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!(raken begon 

met echtparen 

Vorige week werd Generaal 
Vetterstraat 33 gekraakt. Een 
paar huizen verder schreven 
bijna vijftig jaar geleden Jan 
en Babische van Hoften 
geschiedenis als Nederlands 
eerste krakers. 

UZA VAN LONKHUYZEN 

J
aren zestig. The Beatles, het ont
staan van Provo - en een enorme 
woningnood. In Propria Cures 
zi jn de tekenen van de opkomen
de kraakbeweging te zien, vertel t 

socioloog Eric Duivenvoorden, die 
bet boek Een voet tussen de deur 
schreef over krakers. "Een verslagge
ver riep op tbt kraken. Hij had met le
de ogen aangezien hoe weer eens een 
rij woningen in Kattenburg aan het IJ. 
ten oosten van Centraal Station , vak
kundig onbewoonbaar werd gemaakt 
terwijl de slopershamer nog jaren op 
zich zou laten wach ten." 

Het waren Jan en Babische van Hof
ten. 23 en 19 jaar, die met hulp van 
vrienden enkele weken late r een wo
ning kraakten: Generaal Vetterstraat 
33 - vlak bij de laatst geregistreerde 
Amsterdamse kraakactie: Generaal 
Vetterstraat 11 , vorige week. Het ste 
had zich "2 januari 1965 verkleed als 
gemeentearbeiders, met overall s en · 
petten. Via het balkon tikten ze een 
ruitje in. Ze stortten een maand huur 

op een rekening van de gemeente. in 
de hoop dal ze even konden blijven. 

RUa van Haften, dochter van het 
echtpaar: "Mijn moeder schepte er 
tot op haar sterfbed in het ziekenhuis 
over op. Tegen zusters en wie hel 
maar wilde horen, zei ze trots dal ze 
de a llereerste kraker was_ Maar mijn 
vader heeft niks meer met kraken, 
ten minste zoals dat nu bekendstaat. " 

Duivenvoorden: "Het waren toen 
vooral jonge stelletjes of gezinne.n. 
die anders bij hun ouders moesten 
wonen. Alleenstaande jongeren kwa
men al helemaal nergens aan de 
bak." Het woord kraker ontstond 
trouwens pas in 1969, clandestiene 
bezelters werd de groep daarvoor ge 
noemd. 

Omdat het vaker gebeurde dat men
sen illegaal een woning bezetten. 
was het stel verbaasd dat de volgende 
ochtend De Telegraaf op de stoep 
stond. Het artikel over het stel eindig
de met een onbedoelde uitnodiging, 
nameli jk dat er nog veel meer huizen 
leegstonden in de Generaal Vetter
straaL Die avond stonden er drie 
nieuwe gezirmen in de straat, vijf 
meer zouden volgen_ De gemeente 
haastte zich de overige huizen onbe
woonbaar te maken door de daken, 
vloere n en ramen te slopen. 

De bezetting in de Generaal Vetter
straat werd voorpaginanieuws. Kran
ten, televisie en radio kwamen opda 
gen en zelfs een West-Duitse televi
sieploeg kwam langs. 

Achteraf wordt gesproken van de 
eerste kraakactie, omdat de woning-

Babische van Hoften als kraakpionier. 'leschepte er tot op haar sterfbed In het ziekenhuis over op.' FOTO SPAARNESTAD 

nood voor het eerst breeduit over het 
voetlicht kwam_ Zo vertelde 24-jarige 
Jan Stokman : "Mijn vrouw en ik 
zwierven van het ene naar het andere 
huis en woonden voor veel te veel 
geld. Een klein stukje zolder kostte 
us gulden huur, ten.vijl de hoofdbe
woner maar zestig gulden betaalde 
voor het hele pand." 

Du ivenvoorden: "Een enkele com
mentator oordeelde dal de nozems 
uit de jaren vijftig en begin jaren zes
tig volwassen waren geworden en 
zich niet langer lieten wegstoppen in 
kelders en op zolders." Maar volgens 
hem kwam de kraakbeweging pas 
eind jaren zestigecht op gang, toen er 
meer poli tieke druk kwam. 

Een man dieln de kran tenvan hun el
lende had gelezen, bood de Hoftens 
een huisje op de Kattenburgerkade 
aan nadat de politie en gemeente de 
kraak. hadden beëindigd. Volgens 
Duivenvoorden begon voor de meeste 
anderen uit de Generaal Vetterstraal 
de schier uitzich tloze zoektocht naar 
een huis opnieuw. 


