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T.en Geleide

De Stiohting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid (SVAG) wil in
haar serie "Studies" zowel oudere als meer recente studies,
skript~es en essays uitgeven, die de problematiek van geweld en
geweldloosheid kunnen verhelderen. Er zijn daarom in deze serie
een aantal 'klassieken! uit de literatuur over geweldloosheid
opgenomen, alsmede studies en skripties die onderwerpen uit een
nabij verleden behandelen.

Het zijn onderwerpen van zeer verschillende aard. Maar ze hebben
gemeen, dat ze handelen over geweldloosheid en in zeer direkt
verband staan met de problematiek van geweld en geweldloosheid in
onze samenleving. De geschriften zelf zijn ook van zeer verschil
lende aard en, misschien in de ogen van sommigen, van verschil
lende waarde.

De S V A G wil met deze uitgaven een dialoog openen over geweld
en geweldloosheid, zowel met tijdgenoten als met diegenen die, in
de beschouwLns.van deze problematiek, in het verleden vooraf zijn
gegaan. Deze studies kunnen ons aantonen, dat veel van wat nu tot
uiting komt, niet op zich zelf staat, maar de logiese voortzetting
is van een in het verleden begonnen beweging. Verder kunnen deze
studies bijdragen tot het verdiepen van het inzicht in de proble
matiek, aansporen tot een grotere be~inningJ mogelijkheden tot
aktie aangeven en ook de noodzakelijkheid van deze akties beklem
tonen.

De S V A G hoopt met deze reeks na verloop van tijd een samen
hangend geheel van studies op het gebied van het anti-militarisme,
pacifisme en de geweldloze weerbaarheid te geven. We prijzen ons
gelulckig dat, waarschijnlijk meer dan voorheen, gedurende de
laatste jaren bepaalde onderwerpen uit deze drie gebieden voor
werp van studie zijn geweest. Ook zijn we de auteurs erkentelijk
voor het feit, dat ze deze studies voor publikatie ter besohikking
hebben gesteld.
Doordat een aantal van deze studies direkte ervaringen uit verleden
en heden geven, hoopt de S V ~ G met deze uitgaven, naast het voor
lichtend element, ook een direkte bijdrage aan de bevordering van
aktieve geweldloosheid te geven.
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VOORAF 1983

Het is ruim een jaar geleden dat 'Nieuwe sociale bewegingen in Neder
land' werd geschreven. In het afgelopen jaar is er in die bewegingen
nogal wat veranderd. Het was dan ook met enige aarzeling dat we 'ja'
hebben gezegd op de vraag van de Stichting VoorLAktieve Geweldloos
heid om het werkstuk te mogen uitgeven.
Met name het empir1ese gedeelte van dit werkstuk heeft aan aktuali
teitswaarde enigszins ingeboet. Dat valt niet te kompenseren in een
nieuw voorwoord; wel zullen we hier enkele van de o.i. belangrijkste
veranderingen in het afgelopen jaar kort aanstippen. Als analiese van
sociale bewegingen in esn Kort achter ons liggende periode behoudt
dit werkstuK o.i. haar beteKenis.
In de hoofdstukken 3 en 4 hebben we de tekst gekuist van enkele
minder sterKe theoretiese omzwervingen en onrijpheden.

De kraakbeweging.
De publieke stilte die ook al in 1982 rondom de kraakbeweging was
ingetreden is de afgelopen tijd niet doorbroken. Zoiets k.an op meer
dere zaKen wijzen: een teruglopende en verdeelde beweging die geen
kracht meer kan opbrengen, een beweging die Konfrontaties vermijdt.
een overheid die konfrontaties vermijdt. eeQ effeKtiever werkende
overheid of de pars die geen nieuws meer kan ontdekken in de alle
daagse strijd en arbeid van de kraakbeweging. Naar ons idee spelen
al deze faktoren een rol. Toch mag dseru1 t niet de r,orli<.lusie worden
getrokken dat de kraakbeweging els 'beweging' dood 105 of dat er de
komende tijd niet opnieuw zware aanvaringen tussen beweging en over
heid te wachten staan (denk bv. aan de situatie in Amsterdam met het
Wijers-kompleks). Wèl is er zeker na de gebeurtenissen rond de
'Lucky luyk' sprake van herori~nter1ng en -bezinning op de doelen en
de middelen. [Een deel ven) de kraakbeweging lijkt zich te realiseren
- heel wat beter dan de (gemeentelijke) overheid - welke verantwoor
delijkheid ze draagt om (onnodige) eskalaties te vermjjden en om de
geweldsspiraal te doorbreKen. In de meningsverschillen binnen de
beWeging blijft de opstelling tegenover gewelds- en kriminaliserings
strategieën van de overheid een centraal onderwerp.

Oe vredesbeweging.
'De' nederlandse vredesbeweging lijkt. na haar enorme groei eind ze~

ventiger. begin tachtiger jaren. in een periode ven 'konsolidatie' te
zijn terechtgekomen. En dat ken voor een beweging heel gevaarlijk
zijn. Oe internationale voortrekkersrol - denk aan de tijd dat grap
jes rond hollanditis nog leuk waren - 1i.jkt" wat in bets!<.snis af te
nemen. Dit komt in de eerste plaats natuurlijk door de enorme groei
van de vredesbeweging in andere landen en de verschuiving van de
aandacht naar de landen die het eerst gek.cnfronteerd zc,llen worden
met de plaatsing van de nieuwe middellange afstandSW''lpens: West
Duitsland en Italië. Maar ook in radH.aliteit loopt 'cie' nederlandse
vredesbeweging niet meer vooraan. De mot de nadering van de kruis
raketten !"log alüueler wordende diskussie rond burgerlijKe ongehoor
zaamheid lijkt in Nederland niet uit te monden in een hrede k.onsansus
waarin plaats is voo!' èn direkte (geweldloze) aKt:tes en brede mas
sale demonstraties, Zie bv. de nota hierover van de P'hjllo,

Door het antbr'eken van een gezamenlij r, optrekken va~l (je vredesbewe
ging, anders dan in (de voorber'eiding ven) demonstraties als di.e
"Ji'lr> 29 oktober es •• door de grDte meningsverschi llen op het gebied
van strategie en aktiemidoelen (zie het boek: Het doel en de midde
len. 1983), ontstaan er niet alleen scheuren in 'de' beweging, madr
rijst zelfs de vraag of anti-militaristen en grote delen van het IKV
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elKaar cnderling nog beschouwen als behorend tot één beweging. Juist de
groepen die (relatie~) nieuwe vormen van verzet plegen - zoals OnKruit en
andere anti-militaristiese groepen (overigens: Onkruit als. koepelnaam voor
verschillende anti-militaristiese groepen bestaat niet meer) • werden door
ons 'nieuwe sociale bewegingen' genoemd. De vraag is o~ de Kloof tussen
deze stroming en de meer traditioneel werkende organisaties als het IKV
niet zo groot aan het worden is, dat er niet zozeer spraKe is van het
vruchtbaar naast elKaar bestaan van stromingen, maar eerder van het el
Kaar in de wag zitten,

Oe anti-kernenergiebewaging.
Het e~gelopen jaar was voorde anti-Kernenergiebeweging weinig suKsesrijk.
88 beweging is versmald door het ophef~en van een aantal basisgroepen. De
basisgroep-idee zel~ is meer ter disKussie gesteld. 'We zijn tot de kon
ktusie gekomen dat kennis -= machtsstl'Uktuur bU;jft bestaan ondanks basis
demokratiese p:l'inaipes. Doordat binnen de basisgroep de kennis niet goed
versp:reid wordt, bJOrdt teidBrschap gekZ'elJerd. tel"",i;jl het maar de V1!<1ag is
of deze mensen dat zetf witzen.' tAfval nr. 15, blz. 3) 'De basisgroepen
hebben geen antbJOord gevonden op de vraag hoe g2"OoteahaUger aktiviteiten
geo:t'{Janiseerd moeten worden. Het resultaat is dat nu de kormmmikatieUjru:m
volstrekt ondOo~ziahti{J zijn. AllepZei circuits onàeFhouden informele rela
ties, dit woud t>an :rewties is alleen voor. een kleine g:t'Oep insideFs te
doorzien. Met ats triest gevolg dat 'basisdemola!atie' niet geteid heeft tot
een demokzoatise1.'ing van de beweging, m:uw juis·t tot het tegendee7-.' (Onder
stroom. jaargang 7, nr. 3, blz. 15)
Ook over aktisdoalen en -middelen ie en wordt veel gediskussieerd. Dat op
dit gebied nogal scherpe tegenstellingen bestaan tussen met name de 'be
leidsbe!nvloeders' en de 'autonomen' bleek tijdens het LEK-kongres in het
voorjaar van 1963. Enkele 'beleidsbe!nvloeders' wilden hieraan zelfs niet
deeJ.nemen als protest tegen de 'autonomen' die ondemokr'aties zouden zijn
omdat ze de parlementaire demokratie niet erkennen.
Het bewerkstelligen van meer politieke eenheid en gezamenlijke· slagkraotlt
binnen de anti-Kernenergiebeweging lijkt een zeer urgente zaak.
Evenals de andere bewegingen heeft de anti-kernenergiebeweging direkt te
maken mst de strategieën van de staat. Mee ten gevolge van haarinterns ver-'
dee1.dheid hee~t ze niet voldoende kunnen voorKomen dat de staat. met de
opzet \lan de 'brede maatschappel1j~,e disKussie' het initiatief (gedeelte
lijk) van de beweging heeft overgenomen. De overeenkomst met de relatieve
machteloosheid van de kraakbeweging ten gevolge van overheidestrategieën
is opmer-kelijK.

Tot slot nog een aantekening bij onze behandeling van het etatisme van de
sociael-demoKratie (b17. 125J. Binnen de nederlandse sociaal-demokratie is
over dit onderwerp enige disku$sie ontstaan, mst·name in reakt!", op het
boek van Paul Kalma, De illusie van de demoKratische staat, Kaltr~'s strijd
tegen de statistiese visia en politiek van de sociaal-demokratie heeft
(nog?) niet geleid tot praktiase konsekwsnties voor de PvdA-politiek, Of
dat zonder meer te betreuren valt betwijfelen We. HOE1\"sl zijn opvattingen
in sornrr.ige cpzichten beter aansluiten bij wat in sociale bewegingen leeft
den da meer ~gewone' socieal-demokratiese ideeën, bsstaat het resle gevaar
dat ze worden ingepast binnen de bestaande fneo-)liberale strategie van
'hri:=.lsbeheers1ng tt

Jan Willem Duyvendak

LeSUHörden
septemt.'-l.er" 1983

Rob ven Huizen
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Het voor je liggende werkstuk is de skriptie waarmee ondergetekenden
hun studie aan het Sociaal Hoger onderwijs Friesland afsluiten.

