrijpen als
deze te ver van hun eigen ideeen
af komen te staan. Ondanks het
feit dat in de Stichting Werk- en
Winkelruimtes Handelsbladcom-
plex twee van de acht
bestuursleden door de bewoners
zijn afgevaardigd, hcbben bewo-
ncrs het gevocl te weinig invloed
op belcid en toewijzing uit tc ocfe_
nen. Aan dc andcre kant
realisercn bewoners zich te wcinis
dat hct runncn van ecn be drij l jc

nogal wat met zich meebrengt.
Maar al te vaak komt het voor dat
eigenaren van bedrijfies onterecht
met een scheef oog worden aange-
keken. Om het karakter van een
'woorVwerkpand' te behouden, zul-
len beide partijen dus moeite
moeten doen de visie van de ander
te respecteren en daar iets mee te
doen.

Problematischer zal hct wellicht
komen te liggcn met de bedrijfs-
ruimtes waar het gemeentelijk
Grondbedrijf de toewijzing over
heeft gekregen. Alhoewel bij het
'slikken of stikken'-bod van wet-
houder Genet de bewoners
indirect is verzekerd dat de ge-
meente rekening zou houden met
de geschiedenis van het pand (een
'gentleman's agreement'), is dit in-
middels een wassen neus
gebleken. Zij laat financidle priori-
teiten prevaleren. Deze situatie
kan alleen maar verslechteren wan-
neer de ruimtes door het
Grondbedrijf in erfpacht zijn
uitgegeven. Een bedrijf dat er via
het Grondbedrijf eenmaal in zit
kan in een later stadium zelf beslis-
sen aan wie zij de ruimte
doorverkoopt. Dat zou kunnen be-
tekenen dat in de toekomst een
multinational, een speelhal of een
pornoshop het aangezicht van het
Handelsblad ontsiert. De bewo-

ners en bedrijven zijn nog steeds
van mening dat het geh6le bouw-
blok tot het Handelsbladcomplex
behoort, zodat bedrijven die zich
via de gemeente een plek verwer-
ven, door hen aan dezelfde criteria
worden onderworpen. Een vesti-
ging van Heineken (die onder
meer zijn bier via South African
Breweries in Zuid-Afrika ver-
koopt) ging gelukkig op het
nippertje niet door. Als de enige
vestigingsbeperking waar de bewo-
ners een beroep op kunnen doen
de strijdigheid met een gemeente-
lijk bestemmingsplan is, is dit voor
de toekomst een wel zeer somber
vooruitzicht.

Er leven vele ideeen in de hoofden
van de NRC-bevolking. Leuke,
gekke en spannende. Haalbare en
onhaalbare. Goedkope en durc.
Zoals een gemeenschappelij k
transportbusje; groene dakterras-
sen; scharrelkippen; een lichtkrant
met polit ieke en kunstzinnige
boodschappen; een openluchtbar-
becue; een weedplantage;
dakfeesten bij volle maan; giftcn
aan goede doelen.

Een bruisende toekomst van het
NRC klinkt in theorie heel mooi,
in de praktijk zalhet niet altijd van
een leien dakje gaan. Dat zal al-
leen kunnen wanneer er
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verbondenheid tussen de verschil-
lende gebruikers onderling
bestaat. De manieren waarop dit
gestalte kan krijgen, zijn talloos.
Het begint natuurlijk op hct per-
soonlijke vlak: in het trappenhuis,
op het dakterras, op de stoep, in
de winkels. Kortom, zoals dit in
elke straat, buurt of dorp het geval
zou kunnen zijn. Met de toewij-
zingscommissic, de tientjcspot, dc
huiskrant en dergelijke proberen
we echter in het NRC enige extra
facilitciten te ontwikkelen, die aan
dcze verbondenheid kunnen bij-
dragcn. We zullen altijd blijven
streven naar hct behoud van de le-

vendighcid van ons pand, een plek
waar mensen zelf invulling kunnen
geven aan een collectieve manier
van leven cn werken.

Wcrkne mer
van het

Algcmeen
I Iandclsblad

aan de pcrsen


