
Dat is één vaD dc xardigste zinnen uit
het heel prettis seschÍc!cn boekje
van Rob Heukels en ,{nnene Smol
ders over de Kinkerbuuí: D. r,c
lers"boo ! nn .etl buun.1 F.eÍt
goed geschreven verhaal over een
weinig vreugdevolle penode van
twdal jtur ellcndc in de A rsterdam-

nersparticipatie
en stadsvernieuwing
-Ee vtn d? autulis.\te erltni!s?nta
le.iuro .esti!< is, Lldt ge.ogt.lfttgeÉ
e leskundiltcn nieÍ n2er op hun
notd \,o en pclooÍl-

de andere dàt nog moel zien. l)us
geen extrafruÍralie s.r.p. over dezc
eigen§ i jze kanttekeningen.

\ieuwe democratie
Democratie is een nogniet zo oud tè
nomccn in Europa. In 1789 wordt de
polilieke democÍatie in FÍanknjk
hcrboren. Ik l&r1 de Engelse demo-
cratie van veel eeÍder(magna chanaJ
nl.Llr buiten beschou\vlng
Die politieke democralie maakt aan
het despotisme (ook he1 verlichte)
een e;nde: Alles voorhet volk. niets
door hct volk'. Maar Àrr lolk wàs
loch nog maar alleen de derde stand.
de bourgeoisie. Adel en geestelijk
heid wcrden teruggedrongen en de
vieÍdc sland (het proielariaat) zou
pÀr veel later, bij de invoering van
hct algemeen kiesÍechr. aan de bak
komen. l)e politieke democralie is
een representatieve democralie. dàt
wil zeggen zij werkt via lertegen'
woordigende lichamen geneente,
provincie, rijk. Politieke paftrje n zijn
d.'.l'1rij onmisbaar.
Na de tweede wereidoo og ontstaat
een nieuwe democratisedns die in de
jarcn zcstig heel duidelijk tot uitins
komt. DemocÍatie beperkt zich niet
tot het s ta:rrkundig leven maar breidt
zich uir tor de ondememing (mede-
zeggenschap in de ondem.n;ng\ra-
den), rot de universireil. rol de scho-
Ien voor voort,:ezet onderwiis. kÍ
zelfs het gezin, waaín de vrouw en
zowaar ook de knrderen eindelijk
voor'vol worden aansezien. Dal is
de directe olbasisdemocÍntie.
Ook darr inspraak (maar dat is nog
maar het berin), medezegsenlchap
(&rn wordt het mener§) ën ze.egen-
schap. Soms is die diÍect. democrs-
tie inderdrÀd írr.., (bir !oorbeeld in
het gezin). vxak echter ook repre-
sentatief: lirr sekozen oi zich zelf
opwerpende vertegenwootdigers
zegaen belangengroepen wat ze vra
8en. willen. eisen.
Rond de jaren zeventis gaan de be-
woners vàn de vcrpauperde buurten
in de -qrolc slcden zich roeren Stnjd
roor stàdsve.nieulring. dat wil zcg
scn zovecl moselijk behoud !an d§
oude buurten die !eftelcÍd moetcn
$orden (woninsen én soononrSe
\ingl n1et behoud vrn de social.
strr.Ír,rrr I horrwen voo| de L.uutr't
en 1!!2, sanering. dr! wil zeggen
kaxlslàg op groolschaiige wijze en
weder0pbl}uw vrn rdeuwe tuindoÍP

achtige buuÍten die geen herinnerina
mecr wekken àan de oudc veftrouw

Lama-taal
De reactie van veel bestuurders en
zeeÍ veei ambtenaÍen ya! (en ir ten
dele nog): Die mensen \l'eten niet
waarover ze praten. ze ziin ondes_
kundig: wij weten wat goed voorhen
is.' Deze wijze ( l) lama-larl kon zo
wesaelopen ziin bij Lodewijk xVJ,
die hetin 1789ookzogoed wist. Nou
ja. zijn hoofd heeft hel sekosl. En in
onze lijd heeft het -geestelijk gcluk
kig - ook nogal wat koppen gekost.
Hetis nu eenmaalde kagiek van vete
polilici en ambtenaÍen dat ze op een
re laat momeflt oP de bammeter kii
ken. Voor hen schijnl de zon ! hel
al lans regent I

Nu derlienjdaÍ later is de modieuze
tÍend van toen. nanlelijk zoveelmo-
selijk behoud vnn de bestaandc wo-
ningvooÍÍaad. zelÍ\ doorgedrongen
tot de centrale overheid en het amb_
lelijk appaÍaat. Daar krlken ze nu

sofze hel zelfhebber uilgevonden.
rel.wiji zc jarenlang tegen semecnte-
bestuurdeÍs en bevolking hebbcn

-sepleit voor groot\chalige kaalslag.
Democratie is niet alle()n een melho
de van besluitvormins in een volks
vcÍtegen',oordigin8 (dc helti plus
éen), maar ook een houd;ng van res-
pect t€senover de minderheden (en

ook de meerderheidll). Maar daar
enboven i\ dcmocmlie eex mogelijk-
heid olll besluurders en amblenaren
in de gaten te houden. hen te con-
lroleren. over hun \chouders nlee te
kijken naar wat ze docn en nalaten.
Hel recht om foei le roepcn. maar
als hel wel goed gàat ook goed zol .

