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Verzet begint niet met grote woorden 

maar met kleine daden 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. 

 

zoals brede rivieren 

met een kleine bron 

verscholen in het woud. 

 

zoals een vuurzee 

met dezelfde lucifer 

die een sigaret aansteekt. 

 

zoals liefde met een blik 

een aanraking iets dat je opvalt in een stem. 

 

jezelf een vraag stellen 

daarmee begint verzet. 

 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

 

Remco Campert 
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Abstract 

Deze masterproef thematiseert de relatie tussen mondiale sociale protestbewegingen en de 

neoliberale stad aan de hand van het politiek filosofische project ‘het recht op de stad’ van Henri 

Lefebvre. Er wordt onderzocht hoe de stad vandaag dominant gedacht en bestuurd wordt, op welke 

manier de democratie bedreigd wordt, wie daarop reageert en aan de hand van welke praktijken. In 

dit onderzoek wordt op zoek gegaan naar de betekenis van het recht op de stad voor hedendaagse 

mondiale sociaal-economische protestbewegingen en de betekenis die de bezettingspraktijk daarin 

heeft. Tevens wordt de vraag gesteld naar de plaats die de stad daarin heeft. 

De onderzoeksconcepten en onderzoeksvragen worden geduid en beantwoord aan de hand van een 

literatuurstudie waarbij academische literatuur werd gecombineerd met bronnen die nauw 

aansluiten bij de praktijk. 

Er wordt geargumenteerd dat het recht op de stad vandaag door mondiale sociale 

protestbewegingen wordt opgeëist. Sociale protestbewegingen eigenen zich de publieke ruimte toe 

aan de hand van bezettingen van die publieke ruimte. Daarmee wordt de neoliberalisering en 

privatisering van de stedelijke publieke ruimte gecontesteerd. Via de bezetting wordt het recht op de 

stad geconcretiseerd. Men geeft politiek handelen en democratie een nieuwe invulling die los komt 

te staan van het huidige systeem. Directe democratie, horizontalisme, autonomie en voor-leven zijn 

principes die centraal komen te staan. Daarnaast wordt gesteld dat de bezettingspraktijk geen nieuw 

fenomeen is. Ze heeft een plaats binnen een lange traditie van protestbewegingen zoals de 

antiautoritaire beweging en de andersglobalisten. 
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1 Inleiding 

De aandacht en interesse voor verzet in deze thesis is ontstaan uit een aantal persoonlijke 

ervaringen. Toen ik in het voorjaar van 2011 op Erasmus in Valencia verbleef, werd ik geconfronteerd 

met de vurige Spaanse activistische verbeelding. Door de acties daar en elders in de wereld kreeg 

‘verzet’ voor mij voor het eerst een concrete invulling. Later werd mijn aandacht getrokken door 

krantenartikels rond stadsplanning en stedelijke armoede, democratie, GAS boetes, links en rechts 

stedelijke beleid en massale protesten in alle hoeken van de wereld. Mijns inziens waren die op één 

of andere manier met elkaar verbonden. Ik kon echter niet meteen de vinger leggen op hoe deze 

verbondenheid precies in elkaar zat. Tijdens de opleiding kregen we af en toe concepten aangereikt 

die mij inzichten verschaften in hoe steden vandaag gevormd worden en in welke geglobaliseerde, 

politieke en economische context we vandaag leven. Van daaruit begon ik de relatie met mondiale 

sociale protestbewegingen1 beter te begrijpen. Vanuit de behoefte me daar verder in te verdiepen is 

deze masterproef ontstaan.  

Deze masterproef vangt aan met een schets van de context waarin protest vandaag de dag 

ontspringt. Het is de stad die vooral relevant is. De wereld ondergaat een grote golf van urbanisering. 

Al enkele jaren woont voor het eerst meer dan de helft van de wereldbevolking in steden (UNFPA,  

2007). Urbanisering is een wereldwijd fenomeen geworden, maar bovenal is de manier waarop de 

stad gevormd en bestuurd wordt sterk veranderd. De stad kende namelijk een schaalvergroting en 

steden gingen zich ondernemend opstellen (Harvey, 2008; Harvey, 1989). 

Neoliberaliseringsprocessen veroverden de stad en brachten wezenlijke veranderingen teweeg op 

economisch, politiek en sociaal vlak teweeg.  

In een eerste verkenning zal geanalyseerd worden welke gevolgen deze stedelijke transformaties 

met zich meebrengen op economisch, politiek en sociaal vlak. Wat is de aard van huidige 

urbaniseringsprocessen en door welke logica wordt de stad vormgegeven? Wat betekent het dat de 

stad een ‘entrepreunerial complex’ is geworden en wat zijn de eigenschappen daarvan? Welke 

insluitings-, maar tegelijk ook uitsluitingsdynamieken krijgen daarbij vorm? Vanuit een inzicht in hoe 

de stad vandaag precies wordt aangewend, kunnen we illustreren waartegen de laatste jaren 

wereldwijd verzet wordt geboden. 

                                                           
1
 Eigenlijk is het correcter te spreken van mondiale sociaal-economische protestbewegingen omdat er niet 

enkel sprake is van een sociaal element, maar ook van een economisch. Omwille de leesbaarheid wordt echter 
meestal verwezen naar mondiale sociale protestbewegingen. 
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In tweede instantie wordt een concept geïntroduceerd dat nauw aansluit bij dat stedelijk gegeven en 

tegelijkertijd een verrassend perspectief biedt. Henri Lefebvre schreef in 1968 het boek ‘Le droit à la 

ville’. Daarin maakt hij reflecties over de stad en het stedelijke leven en gaat hij op zoek naar een 

politiek en filosofisch begrip van de totstandkoming van de stedelijke aard. Hij introduceert het 

boeiende concept ‘het recht op de stad’. Men beschouwde dit als een eis tot een rechtvaardige en 

democratische toegang tot stedelijk leven. Dit kan een interessante invalshoek bieden op de 

toenmalige stedelijke veranderingen en daarenboven ook licht werpen op de huidige 

veranderingsmechanismen. Het gaat om een politiek project dat een radicale kritiek uit op onze 

samenlevingsorganisatie. Daarmee werd eind jaren ‘60 een aanzet gegeven tot stedelijke sociale 

revolutie. Doorheen deze masterproef wordt gesteld dat dit concept, meer dan 40 jaar later, nog 

steeds actueel en relevant is.  Het is meer dan ooit een politieke, sociale, economische en culturele 

uitdaging om ‘de stad te maken’ met als uitgangspunten: radicale democratie, sociale 

rechtvaardigheid en grassroots empowerment. Als kritiek op de manier waarop de stedelijke 

samenleving georganiseerd wordt, is dit vandaag de dag dus nog steeds relevant. Het recht op de 

stad zal hierbij centraal staan en als een soort ‘ijkpunt’ gelden.  

Een ander fenomeen dat in het oog springt is dat er in tijden van crisis de afgelopen jaren overal ter 

wereld tegenbewegingen opduiken. Ik laat in deze masterproef dan ook een licht schijnen op de 

wereldwijde sociaal-economische protestbewegingen. De stad wordt geconfronteerd met politieke, 

culturele en sociale uitdagingen die een beroep doen op de stedelijke verbeelding en de mobilisatie 

van haar burgers. De Indignado2-beweging is zo’n beweging . Ze ontstond in het voorjaar 2011 in 

Madrid en verspreidde zich al snel doorheen Spaanse steden. In het najaar volgden de activisten van 

de Occupy Wall Street beweging in New York hun voorbeeld. Bovendien kan de link gelegd worden 

met de Arabische Lente die al eerder in 2011 ontsproot in Egypte en zich verspreidde in de hele 

Arabische wereld. Mijn intentie is aan te tonen dat ze allen met elkaar verbonden zijn; ze worden 

allen door burgers gevormd die strijden voor politieke rechten, vrijheid en vooral een rechtvaardiger 

sociaal-economisch beleid (Bogaert, 2012a). Het zijn deze burgers die zich overal ter wereld 

verzetten tegen huidige stedelijke tendensen en opnieuw de publieke ruimte opeisen – de ruimte 

voor en door iedereen –. De documentaire ‘cRISEs UP’ (Victoria Deluxe, 2013) bracht dit treffend in 

beeld. Men belichtte de ervaringen van mensen en ging op zoek naar wat hen tot strijd en verzet 

brengt.  

In deze masterproef worden deze mondiale protestgroepen geanalyseerd. In eerste instantie wordt 

duidelijk gemaakt tegen welke globale tendensen op sociaal, politiek en economische vlak men 

                                                           
2
  verontwaardigden 
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kritiek uit. In tweede instantie wordt dit fenomeen gelinkt aan de vraag op welke wijzen en in welke 

ruimte dit protest vorm krijgt. 

We kunnen immers vaststellen dat deze verontwaardiging geuit wordt binnen de stad. Is dit toevallig 

of is er sprake van een meer structurele oorzaak? Hoe is deze band dan te verklaren? Welke huidige 

urbane transformaties hebben de sociaal-economische protestbewegingen aangezet tot actie over te 

gaan? In deze masterproef zullen aldus verschillende aspecten van stedelijke dynamieken besproken 

worden. Het is daarbij interessant de hedendaagse manier van ‘urban governance’ onder de loep te 

nemen en de gesteldheid van de huidige democratie. Want ook dit laatste is geen onproblematische 

kwestie in tijden waarin evidenties in vraag worden gesteld. 

De centrale vraag die vervolgens aan de orde komt, is hoe het recht op de stad in verband kan 

worden gebracht met hedendaagse protestbewegingen en uitingen. Waarin zit de waarde van dit 

idee? In welke zin kan het ook de dag van vandaag als inspiratie dienen voor het formuleren van 

alternatieven? In welke mate vormen de wereldwijde protesten een actualisatie van dit begrip en op 

welke manier? Hoe kunnen deze bewegingen beter begrepen worden – vanuit dit concept –? Hoe 

kan het recht op de stad vandaag ge(her)ïnterpreteerd worden? Vandaar een eerste 

onderzoeksvraag:  

(1) Wat is de betekenis van Henri’s Lefebvre concept ‘het recht op de stad’ voor de hedendaagse 

sociaal - economische verzetsbewegingen?  

Vervolgens werpt zich de vraag op, op welke manier men een alternatief probeert te bieden voor 

hetgeen men aanklaagt, namelijk neoliberale tendensen en privatisering van de ruimte. Het is daar 

dat ‘de bezetting’ als concept relevant wordt. Een vaak voorkomende praktijk van de mondiale 

verzetsbewegingen is immers de bezetting waarbij in de meeste gevallen de publieke ruimte wordt 

ingenomen. Het is interessant dit fenomeen verder te doorgronden aangezien dit één van de meest 

in het oog springende manier van actievoeren is. 

Het is de bedoeling deze praktijk te expliciteren en te begrijpen hoe deze de laatste jaren vorm 

kreeg. Hoe ontstond deze praktijk en waar ter wereld gebeurde dit? Waarom gebruikt men deze 

tactiek? Welke centrale waarden komen tot uiting in de bezettingspraktijk? Wat is de politieke 

betekenis van de bezetting? Welke visie op politiek en democratie probeert men daarmee te 

verbeelden? Waarom kiest men ervoor de publieke ruimte te bezetten? Wat wil men daarmee 

bereiken? Vervolgens is het interessant deze praktijk naast  het recht op de stad te plaatsen. Hoe is 

bezetting van de publieke ruimte te verbinden met het gedachtegoed van Lefebvre? 
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Tevens zal onderzocht worden waarom deze praktijk zo alomtegenwoordig is. Waar komt deze 

praktijk vandaan? Ligt dit in de lijn van praktijken van vroegere protestbewegingen? Op welke manier 

is dit een verderzetting van de tactieken en het gedachtegoed en op welke manier zijn daarin 

verschillen te ontdekken? Met andere woorden, het is de bedoeling de praktijk van de 

bezettingspraktijk achterna te reizen. Welke reis doorheen de geschiedenis heeft deze praktijk er al 

opzitten? Hoe werd dit vroeger aangewend en hoe gebruiken mondiale sociaal-economische 

bewegingen deze praktijk nu? Hoe kan het mondiale karakter en haar grootschalige wereldwijde 

verspreiding begrepen worden? De praktijk van de bezetting zal verkend worden volgens deze 

mondiale lijn en daarnaast ook langs een historische lijn. 

De volgende onderzoeksvragen worden aldus voorop gesteld: 

(2) Wat is de betekenis van het concept ‘de bezetting’ voor hedendaagse wereldwijde sociaal-

economische verzetsbewegingen? Hoe wordt vorm gegeven aan het concept van ‘de bezetting’ 

door de verschillende mondiale sociale bewegingen? Waarom wordt deze tactiek gebruikt en 

welk perspectief op politiek en democratie wordt erdoor geuit? 

(3) Op welke manier is de bezetting te verbinden met  het recht op de stad? 

(4) Op welke manier is de alomtegenwoordigheid (territoriaal en door heen de tijd) van de 

bezetting te begrijpen? (a) Wat is de historische oorsprong van de bezettingspraktijk en haar 

funderende waarden? Welke bewegingen in de tweede helft van de 20ste eeuw hebben vorm 

gegeven aan deze praktijk? Op welke manier werkt deze invloed door op de protestbewegingen 

die post-2010 ontstonden? Wat zijn de (dis)continuïteiten? (b) Hoe kunnen we de mondiale 

verspreiding van de bezetting als praktijk begrijpen?  

1.1 Intentie 

Bedoeling is aan de hand van deze onderzoeksvragen te illustreren dat het recht op de stad vandaag 

opnieuw op zeer duidelijke wijze opgeëist wordt. Dat mensen doorheen praktijken van bezetting van 

pleinen en parken of huizen protesteren tegen de gevolgen van de huidige manier van urban 

governance, met name neoliberale tendensen op verscheidene vlakken. Dat ze daarom als citadins 

de publieke ruimte opeisen als een ‘temporary autonomous zone’ (Bey, 1991) om van daaruit een 

alternatief te kunnen vormgeven. Het plein zal daarbij centraal staan, een symbolische ruimte in de 

stad waar alternatieven uitgedacht worden, bijvoorbeeld tijdens volksvergaderingen. Het is mijn 

opzet erop te wijzen dat het dat is wat ook Lefebvre op een abstractere manier voor ogen had toen 

hij pleitte voor het recht op de stad. De stad is een centrale locus van wereldwijde protesten. Ze 
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functioneert als een platform, de ruimte bij uitstek waar protesten gevormd worden. Dit 

voornamelijk omwille van de stedelijke conditie in de huidige neoliberale context.  

Daarnaast heb ik het voornemen te duiden welk perspectief ‘activisten’3 heeft op politiek en 

democratie. Ik wil aantonen dat men geen vertrouwen in de macht en geïnstitutionaliseerde politiek 

heeft, maar dat de activisten de nadruk leggen op autonomie. Ze brengen het politieke terug naar 

het niveau van het dagelijkse leven. Ze nemen hun politiek agency op. Via directe democratie is het 

de bedoeling dat iedereen zijn of haar mening kan geven en men naar een consensus kan toewerken. 

Via hun acties brengen ze een bepaalde politieke boodschap naar buiten, namelijk dat ze aanvoelen 

dat het bestuur hun niet meer representeert en dat er opnieuw ruimte moet worden gemaakt (via de 

bezetting gebeurt dat letterlijk) voor een alternatieve manier van politiek, democratie en 

machtsverdeling. Het recht op de stad wordt opgeëist door middel van de bezettingspraktijk. Ik zal 

aantonen dat de bezetting niet uit het niets komt of zeer recent is. De bezetting en de waarden die 

centraal staan in deze praktijk (directe democratie, autonomie, horizontalisme en voor-leven) 

hebben immers hun wortels in de antiautoritaire beweging die in de jaren ’70 en ’80 bloeide. Ze zijn 

via acties en samenkomsten van andersglobalisten doorgegeven aan de huidige generatie. Het is 

aldus de bedoeling de historische linken alsook de wereldwijde linken bloot te leggen tussen de 

protestbewegingen om op die manier te verklaren hoe het komt dat deze praktijk vandaag de dag 

opnieuw wordt aangewend en dit op dergelijke grote, mondiale schaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 In de ruime zin van het woord. 
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2 Methodologie 

Aangezien voorliggend onderzoek tot doel heeft een dieper inzicht te krijgen in een aantal concepten 

en de relaties daartussen, is een literatuurstudie het meest aangewezen. Centrale concepten zoals 

‘urban goverance’, ‘het recht op de stad’ worden aan de hand van academische literatuur verdiept. 

Eveneens wordt een conceptuele studie uitgewerkt van het begrip ‘de bezetting’ om daarin diepere 

inzichten te verkrijgen. Dit zal verbonden worden met een verkenning van hoe deze praktijk concreet 

vorm krijgt. Bij een bespreking van de bezettingspraktijk en haar principes doorheen de geschiedenis 

werd een combinatie gemaakt van academische literatuur en teksten die explicieter bij praktijken 

aanleunen. Bij dit alles zullen voorbeelden aangehaald worden om dit verder te verduidelijken. 

Hiervoor werden internetfora, blogs, websites van protestgemeenschappen, online kranten- en 

tijdschriftarchieven, activistisch materiaal en dergelijke verkend. Eveneens werden (online) 

publicaties verkend die analyses bieden en vaak ook een theoretische invalshoek kennen. Door 

steeds door te klikken van website naar website en relaties te leggen tussen verschillende auteurs, 

werd er als het ware op een snowball sampling-achtige wijze te werk gegaan om het nodige 

bronnenmateriaal te verkrijgen. Het bronnenmateriaal werd nauwkeurig geanalyseerd en op 

relevantie met betrekking tot de onderzoeksthemata en –vragen getoetst om deze te verwerken tot 

een samenhangend geheel. 

Het is niet de bedoeling via deze methodes een exhaustief beeld te kunnen schetsen van de 

mondiale protestgemeenschappen en hun bezettingspraktijken. Wel om ze in een bepaald 

perspectief te plaatsen en hun praktijken te duiden aan de hand van een aantal concepten zoals het 

recht op de stad en urban governance. 

Het idee van een waardevrije wetenschap heeft onze conceptie van wetenschap lange tijd 

gedomineerd. Men is zich echter vragen gaan stellen bij de mogelijkheid en wenselijkheid van dit 

ideaal en men wees erop dat waarden, interesses en culturele waarden toch een invloed uitoefenen. 

We kunnen dan ook niet spreken van een duidelijke scheiding tussen wetenschappen en het 

politieke en het sociale (Dupré, 2007). Wanneer men macht in sociale relaties kritisch analyseert, 

stoot men vaak op machtsongelijkheid en het innemen van een neutrale posities neigt het status quo 

te bestendigen. Paradoxaal genoeg neemt men daardoor eigenlijk ook (ongewild) een positie in 

(Swain, in  Goodley, 1999, p.27). De onderzoeker fungeert zelf als belangrijkste ‘instrument’ omdat 

hij op basis van eigen inzichten een adequate interpretatie probeert te geven (Wardekker, 1999). De 

vraag of we genoegen moeten nemen met een (neutrale) beschrijving van de werkelijkheid – als dat 

überhaupt al kan – meen ik negatief te mogen beantwoorden. Aldus worden in deze masterproef 
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ook meegegeven hoe de werkelijkheid er zou kunnen en moeten uitzien. Dit is per definitie (politiek) 

waardegeladen omdat een duiding nooit vrijblijvend kan zijn en zich altijd wel op een bepaalde 

manier zal uitspreken over de werkelijkheid (Smeyers, 1999).  

