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25 jaar Agora Europa, 1990-2015
Agora Europa is ontstaan in het jaar dat honderdduizenden mede-burgers in Oost- en Midden
Europa met terugkerende demonstraties de meest vreedzame omwenteling naar een regime
met meer vrijheid en gerechtigheid realiseerden. Die demonstraties vonden plaats op pleinen.
Een plein waarop de volksvergadering bijeen kwam symboliseert ook de eerste democratie (in
de zin van demos kratos = “het volk regeert”) in het klassieke Athene.
Agora Europa was en is vooral een idee. De idee dat de democratie steeds weer zichzelf moet
vernieuwen en dat het beste kan doen door haar eigen cultuur te vernieuwen en te
veranderen. Een ideaal dat je na kunt streven, maar dat pas betekenis krijgt door de mensen
die aan dat ideaal willen meewerken in de vele projecten die Agora heeft ondernomen
De projecten lopen in die 25 jaar uiteen van het organiseren van conferenties en campagnes
tot het opzetten en begeleiden van interactieve processen en het ondersteunen van
burgerinitiatieven. We hebben onderzoek en advieswerkzaamheden verricht en eigen culturele
producties en publicaties uitgebracht. Daarnaast hebben we de opgedane kennis en
ervaringen kunnen overdragen via trainingen en cursussen en via internationale projecten, die
hebben geleid tot de oprichting van een zusterorganisatie Agora Central Europe die ons qua
personele omvang en projecten inmiddels overvleugelt.
Vrijwel alle projecten hebben we alleen kunnen uitvoeren dankzij intensieve samenwerking
met andere maatschappelijke organisaties en individuele personen die zich met ons willen
inzetten voor de publieke zaak. Alle projecten zijn ofwel in opdracht uitgevoerd of konden door
de kwaliteit van hun opzet rekenen op financiële bijdragen van overheden, maatschappelijke
organisaties en bedrijven die met ons de vernieuwing van de democratie willen ondersteunen.
Wij zijn hen allen zeer erkentelijk. Een lijst van samenwerkende partners en sponsors is
opgenomen in een bijlage bij deze publicatie.
De projecten zijn gerangschikt in de voornaamste werkvelden die Agora Europa bestrijkt en
zijn geboekstaafd en geïllustreerd door Annemarie Wijn en Carmen Flagiello. Voor de
liefhebbers zijn meer uitgebreide beschrijvingen van vele projecten ook te vinden op onze
website www.agora-europa.nl.
Achter al deze projecten staan de duizenden actieve burgers die ieder op hun eigen wijze
invulling hebben gegeven aan de gemeenschapszin en het burgerschap die de echte
democratie belichamen.
We dragen dit boekwerkje op aan al die medeburgers en medestanders die samen met Agora
Europa werken aan een meer duurzame en democratische samenleving.

Eisse Kalk
oud-directeur Agora Europa

Annemarie Wijn
secretaris Agora Europa
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De terugkeer van een verloren zoon…
Agora Europa is het afgelopen jaar weer versterkt met de terugkeer van Niesco Dubbelboer.
Hij was eerder directeur in de periode van 1995 tot 2003, maar vond het daarna nodig om via
de landelijke politiek te proberen de wereld te verbeteren. Na twaalf jaar hebben Niesco en
Agora elkaar weer gevonden en de draad op moderne wijze weer opgepakt.
Interessantste ontwikkeling van de nieuwe tijd vindt Niesco de opkomst van buurt en burger
initiatieven. Als een nieuwe generatie democratisering, na de inspraak in de jaren 70 en de
interactieve beleidsvorming in de jaren 90, is er nu sprake van een maatschappelijke bottom
up beweging.
De roep om meer democratie op de universiteit is hiervan een manifestatie. Mensen willen
eigenaarschap op hun domein, of dit nu de professionals zijn die moe zijn van de
doorgeschoten controle en het wantrouwen dat daar achter schuilt of de flatbewoners die
zeggenschap willen over de besteding van servicekosten of buurtbewoners die zelf een
buurthuis of zwembad willen beheren.
Er is in die zin sprake van een sociale democratie, waar de politieke democratie en in ieder
geval de formele instituties ervan bij achter blijven.
Vorig jaar is hij bij Agora bezig geweest met een aantal projecten waarvan de grootste
MaakdeBuurt Amsterdam was.
In 2015 heeft Agora hier een landelijke follow up aan gegeven met het project De Werkplaats
MaakdeBuurt.
Met Pakhuis de Zwijger werken we de ervaringen en die lessen weer uit in de richting van de
Europese top in Amsterdam in 2016 onder de naam New Europe Citizens Summit.
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25 jaar Agora Europa, 1990-2015
Interactieve / open plan processen op verschillende
schaalniveaus en rond diverse thema’s
Het Agora Participatie Traject
Wijkniveau
Stad/Dorp

Regionaal
Landelijk

- Heinekenplein (Amsterdam), Schaakwijk (Utrecht), Wijnbergen
(Doetinchem)
- Utrecht City Project, Het kan Verke(e)ren (Groningen), Wibautas (Amsterdam),
Toekomst Amsterdamse Binnenstad, Anders en Beter (Leersum), Centrumplan
(Woubrugge), Wijk- en dorpsgericht werken (Hoogeveen)
- plattelandsontwikkeling in de Achterhoek, Mainport Rotterdam,
Nieuwe Hollandse Waterlinie
- 5e Nota Ruimtelijke Ordening

Het Agora Participatie Traject (HAPT): 1995
Het IPP/Agora model voor interactieve beleidsvorming is door beide organisaties samen met
Eric Berman ontwikkeld en sinds 1995 op verschillende beleidsterreinen en schaalniveaus in
praktijk gebracht. Het omvat een stappenplan waarbij raadsleden de bewoners van hun
gemeente bellen en hun agenda inventariseren. De uitkomsten worden besproken op een
bijeenkomst die de start vormt van een interactief proces, afgesloten met een raadsbesluit.
Schaal: Het model is in de praktijk toegepast in wijk, dorp, stad, streek, provincie en op
landelijk niveau in binnen- en buitenland. Vanaf het begin van het proces (6 tot 12 maanden)
worden de verschillende partijen bij de besluitvorming betrokken. De deelnemers leveren
naast de belangenbehartiging ook een bijdrage aan de belangenafweging voor een
gezamenlijk voorstel of plan, waarover in een democratisch gekozen orgaan besloten wordt.
Een uitgebreide toelichting op de fasen van HAPT vindt u op www.agora-europa.nl.

Wijkniveau:
Heinekenterrein, Amsterdam: 1989 – 1990
De herontwikkeling van de oude Heineken brouwerij in de Amsterdamse Pijp is het eerste
interactieve participatieproject van Agora Europa. De financiën die dit opleverde, vormt het
startkapitaal van de stichting, die in 1990 wordt opgericht.
De open werkgroep Heinekenterrein maakt onder leiding van Eisse Kalk, hoofd van het
Bureau Bestuurscontacten van Amsterdam, een stedenbouwkundig plan en een financieel
programma van eisen. Het resultaat is het Marie Heinekenplein met een hoge bebouwing van
woningen en kantoren met onderin winkels en een grand café. 2000 m2 Vloeroppervlak is
gerealiseerd tegen een lage huurprijs voor sociaal-culturele doeleinden (balletacademie).
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Schaakwijk, Utrecht: 1993
Bij de renovatie en herstructurering van de wijk Schaakwijk in Utrecht hebben de
medewerkers van Agora Europa kennis van stedelijke vernieuwingsprocessen gekoppeld aan
culturele producties om bewoners te ondersteunen. Bijvoorbeeld door de documentaire
‘Koeien met gouden horens’ en de meezinger ‘het Schaakwijklied’.
Met behulp van het Bewoners Zelf Onderzoek zijn de meningen van bewoners over de
toekomst van hun wijk naar voren gebracht. De bewoners konden uiteindelijk zelf kiezen voor
verhuizen (met inrichtingspremie voor de nieuwe woning) of blijven wonen in de buurt.

Wijnbergen, Doetinchem: 1998
Bij de planontwikkeling voor 1000 nieuwbouwwoningen voor de wijk Wijnbergen in
Doetinchem zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied geïnventariseerd. Een
fietstocht/schouw aan de hand van een schouwkaart heeft de bestaande kwaliteiten en
belemmeringen en zaken die veranderd moeten worden duidelijk gemaakt. Tevens is een
eerste discussie gevoerd over de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling en
inrichting van het gebied. Dit vormt de basis voor het stedenbouwkundig plan voor deze
nieuwe woonbuurt.

Stads- en Dorpsniveau:

Utrecht City Project: 1993
In het kader van de Agora-debatten over het Utrecht City project is op basis van de
opvattingen en meningen die uit de debatten en interviews met diverse Utrechtse
groeperingen naar voren komen, een maatschappelijk program van eisen opgesteld. In het
eerste Agora Europa stadsdebat in Utrecht heeft het STUT Theater, bestaande uit
wijkbewoners, onder regie van Agora Europa medewerker Anna Spohr een speciaal voor die
gelegenheid geschreven toneelstuk uitgevoerd in het Academie theater.
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Het kan Verke(e)ren, Groningen: 1995
In een open planproces geven meer dan 5000 ‘stadjers’ via een opiniewijzer en in
werkgroepen hun mening over het toekomstige verkeersbeleid van de gemeente Groningen.
Zoals veel vaker het geval zal zijn, werken het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), waarvan
Eisse sinds 1994 directeur is, en Agora Europa nauw samen om de combinatie democratie en
cultuur in de praktijk vorm te geven. Het project is afgesloten met een rapport dat de basis
vormt voor het toekomstige verkeersbeleid.

Open plan proces Wibautas Amsterdam: 2001
Agora Europa begeleidt in opdracht van de gemeente Amsterdam het proces dat leidt tot een
masterplan voor de Wibautas, een van de belangrijkste doorgaande verbindingen in de stad
Amsterdam voor het verkeer van Zuid (Amstelstation) naar Noord (IJ tunnel). Aan het proces
dat wordt gestart met wandelingen en verder veel discussiebijeenkomsten en werkgroepen
kent, wordt deelgenomen door bewoners, bedrijven, winkeliers, belangengroepen en andere
betrokkenen. Er worden drie perspectieven ontwikkeld (Stadstraat, Boulevard en
Grootstedelijke as) waaruit het gemeentebestuur een keuze maakt.

Denk mee over de toekomst van de Amsterdamse Binnenstad: 2001
Een marathon van debatten, interviews en optredens op 10 februari 2001. De marathon omvat
een 24 uursprogramma dat begint met een nachtwandeling langs en bezoek aan allerlei
aspecten van het Amsterdamse leven in de binnenstad en wordt vervolgd met een
gezamenlijk ontbijt in het Stadhuis. Het dagprogramma omvat een medialab, columns, standup comedy, een DJ, video impressies van jongeren, streetdance, een toneelstuk door
kinderen, en fototentoonstelling, debatten en interviews. Uitvoering in samenwerking met
Gerrichhauzen en partners (Yung Lie) in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Mogelijke ontwikkelingen tot 2020; de Amsterdamse Binnenstad wordt exclusiever,
toeristischer, huiselijker of anoniemer.
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Leersum Anders en Beter: 2003
In de gemeente Leersum moet een groot aantal voorzieningen worden verbeterd en
vernieuwd; binnen- en buitensport-, educatieve en sociaal-culturele voorzieningen, nieuwe
woningbouwlocaties en een asielzoekerscentrum. Het IPP stelt in samenwerking met Agora
Europa een meerjareninvesteringsplan op in samenspraak met circa 200 burgers in een
interactief proces dat uitmondt in vier keuzemodellen met verschillende ambitieniveaus.
Agora Europa zoekt nog steeds een gemeente(raad) die het initiatief neemt om de gehele
begroting van haar gemeente in een interactief proces met individuele burgers en
belangengroepen voor te bereiden.