We hebben geschreven over problemen rond. de gang van zaken in en
perspektieven van nieuwe sociale bewegingen in Nederland. We hopen
dat het werkstuk interessant zal zijn. in de eerste plaats voor die
mensen die zelf betrokken zijn bij de politieke strijd van sociale
bewegingen. Van het "vakjargon". waarmee skripties sam.,; hun status
van wetenschappelijkheid trachten te verdienen. hebben we dan ook zo
weinig mogelijk gebruik gemaakt. De eerlijkheid gebiedt te erkennen
dat dit voor het derde • meer theoreties g8tinte - hoofdstuk minder
geslaagd is dan voor het tweede hoofdstuk - een konkrete analyse van
een drietal sociale bewegingen.
We hopen met dit werkstuk bij te dragen aan de studie van sociale
bewegingen. hun beperkingen en hun betekenis voor de moeilijke strijd
voor een andere, meer rechtvaardige maatschappij. Voor wie ons deze
hoop wil ontnemen of juist daarin wil sterken: reektiss op het werk
stuk zijn van harte welkom.

Aan de gewoonte om in werkstukken zoels dit dankbetuigingen op te nemen
willen we ons aanpassen. En dat niet om redenen van formele aard.
Zonder de begeleiding vanuit het SHF. zonder de kritiese kommenteren
van anderen die tijdens de produktiefase hebben willen meelezen, zou
dit werkstuk een stuk slechter geworden zijn dan het nu is. En zonder
de grote inzet van de mensen die het verheel grotendeels hebben ultge
tiept, zou er nu zelfs geen sprake van een produkt zijn.
Bedankt dus. En els er eens iets is ••••

Tot slot. we zijn ons ervan beWIJst dat in het taalgebruik seksistiese
elementen zijn getreden. Daarvoor onze verontschuldigingen. We hopen
dat het je leesplezier niet zal vergallen.

Jan Willem 0 uyvendak

Leeuwarden
maart-Juni 1962

Rob van Huizen
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"Wie niet beg,l'iJpt dat het 'Y'..odig ie
zijn denken te veNnderen om de ver
andBring te kunnen denken" diè komt
niet l,e'Pder dan het houden t>an een
dogma:tiee betoog, z.ond2r inhoud en
ia niet in staat om de tJaQ.1'1'l.ee11iJare
feiten te anaZysBPen."
Alain Touraine. "La fin de liers
totalitaire", februari 1982.

.. .,



·tHet soCiaZïsme i,s nood2aketijk~ /JU de mensheid niet
binnen afaienba:1'e tijd ten onder gaan. Laten /Je p7'0
bezaen el' naar te streven dat het BociaUamB ook m0
gelijk lJordt.:' (1)

INLEJDING. EEN SmIPTIE OVER SOCIJlE BEWEGINGEN

0,1 Waarom?

De Nederlandse maatschappij bevindt zich in een diepe krisis. :J eze is
niet beperkt tot de ekonomie. (2) Er Is ook sprake van een ideologiese
en plllitieke krisis. (3) Zeker ook in links Nederland. :Je sociaal
demokratie bevindt zich 1n een krisis en de links van haar staande
partijen slagen er (nog) niet in om een wervend alternatief te ontwik
kelen. Waarschijnlijk is dit ê6n van de redenen waarom de linkse poli
tieke partijen zich verdringen om de sympathie van wat wel de 'nieuwe
sociale bewegingen' worden genoemd.
Wat zijn dat voor bewegingen? Hebben ze wel een boodschap aan de
linkse (pilrlementaire) politiek.?Dekt het begrip 'nieuwe sociale be
weging' wel een duidelijke lading?

Vragen die beantwoord moeten worden voordat we iets zinnigs kunnen
zeggen over de bijdrage die de bewegingen ven de afgelopen tijd kun-
nen leveren aan het mogelijk maken van het socialisme, aan een offen
sieve strategie van links. Een offensieve
strategie die niet meer te verwachten
valt ven een met de staatamé)cht ver
groeide sociaal-demokratie en die
de relatief beperkte aanhang van
'K] sin lini,s' niet met sukses zal
kunnen uitvoeren. Serieus onderzoek
naar de IT>ogelijkheden en baper-l<.ingen
van 'nieuwe sociale bewegingen' is
noo(jzar,elijk: voor de vernieuwing
van het socialisme ia aen (a
pri Gd) i~fwijZ8nde houding van die
bewegingen funest:
11 In deza 8~:-l;uatie l.'aa:r>in t1'aditio
ne te pot't1:jen Van de aribe.idB1'sbe
l;)e(l';;n~7 ~iÜ?t rr.eer over een VJe1-omschre
ven ~tra~egie besahikken. riahten veZ.en hun blik hoopvol op de
'niet;;.'€! ,'~c·:iaZe bet':legin{Je.n' d{e de alflcZopen tien tot v-!..jftien jaal'
in b·/:jnf.l .~!::z.e. ~j(!e$"/;el··$G. k7lde71 zijn opgekomen. In NederZand .2ien we
de Fl"OiJO[;e"",?eg{..n.o# de etwientlilnbeweging(4 de acties van wezakende .iongeNn
• h • b' d .~. ...~ , .3 t -,.aE. ~,u1l.rl-tiJl'()ep.:;.·n > (te ',)l'OUl.1'en ewe~'1.,n[!, e 11/1; i.1-ew.A1lJeg ..ng.. uI?- an 'l-",ernenel'-

gieher':;(.?fr:n[J, de bellJ":fn:n.g tegen. de ~:toorrib8,wapening etz de 'k:r>akeX'sbetue
g-i.ne. DiJ?e b{fJ",JIf:{lingen lÀ'?1'$chi!.l.en ondel'Z.·ing 8nOl"'lTl. maar' ae hebben alte-

~... ./.. .. ' ,J' ., b'"maa:' !A7."en ~ 2.en û.a"t ze grote g7'Cf?p.m mensen Kunn.en mo 'L-l-~8el'en VOOl"
Kcmkl'ete ei.?en i'm cok dat; ze me'Y'..sen die naUIJ>eUjks of niet bij de

., ./' • • 1.. '.1. ,.. -tb" 't ... ·P():l't·'JPCi ..~d·:.ek "P.t?'OK.i<.en tît.;n Kt.mmm 1-n el"essel'er,. ,'oor '/,J U'L- $,.eJ<
poZii;{ekevN.o:;iJ':·ukken. ( .. • J. Ai deze belJegingen zijn onget;r,;ijfe1.d
ofî:rm:t'bao:t' <:oo:r' een ve.raru1eX'lng t.'al'l de t>raqtsahappij in $oaiaUstischg.
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't'üi"'ting. Wi.e ae afdL;et at8 'anti.-ptU'Zememtair" of als een 'ge"()atU' VOOr'
de NchtsoZ'fls' - b1etke? - heeft nog maal" hee'/. b1einig begNpen van as
politieke realiteit." (4)

!J •2 • ..!:!!!!!

r~ tot een beoordeling te komen van de politieke betekenis van de nieuwe
bewegingen - het doel van onze skriptie - is het noodzakelijk om
1) te bekijken of er werkelijk wat nieuws onder de zon ls, m.a.w. of het
begrip 'nieuwe sociale beweging' wel een nieuwe lading dekt. In hoofdstuk
1 gaan we daarom in op het fenomeen 'nieuwe sociale beweging'. om deze
hierna in hoofdstuk 2 systematies te kunnen ontleden. Dit doen we aan
de ~and van een drietal bewegingen: anti-kernenergie-bewe@ing. krakers- en
vredesbeweging.
Zes door ons zelf geselekteerde kenmerken van bewegingen zullen we hierop
t.oepassen. 0 it' deel beslaat veruit het groptste deel van hoofdstuk 2. Hier
na zullen we een vergelijking maken aan de hand van dezelfde kenmerken
tussen de oude sociale beweging, de arbeidersbeweging, en de genOemde
nieuwe bewegingen. ,Ëri daarmee wordt het derde hoofdstuk begonnen.
Op grond hiervan kunnen we konkluderen of er sprake is va." bewegingen met
nieuwe kenmerken.of een' nieuwe invulling van bestaande kenmerken.
~~t begrip "nieuwe sociale beweging" betekent echter meer. dah een bewe
gi.ng met wat nieuwe kenmerken. CSntrale vraag voor het wel of niet flante
ren van dit etiket lijkt6f er ook sprake is van het innemen van een
nieuwe rol in onze maatschappij door deze bewegingen. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden moeten we
.n de (mogelijk) nieuwe kenmerken van deze bewegingen 1n verband brengen
~Jt maatschappelijke ontwikkelingen~ In hoofdstuk 3 zullen we. aan de
tV:Fld van een aantal theorllm over de richting en achtergronden van deze
maatschappelijke ontwikkelingen proberen het fenomeen 'sociale bewegingen'
te ontdoen van haar sluier van wat vaak toevallige of willekeurige. ken
Merken lijken en de maatschappelijke positie en funktie onderzoeken;
juist ook in verhouding tot de rol die andere maatschappelijke organ1
3aties en bewsfingen spelen of gespeeld hebben.
;':a deze operatie kunnen we 1n hoofdstuk 4 de strategie van links en de
rol en betekenis vanh1euwe bewegingen centraal stellen. Dit komt neer
op bespreking van de vraag of en /'los.de nieuws bewegingen ook E1en 1i>mancipa":"
tories perspektief in zich dragen. m.a.w. of en hoe zij de claim van
'möatschappij:-veranderend' ook kunnen waarmaken. 0 it hangt dus nauw
samen met wat we 1n hoofdstuk 3 kunnen konkluderen ever de maatschappe
liJke funktie/positie van n1euwe bewegingen.

U.3. Voor wie?
•

'~oewel het etiket 'nieuwe sociale beweging' al heel gangbaar ls en te pas
en te onpas wordt gebruikt. Is tot nu toe weinig of geen sprake geweest
van een systematiese studie in Nederland van het soort dat wij met deze
skriptie beogen. Ook vanuit marxistiese hoek blijven publika~ies beperkt tot
artikelen of' hoofdstukenuit boeken. Náar onze mening is het belangrijk
dat mensen in soclalèbewegingen zelf hun inzicht vergroten ten aanzien ven
vragen rond ontstaan. strategie-en doal van de eigen en andere bewegingen.