  



9 
 

3 De huidige stedelijke conditie 

3.1 ‘De stad’ en ‘urbanisering’ vanuit conceptueel oogpunt 

In  ‘La révolution urbaine’4 schetst de Franse schrijver Henri Lefebvre de geleidelijke evolutie van een 

agrarische naar een industriële samenleving en uiteindelijk naar een stedelijke wereld. De 

samenleving wordt geürbaniseerd en hij benoemt deze transformatie als ‘the urban revolution’. Hij 

spreekt over de ‘urban fabric’ waarmee hij verwijst naar alle manifestaties van de dominantie van de 

stad over het platteland (Lefebvre, 2003). Het is een wereld waarin stedelijkheid de infrastructuur, de 

netwerken en het leven zelf overneemt van het natuurlijke (Bogaert, 2012b). Harvey (1989) 

integreert een ruimtelijk aspect met een sociaal wanneer hij stelt dat urbanisering gezien moet 

worden als een ‘spatially grounded social process’ dat specifieke artefacten en institutionele 

systemen produceert. Gegeven het dynamisme eigen aan de huidige economische constellatie is de 

conceptie van het urbane – en van de stad – bijgevolg ook steeds onstabiel. Een strak afgelijnde 

definitie van wat nu juist onder ‘het stedelijke’ moet worden verstaan, is dan ook niet 

vanzelfsprekend. Het gaat niet enkel om ‘global cities’ want het stedelijke draagt een ruimere 

conceptualisering in zich. Het omvat infrastructuur die een netwerk van steden vormen, denk daarbij 

aan snelwegen, spoorwegen, supermarkten en digitale netwerken. Door de intense integratie van 

het natuurlijke en het stedelijke worden uiteindelijk alle ruimtes door het stedelijke gedomineerd, 

aldus Lefebvre (2003). In Purcells (2002) conceptualisering van de ruimte, gaat het om de eigenlijke 

ruimte die mensen ervaren in hun activiteiten en de mentale constructies en representaties van die 

ruimte. Dikeç en Gilbert ( 2002) benaderen vanuit die conceptualisering van ruimte de stad niet als 

een administratieve of financiële entiteit, maar als een ruimte waarin menselijke dynamieken spelen. 

De stedelijke ruimte wordt zo dus duidelijk meer dan een puur fysieke en ruimtelijke omgeving. 

3.2 Stadsontwikkeling:  Urban governance en new neoliberal urbanism  

3.2.1 Inleiding 

Er is sprake van een ‘stedelijke revolutie’ (Borja, 2007). Niet enkel is verstedelijking een wereldwijd 

fenomeen geworden, steden zijn de afgelopen drie decennia het voorwerp geweest van 

economische, politieke, sociale en culturele transformaties (Groth & Corijn, 2005). De positie van de 

stad in de 21ste eeuw is grondig veranderd onder invloed van een aantal complexe processen. Van 

                                                           
4
 Vertaald naar het Engels in 2003 ‘The urban revolution’. 



10 
 

vroegere industriële centra zijn steden nu geëvolueerd naar postindustriële centra waar ingezet 

wordt op innovatie, kennis en creativiteit (Harvey, 1989).  

Men argumenteert dat steden een strategisch rol opnemen in het hedendaagse vormingsproces van 

de sociaal, politiek-economische ruimte (Brenner & Theodore, 2002; Harvey, 1989). De afbouw van 

de nationale welvaartstaat onder invloed van globalisering heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de 

financiële situatie van steden. Men stelt dat neoliberale programma’s mede daardoor relatief snel in 

het stedelijke beleid geïnternaliseerd werden met de bedoeling de lokale economie te doen opleven. 

Steden zijn een belangrijke geografisch mikpunt geworden voor institutionele hervormingen, nieuwe 

politiek-ideologische projecten en verscheidene neoliberale experimenten (Brenner & Theodore, 

2002). Tegelijk vormt de stad ook een voorwaarde voor die transformatieprocessen (Harvey, 1989). 

Men spreekt in dit verband over de ‘urbanisation of neoliberalism’ (Brenner & Theodore, 2002). De 

manier waarop dit alles in zijn werk gaat, is natuurlijk sterk afhankelijk van de lokale context en de 

interactie met bestaande politiek-economische reguleringssystemen (Brenner & Theodore, 2002). 

Om te beginnen is het belangrijk een zicht te krijgen op wat die nieuwe vorm van stedelijkheid en 

stedelijk beleid precies inhoudt.  

3.2.2 Urban governance 

De intense politiek-economische herstructurering  heeft grote gevolgen gehad voor het stedelijk 

beleid en stadsplanning (Groth & Corijn, 2005). Sinds de jaren ‘70 moet stedelijk beleid zich steeds 

innovatiever en ondernemender profileren. Geconfronteerd met enorme economische en sociale 

veranderingen tengevolge van industriële en technologische vooruitgang, moesten steden zich een 

actiever en dynamischer profiel aanmeten (Harvey, 1989). Daarbij komt nog dat de natiestaat een 

deel van haar macht verloor ten voordele van multinationale ondernemingen. Bestuur is herschaald; 

de subnationale niveaus krijgen meer macht met als gevolg dat lokale instituties verantwoordelijker 

worden om vorm te geven aan het stedelijke beleid (Purcell, 2002). Bovendien ervaarden steden  

omwille van de economische crisis een vermindering in financiële middelen afkomstig van het 

nationaal niveau. Steden werden zo verplicht zich strategisch te positioneren en zelf op zoek te gaan 

naar alternatieve bronnen van inkomsten (Harvey, 1989). Daarom sluiten steden contracten af met 

private ondernemingen en op die manier ontstaan out-sourcing en publiek-private partnerschappen 

als ‘urban growth coalition’s’ (Groth & Corijn, 2005; Harvey, 1989; Purcell, 2002; Duman, 2013). Deze 

vorm van coalitie werd reeds door Lefebvre (1996) aangehaald en bekritiseerd. Deze 

partnerschappen worden gekenmerkt door ondernemerschap en dragen een fundamenteel  

speculatief aspect in zich. Vaak moet de publieke sector de risico’s dragen en kan de privé-sector de 
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winsten opstrijken. Typerend is ook dat de voordelen van de investering naar een bevoorrecht deel 

van de bevolking gaan (Harvey, 1989; Harvey, 2008). Marktgeleide stedelijke ontwikkeling hangt 

sterk samen  met het innemen van  een ondernemend standpunt (Groth & Corijn, 2005).  Omdat 

lokale overheden externe bronnen van financiering proberen aan te trekken, worden bepaalde 

stedelijke zones in de schijnwerpers geplaatst. Om nieuwe ondernemingen en investeringen aan te 

trekken worden incentives zoals goedkope leningen en subsidies aangeboden. Commerciële en 

kapitalistische belangen staan hierbij centraal. Interstedelijke concurrentie om jobs, kapitaal en 

middelen begint te spelen en men kan dan ook wereldwijd gelijkaardige vormen van stedelijke 

ontwikkeling  bemerken. Steden moeten er in deze constellatie naar streven zoveel mogelijk controle 

te hebben over cruciale diensten (bijvoorbeeld kennisproductie) en infrastructuur (bijvoorbeeld 

communicatie en transport). Ze worden genoodzaakt hun voordelen uit te spelen (bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van een haven, prestigieuze musea etc. ) en de  consumptiekracht van de bevolking – 

daarom niet noodzakelijk van de plaatselijke inwoners –  te stimuleren (Harvey, 1989; Duman, 2013).   

Deze evolutie aangestuurd door een kapitalistische logica stelt de ‘ruilwaarde’ en de vermarkting van 

de stad centraal (Lefebvre, 1996). Steden moeten hun waarde waar maken en verzilveren. Daartoe 

worden culturele en ruimtelijke innovatie, evenementen, shoppingcentra en 

entertainmentcomplexen prominente elementen van stedelijke strategieën (Harvey, 1989). Kortom, 

de stad is genoodzaakt zich te profileren als een  innovatieve, opwindende, creatieve en veilige stad 

om in te leven en meer nog, om te bezoeken. Omdat men toeristen en investeerders wil aantrekken 

is de creatie van een aantrekkelijke stedelijke beeldvorming – city marketing – van groot belang 

(Harvey, 1989; Duman, 2013). Urbane herstructurering, en in het bijzonder de ontwikkeling van de 

binnenstad, is gefocust op de ééndimensionele logica van commodificatie (Groth & Corijn, 2005). De 

’gebruikswaarde’ van de stad moet daarbij inboeten. Dit wil zeggen dat de commerciële functie 

voorrang krijgt op de sociale- en leeffunctie en dat de ‘lived city’ en de ‘city as habitat’ wordt 

ondermijnd (Lefebvre, 1996; Groth & Corijn, 2005). Het gaat niet om een lineaire evolutie van ‘de 

welzijnsstad’ naar de neoliberale stad. Eerder omvat het een trial and error proces waarbij veelzijdige 

neoliberale strategieën aangewend worden die een stadsspecifieke uitwerking kennen (Brenner & 

Theodore, 2002; Harvey, 1989). 

3.2.3 New neoliberal urbanism: neoliberalisering van de stad  

Deze vorm van stedelijke ontwikkeling en van urban governance wordt door Smith (2002) 

omschreven als ‘new neoliberal urbanism’ waarbij expliciet de link wordt gelegd tussen 

doorgedreven vormen van neoliberale heroriëntatie van de economische sfeer  en stedelijke 

ontwikkeling. Neoliberalisering heeft immers een cruciale rol gespeeld in het groeiproces van de stad 
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en omgekeerd (Harvey, 2008; Smith in Lefebvre, 2003). Steden zijn gemobiliseerd als een arena voor 

marktgericht economische groei en consumptiepraktijken: ‘Cities have become strategically crucial 

arenas in which neoliberal forms of creative destruction have been unfolding during the last tree 

decades’ (Brenner & Theodore, 2002, p. 367). Continue investering en kapitaalsaccumulatie gingen 

samen met de groei van steden (Harvey, 2008).  

Men argumenteert eveneens dat deze verandering in stedelijke politiek, met name de ontwikkeling 

naar de stad als expliciet ondernemend, een faciliterende rol heeft gespeeld in de overgang van een 

rigide Fordisme en Keynesiaanse welvaartstaat naar een meer open en marktgebaseerde vorm van 

neoliberalisme (Harvey, 1989). Waar steden ten tijde van het Fordisme zaten ingebed in het 

herverdelingskader van de welvaartstaat dat bovendien werd gereguleerd vanuit de centrale staat, 

vallen ze omwille van de afbouw van de welvaartsstaat op zichzelf terug (Groth & Corijn, 2005).  

3.2.4 De maatschappelijke gevolgen 

Omwille van competitie als principe inherent aan de logica van neoliberale ontwikkeling worden 

collectieve welzijnsvoorzieningen tot een minimum beperkt (Harvey, 1989). De kritiek luidt dat de 

focus komt te liggen op kapitaal ten koste van sociale kwesties en een billijke herverdelingspolitiek. 

Kwaliteit van stedelijk leven en de stad zelf is immers een ‘commodity’ geworden. Iets wat een 

waarde heeft en vermarkt kan worden. De urbane ervaring draait om consumptie en toerisme 

omgeven door een aura van enorme keuzemogelijkheden, tenminste als men over voldoende geld 

beschikt (Harvey, 2008). Neoliberal urbanism probeert de stad als een sociaal, politiek en leefbare 

‘common’ te vernietigen (Harvey, 2012). 

De dominantie van marktprincipes in velerlei maatschappelijke domeinen en de negatieve impact op 

socio-economisch vlak is opmerkelijk. Er werd namelijk eerder geïnvesteerd in economische 

ontwikkeling dan in menselijke ontwikkeling en dit gaat gepaard met ongelijke verdeling en 

toenemende ongelijkheid (Duman, 2013; Harvey, 2012). Lefebvre stelde in zijn boek ‘La révolution 

urbaine’ dat de stad gedoemd was een focuspunt te worden van politieke strijd alsook van 

klassenstrijd. Hij wordt daarin gevolgd door Harvey (2008) die erkent dat urbanisering altijd een 

klassenfenomeen is geweest aangezien een deel van de mensen – de minder geprivilegieerden, de 

armen, de onderklasse – de  winsten ontzegd worden en de controle van de productiemiddelen in 

handen is van een kleine elite (Harvey, 2008). Het ontmantelen van de staat haar 

verantwoordelijkheden op het sociale domein gaat gepaard met een verhoging van sociale controle 

door de staat en repressie. Sommigen vrezen dat een uitgeholde welvaartsstaat die welbepaalde 
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bevolkingsgroepen uitsluit en een vrees voor verzet, tot staatsautoritarisme leidt (Smith, 2002; Groth 

& Corijn, 2005).  

Een ander gevolg is dat democratisch overleg in deze neoliberale context inefficiënt is en sterker nog, 

uitgehold werd. Men stelt dat de invloed die burgers kunnen uitoefenen op beslissingen die vorm 

geven aan de stedelijke ruimte sterk is verminderd (Purcell, 2002). De nieuwe modelburger is de 

ondernemer geworden, zij vormen de hoekstenen van de maatschappij (Decreus, 2013).  

3.2.5 Gentrificatie als urbane strategie 

Sociaal-economische problemen nemen een ruimtelijk vorm aan, onder andere in de vorm van 

segregatie in de stad. Segregatie wordt door Lefebvre nadrukkelijk gezien als een klassenstrategie en 

als ondemocratisch (Lefebvre, 1996). Aldus ontstaat een duale stad (Lefebvre, 1996; Harvey, 1989; 

Smith, 2002; Groth & Corijn, 2005). Voorbeelden hiervan zijn de gated communities en 

geprivatiseerde ruimtes die onder camerabewaking staan (Harvey, 2008; De Meyer et al. 1999).  

Daarenboven kent neoliberal urbanism op ruimtelijk vlak nog een bijzonder fenomeen. Gentrificatie 

is in essentie een proces waarbij de oorspronkelijke bewoners vervangen worden door andere met 

een hogere sociaal-economische status. De aantrek van een creatieve middenklasse, de 

belastingbetaler die de financiële draagkracht van de stad kan vergroten en voor return on 

investment kan zorgen,  leidt tot economische groei. Men benadert deze mensen in termen van  hun 

menselijk kapitaal (De Bruyne, 2009). Prestigieuze culturele projecten en grote 

stadsontwikkelingsprojecten gepromoot door citymarketing moeten de stad in kwestie op de kaart 

plaatsen. Steden kennen een renaissance en worden aantrekkelijk gemaakt voor de gegoede 

middenklasse (De Meyer et al., 1999).  

Hoewel de concrete uitwerking van gentrificatie in elke stad anders is en het tempo en de mate 

waarin verschilt, kan men stellen dat gentrificatie een veralgemeend proces is dat in steden over de 

hele wereld te herkennen valt (Smith, 2002). Men werkt in de vorm van publieke-private 

partnerschappen, al dan niet met globaal kapitaal. Op die manier gaan dergelijke 

ontwikkelingsprojecten deel uitmaken van de productieve economische functie die steden moeten 

opnemen. Gentrificatie vindt in eerste instantie vooral zijn uitwerking in de centra van steden, maar 

het proces breidt zich steeds verder uit naar de rand van de steden (Smith, 2002). 

Deze ‘opwaardering van de buurt’ – vaak wordt dit zo positief mogelijk voorgesteld – hangt samen 

met een transformatie van de ruimtelijke omgeving en is niet zonder gevolgen (Duman, 2013).  Er 

wordt geld in een stadsdeel geïnvesteerd opdat er een economische, culturele en sociale 
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omwenteling zou plaatsvinden. Door deze kapitaalinjectie stijgen de prijzen van vastgoed en moeten 

de inwoners met een lager inkomen noodgedwongen verhuizen naar andere woonwijken, vaak 

verder van het centrum van de stad en in huizen van mindere kwaliteit (De Bruyne, 2009; Duman, 

2013).  Men omschrijft dit proces als een ‘kolonisatie van de (rijke) middenklasse’ en het wordt 

gezien als een klassenpolitiek waarbij het niet om het even wie is die wordt aangetrokken naar de 

stad (Groth & Corijn, 2005; Harvey, 2008). Dit wordt in het ‘regeneratie discours’ vaak verhuld. Aldus 

is de ‘class remake of the central urban landscape’ (De Meyer et al., 1999, p. 102) te beschouwen als 

een sociaal verdringingsproces. Harvey (2008) linkt dit proces expliciet aan het concept 

‘accumulation by dispossession’; er wordt winst gemaakt door anderen te ontgrieven. Anti-

gentrificatiebewegingen (bijvoorbeeld krakersbewegingen) voeren protest  tegen dit proces, maar 

krijgen te maken met veel tegenkanting en repressie (Smith, 2002). 

Gentrificatie is slechts één aspect in een neoliberale stedelijke strategie. Het past binnen een veel 

breder politiek project waarbij de industriële stad wordt vervangen door een stadsmodel gebaseerd 

op (financiële) diensten, toerisme, en in het algemeen manieren om accumulatie te genereren. 

Gentrificatie past dus binnen een fundamentele herstructurering van de economie. 

Het mag duidelijk zijn dat veel stedelijke regeneratieprojecten geabsorbeerd zijn door het neoliberal 

urbanism (Smith, 2002) en dat ze bovendien bijdragen aan de sociaal-economische fragmentatie en 

polarisatie in de stad. De ondernemende aanpak van stadsplanning neigt te vaak naar een 

homogenisering van de ruimte met als uitgangspunt consumptie waarin niet iedereen nog langer zijn 

plaats vindt, zo luidt de kritiek hierop van Groth en Corijn (2005). 
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4 Op zoek naar een nieuwe strategie: het recht op de stad 

4.1 Henri’s Lefebvre ‘Droit à la ville’. 

Enerzijds wordt er een positief discours rond de stad uitgedragen. De adequaatheid van de stad in 

een neoliberale context wordt benadrukt. Flexibilisering, vrijheid en diversiteit (ruimtelijk, in 

werkgelegenheid, in cultuur, etc.) en de vele mogelijkheden en kansen die de stad biedt, worden in 

de verf gezet. Anderzijds zijn er ook negatieve stemmen te horen over de stad:  diezelfde neoliberale 

context zorgt voor toenemende ongelijkheid, fysiek en sociaal gefragmenteerde en gesegregeerde 

ruimtes, dynamieken die botsen met sociale cohesie en duurzame ontwikkeling, de vermarkting  van 

het sociale en de groeiende uitsluiting van bepaalde groepen (Borja, 2007; Lefebvre, 1996). De 

meerderheid van de bevolking wordt als het ware het recht op de stad (Lefebvre, 1996) ontzegd. 

Steden spelen een cruciale rol in de neoliberale herstructurering, maar tegelijkertijd vormden ze een 

geprefereerde ruimte waarin verzet tegen hegemonische projecten en alternatieve praktijken 

kunnen ontstaan (Köhler & Wissen, 2003). 

