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SAMENKOMEN 

 

Op 19 en 20 december 2001 veranderde mijn le-

ven voor altijd. Net zo onverwacht als elke an-

dere historische mijlpaal, werden we gegrepen 

door de opstand te midden van de banaliteiten 

van het dagelijkse leven – ik was mijn flat aan 

het schilderen. Laat op de avond belde mijn 

broer Pablo en we keuvelden wat, over niets bij-

zonders eigenlijk, toen hij me plotseling onder-

brak en vroeg, “Ik hoor iets vreemds – ik weet 

niet wat het is, maar het klinkt alsof er op pan-

nen wordt geslagen. Kun je het horen?” “Nee, 

wat vreemd,” was mijn enige antwoord en ik 

besteedde er verder geen aandacht aan.  

 

Even later hoorde ik hetzelfde lawaai dicht bij 

mijn huis. Het geluid van de eerste cacerolazo 

(genaamd naar de pan, casserole = braadpan) 

verspreidde zich door heel Buenos Aires, van de 

binnenstad, waar Pablo woont, tot aan mijn 

wijk. Ik gooide meteen de hoorn op de haak en 

rende naar buiten om te zien wat er aan de hand 

was. Dat was het moment waarop ik deze onbe-

kenden voor het eerst ontmoette: mijneigen bu-

ren. 

 

Toen kwam de opstand van 20 december, uren-

lange gevechten met de politie. De president 

werd ten val gebracht. De repressie kostte het 

leven van zeven demonstranten bij de Plaza de 

Mayo, en 35 in het hele land. Het lot bepaalde 

deze keer dat ik niet één van hen was.  

 

De dagen daarop, begin januari 2002, verspreid-

de een gerucht – bijna een legende – zich door de 

stad en liet onze verbeelding vlam vatten. Groe-

pen wijkbewoners begonnen spontaan bijeen te 

komen in wijkraden op straathoeken om de pro-

blemen met elkaar te bespreken. “Het zijn sov-

jets!” schreeuwden de koppen van conservatieve 

kranten in paniek.  

 

Ik zocht naar een wijkraad bij mij in de buurt 

en sloot me al snel aan bij de Volksraad van Cid 

Campeador. Romina, 26 jaar oud en zonder eni-

ge politieke ervaring, had de hele week pamflet-

ten uitgedeeld waarin werd opgeroepen voor de 

eerste vergadering. Ik was op tijd, maar kon 

nauwelijks met iemand praten omdat ik verle-

gen was. Wat ik me herinner van de eerste ver-

gaderingen is chaos, wanorde, mensen die door 

elkaar schreeuwen, ruzie maken via de mega-

foon, ellenlange toespraken vol van pure cathar-

sis … 

 

Bijeen gekomen bij een monument op een kruis-

punt van één van de luidruchtigste straten, pro-
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beerden 80 wijkbewoners tot overeenstemming 

te komen om iets te doen te midden van ons ver-

woeste land. Als ik dat tafereel weer in herinne-

ring roep, vind ik het aandoenlijk en krachtig 

tegelijkertijd.  

 

VRAGEN OVER IDENTITEIT 

 

Er waren mensen van uiteenlopende leeftijden, 

beroepen, mannen, vrouwen, met en zonder eer-

dere politieke ervaringen. De meeste dachten 

dat we het niet langer dan een maand samen 

met elkaar zouden uithouden. Wat hadden we 

gemeenschappelijk? We stonden er alleen voor, 

in een land te gronde gericht door het kapitalis-

me. We verlangden er naar om zelf over ons le-

ven te kunnen beslissen en we vertrouwden nie-

mand meer die volk vertegenwoordigde. Dat was 

het enige wat we met elkaar gemeen hadden. 

Bijna niets. Bijna alles. Sindsdien stellen we vra-

gen bij onze verschillen, zoeken we onze eigen 

weg, onze eigen identiteiten, herkennen we ons-

zelf en ‘besmetten’ we elkaar over en weer.  