,. oor de ver.harding van de maatsohappelijke strijd' komen allerlei vragen
ten aanzien van-strategie en aktil;ll1'liddelèn steeds meer op de voorgrond
te staan. Met deze skriptie willen we aan de diskussie hierover een bijdrage
leveren. we hopen dat het betoóg interessant zal zijn voor zowel aktivis
tents in sociale bewegingen)als'voor mensen die bijv~ door hun lidmaat
schap van een politiel<,e partij .te maken liebben met het or.derwerp van deze
skriptie. IllIllers. de politiek en dekr1siS van de politiek. van de poli-
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tieke Dartij~n en vooral van de sociaal-demokratie hangen nauw samen
met de opkomst van de sociale bewegingen. Enigs~ins gechargeerd kun je
stellen dat beide de weerskanten van dezelfde krisis-médaille vormen.

Het is niet uit een of andere akademiese belangstelling voor het ver
schijnsel sociale beweging die van vrijblijvende aard is, dat deze
skriptie geschreven is. Onze etgen betrokkenheid bij sommdge sociale
bewegingen (anti-kernenergie-)anti-fascisme-en vredesbeweging) en een
politieke partij (de PSPJ.is een belangrijke motivatie voor het
schrijven van deze skriptie, Reflektie op het eigen (ook politieke)
handelen is immers voor iedereen noodzakelijk en voor studenten geluk
kig soms ook nog inpasbaar in hun studie.
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"Nu is niet alles lMZt belJeegt een sociaZe b61l>eging. Het is bijna
onbegonnen we1'k om uit .u maken tJat nu wet en tJat niet tot 80
cia1.e berJegî.ng benoo%'t.Misschien is dit tJel typeNnd voo1'
nieutJe sociale betJegingen.Er aijn geen aanlIJijsbazee centraaZ
komitees.. geen o1'ganisatiecentzoa.. geen van bovenaf gesanktio
Me1'de st:rate{/'ie6n.. geen t>e1'tegentlJoottdigingen op basis van N
pNsentativiteit.
Wanneet> dan toch van 80ciale b61l>eging sp:rake kan zijn.. dan aZleen
omdat ondanks atle geatomiseet>de 1fICl8saUteit en aUe gescha
keerdheid van veztschijningsvoY!'1Tll3n van stromingen en lee:rop
vattingen. in kNatieve ekspZosie8 in geschzoift.. 1IIUaiek en teater"
iets VOO1' alle betrokkenen herkenbaazo gemeeMchappeZijks Qi1YI1ûe8ig
moet aijn. Alteen dan kan een bUUl'tgroep~ een bezetting" een
p:raatgroep, een f1.ikkermanifestatie .. .een oproep tot protest"
een vroUlûenhuis en ao voorts.. als delen van nieUhJe sociale berJe
gingen wt>den gezien.
Di.t 'gemeeMchappe lijke is niet nieUbJ omdat het voot> het ee1'et
gebeurt of aanb)ezig is. Eet>der omdat het aan een bestaande kon
stetZatie iets toevoegt" de t>erhoudingen tJijsigt of een anaeN
kombinatie van a.artlJe8i.~e el.ementen teliJeeg bNngt. Dit gemeen
schappeUjke is tegeUjk het eigene" het eigen-aardige.. het eigen
geaarde Ir (1)

hOOfD STUK 1. HET FENOMEEN

',1. Waarover praten WiJ?

Voordat we ons gaan bezighouden met de geschiedenis van enkele nieuwe
bewegingen en enkele kenmerken die wellicht typerend voor hun nieuwheid zijn.
moeten we eerst aangeven welke bewegingen over het algemeen het etiket
'nieuwe sociale beweging' opgeplakt krijgen ên wat voor opvallend nieuwe
~enmerken aan al deze bewegingen worden toegeschreven.
~a deze voorlopige inventarisatie van nieuwe bewegingen (par. 1.2.) houden
we ons kort bezig met de algemene vraag wat onder een sociale beweging in
het algemeen verstaan moet warden (pa~, 1.3.). Zowel oude als nieuwe
bewegingen moeten immer5 ook een aantal gRmeenschappelijke kenmerken heb
ben die rechtvaardigen dat beiden het etiket sociale beweging dragen.
;:ij het zoeken naar een bruikbare omschrijving van wat een sociale bewe
ging is, stuiten we meteen .op een aantal vragen die in de komende hoofd
stukken aan bod moeten komen. Pas na beantwoording van deze vragen kunnen
we een oordeel vellen over de bruikbaarheid van het begrip 'nieuwe sociale
beweging', Voorlopig geven we geen inperkende definitie ven dit begrip.
Cn par. 1.4. tenslotte geven we een kort en inleidend histories over
zicht van de bewegingen die in hst tweede hOOTdstuk uitvoeriger aan de
~rde zullen komen •

. 2. 'Nieuwe sociale bewegingen'

,,0 tegenstelling tot de boekenkast die sociologen en politikologan hebben
vol geschreven over sociale bewegingen en sociale veranderingen in het
algemeen (2] ia de wetenschappelijke aandacht voor 'nieuwe sociale be~9

gingen' tot nu toe gering. In 0 uitsland komt er echter de laatste tijd een
stroom publikaties op gang (3). vooral over de HBOrgerinitiativs". die
een steeds voornamere plaats zijn gaan innemen in links [) uitsland. Huber
komt tot het volgende geschakeerde beeld aan groepen die in zijn ogen
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tot1nieuwe sociale bewegingen'te rekenen zouden ~ijn:

1) Bürgerinitiativen (onvertaolbael'. meor 0.8. buurtkomitees e.d. om
vattend]

2) ekologtese beweging met inbegrip van de anti-karhenergte-beweging en
alternatieve technologiaän

3) alternatieve levensstijl en konsumptiekritlek
4} jongeren-beweging en de laatste tijd ook bejaardenbeweging
5) v!'Ouwenbeweging met inbegrip van feminisme. flikker- en pedofielen-

beweging
6) psycho-. emancipatie-, persoonlijke groei- en sens1tivity-beweging
7) religieuze sekten en· nieuw spiritualisme
el vi'edesbeweglng en 0 arde Wereld-initiatieven
9} -aorgerrechtsbewegung- tegen het doorgaan van het efbouwenvan demo

kratiese rechten en vrijheden·
10) ondogmeties links en 'spontitum'

Oe tien door hem onderscheiden groeperingen/bewegingen zijn allen ook
in Nederland vertegenwoordigd. zij het dat met name 1 en 9 voortkomen
uit een aantal typieseduitsè e:Jgenaard1gheden. die bij ons in mindere
mate voorkomen. (4)
Het merendeèl van de bewegingen die hij noemt. worden ook in Naderland
tot de 'nieuws sociale bewegingen' gerekend. bijv. door de redaktie
van'Marg~'d1e als eerste dit begrip in ons land geintrcduceerd (zou)
hebben. CS) Door hen worden ook ant1-ker~energ1e-beweging. vrouwen-
en flikker- en pottenstrijd en kraakbeWeging a.d. genoemd. Zij intro
duceren het begrip 'nieuwe sociale beweging' op basis van de opvatting
en van de franse socioloog Alain Touraine (6). die sinds het einde ven
de zestiger jaren n.a.v. zijn konsept van de post-1ndustrt'le maatschap
pij zijn wetenschappelijke arbeid richt op nieuwe bewegingen die wel
licht de plaats innemen die de arbeidersbeweging in het industriêle
tijdperk bezat. Op zijn theorie komen we nog uitgebreid terug. hier
kunnen we volstaan met de konstatering dat ook de door hem onderzochte
bewegingen (studenten. ekologisten en vrouwen) binnen het rijtje
vallen van Hubsr.

Een eerste koostaterlng moet zijn àat de bewegingen die tot de 'nieuwe
sociale bewegingen' gerekend worden,hun aktlvite1ten vooral ont
plooien in de reproduktiesfeer. (7) Zij vloeien vaak. voort uit een
andere dan de arbeid-kapitaal..,.tegenstalllng of zijn hiermee slechts
indirekt te verbinden. Het spreekt voor zich dat dit do~rwarkt 1n de
door deze bewegingen gemaakt maatschappij-analyse.
centraal kenmerk lijkt te zijn dat men zich tegen een maatschappij
~eert die gebaseerd is op geloof in technlese groei en vooruitgang:
"••• de ekrmorrrisohe ordemng op ossent;iiJÛ3 punten in het geding ie.
De mil1.eu-vfll"'OUiUng de ener-gie-poUtiek~ de l"U'imteZiJk o:t'de:ning"
en de drei.ging van een pZutonium-ekonomie stenen al'temaaZ dezelfde
1<Mestie aan de orode: in hoeV€1Te is het bestaandemoàel. van ekonomi.eche
(fl'oei nog houdbaaz>?·' (8)

De manier waarop, dè orean1satie waerin,en
de strategie w~rlangs de strijd gevoerd
wordt. lijkt ook nogal. veranderd ver
geleken met vorige periodes van sociale
strijd. Ven den Brink (9) noemt de
volgende kenmerken:
1) de nieuwe akties zijn in hoga mate

offensief
2) msn organiseert zich autonoom, maakt
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bij voorkeur van bu1ten- {en soms ant1-)parlementeire middelen gebruik en
schuwt het i118gale niet
3J bij veel akties gaat net om de reproduktie van het leven terwijl het

eigen lichaam ook letterlijk tot inzet van strijd wordt gemaakt

Er zijn ook groepen die niet zo 'o~fensie~' reageren en 6fwel zich hele
maal terugtrekken,6fwel bezig gaan met de opbouw van een tegen-ekonomie
en tegen-kultuur: "Men kan van een 'a1.temati.evenbet"eging· in strikte zin
niet spreken. Het i8 veel. eerder' zo dat zich in het geheel van sociale be
L'egingen,. zoal.s de schoUel'en-" studenten-. V1"ouz,1en- en eko'togie.bet.1eging"
vel'schiHende 'pl'O:Cis-aanzetten' onb...rikketd hebben.. d-ie gemeenachappeUjk
rl8bben dat ae op een bepaalde manier' reageren op de objektieve maatBr.hap
peUjke k.1'iBis: buiten de voor'geschPeven ins tituties en verhoudingen"
dool' het onMkkel.en van nie~ arobeids-ontl.Jerpen.. nieWJe mani61'en van
samen'leven en van het sociaZe handelen. In aOVS1'1'e is het ookjuisuz:
om over aattsetten tot een maatschappeti;jke tegenst1'uktuw' te sproeken..
weZke buiteng~oon vee7..vomg. is, veel verd91' Nikt dan het begrip 'atter
natievenbel.l1eging'." (10)
Hiermee hangt samen dat veel van de 'nieuwe sociale b~weg1ngen' uitge
sproken prakties zijn: "Ze handelen vanuit ~ dagelijkse ~erketi3kheid

,Jan de Ze~n.. 3e geven a7.tematieven. EendeP(jetiike aanpak VOl'mt een
ideaat leerp1'OCe8 (8Wa1"ingS Z.eel'l'l'letho~/3e Zfhu l.pfJ1'06pen) .tl (111

Fen ander belangrijk kenmerk dat we hier moeten signaleren is de afstand
die bewaard wordt tot de parlementaire demokratie. tot de politieke partijen.
ook die van linke. Ook staan deze bewegingen Vaak afwijzend tegenover
veel etaatsingrijpen. 0 eze niet-toevallige opstelling zal in de loop van
de ~kriptie verk!aard moeten worden.
fBn laatste opmerking moeten we maken over de sociale samenstelling van
de nieuwe bewegingen. Hoewel we ons in deze skriptie niet bezig zullen
houden met de motivatie van aktivisten in bewegingen.[121 moeten we wel
aandacht schenken aan de opvallende heterogeniteit van deelnemers en sym
pat!santen van. de 'nieuwe sociale bewegingen' aan de ene kant.~' De samen
ste1.l:ing van nie~ sociaZe bewegirr.gen. is di'lJezos. Men kan besUet niet
stenen dat het gaat om inteltektueZen.. oft>el atzeen middle-cÛl$se- mensen
Of 8011'18 alZeen a1'beideros. Primair gegeven is dat meneen zichzelf ol'gani
s~n'en vanuit bepaaU ovel'eenkom8ten in hun rruatschappeli;jke situatie."
f;2a) Pan de andere kant de homogeniteit;.!n de zin van het deelnemen ven
dezelfde mensen aan verschillende bewegingen. Aktivisten/s houden zich
niet bezig met één onderwerp,mear iemend kan bijv. tegel1j~ertijdkraak·

ster. anar~a-feministe~ Onkruitster en baaisgroeplid zijn.

