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Op zoek naar sporen van de Nederlandse kraakgeschiedenis en haar
betekenis voor de hedendaagse architectuur wordt het Rijksarchief
voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw deze avond gekraakt.
Met bijdragen van conservator Hetty Berens, onderzoeker Katía
Truijen, architect Ton Venhoeven, onderzoeker en kunstenaar Reinier
Kranendonk en onderzoeker en activist René Boer. Moderator is Flora
van Gaalen.
Deze bijeenkomst maakt deel uit van Architecture of Appropriation, een
onderzoek naar kraken als architectuur van toe-eigening. Hoe kan kraken
– sinds 2010 formeel verboden - worden begrepen als een praktijk met
ruimtelijke implicaties? En wat kan de invloed van de kraakbeweging zijn
op de veranderende praktijk van de architect en de stedenbouwkundige?
Deze handout toont een selectie uit het Rijksarchief voor Nederlandse
Architectuur en Stedenbouw speciaal voor deze avond gemaakt
door conservator Hetty Berens en Stefanie Korrel. Berens is
architectuurhistoricus en bij Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld
verantwoordelijk voor acquisities en collectieonderzoek. Ze maakt
daarnaast tentoonstellingen, publiceert en geeft lezingen. Korrel loopt
stage bij Het Nieuwe Instituut en studeert kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam.
Archive Explorations
Aan de hand van de archieven van de belangrijkste architecten en
stedenbouwers biedt het Rijksarchief voor Architectuur inzicht in de
ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en maatschappij van de
afgelopen 130 jaar. In de 4.000.000 tekeningen, schetsen, maquettes,
zakelijke en persoonlijke correspondentie, foto’s, affiches en verzamelde
knipsels liggen talloze verhalen besloten. Ook verhalen die tot nog toe
verborgen zijn gebleven omdat niemand er nog oog voor heeft gehad.
Voor de Archive Explorations-avonden worden vanuit wisselende
thema’s uiteenlopende mensen uitgenodigd om nieuwe perspectieven te
introduceren.
http://thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl/
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ARCHIEF S. SOETERS

SOET_9509.3.3
Silo Katalogus door de krakers over hun dagelijks leven
in en voor het behoud van de graansilo, 1993
The Silo, Bart Apartment Chamber -1, Workshop Entry & Quay Door, (to
South East), Dave Carr-Smith, juni 1994
ARCHIEF VAN GENDT

Twee graansilo’s in Amsterdam, naar een ontwerp van respectievelijk Van
Gendt en Klinkhamer uit 1897 en van Postma uit 1952, verloren in 1987
hun functie. Sloop dreigde waarna de panden werden gekraakt. Krakers
wisten woonruimten, galeries, werkruimten en ateliers, een bakkerij en
een café in deze silogebouwen te realiseren. Woningbouwvereniging Het
Oosten vroeg Sjoerd Soeters midden jaren negentig voor de verbouw
tot woningen van dit Rijksmonument. Zijn plan werd niet uitgevoerd. In
Soeters’ archief bevindt zich een omvangrijk dossier met initiatieven
van anderen; zoals van architect Van Stigt, wiens ontwerp wél werd
uitgevoerd. Maar ook van kunstenaar/fotograaf Dave Carr-Smith die de
ruimtelijke ingrepen van de krakers uitvoerig fotografeerde, en van het
Berlage Instituut het Silo A Symbiotic Realm-project.

GEND_T177-D1
Plattegrond van de graansilo van de firma Korthals Altes te Amsterdam,
1895

ARCHIEF J.F. KLINKHAMER

SOET_9509.1-04		
Ontwerptekening voor verbouwing van de graansilo door architect Sjoerd
Soeters, 1995

KLIX_B17-1
Graansilo van de firma Korthals-Altes te Amsterdam, 1897
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ARCHIEF P. DE LEY

Al tijdens hun opleiding aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam
streden Paul de Ley en Jouke van den Bout samen met bewoners tegen
sloop van het Bickerseiland en voor behoud van betaalbare woon- en
werkruimte in de binnenstad. Het betekende een totale ommekeer in het
beleid van het stadsbestuur en het begin van de stadsvernieuwing.

LEYP_205-7
LEYP_F20-1
Feest in het buurthuis na de eerstesteenlegging voor Bickersgracht 7072, september 1973. Uiterst rechts Paul De Ley, naast hem Jouke van
den Bout. In het midden de acteur Berend Boudewijn.

LEYP_2-4
Woningen aan de Bickersstraat van ‘bouwkundig adviseurs van het
buurtkommitee Westelijke-Eilanden, Paul de Ley en Jouke van den Bout’.
Opdrachtgever is woningstichting Lieven de Key.

LEYP_205-8
Buurtbewoners willen voor Uilenburg, Rapenburg en Valkenburg
zelf een bestemmingsplan ontwerpen en nemen Paul de Ley
in de arm. Ze willen hiermee voorkomen dat de gemeente met
rigoureuze ingrepen voor hun buurten zou komen.
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LEYP_205-12

LEYP_205-20
Om tot een bestemmingsplan te komen wordt er eerst een enquête
afgenomen door een werkgroep van het Sociaal-Geografisch Instituut
van de Universiteit van Amsterdam.

ARCHIEF J. VAN DEN BOUT

Door de nauwe samenwerking met krakers zijn er ook veel
kraakbrochures in het archief van Jouke van den Bout aanwezig.

JVDB_D18.1
Handleiding voor krakers. Informatiestencil van de werkgroep
huisvesting van de gezamenlijke aktiegroepen tegen
leegstand. ‘Na het forceren van de deur […] Meubileren,
d.w.z. minimaal neerzetten:- tafel, opgemaakt bed, stoel(en)
kleed, vitrage/gordijnen, bloempotjes e.d.’

JVDB_D18.2-12
Brochure Nood kraakt wet, 1976
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ARCHIEF H. DE HAAN

Architect Hein de Haan deed veel renovatieprojecten in samenwerking
met krakers en de toenmalige bewoners van de panden. Om dit
hergebruik in goede banen te leiden legde hij de bestaande toestand tot
in detail vast via fotografie en ontwikkelde hij uitvoerige vragenlijsten.

HEDH
Vragenlijst voor bewoners van het gekraakte pakhuis Wilhelmina in
Amsterdam, 1998

HEDH
Foto’s uit het archief van Hein de Haan met in viltstift ruimteaanwijzingen.
In deze ruimte staan de vlotten van provo-kunstenaar en bewoner Robert
Jasper Grootveld.
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