 

Wie zijn wij? Waar trekken we een grens tussen 

wat we wel en wat we niet willen? De vragen 

verhullen zich, maar reizen ook mee met iedere 

stap die we zeten. Zoals in één van de discussies 

die we in het begin hadden: “We moeten ons 

verenigen, we zijn allemaal Argentijnen, daar 

gaat het om”, zei Claudia, die geen politiek ver-

leden had. Dat doet er niet toe”, reageerde een 

groep trotskisten. “Het gaat er om of we ons 

verbinden met de arbeiders of niet.” Toen de ge-

moederen verhit raakten zei Claudio: “Onze 

buurman Francisco, die zojuist een prachtige 

speech heeft gehouden, komt uit Uruguay. Is hij 

daarom een vreemdeling in onze wijkraad?” Die 

dag leerden we dat wat ons met elkaar verbindt 

meer is dan enkel onze nationaliteit.  
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Ik herinner me een ander voorbeeld van weder-

zijdse ‘besmetting’, toen we een gezamenlijke 

vergadering belegden met gay- en lesbische col-

lectieven. Na een discussie van twee uur stond 

Raúl op en zei hevig geëmotioneerd: “Ik ben 75 

jaar en ik ben ouderwets opgevoed. Maar van-

daag drong het tot me door dat deze kinderen 

mensen zijn en dat ze het niet verdienen om ge-

discrimineerd te worden.” Rodrigo, een 19-jarige 

lid van één van de gay-groepen, bleek bij ons in 

de wijk te wonen en sloot zich dezelfde dag nog 

aan bij de wijkraad.  

 

DE MACHT AAN ONSZELF 

 

Velen beklagen zich er over dat de wijkraden 

geen duidelijke ‘politieke inhoud’ hebben en dat 

het ontbreekt aan een ‘revolutionair program-

ma’ om ‘de macht over te nemen’. Ik raak er 

steeds meer van overtuigd dat onze inhoud aan-

wezig is in onze vorm, en dat ons ‘programma’ 

bestaat uit het creëren van een wereld naar het 

evenbeeld van de wijkraad, waar iedereen zijn 

eigen besluiten kan nemen. Niets meer, niets 

minder. Onze wijkraad is een laboratorium 

waarin de nieuwe wereld elke dag weer wordt 

opgebouwd, waarin we leren om besluiten te ne-

men en te participeren, i.p.v. te delegeren en te 

gehoorzamen. Dat is toch een revolutie? 

 

Stella Maris en Jackie zijn voor mij twee van de 

meest inspirerende voorbeelden van hoe mensen 

hun eigen kracht en zelfredzaamheid kunnen 

vergroten. Geen van beide beschikte over poli-

tieke ervaring waarop voortgeborduurd kon 

worden. Stella Maris, 41 jaar oud, was in het be-

gin wantrouwend t.o.v. “degenen die over poli-

tiek spraken in de wijkraad”. Voor haar was po-

litiek (met name linkse politiek) een vies woord. 

Nu, een jaar later, omschrijft ze zichzelf als anti-

kapitalistisch en verdedigt ze de ‘horizontaliteit’ 

van de wijkraad met hand en tand. Ze grijpt ie-

dere gelegenheid aan om haar verhaal te vertel-

len, aan wie het maar wil horen: “Mijn politieke 

geboorte vond plaats in deze wijkraad”, verteld 

ze met trots.  
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Jackie is 19 en sloeg de wijkvergaderingen de 

eerste vijf maanden in stilte gade. Op een dag 

begon ze met enige schroom te praten, en ze 

sprak goed. Een jaar later kan niemand haar 

meer tot zwijgen brengen.  

 

Stella Maris en Jackie zijn vandaag de dag on-

misbaar voor onze wijkraad. 

 

EEN NIEUWE WERELD IN ONZE BUURT 

 

In juli zette onze wijkraad een riskante stap. Na 

een zorgvuldige voorbereiding van een paar we-

ken besloten we om een leegstaand gebouw van 

drie verdiepingen te kraken. Een oud filiaal van 

een bank die failliet was gegaan.  

 

Wijkraden waren begonnen om panden illegaal 

te bezetten en wij wilden niet achterblijven. Dus 

op een zondagochtend, voor het oog van enkele 

verbaasde omstanders, drongen we het gebouw 

binnen. Hadden we het gebouw echt nodig? 

Achteraf gezien misschien niet. We wilden voor-

al ongehoorzaam zijn, de sensatie om buiten de 

wet te staan, een actie die ons als broeders en 

zusters in opstand bestempelde.  