Het is onmogelijk om in deze skriptie op alle 'nieuwe aociale beweg:1r.t1en'
in te gaan. Wa hebben dus een keuze moaten maken.op grond van de volgende
overwegingen:
1) is de beweging gericht op maatschappij-verandering? We komen op dit

punt terug in de volgende paragraaf, waar wa korr~n te epreken over de
lading van het begrip sociale beweging. Onze interesse in deze skriptie
gaat uit van de betekenis van nieuwe bewegingen voor een linkse strate
gie. Nu zou je het opbloeiende religieuze seKtendom beet een 'nieuwe
sociale beweging' kunnen noeman,en ~elfs zou je vol kunnen houden dat
er een zekere relatie met l1n~se politiek en strategie zou kunnen zijn.
Gelet op haar primaire doel 'per,,;'''',r:,JBl'anderingJ en haar (geringe)
omvang zijn ze bij ons afgevallen. ;) it hangt ook salTlen met ons tWeede
l<.riterium

::' 'heeft ze zo op het oog .enig'ö! politieke betekenis'? Het gaat hierbij
niet zozeer om haar eigen claim maar om onze (voorlopige) beoordeling
van de politiekq relevantie van een beweging. Dit hangt natuurlijk
semen met je waarneming, opvatting over qe mate van dringendheid van
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politieke problemen. Hier gaan we in dit kader niet op in. We denken dat
de gemaakte selektie in elk geval drie belangrijke bewegingen bevat.

Oaarmee willen we niet zeggen dat het ook de drie belengrijkste zijn.
3) is er voldoende primair en sekundeir bronnenmoteriaal aanwezig(waar·

van we ook al enigszins op de hoogte zijn)?
4) is de beweging niet teveel omvattend, te breed en te heterogeen om

1n het tijdsbestek van deze skriptie tot een redelijke beoordeling
te komen?

S} houden ze zich (in eerste instantie) bezig met een afgebakend ge
bied. zodat het voor ons in het kader van de skriptie nog enigszins
bestudeerbaar 1s?

Op grond van deze vragen zijn we tot de selektie van de volgende drie
bewegingen (en strorn:f.ngen hierbinnen) gekomen:

I 0 e Kraakbeweging.
11 Oe Anti- kernenergie-beweging, met name de basisgroepen en het LEK.
III lOe vredesbeweging, met neme Onkruit en het IKV.

I) e drie bewegingen steen hier in volgorde ven homogeniteit J er zijn bij
de kraakbeweging wel verschillen maar dIe vallen in het nIet bij de
twistèn tussen de vleugels van de entl-kernenergie-bswaglng: het LEK
en de basisgroepenbeweging. Bij de vredesbèweging liggen Onkruit an IKV
nog verder uit elkaar, zelfs zover dat de vraag rijst of er wel spreke
1$ ven 66n beweging i.p.v. twee: een vredesbeweging en een anti-'
mdlitaristiese beweging. Bij het onderzoek neer de kenmerken van deze
(delen van) bewegingen zullen we rekening houden met de mate vem-1ietero-/
homogenitBit.
Oe selektie brengt natuurlijk grote beperkingen met zich mee. Bijv.
omcleitde vrouwenbeweging er niet in is opgenomen. terwijl juist dèze
beweging, zowel wat heer inhoudelijke inbreng;, haer brede veld van aktivi"
telten, als wat haar maatschappelijke invloed en betekenis betreft. on
getwijfeld de belangrijkste sociale bewegi.ng van de afgelopen tien jaar
is. Het zijn de laatste twee geno$mde kriteria die v~or ons de doorslag
hebben gegeven, om ons in deze skriptie niet uitvoerig met de vrouwen
beweging bezig te houden.
Nade~é vogelvlucht door het land ven de 'nieuwe sociale bewegingen' moeten
we terug naer de vraag wet sociale bewegingene1genlijk zijn. Beoorde
lingvan het nieuwe is niet mogelijk zonder het oude te kennen.

1.3. Sociale bewegingen

Schreuder schrijft in "Sociale bewegingen. een systematisohe inleiding":
''Een sociale be-weging is een groepe:ring van mensen die een lteK.ere inte:r:
actie, vaak ook organ:i.aatie ve:rtonen en die met e1,kaazo in contact staan
of aich ve:renigen op grond l'4l'1 een bepaal.d onbehagen. Dit onbehagen d'l'ukt
Itich uit in een min of mee:r manifeste a~ij;,>,i.ng van <k stand of gang
l1al'J aaKen in de samen'te?Ji.ng of van de - gepel'Ci:pie.e:rckJ - mentaUteit van
de 'massa'. Tevens gaat men handelen" en deae enigsBimJ continue aJ<ti.s
kan 'f.:«.188 vo:rmen aannemen: o;ftbe. 't men eist her1JOmngen en oefent pressie
naa:r buiten uit o~el. menc<m8tituee:rt een eigen.1.eefntlZieu~n de
gssigrw.Zeer.ode feiZen niet meel' voo:rkomen. Men is aaax-bij ge:richt oftûe"t
op veNndenng> 0 fi;)e 1. op het hers" 't :re~pekti(J1.Ie U.fk het behoud van een
bepaaUe soci.a'Le oNs of van een bepaatde mentaUteit." (13)
Dit i9 aen zeer ruime omschr~jv1ng waarin de' door Huber onderscheiden
bewegingen allemaal passen. Do.k oudere bewegingen van links (zoals de
oudere arbeidersbeweging) of van reohts (de fascistiese beweging) pasesn
in deze omsohrijving. Het is dus een wein1gdiskriminerende omschrijving.
een tijdloos containerbegrip waarme~ Schreuder alle sociale bewegingen
kan vangen. In zijn omschrijving gaat Mij bijv. niat in op de maatsohap-
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pelljke voorwaarden dl. van invloed zijn op het ontst8~ en funktlon~ren

ven 80clale bewegingen. .
Er i8 echter nogal een verschil tussen sociale bewegingen in het feodale
tijdperk of die in een kapitel1sUese klassenmaatschappij. Wanneer wij het
1n onze skriptie over oude en nieuwe bewegingen hebben dan spreken wij
uitdrukkelijk over bewegingen die de afgelopen honderd jaar bestaan hebben
dus in aen kapitalistiese maatschappij-formatie. Ook beperken wij ons tot
die bewegingen die gericht tijn op maatschappij-verandering 1n progressieve
zin, OP bewegingen die zelf claimen emancipatories te zijn. We gaan dus niet
1n op rechtse bewegingen of religieuze sekten.We willen hier niet de dis·
kussievoeren of het begrip sociale beweging eigenlijk niet onze inperkingen
impliceert. In deze skriptie zullen we nog enkele malen op dit soort ba
grippankwesties stuiten)want zelfs els je het begrip sociale beweging reser
veert voor progressieve bewegingen in een kapitallstiesa maatschappijfor
matie, zag je nog niet zoveel. Hoe 1s de verhouding tot klassen in een
maatsohappijformatia, hoe is de samenhang tussen de bewegingen. gaat het
misschien om áén beweging dia op verschillende terreinen aktief is?
Aan de hand van o.a. de kenmerken van de door ons te onderzoeken nieuwe
bewegingen zullen we op deze vragen ingaan. Onze inperkingen leiden tot
een nieuwe omschrijving van hat begrip sociale beweging (oud dan wel
nieuw)~zoals die bijv. door Touraine ontwikkeld is: 11 Le mouvement sociat

est laoondulte ootleotive o'Y:"(Janise4 d'un
acteur de etasss tuttant eontre Bon adveriJaire
de dZasB/Il pour la dil'Bction socia't de l' histo
I"ici t4 dans lOZe 00 lleetivi1;4 eoneNte." (14)

In hoofdstuk 3 zullen we nader met Touraine
kennismaken. rnzijn definitie is van belang dat
aen sociale beweging een vorm van georganiseerd
kollektief gedrag is van een groep tegenover
een ander. (Klasse moet hier niet in eng ekono
miese zin worden opgevat)~!egroepen strijden
om de historiciteit van een maatschappij: dit is
een heel breed begrip dat zowel politieke als
ekonomiese als ideologiese komponenten bezit.
Sociale bewegingen strijden omderiöhting van
de maatschappelijke ontwikkelingen.
Betekenen 'nieuwe sociale bewegingen' nu dat er

andere groepen op het strijdtoneel komen en/of dat de inhoud en de vorm van
de strijd verandert? En in welke richting? Het socialisme?
Op deze vragen en op het begrip (nieuwe) sociale bewe$ing komen we in hoofd
stuk 3 terug.

1.4.0e beknopte geschiedeniscenvan drie sociale bewegingen

Ter afsluiting van hoofdstuk 1, waarin we introducerend over kenmerken van
nieuwe bewegingen hebben gepraat en een omschrijving van een sociale bewe
ging in het algemeen hebben ontw~kkeld. beschrijven we de geschiedenis van
de drie door ons gesel ekteerde bewegingen: de nederlandse kraakbeweging. de
8nti~kernenergie-beweging en de vredesbeweging.9it ter introduktie op
hoofdstuk '2 waarin zij nauwkeurig bestudeerd zullen worden.