Centrumplan voor Woubrugge: 2003
In opdracht van de gemeente Jacobswoude is in Woubrugge een nieuw centrumplan
ontworpen samen met ondernemers, de woningcorporatie, omwonenden, scholieren en
andere belangstellenden. Samen met stedenbouwkundige Foke de Jong wordt een
stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitskader ontwikkeld in soms felle discussies. Zij
vertaalt de argumenten van alle betrokkenen in steeds nieuwe schetsplannen waarin wel een
aantal kwaliteitseisen en randvoorwaarden overeind worden gehouden. Een voorbeeld voor
haar vakgenoten. Het plan vormt de basis voor de besluitvorming in de raad die veel
waardering heeft voor het proces en de resultaten. Uitvoering in samenwerking met het IPP.

Vuurdoop, wijk- en dorpsgericht werken in de gemeente Hoogeveen:
2006
In Hoogeveen vindt in 2006 een uniek samenwerkingsproject plaats. De gemeente, drie
corporaties, het welzijnswerk en de politie hebben samen met meer dan 100 bewoners een
forse stap vooruit gezet in de ontwikkeling van het wijkgericht werken. Dit proces is begeleid
door Joop Hofman en Eisse Kalk. Samen werken zij aan de invoering van aanbevelingen uit
het rapport 'vertrouwen in de buurt', dat in het najaar van 2005 door een commissie van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is gepubliceerd (voorzitter Pieter
Winsemius). Het bevat aanbevelingen om buurtbewoners een buurtrecht toe te kennen, zodat
ze zelf kunnen beslissen over de besteding van middelen om hun buurt te ontwikkelen.
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Regionaal niveau:

Plattelandsontwikkeling in de Achterhoek: 1998-2003

- Eibergen: Hand in hand voor het platteland: 1998
IPP en Agora Europa zetten samen met het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling
Achterhoek (SPA) een project op waarin initiatieven vanuit de bevolking worden ondersteund.
De werkmethode omvat een telefonische raadpleging van bestuurders, raadsleden en
ambtenaren, die ook kleine werkgroepen met initiatiefnemers voorzitten en ondersteunen. Een
tentoonstelling met presentaties van alle 15 projecten wordt ingericht. Raadsleden nemen op
interactieve wijze beslissingen over deze projecten door vooraf met de initiatiefnemers in het
openbaar te discussiëren over de mogelijke bijdrage van de gemeente aan het initiatief.

- Conferentie over plattelandsontwikkeling in de Achterhoek:
1 maart 2001
Samen met de provincie Gelderland, de Regio Achterhoek en het SPA organiseert Agora
Europa een conferentie voor 30 gemeenten in de Achterhoek. Met goede praktijk-voorbeelden
uit heel Nederland zijn bestuurders, raadsleden en ambtenaren geïnformeerd over ervaringen
in concrete projecten en de financiële mogelijkheden en voorwaarden op provinciaal, nationaal
en Europees niveau. Prof. Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit presenteert
de resultaten en aanbevelingen van een onderzoek naar de relatie tussen gemeenten en
initiatiefgroepen in de plattelandsvernieuwing.
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Nieuwe Hollandse Waterlinie: 2001-2002
Boeren, burgers en buitenlui uit het Waterliniegebied stellen zelf een maatschappelijk
programma van eisen op op basis van een Opiniewijzer waarmee burgers hun wensen over
de toekomst van het Waterliniegebied naar voren brengen. In regionale bijeenkomsten worden
burgers verkozen die gezamenlijk een advies opstellen. Bewoners en gebruikers bespreken
dit advies met Statenleden en raadsleden. Fietstochten langs de Linie worden uitgezet en het
maatschappelijk debat wordt afgesloten met een Burgeradvies. Uitvoering:
Agora Europa en IPP, in opdracht van het projectbureau Hollandse Waterlinie.

Landelijk niveau:
Mainport Rotterdam: 1996-1997
In de eerste landelijke Nut en Noodzaak discussie over de voorgenomen uitbreiding van de
Mainport Rotterdam worden de uitgangspunten besproken in zeven regionale werkgroepen in
samenhang met de ontwikkeling van haven- gebieden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en
de verbindingen met het achterland. 5000 mensen nemen deel aan telefonische en
schriftelijke enquêtes, werkateliers en discussies via internet. Drie alternatieven worden
uitgewerkt. Uit een NIPO enquête blijkt dat het merendeel van de Nederlanders een beperkte
uitbreiding wil. Het eindrapport wordt aangeboden aan regering en parlement. Uitvoering:
Agora Europa en IPP, in opdracht van het projectbureau VERM (Min. van V&W, VROM, LNV
en EZ).

5e Nota Ruimtelijke Ordening; Geef mij de Ruimte: 1999-2000
In het kader van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening hebben IPP en Agora Europa de
landelijke discussie Geef mij de Ruimte opgezet en begeleid. Gespreksgroepen in zeven
deelgebieden van Nederland discussiëren over de uitgangspunten voor de ruimtelijke
inrichting van hun landsdeel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van schriftelijke enquêtes,
telefonische meningspeilingen, discussiebijeenkomsten, werkgroepen en een afsluitende
manifestatie waarin de resultaten worden aangeboden aan minister Pronk van VROM en
worden besproken met Kamerleden. Eigen initiatief mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van het Ministerie van VROM.
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Conferenties voor ministeries
Panoramadag voor Rijkswaterstaat
Signalendag voor Ministerie van LNV
Impulsdag voor Ministerie van LNV
Symposion over Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit voor projectbureau Belvedere

Panoramadag voor Rijkswaterstaat: 1997
‘Door de bomen het bos weer zien’ was het motto voor de Panoramadag over toekomstverkenningen, door Agora Europa georganiseerd samen met Stafafdeling Strategie (Q) van
Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van V&W. Een hernieuwde kennismaking, omdat
voor Rijkswaterstaat al eerder 4 videofilms waren gemaakt, getiteld ‘Stormen en Stromen’. De
Panoramadag heeft de vorm van een levend tijdschrift met ruimte voor uitwisseling tussen
aanbieders en vragers, presentaties van in- en externe verkenningen, discussies over zin en
onzin hiervan, debatten over (onbedoeld) gebruik van scenario’s, interviews en workshops
over het gebruik van landelijke scenario’s in de regio.

Signalendag voor Ministerie van LNV: 1998
Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) zegt de schakel te willen zijn
tussen Brussel en Borculo en daarvoor is het nodig de nationale en internationale signalen uit
de maatschappij op te vangen. Het gaat erom de signalen niet te dempen, maar te versterken
en daar nieuw beleid mee maken. Samen met het IPP en medewerkers van het ministerie
heeft Agora Europa uit stad en platteland, boeren, burgers en buitenlui uitgenodigd om
alarmerende of hoopvolle signalen af te komen geven. Onderdeel van de Signalendag was het
organiseren van een High Tea; met directeuren, staatssecretaris en minister van LNV als
gastheren/gastvrouwen.

Impulsdag voor Ministerie van LNV: 2001
Het Ministerie van LNV probeert met wisselend succes signalen uit de maatschappij op te
vangen en om te zetten in impulsen voor vernieuwing. Daarbij is Agora Europa al eerder
betrokken geweest (zie Signalendag). Op 27 november 2001 resulteert dit in een conferentie
over het Ministerie van Voedsel en Groen in de Passagiers Terminal Amsterdam waar een
grote variatie aan workshops is georganiseerd. Deze illustreren de werkvormen die Agora
Europa op conferenties hanteert; creative writing met LOESJE, beeldhouwen, verhalen leren
vertellen of schrijven, jongleren om de kunst van het loslaten te oefenen, een interactief
rollenspel, diners pensant, visioning ofwel geleide fantasie.

18

19

Symposion over Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit voor
Belvedere: 2002
In dit IPP/Agora Europa project is in opdracht van en in samenwerking met het projectbureau
Belvedere geïnventariseerd hoe cultuurhistorische waarden in te bedden in ruimtelijke
plannen. In processen waarbij initiatiefnemers, overheden, ontwerpers en vormgevers,
belangstellende burgers, maatschappelijke organisaties en private partijen een inbreng
kunnen hebben. Praktijkervaringen zijn getoetst aan de inzichten van deskundigen en
aanbevelingen zijn geformuleerd hoe plannen en projecten op interactieve wijze kunnen
worden ontwikkeld. Het motto Behoud door Ontwikkeling, geformuleerd in de Nota Belvedere,
is van een vage notie ontwikkeld tot een handzame, praktijkgerichte invulling.

Ondersteunen van Burgerinitiatieven
Schouwen voor Duurzaamheid
Campagne Initiatieven voor Duurzaamheid
BILAN
Website Initiatief zoekt nemer
Training en publicatie Initiatieven voor Duurzaamheid
Werkconferentie Decentrale ondersteuning van Burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven voor Veiligheid (Dordrecht en Middelburg)

Schouwen voor Duurzaamheid: 2003-2004
De bestaande werkvorm schouwen wordt toegespitst en verbonden met het thema
duurzaamheid. Burgers en gemeenten werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van
de leefomgeving in tien pilotprojecten, die zijn geïnspireerd door burgerinitiatieven.
Uitvoering in samenwerking met het IVN (Instituut voor Natuur en Milieueducatie) met een
subsidie vanuit de zgn. SMOM (Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu)
van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Campagne Initiatieven voor Duurzaamheid: 2003-2004
Agora Europa, IPP en IVN zetten een project op waarin burgerinitiatieven op het vlak van
duurzaamheid worden opgespoord en ondersteund. Dit geschiedt via werkconferenties in 8
provincies en een slotmanifestatie in Madurodam. De duurzaamheidsinitiatieven omvatten
praktische voorstellen op het terrein van verkeer, landbouw, milieu, energie, bouwen en
wonen, stads- en dorpsontwikkeling, natuurbehoud, landschapsontwikkeling en recycling.
Initiatiefnemers komen samen in vervolgconferenties waar afspraken worden gemaakt met
overheden en maatschappelijke organisaties over uitvoering en ondersteuning.
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BILAN (Burgerinitiatieven als Inspiratiebron voor LANdelijk beleid): 2004
Samen met IPP, IVN en Milieudefensie coördineert Agora Europa in opdracht van het
Ministerie van VROM een onderzoek naar de betekenis van burgerinitiatieven als
inspiratiebron voor landelijk beleid. Van ca. 300 burgerinitiatieven is nagegaan welke
betekenis zij hebben voor de ontwikkeling van landelijk beleid op 9 beleidsterreinen:
Ruimtelijke Ordening en Bouwen & Wonen, Natuur en landschapsbeheer, Duurzame energie,
Leefbaarheid en sociale voorzieningen, Biodiversiteit, Milieu, Mobiliteit, Bedrijvigheid,
Duurzame Landbouw. Van 100 initiatieven geven de initiatiefnemers in werkconferenties aan
welke punten zij waardevol achten voor landelijk beleid. Een eindrapportage is aangeboden
aan het Ministerie van VROM.

Website Initiatief zoekt nemer: 2004
Deze website geeft informatie over allerlei initiatieven die door burgers worden genomen en
over maatschappelijke organisaties met een ondersteunende functie. Het initiatief is opgezet
in samenwerking met IVN dat het beheer over de website voert en de site benut als
inspiratiebron voor Duurzame Dinsdag.