 

Vandaag zit er in dat ‘teruggevorderde’ gebouw 

een café, een volkskeuken, theater- en tango-

klassen, een volksuniversiteit, worden er bijles-

sen gegeven en vinden er culturele activiteiten 

plaats. Indymedia heeft er ook een kantoor. De 

enige voorwaarde die we stellen aan het gebruik 

van de ruimte is dat het wordt gebruikt voor 

coöperatieve en activiteiten zonder winstbejag. 

In enkele maanden tijd is het ‘huis’ van onze 

wijkraad veranderd in een echt sociaal centrum, 

open voor de buurt. Voor de mensen die naar de 

wijkraad komen gaat dit gepaard met nieuwe 

uitdagingen zoals bijvoorbeeld 24-uurs beveili-

ging om het gebouw te beschermen, maar het 

biedt ook de mogelijkheid om als wijkraad te 

groeien en onze activiteiten te intensiveren.  

 

Met de opening van deze autonome ruimte in 

het hart van de stad, georganiseerd op basis van 

afspraken die verschillen van die van het kapita-

lisme, kwamen we voor het eerst direct in con-

flict met de staat en de ondernemingen. Twee 

maanden na de bezetting viel de politie het ge-

bouw binnen en klaagde negen wijkraad-gangers 

wegens ‘huisvredebreuk’. De aanklager is Banco 

Comafi, een bank die al geruime tijd in verband 

wordt gebracht met witwaspraktijken (“de gou-

den maffia” genaamd) en overheidscorruptie. Er 

wordt gezegd dat Emilio Massera, een van de 

belangrijkste leiders van de laatste militaire dic-

tatuur, de werkelijke eigenaar is.  
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De strijd van de wijkraad tegen deze monoliet 

van de corruptie is voor mij een krachtig sym-

bool van verzet van de onderdrukten in dit land 

tegen de agressie van het kapitalisme. Banco 

Comafi belichaamt de economische uitbuiting, 

financiële speculatie, corruptie en staatsterreur – 

de grootste rampen van de afgelopen decennia. 

Zal Goliath deze keer door David verslagen wor-

den? 

 

OMGAAN MET TEGENSTELLINGEN 

 

Het antagonisme is echter niet enkel extern. Het 

leven in de wijkraad is niet alleen maar pais en 

vree. Er is bijvoorbeeld een onopgelost conflict 

tussen onafhankelijke wijkraad-gangers en ande-

ren die lid zijn van politieke partijen. De eersten 

verwijten de laatste dat ze de wijkraad gebrui-

ken voor partij-doeleinden, de laatste reageren 

met beschuldigingen van McCarthyisme.  De 

verdachtmakingen over en weer vormen soms 

een grote blokkade voor het functioneren van de 

raad en tot nu toe hebben we nog geen manier 

gevonden om dit probleem op te lossen.  

 

Ook andere tegenstellingen zijn aan het licht ge-

komen, bijvoorbeeld de kloof tussen generaties. 

We worstelen ook met diepgewortelde klasse-

vooroordelen. Het samenzijn in het teruggevor-

derde gebouw met werkloze en dakloze wijkraad

-gangers heeft geleid tot conflicten en fricties. 

De verdeling van ‘politieke’ en ‘huishoudelijke’ 

taken leidt altijd tot problemen.  

 

Dergelijke conflicten worden weerspiegeld door 

de bijnamen die de mensen elkaar geven. Som-

mige onafhankelijken noemen de partijleden 

“het centraal comité”, terwijl sommige werklo-

zen de mensen afkomstig uit middenklasse “de 

managers” noemen. In humor, zoals iedereen 

weet, schuilt altijd een stukje van de waarheid.  

 

BOUWEN AAN COALITIES 

 

Er is een permanente zorg in de wijkraden-

beweging. Hoe stijgen we boven onze eigen wijk 

uit en kunnen we deel nemen in een meer alge-

meen politiek proces? Hoe kunnen we samen-

werken met andere wijkraden en sociale bewe-

gingen zonder hiërarchieën opnieuw leven in te 

blazen? Tussen oktober en december 2002, hielp 

onze wijkraad mee een politieke actie te organi-

seren die wellicht een richting kan aangeven om 

dit dilemma op te lossen. Na een intern debat 

deden we een oproep tot actie aan alle wijkraden 

volksbewegingen. Het idee was om een directe 

actie te organiseren tegen de plaatsen en symbo-

len van de economische macht op de verjaardag 

van de opstand.  