1.4.1.09 nederlandse kraakbeweging (15)

Vaak wordt gedacht dat het kraken van woningen en het leveren van veldslagen
met de ME iets is dat alleen de laatste jaren voorkomt.Ue gescniedenis van
Nederland van na de tweede wereldoorlog leert echter dat sr voortdurend sprake
is van een enorme woningnood d:1e steeds opnieuw aanleiding geeft tot situaties
waarin mensen gedwongen zijn zelf voor hun huisvesting op te komen. zo nodig
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ook ddor het '1118g881' bezetten van woningen.
O. schaal waarop de afgelopen jaren woningen gekraakt zijn. met n_
in Amsterdam. is echter ongekend. Sc~tt1ngen wijzen in de richting van
10.000 krakers. alleen al in Amsterdam. Deze kraak-golf kan dan ook niet
alleen verklaard worden uit het toenemen van de woningnood.
De demokratiseringshewe!ingvan de jaren '60 is ook doorgedrongen op
het terrein van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening, De enorme
~ro.i van het aantal buurtkomitees en aktiegroepen die in opstand komen
tegen een falend (gemeentelijk) overheidsbeleid. toont de radikalisering
van grote groepen in de nederlandse bevolking na 1960. In Amsterdam
kwam het met name rond de Nieuwmerkt tot een scherpe konfrontatie tussen
bewoners en de sterke arm van het gemeentebestuur.
Nedat de gemeenteraad eind 1974 besloten had tot het slopen van de
Nieuwmerkt om de aanleg van een metro-tracé mogelijk te maken. komt het
in de eerste maanden van 1975 tot enkele veldslagen. waarbij de bewoners
tenslotte hst onderspit delven. Andere bewonersgroepen hebben hiervan
WIl1 geleerd:" In de strijd Van; de a1étiegzooep Nieilh7Tnarkt weNen ook de
beginselen ontfNikketd lI1aal' de kraakbeweging 110g steeda op gebasee%'d is:
Ben (JI'Oot blantrowen tegenpartij-poUtiek. daarentegen kontakten op
informele basis met ande1'l8 buurtgroepen, opbowen van een eigen orga
nisatie op buurtnivo met II1aal'Bchuz,rl.ngs8ystemen, onderUnge steun, eigen
pubZiciteitsorganen. lJJaarbij steeds de eigen akties gepZaatst1llOf!sten
oorden in een aZgemeen kader van de strijd tegen de lJJOningnood." (18)
De buurtbeweging die in Nederland gegroeid is. heeft het besef van het
recht op goede huisvesting en het bewustzijn dat mensen dat zelf kunnen
realiseren. aanzienlijk versterkt. Vanaf het begin van de zeventiger
jaren (Nationale Krakersdag, 5 mei 1970) worden dan cok vele huizenblok
ken, ook als deze aangewezen zijn om gesloopt te worden, gekraakt. Jit
gebeurt lang niet altijd doel' mensen uit de buurt zelf. 0 a weerstand
tegen krakers is vaak niet groot omdat zij onleefbare buurten met
dichtgetimmerde huizen veranderen in 'zelfbeheerde' stadswijken waar
niet langer passief gewacht wordt cp de slopershamer.
Oe aandacht wordt pas goed gevestigd op de kraakbeweging wanneer de
amsterdamse kraakbeweging besluit dat het uit moet zijn met de ont
ruimingen en dat de Groote Keyser de ommekeer in dit proces meet zijn:
er worden geen ontruimingen meer gaaksepteerd. Het lijdelijk verzet
dat de krakers de jaren daarvoor altijd hebben geboden wordt na veel
~iskussie veranderd in desnoods wel geweld tegen politie-materieel.
In de geschiedenis van de (amsterdamse) kraakbeweging nemen gebeurte
nissen en objekten als de'Groote Keyser' esn centrale rol in. (Kraken
beperkt zich overigens niet tot Amsterdam, Kraken is een landelijk
fenomeen geworden evenals de daaruit meer el te vaak voortvloeiende
konfrontaties met de ME). We zullen een aantal van deze gebeurtenissen
op een rij zetten.

1980 wordt 'Nederlands Krakersjaar' door de Groots Keyser, de Vonde1
$traat, de kroning van Beatrix en de Prins-Hendrik-kade. In een hoog
tempo vinden de gebeurtenissen plaats: het niet-ontruimen ven de Groote
Keyser door de mobilisatie van de kraakbeweging in Amsterdam is van
invloed geweest op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigen
macht van de kraakbeweging. Een serie ontruimingen in de eerste maanden
van 1980, soms zelfs op eigen gezag van de ME, doet de kraakbeweging
dan bok besluiten tot het herkraken van een pand in de Vondelstraat.

Oe ME-ontruiming wordt a~geslagen en de Vondelvrijstreat uitgeroepen.
Oe mil~ta1rG ontruiming OP 3 maart leidt voor veel krakers tot een
verdergaande radikalisering, een verdere verharding van standpunten.
Bij de kroning van 8eatrix komt het tot een woede-uitbarsting tegen
een bestuur dat miljoenen spendeert aan een kroning zonder voldoende

,geld uit te geven voor een voor ieder b~hoor11jke woning. Oe demonstra
ties op koninginnedag en de massale kraakakties op die dag in heel
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Nederland, geven aan dèt dlil kraakbeweging het proten vertolkt van heel
veel Nederlanders en niet alleen dat van·sen groep dakloze Amsterdammers.
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De reakti$ van de Overheid is navenant: militaire operaties worden gemeen
goedbij het ontr~imen van gekraakte woningen, bijv. bij de Prins-Hendrik
kade en de GrOte wetering. Maar deze verharding treedt ook op andere ter
reinen naar voren: bij metro-rellen en bij koninginnefeesten worden nieuwe
politie-methoden gelntroduceerd.

IJ e Piersonstraat in: Nijmegen17eoont opnieuw het massale verzet aan dat er
bij de bevolking ontstaan ~anbij militair optreden op volkshuisvestings
terrein. il e tienduizenden die in februari 1961 in Nijmegen demonstreerden
bewezen dat kriminaliserlng niét d~ noodzakelijke konsekwentie hoeft te
zijn van poU't1e~optreden tegel'.een .sOciale beweging, Het kan ook terug
slaan.op de politiek ze1~.Het karakter van de kraakbeweging is de laatste
tijd in hoog ten'tPO veranderd onder andere onder in.vloed van de hiervoor
genoemde gebeurtenissen.
Wat deze radikalisering inhoudt, waar deze uit voortkomt en toe leidt,
zal hierna nauwkeuriger onderzocht worden.ö at dekra<lkbewsging de la<ltste
tijd minder in het nieuws is, zegt niet zoveel over haar huidige kracht en
aktivlteiten: de mèdiakoncentreren zich immers op die kenmerken van bewe
gingen waarin deze zich onderscheiden van anderen of. op z'n minst opvallen.
Ontwikkelingen onder de oppervlakte krijgen hierdoor nililt veel aandacht.
Ontwikkelingen die desalniett~n vOor zo'n beweging zelf van het grootste
belang kunnen zijn. Voor de pers zijn krakers vaak nog steeds mensen die
illegaal in een woning zitten en knokken met ME' ers. Ze schrijven zelf
echteN "Kraken is meer dan ./Jorgen voo:!' een dak bouen Je hoofd (••• ) •
K1'aker 2Ji;jn is een tevenshduding in die zin dat ;je niet meel' van bovenaf
Zaat dikteNrt hoe ;Je teven moet." (18)

1.4.2. Oe nederlandse vredesbeweging (191

Over de geschiedenis van de nederlandse vredesbeweging bestaan slechts
enkele deelstudies. Gezien het enorme belang van het onderwerp' en de massa
liteit van de beweging de laatste jaren, is'er eigenlijk weinig over gepu
bliceerd.
In dit bestek behandelen we de direkte voorlopers van de huidige vredesbe
weging. Hiermee wil~en we niet suggereren dat de paciTistiese en snti-milita
ristiese onderstroom van de afgelopen eeuw niet van groot belang geweest is
voor het weer kunnen opbloeien van de vredesbeweging. De geschiedenis van het
anti-militaristies verzet van voor 1945 zou ons echter te ver voeren.
Na de tweede wereld oorlog, in het kli-
maat van de Koude Oorlog, maakt de
pac1fistiese beweging een moeilijke tijd
door. Het gebroken geweertje krijgt maar
al te gemakkeUjk dá schuld
van de zwakke militaire verdediging
tegen het duitse leger. "_
In 1951 wordt 'de J $rde Weg',.. aen vredes-
organisatie, opgericht. Deze wilde "mènsen
bijeen bNngen die doe:!' dubbebijdig
'neen' tot; het AUantisah .Pact én tot
ik K.ominfo't'm., Iiliah de weg hebben vrijgemaakt om tot hetderneid en aa.keUjkhe1.d
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..~% .. rc-. ., (80) Kerst HuiSllllm schrijft; "De meestB akt'lV'l
tftUn 1o.lt.Iwn in 1ttIt begin llan dil iawm viJftig llan de kant llan de oom
_i.atûo1ul Nsdwl<rnde6 Vredesraad. " (811 0 e beweging 11._ in de jaren
50/51 met een hendtekeningenaktie (Oproep voor Stockholm) voor de uit
benning van de atoomwapens in alle 1enden. In deze jaren kwam het eohter
niet tot vormen van samenwerking tussen wel en niet door kommunisten
I8domineerde vredesorganisaties.
Een deel van de vredesbeweging (en zeer veelOerde Weggere) vond in
1957 politiek onderdak in de in dat jaar opgerichte PsP. Ook in 1957 kwam
het tot de oprichting van de Onafhankelijke Vredesliga in Friesland. Het
zwaartepunt van anti-militaristibse akties kwam hierdoor in deze jaren
in het noorden van Nederland te liggen.
Oe echte ban-de-bom-beweging komt in Nederland later op gang dan in andere
euro peM landen, bijv. de C8lllPaign i'or Nucleair Q is armament. in Engeland.
In het begin van de jaren zestig ontstond het Oomitee voor de Vrede dat
o.a. Paosrnarsen organiseerde. In il en Haag en andere plaatsen ontstonden
ook rond 1961 ban-de-born-groepen, waarin met nama jongeren aktief waren.