Henri Lefebvre schreef in 1968 het boek ‘Le droit à la ville’. In die jaren is er een broeiend 

ongenoegen van gemarginaliseerde groepen in de Verenigde staten ontstaan. Zij eisten naast 

gelijkheid en erkenning van verschil, ook burgerrechten. Men had de intentie een andere wereld te 

creëren en een andere manier van stedelijke ervaring. Deze dynamiek kende ook in Parijs haar 

weerslag (Dikeç & Gilbert, 2002). Gezien het huizentekort moesten immigranten en arbeiders in de 

buitenwijken leven, met als gevolg een ruimtelijke afscheiding van het centrum van de stad en 

meteen ook van de samenleving (Dikeç & Gilbert, 2002). Het is in deze context dat Lefebvre het boek 

schreef en tevens het concept het recht op de stad introduceert.  

4.1.1 Het recht op de stad vanuit theoretisch oogpunt 

In het opzicht van deze masterproef is relevant om het initiële idee van Lefebvre van naderbij te 

bekijken. Belangrijk om mee te nemen is dat het om een complex en niet steeds makkelijk te 

bevatten concept gaat (Purcell, 2002). In essentie gaat het om een politiek project dat een radicale 

kritiek uit op onze samenleving en de sociale, politieke en economische relaties binnen de stad. Het 

is een pleidooi voor het opnieuw verbeelden van de sociale en ruimtelijke relaties en een ander 

begrip van burgerschap. Tevens vormt het een aanklacht tegen de privatisering van de publieke 

ruimte. Zijn kritische diagnose stelt dat de stad het centrum van consumptie geworden is en niet 

langer het centrum van politieke besluitvorming (Lefebvre, 1996). 
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Het recht op de stad – of het recht op stedelijk leven – is een eis met betrekking tot de samenleving. 

Het stedelijke is niet gelimiteerd tot de fysieke grenzen van de stad, maar beslaat het sociale 

systeem. Het recht op de stad conceptualiseert de stad als een politieke gemeenschap, erkent de 

stad als producent van sociale relaties en machtsrelaties en wil deze rechtvaardiger en 

participatiever maken (Dikeç & Gilbert, 2002; Purcell, 2002). Lefebvre betoogt het herstructureren 

van de machtsrelaties die onderliggend zijn aan de productie van de stedelijke ruimte (Purcell, 2002). 

Hij stelt daarbij in de eerste plaats het belang van de inwoners van de stad voorop in plaats van het 

staatsbelang en het belang van het kapitaal (Lefebvre, 1996; Purcell, 2002).  Hij pleit voor een stad op 

maat van de inwoners in plaats van op maat van een commerciële logica. Het recht op de stad is 

direct gelinkt aan eisen en ervaringen van het dagelijkse leven, aan de leefwereld van mensen. Het 

representeert het recht op participatie in de maatschappij doorheen een veelheid aan dagelijkse 

praktijken; wonen, werken, vorming, cultuur, expressie, informatie en vrije tijdsbesteding.   

Mensen hebben antropologisch gezien sociale noden zoals ontmoeting, afzondering, uitwisseling, 

creativiteit, (on)afhankelijkheid en communicatie. In de bestaande commerciële infrastructuur wordt 

niet tegemoet gekomen aan deze noden. Het imaginaire, het creatieve en het symbolische worden 

buiten spel geplaatst (Lefebvre, 1996). ‘Would not specific urban needs be those of qualified places, 

places of simultaneity and encounter, places where exchange would not go through exchange value, 

commerce and profit?’ (Lefebvre, 1996, p. 148).  Stedelijk leven wordt pas echt gerealiseerd wanneer 

het sociale in het politieke en economische domein een plaats krijgt (Dikeç & Gilbert, 2002). Het is 

essentieel niet langer naar economische groei te streven omwille van de groei zelf. De kwestie draait 

immers niet om economische groei, maar de distributie van de winsten. Welk deel daarvan gaat naar 

sociale behoeften, naar cultuur of de stedelijke uitdagingen (Lefebvre, 1996)?  

Het recht op de stad verwijst naar de strijd over de ongelijkheid die globalisering en sterke 

verstedelijking met zich meebrengen. Het is niet het globaliseringsproces op zich dat bekritiseerd 

wordt, maar wel de ideologische en klassenstrategische dimensie ervan (Lefebvre, 1996). Slechts een 

smalle politieke en economische elite kan aanspraak maken op het recht op de stad. Het recht is in 

handen van private ondernemingen en private belangen (Harvey, 2008). Lefebvre (1996) klaagt de 

ongelijke geografische ontwikkeling van steden aan onder het hegemonisch commando van het 

kapitaal (zie 2.2.5.) (Harvey, 2008). Vanuit de stad is het de bedoeling de hele samenleving te 

bevrijden van een kapitalistische onderdrukking (Bogaert, 2012b). Hij vult de notie in als een 

weigering dat mensen verwijderd worden uit de stedelijke ruimte omwille van een discriminerende 

en segregerende organisatie van de stedelijke ruimte, alsook van de samenleving (Dikeç & Gilbert, 

2002; Lefebvre, 1996). Het gaat om het aanvechten van discriminatie en repressie doorheen het 
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heruitvinden van het politieke en de vorming van een nieuwe samenlevingsethiek (Dikeç & Gilbert, 

2002).  

Volgens Lefebvre is het recht op de stad een instrument om het urbaniseringsproces zoals hij dit 

observeerde, kritisch te analyseren om zo tot radicale transformaties te komen. ‘The right to the city 

cannot be conceived of as a simple visiting right or as a return to traditional cities (Lefebvre, 1996, p. 

158). Het recht op de stad houdt meer in dan het plannen van de fysieke ruimte, het gaat om het 

herproduceren van alle aspecten van het dagelijkse leven. ‘The right to the city is like a cry and a 

demand. […] It can only be formulated as a transformed and renewed right to urban life.’ (Purcell, 

2002, p. 158). Dit vraagt om grote veranderingen in de structurele dynamieken die de stedelijke 

ruimte produceren. Het verwijst naar de ethiek en politiek van de urbane samenleving, inclusief de 

‘socio-spatial dynamics that make the city’ (Dikeç & Gilbert, 2002).  

Bovendien impliceert het recht op de stad niet enkel een verandering in de fysieke conceptie van de 

stad, maar ook in de maatschappelijke (Dikeç & Gilbert, 2002; Lefebvre, 1996). ‘Each project of urban 

reform questions the structures, the immediate (individual) and daily relations of existing society’ 

(Lefebvre, 1996, p. 154). Het recht op de stad kan gelezen worden als een: 

‘sociaalemancipatorische strijd voor reële diversiteit, tegen de homogeniserende logica van 

de markt en zijn focus op ruilwaarde, tegen de dominante klemtoon op de creatieve en 

innovatieve economie, en de eenzijdige fysiekruimtelijke planning en stadsontwikkeling op 

maat van kapitaalkrachtige professionals en de creatieve (midden)klasse’ (De Bruyne, 2009, 

p. 41). 

Op deze manier kan met alle inwoners gezamenlijk een stedelijk samenleven worden uitgedacht 

waarbij de gebruikswaarde van de stad centraal staat (De Bruyne, 2009). De uitwerking van het recht 

op de stad zal leiden tot nieuwe vormen van sociale relaties, nieuwe vormen van samenleven en 

mogelijkheden voor politieke strijd (Dikeç & Gilbert, 2002). De stad draagt de potentialiteit in zich 

van een politieke collectiviteit die solidariteit kan uitdragen (Bogaert, 2012b). Men pleit voor een 

democratisering van dat recht om nieuwe vormen van verstedelijking te kunnen waarmaken (Harvey, 

2008). 

Kortom, het recht op de stad kan worden gezien als een oproep een alternatief stedelijk leven te 

creëren, wat binnen een Lefebvriaans project eigenlijk een alternatief maatschappelijk leven 

betekent.  Dit zal steeds conflictueus en dialectisch zijn, openstaand voor een voordurende zoektocht 

naar niet kenbare vernieuwing. Het gaat om de vrijheid om onszelf en de stad te vormen en te 

hervormen (Harvey, 2012). 
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4.1.1.1 Een kanttekening bij het ‘recht’ op de stad 

Rechten zijn in se geen zaken of  bezittingen die van bovenaf worden toegekend, maar kunnen beter 

geconceptualiseerd worden als relaties. Het zijn regels die bepalen wat de ene persoon kan doen ten 

opzichte van de andere (Dikeç & Gilbert, 2002). Lefebvre’s concept krijgt bijgevolg vorm doorheen 

sociale relaties en politieke strijd, rechten zijn immers herdefinieerbaar. Het recht op de stad is geen 

recht dat juridisch kan worden afgedwongen, maar dat enkel gevormd en gecultiveerd kan worden 

doorheen het delen van de stedelijke publieke ruimte, doorheen het ‘samen-leven’. Als het ware 

door een nieuwe samenlevingsethiek. Het recht op de stad is eerder een collectief recht dan een 

individueel omdat het hervormen van de stad berust op de uitoefening van een collectieve macht. 

Het recht op de stad impliceert dan ook de herstructurering van de sociale relaties die vorm geven 

aan die stedelijke ruimte. 

4.1.1.2 Het recht op participatie en het recht op toe-eigening 

Lefebvre’s notie brengt specifiek twee rechten in beeld. Het recht op participatie en het recht op toe-

eigening5. Dit laatste verwijst naar het recht van inwoners op fysieke toegang tot de stedelijke ruimte 

en de aanspraak deze te mogen bezetten en te gebruiken. De gebruikswaarde van de stedelijke 

ruimte moet primeren in beslissingen die de stedelijke ruimte produceren. Het refereert naar een 

praktijk van het claimen van (aan)gepaste sociale en fysieke ruimtes in de stad, naar het publiek 

maken ervan en het algemeen belang op de eerste plaats te zetten. Dit zet zich nadrukkelijk af tegen 

de privatisering van de publieke ruimte en het zien ervan als een ‘commodity’ in het kapitalistische 

productieproces (Purcell, 2002; Groth & Corijn, 2005).   

In het kader van het recht op participatie kan het concept gelezen worden als een  verwijzing naar de 

polis, een politieke collectiviteit, een plaats waar het publieke belang in tegenstelling tot het private 

belang wordt gedefinieerd en gerealiseerd (Balibar, in Dikeç & Gilbert, 2002). Dikeç en Gilbert (2002) 

plaatsen de notie van het recht op de stad in een ruimer referentiekader. Lefebvre’s concept biedt 

immers een bijdrage aan debatten omtrent burgerschap. In tegenstelling tot een liberale democratie 

– het democratisch model van de dag van vandaag – waarin het formele burgerschap centraal staat 

en waarin de burger een geïnstutionaliseerde stem en slechts indirecte controle heeft, wordt 

burgerschap in het referentiekader van het recht op de stad anders ingevuld. Het geeft burgers het 

recht hun stem te laten horen in álle besluitvormingsprocessen die de stedelijke ruimte vormgeven 

en staat daarmee in tegenstelling tot onverschilligheid of behoudt van het status quo. Lefebvre 

erkent dat niet alle beslissingen volledig door de inwoners gemaakt moeten worden, maar wel dat ze 

                                                           
5
 In de zin van gebruiken, eerder dan als eigendom bezitten 
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er een directe invloed moeten op kunnen uitoefenen. Hij pleit voor een democratie gevormd vanuit 

gebruikswaarde en het alledaagse (Lefebvre, 1996).  

Daarenboven kent Lefebvre in zijn model het burgerschap toe aan iedereen die in de stad woont en 

er vorm aan geeft doormiddel van dagelijkse activiteiten. Hij noemt deze personen ‘citadins’ en 

vervangt daarmee de notie van ‘citoyen’ (burger) door ‘citadin’ (inwoner) – twee aldus Lefebvre 

onderscheiden begrippen – (Purcell, 2002).  

‘The right to the city should modify, concretize and make more practical the rights of the 

citizen as an urban dweller (citadin) and user of multiple services. It would affirm, on the one 

hand, the right of users to make known their ideas on the space and time of their activities in 

the urban area; it would also cover the right to the use of the center, a privileged place, 

instead of being dispersed and stuck into ghettos (for workers, immigrants, the ‘marginal’ 

and even for the ‘privileged’) (Lefebvre, 1996. p. 34).  

Een nieuwe vorm van burgerschap in het kader van het recht op de stad is dan het recht om zelf 

vorm te geven aan bestaanscondities, de mogelijkheid te participeren als een politieke actor, als een 

producent en als een gebruiker in zijn of haar stad, regio, natie of zelfs de wereld (Dikeç & Gilbert, 

2002). Kortom, het recht op de stad is een uitdrukking van stedelijk burgerschap doorheen het toe-

eigenen en de creatie van democratische ruimtes in de stad (Dikeç & Gilbert, 2002). 

Sommigen stellen dat vrije marktsdynamieken onder democratische controle moeten worden 

gebracht en men moet streven naar een economisch systeem dat functioneert binnen een kader van 

passende regulaties vanuit de overheid (Stiglitz, 2013). Maar dit is niet wat Lefebvre bedoelde omdat 

men door in termen van regulering van kapitaal te denken, men binnen een kapitalistisch systeem 

blijft denken. Lefebvre staat voor een volledig herdenken van de bestaande structuren en dus 

eigenlijk voor een complete deregulering van het systeem in plaats van een regulering. 

4.1.1.3 Twee voorstellen van Lefebvre 

Lefebvre stelt twee manieren voor om tot de beschreven stedelijke verandering te komen. Het 

eerste noemt hij ‘a political programme of urban reform’. Dit hervormingsprogramma zal worden 

voorgelegd aan linkse politieke partijen die de werkende klasse vertegenwoordigen. Het is dan aan 

de politieke klasse om vervolgens controle te nemen over het voorstel. Het tweede onder de noemer 

van ‘mature planning project’ modelleert ruimtelijke en sociale hervormingen zonder rekening te 

houden met de uitvoerbaarheid. Deze projecten dragen dus een zeker utopisch aspect in zich. De 

ideeën zullen worden voorgelegd aan de praktijk en geleefd worden. Het betreft het ontwikkeling 
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van een nieuwe vorm van stedelijkheid vanuit de basis dat procesmatig vorm krijgt. In beide 

modellen is er sprake van voorstellen op korte, middellange en lange termijn (Lefebvre, 1996).  

De nodige radicale verandering zal dialectisch vorm krijgen, het gaat om een dialoog tussen theorie 

en praktijk. Hoewel een theoretische basis noodzakelijk is, is belangrijk dat een bepaald voorstel 

veranderingen ondergaat doorheen het implementatieproces. Op die manier ontstaat een utopie die 

gecontroleerd wordt. Men streeft bijgevolg naar een actie die zowel utopisch in gedachtegoed is, als 

realistisch in uitvoering (Lefebvre, 1996).  

4.2 Kritische benadering 

Een opmerkelijke bijdrage aan het debat komt van Purcell (2002). Hij stelt dat het recht op de stad 

tot dusver nog te weinig op een diepgaande manier is geanalyseerd. Hij bespreekt kritisch de 

gevolgen die het recht op de stad zou kunnen hebben voor een vernieuwde stedelijke democratie. 

Het recht op de stad is radicaler, problematischer, complexer en de gevolgen zijn onbepaalder dan 

sommige auteurs laten uitschijnen. Hij besluit dat het recht op de stad in de eerste plaats een 

verbeelding van een nieuwe stedelijke politiek is die zeker potentialiteit in zich draagt om weerstand 

te bieden tegen de huidige bedreigingen van stedelijke autoriteit van de inwoners. Het kan echter 

niet als een allesomvattende, nieuwe politieke architectuur gezien worden, maar eerder als een 

opening naar een nieuwe  ‘urban politics of the inhabitant’ (Purcell, 2002).  

De stad is bij Lefebvre het object van een utopisch verlangen. Hoewel het voor hem in eerste 

instantie om een politieke verbeelding gaat, erkent hij niettemin dat er verscheidene reële politieke 

praktijken bestaan die alternatieven vormen en hem daarmee navolgen (Harvey, 2012). Dit neemt 

niet weg dat het gedachtegoed van Lefebvre in de eerste plaats theoretisch is en de vraag rijst hoe 

we dit kunnen vormgeven in de realiteit en of dit überhaupt wel haalbaar is. 

Het recht op de stad markeert een begin, maar men kan niet weten welk soort stad deze nieuwe 

politiek zal produceren. Het kan uitdraaien op een werkelijke democratisering waarbij de strijd tegen  

marginalisering en onderdrukking teniet wordt gedaan, maar evengoed kan het nieuwe vormen van 

dominantie inschrijven (Purcell, 2002). Het is immers niet duidelijk hoe deze radicale vorm van 

participatie van ‘citadins’ in alle beslissingen met betrekking tot de stedelijke ruimte vorm gegeven 

moet worden. Beslissingen die de stedelijke ruimte vormgeven worden immers op verschillende 

niveaus gemaakt; het stedelijke, het regionale, het nationale en ook in de bedrijfswereld. Bovendien 

wordt de gehiërarchiseerde en genivelleerde vorm van participatie zoals we dat de dag van vandaag 

kennen in ons democratisch bestel, grondig door elkaar geschut. Dit maakt van participatie een 
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complexer gegeven. En ook de vraag naar de implementatie van noties van burgerschap/participatie 

op basis van residentie is niet vanzelfsprekend. Moet iedere inwoner immers evenveel recht op 

participatie krijgen ongeacht de mate van impact die de verandering in de stedelijke ruimte zal 

hebben op zijn of haar dagelijkse leven? En als er een vorm van gedifferentieerde toekenning zou 

moeten gebeuren, op basis van wat zal deze dan vorm krijgen? Dit kan opnieuw vormen van 

dominantie en segregatie in de hand werken. Bovendien moet men er rekening mee houden dat 

inwoners een complexe combinatie van politieke agenda’s zullen nastreven. De vraag werpt zich op 

hoe democratisch het recht op de stad kan zijn. Met ander woorden, de kwestie wie kan participeren 

en tot op welke hoogte is complexer dan het voorgesteld wordt en zal gepaard gaan met de nodige 

politieke strijd (Purcell, 2002). Het recht op de stad kan een democratische(re) politiek mogelijk 

maken, maar het resultaat is onbepaald. 

Tot slot nog een opmerking bij de vele interpretaties van het recht op de stad. Het wordt dikwijls 

geïnterpreteerd op een manier die leidt tot een inclusie in het bestaande systeem. Een manier die er 

niet in slaagt de onderliggende economische processen van waaruit ongelijkheid voortkomt in vraag 

te stellen (Brown, 2009). Verdragen en richtlijnen zoals het World Charter for the Right to the City 

(Habitat International Coalition, 1995) hebben een beperkte waarde omdat ze dikwijls de centrale 

kwestie van de strijd om macht die de kern van het recht op de stad uitmaakt, niet erkennen. Het is 

enkel door het herbalanceren van de macht in de driehoek gevormd door economische productie, 

het maatschappelijke en burgerlijke middenveld en het bestuur, dat werkelijke vooruitgang kan 

geboekt worden.  
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5 Het recht op de stad herdacht: over crisis,  sociale 

strijd en democratie  in de stedelijke ruimte  

Het huidige economisch systeem, met name het vrije marktsysteem, en het politiek systeem, 

namelijk de representatieve democratie, staan onder druk. Bovendien heeft het ene sterk met het 

andere te maken. Men kan kritiek op de vrije marktideologie geven vanuit haar onverzoenbaarheid 

met de democratie (Decreus, 2013).  Hoe dit juist zit, op welke manier het economische systeem en 

politieke systeem zich in een crisis bevinden en op welke manier daarop wordt gereageerd vanuit het 

recht op de stad en in welke ruimte, wordt in deze paragraaf duidelijk. 