Training en publicatie Initiatieven voor duurzaamheid: 2004-2005
Agora Europa en IVN verzorgen een training voor begeleiders van initiatiefnemers. Ook
verschijnt een handzaam boekje met 10 gouden tips voor burgers die zelf initiatieven willen
ondernemen, uitgegeven in samenwerking met IPP en IVN. 1: werk projectmatig, 2: zoek
partners en leg hen uw idee voor, 3: zoek medestanders, 4: zorg voor een samenwerkingsvorm met draagvlak, 5: zorg voor een goede sfeer met vrijwilligers en wees zuinig op elkaar,
6: houd rekening met de verschillende rollen en belangen van deelnemende organisaties, 7:
zet intermediairs in om zoveel mogelijk mensen te bereiken, wijs een woordvoerder aan, 8:
zorg voor een degelijk projectplan plus begroting, 9: benut de bestaande participatievormen,
10: maak goede afspraken met deelnemende politieke partijen. Auteur: Arjen Nijeboer.

Werkconferentie Decentrale ondersteuning van Burgerinitiatieven:
2005
Samen met het IVN, de Brabantse Milieufederatie, Prisma Brabant en de Kleine Aarde
organiseert Agora Europa bij de Kleine Aarde, Centrum voor een Duurzame Leefstijl, in Boxtel
een werkconferentie over ondersteuning van burgerinitiatieven. Het blijkt dat vele
initiatiefnemers onbekend zijn met de werkzaamheden van ondersteuningsinstellingen.
Voornaamste aanbeveling aan provinciale en lokale overheden: neem het ondersteunen van
burgerinitiatieven op als subsidievoorwaarde aan maatschappelijke organisaties.
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Burgerinitiatieven voor Veiligheid: 2004
Op basis van haar ervaringen met het ondersteunen van burgerinitiatieven doet Agora Europa
aan colleges van B en W en politiecommissarissen een aanbod om gezamenlijk met
betrokken partijen initiatieven ter bevordering van veiligheid en leefbaarheid te ondersteunen.
Dat resulteert in samenwerking met opbouwwerkers, gemeente en politie in:

- Dordrecht

– de Transvaalbuurt en de Indische Buurt: 2005

In opdracht van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Dordrecht zet
Agora Europa samen met het actieve buurtcomité Transvaal en Indische Buurt en het
wijkmanagement-team voor de Staart/Reeland een campagne Burgerinitiatieven voor
Veiligheid op. Na verspreiding van de veiligheidswijzer in de twee buurten wordt op een
openbare bijeenkomst besloten dat initiatieven rond 3 concrete thema’s worden uitgewerkt:
a. Rommel op straat, b. Veilig wonen in de buurt en c. Verkeers(on)veiligheid. Eind 2005 volgt
een eindrapportage waarin ervaringen, resultaten en gebruikte werkvormen en methoden
worden beschreven en geanalyseerd.

- Middelburg – Nieuw Middelburg: 2005-2006
In de wijk Nieuw Middelburg zet Agora Europa een soortgelijke campagne op, in
samenwerking met de gemeente Middelburg, de Stichting Welzijn Middelburg en de
plaatselijke woningcorporatie Woongoed. Financiële ondersteuning door de provincie Zeeland,
de gemeente Middelburg en Woongoed. Projectleider Mar Aalders werkt samen met
bewoners initiatieven uit rond 6 concrete thema’s: Verbeteren woonomgeving / Gedrag en
omgangsvormen / Verkeers(on)veiligheid / Jongerenaanpak / Veiligheid in en om de woning /
Aanpak sociale problemen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een actieve
wijkbeheergroep en diverse professionals. De campagne wordt in januari 2006 afgerond met
een presentatie van alle initiatieven en een eindrapport voor de gemeente Middelburg en
andere Zeeuwse gemeenten die grote publieksbijeenkomsten hebben bijgewoond tijdens de
campagne.
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2012 - 2014: Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en de naderende opheffing van het
stelsel van stadsdeelraden neemt Agora Europa het initiatief om actieve burgers uit diverse
Amsterdamse wijken (vanuit wijkorganen en bewonerscomités) uit te nodigen om gezamenlijk
voorstellen te ontwikkelen voor nieuwe vormen van lokale democratie op buurt- en wijknivo. In
de loop van najaar 2012 tot voorjaar 2013 belegt de Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie,
die inmiddels ca. 40 deelnemers omvat, in samenwerking met pakhuis de Zwijger (Joachim
Meerkerk) 5 bijeenkomsten: een zoektocht naar de kwaliteiten en kenmerken van de nieuwe
lokale democratie. Vertrekpunt daarbij is niet het huidige politiek-bestuurlijke model, maar het
perspectief van maatschappelijke en burgerinitiatieven: de doe-democratie of
maatschappelijke democratie.
Dat heeft geleid tot een Amsterdams Manifest Lokale democratie met 10 belangrijke
aandachtspunten. Daarin wordt bepleit dat buurtorganisaties, bewonerscommissies en
burgerinitiatieven meer erkenning en ondersteuning verdienen vanuit de overheid en semipublieke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.
In de afgelopen jaren hebben burgerinitiatieven publieke taken op zich genomen op terreinen
als het beheer en inrichting van openbare ruimten en groen, zorg, welzijn, kinderopvang,
veiligheid en cultuur. Daarnaast voorzien coöperatieve en buurt ondernemingen in energie,
voedsel, werkgelegenheid en ontmoetingsruimten; Zij bezorgen oude gebouwen een nieuw
leven en exploiteren en beheren buurthuizen. De bewonerscommissies komen in tal van
buurten al sinds jaar en dag op voor een leefbare buurt en woningen.
In het voorjaar en de zomer van 2013 organiseert de Burgerinitiatiefgroep met vrijwilligers uit
wijken en buurten bijeenkomsten voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven in alle
stadsdelen van Amsterdam. Daar gaven de burgerinitiatieven en bewonersorganisaties zelf
aan welke punten uit het Amsterdams manifest voor hen belangrijk zijn om verder uit te
werken. Met die uitgangspunten zijn we in het najaar gezamenlijk aan de slag gegaan om
deze om te zetten in een burgeragenda. Die hebben we onder meer gebruikt voor de
verkiezingen in maart 2014 van de gemeenteraad en de bestuurscommissies. Uitgangspunt:
Laat publieke taken op wijk, buurt en straatniveau over aan burgers die zelf die taken willen
vervullen en schep daarvoor de voorwaarden.

2013-2014: Burgerinitiatieven Lokale Democratie: een
onderzoeksrapport
In het najaar van 2013 en begin 2014 hebben vier studenten van de Hogeschool van
Amsterdam een onderzoek in opdracht van Agora-Europa en de Burgerinitiatiefgroep Lokale
Democratie afgerond. Dit onderzoeksrapport bevat een zoektocht naar de kansen en
knelpunten bij burgerinitiatieven in Amsterdam. De vier onderzoekers, Aren Scholte, Bas
Dubbeld, Lodewijk Jurgens en Brinno Pijnakker hebben gesprekken gevoerd met meer dan 30
burgerinitiatieven. Op basis van dit praktijkonderzoek en litteratuurstudie zijn maatregelen en
instrumenten uitgewerkt die de gemeente Amsterdam zou kunnen gebruiken om
burgerinitiatieven in de toekomst te ondersteunen.

2012 – heden: Maak de Buurt(wet)
De Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie heeft meerdere malen gemeenteraadsleden
uitgenodigd een openbaar maatschappelijk debat te voeren over de inrichting van de nieuwe
vorm van lokale democratie in de hoofdstad. Dat is stelselmatig afgehouden omdat de
toenmalige coalitie (PvdA, Groen Links en VVD) intern sterk verdeeld was over dit vraagstuk.
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Dat is de reden waarom de Burgerinitiatiefgroep zelf begonnen is met openbare debatten in
het pakhuis de Zwijger.
Inmiddels hadden raadsleden vanuit progressieve fracties wel in het najaar van 2012 een
motie ingediend en aangenomen gekregen die het gemeentebestuur opdraagt voorstellen uit
te werken voor het invoeren van een drietal zogenaamde buurtrechten (right to bid, right to
challenge en right to plan).
Na de zomer van 2013 besluit een aantal organisaties onder coördinatie van Agora Europa,
waar Niesco Dubbelboer was teruggekeerd als directeur, een voorstel uit te werken om van
onderop ideeën en voorstellen te ontwikkelen voor nieuwe vormen van lokale democratie en
het vormgeven van die buurtrechten. Het voorstel wordt voorgelegd aan de ambtenaren die
belast zijn met het uitwerken van de raadsmotie. Zij zorgen voor een opdracht en middelen om
dit voorstel uit te voeren. Doel is om een fundament te leggen onder een Amsterdamse
Buurtwet en deze van onderop te ontwikkelen door actieve en minder actieve burgers van de
stad zelf.
De groep bestaat uit een aantal lokale initiatieven, communities en wijkondernemingen,
stedelijke platforms en landelijke organisaties:.Agora Europa, pakhuis de Zwijger, Lokale
Lente, Tugela 85, Netwerk Democratie, Movisie en de samenwerkende Indische
buurtorganisaties. In het voorjaar van 2014 worden meer dan 20 bijeenkomsten op buurt- en
wijknivo belegd waar buurtbewoners en sociale wijkondernemers bevraagd worden over hun
opvattingen over buurtrechten.
Het eerste deel van dit project is op 30 juni afgesloten met het aanbieden van een 'sociaal
contract' aan initiatiefnemers en de leidende politici in de stad. In het 'contract' worden de
perspectieven geschetst voor het succesvol opstarten en verder ontwikkelen van
buurtinitiatieven.
De samenwerkende organisaties werken ook een voorstel uit voor het tweede deel van het
project, maar door een wisseling van zowel de ambtelijke medewerkers die de buurtwet verder
moeten uitwerken als van de bestuurlijke coalitie die de motie van de raad zou moeten
uitwerken, verzanden deze voorstellen.

