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Oostpoort op. Gezamenlijk. “Anarchisme is niet hetzelfde als anarchie.”

pand te ontruimen, zoals bij pand
‘Afrika’ gebeurd is”, zegt Hein de
Haan (68) van de stichting Urban Resort. Urban Resort verhuurt in Amsterdam vijf leegstaande gebouwen
in overleg met eigenaar en gemeente
low budget aan jonge creatieven,
waaronder het voormalige Volkskrant-gebouw in de Wibautstraat. De
Haan: “Er staan in deze stad meer
kantoren leeg dan ooit, maar dat
schijnt niemand te deren.”
Tamira Combrink, gemeenteraadslid van GroenLinks, woont om de
hoek: “Zodra bestuurders het woord
veiligheid in de mond nemen, lijkt
elke discussie op te houden. Asbest is
helemaal een toverwoord. Terwijl ze
ook zouden kunnen toegeven dat de
krakers hen ermee confronteren dat
het voor mensen onacceptabel is dat
een mooi pand zo lang door de gemeente verwaarloosd wordt.”
Twee vertegenwoordigers van De
valreep gaan mee naar het stadsdeelkantoor, om vast te leggen dat ze de

rapporten van de inspecteurs te zien
krijgen voordat de gemeente er conclusies uit trekt.
Intussen lopen buurtbewoners de
hele middag af en aan. Ze zijn via
huis-aan-huis bezorgde briefjes uitgenodigd een kijkje te komen nemen.
Voor buurtbewoonster Vera Schaeffer (56) is het weerzien emotioneel.
“Ik heb hier tot 1985 gewoond, dit
was het huis van mijn ouders.” Haar
vader was beheerder van het asiel.
“Het was een zware baan, de mensen
hingen hun honden hier gewoon aan
het hek.”
De omwonenden zijn blij dat ze
eindelijk eens het pand kunnen betreden dat altijd zo wezenloos en gesloten in hun uitzicht stond. “Mensen zijn verbaasd dat je ook gewoon
zelf iets kunt doen”, zegt Justus Uitermark (32), gepromoveerd socioloog. “Het lijkt wel alsof een burgerinitiatief in Nederland normaal gesproken alleen een burgerinitiatief
kan zijn, als het eerst door de over-
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heid bedacht is.” Marina Raymakers,
directeur van het Centrum Beeldende Kunst, gevestigd op hetzelfde terrein: “Ik ben blij dat de krakers hier
een beetje beweging komen bren-

‘Mensen zijn
verbaasd dat je ook
gewoon zelf iets
kunt doen; het lijkt
wel alsof een
burgerinitiatief
alleen een
burgerinitiatief kan
zijn als de overheid
het eerst bedacht
heeft’

gen.” Zelfs op de site van omroep
Powned, eveneens gevestigd op het
terrein, zijn veel reacties mild. Al is
er ook cynisme: “Ga maar lekker kraken als het daar zo smerig is. Veel
plezier jongens.”
Donderdag 28 juli Waarnemend
stadsdeelvoorzitter Thijs Reuten
(PvdA) heeft een brief geschreven
waarin nog eens herhaald wordt dat
aangifte gedaan is tegen de krakers.
Maar ook dat hij ‘zeer hecht’ aan een
‘open en constructief gesprek’. De inspectierapporten zullen worden verstrekt, zodat de krakers het pand indien nodig kunnen aanpassen aan de
eisen. De krakers moeten plannen en
tekeningen bij de gemeente indienen.
PvdA-deelraadslid Simon Deurloo,
die met zijn collega Gery de Boer een
kijkje is komen nemen: “Voor mij is
de kraakwet geen waterscheiding. Elke kraak moet je als geval op zichzelf
bekijken. Deze mensen lijken hier

met goede intenties te zitten.”Gery
de Boer: “Kraken heeft een negatieve
bijklank. Misschien moet er voor dit
soort types maar eens een nieuw
woord komen.”
Zondag 7 augustus Het intensieve
kluswerk begint zijn vruchten af te
werpen. Sommige benedenruimtes
ogen licht en uitnodigend. Op bepaalde plekken is er gestuukt, er zijn
gipsplaten tegen plafonds geschroefd
en oude betimmering is verwijderd.
Een klusdag voor buurtbewoners was
drukbezocht, het gastenboek raakt al
aardig vol.
Het stadsdeelbestuur stuurt morgen opnieuw een inspectie, nu speciaal voor de asbest. “De lijst van veiligheidseisen waar we op aangesproken werden krimpt, dus moet er met
spoed gekeken worden naar een
nieuw struikelblok”, schrijven de
krakers op hun weblog. “Veel zorgen
baart het ons niet, tot nu toe hebben
we alle tegenslagen overwonnen.”