5.1 Neoliberalisme in crisis: naar alternatieven  

Neoliberalisme kende doorheen de laatste drie decennia verschillende crisissen. Van het bankroet 

van Argentië in 2001 tot de huizencrisis in 2007 in de VS die oversloeg naar het Europese vasteland 

en in het bijzonder Italië, Ierland, Griekenland en Spanje trof. Het financieel systeem hangt sterker 

als tevoren aan elkaar en financiële en economische crisissen krijgen een steeds globaler karakter 

(Holloway, 2010). Het is echter niet enkel van binnenuit dat het systeem crisissen doormaakt. 

De globaliseringsparadigma’s en neoliberalisering brengen een aanzienlijke verandering teweeg in de 

sociaal-economische relaties. Ze genereren een aantal tegenstellingen. Er ontstaat een kloof tussen 

arm en rijk, tussen arbeider en kapitalist, tussen de macht van de 1% en de onmacht van de ‘99%’ 

(zie Occupy Wall Street). Het neoliberalisme vormt een strategie om de macht te verschuiven naar de 

rijkere echelons van de populatie (Harvey, 2006).  

We leven in een verdeelde stad die neigt conflict op te roepen (Sassen, 2000; Groth & Corijn, 2005). 

En hoewel dat voordien ook al in steden het geval was, gebeurt dat nu op een welbepaalde, andere 

manier. Smith (1998a) spreekt over ‘new urban politics’ waarmee hij verwijst naar het amalgaam van 

globale media dynamieken, lokale, (trans)nationale sociale bewegingen, multinationale 

ondernemingen en multilaterale politieke instituties die coalities met elkaar aangaan of elkaar juist 

tegenwerken. De stad integreert al decennia lang dialectische processen van integratie en uitsluiting, 

sociale cohesie en vervreemding, competitieve productiviteit en groeiende ongelijkheid, 

democratisering en bestuurlijke crisis, globalisering en lokalisering (Borja, 2007). Auteurs zoals 

Harvey, Smith en Lefebvre klagen in hun werken nadrukkelijk deze problematische en uitsluitende 

dynamieken aan. Toch wijst men op mogelijkheid tot transformatie binnen die stedelijke ruimte: 
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‘A critical perspective on urban entrepreuneurialism indicates not only its negative impacts 

but its potentially for transformation into a progressive urban corporatism, armed with a 

keen geopolitical sense of how to build alliances and linkages across space in such a way as to 

mitigate if not challenge the hegemonic dynamic of capitalist accumulation to dominate the 

historical geography of social life’ (Harvey, 1989, p. 16). 

Sassen (2000) volgt dit standpunt ook en stelt dat de stad aan de ene kant een speelruimte biedt 

voor het globale kapitaal, maar aan de andere kant vinden gemarginaliseerden er hun stem en eisen 

ze steeds meer hun recht op de stad op. De dominante notie van stedelijkheid wordt in vraag gesteld 

vanuit verscheidene hoeken en doorheen verschillende interventiepraktijken. Een concreet 

voorbeeld is het verzet door onder meer huizen te kraken van de bewoners van de Valenciaanse 

volkswijk ‘Cabañal’ tegen het doortrekken van een steenweg die tot de vernietiging van hun wijk zou 

leiden (Baron, 2010). De aanleiding van de protesten in Turkije was het afbreken van het Gezi park 

om er een shoppingcentrum te bouwen met de bedoeling investeringen en toerisme aan te trekken. 

Beide protesten kunnen worden geduid als een conflict in visies over de stedelijke ruimte tussen de 

heersende klasse en de mensen die er wonen en werken (Cassano, 2013). De citadins zoals Lefebvre 

ze zou noemen. Maar verzet focust zich niet enkel op het ruimtelijke aspect van de stad. Ook het 

sociaal-politieke element komt erin aan bod. 

Mason (2012) argumenteert dat we ons te midden van een revolutie bevinden, veroorzaakt door het 

ineenklappen van het vrijemarktkapitalisme. De confrontatie met de huidige financiële en 

economische crisis vraagt om een totale herdenking van hoe financiële markten zouden moeten 

werken. Tevens wordt geopperd dat urbanisering en de manier waarop steden gedacht en gemaakt 

worden,  herdacht moeten worden. Her en der duikt dan ook (georganiseerd) stedelijk protest op dat 

verzet biedt tegen neoliberale praktijken, tegen de machteloosheid en dat tevens het 

globaliseringsparadigma uitdaagt (Decreus, 2013; The Occupied Times, 2013). Men ziet opnieuw in 

dat het economische leven morele en politieke dimensies heeft en dat we het ons niet kunnen 

veroorloven deze over te laten aan de marktlogica (Purdy, 2012). Steeds meer en vanuit 

verschillende maatschappelijke invalshoeken worden vragen gesteld bij de huidige economische, 

sociale en politieke gang van zaken (zie onder andere Stéphane Hessel, Thomas Decreus, Paul 

Verhaegen, Lieven De Cauter, Jeroen Olyslaegers, Owen Jones en David van Reybrouck). 

De mondiale protesten zijn een uiting van een collectief bewustzijn dat de meerderheid van de 

wereldbevolking het slachtoffer is geworden van een falend wereldsysteem en een politiek 

ideologisch project van de elite (Bogaert, 2012b). Men verlaat het ‘capitalist realism’ dat de 

overtuiging inhoudt dat het kapitalisme het enige werkbare politieke en economisch systeem is, 
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want vanuit die positie is het onmogelijk überhaupt een coherent alternatief in te beelden (Mason, 

2012). 

5.2 Democratie in crisis: van het consensusmodel naar een conflictmodel 

Een andere, verwante problematiek die wordt aangekaart, is de onmacht van de 

geïnstitutionaliseerde politiek. Die heeft te maken met herschaling. De natiestaat heeft niet langer 

controle over alle economische en zelfs politieke beslissingen (Roos & Oikonomakis, 2013).  Het 

bedrijfsleven gaat zich inmengen zonder democratisch te zijn verkozen en  de bevolking voelt zich in 

sommige landen, bijvoorbeeld Griekenland of Spanje, niet meer gerepresenteerd door de regering 

(Decreus, 2013). Zo kwam bijvoorbeeld het centrum van Athene onder controle van de 

verzetsbeweging te staan. Dit lokte sterke repressie uit vanuit de Atheense autoriteit die de 

legitimiteit van Griekse democratie teniet deed in de ogen van de Atheense bevolking (Mason, 2012). 

Tevens brengen technocraten een nieuwe bestuursideologie binnen. Besturen is een louter 

technische aangelegenheid die te complex is om aan de burger over te laten (Decreus, 2013). Aldus 

ontstaat een vorm van democratisch tekort, een gebrek aan vertrouwen in politieke elites en de 

conventionele instituties (Hansen, 2013; Roos & Oikonomakis, 2013; Decreus, 2013; Glasius & 

Pleyers, 2013). Men klaagt het contrast aan tussen een overgereguleerde democratie – waarmee 

men verwijst naar een tekort aan mogelijkheden om zijn of haar stem op een directe wijze te laten 

horen en de verhoogde repressie tegen proteststemmen –  en de quasi ongereguleerde wereld van 

het kapitaal. 

 Men kan dit failliet van de democratie in verband brengen met ruimere politieke evoluties. Sinds de 

jaren ’90 werd er in Europa en Amerika gekozen voor de ‘Derde Weg’. Dit verwijst naar het feit dat 

linkse politieke stromingen de vrije markt als systeem aanvaarden, maar men pogingen doet de 

scherpe kantjes er af te veilen. Neoliberale ideeën werden gebruikt om socialistische doelen te 

bereiken (Decreus, 2013). De ideologie van de Derde Weg heeft gezorgd voor een verschuiving van 

het sociaaldemocratisch gedachtegoed naar het politieke midden. In de context van een analyse van 

sociale bewegingen is het interessant de visie van Panitch (1998) over het sociaaldemocratisch 

gedachtegoed in een geglobaliseerde kapitalistische wereld van naderbij te onderzoeken. Hij stelt dat 

het sociaal-democratisch gedachtegoed haar visie en mobiliserende kracht is verloren. Men heeft 

teveel van de principes van het neoliberale denken overgenomen. Door verschuiving naar het 

centrum en de inzet op identiteitsgebaseerde gelijkheid in de plaats van sociaal-economische, zijn de 

lagere klassen hun politiek stem verloren, aldus  politiek filosofe Chantal Mouffe (Goris, 2013). De 

oorspronkelijke sociaaldemocratische overtuiging dat de maatschappij op basis van coöperatieve in 

plaats van competitieve principes georganiseerd zou moeten worden, is sterk afgezwakt. Sociale 
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maatregelen zijn afgebouwd met de bedoeling flexibiliteit op de arbeidsmarkt te stimuleren. Met 

andere woorden, men vormt een consensus tussen het neoliberalisme en het socialisme.  Dit terwijl 

het linkse politiek denken zich vandaag de dag juist uitgedaagd moet weten en het van het grootste 

belang is de capaciteit te ontwikkelen om een politiek, economisch en sociaal alternatief te 

ontwikkelen voor het geglobaliseerde neoliberalisme. Staten zouden niet langer efficiënte 

agentschappen mogen zijn in functie van het neoliberale systeem (Panitch, 1998; Decreus, 2013). 

Men zit in een politiek model waarbij het conflict tussen kapitaal en arbeid teniet wordt gedaan door 

het komen tot een consensus (Goris, 2013). Het is de kern van een pluralistische democratie dat er 

verschillende en conflicterende interpretaties zullen zijn van bepaalde waarden, aldus Mouffe (Goris, 

2013). Daarom behoeft democratie confrontatie in plaats van louter consensus. Mouffe pleit voor 

een politiek op basis van verschillende partijen met elk hun eigen  project, regels en procedures om 

dat conflict te beheren, een conflictmodel. Het conflict blijft bestaan, er is sprake van ‘gewapende 

vrede’ zoals Decreus (2013) het noemt. Het conflict oplossen is een stap te ver en vernietigt het 

wezen van de democratie.  

 Omdat de traditionele partijen zich allemaal achter hetzelfde economische model hebben geschaard 

– de neoliberale consensus – geloven burgers niet meer dat hun stem nog een verschil kan maken 

(Goris, 2013). Waar de politiek eerst nog het akkoord van de bevolking had, is dit langzaamaan in een 

vorm van onverschilligheid getransformeerd. Het individu werd gedepolitiseerd. Men verliest als het 

ware het vertrouwen in de democratie en ziet er in haar huidige vorm het nut niet meer van in 

omdat men hoe dan ook kiest voor mensen die een beleid implementeren dat het grote kapitaal 

faciliteert (Goris, 2013; Roos, 2013). Men stelt democratie gelijk aan het feit dat men zijn stem kan 

laten gelden tijdens verkiezingen, maar een groot deel van de bevolking voelt zich niet meer 

gerepresenteerd door politieke partijen (Hansen, 2013). Men vindt zijn of haar standpunt niet meer 

terug in de consensus die werd gesloten. 

Vandaag de dag zien we dat onverschilligheid plaats maakt voor verontwaardiging. Slogans als ‘¡No 

pasaran!6’ zijn een uiting van een collectieve weigering nog langer passief te blijven in een 

onhoudbare situatie (Sitrin, 2012). Van een depolitisering gaat men terug naar de conceptualisatie 

van het individu dat over politiek agency beschikt (Decreus, 2013; Smith, 2012; Roos, 2011a). 

Bewegingen die ijveren voor een bepaald democratiebegrip – zoals de Occupy- en Indignado- 

beweging – streven ernaar dat mensen hun concept van politiek agency verandert. Men leert zichzelf 

zien als een individu dat beschikt over unieke macht die desalniettemin betrokken is op elkaar. Men 

heeft namelijk de macht om samen de wereld vorm te geven naar een politiek ideaalbeeld. Mensen 
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 Vrij vertaald als ‘Ze zullen hier niet mee weg komen’. 
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beginnen  zichzelf te begrijpen als deel van een democratisch ‘wij’. Ze leren dat politiek agency ook 

gemanifesteerd kan worden doormiddel van participatie met anderen (Smith, 2012). Mensen stellen 

zich ook vragen bij het democratiebegrip. Is ‘de macht aan het volk’ immers hetzelfde als 

verkiezingen?  Zou het individu niet meer kunnen doen dan eenmaal om de zoveel jaar zijn politieke 

voorkeur uitdrukken door middel van een bepaalde partij zijn of haar stem te geven? Houdt een 

democratie ook niet in dat men zijn ongenoegen mag/kan uiten met de gang van zaken door op 

straat te komen, door universiteiten te bezetten, door pleinen en parken te bezetten of door soep te 

bedelen aan kansarmen zoals Jeroen Olyslaegers deed (De Wereld Morgen, 2013). En dat is wat men 

de afgelopen jaren massaal deed en vandaag de dag nog steeds doet. Dit kan gezien worden als 

experimenten in ‘living politically’ (Smith, 2012). Met andere woorden, in de visie van sociale 

protestbewegingen van de laatste jaren wordt politiek beschouwd als iets van alledag waaraan 

iedereen kan deelnemen doorheen alledaagse praktijken. Politiek wordt terug op het niveau van de 

gewone burger gebracht, ieder beschikt over politiek agency en op die manier wordt vormgegeven 

aan een directe democratie. 

5.3 Vrije markt vs. democratie 

Het nastreven van democratie, een politiek systeem waarbij de macht niet geconcentreerd ligt bij 

één persoon of een groep, maar bij ieder lid van de politieke gemeenschap, houdt ook het nastreven 

van reële machtsgelijkheid in. Iedere burger zou evenveel te zeggen moeten hebben in het 

vormgeven van de gemeenschap. En daar komt het vrije marktsysteem in spanning te staan met de 

democratie. Zelfs in het geval van een perfecte marktwerking leidt het vrije marktsysteem tot 

onmacht  omdat de mens geen controle heeft op de prijszetting.  De vrije markt die staat voor top-

down, onvrijheid en zelfs autoritarisme. De marktsoevereiniteit komt in conflict met 

volkssoevereiniteit, met de democratie, omdat die staat voor het individu dat zijn lot in eigen handen 

heeft (Decreus, 2013).  

Volgens Duman (2013) houdt het recht op de stad in dat de macht terug bij de publieke 

vertegenwoordiging in plaats van bij het private moet komen te liggen, maar nog belangrijker is dat 

de notie ‘publiek’ hervormd moet worden waarbij dit wordt losgemaakt van de markt. Want de 

mogelijkheid van een sociaal rechtvaardig herverdelingssysteem dat de héle stad omvat in de huidige 

condities waarbij de markt primeert, lijkt zeer moeilijk. Machtsongelijkheid is sterk gerelateerd aan 

sociaal-economische ongelijkheid en aldus stelt men een herverdelingsmechanisme voor als basis 

voor een betekenisvolle democratie (Decreus, 2013). 
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5.4 Democratie als verzet 

Belangrijk om in gedachte te houden is dat hoewel een volledig democratisch systeem idealistisch is, 

het toch de moeite waard is om er steeds naar te blijven streven. ‘Democracy can never be pure and 

freedom will never be absolute. But they can be expanded and improved’ (Roos, 2013, p. 24). Een 

bepaalde politieke orde is nooit gegeven, maar moet steeds weer worden toegepast. Dit 

bediscussieerbare karakter van democratie impliceert dat het niet om een permanente consensus of 

harmonie gaat (Decreus, 2013; zie Mouffe). Wanneer we erkennen dat het geen toestand is, maar 

een nooit eindigende beweging, moeten we ook inzien dat democratie zich niet realiseert in de 

afkondiging van de wet, maar in de mogelijkheid de wet te breken. Strijd en verzet moeten we dus 

beschouwen als het democratische van democratie (Decreus, 2013). Dat verzet in wezen 

democratisch is, wil natuurlijk niet zeggen dat wat het teweegbrengt ook automatisch democratisch 

zal zijn (zie kritiek van Purcell (2002) op Lefebvre’s utopie). Macht democratiseert zich niet uit 

zichzelf.  

Het vrije marktsysteem is niet democratisch omdat het geen openheid laat voor verzet tegen 

machtsonevenwichten dat het zelf produceert (Decreus, 2013). Het systeem verdedigt zich met 

repressie. Denk maar aan de gewelddadige uitruiming van Tahrir. Het feit dat de macht ervoor kiest 

de rond-de-klok-aard van de bezetting aan te vechten, symboliseert de contesterende aard van de 

bezetting (Marcuse, 2011). 

De macht heeft aldus een externe tegenmacht nodig, en deze rol nemen de Occupy-beweging of 

Indignados momenteel op. Het zijn die sociale bewegingen die het verzet vormgeven en kanaliseren. 

Die momenten van verzet moeten we dus interpreteren als mogelijkheden om tot meer democratie 

te komen (Decreus, 2013). 

5.5 Een golf van wereldwijd verzet 

De post-2010 protesten die organisch tot stand kwamen rond principes van grassroots 

empowerment, solidariteit en pluralisme zijn geen geïsoleerde fenomenen. We moeten dit plaatsen 

tegen de achtergrond van een geschiedenis van protestbewegingen die de voorlopers waren en het 

‘global moment of 2011’ (Glasius & Pleyers, 2013) mogelijk maakten. 

De andersglobalistenbeweging werd in 1999 op gang getrokken in Seattle waar naar schatting 40.000 

mensen protesteerden tegen een WTO bijeenkomst. Ze kan begrepen worden als een nieuwe vorm 

van ‘global political agency’ (Gill, 2005). Deze beweging zette zich verder door middel van World 

Social Forums en gelijkaardige protesten tegen multinationale organisaties (Klein, 2005). Reeds begin 
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21ste eeuw waren protestbewegingen actief. De Amerikaanse inval in Irak in 2003 leidde wereldwijd 

tot een protestgolf van een alliantie van anti-capitalisten, stedelijke jeugd en linkse 

(arbeiders)bewegingen (Mason, 2012). De banlieues in Parijs vormden in 2005 het decor van enkele 

gewelddadige confrontaties tussen jongeren en ordediensten en in december 2008 vonden in 

Athene gedurende een drietal weken rellen en bezettingen van universiteiten plaats. Het ging 

voornamelijk om studenten die reageerden op het neerschieten van een student door de politie. 

Delen van de vakbonden werden uiteindelijk ook betrokken. Op die manier werd een template van 

‘sociale explosie’ gecreëerd voor latere reacties op de economische crisis (Mason, 2012). De inval in 

de Gazastrook in 2008 door het Israëlische leger bracht zowel in het Midden-Oosten als in het 

Westen heel wat Arabische jeugd op straat (Mason, 2012). 