2014 + 2015: Inwonersparticipatie in Welstandsbeleid Eindhoven
In het voorjaar van 2014 wordt Agora benaderd door Flip ten Cate, directeur van de Federatie
Ruimtelijke Kwaliteit om samen te werken aan de voorbereiding en totstandkoming van een
advies over Inwonersparticipatie in het welstandsbeleid in de gemeente Eindhoven. Flip en
Eisse voeren daartoe gesprekken met de verantwoordelijke wethouder en zijn ambtenaren, de
betrokken raadscommissie en met vier groepen van potentieel betrokkenen: die medeverantwoordelijkheid willen dragen voor het welstandsbeleid van hun woon- en werkgebieden:
Bewoners van buurten en wijken, architecten, stedenbouwkundigen en deskundigen en de
bestaande Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en beheerders van grotere gebieden in de
stad, zoals de Universiteit, enkele grote corporaties en beheerders van bedrijventerreinen. In
het najaar van 2014 wordt het advies uitgebracht en besproken met alle potentiele
stakeholders. De gemeente Eindhoven moet beslissen of ze uitvoering wil geven aan het
advies.
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2014 – heden: De Werkplaats MaakdeBuurt
Stichting Agora Europa voert in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
een onderzoek uit naar de valkuilen en kansen voor buurtinitiatieven. De centrale vraag is wat
initiatiefnemers nodig hebben om hun initiatief zo goed mogelijk op te starten of door te
ontwikkelen. Subvragen gaan over de kansen en belemmeringen in regelgeving, politieke en
ambtelijke cultuur, maar ook vraagstukken of het gelijkheidsbeginsel nog wel overeind kan
blijven en er niet veel meer – gebaseerd op de diversiteit in burgerkracht – maatwerk geleverd
moet worden. Onderliggend gaat het over loslaten en wederzijds vertrouwen tussen overheid
en burgers.
In het project De Werkplaats MaakdeBuurt werken de gemeenten Deventer, Rotterdam,
Amsterdam-Oost, Eindhoven en Almere mee en geïnteresseerd voor deelname zijn gemeente
Deurne, Hilversum, Groningen en Breda. In al die gemeenten volgen we twee of drie
buurtinitiatieven die exemplarisch zijn voor de ontwikkelingen in Nederland.
Het gaat hierbij om buurtinitiatieven die allemaal zijn gericht op een taak of taken die een
maatschappelijk doel dienen en die ofwel door een terugtrekkende cq bezuinigende overheid
zijn vrijgevallen ofwel op eigen initiatief voorzien in een leemte in de gemeenschap.
Initiatiefnemers kunnen zijn bewonersgroepen, sociale ondernemers of creatievelingen. De
taken zijn verspreid over thema’s als zorg, energie, maatschappelijk leegstaand vastgoed,
beheer, stadslandbouw, etc.
Het project De Werkplaats MaakdeBuurt hanteert drie perspectieven waarbinnen initiatieven
gedijen:
1. Buurtrechten: rechten als het recht om zelf plannen te maken, recht om te bieden (op
bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed) en het recht om de overheid uit te dagen op een
publieke taak. Bij het laatste recht (vaak aangeduid als ‘right to challenge’ en gebaseerd op
recente Engelse wetgeving) hebben initiatiefnemers het recht om een publieke taak over te
nemen. Dit kan op zorggebied zijn (is ook opgenomen in de WMO), op beheer openbare
ruimte (groen, straat, plein) of bijvoorbeeld armoedebeleid (schuldhulpverlening).
2. Ruimte maken voor initiatieven door regelgeving buiten werking te stellen, door instellen
van regelluwe of regelvrije zones en/of door een cultuur van gelijkwaardig partnerschap te
realiseren. Dit laatste wordt ook wel overheidparticipatie genoemd: de overheid faciliteert en
ondersteunt (soms door middelen beschikbaar te stellen of expertise te leveren) en zoekt
gezamenlijk naar oplossingen indien er problemen opkomen.
3. Autonome platformidee: initiatieven starten zonder enige bemoeienis met de overheid en
creëren een feitelijke situatie waar op een gegeven moment de overheid zich wel toe dient te
verhouden, maar die doet dit in positieve zin.
Met twee sprankelende landelijke bijeenkomsten en daartussen door in elke gemeenten
intervisie sessies tussen initiatiefnemers, ambtenaren en politici bestuderen we de initiatieven
en werken we toe naar een slotdocument met ofwel een concept buurtwet, een reeks
amendementen op bestaande wetten of concept lokale verordeningen, danwel andere
handelingsperspectieven.
Doel is om eigenaarschap en zeggenschap te versterken van initiatiefnemers in Nederland.
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2015: New Europe Citizens Summit 2016
In de aanloop naar het Europese voorzitterschap van Nederland hebben Agora en Pakhuis de
Zwijger het idee opgevat om tegelijkertijd met de ministertop eind mei 2016 een burgertop van
Stadmakers te organiseren.
Letterlijk op 500 meter van het Pakhuis wordt deze officiële ministertop gehouden met als
belangrijkste onderwerp 'the Urban Agenda' oftewel Agenda Stad. Pakhuis de Zwijger is al
geruime tijd bezig met Stadmakers in Nederland en Europa om te zoeken wat de
gemeenschappelijke lessen zijn in de transitieprocesen die steden doormaken.
Met name de rol die de Stadmakers daar zelf bij spelen. Veel Stadmakers zijn pioniers,
creatieve ontwikkelaars van start ups, energiecorporaties, circulaire economie projecten, maar
ook actieve bewoners die openbaar groen of hun eigen wijk of straat in eigen beheer nemen,
zorgcorporaties oprichten danwel stadslandbouwprojecten opstarten.
Wat betekent de transitie voor de democratische verhoudingen? Net als bij MaakdeBuurt gaat
het hier over eigenaarschap en zeggenschap van burgers in het publieke domein.
De eerste grote bijeenkomst in het Pakhuis heeft plaatsgevonden op 24 juni jongstleden waar
de eerste beginselen zijn besproken van een zogeheten City Makers Agenda, die onderdeel
moet gaan uitmaken van de bredere Urban Agenda. De tweede bijeenkomst is gepland in
februari 2016.
De slotbijeenkomst is de Citizens City Makers Top op 30 en 31 mei.

Doel is Stadmakers uit veertig Nederlandse steden en 27 Europese hoofdsteden bij elkaar te
brengen.

Op het moment van schrijven zijn we daar hard mee bezig.
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Internationaal
Agora Central Europe in Tsjechië – House of Democracy
Duurzaam zelfbeheer van flatgebouwen in de Oekraïne
Borders to Cross I en II

Agora Central Europe in Tsjechië: 1998In 1998 wordt de zusterorganisatie van Agora Europa genaamd Agora Central Europe,
opgericht, gevestigd in Praag (Tsjechië). ACE organiseert burgerparticipatieprojecten op
gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau, maar ook conferenties en trainingen in het kader
van kennisoverdracht. Dit alles in het kader van een MATRA-project (Maatschap-pelijke
Transformatie), gesubsidieerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot
2003 is Eric Berman directeur en drijvende kracht van Agora Central Europe, daarna is Ivana
Bursikova directeur en is Eric tot 2007 mededirecteur. Met Agora Europa wordt vanaf het
begin overlegd en samengewerkt.

House of Democracy: 2003-2006
Van 2003 tot en met 2006 is ‘The Agora House of Democracy’, het tweede MATRA project. Dit
project heeft tot doel het functioneren van de democratie te versterken door een centrum van
expertise en innovatie te ontwikkelen voor politici, ambtenaren en betrokken burgers. Het helpt
bij het bevorderen van een meer open en participatieve democratie in Tsjechië. Daarnaast zijn
interessante debatmethoden geïntroduceerd bij het grote publiek zoals Op weg naar het
Lagerhuis, een debatwedstrijd tussen leerlingen van middelbare scholen. Ruben Maes traint
Tsjechische debatleiders. In 2007 is het MATRA-project afgesloten en is onze
zusterorganisatie op eigen kracht verdergegaan.

Duurzaam zelfbeheer van flatgebouwen in de Oekraïne: 2005-2008
Opnieuw een project binnen het MATRA programma. Hoofddoel is om bewoners van
flatgebouwen in de steden Nizhyn en Berdichev te helpen betere en meer duurzame
woonomstandigheden voor zichzelf te creëren. Het project streeft naar het oprichten van
tenminste twintig nieuwe verenigingen van huiseigenaren met in totaal circa 1.000
huishoudens (de zogenaamde Resident Condominium Co-owners Union’s; RCCU’s) die
realistische lange termijn onderhouds- en investeringsplannen opstellen en uitvoeren.
Projectleider Eric Berman van Agora Europa werkt samen met een lokale coördinator, die
een ervaren deskundige is van het Ukrainian Housing and Municipal Reform Support Center.
Het project is opgezet in samenwerking met de stichting DIGH (Dutch International
Guarantees for Housing) en PRC Bouwcentrum en streeft ernaar dat tenminste tien RCCU's
een aanvraag voor een lening met een lage rente doen bij de stichting DIGH en PRC
Bouwcentrum.
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Borders to Cross I: 2000
Op 5, 6 en 7 oktober 2000 discussieert op initiatief van zes Nederlandse ministeries (LNV,
BuZa, VROM, BiZa, V&W en VWS) tijdens een conferentie in Maastricht een internationaal
gezelschap. De vraag is hoe politici, burgers en ambtenaren tot moderne verhoudingen komen
in besluitvormingsprocessen. Relevante voorbeelden van nieuwe, eigentijdse democratische
relaties zijn onderzocht en gepresenteerd. De deelnemers vertegen-woordigen
grensverleggende projecten uit Europa, India en Zuid Afrika. Niesco Dubbelboer is de
organisator en gespreksleider van dit debat.

Borders to Cross II, Bewonersparticipatie en Stedenbeleid: 2001
Op 8 en 9 oktober 2001 organiseert Agora Europa in Brussel een Europese conferentie over
bewonersparticipatie en stedenbeleid. Op de eerste dag worden in werkateliers twintig
projecten in verhalende en beeldende vorm gepresenteerd. Deze zijn geselecteerd op een
verandering in de verhouding tussen de overheid en de lokale bevolking. Op de tweede dag
leggen deskundigen die de ateliers hebben bijgewoond hun observaties voor aan een plenaire
vergadering en worden aanbevelingen opgesteld. Deze worden aangeboden aan een
informele interministeriële raad, die op dezelfde dag plaats vindt.

Eigen initiatieven voor debatten, symposia,
tentoonstellingen, campagnes en masterclasses
Democratisch Offensief
3-daagse van de lokale democratie
Lokale Helden
Conferentie over directe democratie ‘Beslis mee in de Binnenstad’
Europa lunchdebatten bij het Referendum voor de Europese Grondwet
Masterclass USA
Masterclass Berlijn
Meer Democratie

Democratisch Offensief: 1991
In samenwerking met Jan Schaefer (1940-1994), ex-staatssecretaris en ex-wethouder van
Amsterdam is gewerkt aan plannen om de democratie die dringend aan vernieuwing toe is te
hervormen. Een veel meer directe invloed van burgers op het openbaar bestuur, op de
rijksbegroting en via het kiezen van regionale vertegenwoordigers in het nationale parlement
zijn de voornaamste punten uit een program dat is opgesteld. De vernieuwing is ook in 2010
nog steeds hard nodig en ook is het nog even moeizaam om die te realiseren.
NB: na verschijning van het boek Amsterdam op de helling van Herman de Liagre Böhl in
2010 is een standbeeld voor Jan Schaefer, die “in geouwehoer niet kon wonen” wenselijk.
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3-daagse van de lokale democratie in Emmen, Den Bosch en
Amsterdam: 1998
In de 3-daagse is gebruik gemaakt van de metafoor van de dans (wie leidt – wie volgt). Drie
dagen in drie steden waarin de lokale democratie centraal staat; de start voor een breed debat
over moderne ontwikkelingen binnen het lokale bestuur. De debatten hebben als leidraad de
vraag waar interessante vernieuwingen plaatsvinden en of er grote verschillen zijn tussen stad
en platteland. Welke rol kunnen bestuurders en ambtenaren vervullen bij het vormgeven van
de toekomst van de gemeente, rekening houdend met de agenda van de burger en gebruik
makend van de nieuwe media. Culturele omlijsting met theater, zang en dans.

Lokale Helden: 2000
Het festival Lokale Helden vindt plaats in het stadhuis van Den Haag. Journaliste Wouke van
Scherrenburg reikt lauwerkransen uit aan de meest wakkere burger en het beste raadslid van
Nederland. Deze dag is het vervolg op de in 1998 georganiseerde Driedaagse van de Lokale
democratie. Jan Douwe Elzinga, Cox Habbema, Wim Deetman en Anton Zijderveld nemen
deel aan workshops, lezingen, debatten en talkshows. De volgende onderwerpen komen aan
de orde: het referendum, de betekenis van lokale partijen, de gemeente en zinloos geweld, de
raad als weerspiegeling van de multiculturele samenleving en elektronisch stemmen. Het
Referendum Platform Nederland wordt opgericht en Ab Gietelink presenteert zijn nieuwe
theatervoorstelling De Raadsvergadering.