 

Meer dan 45 groepen reageerden op de oproep en 

op volkomen horizontale wijze organiseerden we 

een blokkade van de Centrale Bank, de beurs en 

andere financiële instellingen. Ons doel was om 

de bankeigenaren, de ondernemers en de grote 

ondernemingen er aan te herinneren dat onze 

leus Que se vayan todos! (Oprotten allemaal!) ook 

aan hun adres was gericht omdat ze verantwoor-
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delijk zijn voor de afbraak van ons land. Boven-

dien wilden we laten zien dat de wijkraden zelf 

politieke initiatieven kunnen nemen en dat geco-

ördineerde acties op een horizontale wijze geor-

ganiseerd kunnen worden.  

 

Aan de blokkades – genaamd stads-piquete, als 

eerbetoon aan de strijd van de Piqueteros (1) – 

namen verschillende wijkraden, piquetero-

organisaties, radicale vakbonden, politieke par-

tijen, kunstenaars-collectieven, gay- en lesbische 

groepen, verenigingen van ahorristas (spaarders 

– de middenklasse wiens spaargeld was gedeci-

meerd door de ineenstorting van de economie), 

collectieven van andersglobalisten, studenten, 

milieuactivisten en mensenrechtenorganisaties 

deel. Het was de eerste keer in Argentinië dat 

zo’n verscheidenheid aan sociale bewegingen sa-

menkwam in één coalitie.  

 

Maar ik denk dat de grootste prestatie van de 

stads-piquete kan worden samengevat in de 

woorden van de 19 jaar oude Marian, een lid van 

onze wijkraad: “In de stads-piquete voelde ik 

dat ik de echte protagonist was.” En daar gaat 

het om. 

 

Mijn wijkraad is een jaar oud. Een jaar nadat ik 

voor het eerst meedeed in de wijkraad, voelde ik 

me zoals Jaime ooit zei: “Ik kan me geen leven 

meer voorstellen zonder de wijkraad”. De geo-

grafie van mijn buurt is voor mij volkomen ver-

anderd, net als mijn gevoel voor wat wel of niet 

belangrijk is en hoe ik mijn vrije tijd moet invul-

len. Zelfs mijn stemming wisselt onder invloed 

van de wijkraad: als de vergadering de ene week 

bol staat van conflicten ben ik er ziek van tot de 

volgende; als het fantastisch gaat, ben ik dolge-

lukkig.  

 

Ik heb geen flauw idee wat de toekomst brengen 

zal. Ik stel me graag voor, zonder het echt te we-

ten, dat we getuige zijn en deel uitmaken van de 

geboorte van een nieuw mondiaal tijdperk van 

emanciperende strijd. Ik stel me voor dat de we-

reld op een dag zal zijn als ons 

“teruggevorderde” wijkraad-gebouw: een plaats 

om elkaar als gelijken te ontmoeten, een plaats 

om in vrijheid te leven, om te luisteren en om 

gehoord te worden, om de protagonisten te zijn 

van onze eigen levens.  

 

De toekomst is, zonder uitzondering, altijd een 

vraagteken. Misschien verdwijnen de wijkraden, 

misschien groeien ze in aantal en ook kwalita-

tief. Misschien worden we er nog eens schijtziek 

van of worden we schijtziek van deze wereld. 

Wat ik echter zeker weet, zelfs als we verdwij-

nen, is dat de legende van de wijkraden voor al-

tijd in ons collectieve geheugen verankerd zal 

zijn. De impact van deze intense ervaring van 

participatie, horizontaliteit en autonomie, kan 

niet worden uitgewist.  

 

(Ezequiel Adamovsky is een antikapitalistische activist en 

schrijver. Hij maakt deel uit van de wijkraden-beweging 

in Buenos Aires en Intergalactika – Laboratorium van 

mondiaal verzet. Hij is de auteur van Antikapitalisme 

voor beginners. Online in het Duits:  

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/

anticapitalismo.pdf  

 

Vertaald uit het boek: We are Everywhere, Verso 2003.  

Online:  http://www.weareeverywhere.org/ ) 

 

Noten:  

 

1. De term Piquetero stamt van piquete (picketline), 

waarmee stakende arbeiders de poorten van hun 

fabriek blokkeren. 

 