Ook minder gekende protesten zijn relevant wanneer men een zicht wil krijgen op de globale 

beweging. In het najaar van 2009 namen studenten in California onder de slogan ‘Take over the city, 

take over the campus, end capital’ universiteitsgebouwen in. Dit fenomeen verspreidde zich naar 

andere Amerikaanse steden. Het is te verbinden aan een wereldwijde bezorgdheid bij studenten over 

de economische situatie en een twijfelen aan hun toekomstmogelijkheden (Mason, 2012). Studenten 

in Londen gaven uitdrukking aan hun bezorgdheid omtrent het stijgende studiegeld en de 

economische crisis onder andere door een sit-in in The National Gallery. Ze hadden het idee om met 

verscheidene groepen tegelijkertijd sleutelsites in te nemen om zo vitale processen te onderbreken.  

Dit zijn allen protestbewegingen die eerder onder de radar bleven of die nauwelijks met elkaar in 

verband werden gebracht. Daar kwam echter begin 2011 verandering in toen protest in Egypte 

grootschalige dimensies aannam. Het Tahrir plein werd wekenlang bezet. Dit vormde de start van de 

zogenaamde Arabische Lente. In Tunesië, Bahrein, en recentelijk in Turkije braken opstanden uit. 

Enkele maanden later namen honderden ‘Indignados’ Puerta del Sol in Madrid in. In de zomer van 

2011 braken er zware rellen uit in Londen. Hoewel men meerdere oorzaken aanwees, speelde ook de 

economische crisis en de uitzichtloze situatie van de Engelse jongeren een rol. Eveneens in die hete 

zomer van 2011 namen Griekse jongeren het plein in. Syntagma werd ingenomen door een 

kampement waar mensen elkaar leerden kennen en afspraken, contactgegevens uitwisselden en 

elkaar informeerden over betogingen en vergaderingen in de Griekse hoofdstad. Men protesteerde 

er tegen de immense schuldenberg, het corrupte partijsysteem en de oplegging van strenge 

besparingen. Deze maatregelen zijn een duidelijke uitdrukking van neoliberalisering aangezien ze 

privatisering en beperking van sociale voorzieningen en diensten inhouden. Voor een grote groep 

mensen is dit de eerste keer dat ze de straat opkomen om hun ongenoegen uit te drukken. De 
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relevantie ligt in het feit dat protestmethodes gekend door een kleine groep overgenomen werden 

door de massa (Mason, 2012). 

Dit is slechts een selectie van uitdrukkingen van verzet. Het werd steeds duidelijker, 

protestbewegingen kwamen in een hogere versnelling terecht. Op plaatsen waar men het niet 

verwachtte en door mensen die het zich nooit konden inbeelden weerstand te bieden (Mason, 

2012). Hoe meer protestbewegingen vorm kregen, hoe meer er mogelijkheden werden gecreëerd 

waardoor mensen vormen van onderdrukking in hun eigen leven onder ogen konden zien. Verzet van 

het volk kan de motor zijn voor grotere mobilisaties. Dit zien we ook terug waar protesten beginnen 

bij een kleine groep en steeds grotere dimensies aannemen omdat ze een zeker aantrekkingskracht 

uitoefenen op mensen die niet langer met de gang van zaken akkoord gaan. 

Wat deze bewegingen met elkaar verbindt, zijn gelijkaardige doelstellingen: reële democratie en het 

zoeken naar een alternatief voor het neoliberale systeem dat zorgt voor toenemende ongelijkheid. 

Men formuleert zowel eisen van politieke, economische als sociale aard. Men wil de samenleving 

transformeren tot creatieve, sociale, coöperatieve en democratische gemeenschappen (Panitch, 

1998). 

In het verleden vonden ook al crisissen van ‘het systeem’ plaats. Hierbij kan worden verwezen naar 

mei ’68 of de oliecrisis van de jaren ’70. Echter, het huidige urbaniseringsproces heeft een veel 

globaler karakter en de financiële crisis is door de wederzijdse afhankelijkheden ook complexer van 

aard (Harvey, 2008). In tijden dat het globale met het lokale verwikkeld is, stelt men dat het vandaag 

de dag relevant is de vragen met betrekking tot recht, gelijkheid en democratie in termen van globale 

dynamieken te formuleren (Dikeç & Gilbert, 2002).  

5.6 Het globale karakter van sociale protestbewegingen 

Hoewel we de verschillende sociaal-economische bewegingen niet met elkaar mogen vereenzelvigen 

en hoewel de Occupy- en Indignado-beweging beide ontstonden naar aanleiding van een concreet 

gegeven7, transformeerden ze doorheen het proces van bezetting in een metabeweging (Sanneh, 

2013). In een beweging die fysiek zichtbaar werd en waarin mensen zich overal ter wereld herkenden 

en bij aansloten (Zie bijlage 1: mapping van Occupy-netwerk). David Graeber, een van de 

sleutelfiguren binnen de Occupy-beweging erkent de link tussen de Occupy-beweging en de 

actiegroepen van de Arabische Lente, de Indignado-beweging en de protestgroepen in Europa die 

tegen strenge besparingen ingaan. Hij ziet een ‘global insurrection wave’ (Sanneh, 2013). Ook Glasius 

                                                           
7
  

Protest tegen de praktijken van Wall Street en de verkiezingen op 15 mei 2011 in Spanje. 
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en Pleyers (2013) erkennen dat met elkaar verbonden zijn. De bewegingen stellen allen dezelfde 

eisen centraal en hun identiteit wordt gevormd rond drie kernbegrippen: democratie, sociale 

rechtvaardigheid en waardigheid. Ook Bogaert (2012a) en Köhler en Wissen (2003) beamen het 

globale karakter van de protestbewegingen die de laatste jaren organisch tot stand kwamen. Sociale 

strijd ontspringt uit een lokale context, maar wordt beïnvloed door mondiale processen. Op die 

manier gaat de lokale strijd deel uitmaken van een mondiale (Bogaert, 2012a) en gaat het over  ‘the 

spontaneous coming together in a moment of "irruption”; when disparate heterotopic groups 

suddenly see, if only for a fleeting moment, the possibilities of collective action to create something 

radically different’ (Harvey, 2012, p. XVII).  

Mason (2012) verklaart in zijn boek ‘Why it’s kicking of everywere? The new global revolutions.’ de 

wereldwijde golf van protest vanuit drie grote sociale veranderingen: in de demografische 

eigenschappen van de revolutie, in de technologie en in het menselijke bewustzijn en in het gedrag 

zelf. Ten eerste zijn er stijgende aantallen van hogeropgeleide jongeren die geen uitzicht hebben op 

een toekomst omwille van werkloosheid die samen met de stedelijke armen en werkende klasse het 

protest op gang brachten. Ten tweede creëerden sociale media het ‘netwerkeffect’ waardoor het 

verzet zich snel verspreidde. Mensen kunnen makkelijker samenkomen en zich met elkaar verbinden 

dan de oude hiërarchische modellen toestonden. En tot slot de constituering van één van de 

belangrijkste drijfveren tot revolutie, het waargenomen verschil tussen wat is en wat mogelijk is 

(Mason, 2012).  

5.7 Potentialiteit van de sociale protestbewegingen 

Hoewel het niet de focus vormt van dit onderzoek, is het in het licht van de waarde van de bezetting 

belangrijk aandacht te schenken aan de potentialiteit van deze post-2010 beweging en hun acties. 

Lefebvre (1996) stelt zich de vraag of het stedelijke leven überhaupt kan herstellen van de 

dominantie van consumptie. Naar zijn mening zijn er zeker nog mogelijkheden. Hij stelt dat er 

breuken vast te stellen zijn in het systeem: ‘These voids are not there due to chance. They are the 

places of the possible. They contain the floating and dispersed elements of the possible, but not the 

power which could assemble them’ (Lefebvre, 1996, p. 156). Bezettingen kunnen beschouwd worden 

als zo’n ‘places of the possible’. Met andere woorden, de elementen zijn daar, het ontbreekt enkel 

aan een kracht die deze tot een ruimere beweging kan smeden. Harvey plaatst zich expliciet in de 

traditie van Lefebvre’s gedachtegoed en meent dat een cruciale stap naar het unificeren van de 

verschillende strijden die worden gevoerd, het opnemen is van ‘het recht op de stad’ is als centraal 

en gezamenlijk politiek ideaal (Harvey, 2008).  
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In het in vraag stellen van neoliberale herstructurering van steden en de verstrekkende gevolgen 

daarvan schuilt de hoop op een nieuwe manier van samenleven die niet gebaseerd is op de 

accumulatie van geld en macht, maar op de verbetering van de levenskwaliteit voor eenieder 

(Katsiaficas, 1998). Dit samenleven wordt geconcretiseerd in de bezetting en dit is dan ook te 

beschouwen als een belangrijke methode om langdurige invloed uit te oefenen op de maatschappij. 

De belangrijkste verwezenlijking van de sociale protestbewegingen voltrekt zich niet op materieel 

vlak, maar is te situeren in de diepe transformatie die het denken van de mensheid onderging. Hun 

gevoel, subjectiviteit, gedachten en verbeelding is door de ervaring van het weerstand bieden aan 

normen en macht als het ware wakker gemaakt. De wil om zelf te denken en te handelen is 

opgewekt (Glasius & Pleyers, 2013). Het gaat om de ruimte die door de protesten geschapen werd. 

Letterlijk door het ‘vrij’ maken van bepaalde ruimtes door ze te bezetten. De ruimte om essentiële en 

kritische vragen te stellen bij de gangbare maatschappelijke organisatie en de plaats van het 

economische daarin (Bogaert, 2012a). ‘Occupy has provided us with a new political grammar and a 

radical vocabulary with which to reinvent our critique of global capitalism and from which to begin 

constructing our own revolutionary alternative to bankocracy’ (Roos, 2013). 

5.8 Het recht op de stad en mondiaal sociaal protest 

Het idee van het recht op de stad komt niet hoofdzakelijk voort uit intellectuele fascinaties van 

Lefebvre en de academische debatten die daarop volgden. Het ontspringt voornamelijk in de straten 

en pleinen waar men via demonstraties en bezettingen een radicale kritiek uit op onze samenleving 

en de sociale, politieke en economische relaties in de stad. De slogans als ‘redistribution or 

revolution’, ‘democracy, not corporacy’,  ‘stop corporate greed’ en ‘people over profit’ dragen deze 

kritiek uit.  

De stad is niet enkel het aangrijpingspunt van neoliberale processen, de stad biedt ook 

mogelijkheden tot transformatie in een alternatieve richting (Smith, 2002; Harvey, 1989; Groth & 

Corijn, 2005). Dat in het bijzonder de post-2010 protesten een concretisering van het recht op de 

stad zijn, wordt heel duidelijk omdat actievoerders zelf letterlijk verwijzen naar het concept van 

Lefebvre. Bijvoorbeeld met de naam van een website die een platform biedt voor verschillende 

actiegroepen ‘http://www.righttothecity.org’. Er werd ook een ‘World Charter for the Right to the 

City’ opgesteld dat reeds in 2004 als thema van het Word Social Forum fungeerde. Dit wijst erop dat 

het idee van Lefebvre de wereldwijde sociale bewegingen inspireert. 
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De recente protesten in Istanbul naar aanleiding van de afbraak van het Gezi park belichamen het 

streven naar een recht op de stad. De protesteerders willen dat het publieke belang, in de vorm van 

een park, centraal staat in deze kwestie. De commerciële infrastructuur van het shoppingcentrum 

kan immers niet tegemoet komen aan hun fundamentele menselijke behoeftes of aan vrije 

ontmoeting zonder dat daarbij sprake is van ruilwaarde. Ook de Occupy- en Indignado-beweging 

geven uitdrukking aan dit recht op de stad. De stad mag niet langer het centrum van consumptie 

vormen, men wil het politieke terug een plaats geven en dat doet men door zelf op een 

laagdrempelige manier aan politiek te doen. De bewegingen maken gelijkheid en het publieke terug 

tot een politieke zaak. Men bekritiseert namelijk dat de staat een kleine groep – de 1% – en het 

private belang vooropplaatst, eerder dan het grootste deel van de bevolking – de 99% – en het 

publieke belang (Shulman, 2011). Met de slagzin ‘we are the 99%’ worden de mensen die de pleinen 

en parken bezetten verbonden met diegene die de berichtgeving erover horen (Sanneh, 2013). 

Mensen worden uitgenodigd deel te nemen, om politiek agency op te nemen. Ze worden 

uitgenodigd tot het herstructureren van de machtsrelaties die scherp worden gesteld aan de hand 

van de 99%-slogans. Lefebvre argumenteert dat burgerschap definiëren in formele en territoriale 

termen de stad niet erkent als een politieke gemeenschap, als een gemeenschap waar iedere citadin 

per definitie over politiek agency en burgerschap beschikt. Iets waar de ‘we are the 99%’ slogans wel 

ruimte toe bieden.  

Verschillende auteurs zijn gefascineerd door de idee van het recht op de stad als een strategie om te 

reageren tegen het ‘neoliberal urbanism’ en haar gevolgen. Onder andere Harvey (2008) stelt zich de 

vraag of de snelheid en schaal van urbanisering de laatste honderd jaar werkelijk hebben bijgedragen 

aan het welzijn van de mens. De mens moet zich de vraag stellen in welke soort stad we willen leven. 

Het recht op de stad wordt door Harvey geïnterpreteerd als een recht dat verder gaat dan de 

individuele vrijheid om te kunnen beschikken over de middelen van de stad. Het gaat hem om een 

recht om onszelf en de maatschappij te veranderen door het veranderen van de stad. In die zin is het 

een gemeenschappelijk recht. Iets waar de gemeenschap als een collectieve kracht recht op heeft 

(Harvey, 2008). Daarom trekt men, vergezeld van slogans, de straat op, bezet men pleinen en denkt 

men na hoe men de stad – en bij uitbreiding de hele samenleving – het best kan organiseren. De 

citadins van de stad en haar gebruikswaarde staan daarbij centraal. Activisten maken dit bewonen 

ook zeer visueel en bewonen letterlijk de publieke ruimtes door ze te bezetten.  

Belangrijk is dat iedereen die in de stad woont zijn stem mag laten horen in álle beslissingen die de 

stedelijke ruimte vormgeven en het recht op participatie dat Lefebvre formuleerde ten volle wordt 

gerealiseerd. Dit gebeurt tijdens de volksvergaderingen en wijkcomités (zie 6.4.1). Het fundament 
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van een stedelijke ruimte zou ook kunnen zijn dat de stad – een ruimte die bij uitstek gekenmerkt 

wordt door diversiteit –  een plaats geeft aan conflicterende stemmen (The Occupied Times, 2013).  

Het is van belang dat er vooral ruimte wordt gegeven voor stemmen in de marges, van mensen die 

buiten het maatschappelijke systeem dreigen te vallen (De Bruyne, 2009). Conflict in en over de stad 

is een gezond fenomeen stelt men. Met andere woorden, men pleit voor het respecteren van het 

wezen van de democratie in de context van de stad.  

5.9 De stad als ‘space of engagement’: over het stedelijke karakter van 

protest 

Aangezien de notie van Lefebvre verwijst naar stedelijk burgerschap, komt een vorm van 

engagement in de publieke en stedelijke ruimte in beeld en dat is nu juist wat de protesten vormen. 

In de notie van ‘spaces of engagement’ worden ruimtes beschouwd als arena’s of netwerken die een 

vorm van collectieve agency zijn. Deze netwerken vormen zich vaak in een conflictueuze context 

waarin verschillende actoren (lokale groeperingen, middenveldorganisaties (trans)nationale 

instellingen, globale sociale bewegingen,…) de confrontatie met elkaar aangaan en onderhandelen 

(Smith, 1998b). De stad kan zo als een space of engagement beschouwd worden. In een 

conflictueuze context ontmoeten verschillende actoren bijvoorbeeld occupiers, medeburgers en 

bestuursorganen elkaar.  

Nu we een inzicht hebben gegeven in hoe de stad van vandaag dominant gedacht wordt en een blik 

hebben geboden op de wereldwijde protestbeweging wordt in deze paragraaf het verband geschetst 

tussen beide. Hoe komt het dat protest vandaag de dag zo vaak tot uiting komt in de stad? Welke 

mechanismen hebben dit in de hand gewerkt? En welke rol speelt de stad? Is het eerder een 

passieve ruimte waar diepere politieke onderstromen tot uiting komen of is ze zelf een actor? Is er 

iets eigen aan het urbaniseringsproces, aan de kwaliteit van het stedelijke leven van haar bewoners 

ten tijde van het  neoliberal urbanism, dat noopt tot protest? 

Steden verschijnen als strategische sites voor het begrijpen van bepaalde belangrijke globale trends 

(Sassen, 2011). De huidige golf van protest suggereert dat er iets politiek in de lucht van de stad 

hangt dat worstelt om zich tot uitdrukking te brengen. Harvey (2012) stelt bij een bespreking van het 

gedachtegoed van Lefebvre dat ook hij een stedelijke dimensie toekende aan revolutionaire 

bewegingen. De bevolking die in opstand kwam, bestond niet enkel uit fabrieksarbeiders, maar het 

waren ook arbeiders die de stad letterlijk opbouwden, aldus Lefebvre. Men wijst dan ook op het 

specifiek stedelijk karakter van verzet in de wereld vandaag. Dit wil niet zeggen dat er geen landelijke 
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haarden van protest bestaan. Het valt echter op dat vooral grote steden het episch centrum vormen, 

bijvoorbeeld Caïro, New York en Madrid. 

Een deel van de verklaring voor de relatie tussen stad en protest kan teruggevonden worden in de 

aard van de zaken waartegen geprotesteerd wordt. Veel van de aanleidingen tot protest zijn te 

herleiden tot neoliberaliseringsdynamieken die ongelijkheid op sociaal vlak in de hand hebben 

gewerkt. Menig protest gaat over processen van gentrificatie die op ruimtelijk vlak zorgden voor 

breuken in de stad – een proces dat trouwens in wezen ook te herleiden valt tot de neoliberalisering 

van de stad – (zie 3.2.5). Lefebvre stelde in 1971 in ‘La révolution urbaine’ al dat urbanisatie de motor 

van kapitalistische expansie zou worden. Hij anticipeerde op een concreet proces dat gaande is de 

dag van vandaag. Stedelijke vastgoedontwikkeling  – en gentrificatie bij uitbreiding – zijn  inderdaad 

een centraal motief geworden in neoliberale economische ontwikkeling (Smith, 2002). Het is zo dat 

neoliberalisering en de stad een innige band hebben (zie 3.2.3). De neoliberaliseringsmechanismen 

waartegen men protesteert zijn aldus vaak typisch stedelijke problematieken, of op zijn minst toch 

dynamieken die duidelijker tot uiting komen in de stad. 

Daarnaast vinden in de stad drie groepen die ontevreden zijn elkaar: de werkende klasse die er werkt 

en woont, jongeren die er studeren en mensen aan de onderkant van de samenleving die hopen er 

een graantje mee te kunnen pikken van de welvaart. Steden vormen dé referentiekaders van 

menselijke interactie (Dikeç & Gilbert, 2002). 

Nog een ander argument is dat de focus van sociale bewegingen vaak in steden ligt omdat een groot 

deel van de kwesties en instituties die men bekritiseert stedelijk zijn, bijvoorbeeld het Europees 

parlement, het IMF etc. (Köhler & Wissen, 2003). In steden lokaliseert zich de macht. Bovendien 

faciliteert de vormgeving van de stad protest eerder dan andere omgevingen, denk maar aan 

centraal gelegen pleinen (Harvey, 2012). 