Dat \ ralgt v:in beÍuurders en amb'
leDÀren ccn openheid die ze van na
rure nier hebben. I-Iet is veel voor de
hand liggender om lekkcr eigcnwijs
re zijn erhel volk builcndcdeuÍen
reker van zijn schouder afle houden.
Het vrèa8t ook om besluurders en
ambtenaren die uit hun gemeenle-
huis durven te stappen en naar de
buunen toe te gaan en het gesprek
!om\ de ruzie aàn te gàan.
Het vrà.rgt de bereidhcid tot hcr ne
men van risico s. zeker van de amb
tenàren die hsl ri\ico lopen tu\sen de
wal (de bewoncrs) cn het schip (hun
politieke bàa\) te komen en die er
dlln ook rccht op hcbben door hun
bestuurders r§ $.orden geman-
dateerd én beschermd. ook als zc
evidentc Íöuten maken.
Het vraagl L,m deconcentratie !.rr
hct .rnlbreliik appaÍa:ri naar de
buurlen toe. Ze zittèn d.rar nier te
I \rij ,rnrl.tJin! \tn 1» , tlttt,.b.n t
, ín.rn r,r,r qraifrtur\rndsvemlèu{n! i.
ne Kinkcrhuuír. Il.ukels en SmoLdÈA Iin

Hsr zou verplichle liteÍatuur moeren
zijn voor àlle besluurder! en amb
tenaren d;e zich nlet de stadsler
nieu$ing in een grotere stad gaan be-
zishouden. Ze kunnen dan zien hoe

Niet iedereen is genoodzaakt seer
het wiel uirtcvinden. We mosenbeÍ
wat van de fouten van anderen leren
zonder d ubij te denken dàl z;j
aarlsdom of siech! waÍcn. Bcschre
ven wordt een opcenstapeling van
frustrulies en desillusies. vooral in de
relatie lussen bewoners en aÍrbtena-
ren. De besllurders breryen het er
noc redelijk van af Ook dar is Am

Hct boekje lllat rich lezen als een
roman die.te zeLf ten dele bcbt mee-
gemtukt. Ook in Rotterd
de hefiige legcnsreiiingen tussen bc
woneÉ en besuren met ambtelijk
apparàar. zij het dat datnn na l9l4
snel verbeteÉn8 is ingelredcn. wat
nloei Je doen ()m dergelijke legcn
stellin8en te verm,jdenl Zijn cr àl
gemene richtlijnen !oorte gevcn:r
Vooràt: ik schrijfui( het Rotlerdtm-
\e lnu ook tlàagse) model van coali
lic tlr\\cn bewoners en gemeenlebe-
sruuÍ Dat ;s denk ik niel alleen-
,.lrlismakend. à1 heell hel in ttot-
rerdam gcwerkt. Ook hier zal heMel
Lrnr 'i00 blocmen glan. mailr rncn
moer ii nràni niet kwali.lk nenen
dxt ik die éne bloem nrooi vind en !an
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\!achlen op pseudo-gemcenreraad-
jes (wijkl.rden) met weer politici.
maar s,el op &rnspreekb:rre amb-
lenaren die bereid zijn zich !e iden-
tificeren mer dc bel:ingen van de be-
woners vlakhij.
Dat principe loopt niet uit op cen
ambtelijkc proieclgroep tegenover
bewoners. die kritisch legenoveÍ die
groep bLjven staan. maar op een
pÍojectgroep van gemcngde samen-
stetlins. namelijk amblenaren én
rep.e§entanten van de buu bevol-
king met elk 50t7. stem. Zo'n project-
gÍoep gaal de buur! aanpakken via
planning lplan van aanpak ontwik,
keling bestemmirgsplan. stadsver
nieuwingsplan) en uitvoering (ver
vangende euwbouw en renovàlie
en woonomgevingsaanpak). tn dje
gevallen waar ambrenaren en bewo,
ner! her niet een\ $orden (clar se
beurt mda. lclden, beslsr her Dut;
rieke bestuur
Zijn de !cíegenwuorrlsers \rn dc
helulkina dan uel echr reórcren
tatiefl Meestai wel. àl beh;ren ze
vaak tol polirieke minderheidscroe
pen. Soms niet: daí vallen ze-snel
,loor d( mànJ, $-rnr Je b(\otkrn!
Ir]kt ool o\ cr hun \!houdcrs mec. '
Op deze uiize tunnen repre\en-
t:rtle\e. pohtieke Jemocrxlie en ha-
sisdemocratie complemenrair ziin.
De politjeke democratie heeft Èer
laalsle *,oord, maàr dal woo.d is
beter overwogen t s er veel directe

Deskundigheid
Maar zijn bewoners niet re ondes-
kuodig? Dezefde vraag kan ook se-
steld worderoverbestuurders. Maar
bewoners zÍn dan ook veÍstandig als
ook zij hun deskundigen om advies
vragen. De gemeente moet daÍ ook
akkoord gaan met het benoemen van
bewonersdeskundigen (technisch en
sociaal) die door de gemeente wor-
den betaald.
Zijn dan ale problemen opgetost?
Neen, bij voorbeeld niet her woon-
lastenprobleem, de betaalbarehuren
en de gasprijs. Ook niet de vraag of
het wel verantwoord is zoveel wo,
dngen te handhaven: of er nu wel of
nieÍ gebouwd moet worden voor be-
jaarden, kansamen en alternarie-
ven. Of her stedelijk belang en her
buurtbelang r et strijdig met elkaar
íkunnen) zijn. Of er geen andere dan
bewoneÍsbelangen, bij voorbeeld
bedrijfsbelangen zijn. Of het ver-
keersbelang wel gediend is.
Als we moeten wachten tor alles echt
op een rijtje staat en het algemeen en
het bijzonder belans oprimaat ziin
gedienrl, dan sterven we in b;-
stuurlijke en organisalorische
schooDheid. I