Ooor de vele aktiviteiten die deze en andere groepen ontplooiden, raakten
de problemen rond oorlog en vrede 1n steeds bredere kring 1n diskussie.
In oktober 1962 verscheen het rapport "Het vraagstuk van de KarQWDpens·
van de Generi!lle Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. In dit rapport
keerde de Synode zich radikaal tegen het gebruik van kernwapens. 0 e
jaarlijkse terugkerende interkerkèlijke vredesweken. georganiseerd door
het IKV, zouden hier enkele jaren later uit voortkomen. Kerst Huisman
konstateert dat er in de nederlandse vredeebeweging na 1963 sprake ia
van een radikalisering, o.a. door de betrokkenheid die ontstaat bij anti
iJqJerial1stiese akties {Angola}. J eze radikalisering uit zich o.a. in
een verandering van de aktiemiddelen, meer vorman van direkte aktie •.
Uit delen van de ban-de-bom-beweging spruit de anarchisties getinte
Provo-beweging voort. J lil Iilksplosie aan akties na 1965 komt vooral voort
uit buitenlandse ontwikkelingen, waarbij met neme de oorlog in Vietnam
een grote rol heeft gespeeld. "VriJwl !JWlaf het begin van het pro-
test tegen de oorlog in Vietnam vond een verstrengeling plaate llan
anti-kembom- aktiea en Vietnambetogingen." (22)
Moewel anti-atoombeweging en Vietnam-protest als bewegingen nog wel enige
jaren naast elkaar bleven bestaan. verdween de eerste aan het eind van
de zestiger jaren vrijwel helemaal. J i t betekende niet dat de idee~n

van de ban-de-bom-beweging geen doorwerking hadden. DG partijen ter
linkerzijde begonnen zich steeds duidelijker uit te spreken tegen de
kernbewapening (PvdA, CPN. PPR) of nuanceerden hun mening over het
vraagstuk van het &eweld (PSP). Juist door het samengaan van vredesstrijd
en anti-ir'perialistiese akties kwam het absolute geweldloosheidsstandpunt
ter diskussie. Nuanceringen over het soort geweld (bevrijdend geweld.
struktureel geweld) waren hiervan het gevolg. Partijen als de PSP konden
hierdoor dan ook solidair zijn met bijv. de vietnamese bevrijdingsbewe
ging. Heel veel vredes-aktivisten/s van het eerste uur gingen op in de
Vietnam-beweging. die in 1972173 haar 'hoogtepunt' in Nederland be
reikte met een massale demonstratie van 100.000 '718nsen.
Van massale ll~ties tegen (kern-)bewapening is in de eersta helft van
de jaren '70 geen sprake meer. Enkele kleinere. soms jaarlijks terugke
rende. demonstraties daargelaten. Het belang van daze akties en van de
door het IKV oo~ al in die jaren gedane werk. mag echter niet onderschat
worden. 0 e ~ontinljltei t in het verzet is een VOOT;/aarde geweest voor
de weder-opbloei van de nederlandse vredesbeweging.

Oe kernbewapening was &een politiek item rond 1970. :e~er niet in de
periode dat de wereldsituatie een rellltie~ ontspannen aanblik bood.
Anderzijds ging de bewapening wel gewoon door. Als president Carter
dan in 1977 bekend maakt de neutronenbom te gaan produceren. betekent
dit het begin van de opleving van de vredesbeweging. Vanuit de CPN
wordt het initiatie~ genomen tot een handtekeningenaktie tegen dit
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nieuwe wap.n "ditt mensen doodt en gebout,xm laat etadn".
De kempagne wordt zorgvuldig opgezet: zo heeft de Initiatiefgroep in geen
enkele fase van haar akt1es aanklachten of beschuldigingen geuit tegen
een speciale regeringl "Zij heeft l1Ooi.t een 1>'l;fand geschapen. Dat ge
beurde echter niet uit menddijkheid maar omdat men ertlOOJ' wiZde
aorgen dat aoveet mogelijk mensen aich aahtel' de kanpagne I!loudsn kunnen
schal'en." (23) Systematies werden publieke opinie en tweede kamer be
werkt, en zo op het oog met het nodige sukses. Hoewel er wat valt af te
dingen op de bijdrage die Stop-de-N-bom hieraan geleverd heeft (24),
heeft "de k~inatie van cempagnes tot een indru.khJekkend gesloten pont
tegen de invoeJ'ing van de nBut'J'Ol'lenbom ge7.eid :.Iaa1'aa1l de 1\leede Kamel'
tenslotte lIlÖeUijk lileer vool'bij kon." (25)
In deze kombinatie heeft het IKV een vooraanstaande rol gespeeld. Vanaf
het moment dat het IKV haar kampagne in 1977 startte ~lp de kernwapens
de wereld uit, 'om te beginnen uit Nederlan~ is zij de belangrijkste orga
nisatie geWorden in de nieuwe nederlandse vredesbeweging.
centraal staat in deze beweging de bestrijding van de kernwapens: "Bet
'rro;nifest tegen de kel'7llJap6nS' van het IKV be'k.M.tisee'J'de de sohijnveitig
heidvan het afschJ'ikkingssysteem Bn pteitte voor een lIlichtbaal' gebaal' van
OI'ltlüapening namelijk de vel'lN'tjdeJ'ing !Jan atze kel'l%h1apens van het nsdex
tande U'J'OI'l'ägebied." (26) Het IKV kwam in 1977 met dit manifest na het
tien jaar organiseren ven vrectesweken. die weinig merkbaar effekt gesorteerd
hadden. (2?)
Bij de beschrijving van het IKV ean de hand ven de zes ,kenmerken zullen we
op de kampagne en hear strategiese karakter dieper ingaan. "In de toop van
1979 begon de IKV-kampagne steede meep lJaa:l't te kJ'ijgen. Dit was >'liet in
de -laatste plaats een gevo'tg !Jan de NAVo-diskussies ovel' de 'modemiseJ'ing'
!Jan <k kerm;apens in Europa. Doop plaatsing van de Pe'J'8hing II- en kJ'uis
mketten 3QU VOOl' het eeroet sinde het begin van de jaJ'en '60 de Sovjet-Unie
weeJ' vanaf het vaste tand ~ Eul'opa bedreigd woJ'den." (28)
Oe modern~seringsdiskussie8 sn akties hebben de IKV kampagne aan ds ene
kant doorkruist (steeds moest er Weer gereageerd worden op plannen vo,or
nieuwe kernwapens terwijl de afstoting van bestaande kerntaken uit ds
aandacht dreigde te ontsnappan)taan de andere kant een enorme stimulane
gegeven (mat elkaar zullen wa de nieuwe kruisraketten tegenhouden). Het
IKV is in de a~gelopen jaren uitgegroeid tot een van de invloedrijkste ak
tiegroepèn met een sterke organisàtie; zeker 400 kernen verspreid over het
hele land. Onder haar invloed is de diskussie
over andere váiligheidssystemen voor Europa
sterk gestimuleerd; "Rond 1980~ boven
dien he t denken OlJel' 'een dePde weg tIOOl'
Europa' onafhankelijk van dB machtsbZok
k;m~ weer naaI' voren~ een erfenis uit
dB jàZ'en vijftig die nog weinig aan
akP~aZiteit had ingeboet." (29)

Een andere poot van ds vredesbeweging
wordt gevormd door Onkruit. Onkruit is
(rond 1974/75J ontstaan uit onvrede met
het ~unktioneren van de Vereniging

Dienstweigeraars, die vael meer aan
dacht besteedde aan de belangenbehar
tiging van dienstweigeraars dan aan
enti-rnH:!.tarist1ese aktigs en agitatie.
Onkruitere vonden dat de \]10 te weinig
oog Had voor politieke en ekonomiese
belangen die het leger dient en zich
eenzijdig enti-geweld/pacifisties 0-

riàntaarde: "Je handhzaft het systeem of js nu mi'titaire of vervangende dienst
doet." (,30) Binnen Onkruit ontstaat al snel aen diskussie tussen korrmunlsties
en ararohisties gaorHlnteerde anti-militaristen. J El eersten richten hun verzet



Wij Wfa8!ft om uw instemming mll!t dit ma"iftlt. Door uw inut kan een nit'uwt beweging ttgen de kemwa.~ontltaan. een bewegiOJ van atle
:nensm die deze argumttllt"n. tt'gm kn'nwapen!o dool1llaggevend vinden. en de oprot'p van hoet ImcrkerurU" Vr«ktberaad willen volgen.

Vunim iJar mt'CIM hed\. d,,=, Nederlandse Hcrr.l't:mndf' KiEn tièh ah etJ'1tC' \Ia" de nederlandse- kerken uheetproken tqm he. ~bruik \-<ln
ktmw'Pf'N. Zowel daarvoor als daa.rn.a hebben ~dr. kerker. «n drifl8end beroepg~n !"}p de volken en hun leiden om dr kcmwapcl'iJ uit l~
bannen en een fine! 1~ mak..., aan d~ bt-wapt"ninpw~loop.
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WIJ DOEN EEN BEROEP OP IEDEREEN ZICH TOT HET UITERSTE IN TE SPANNEN DE
KERNWAPENS VIT DE WERELD TE HELPEN

1

1

Olfldaldtzt waptns ons tn onu kindtrtn tn kltinkindtren lot in vek geslachlen onhersldbaar kunnen IH",,:harli·
! ~n. htlt bevolkingtn tn wtrrlddekn in één kttr kunntn·wegva~n.elJ wij ons gten omstandigheden I'n </,,,·k,,
I kunnen voontelltn. waarin htl ~brui:' van zulk gewdd gtrechtvaardigd kan worden;

119mdal~tt~s mttr landtn en ook allerld groeptn~rdtzt waptns,de beschikking krijgen en k~nnenkrijgen, en er
, IR dtrt,gJaar ondtrhàndelen over waptnbeheersmg en ontwaptnmg geen enkel kernwaptn IS afgeschaft;

111 Ollldol htt afschrikkingsevenwicht niets anders is dan een weden:ijdse massale gijzeling. en de veronderstelling dal

Iwij veilig met deze waptns zouden kunnen omgaan getuigl van een grenzdoze hoogmoed en overschallinll van
onszelf;

I

I0mtJn1 een veili~ afloop val'! het afschrikkingssysleem op langere ttrrnijn uitent onwaarschijnlijk is, en de politiek
van de kemwaptnstaten en het afschrikkingss)'steem als zodanig geen uitzicht bieden dat er ooit een ander
veiUgheidssysteern komt.,
011111/dut ,tlÛ7ltll. moor nog /uI mtul tmldol in hel afschrikkingssysteem de omgang van mensen met elkaar zo volstrekt
ontaard is, dat We ons er diep voor schamen.
Om al deze redenen roeptn wij U op:

HELP DE KERNWAPENS DE WERELD UIT:
OM TE BEGINNEN UIT NEDERLAND

I
EEN VERZOEK VAN DE NIDERLANDSE REGERJNG AAN I
DE·AMERlKAANSE REGERING OM ZIJN KERNWAPENS

WEG TE HALEN VAN NEDERLANDS GRONOOEBIED

U~ht lÏ"!' dil~ ~naJ, ,~ om h~t {Jrobl~ van dt' k~waptMOVl:raJ in uw omg(...;n~ &1-'\ de orde t~ Slen~J'-; \t(.i('tor~l in de P!'.rtij y~n uw
lcuze.U Yt:rphdu .uch ook bij de vtrkJe%J.ngtn uw,tem "UI m«r dan V'OOf'heen te ta.t~nlxpalt'n d(lOr d~ vrug of ten parhJ de' 'if'rwl}drnng \-'<lll
mDwapens uit Nedf'rhmd lot «n punt v;,.n~ partij- :en regrringlprogram wH maken.

tfû" AI! 1141'~~ U'td cf", het met di.l manife.t «ns bent~ h~m dali. de- tijd om met uzelr tot ldaa:rhdd ,ot komt'n. Ht"t nj("u....~ vt'rbond ~get', dt'
~emwapeQ.l zal u du.rbij l.O proberen t~ helpen dat u op t'f.'n v~nt.ntwOOrdtomani~ uw kt:u~ mak~r' kunt.