En tot slot is de rol die de fabriek ten tijde van het industrialiseringstijdperk innam als verzameling 

van arbeiders nu overgenomen door de stad. Het zijn niet langer de fabrieksarbeiders die de 

revolutionaire kracht in zich dragen , maar de stadsbewoners. Het gaat niet meer over arbeid, maar 

over condities van de leefruimte (Harvey, 2012).  

De stad is een complexe ruimte waar verschillende visies en mensen samenkomen. Het is uit deze 

complexiteit dat het politieke kan ontstaan. Sassen (2011) stelt dat de stad een sleutelsite vormt 

waarin nieuwe vormen van het politieke geconstitueerd worden en dat de stad ook gevormd wordt 

doorheen deze dynamieken. Ook Lefebvre (2003) zag de stad als expliciete locus van politieke 

organisatie. Dit is op zich geen louter stedelijk gegeven, maar de conflicten verschijnen sterk en in 
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duidelijke vormen in steden. In de relatie tussen de stad en protest gaat niet om een eenduidige 

oorzaak-gevolg relatie, noch om de stad als een passieve site. De stad vormt een soort platform. We 

kunnen stellen dat er iets eigen is aan het urbaniseringsproces, aan de kwaliteit van het stedelijke 

leven van haar bewoners ten tijde van het neoliberal urbanism, dat de potentiële voedingsbodem 

vormt voor verzet. ‘Lefebvre was right to insist the revolution has to be urban, in the broadest sense 

of that term, or nothing at all’ (Harvey, 2008, p. 40). 
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6 De bezetting 

6.1 Bezetting als centrale praktijk van verzet 

6.1.1 De bezetting vanuit theoretisch oogpunt 

De bezetting van de publieke ruimte is een veelvoorkomende tactische praktijk binnen de Occupy- en 

Indignado-beweging en de meest duidelijke vorm van directe actie (Sitrin, 2012; Roos & 

Oikonomakis, 2013). De bezettingspraktijk kan men zien als een democratisch opeisen en belichaamd 

bewonen van de publieke ruimte. Een publieke ruimte wordt als het ware geopend en veranderd 

(Sitrin, 2012). 

Anarchist Hakim Bey (1991) conceptualiseert de bezetting als een soort van vrije enclave en benoemt 

dit als een ‘temporary autonomous zone’ (TAZ). ‘The TAZ is like an uprising which does not engage 

directly with the State, a guerilla operation which liberates an area (of land, of time, of imagination) 

and then dissolves itself to re-form elsewhere/elsewhere, before the State can crush it’ (Bey, 1991). 

Een TAZ bezet dus tijdelijk een bepaald gebied en verplaatst zich dan zodat controlestructuren er 

geen vat op kunnen krijgen. Sommige TAZ’s hebben gedurende lange tijd een bepaalde ruimte 

kunnen innemen omdat ze sterk buiten de wereld stonden waarin de staat functioneert en daardoor 

iets minder ‘tijdelijk’ worden. Dit is niet zo in het geval van de bezetting zoals we deze de laatste 

jaren kennen. Zij bestaan in de wereld en gaan daarmee de confrontatie/ontmoeting aan zoals bij de 

gewelddadige ontruiming van Tahrir of Sol en de vele incidenten tussen ordediensten en 

protesteerders. Bey (1991) stelt ook dat van zodra de TAZ wordt benoemd, gerepresenteerd of 

gemediatiseerd, ze moet en zal verdwijnen om op een andere plaats weer op te duiken. Dit is de 

radicale consequentie van een strenge interpretatie van de notie autonomie. De TAZ draagt een 

utopisch element in zich omdat het een intensivering, een radicalisering verbeeldt van het dagelijkse 

leven. Anderzijds wordt het door het uitvoeren ervan ook een heel concrete praktijk. 

Zoals verder duidelijk zal worden gaat het vaak om de bezetting van een publieke ruimte. Voorheen 

handelde men vanuit een collectieve dynamiek waarbij de publieke ruimte het individu definieerde. 

De functie van de ruimte, bijvoorbeeld een marktplaats, gaf namelijk een rol aan het individu, die van 

marktkramer in dit geval. De protesten draaiden deze logica om. Het moderne subject heeft de 

publieke ruimte nodig en claimt die ook door ze te transformeren in een functie die het subject dient, 

bijvoorbeeld in een counter-hegemonische ruimte (Noteris, 2013). In dit verband argumenteert 

Sassen (2011) dat ‘de straat’, de ‘urban street’ als een publieke ruimte onderscheiden moet worden 
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van een klassiek, Europees begrip van geritualiseerde ruimtes voor publieke activiteit. Zij ziet de 

ruimte van ‘de straat’ die ook pleinen en andere open ruimtes omvat, als een ruwer en minder 

geritualiseerd gegeven. Dit sluit aan bij de visie van activisten die pleinen en andere publieke ruimtes 

bezetten omdat ze menen dat de functies van de ruimtes open zijn en dus ook getransformeerd 

kunnen worden tot ruimte van protest. Deze ‘straat’ kan dus worden beschouwd als een ruimte waar 

nieuwe vormen van het sociale en het politieke gemaakt kunnen worden, waar actie kan 

plaatsvinden in plaats van routines (Sassen, 2011). Activisten proberen de normale gang van zaken 

op te schorten door het bezetten van cruciale knooppunten in het stedelijke leven. Zo is Tahrir een 

belangrijk verkeersknooppunt en vormt Puerta del Sol het belangrijkste knooppunt in het 

metronetwerk. Door juist deze ruimtes te bezetten wil men de neoliberale routine opschorten en 

ruimte maken voor een alternatief. We kunnen bezettingen aldus interpreteren als de symbolische 

ruimte waarin de politieke en economische orde gecontesteerd wordt. Het vormt een tegenmacht 

tegen de macht van het kapitaal (Decreus, 2013). Door zichtbaar de confrontatie aan te gaan met het 

dominante systeem neemt de bezetting een confronterende functie op (Marcuse, 2011). 

Een ander concept dat te verbinden is met de bezetting is de ‘method of the crack’ van Holloway, 

(2010). Men gaat op zoek naar en creëert ‘cracks’ in de structuur van kapitalistische dominantie. Zo’n 

crack kan gevormd worden door een bezetting: ‘The perfect ordinary creation of a space or moment 

in which we assert a different type of doing’ (Holloway, 2010, p. 21). We zouden de ervaring van 

bezettingen kunnen zien als ‘Like a flash of lightning, these brief experiences illuminate a different 

world, a world created perhaps for a few short hours, but the impression which remains on our brain 

and in our senses is that of an image of the world we can (and we did) create’ (Holloway, 2010, p. 30-

31). Harvey (2012) gaat nog een stap verder en stelt dat Syntagma, Tahrir en andere, publieke 

ruimtes waren die stedelijke ‘commons’ werden doorheen de bezetting. Op die manier wordt deze 

ruimte beschermt tegen commodificatie. Publieke ruimtes behoeven politieke actie van de bevolking 

om tot deze transformatie te komen.  

Op het primair niveau is er de kwestie van het fysieke aspect van de bezetting. De bezetting biedt 

een politieke paraplu omdat het een fysieke, ruimtelijke basis creëert. Een ontmoetingsplaats voor 

diverse groepen waar ze allianties kunnen opbouwen en democratische praktijken kunnen 

vormgeven (Sitrin, 2012). ‘Bezetten’ betekent het inzetten van het lichaam in de ruimte. Door fysiek 

aanwezig te zijn op een plein, in een kampement of door de aanwezigheid tijdens een vergadering, 

neemt men deel aan de bezetting (Glück & Mc Cleave Maharawal, 2012). Reeds door fysiek aanwezig 

te zijn, zendt men een politieke boodschap uit. Zowel de keuze om aanwezig te blijven bij een 

ontruiming en de directe confrontatie aan te gaan, als de keuze om het te verlaten, dragen een 
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politiek gewicht (Glück & Mc Cleave Maharawal, 2012). Belangrijk bij bezettingspraktijken is dat men 

zichtbaar aanwezig is. De Occupy-beweging en Indignados ontleenden initieel grotendeels hun 

identiteit aan het gelokaliseerd zijn op een bepaalde plaats (Smith, 2012). Dikwijls werden deze 

omgedoopt tot bijvoorbeeld ‘Plaza de la libertad’ om het op te eisen als een nieuwe collectieve 

ruimte (Sitrin, 2012). Daarom werden de ontruimingen van Puerta del Sol , Zuccotti park en Tahrir als 

zeer bedreigend ervaren (Smith, 2012). Deze auteur argumenteert dat de Occupy-beweging eerder 

een event was dan een organisatie. Er voltrok zich geen volledige transformatie naar een abstracter 

niveau waarop entiteiten zich kunnen vertonen waar en wanneer ze willen en ook weer kunnen 

verdwijnen zonder aan de kwaliteit van de entiteit zelf te raken.  

Bezettingen kunnen leiden tot een betekenismetamorfose. De bezette ruimte wordt dan niet langer 

beschouwd als het gebied van de machthebber, maar als een alternatieve ruimte. Het hernoemen 

van een ruimte geeft letterlijk een nieuwe betekenis (Marcuse, 2011). De bezettingen constitueerden 

‘spaces of experience and experiment’ en er werpen zich politieke vragen op (Glück & Mc Cleave 

Maharawal, 2012). Hoe wil men zich organiseren? Hoe worden de taken en verantwoordelijkheden 

verdeeld? Hoe komt men tot besluitvorming?  

De politieke boodschap van de bezetting heeft voor een groot deel te maken met welke ruimtes 

worden bezet. Een website geeft het volgende advies: ‘Gather in the public spaces. They are yours. 

Re-invent them. Take the streets, the squares, the parks, the markets, the museums, the subway, the 

elevator.’ (15M/Occupy Movement, 2012). Occasioneel worden bijvoorbeeld universiteiten bezet. 

‘Occupy Harvard itself has issued reasons for its existence, demanding a university for the ‘99 

percent,’ not a corporation for the ‘1 percent’’ (Stampnitzky, 2011).  Met andere woorden, elke 

publieke ruimte is een relevante potentiële bezettingsruimte. Sporadisch worden ook private ruimtes 

bezet, zoals de Starbucks binnen een Turkse universitaire campus. Men contesteert daarmee het 

gentrificatieproces en de privatisering van de publieke universitaire ruimte (Niel, 2012). 

Een bijzondere bezettingspraktijk is de bezetting van huizen. Ten tijde van de antiautoritairen  

werden ook huizen bezet door ze te kraken omdat men de corrumpering van de huizenmarkt wou 

contesteren. Nu krijgt dit op enigszins andere manier vorm. Waar de banken huizen willen 

overnemen omdat men de hypotheek niet meer kan betalen, biedt men steun aan mensen die uit 

hun huis dreigen te worden gezet (The Guardian, 2011; PAH, 2013). De transformatie houdt in dat in 

plaats van tegen feitelijke leegstand te protesteren, men nu voorkomt dat deze huizen leeg komen te 

staan. In plaats van zelf te bezetten, voorkomt men nu ‘bezetting’ door de bank. De bezetting als 

praktijk ondergaat dus zelf ook metamorfoses. 
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6.1.2 Een kritische kanttekening  

Hoewel het fysieke aspect van de bezette ruimte op zich een belangrijke rol speelt, waarschuwt men 

voor een fetisj met het ruimtelijke aspect van de bezetting. Het constante engagement tot de ruimte 

kan zeer sterk zijn, maar het is vooral de sociale interactie die de aard van de bezetting bepaalt. 

Wanneer men de bezetting verdedigt, is het dan ook in de eerste plaats die interactie die men 

verdedigt eerder dan de ruimte zelf, hoewel die de meest duidelijke manifestatie vormt. Het 

samenbrengen van verschillende groepen mensen is een belangrijke meerwaarde, maar er zijn 

andere middelen die dat evenzeer tot doel hebben. Het gevaar bestaat dat het constant verdedigen 

van de bezette ruimte leidt tot het overbenadrukken ervan en het tot een doel op zich maakt. Op die 

manier kan het ten koste gaan van praktijken die de doelen verdiepen. De bekommernis om de 

bezette ruimte is een middel dat een bepaald doel moet dienen en geen doel op zich. De echte 

relevantie van de bezetting ligt in wat diegenen die buiten de bezetting staan, doen. Hoe symbolisch 

het ook kan zijn welke ruimte precies bezet wordt, door hoeveel activisten, voor hoelang is 

belangrijk, maar is niet het allerbelangrijkste. De impact op aanhangers en tegenhangers alsook op 

de strijdtonelen elders in de wereld is hetgeen wat telt (Marcuse, 2011). De bloei en het verval van 

de sociale bewegingen mag niet gelinkt worden aan het fysiek bezetten van een bepaalde ruimte. 

‘The places sought for occupancy are not the prize for which the battle is fought, but rather a terrain 

on which that battle takes place’ (Marcuse, 2011).  

6.1.3 De bezetting vanuit praktisch oogpunt 

Het bezetten van ruimtes is een praktijk op zich en vraagt enige praktische kennis. Op websites zoals 

http://howtocamp.takethesquare.net/zijn dan ook concrete handleidingen te vinden over de beste 

aanpak. Men geeft bijvoorbeeld het advies een telefoonketting op te stellen met alle lokale 

sympathisanten zodat iedereen snel ter plaatse kan zijn in geval van ontruiming om dat te 

verhinderen (Niel, 2011). 

Hoewel sociale bewegingen in eerste instantie sterk focusten op de bezetting van een concrete 

ruimte, zag men na verloop van tijd in dat men een stap verder moest gaan. De  verspreiding van 

ideeën onder de hele bevolking was van belang en daarom werd besloten de grote kampementen af 

te breken en zich op wijken te concentreren. Zo verliet men vergezeld met slogans ‘Tomar los 

barrios’ eind mei 2011 Puerta del Sol in Madrid. Tot op vandaag zijn daar sporen van terug te vinden 

onder andere in de vorm van de nog steeds actieve website http://madrid.tomalosbarrios.net/ of 

affiches (zie bijlage 2: manifest). In de loop van november 2011 werd ook Zuccotti park ontruimd en 

gingen nieuwe slogans de ronde: ‘Bloomberg, beware: Zuccotti Park is everywhere!’ en ‘Occupy (w)all 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Bloomberg
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streets’. In Istanbul is het Taksim Solidarity Platform lokaal sterk vertegenwoordigd (Noteris, 2013). 

Door deze loskoppeling van de beweging van de fysiek bezette ruimte, nam men (misschien 

onbewust) de kritiek van Marcuse (zie 6.1.2) ter harte. 

6.2 Bezetting en het recht op de stad  

Borja (2007)  pleit voor de heruitwerking van het recht op de stad en de zoektocht naar een nieuwe 

invulling van democratisch burgerschap. Volgens hem zijn de instrumenten daarvoor reeds ter 

beschikking. Het gaat om bepaalde strategieën, publieke initiatieven, coöperatieven, decentralisering 

en participatie als burger. Na een theoretische en praktische verkenning van het concept ‘bezetting’ 

kunnen we aan deze opsomming ook de bezettingspraktijk toevoegen. De bezetting is een 

concretisering van het recht op de stad omdat in de bezettingspraktijk de essentie van het recht op 

de stad tot uiting komt. 

Het recht op de stad omvat het recht op toe-eigening volgens Lefebvre. En dit is precies wat de 

bezetters van publieke ruimtes doen: men ontdekt de waarde van de publieke ruimte. Zo had het 

bestuur in Turkije een monopolie op beslissingen aangaande de invulling van de publieke ruimte, 

maar populaire opstand bracht verandering in die machtstructuren (Noteris, 2013). Activisten maken 

zich de ruimte eigen door ze te gebruiken op een alternatieve manier, namelijk als ontmoetings- en 

vergaderruimte waar ook workshops doorgaan. Door zelf een gemeenschap te vormen neemt men in 

acht dat het recht op de stad enkel gecultiveerd kan worden doorheen het delen van de stedelijke 

publieke ruimte, doorheen het ‘samen-leven’ in kampementen. 

Eerder in deze masterproef werd al naar de politieke boodschap van de bezetting verwezen. Er werd 

gesuggereerd dat dit te maken had met de soort ruimtes die doorgaans bezet worden, namelijk 

publieke ruimtes. Met het bezetten van publieke ruimtes willen mensen zich afzetten tegen de 

huidige ongelijke machtsverhoudingen en de privatisering van deze ruimtes en dus tegen het 

neoliberal urbanism. De publieke ruimte neemt dus een bijzondere plaats in als ruimte voor debat en 

het opeisen van democratische rechten en bovendien ook als ruimte voor zij die worden uitgesloten 

van  (gedeeltelijk) private domeinen (Brown, 2010). Bijvoorbeeld voor zij die (omwille van financiële 

beperkingen) geen toegang hebben tot gated communities of exclusieve shoppingcentra. Men 

contesteert een bepaalde machtsverhouding. Door het bezetten van pleinen en parken maakt men 

ruimte voor een alternatieve organisatie van de stad, en bij uitbreiding van de samenleving. Op die 

manier wordt recht gedaan aan de stad als politieke gemeenschap zoals Lefebvre dit zag. Hij 

beschouwde de stad immers als een ‘meeting point for collective living’ (The Occupied Times, 2013). 

Dit politiek samenleven komt duidelijk naar voor in de vorm van kampementen. Doel is vanuit die 
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kampementen de stad en de hele samenleving te bevrijden van een neoliberale onderdrukking. 

Wanneer men stelt dat de stad de potentialiteit in zich draagt van een politieke collectiviteit, verwijst 

men daarmee in de eerste plaats naar pleinen en andere bezette publieke ruimtes en de mensen die 

daar een politieke collectiviteit vormen omdat men samen het politieke tracht heruit te vinden en 

men werkt aan de vorming van een nieuwe samenlevingsethiek. Men kan spreken van ‘square 

politics’.  

Dat dit een voortdurende zoektocht blijft, wordt geïllustreerd door het feit dat men het karakter van 

de beweging open wil houden door geen concreet eisenpakket te formuleren. Omwille van dit open 

karakter  kan men de beweging beschouwen als een ‘mature planning project’ eerder dan een 

‘political programme of urban reform’ (zie 4.1.1.3).  Niettemin is op deze kwestie al veel kritiek geuit. 

Door publieke ruimte toe te eigenen wordt ook de democratie opnieuw toegeëigend. Bezettingen 

hebben te maken met macht. Neoliberale hervormers maken door privatisering publieke domeinen 

onderhevig aan marktwerking en hierdoor ontstaat er een verschuiving van volkssoevereiniteit naar 

marktsoevereiniteit. Door publieke ruimtes te bezetten probeert men deze ruimtes terug  aan de 

macht van de markt te onttrekken. Dit is tevens een proces van democratisering omdat de controle 

van het volk wederom vergroot. Het recht op de stad wordt op die manier opgeëist.  