Conferentie over directe democratie ‘Beslis mee in de Binnenstad’:
2001
In het jaar voorafgaand aan de verkiezing van een nieuwe deelraad voor Stadsdeel
Amsterdam Centrum zijn door het IPP en Agora Europa 6 concrete voorstellen voor directe
democratie uitgewerkt en besproken tijdens een startconferentie in de vorm van een volksvergadering in de Amstelkerk. De voorstellen waren; agendarecht, interactieve beleidsvorming, verantwoording afleggen, wijkbudgetten, volksinitiatief, budgetrecht voor burgers. In
het weekblad de Echo konden de Amsterdammers via de ‘opiniewijzer’ hun mening geven
over deze voorstellen en de resultaten bespreken op een openbare discussiebijeenkomst. In
het bestuursakkoord van maart 2002 zijn enkele aanbevelingen overgenomen.
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Europa lunchdebatten bij het Referendum voor de Europese
Grondwet: 2005
In het kader van de meningsvorming over de voors en tegens van de Europese grondwet
heeft Agora Europa zes lunchdebatten georganiseerd, op de werkplek van burgers met
interesse in het referendum over de Grondwet. De debatten vinden plaats in de stedelijke
openbare bibliotheek in Leeuwarden, het provinciehuis Brabant, het stadhuis en de centrale
bibliotheek in Den Haag, de Hanze Hogeschool in Groningen, de Saxion Hogeschool in
Enschede en een cafédebat in Le Monde in Enschede. Honderden bezoekers nemen deel aan
deze debatten, waarvoor verklaarde voor- en tegenstanders uit politieke partijen waren
uitgenodigd. Per debat was een columnist vanuit de landelijke of regionale media aanwezig.

Masterclass USA, naar de presidentsverkiezingen in Amerika: 2012
In samenwerking met De Volkskrant hebben Niesco Dubbelboer en Agora Europa een
'Masterclass in American Politics' in Washington DC georganiseerd, in de week van de
presidentsverkiezingen, 2 - 7 november 2012.
Gastheer is Niesco Dubbelboer, voormalig Tweede Kamerlid en destijds directeur van de
PvdA en in het bezit van passie voor de Amerikaanse democratie. Met de Masterclass reizen
Femke Halsema en Kirsten Verdel mee. Zij zijn deskundigen op het gebied van campagne
voeren. Femke als voormalig politiek leider van Groen Links en Kirsten als
campagnemedewerker van Obama in 2008.
De deelnemers vormen een qua leeftijd, sexe en beroepen een zeer gemengde groep van ca.
60 Nederlandse burgers die zich betrokken voelen bij de presidentsverkiezingen. Niesco en
Eisse die de groep begeleiden, roemen de deelnemers als een zeer actieve en leergierige
groep die geen enkele wanklank of probleem veroorzaken.
Tijdens de reis zijn er verschillende ontmoetingen met Amerikaanse (oud-) politici,
spindoctors, commentatoren, historici en vrijwilligers geweest en worden historische plekken
bezocht, zoals het Lincoln Memorial en het Capitool. De groep sluit zich aan bij vrijwilligers om
zelf campagne te voeren voor Obama. Het uitslagenfeest wordt gevierd in een etablissement
waar ook de gay gemeenschap van Washington aanwezig is. Op de verkiezingsdag waren we
als een van de eersten bij het Witte Huis om de sfeer te proeven nadat Barack Obama de
verkiezing had gewonnen.
Enkele maanden later komt een groot deel van de groep nogmaals bij elkaar om gezamenlijk
de film over het leven en werk van Abraham Lincoln in een Utrechtse bioscoop bij te wonen.

Masterclass Berlijn: 2014
Op 9 november 2014 was het 25 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel.
Deze memorabele gebeurtenis vormde de aanleiding voor de voorbereidingen van een
Masterclass Duitsland Berlijn, die van 7 tot en met 12 november 2014 door Agora Europa in
samenwerking met de Volkskrant georganiseerd zou worden in Berlijn.
Ondanks het aantal van 40 deelnemers was het helaas niet mogelijk de reis financieel
rendabel te krijgen. Gezien het succes van de USA Masterclass, is het niet uitgesloten dat
Agora Europa in de toekomst soortgelijke inhoudelijk interessante reizen zal organiseren.
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2014 - heden: Meer Democratie
Oprichting van de stichting Meer Democratie, zusterorganisatie en mede-strijder voor directe
vormen van democratie. Mede-gebruiker van het kantoor van Agora Europa op de
Herengracht.
De stichting stelt zich ten doel de verdieping en vernieuwing van de democratie, zowel de
verbetering van het vertegenwoordigende stelsel als de invoering van instrumenten van
directe democratie, inclusief referenda en volksinitiatieven waardoor burgers direct kunnen
beslissen over politieke onderwerpen. De stichitng is onafhankelijk van politieke partijen of
stromingen en wil actieve burgers betrekken bij campagnes die beogen meer democratie in de
praktijk te brengen.
In 2015 worden 3 campagnes gestart:
a. een campagne rond het openbreken van benoemingen voor colleges van staat,
burgemeesters en commissarissen van de koning bestuurlijke posten en adviesraden,
die nu nog gedomineerd worden door partijpolitieke benoemingen.
b. een campagne om actief gebruik te maken van de nieuwe wet op het referendum die
per 1 juli 2015 van kracht wordt
c. een campagne voor het invoeren van buurtrechten

Hergebruik en Herontwikkeling
Symposion en tentoonstelling hergebruik bestaande en historische gebouwen
2 Campagnes Nieuw Leven voor Oude Gebouwen
Debatten met raadsleden over hergebruik van gebouwen en gebieden
Scholendriehoek
Panden met Kansen
Nieuw Leven in de Hallen
Haalbaarheidsonderzoek Walenweeshuis/ Maison Descartes

Symposion en tentoonstelling over hergebruik bestaande en
historische gebouwen: 2006
De presentatie van het boek Bouwmeesters met Draagvlak en de gids Nieuw leven voor oude
gebouwen worden gekoppeld aan een tentoonstelling over de gerealiseerde projecten van het
architecten-bureau van Stigt en een symposion. Deze vinden plaats in de Amstelkerk, de
vestiging van Stadsherstel Amsterdam N.V. dat dat jaar zijn 50-jarig bestaan viert.
Deelnemers aan het symposion zijn beleidsmakers, projectontwikkelaars, bouwers,
architecten en stedenbouwers en gebruikers. Zij discussiëren onder leiding van Felix
Rottenberg over thema’s als samenwerkings- en financieringsvormen voor hergebruik,
stimulerende overheidsmaatregelen, hergebruik als nieuwe bouwopgave, de rol van
gebruikers en bewoners, noodzakelijke veranderingen in de opleiding van architecten en
stedenbouwkundigen en de vraag of er sprake is van een groeimarkt rond hergebruik en
herbestemming. De conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in een manifest dat na
afloop van het symposion wordt gepubliceerd.
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2 Campagnes Nieuw Leven voor Oude Gebouwen: 2007 + 2009
Als vervolg op de aanbevelingen van het symposion zijn de publiekscampagnes Nieuw Leven
voor Oude Gebouwen ontstaan. Agora Europa organiseert de campagnes in samenwerking
met het Atelier van Bouwmeesters, een groep van 9 deskundigen die opkomt voor behoud en
hergebruik van het cultuurhistorisch erfgoed in de hoofdstad. Dit Atelier selecteert ook de
gebouwen voor de campagne op basis van de volgende 3 criteria;
a) hergebruik moet de komende drie jaar gerealiseerd kunnen worden,
b) eigenaren zijn toch al van plan er een nieuwe bestemming aan te geven,
c) een nieuwe bestemming moet leiden tot maatschappelijke meerwaarde.
Amsterdammers worden geïnformeerd via lokale media zoals het Parool en AT5, posters,
huis-aan-huisbladen, maar ook via 55.000 campagne-kranten en de website
www.nieuwlevenvooroudegebouwen.nl. Zij kunnen een stem uitbrengen op het gebouw dat
naar hun mening bij voorrang voor hergebruik in aanmerking komt. In totaal hebben meer dan
7500 Mokumers hun stem uitgebracht en een kwart van de deelnemers komt ook met
suggesties voor een nieuwe bestemming voor deze gebouwen. De campagnes zijn financieel
ondersteund door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van
Woningcorporaties en de Bond Heemschut, afdeling Amsterdam. De eerste campagne is ook
door een aantal vastgoedbedrijven ondersteund.

Debatten met raadsleden over hergebruik van gebouwen en
gebieden: 2010
Na afloop van de tweede publiekscampagne worden in februari 2010 verkiezingsdebatten
georganiseerd in de Centrale Stad en 3 deelraadgebieden in Amsterdam (Noord, Nieuw West
en Centrum). Fractievoorzitters en woordvoerders van alle partijen die deelnemen aan de
verkiezingen spreken zich uit over stellingen en aanbevelingen die het hergebruik van
gebouwen en gebieden in de komende bestuursperiode stimuleren. De bijeenkomsten worden
goed bezocht en de meeste aanbevelingen worden onderschreven. Deze aanbevelingen
worden uitgeschreven tot teksten voor de programakkoorden. In de loop van 2010 belegt
Agora Europa vervolg bijeenkomsten waarin doorgepraat wordt over de wijze waarop de
aanbevelingen in beleid zullen worden omgezet.
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Scholendriehoek: 2010-2011
Vanaf september 2010 tot en met april 2011 heeft de Overleggroep Herontwikkeling
Scholendriehoek (OHS) zich o.l.v. Nan Raap en Eisse Kalk gebogen over mogelijke
hergebruik scenario’s voor de Scholendriehoek. In opdracht van het stadsdeel West en met
steun van een Impulsbudget van het ministerie van WWI is een ontwikkelingsplan opgesteld in
nauw overleg met gebruikers en bewoners uit het omliggende gebied. Daarin zijn nieuwe
economische en maatschappelijke functies voor de drie ‘hoofdgebouwen’ van de
Scholendriehoek voorgesteld. Nadruk ligt op het Elseviergebouw en de voormalige ROC (de
vroegere Daniel Goedkoopschool).
De Scholendriehoek ligt in het noordelijk deel van de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Het
is een groene zone waar in de wederopbouwjaren vier verschillende scholen zijn neergezet,
waar het gebied zijn naam aan dankt.
Door een goed op elkaar afgestemde strategie voor hergebruik van het bestaande vastgoed
en intensivering van de programmering kunnen aanzienlijke stappen gezet worden naar
verbetering van het leefklimaat in en rondom de Scholendriehoek.
Nieuwe functies kunnen zorgen voor een concrete kwaliteitsverbetering van het gehele
gebied. Zij dienen erop gericht te zijn om in de namiddag en avond voldoende activiteiten te
genereren zodat de gesignaleerde problemen zoals beperkte sociale cohesie en onveiligheid
aanmerkelijk verbeterd worden.
Het credo “economisch rendabel en maatschappelijk gewenst” vormt het uitgangspunt van de
integrale aanpak van het gehele gebied. Stichting Connect, de Multatulischool en het
maatschappelijk Debatcentrum zetten zich hier voor in. De plannen worden gepresenteerd
tijdens een Open Dag in de vml. ROC, waar Turkse ondernemers een maatschappelijk
debatcentrum willen ontwikkelen.