,fû~ Alt 0M!ItS MI wl lil mmtifnl, pat u d.... llV8' eem na w:U dl vall qW argumenlen wurd i:>. H~, ,l\-(,IJWe \'I'-rbond tqt"n de kernwapens wil u
1urbij graag van d~nlt zijn.

Voor informatie- en hulp kunt 1J ~kh wenden tOf hr.t IKV~secretariaat. adlCS: Postbus 85&J7. ~k:~!r~at 60, Den Haag. Td.: 010-6319:J 1
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"oorel tegen 'het kap:1.teel en de Ileerllende kIessii'. dB laetstén tegen
het 'nationalisme en de staat·, 0 e eerste groep is uit Onkruit verdwe-
nen omdat ze tot de overtuiging kwam dat voor het bereiken ven haer doel
stelling het werken in het leger ook van belang· zou kunnen zijn. Uit de .
verdediging van de noodzaak van een russies leger. blijkt ook al de
parti~le anti-militaristiese instelling van leden van deze groep. (31)
Vanaf 1975 komen er jaarlijks steeds meer.totaal~W9igeraars.Het.is vooral
door de dominantie van deze aktievorm dat de anarchistiese stroming bin
nen Onkruit de overhand krijgt. Bij de beschrijving van de kenmerken
zullen we dieper op deze ontwikkeling ingaan.

1.4.3. 0 e nederlandse anti-kernenergie-beweging !321

De anti-kernenergiebeweging (akb) is een relatief jonge beweging. Het is
sinds 1973 dat van een nederlandse akb gesproken kan worden. In dat jaar
werd. tijdens het kabinet Den Uyl. de wet financiering snelle kweekreaktor
aangenomen. Deze hield in dat elke verbruiker van elektrioiteit een toe
slag van 3% op de elektriciteitsrekening moest betalen. de zgn. Kalker
heffing. De weigering ven een aantal milieuvriend(inn)en om deze heffing
te betalen vormde de aanzet tot de totstandkoming van de nederlandse akb.
Om de weieeraktie te koördineren werd in 1973 een Stroomgroep Stop Kalkar
!ssk) opgericht door leden van de Vereniging Milieu~efens1e. Het duurde
niet lang of in een aD-tal plaatsen in Nederlancl waren ekUe-komitees.
stroomgroepen stop Kalkar, opgericht die aktie voerden voor weigering
van de 3%-heffing.

Oe ssk's hanteerden vooral milieu-argumenten: stralingsgevaar. risiko's
van het radio-aktief afval. Verbazend was dit niet. want het was vooral
de milieubeweging waaruit de akb voortkwam.
~Ider milieubeweging worden groepen verstaan als de brave. al in 1906 op
gerichte Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en groepen als de
Waddenvereniging (opgericht in 1965). Aktie Strohalm (1970). de Kleine
Aarde (1971) en de in 1972 ópgerichte Vereniging Milieu i) efensie.Het :1s tot
de dag- Van vandaag dat de grens tussen
milieubeweging en akb een vlpeiende is:
bijv. alternatieve energie is aen
onderwerp dat in de ·akb voortdurend 15
teruggekomen.

::J a jongere groepen worden wel opgevat
·a18 uitdrukking van de demokratiserings-
beweging van rond 1970 (3~J. Ze waren
tarr~lijk radikaal 1n hun kritiek op de
westerse groei- en konsumptiemaatschappij die bezig was het milieu drasties
te vernietigen. Mede door de veel opschudding verwekkende rapporten "Grenzen
aan de grcei" (van de "Club van Rome") en "Blauwdruk voOr overleving" kre
gen ze de wind ekstra in de rug.

Oe toenmalige ~tlieubeweging en de beginnende akb bestonden voornamelijk
uit intellektuelen en studenten die heel andere ideeën hadden dan de tradi
tionele linkse organisaties. Niet
zozeer het kapitalisme werd als
oorzaak van de milieu-aantasting
gezien. maar ds ekonomiese groei
de grootsc~laligheid. de energie
verspilling in de industrie en in de huishouding
en hat steeds verdergaande ·streven naar welvaarts
verhoging ten koste van de natuu!'. (34) VanaT 1973
begonnen 00;; PFR, PSP en verschillende aktiegroepen
in het land die zich bezig hielden met problemen
op het gebied van industrie en ruimtelijke ordening
anti-kernenergie-standpunten in te nemen andee!
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te nemen aen het werk van de strOlllllgroepen. Deze partij.n .n groElpen
speelden een bemiddelende rol tussen de milieubewegingen de tradi
tionele Unkse beweging. met nemè de CPN en dEi PvdA. 0 aarmee werd wel
enig sukses geboekt I zo organiselilrde het op initiatief van de PfR op
gerichte, uit partijverteg.nwoordigingen bestaande, anti-Kalkar-komi
tee in september 1974 een grote demonstratie in Kalkar tegen de snelle
kweekreaktor. Ongeveer 10.000 Nederlanders deden daaraan mee. ti e poU
tieke achtergronden lagen wel verschillend: de CPN en PvdA warsn niet
zozeer tegen kernenergie. maar wel tegen de mogelijke militaire im
plikaties van een kweekreaktor (plutonium) in de Bondsrepubli.k.
Toen het anti-Kalkar-komitee door interne meningsverschillen in 1975
ten gronde ging ontstond op initiatief van PfR en PSP het Landelijk
Energie Kom1tee (LEK). Jaarbij sloten zich ook groElpan aan als de VI'D.
het NIVON en de aktie Strohalm. Het LEK zou in de komend. jarEln ..n
belangrijke rol gaan spelen in d. nederlandse akb. Inmiddels hadden
de stroomgroepen Stop Kalkar zich in 1975 al omgezet in stroomgroepen
stop Kernenergie, vanaf 1975 bestaat in de nederlands. akb op z'n
minst ..n dubbElI. struktuur.
Rond 1975 b.le.fd. de akb .en inzinking die te maken had met het
'ontheffingsbeleid' ven Minister Lubbers t.a.v de Kalkar-weigeraars.

o1t veroorzaakte meningsverschillen I een deel va'1 de beweging wilde wel
g.noegen nemen met Lubbers' potje voor alternatieve energie, een ander
deel zag hier enkel een inkepselingspolitiek in.!)e diskussies hi.rover
.n de diskussies die binnen het LEK nodig waren cm tot politiek. ov.r
..nstemming te komen hadden enige tijd een verlammend effekt. 1977
werd een belangrijk jaar voor de akb. Begin januari werd in Onstwedde
gedemonstr.erd tegen de geplande opslag van radio-aktief afval in ~.

ond.rgrondse zoutkoepels. Veel mensen uit de regio nemen aan deáüto
traktor-optocht--deel. 0 it leidde tot uitstel van de storting van het
afval. In 1977 groeide de intern.tionale akb aanmerkelijk in kracht
en werd de verhouding met de politie steeds slechter. InOultsland
(Wyhl) en Frankrijk (MalvilIe) was het al tot hevige kloppartijen
met de politi. gekomen toen in september van dat jaar weer een demon
stratie in Kalkar werd georganiseerd. Ondanks de wijd verbreide ver
wachting dat het weer op vechten zou uitlopen,(de politie had ver
boden het terrein bij de -centrale als demonstratieterrain te gebruiken.
een verbod dat de 'demoleiding' had aangekondigd te nageren), werd
de demonstratie een enorm suksesl 70.000 demonstranten was de schat
ting, waarvan ongev..r 10.000 Nederlanders die niet aan de grens

-waren aangehouden.
Vanuit Nederland hadden LEK en de stroomgroepen de organisatie op
zich genomen. Maar niet in onderlinge harmonie: de verhoudingen waren
nogal verslechterd. Sommige stroomgroepen betwistten het LEK het recht
om demonstraties te organiseren en zagen enkel als ~unkt1e voor het
LEK om publiciteit te verzorgen en te lobbyen in de 'hogere' sferen
van de politiek.

De spanningen namen toe bij de voorbereiding van de volgende massa
demonstratie (1978, tegen uitbreiding van de UCN te Almelo). Het
LEK was bereid haar standpunten te matigen en niet de stopzetting van
het UCN-projekt te eben. 0 oor een meer gematigde leuze te gebruiken
(tegen uitbreiding van de UCN) was het mogelijk om ook CPN en PvdA
bij de demonstratie te betrekken. :J eze 'r-echtse' opstelling werd door
de 'radikale' stroomgroepen scherp, maar zonder sukses aangevallen. (35)
Ook de Almelo-demonstratie kende een gigantiese opkomst. !l e grote
demonstraties en tal van andere. meer kleinschalige aktiviteiten in
het hele land waren vergezeld gegaan van intensieve in~ormatie- en
oobllbat1ekampagnes. Jaarmee heeft de alib ber.ilit dat grote groepen
Naderlanders (volgens onderzoeken maar dan de helft) tegen kernenergie
is. Het Harrisburg-'incident' (1979) heeft els ekstra katalysator ge
diend, sindsdien verklaren bijv. ook CPN en (niet van hartel) PvdA



Naar onze mening is er tegenwoordige
sprake van een dubbele patstelling:
- de akb is onderling sterk verdeeld

over de juiste strategie: wel zijn
nieuwe akties voor oktober as. in
voorbereiding. (36)
de regering is niet bereid om af
te ~ien van de optie op kernener
gie. maar is niet in staat de
drie geplande kerncentrales te
laten plaàtsen, zo'n beslissing kan voorlopig niet gelegitimeerd worden
voor de meerderheid van de bevolking. Het starten van de 'brede maatschap
pelijke diskussie' over kernenergie moet o.i. dan ook in de eerste plaats
beschouwd worden als een poging van de regering om uit de patsituatie te
komen en het doorzetten van de kernenergie-optie maatschappelijk gelegi
timeerd te krijgen. (37)

zich tegen k~.nergie.