6.3 De bezettingspraktijk en haar centrale principes doorheen de 

geschiedenis  

6.3.1 De bezetting doorheen de geschiedenis 

Van Tahrir, over Puerta del Sol tot Syntagma,  Zucotti park en Taksim, deze pogingen om instant 

‘liberated spaces’ te creëren zijn een belangrijk thema geworden in de globale revolutie (Mason, 

2012). Op zich zijn bezettingen geen totaal nieuw gegeven. In 1871 had de Parijse commune zich 

reeds als een bezette zone gevormd en er bestaat een link tussen de revolutionaire 

protestbewegingen van de jaren ’70 die ook bezettingen gebruikten en de huidige sociale 

protestbewegingen (Katsiaficas, 1998). Hoewel de meeste bezetters van Zuccotti park zichzelf 

waarschijnlijk niet zouden typeren als anarchisten, namen ze wel ideeën van hun praktijken over, 

stelt David Graeber (Sanneh, 2013). Dankzij de bezetting van het Tahrir kreeg de bezetting opnieuw 

een enorme symbolische lading. 



43 
 

De anarchistische beweging8 – vaak naar verwezen met de naam Autonomen in Duitsland en 

Autonomia in Italië – maakte reeds gebruik van deze praktijk. Deze kende een bloeiperiode in de 

jaren ’70 en ’80 en uitte protest tegen kolonisatie van de leefwereld9 door het systeem. Ze streefde 

naar een radicaal vrije samenleving gebaseerd op gelijkheid en solidariteit. Eén van hun vele 

tactieken bestond uit het bezetten van gebouwen. In februari 1997 bijvoorbeeld werden in Italië een 

tiental universiteiten bezet die een vrijplaats vormden voor discussies over doel en strategie. Toen 

deze gewelddadig werden beëindigd, vond een protestmars plaats waarbij men – in het licht van het 

recht op de stad –  de veel betekenende slogan ‘They’ve kicked us out of the university, now let’s take 

over the city’, scandeerde. Merk daarbij het refereren naar het bezetten van de stad op. Toen de 

Italiaanse beweging grotendeels ten onderging, werd het gedachtegoed in het noorden 

overgenomen. Men inspireerde de volgende generaties activisten. De kern van de Duitse Autonomen 

activiteiten bestond uit het kraken van huizen. De praktijk van het (tijdelijk) bezetten van 

leegstaande panden was bijzonder populair. Hele wijken in verschillende steden in Amsterdam, 

Kopenhagen, Hamburg en Duitsland –  bijvoorbeeld Kreutzberg in Berlijn –  werden overgenomen om 

een soort van vrijplaatsen te creëren waar het alledaagse leven primeerde. Daarnaast vormden de  

huizen een ruimte waar de algemene vergaderingen kon plaatsvinden. In plaats van gebouwen te 

eisen van de staat, nam men het heft in eigen handen, hun eigen ideaal van autonomie volgend. Men 

zette zich op die manier af tegen het systeem. Tegen de manier waarop grote schaarste op de 

huizenmarkt tot stand kwam, tegen gentrificatie en kapitaalsintensieve bouwprojecten. Een ander 

voorbeeld is de bezetting van een site waar nucleaire infrastructuur werd gebouwd omdat men niet 

akkoord ging met deze ondemocratische beslissing (Katsiaficas, 1998).   

De andersglobalisten hanteerden ook een vorm van bezetting, bijvoorbeeld die van internationale 

bijeenkomsten zoals de G8 (Amoore, 2005). 

Het mag duidelijk zijn dat de bezetting niet enkel door de Occupy-beweging of Indignados gebruikt 

wordt, maar dat deze praktijk er al een hele reis door de geschiedenis heeft opzitten. Het was in de 

eerste plaats de Autonomenbeweging die deze praktijk vormgaf, weliswaar in een enigszins andere 

vorm dan dat deze vandaag wordt toegepast. 

                                                           
8
 Het label van ‘anarchist’ is in de ogen van vele Autonomenbeweging niet helemaal accuraat (Katsiaficas, 

1998). Daarom zal in wat volgt de overkoepelende termen ‘Autonomenbeweging’ of antiautoritairen gebruikt 
worden. 
9
 Term van Habermas die verwijst naar de penetratie van ‘commodities’ in private domeinen en de 

systematische destructie van de voorwaarden tot het goede leven (Habermas, J. (1987). The theory of 
communicative action, Volume 2. Beacon Press, Boston.) 
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6.3.2 Transmissie van gedachtegoed van Autonomenbeweging naar 

andersglobalistenbeweging en huidige sociaal-economische protestbewegingen 

Enkele waarden die centraal staan bij de Autonomenbeweging constitueren tevens het karakter van 

de bezetting. Het gaat over directe democratie, horizontalisme, autonomie en ‘voor-leven’. De roots 

van deze centrale principes strekken zich uit in tijd en ruimte. Het gedachtegoed dat we kunnen 

typeren aan de hand van deze vier principes is van generatie op generatie activisten doorgegeven. De 

Occupy-beweging en Indignados zijn immers geen totaal nieuw type bewegingen, ze maken integraal 

deel uit van een wereldwijde cyclus van protestbewegingen. 

De Autonomenbeweging  ging vanaf eind jaren ’80 de confrontatie aan met het wereldsysteem. Ze 

organiseerden zich meer en meer internationaal met internationale conferenties, internationaal 

gecoördineerde campagnes en netwerken om hun tactieken en objectieven beter te verspreiden.  Ze 

hebben een duidelijke invloed gehad met betrekking tot doelen en tactieken op de anti- en 

andersglobalisten beweging die in de jaren ’90 groeide. De eerste grote protesten in Seattle in 1999 

en Québec in 2001 waren momenten van samenkomst voor activisten overal ter wereld om kennis te 

delen, zo ook tussen mensen betrokken in de Autonomenbeweging en de nieuwe generatie (Smith, 

2012; Drainville, 2005). Deze nieuwe generatie nam het wantrouwen ten aanzien van traditionele 

hiërarchie over en was eveneens van de overtuiging dat participatieve democratie op het lokale 

niveau en zelfbestuur startpunten waren om alternatieven op te bouwen. De acties van deze nieuwe 

beweging waren divers en dit had veel te maken met de gedecentraliseerdheid van de verscheidene 

kleine  bewegingen. Men kon niet spreken van één coherente beweging (Klein, 2005). Net zo min als 

dat het geval was bij de Autonomenbeweging.  

Vervolgens was er ook een transmissie van ideeën en praktijken van de andersglobalisten naar de 

huidige generatie activisten. Er werden lessen getrokken uit de moeilijke gang van zake inzake 

democratische vertegenwoordiging op World Sociaal Fora. Er was daar onder de deelnemers 

namelijk geen consensus over een representatieprocedure om tot beslissingen te komen. Men 

concludeerde dat democratie en verantwoordelijkheid eerst moesten uitgewerkt worden op meer 

beheersbare schalen, in lokale gemeenschappen, en pas dan verbreed konden worden, wil het 

werkbaar zijn (Klein, 2005). De Occypy-bewegingen en Indignados gaven deze kleinschaligheid vorm 

in volksvergaderingen en wijkcomités. Men argumenteert dat de manier waarop de kampementen 

van een tweetal jaren geleden georganiseerd waren, opmerkelijke gelijkenissen vertoonden met de 

praktijken van de andersglobalistenbeweging.  Het gebruik van volksvergaderingen, werkgroepen, 

facilitatoren, het cirkelvormig zitpatroon en de report-back structuur zijn van hun overgenomen 

(Roos, 2013; Roos & Oikonomakis, 2013).  
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Echter, de praktijken van bezetting en het gedachtegoed staan niet enkel onder invloed van de 

Autonomenbeweging. Er is immers eveneens invloed van de Mexicaanse revolutionaire beweging 

Zapatistas waarneembaar (Roos & Oikonomakis, 2013; Klein, 2005). Daarnaast is ook een directe 

invloed van de Autonomenbeweging naar de huidige generaties (Gitlin, 2012; Roos & Oikonomakis, 

2013; Greaeber, 2013; Jafari, 2012). ‘The most immediate inspiration for Occupy is anarchism’ 

(Williams, in Roos & Oikonomakis, 2013, p. 9). Om slechts één voorbeeld te geven, één van de 

facilitators van de Occupy-beweging, David Graeber, heeft een lange affiliatie met de antiautoritaire 

beweging (Sanneh, 2013).  

6.4 De relatie tussen antiautoritaire  principes en principes die tot uiting 

komen in bezettingen 

In deze paragraaf zal duidelijk gemaakt worden wat onder die centrale waarden van de 

antiautoritiairen verstaan wordt en zal gewezen worden op de (dis)continuïteit tussen de 

antiautoritaire interpretatie en vormgeving, en de interpretatie en vormgeving van activisten die 

vandaag de dag ruimtes bezetten. Er zullen ook bedenkingen en punten van kritiek aangereikt 

worden. Zoals duidelijk zal worden, vullen deze principes elkaar aan. Het ene is de logische 

consequentie van het andere. 

6.4.1 Directe democratie 

De Autonomenbeweging is ongeïnteresseerd in wat dominant verstaan wordt onder politiek: 

partijen, verkiezingen, etc. Wil dit dan zeggen dat er bij hen geen sprake is van politiek? Nee, de 

sleutel zit hem in een herdefinitie van politiek. De Autonomenbeweging wou het dominante politieke 

model van representatieve democratie omverwerpen omdat het ondemocratisch is van nature en 

wou publieke participatie transformeren. Aangezien ze de macht van de overheid wouden beperken, 

ging men op zoek naar kwalitatief andere vormen van besluitvorming. Het omverwerpen van de 

bestaande politiek betekent voor de Autonomenbeweging dan ook een radicale vorm van 

democratie. Men streefde naar een meer directe en participatieve vorm van democratie waarbij 

mensen direct betrokken worden bij beslissingen (Katsiaficas, 1998). Algemene vergaderingen waren 

zo’n bottum-up momenten waarbij beslissingen zoveel mogelijk door middel van consensus werden 

genomen. Mensen met verschillende visies konden met elkaar in debat gaan en hun politiek 

bewustzijn werd gestimuleerd. Wanneer er keuzes gemaakt moesten worden, stemde men niet 

volgens een meerderheid/minderheid systeem. De meerderheid krijgt daarin immers haar gelijk en 

de minderheid wordt steeds onderdrukt. Men streefde naar een besluit waarin iedereen zich 

(gedeeltelijk) kon vinden. Ook directe actie en betogingen zijn vormen van (directe) democratie. 
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(Katsiaficas, 1998; Graeber, 2013). Het principe van directe democratie is te linken aan het recht op 

participatie zoals Lefebvre formuleerde. 

Directe, meer betrokken democratie is een belangrijke waarde en tevens praktijk die sociale 

protestbewegingen over de hele wereld kenmerkt (Glasius & Pleyers, 2013; Decreus, 2013). Dit 

wordt duidelijk gemaakt aan de hand van slogans: ‘Democracía real’ en ‘Real democracy’. Reële 

democratie verwijst naar directe democratie en het gevoel dat het volk de soevereiniteit bezit (Roos 

& Oikonomakis, 2013). Het is belangrijk om op te merken dat men in het Zuiden niet noodzakelijk 

naar een Westerse liberale invulling van democratie streeft. Bovendien merkt men dat ook in het 

Westen het concept van democratie verarmd is. De invulling waarbij democratie staat voor ‘de 

bestuursmacht aan het volk’ wordt niet meer zo ervaren. Mensen voelen zich niet meer op duidelijke 

wijze vertegenwoordigd door de bestaande politieke praktijken (Glasius & Pleyers, 2013; Purdy, 

2012; Hansen, 2013; Decreus, 2013). Daarom proberen de sociale bewegingen zichzelf te organiseren 

op een manier waarbij horizontale democratie daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. De algemene 

vergaderingen en wijkcomités zijn daar een toonbeeld van (Purdy, 2012). ‘If we succeed in 

decentralizing the movement and spreading the assemblies to the neighborhoods, we can truly build 

an inclusive democracy based on the local concerns of real people (Roos, 2011a). Algemene 

vergaderingen worden democratisch georganiseerd door middel van technieken zoals de ‘mic check’ 

waarbij de boodschap van diegenen die het woord nemen, zin per zin herhaald wordt door de 

omstanders en zo wordt verspreid naar alle aanwezigen. Ook handsignalen worden gebruikt 

waarmee participanten aangeven of ze akkoord of niet akkoord gaan of hun vetorecht inzetten. Zo 

tracht men ervoor te zorgen dat iedereen zijn mening kan delen met de rest van de groep en dit gaat 

samen met een cultuur van respect voor ieders mening (Sanneh, 2013). In een gids voor bezettingen 

staat te lezen: 

‘Whenever you have to take a decision on something let everybody express their opinions, 

especially the disagreements. Let the debates develop, and try to make the people 

reformulate their proposals and find consensus between disagreements […] Be sure that the 

minority disagreements are collected and they have their space to be worked and build their 

own spaces’ (15M/Occupy Movement , 2012).  

Op die manier wordt vormgegeven aan ‘do democracy in the square’. Dit is een andere invulling van 

democratie dan deze van een streven naar burgerlijke en politieke rechten die traditioneel 

geassocieerd worden met liberale democratie (Glasius & Pleyers, 2013). Volksvergaderingen op zich 

zullen geen fundamenteel democratische samenleving scheppen, maar kunnen wel dienen als een 

cruciale les in democratie die op termijn en in meervoud tot resultaten kan leiden (Roos, 2013). 
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Hansen (2013) somt nog enkele andere democratische mechanismen op die men her en der ziet 

opduiken waaronder: participerend budgetbeheer, selectie via loting,  snelle rotatie van 

afgevaardigden mini-publics en burgerinitiatieven. Ze stelt daarbij dat institutionele hervorming altijd 

gepaard moeten gaan met directe actie door gewone burgers en sociale bewegingen om tot 

fundamentele veranderingen te komen. ‘The establishment of real democracy will require a radical 

decentralization of political power towards the communities in which ordinary people live and work’ 

(Roos, 2013, p. 20). De verspreiding van de ideeën van de Indignados naar de wijken past binnen 

deze strategie.  

Een punt van kritiek luidt dat direct democratische initiatieven zoals de volksvergaderingen vaak 

gebaseerd zijn op een deliberatieve democratie waarbij men ervan uitgaat dat het gesprek tussen 

gelijken tot een rationele consensus leidt. Los van het probleem hoe je bepaalt wie dan aan dat 

gesprek mag deelnemen en of het een duurzaam systeem is en of het een effectief systeem is, is er 

ook iets problematisch aan de insteek ervan. Moeten en kunnen we immers altijd tot een consensus 

komen? Mensen zijn immers per definitie divers, ze hebben verschillende meningen en deels 

verschillende belangen (Jafari, 2012). Er zijn nu eenmaal (sociale) conflicten, bijvoorbeeld tussen 

arbeid en kapitaal, die in het beste geval slechts tot een tijdelijke consensus kunnen leiden (Decreus, 

2013). Gaat het om zo’n soort fundamentele conflicten bij het nastreven van een consensus tijdens 

volksvergaderingen? Het gevaar bestaat opnieuw binnen een consensusmodel te handelen en men 

moet zich de vraag stellen of men dan wel het wezen van de democratie respecteert.  

6.4.2 Horizontalisme 

Losse organisaties met een organische structuur gaven de Autonomen gestalte (Katsiaficas, 1998). 

Die gedecentraliseerdheid houdt in dat er geen hiërarchische structuur is binnen de beweging. Er zijn 

geen leiders, iedereen staat op hetzelfde niveau om op die manier een zo open mogelijke 

participatieruimte te creëren (Sanneh, 2013; Graeber, 2013; Sitrin, 2012). 

Horizontalisme is zowel een proces, een middel als een doel (Sitrin, 2012). Dit is een belangrijk 

principe dat de Zapatistas reeds toepasten die de andersglobalistenbeweging beïnvloed hebben en 

tevens de Occupy-beweging (Roos & Oikonomakis, 2013). Zo nodigden de Zapatistas in 2013 meer 

dan 1500 activisten uit van over de hele wereld om de ervaring te delen van leven en werken in een 

Zapatista-gemeenschap onder zelfbestuur (Roos & Oikonomakis, 2013). Dat men horizontalisme 

hoog in het vaandel houdt, wordt duidelijk in een gids voor bezettingen.  

‘Always be horizontal, even when being vertical. Working in a horizontal way, and using 

network structures, it's really difficult for the system to dismantle you, and it's the only real 
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democratic way. Make sure that everybody can propose or organize something without 

going through a mechanism, structure, bureaucracy or anyone’s permission’[…]’Making all 

delicate positions (as spokespersons, moderators, or any position that generate tensions 

around) rotative is an excellent solution’ (15M/Occupy Movement, 2012). 

Sommige zien de Occupy- of Indignado-beweging niet als een coherent geheel, maar eerder als een 

netwerk van gedecentraliseerde groepen (Glück & Mc Cleave Maharawal, 2012). Net zoals bij de 

Autonomenbeweging is het sterktepunt van de post-2010 bewegingen tevens het zwaktepunt. 

Omdat er een sterke bezorgdheid leeft over de interne machtsverhoudingen en de macht bijgevolg 

horizontaal verdeeld is, zijn er geen duidelijke leidersindividuen (Graeber, 2013). Het voordeel is dat 

het op die manier moeilijker gemaakt wordt voor de overheid om de ideeën van de leiders te 

onderdrukken of te coöpteren (Glasius & Pleyers, 2013; Roos, 2013). Het netwerk verslaat de 

hiërarchie (Mason, 2012). Gevolg is ook dat er een gebrek aan ervaring is die noodzakelijk is in 

onderhandelingen en het brengen van de ideeën op een hoger niveau. Het nadeel van het feit dat 

niemand in het bijzonder over autoriteit beschikt, is ook dat niemand echt verantwoordelijk is 

(Goldberg, 2013). Daarnaast moet men er rekening mee houden dat er telkens leiders zijn die uit de 

strijd zelf voortkomen. Het ontkennen hiervan leidt er alleen maar toe dat er een informele 

hiërarchie ontstaat waarin de facto leiders niet verkozen zijn en geen verantwoording afleggen 

(Jafari, 2012). Het is bovendien moeilijk een coherente beweging te produceren die kan verenigen of 

die mensen die buiten de beweging staan, kan beïnvloeden (Purdy, 2012). Het is met andere 

woorden moeilijker daadwerkelijk het gedachtegoed te verwezenlijken.  

Het is af te wachten of de ‘global moment van 2011’ voorbij is, of het zich op termijn zal 

institutionaliseren tot een groter gegeven (Glasius & Pleyers, 2013). De bewegingen worstelen 

momenteel met het trouw blijven aan hun kernwaarden en een bereidheid te worden betrokken in 

meer geïnstitutionaliseerde vormen van politiek (Glasius & Pleyers, 2013). Dit verwijst naar een 

derde waarde, autonomie. 