Panden met Kansen: 2011
Verspreid door Amsterdam staan honderdduizenden vierkante meters leeg. Het gaat om
huizen, winkels, kantoren, kerken, scholen en oude fabrieksterreinen. Deze enorme leegstand
treffen we niet alleen aan op de grote bedrijvenparken aan de rand van Amsterdam, maar ook
in het centrum of in gewilde woonbuurten. In datzelfde Amsterdam zijn er honderden
initiatieven die wachten op goede ruimten van waaruit deze verder ontwikkeld kunnen worden.
Maar al te vaak blijven deze initiatieven steken op de lange wachtlijsten van antikraakbureau’s of van de stadsloodsen. Het gevolg is een constant heen en weer gesleep
tussen tijdelijke plekken.
De tijd lijkt rijp dat mooie woorden omgezet (gaan) worden in concrete actie. Het is tijd voor
een “coalition of the willing” die de Amsterdamse leegstand echt gaat aanpakken en zich ook
verbindt aan een aantal eenvoudige afspraken waarmee de leegstand daadwerkelijk
aangepakt gaat worden.
Deze coalitie wordt gevormd door vijf betrouwbare partijen, zonder winstoogmerk met een
goede reputatie bij hurend Amsterdam. Zij pakken aan de kant van de gebruikers de
handschoen graag op om in deze moeilijke tijden de stad maatschappelijk te herontwikkelen.
Stichting Agora Europa, Urban Resort, de Huurdersvereniging Amsterdam, de
studentenvereniging ASVA en het Amsterdams Steunpunt Wonen staan klaar om welwillende
eigenaren en de gemeente te helpen vraag en aanbod op een zinnige manier te matchen door
middel van een interactieve website PANDEN MET KANSEN.
Het manifest Panden met Kansen wordt gepresenteerd tijdens een symposion in de
Posthoornkerk, in het najaar van 2011. Hier worden ook de panelen van de tentoonstelling van
geslaagde voorbeelden van hergebruik, die ten tijde van de campagne Nieuw Leven voor
Oude Gebouwen ter inspiratie gediend hebben, opnieuw aan het publiek getoond.
De campagne krijgt helaas geen vervolg door gebrek aan medewerking van de zijde van de
gemeente en vastgoedeigenaren.
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Nieuw Leven in de Hallen: fototentoonstelling en boekpresentatie
met symposion: 2011 – 2015
Vanaf 2011 is Eisse Kalk vanuit Agora Europa actief betrokken als bestuurslid en vanaf 2014
als voorzitter van de Tramremise Ontwikkelings Maatschappij (TROM) bij de plannen voor het
herontwikkelen van de voormalige tramremise (18.000 m2 groot) in Amsterdam-West. Dat
plan is ontworpen door bouwmeester Andre van Stigt in nauw overleg met de
bewonersvereniging Rond de Hallen en met buurtinstellingen en stedelijke ondernemers.
Ter gelegenheid van de officiële opening van de Hallen door burgemeester Eberhard van der
Laan in februari 2015 wordt het boek Nieuw Leven in de hallen, 20 jaar plannen voor
hergebruik gepresenteerd en wordt een symposion georganiseerd. Eisse Kalk werkt bijna 2
jaar aan de voorbereiding van de publicatie via gesprekken met buurtbewoners, (oud)bestuurders, projectontwikkelaars en ondernemers. De publicatie is een spannend en
leerzaam relaas van twintig jaar strijd tussen vasthoudende buurtbewoners en toekomstige
gebruikers, het stadsdeel Oud-West en West en diverse projectontwikkelaars. Uiteindelijk lukt
het de TROM (Tramremise Ontwikkelings Maatschappij) met een vitale coalitie van
ondernemers, buurtbewoners, stadsdeel, financiers en bouwers de tramremise een nieuw
leven te geven: De Hallen Amsterdam.
Het boek is vervaardigd door het “vaste” Agora team: Kanika Frings (ontwerp en lay-out,
Carmen Flagiello (selectie van illustraties), Annemarie Wijn (eindredactie) en Eisse Kalk
(teksten). Het boek is rijk geïllustreerd met tijdsbeelden en plannen uit de geschiedenis van de
voormalige tramremise en de lange periode van plannen maken voor hergebruik.

2013 - heden: herontwikkeling van het Maison Descartes
In de Amsterdamse Weteringbuurt ligt aan de Vijzelgracht het voormalige Walenweeshuis of
‘Hospice Wallon’, dat vanwege de huidige functie (als huisvesting van het Franse consulaat en
het Institut Francais) vooral bekend is als het Maison Descartes. Dit rijksmonument gaat door
de huidige eigenaar, de Franse Staat, afgestoten worden. Einde 2013 benadert de
wijkvereniging Weteringbuurt architect Andre van Stigt met de vraag of hij een
haalbaarheidsonderzoek uit zou kunnen voeren. Andre zit op dat moment tot over zijn oren in
het werk om de Hallen een nieuw leven te bezorgen en vraagt Eisse of hij vanuit de HER
(stichting tot bevordering van Herontwikkeling) dat onderzoek wil coördineren en uitvoeren
Stadsherstel Amsterdam N.V. wordt opdrachtgever en het project wordt uitgevoerd door HER
in samenwerking met bestuurslid en architect Hans Erdmann en architect Maarten Meester en
met Paul Morel, senior projectleider van Stadsherstel Amsterdam. Het Bureau Monumenten
en Archeologie en het stadsdeel Centrum stellen een subsidie beschikbaar voor het
haalbaarheidsonderzoek.
In de eerste maanden wordt nauw samengewerkt met de buurtvereniging Wetering
Verbetering (voorzitter Maartje Romme) en haar adviseur, voormalig projectontwikkelaar
Renee Hoogendoorn. In de kerk De Duif wordt een startbijeenkomst belegd, waar Alexander
Rinnooy Kan een inspirerende aftrap verzorgt en diverse mogelijke stakeholders (My Town
(die vanuit de Weteringbuurtvereniging als ontwikkelaar en beheerder op wil treden),
Stadsherstel Amsterdam, de Waalse Kerk, Seats to Meet) en het stadsdeel Centrum het
woord voeren.
Wetering Verbetering besluit daarna via My Town zelfstandig ver te gaan en vraagt Hylkema
consultants een haalbaarheidsonderzoek uit te werken. HER en Stadsherstel zoeken contact
met Franse expats die het plan ondersteunen om de Franse `presence` in het Maison
Descartes te handhaven en voeren gesprekken met het Franse consulaat en het Institut
Francais en met diverse partijen die interesse hebben om in het vernieuwde Walenweeshuis
een bedrijf of onderneming te starten.
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Voorwoord en verantwoording
Inleiding
De betekenis van Joop van Stigt voor de
Nederlandse bouwkunst
Het maatschappelijk engagement van de
architect Andre van Stigt
De Projecten:
Het Entrepotdok
Oranje Nassau Kazerne
De Graansilo’s op de Silodam
Restauratie en herbestemming van Kerken
Culturele en Onderwijsgebouwen
Het Olympisch Stadion en de Apollohal
De Droogbak en de Inktpot
Het Groot Handelsgebouw
De architect als bouwmeester
Samenwerking tussen alle betrokkenen
Lijst van geïnterviewde en geraadpleegde personen
Geraadpleegde Literatuur
Register personen
Register bedrijven/organisaties/instellingen
Fotoverantwoording en colofon

Historische Binnenstad
Sint Olofskapel/Oude Kerk/
Oost-Indisch Huis/Nieuwe Kerk/
Amsterdams Historisch Museum/ Begijnhof/Bartolotti Huis/
Westerkerk/ Felix Meritis

Centrum-Zuid
Amstelkerk/De Duif/Barlaeus Gymnasium/Paradiso/Nederlands
Filmmuseum/Vondelkerk/
Sweelinck College/Zuiderbad

Binnenstad-Oost
Joods Historisch Museum/
Hugo de Vries Centrum/Desmet Studio’s/Entrepotdok/Oranje
Nassau Kazerne/Kavallerie-Kazerne/ Rijksmagazijn voor
geneesmiddelen/
Gerardus Majellakerk

Langs het IJ
Graansilo’s/Posthoornkerk/
Ronde Lutherse Kerk/Droogbak/
NoordelijkeIJ-oever/Pakhuis de
Zwijger/Pakhuis Wilhelmina/Lloyd
Hotel/Loods 6/Pakhuis Willem I

Oud-Zuid
Olympisch Stadion/Amsterdams
Lyceum/Minervalaan/Openluchtschool/
Apollohal/P.L.Takstraat/
De Wolkenkrabber
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De buurtvereniging streeft met haar project My Town naar maximale zeggenschap aan de
buurt over de buurt, omdat de bewoners zelf het best weten wat goed voor hen is en omdat er
veel energie en talent aanwezig is om dit waar te maken. Er worden ook nu al activiteiten en
projecten opgezet die gericht zijn op ontmoeting, zorgvoorzieningen, mobiliteit, veiligheid en
duurzaamheid en andere sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. De Waalse Kerk,
eigenaar van een aantal monumentale kunstwerken die in de Regentenzaal hangen, geeft te
kennen een hospice te willen vestigen in het Walenweeshuis.
Het hergebruikplan wordt einde 2014 gepresenteerd en besproken met alle beoogde
stakeholders en begin 2015 gepubliceerd. Het voorziet in een herontwikkeling voor diverse
functies zoals ruimten voor evenementen en tentoonstellingen,ook voor het Institut francais,
een Huis voor de Journalistiek, ontmoetingsruimten voor de buurt, een hospice en/of een
consulaat een bioscoop en een café restaurant met een Franse cuisine en flexwerkplekken in
de kap en in het souterrain.

Publicaties
Bouwmeesters met Draagvlak
Nieuw Leven voor Oude Gebouwen
A New Life for Old Buildings
Nieuw Leven voor Meer Gebouwen
Monografieën Nieuw Leven voor…
Oude Gebouwen met Smaak
De Rode Duivel, leven en werk van Pieter Roelof Harkema
Nieuw Leven in de Hallen, 20 jaar plannen maken voor hergebruik

Bouwmeesters met Draagvlak: 2006
Eisse Kalk beschrijft op basis van interviews met direct betrokkenen meer dan 20 restauratieen hergebruikprojecten van architectenbureau van Stigt. Zowel de architectonische en
bouwkundige kwaliteiten van de gebouwen worden belicht als de wijze waarop deze vaak met
sloop bedreigde gebouwen zijn gerestaureerd. Daarin spelen actieve burgers en -buurtcomités
vaak een belangrijke rol. Het boek sluit af met een pleidooi voor herwaardering van het
bouwmeesterschap in de architectenopleiding en aanbevelingen voor meer samenwerking
tussen initiatiefnemers, bewoners en gebruikers en overheid en private partijen. Het project
ontvangt een subsidie van het Stimuleringsfonds Architectuur en is begeleid door een
commissie die bestaat uit Fons Asselbergs, Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed en ouddirecteur van de Rijksdienst Monumentenzorg, Jaap van Rijs, project-ontwikkelaar en stedenbouwkundige en André Thomsen, hoogleraar woningverbetering en beheer aan de TU Delft.

Nieuw Leven voor Oude Gebouwen/ A New Life for Old Buildings:
2006-2007
Deze gids, geschreven door Annemarie Wijn, bevat 5 wandel- en fietsroutes en 3 vaarroutes
langs gerestaureerde en hergebruikte gebouwen in Amsterdam. Het geeft een overzicht van
gebouwen die door architectenbureau van Stigt zijn gerealiseerd en een groot aantal
vergelijkbare projecten van andere restauratiearchitecten. Van ieder gebouw wordt de
oorspronkelijke architect en bouwstijl aangegeven en worden de voornaamste aspecten van
restauratie of hergebruik belicht. De gids biedt een overzicht van alle bouwstijlen die in de
afgelopen zeven eeuwen in Amsterdam zijn gebruikt. Deze worden geplaatst in een overzicht
van de historische ontwikkeling en groei van de stad Amsterdam. De gids is in september
2006 uitgekomen, en beleeft in mei 2007 reeds haar eerste herdruk. Wegens groot succes
volgt in 2007 een Engelse versie, A New Life for Old Buildings.
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Nieuw Leven voor Meer Gebouwen, hergebruik kan sneller en beter:
Oktober 2010
Nieuw Leven voor meer Gebouwen is een boek over de alledaagse praktijk en historie van
hergebruik van verschillende categorieën gebouwen en gebieden: kantoren, kerken, scholen,
fabrieksgebouwen, ziekenhuizen en badhuizen, pakhuizen en kazernes.
Het boek, dat is geschreven door Eisse Kalk m.m.v. Jephta Dullaart en Welmoed van
Ramshorst, bevat vele aanbevelingen om hergebruik sneller en effectiever aan te pakken op
basis van twee uitgangspunten. Hergebruik moet leiden tot maatschappelijke meerwaarde en
samenwerking is nodig tussen alle betrokkenen.
Meer dan vijftig ervaringsdeskundigen zijn geïnterviewd: initiatiefnemers, marktpartijen,
bestuurders, projectleiders, actieve bewoners en gebruikers. Het boek bevat tevens de
resultaten van twee campagnes Nieuw Leven voor Oude Gebouwen waar meer dan 7.500
Amsterdammers aan hebben deelgenomen.
Eisse gebruikt het in de jaren daarna als cursusboek voor werkcolleges over Herontwikkeling
en Hergebruik voor part-time praktijkopleidingen Erfgoed aan de Hogeschool Utrecht.

Monografieën Nieuw Leven voor… : 2011
In het kader van de campagnes Nieuw leven voor oude gebouwen (2007 + 2009), hebben
Annemarie Wijn (teksten) en Carmen Flagiello (illustraties) in totaal 50 monografieën gemaakt
over inspirerende voorbeelden van hergebruik in Amsterdam.
De monografieën zijn verdeeld over de categorieën Kerken, Kantoren, Handel/Transport,
Gezondheid/Badhuizen, Sociaal-culturele gebouwen/Scholen, Industrieel Erfgoed/Kazernes.

Oude Gebouwen met Smaak: 2012
De gids Oude gebouwen met smaak is samengesteld door architectuurhistorica Annemarie
Wijn als eerbetoon aan de vele initiatiefrijke ondernemers die via zelfwerkzaamheid of
ondersteund door creatieve architecten een oud gebouw een nieuw leven hebben bezorgd.
Hergebruik van een pand tot een horeca-bestemming levert een dubbele bijdrage aan de
leefbaarheid van een straat of buurt of stadsdeel. Het gaat de verloedering tegen en het biedt
een welkome ontmoetingsplaats aan bewoners van een buurt en bezoekers uit de stad.
Oude fabrieken, pakhuizen en badhuizen zijn getransformeerd tot chique, stoere en
romantische eetgelegenheden. In voormalige bedrijfsloodsen, garages, scholen en kantoren
zijn tegenwoordig de meest trendy restaurants te vinden. Vele musea en cultuurgebouwen zijn
gehuisvest in voormalige kloosters en kerken en hun restaurants zijn zonder uitzondering
sfeervol en smaakvol ingericht.
De publicatie omvat beschrijvingen van de transformatie van 58 historische gebouwen in alle
delen van Amsterdam tot restaurants en horecabedrijven. Van ieder restaurant zijn tevens
gegevens opgenomen over de aard van de keuken, de menu´s, de prijzen, openingstijden en
de sfeer die u aantreft. Het boek is gepresenteerd in de voormalige kapel van Hotel Arena,
waar we gastvrij zijn ontvangen door de Amsterdam Village Company de organisatie die door
Paul Hermanides is opgericht en die inmiddels in vijf oude gebouwen een horecabedrijf
exploiteert.
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Publicatie De Rode Duivel, leven en werk van Pieter Roelof Harkema:
2013
In de vorige eeuw beleefden we een crisis in Nederland die in tal van opzichten doet denken
aan de crisis die we vandaag de dag beleven in Nederland en Europa. Na een korte periode
van economische opbloei in de jaren direct na de Eerste Wereldoorlog werden in het begin
van de jaren ’20 de eerste arbeiders ontslagen en werden diverse ondernemingen failliet
verklaard. In de loop van de jaren ’20 nam de werkloosheid hand over hand toe en werd niet
alleen de nullijn ingevoerd, maar werden de lonen en salarissen van arbeiders en ambtenaren
zelfs gekort. De toestand verergerde nog door de grote beurskrach van 1929 die maakte dat in
enkele weken tijds de valuta van vele landen aanzienlijk in waarde daalden en die de armoede
en werkloosheid in de jaren ’30 tot ongekende hoogte deed stijgen.
Pieter Harkema, de oudoom van auteur Eisse Kalk, heeft de strijd tegen de werkloosheid en
voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden als werkzoekende en als arbeider
meegemaakt en opgetekend.
Hij laat bij zijn dood een lijvig manuscript na met de eenvoudige titel “Herinneringen”. Jaren
later ontdekt de auteur deze nalatenschap van zijn oudoom toen hij bezig was een boek te
schrijven over de zuster van Pieter, Eiske ten Bos-Harkema, die in de jaren ’20 de eerste
vrouwelijke wethouder voor de SDAP in Nederland werd.
De Herinneringen vormen de rode draad van de publicatie. Ze worden aangevuld met
beschrijvingen van de tijdsperioden en plaatsen waar Pieter Harkema zijn strijd heeft gevoerd.
De rode duivel was de bijnaam van het bestelwagentje waarmee Harkema in de jaren ’30
enkele jaren voor de Arbeiderspers werkzaam was als inspecteur van het Volksblad voor
Groningen en Drenthe.

Nieuw Leven in de Hallen, 20 jaar plannen voor hergebruik: 2015
Bij de officiële opening van de Hallen wordt het boek Nieuw Leven in de hallen gepresenteerd.
Het boek is vervaardigd door het “vaste” Agora team: Kanika Frings (ontwerp en lay-out,
Carmen Flagiello (selectie van illustraties), Annemarie Wijn (eindredactie) en Eisse Kalk
(teksten). Het boek is rijk geïllustreerd met tijdsbeelden en plannen uit de geschiedenis van de
voormalige tramremise en de lange periode van plannen maken voor hergebruik.

Kennisoverdracht/Trainingen
Trainingen van Raadsleden bij invoering van het dualisme
Trainingen voor raadsleden en ambtenaren van 30 Achterhoekse gemeenten
Festival Lokale democratie en cultuur, Texel
Training Werkatelier De Bewoner als Buurteigenaar
Advies deelraad Centrum over Burgerparticipatie
Gastcolleges Hogeschool Utrecht

Trainingen Raadsleden bij invoering van het dualisme: 2000-2002
In samenwerking met het IPP zijn informele raadsconferenties georganiseerd in Deventer,
Alkemade, Alblasserdam, Amstelveen, Didam, Krimpen aan de IJssel, Texel, Epe,
Doetinchem en Lelystad. De aangesneden thema’s zijn: de verhouding Raad – College,
publieke verantwoording, wethouders niet meer als deel van de gemeente-raad, de rol van
raadsleden als volksvertegenwoordigers, het initiatiefrecht van raadsleden & burgers,
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invoering van een gemeentelijke rekenkamer, interactieve beleidsvorming, het functioneren
van politieke partijen. Iedere conferentie sluit af met aanbevelingen en praktische afspraken.

Trainingen voor raadsleden en ambtenaren van 30 Achterhoekse
gemeenten: 2001
In het kader van plattelandsontwikkeling in de Achterhoek zijn, als logisch vervolg op een
conferentie, methoden en werkvormen ontwikkeld voor trainingsbijeenkomsten voor raadsleden, bestuurders en ambtenaren, verantwoordelijkheid voor het plattelandsontwikkelingsbeleid. De trainingen zijn uitgevoerd in samenwerking met het Plattelandshuis Achterhoek en
de Provincie Gelderland. De 15 deelnemers kunnen met de resultaten van de zes praktijkgerichte trainingen in hun eigen werksituatie aan de slag. Praktijksituaties van deelnemers zijn
als voorbeelden gehanteerd, besproken en ingediend bij de streekcommissies en provincie.

Festival Lokale democratie en cultuur, Texel: 2002
In Texel besluit het gemeentebestuur als vervolg op de training over dualisme tot het houden
van een volksraadpleging over het functioneren van het College en Raad. Agora Europa en
het IPP stellen een vragenlijst op die wordt rondgebracht en opgehaald door vrijwilligers. De
uitkomsten daarvan zijn gepresenteerd op een festival van de Lokale Democratie en Cultuur,
waaraan ook plaatselijke journalisten en theatermakers hun medewerking verlenen.

Training Werkatelier De Bewoner als Buurteigenaar: 2008
In het verlengde van de succesvolle aanpak van het wijkgericht werken in Hoogeveen (2006)
organiseren Joop Hofman en Eisse Kalk een training voor wijkambtenaren, medewerkers van
corporaties en opbouwwerkers over vormen van wijkgericht werken, die de initiatiefkracht van
bewoners versterken. Deelnemers werken aan een advies dat zij aan het einde van het
werkatelier aanbieden aan hun bestuur, leidinggevende of aan bewonersorganisaties. De
thema´s die worden behandeld zijn het smeden van een vitale coalitie voor gebieds-gericht
werken, het werken met wijkbudgetten, werkvormen die leiden tot versterken van initiatiefkracht van bewoners (empowerment), prestatie-afspraken met corporaties, welzijnswerk en
bewoners, bestuurlijke en ambtelijke organisatie voor wijkgericht werken.

Advies en Kennisoverdracht: 2011 -2015
De ervaringen die Agora heeft opgedaan in de afgelopen 25 jaar op het vlak van
democratisering en ondersteunen van burgerinitiatieven worden waar mogelijk overgedragen
in adviezen aan bewonersorganisaties, bestuurders en ambtenaren en projectontwikkelaars.
Naast zijn actieve betrokkenheid in het bestuur van de TROM (Tram Remise Ontwikkelings
Maatschappij) verzorgt Eisse ieder jaar gastcolleges voor de beroepsopleidingen Bouwkunde
en Erfgoedstudies aan de Hogeschool van Utrecht en lezingen tijdens diverse evenementen
zoals de Dag van de Architectuur en landelijke bijeenkomsten van het Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA).
Sinds enkele jaren vervullen regelmatig studenten van de Hogeschool van Amsterdam
(vakgroep Urban Management) praktijkstages Sinds het ontstaan van de
Burgerinitiatiefghroep Lokale Democratie is Agora ook regelmatig betrokken bij het
voorbereiden van en deelname aan bijeenkomsten in het pakhuis de Zwijger, waar zeer
regelmatig burgerinitiatieven van uiteenlopende aard hun ervaringen komen uitwisselen.
Daarnaast bereidt Eisse van tijd tot tijd adviezen voor samen met betrokken raadsleden over
burgerparticipatie (wijkraden in Utrecht, deelraad Centrum Amsterdam).
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Culturele producties
Stormen en Stromen voor Rijkswaterstaat
Koeien met Gouden Horens
Symposion, Odyssee naar de bronnen van de Democratie (Athene 2000) en reünie
The Executive rond het referendum over de grondwet van Kenya

Stormen en Stromen voor Rijkswaterstaat: 1992
Het Q-team van Rijkswaterstaat benadert Agora om o.a. films te ontwikkelen, die alle regiomanagers van Rijkswaterstaat moeten ondersteunen in het denken in scenario's. Managers
moeten niet meer bij een probleem A een oplossing B zoeken, maar van begin af aan in vier
verschillende richtingen oplossingen bedenken om dan de keuze democratisch door
betrokkenen te laten bepalen. Anna Spohr ontwikkelt samen met Niesco Dubbelboer het
scenario voor vier films van Nederland in 2015 aan de hand van teksten van Herman Vuijsje.
De films zijn een ludieke weergave van een mogelijk toekomstig Nederland in vier
verschillende scenario's en dus vier films.