6.4.3 Autonomie  

Autonomie is een belangrijk principe voor de Autonomenbeweging, hun naam zegt het zelf al. Het 

houdt in dat men weigert de legitimiteit en macht te erkennen van bestaande geïnstutionaliseerde 

vormen van politiek (Graeber, 2013). Concreet staan ze los van politieke partijen, vakbonden of 

kapitaal. Ze staan los van de staat en haar systeem en willen dit tegelijk onderuit halen. Het hele 

systeem is fundamenteel ondemocratisch en daarom moet men vertrekken vanuit radicale 

autonomie (Roos, 2013; Roos & Oikonomakis, 2013). De ‘autonomous’ in de TAZ (Bey, 1991) verwijst 
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tevens naar dit begrip. In de autonomistische logica is het bezetten van pleinen niet louter een 

tactiek, maar een doel op zich zodat er een autonome zone wordt gecreëerd (Jafari, 2012).   Men wil 

de macht niet veroveren, maar deze vervangen door anti-systemische vormen van participatieve 

democratie (Katsiaficas, 1998). Autonomie moet dus niet negatief worden opgevat, maar positief, 

het vormt een creatief project. Men kan dit principe linken aan het gebrek aan vertrouwen in het 

huidige politiek systeem waarbij men wel de politieke spelers kan veranderen, maar het gevoel 

ontbreekt controle te hebben op de ontwikkeling van de samenleving (Hansen, 2013). Zelf-

determinatie is dan ook een belangrijk begrip (Katsiaficas, 1998; Roos & Oikonomakis, 2013). Men wil 

‘free spaces’ creëren waarin men autonoom beslissingen kan nemen en direct kan implementeren.  

Ook de Zapatistas wouden de macht niet veroveren, maar autonome zones opzetten om de 

confrontatie aan te gaan met de kapitalistische economie. Ze waren ervan overtuigd dat deze free 

spaces, gecreëerd door opgeëist geprivatiseerd land, uiteindelijk tegenkrachten zouden vormen 

tegen de staat (Klein, 2005). Ook Mexicaanse studenten werden geïnspireerd door dit gedachtegoed 

‘We say that the university belongs tot those who study in it’ (Klein, 2005, p. 167) 

Wat als de waarde van de beweging niet ligt in zijn eisen, maar in de resolute verwerping van het 

politiek systeem in zijn geheel? Men stelt zich op als ‘tegen het systeem zijn’ omdat men aanvoelt 

dat dit systeem gefaald heeft (Stiglitz, 2013). Dit houdt in dat men niet direct concrete alternatieven 

naar voor schuift noch dat personaliteiten het centrale gezag in handen nemen. Dit wordt samen 

gedragen. Men neemt afstand van een gangbaar machtsbegrip: ‘It is about refusing tot engage with 

power on power’s own terms’ (Mason, 2012, pg 3). 

Hoewel de bezetting van parken of pleinen soms illegaal is, is men van oordeel dat men geen 

toestemming nodig heeft om de publieke ruimte te bezetten. Men voelt zich enkel verplicht een 

eigen morele orde te volgen, niet de legale (Graeber, 2013). Men geeft binnen de bezetting vorm aan 

een nieuwe soort van samenleving met een eigen co-producerende,  interne organisatie voor het 

koken en verdelen van eten, een eigen informatiecentrum, kledingruilposten etc. omdat men zich 

buiten het huidige marktsysteem wil stellen. Zo werden bezette ruimtes niet enkel sites van strijd, 

maar ook van organisatie (Sitrin, 2012). Ook uit andere soorten ruimtes komen alternatieven voort. 

Uit de stakingen in Griekenland kwam bijvoorbeeld de bezetting en overname van een krant door 

haar arbeiders voort. Zij brengen nu onder eigen controle de krant ‘De arbeiders in Eleftherotypia’ uit 

(Socialist Worker, 2012). 

Het democratisch ideaal is nauw verbonden met het ideaal van autonomie. Wanneer men ermee in 

stemt dat het volk regeert, erkent men dat de gemeenschap zich autonoom kan vormgeven 
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(Decreus, 2013). De argwaan tegenover het overnemen van de macht is begrijpbaar gezien de 

gewezen dictaturen binnen linkse regimes en de slechte ervaring met het compromis van de ‘Derde 

weg’. Sommige Occupy-activisten vonden dat de beweging geen eisen moest stellen om te 

voorkomen dat de beweging geïncorporeerd zou worden in politieke spelletjes of meenden dat het 

stellen van eisen taboe was omdat het de macht van de staat zou legitimeren (Jafari, 2012). 

Maar kan men zich als groep ook te autonoom opstellen ten aanzien van het bestaande systeem? 

Het is alvast een kritiek die de Occupy-beweging vaak moest aanhoren (zie bijvoorbeeld The Raw 

Story, 2011). Zolang de beweging enkel wordt gedefinieerd door zijn afzetting tegen het systeem, 

faalt men in het aanbieden van alternatieven die de beweging op lange termijn in stand kunnen 

houden (Katsiaficas, 1998). Er is goede reden om te denken dat elk politiek succes gebaseerd moet 

zijn op een samengaan van de lokale visies en experimenten met (aangepaste) politieke structuren 

en legale regels die vormgeven aan de complexe samenleving (Purdy, 2012). Smith wijdt de 

onvoltrokken overgang van de Occupy-beweging van een event naar een organisatie an sich, toe aan 

het gebrek aan wil om compromissen aan te gaan (Smith, 2012). Zonder daarbij evenwel te vervallen 

in het aanvaarden van een permanente consensus. Harvey (2012) is dezelfde mening toegedaan. De 

tijdelijke bubbles van autonomie (zie TAZ) moeten geleidelijk evolueren in permanente vrije 

gemeenschappen. Maar dit kan niet indien ze totaal geïsoleerd zijn, ze moeten op een bepaalde 

manier verbinden met het omringende systeem. Het dilemma dat hier aan de grondslag ligt, is de 

vraag hoe men zich kan verbinden en tegelijkertijd een alternatief kan vormen. 

Men kan initieel pleiten voor een ‘let Occupy be Occupy, a reminder of radical hope and the power of 

imagination and cooperation, a reminder that longing for the future is legitimate and necessary’ en 

een ‘rembering that part of its charm comes precisely from its forgetfulness about politics ‘(Purdy, 

2012). Maar uiteindelijk zal men wel een stap verder moeten gaan wil men daadwerkelijk iets 

bereiken. Om directe democratie te laten functioneren in een complexe samenleving moet men 

verder gaan dan autonomie en horizontalisme als een puur concept en op zijn minst een zekere mate 

van verticalisme aanvaarden (Roos, 2013). Bovendien kan de vraag gesteld worden of het eigenlijk 

wel gaat over een ‘forgetfulness about politics’. Betekent Occupy juist niet een herpolitisering zoals 

als eerder geargumenteerd (zie 5.2)? In dit perspectief wordt politiek ruim opgevat. Men mag niet 

vergeten dat er een verschil kan bestaan tussen gevestigde politieke partijen die het systeem als 

zodanig accepteren, en politieke organisaties die als doel hebben om door middel van sociale strijd 

het systeem te veranderen.  

Mouffe pleit in nog sterkere mate voor brede verbinding. Ze stelt dat de uitdaging is om de juiste 

synergie te creëren tussen sociale bewegingen en politieke partijen, want elk op zich zijn ze niet in 
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staat de noodzakelijk fundamentele politieke hervormingen door te voeren (Goris, 2013). Smith 

(2012) deelt deze visie en pleit voor het ‘bezetten’ van vakbonden, denktanken en andere instituties 

om zo de participatieve democratie in praktijk te brengen. Dit engagement met de bestaande 

politieke orde staat in een spanningsverhouding met de autonomie gedachte. Maar is het inderdaad 

geen illusie te denken dat autonome zones los kunnen staan van de rest van de samenleving? 

Autonomie werkt namelijk in twee richtingen. ‘Het is mogelijk om de macht van de ‘1%’ te negeren, 

maar dat betekent niet dat de ‘1%’ zelf protesten negeert’ (Jafari, 2012). 

6.4.4 ‘Voor-leven’ 

Dit principe houdt in dat de bewegingen de principes en doelen die ze trachten te verwezenlijken zelf 

reflecteren in hun organisatie. Doel en middel worden met elkaar verbonden. In plaats van het louter 

plannen van een nieuwe samenleving, moeten ze deze ook zelf vormen door ze te ‘leven’ (Sanneh, 

2013). Democratische bewegingen kunnen de strijd niet winnen door enkel politieke doelen naar 

voor te schuiven, ze moeten ook een praktisch engagement opnemen om het democratisch systeem 

te hervormen (Smith, 2012). Bezettingen worden zodoende experimenteerruimtes voor een nieuwe 

samenleving waar waarden zoals wederzijdse hulp en zelforganisatie centraal staan (Graeber, 2013). 

Marcuse (2011) stelt dat de bezetting  een modelfunctie opneemt, ment toont dat een alternatieve 

vorm van democratie mogelijk is. 

De krakersgemeenschappen bij de Autonomenbeweging zijn een mooi voorbeeld van dit principe. 

Men wou het leven organiseren volgens de centrale principes en een nieuwe vorm van samenleving 

vormgeven. Men bleef niet steken in de theorie, maar ging over tot ‘do anarchisme’ (Katsiaficas, 

1998). Ook bij de Occupy- en Indignado-beweging komt dit principe naar voor. Men streefde ernaar 

om de bezetting tot een afspiegeling van een alternatieve samenleving te maken. Men is zeer begaan 

met het proces om bepaalde principes te bereiken. Men zoekt manieren om de eigen idealen van 

autonomie en democratische participatie te realiseren doorheen de eigen praktijk. Zo wordt in het 

beslissingsproces het proces van het beslissen even belangrijk als de beslissing zelf (Katsiaficas, 

1998). Op welke manier wordt de beslissing genomen? Kan iedereen participeren? In de 

kampementen werd eveneens geexperimenteerd met een andere economische ethiek en systeem, 

bijvoorbeeld ruilhandel, om te kijken of dit in de praktijk werkbaar is en dit dan eventueel op grotere 

schaal toe te passen (Purdy, 2012). Matthew Smith (2012) maakt reflecties over de Occupy-beweging 

en verwoordt het alsvolgt: ‘We’re here, horizontal, improvising. We want to secede, more or less, 

from the market economy. […] We ourselves, the way we relate to each other, constitute our demand, 

our agenda, our program.’  
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6.5 Continuïteit en discontinuïteit 

Bezettingen zijn geen recent gegeven. Aangezien zowel de antiautoritaire activisten als de huidige 

generatie activisten zich afzetten tegen het bestaande systeem en op zoek gaan naar een 

alternatieve samenleving, zijn er heel wat parallellen te trekken tussen deze beide bewegingen. Uit 

bovenstaande kan men vaststellen dat er met betrekking tot het gedachtegoed heel wat continuïteit 

te ontdekken is dat dan ook tot uiting komt in de praktijken van beide. Elk nieuwe protestgolf creëert 

nieuwe actiemethodes die toegevoegd kunnen worden aan het bestaande actierepertoire. Er is 

continuïteit en verandering zodat geen enkele protestbeweging als een onbeschreven blad gezien 

kan worden. Occupy staat niet los van de andersglobalistenbeweging en Autonomenbeweging (Jafari, 

2012). Hoewel men niet kan spreken van een lineaire relatie tussen de Autonomenbeweging en de 

volgende generaties van protestgroepen, zijn er toch onderliggende resonanties en wederzijdse 

inspiratiebronnen te herkennen (Roos & Oikonomakis, 2013). Nochtans is er ook sprake van 

transformaties. In de afgelopen jaren werden andere soorten ruimtes bezet in vergelijking met de 

Autonomenbeweging en de organisatie van directe democratie is concreter gemaakt aan de hand 

van enkele tactieken. Een ander verschil is dat het bezetten van internationale bijeenkomsten, 

populair in het verleden, slechts van tijdelijke aard is omdat men afhankelijk is van de duur van die 

bijeenkomsten. Dit is anders in vergelijking met de bezetting van de stad die een meer permanent 

karakter heeft, zeker omdat de initiatieven verlengstukken krijgen. De sociale bewegingen van de 

laatste jaren geven een nieuwe invulling aan geërfde principes en waarden en herdefiniëren 

overgeërfde ruimtes door ze te bezetten en op zoek te gaan naar een nieuw, alternatief 

samenlevingsmodel (Shulman, 2011).  

6.6 Bezetting en mondiale verspreiding 

Hoewel sommigen zoals Harvey (2008) argumenteren dat wereldwijd verzet niet tot het smeden van 

banden komt, argumenteren anderen dat juist omwille van globaliseringsdynamieken netwerken van 

sociale actie ontstaan die de krachten in de transnationale sociale ruimte met elkaar verbinden 

(Glasius & Pleyers, 2013). Het gaat dan om patronen op het kruispunt van globale en lokale 

dynamieken gesitueerd in bepaalde geografische ruimtes, zoals steden (Smith, 1998a). De 

bezettingspraktijk kan gezien worden als een dergelijk patroon. Dat deze praktijk zo snel de wereld 

rondreisde kan verklaard worden door de historische wortels van de praktijk (zie 6.3.1). Deze praktijk 

is doorheen de decennia stevig verankerd als verzetstechniek. Bovendien is ze ook al geografisch 

verspreid. Reeds vanaf de jaren ’70 wordt ze ingezet door antiautoritaire bewegingen overal in 

Europa, in Zuid-Amerika (de Zapatista-beweging) en elders.  
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Er bestaan wereldwijde banden en solidariteit tussen de verschillende bezettingen (Mason, 2012; 

Bogaert, 2012a). Bewegingen stellen samen een manifest op zoals de ‘Quick guide for a revolution’ 

door de Indignados en de Occupy-beweging,  Egyptische activisten tonen een vlag met de boodschap 

‘From Tahrir to Wall Street’ bij een bezoek aan Zuccotti park (The Guardian, 2011) en de burgers van 

Puerta del Sol en  Syntagma  ‘express our indignation and invite all the Indignados in all the squares 

around the world to join us’ (Roos, 2011b). Ook het idee van het recht op de stad verspreidde zich 

snel, hoewel men daarbij niet noodzakelijk letterlijk de notie van Lefebvre volledig overneemt. Recht-

op-de-stad-bewegingen zijn actief in honderden steden, verspreid over de hele wereld (Harvey, 

2012). En dat was wat Lefebvre verwachtte, dat de stad zich zou uitbreiden over de hele wereld en 

dat hopelijk ook het idee van het recht op de stad zich zou verspreiden. 
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7 Algemeen besluit 

De stad zou een kader moeten bieden voor het sociale, politieke en culturele leven met een eigen 

bestaansreden. De gebruikswaarde van de stad wordt echter ondermijnd door een 

urbaniseringsproces dat ruilwaarde doet primeren en de commodificatie van de waarde van de stad 

creëert wat onder de noemer van neoliberal urbanism gekend is. Een lange historiek van 

antiautoritair geïnspireerd utopisch gedachtegoed zoals dat van Lefebvre is de laatste jaren opnieuw 

samengekomen met de wereld van de alledaagse, praktische politiek in de vorm van wereldwijde 

protesten. Dit alles op het platform van de stad. De redenen waarom verzet wordt geuit, 

kristalliseren zich namelijk vooral in de stad in de vorm van neoliberal urbanism. De stad en dan in 

het bijzonder de bezette ruimte neemt vandaag de dag de rol op van een politieke gemeenschap. Het 

recht op de stad wordt door sociale protestbewegingen geactualiseerd en geconcretiseerd. Het 

neemt de vorm aan van sociale strijd. Dit recht op de stad moet niet beschouwd worden als een 

recht op de stad zoals die al bestaat, maar als een recht om de stad herop te bouwen aan de hand 

van een sociale, alledaagse, belichaamde politiek. Het is een politiserend concept dat zich afzet tegen 

een uitholling van de democratie door neoliberaliseringsprocessen. Door deelname aan het publieke 

debat en de toe-eigening van de publieke en tevens politieke ruimte wordt ook de democratie 

toegeëigend en is er sprake van een politisering van het individu. Politiek wordt terug op het niveau 

van het dagelijkse leven geplaatst en ingevuld als het gegeven dat ieder individu over politiek agency 

beschikt en zijn stem letterlijk kan laten horen door op straat te komen en de publieke ruimte te 

bezetten.  

De golf van wereldwijd verzet kent voorlopers in de tweede helft van de 20ste eeuw, zijnde de 

andersglobalistenbeweging en de Autonomenbeweging. Zij gaven reeds vorm aan enkele centrale 

principes zoals de autonome, directe democratie, die gematerialiseerd wordt in de bezettingspraktijk 

en van generatie op generatie werden doorgegeven, mits enkele transformaties. Deze principes zijn 

echter niet steeds onproblematisch. De continuïteit en alomtegenwoordigheid van de bezetting 

springt in het oog. De bezettingspraktijk is niet enkel de geschiedenis doorgereisd, ze is ook de 

wereld rond gegaan. Via deze bezettingspraktijk wordt het recht op de stad opgeëist. Door middel 

van de bezetting van publieke ruimtes klaagt men de privatisering en reducering ervan aan en tevens 

de commodificering van alles en iedereen. Men zou kunnen stellen dat het recht op de stad zich 

ontwikkelt via de bezetting van de stad. Via de bezetting klaagt men enerzijds de beperkte fysieke 

toegang tot publieke ruimtes aan en anderzijds de beperkte toegang tot symbolische publieke 

ruimtes. In dit licht symboliseert het plein een ruimte waar politiek bewustzijn kan groeien, waar we 

politiek kunnen nadenken, politiek anders kunnen invullen, politieke praktijken kunnen vormgeven 
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en kunnen experimenteren met politiek. En dit is precies het potentieel van de bezetting van de 

publieke ruimte als politieke collectiviteit. Nu democratie, politiek en publieke ruimte verengd 

worden, probeert de bezetting die opnieuw te verbreden.  

Tot een grootschalige krachtmeting is het voorlopig nog niet gekomen. Dit is dan ook geen 

complexloos gegeven. Het vormen van een alternatief stedelijk leven moet steeds conflictueus 

blijven. Confrontatie van waarden en belangen kan en mag niet weggecijferd worden opdat het 

wezen van de democratie – conflict – bewaard zou blijven. 

Zoals het gedicht van Remco Campert al aangaf, begint alles met jezelf een vraag durven stellen en 

anderen daarin mee te nemen. Vanuit kritiek op het systeem kwam men tot verzet en ontstond een 

alternatief. Hoewel dit zijn tijd nodig heeft, zijn vele mensen toch al tot fundamentele veranderingen 

in hun denken en handelen gekomen. Mentaliteitsveranderingen komen vooral bottum-up tot stand. 

Deze veranderingen kunnen verder uitgroeien als aanzetten voor een politiek van de toekomst.  Hoe 

die er precies uit zal zien, weet niemand en hoewel die radicale openheid moeilijk is om mee om te 

gaan, is het juist die potentialiteit  die tot het vernieuwende zal leiden. 

Wat moeten we nu aanvangen met dit utopische filosofische project van Lefebvre? Mogen en 

kunnen we dit wel vertalen naar de realiteit van vandaag? Is dit wel de bedoeling geweest van 

Lefebvre? Anderzijds, waarom heeft hij de oproep van het recht op de stad dan willen delen? 

Enerzijds is de concretisering van dit utopisch gedachtegoed gedoemd om te mislukken volgens 

sommigen juist omdat dit een utopisch gegeven is, iets dat de confrontatie met de realiteit niet 

overleeft. Aan de andere kant, de strijd zelf of een gedeeltelijke realisering zou al een hele stap 

vooruit betekenen op weg naar een leefbare, werkelijk democratische, machtsgelijke, stedelijke 

samenleving voor eenieder. Hoe utopisch dat ook mag klinken voor sommigen. 
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