Koeien met Gouden Horens:1993
Als onderdeel van het Schaakwijk-project hebben Anna Spohr, Agora Europa medewerkster
van het eerste uur en Nina Meilof, in opdracht van wijkbureau Noord, een documentaire
gemaakt. Zij hebben de wijkbewoners geïnterviewd ter ondersteuning in de discussie met
projectontwikkelaars en politici over het stadsvernieuwingsplan van hun wijk. Inzet is om zo
veel mogelijk bewoners die willen blijven wonen in de wijk ook daadwerkelijk de mogelijkheid
daartoe te bieden. De documentaire bevat informatie, kritiek, wensen en eisen. De film wordt
vertoond tijdens de slotbijeenkomst van het project.

Verslag van de Odyssee naar de bronnen van de Democratie: 2000
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan gaan bestuursleden, medewerkers en vrienden van
Agora Europa van 20 t/m 27 mei naar de bronnen van de democratie in Athene om het debat
over democratie en cultuur ter plaatse te voeren. De deelnemers bereiden allen één onderdeel
van het programma voor. Voorafgaand hieraan worden als voorproefje alle deelnemers
uitgenodigd om een proeve van welsprekendheid te presenteren. Erik Bout doet zijn
Demosthenes-act (slechts overtroffen door zijn verhaal over de twee vliegen op de wand van
een hotelkamer in Groningen). In augustus wordt de video-productie, die een verslag vormt
van de Athene-reis, tijdens een vaartocht langs de schepen van Sail 2000 vertoond.

The Executive, documentaire rond het referendum over de grondwet
van Kenya: 2007/2008
Documentairemaakster Fleur van Dissel legt in Kenya de voorbereiding van een nieuwe
grondwet vast. De jarenlange voorbereiding vindt plaats in een aantal ‘Boma’ conferenties,
waar meer dan 600 burgers (vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen),
wetenschappers en politici de tekst formuleren. De regering Kibaki maakt een eigen,
afwijkende, tekst. Het besluit een referendum te organiseren leidt tot massale betogingen van
voor- en tegenstanders (met als symbolen de sinaasappels en de bananen). Fleur zoekt
contact met Agora Europa voor de inhoudelijke opzet en steun voor haar project bij
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en buitenlandse ambassades in Nairobi. Het leidt
uiteindelijk tot een documentaire die wordt uitgezonden in Kenya op de landelijke televisie en
daarna benut wordt voor “politiek vormingswerk”.
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Bestuursleden, medewerkers, stagiaires, samenwerkingspartners en
opdrachtgevers
Bestuursleden Agora Europa
1990 – 2015:

Samenwerkingspartners en
opdrachtgevers van Agora Europa
1990-2015:

(in chronologische volgorde)
Annemarie Wijn
Eisse Kalk
Carien van Voorthuijsen
Niesco Dubbelboer
Hansje Kalt
Roos Vermeij
Dick Schuiling
Funda Müjde
Pieter Hilhorst
Bas van Stokkom
Sofoula Schalkwijk
Jurr van Dalen
Hein Albeda
Jan Dirk Pruim

Gemeenten:
Alblasserdam – Alkemade – Amstelveen Amsterdam: Centrale Stad en stadsdelen –
Berkelland - Den Burg – Den Bosch - Deventer –
Didam - Dordrecht - Doetinchem - Eibergen –
Emmen - Groningen – Heerenveen - Hoogeveen –
Houten Jacobswoude – Krimpen a/d IJssel Lelystad - Maastricht - Middelburg – Rotterdam Utrecht – Wijchen - Zaandam – Zwolle
Gemeentelijke organisaties:
Bureau Broedplaatsen gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam
Ontwikkelingsbureau Gemeente Amsterdam
Ministeries:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Buitenlandse Zaken - Economische Zaken Financiën - Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Medewerkers en stagiaires
Agora Europa 1990-2015:
Ingrid Dipadinaja
Steven Lenos
Niesco Dubbelboer
Anna Spohr
Nina Meilof
Annemarie Wijn
Barbara Garibbo
Hester Tammes
Erik Bout
Lieke Hobus
Eric Berman
Arjen Nijeboer
Ragini Fit
Jasja van der Kleij
Anna Chojnacka
Luit Tabak
Amber de Vries
Yung Lie
Joris Kleverlaan
Martijn Laman
Marjon Vlug
Else Boonstra
Eisse Kalk
Carmen Flagiello
Martin Aalders
Jantien Hijne
Welmoed van Ramshorst
Jephta Dullaart
Stijn Haanschoten

Internationaal:
Raad van Ministers, Europese Unie
Het Belgische ministerie van Sociale Zaken
Initiative & Referendum Institute Europe
Agora Central Europe, Praag
Prof. J. Camp – leider opgravingen Agora Athene
Oekraïne – DIGH – Bouwcentrum International
Kenya – Fleur van Dissel
Universiteiten en Hogescholen:
Katholieke Universiteit Brabant - Universiteit van
Amsterdam - Technische Universiteit Delft
Landbouw Universiteit Wageningen - Fontijn
Hogeschool in Den Bosch - Saxion Hogeschool in
Enschede – Reinwardt Academie in Amsterdam –
Vrije Universiteit in Amsterdam - Hogeschool
Utrecht - Hogeschool van Amsterdam
Fondsen:
Stimuleringsfonds voor Architectuur
VSB fonds
Media-contacten, journalisten en presentatoren:
AT 5 Televisie
VPRO Televisie
Martin Bril – columnist
Johannes van Dam – culinair journalist
John Jansen van Galen – journalist
Pieter Hilhorst – journalist en presentator
Rose Lukalo – journalist Kenya
Ruben Maes- debatleider en presentator
Felix Rottenberg – journalist en presentator
Sandra Rottenberg – journalist en presentator
Sofoula Schalkwijk – RTVNH en VPRO
Wouke van Scherrenburg – journalist en presentator
Bert Steinmetz- oud-redacteur Parool
Volkskrant

Stagiaires:
Maud Weide
Iris van Swieten
Evelien Dillema
Joyz Frijters
Bas Dubbeld
Lodewijk Jurgens
Brinno Pijnaker
Aren Scholte
Evelien Taekema
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Theatermakers,
filmmakers/kunstenaars/vormgevers:
Ernest Annyas – fotograaf
Theo Baart - fotograaf
De Balie, Amsterdam
De Beurs van Berlage, Amsterdam
Jos Bours – het STUT Theater
Fleur van Dissel – art director, documentairemaker
Lenette van Dongen - theatermaker
Hans Erdmann – architect
Carolien Feldbrugge – de Beeldleveranciers
Koen Franse - muzikant
Kanika Frings – designer, vormgever
Mieke Gerritzen – beeldend kunstenaar
Ab Gietelink Theaterproducties
Aukje Grouwstra, StudioGROUW - ontwerp
Cox Habbema – regisseur – cultureel adviseur
Jongens van de Koude Grond – vormgeving
Toon van Lieshout – CO3 Vormgevers
Loesje – creative writing
Maarten Meester - Buro Noord
Nina Meilof – filmer, VPRO programmamaker
Jeroen van Merwijk – cabaretier
Janneke Monshouwer - Coreline Productions
Funda Müjde - cabaretière, actrice en presentator
Alec Nijssen – vormgever
Petri Raymakers – art director
Podium Mozaïek, Amsterdam
Anna Spohr – regisseur, art director, filmer
STAP theatertechniek
Thijs Tengbergen – schrijver – beeldend kunstenaar
Marcel Verreck - cabaretier

Erik Swierstra - bestuurslid Vereniging Pro West
Ed van Thijn - oud-burgemeester van Amsterdam
TLU Landschapsarchitecten, Utrecht
André Thomsen, oud-hoogleraar TU Delft
Frank Vandenbussche - directeur Bouwburo2
Hetti Willemse - Public Area, oud-raadslid A’dam
Marktpartijen en adviesbureaus:
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Amvest
AM Wonen
Amsterdams Steunpunt Wonen
Architectenburo J. van Stigt
ASVA Studentenunie
Atos Origin
BPF Bouwinvest, Amsterdam
Cuypers Genootschap, Amsterdam
Dudok Wonen, Hilversum
Far West, Amsterdam
Federatie Welstand, directeur Flip ten Cate
Huurdersvereniging Amsterdam
Indische buurt communities
Lokale Lente
Movisie
Netwerk Democratie
Pakhuis de Zwijger
Proper Stok projectontwikkelaars
Rabo Bouwfonds Vastgoed
Stadsherstel Amsterdam NV (Paul Morel)
Stichting Urban Resort
TramRemise OntwikkelingsMaatschappij
woningstichting De Key, Amsterdam
woningcorporatie De Alliantie. Amsterdam
woningcorporatie De Alliantie Gooi en Vechtstreek
woningbouwvereniging Stadgenoot, Amsterdam
woningcorporatie Het Gooi en omstreken
woningcorporatie Ymere
Woongoed Middelburg

Zelfstandige adviseurs en ondernemers:
Fons Asselbergs - Rijksadviseur Cultureel Erfgoed
Willem van Bennekom - voorzitter Amstelodamum
Said Bensallam - directeur stichting Connect
Anita Blom - RCE, adv. Atelier v. Bouwmeesters
Paul Commandeur - ICT adviseur
Jaap Draaisma - directeur Urban Resort
Wim Eggenkamp - Rijksadviseur Cultureel Erfgoed
Simone van Eijk - medewerker bureau van Lanen
Gerrichhauzen & Partners
Hein de Haan – architect, bestuurslid Ver. Pro West
Heren 5 architecten, Amsterdam
Jet van de Heuvel – directeur arch. bureau van Stigt
Joop Hofman - dir. Rode Wouw en zelfst. adviseur
Door Jelsma - TaskForce Toekomst Kerkgebouwen
Gijs de Jong - ondernemer, Referendum Platform
Ad van Lanen - directeur bureau van Lanen
Dymfke van Lanen - vormgeving en productie
Uzeijir Kabaktepe - Global Services International
Mira Kho - cultureel adviseur
Karel Loeff – dir. Bond Heemschut, lid AvB
Simone Molenaar - accountant
Han Michel - zelfstandig adviseur, lid AvB
Paul Morel - sen. projectl. Stadsherstel A’dam N.V.
Arjen Nijeboer – adviseur, lid Referendum Platform
Liesbeth van der Pol - Rijksbouwmeester
Philip van Praag - hoofddocent politicologie, UvA
Nan Raap - stedenbouwkundige, lid AvB
Jaap van Rijs – stedenbouwkundige, lid AvB
Amir van Rooijen - dir.Venues and more, lid AvB
Jaap Schoufour – Bur. Broedpl. A’dam, adv. AvB
Dick Schuiling, hoofddoc.sted. Vern., UvA, lid AvB
André van Stigt – architect en lid AvB
Joop van Stigt – architect, oud-hoogleraar TU Delft

Maatschappelijke en culturele organisaties:
Het Amsterdams Initiatief
ANGSAW (AmsterdamNoordGroeneStad a/h
Water)
Bond Heemschut
Creative Spaces
Forum Democratische Ontwikkeling
Historisch Archief Tuindorp Oostzaan
Historisch Centrum Amsterdam Noord
Instituut voor Publiek en Politiek
IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie
Landelijke Task Force Toekomst Kerken
Museum Amsterdam Noord
Plattelandshuis Achterhoek
Projectbureau Belvedere
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Referendum Platform Nederland
Stichting Eigenwijks
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Publiek Domein
Venues and More
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging Milieudefensie
Vereniging ProWest
Ver. Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
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Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van Stichting Agora Europa
1990-2015

Samenstelling en productie:
Eisse Kalk
Annemarie Wijn
Niesco Dubbelboer
Carmen Flagiello

Herkomst foto’s: Agora Europa, Architectenbureau van Stigt,
Pakhuis de Zwijger

Voor meer uitgebreide beschrijvingen van de projecten, alle publicaties en
bestelwijze, zie onze website: www.agora-europa.nl
020-6380558
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