~eze situatie heeft de regering gedWongen haar ekspansieve kernenergie
beleid voorlopig in de ijskast te zetten. Maar van stopzetting van de be
staande centrales is evenmin sprake. de fraaie verkiezingsbeloften van de
PvdA tl!n spijt,
Een deel van de akb heeft geen vertrouwen meer in de parlementaire be
sluitvorming nu duidelijk is dat een meerderheid onder de bevolking niet
in een parlementaire meederheid wordt omgezet. Ook wordt gekonkludeerd
dat massademonstraties blijkbaar onvoldoende drukmiddel zijn.Oe akties
bij Dodewaard van 1980 en 1981 geven daar blijk van. Op initiatief van ra
dikale stroomgroepen zijn bezettingsakties gehouden met als doel om te
komen tot een effektieve blokkade van de kerncentrale, Oe reaktie van het
repressie-apparaat bij de tweede aktie heeft a~n duidelijkheid niets te
wensen overgelaten, Een opvallend en in de akb nieuw kenmerk van de
Oodewaard-akties heeft betrekking op de organisatievorm van de basisgroepen:
een poging om direkte demokratie in praktijk te brengen, 0 aarop gaan we
in hoofdstuk 2 nader in.
Vanaf 1981 is in Friesland een nieuwe aktie gaande: weiger atoomstroom.
Weigeraars trekken 2.7% af van hun elektriciteitsreksning als protest
tegsn het Provinciaal Elektriciteits
bedrijf dat 2.7% van de GKN (het be
drijf dat dell.odewaardcentrale eks
plaiteert) in handen heeft.
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'1>tI 'laatste jaren is de stl'ijdbij~ tegen de gevestigdJa
orde 1<161611.' opg8g2'aVEln. Alterlei g:NIepen veontEm tegen
de uitf.Ia8SBn van Het Systeem: 'Il1.'OUIIIen tegen mannen
ovel'heersing, kraken tegen _ingnood, anti-kern
enel'gieaotivisten tegen Dodewaard en Onkruit tegen het
wriUtazoi_. Ogenschi;JnUjk 8ijn het alZemaa~ priv4
oor~gje8, maar de nieuwe aotievoerdeZ'8 zijn eoU
do:izo met elkaa1'. Onkruit gaat _ DodettIaard en AKB
er8_helpen mee een kraakpand uit nanaen van de ME
te houden. "Iedereen kiest 8ijn eigen speerpunt,"
segt een aotievoe1'6tszo. "Je kunt met kernenergie
bezig sijn, met kraken~ writitarisme of de 'Il1.'OUlUfiJWS
1J1Bging. Ate je at die b_gingen bij e~kaaZ' veegt
kzoi.jg je een eI'lOl'IIlIl kl'acht de Grote 50ciate Bewe
ging." (0)
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2.3.3. Je antikernenergiebewegin§ (190)

2.3.3.0. Vooraf

Zoals we bij de korte beschrijving van de akb in het vorige hoofd
stuk al aangaven. bestaan er In deze beweging verschillende stro
mingen. Genoemd zijn de LEK-stroming en de stroming van de tradikale'
stroomgroepen. Om recht te doen aan de diffusiteiten de heterogeni
teit van benaderingen van de problematiek van de kernenergie moet
ook worden gewezen op het bestaan van verschillende invalshoeken
die niet gelijk oplopen met de genoemde onderscheidIng.
Daarmee bedoelen we het volgende onderscheid:
- het uitgangspunt van een andere levensstijl: dit was met name do
minant in de eerste fèse van de akb maar i6 nadien in de akb blijven
doorwerken. Oe voorgestane levensstijl is er één van zuinigheid met
dè natuur, van soberheid i.p.v. de verspilling die de industti~le

produktie en massakonsumptie doordrenkt.
Een soberder levensst1jl, op grote schaal gepraktiseerd. is voer
mens en milieu veel gezonder en maakt kernenergie-progralT'ma's geheel
overbodig. Binnen deze opvatting is ook ruimte voor analyses van
maatschappelijke tegenstellingen. Oezebenadering appelleert aan het
individuele geweten. Dit heeft konsekwenties voor zowel het 'soort'
mensen dat voor de anti-Kernenergie-strijd ken worden gemobiliseerd
als voor de gekozen aktiemiddelen en de overige door ons onderscheiden
kenmerken van sociale bewegingen.
Wat dit laatste betreft. de ake is in Nederland feitelijk begonnen
met een weiggraktie vao de "Kalkar-he-i'fing' op de stroomrekening. een
individuele vorm van al,tie voeren. Oe rond deze aktie opgebouwde or
ganisatie (anti-Kalkar-komiteesJ was 'los' van karakter. eerder een
geheel van indiviudeal en in kleine groepen op elgen wijze op.",'erende
mansen dan een gestroomlijnde gereglementeerde organisatie.
- uitganspunt van een politieke analyse die rechtstreeks betrekking
heeft op belangentegenstel Hngrm in de maatsr,happij.

Oe maatschappeli.JIo.e krachten echter het ~.ernenergieprogramworden be
noemd als groepen binnen het bedrijf'sleven (Phi lips enz.) of als al
dan niet wastduitse/revanchistiese militaristiese belangengroepen. Van
de 'atoom-lobby' maken in Nederland 0010. de 'arnhemss instellingen'.
zoals de KEMA, VEGIN 8.a. deel uit: hun bijdrage bestaat uit het
levers" van Kernenergie en hl)lt verschaffen van eer, tot het grote pu
bliek geriChte legitimatie voor het voortzetten V,,11 de uitvoering van
de kernenergie-optIe.
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In deze benadering staat soberheid als individuele levenswijze niet zo
centraal. Wel staat ook in deze benadering centraal dat een geheel
nieuwe energiepolitiek gevoerd moet worden en dat deze demokraties moet
zijn en gericht op het tegengaan van verspilling.

2.3.3.1. Maatschappij-analyse

ontstaat is
gezamenl1j k

In de akb worden verschillende maatschappelijke tegenstellingen erkend.Een
sindsde aanvang van de beweging centraal staande tegenstelling is

de tegenstelling tussen produktiewijze en milieu, de feitelijke groei
en verspillingsmaatschappij. waarvan kernenergie een van de meest eks'
treme uitwassen is, betekent een voortdurende aanslag op de natuurlijke
hulpbronnen. Een soberder/zuiniger manier van leven is dan belangrijk
element van het gestelde perspektief.
''De aarde bf1l<lerken en beIJaNn, 30 luidt de opdracht aan de mens. Helaas

hebben wij het bel.lerken :W
intensief gedaan, dat het be"
àlaren in het getWang ie
gekomen", zo werd het gefor-
muleerd 1n een landelijke folder
van de stroomgroepen stop
kernenergie in 1975.(191)
Daarnaast is belangrijk de tegen
stelling tussen kapitaal en
arbeid. Deze tegenstelling
wordt niet op een direkte
en rechtlijnige wijze t.a.v. de
kernenergie geanalyseerd. In
de eerste plaats kan kernener
gie niet zonder meer als gevolg
van kapitalistiese belangen
worden beschouwd. alleen al
gezien de krachtige ontwikke
ling van kernenergie in niet~

kapitalistiese landen. Verder:
"11'1 Nederland is de druk van
de atoom--industrie niet 30
groot. Hier is het vooral de
overheid zeZf die aktief is op
het gebied van kernenergie,
naast de ondel'soekinstelUngen
en de eZektriaiteitsbedrijven,
.'-kiar ook hier 8ijn veranderingen
moeil-ijk te bereiken. De advies-
kOlrO'llissies zitten vol met ve%'
te{JtJ1'lWOordige1'8 van elektrici
teitsbedrijven, atoominàuBtrie
en deskundigen die c1aarmee binding
hebben." U92}

dat van esn na~~ verweven geheel van belangen
de motor vormt voor de kernenergie-ontwikke-

Het besld dat hier
en opvattingen dat
ling*
In de analyse van de akb van de maatschappelijke verhoudingen waarbinnen
de strijd rond kernenergie zich afspeelt worden verschillend'" aksenten
gelegd. Tendens is wel dat van rigide klasse-analyses geensprake is en dat
'nan ervan uitgaat dat de verschillende maatschappelijke tegenstellingen
OP elkaar inwerken. In een diskussie over de strate~ie van de akb wordt
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in Afval o.m. geschreven: -Je kunt eehte~ niet al Zeen maar kijken n~
de ontMikkeU-ngen binnen de akb. Je ontkent dan dat de anti-kemenergie
st~jd een onde~eZ is van een· totaal 11tUltsehappeUjk gebeu:l'en. En
die 11tUltsohappeU-;ike ontMikkeUngen hebben de afgeZopen 6 ;iaa~ bepaald
niet stil gestaan. Niet aHeen aijn veZen gedesiHusioneeM, doordat
dsmon8tNties tegen kemenergie nietSl op7.eve~n (in pmktijkZeidde
het tot een bowstop voo~ nieUbIIJ aentNles). De afge'topen jaNn
ie het een gegeven gÇM()~ dat e~ een konstant ~oeiende gt'OBp
l4e~klolUiln is, ie uitgangepunt gewo~n dat llIe moeten in1.eveNn: ofte
l4el beauinigingenaijn ve~lend, maar eigenlijk al onontkooJrb~.

Dat sijn de ontMikkeZingfl11 van de afgelopen jaNn die invloed hebben
op hoe mensen sich opste1.len." (193)
Naast zo'n relatie met ekonomies beleid wordt in de akb duidelijk
verband gelegd tussen energiepolitiek en ontwikkelingen als milita
risering, ontdemokratisering en technokratisering. "Hoe ~tschaZiger

de teehniek, des te Zange~ de voorbeNidingstijd.. des te gl'Ote~

het getnlJesteeztde kapitaal. des tB groter de ekoncmrische be'Langen
en des te kleiner de inspraak. Juist omdat inspNak nu een7ltUlZ een

'Lange besZuitvoJ'/ll'l.ngspl'Ooedun versist, en dit aZleen maar lastig is
voor -een sneZle ä001"fJOB1"ing van as indusmllle en te~Zogi8ahe be
Zangen, is ook het stNtlen naar 1IItltlaawloyatiteit een van as eente
kenme~ van atoomsnergie. Atoomsnergie ve~gt doo~ àRze ke'fl1l!f1~ken

een 'autol'itaiN d8mo1<1"atie', een 8chijndelllOkt-atitt die bepaald
en beheerst 1JJOI'dt door- de technologisehe dJ4ang." (194)
De verhouding van mannen en vrouwen komt in de analyse niet duidelijk
voor. Dit betekent uiteraard niet dat de vrouwenbeweging niet haar
doorwerking heeft in de akb, maar deze komt meer tot uiting in
andere kenmerken dan in de analyse van kernenergie.
Het boven aangeduide spektrum van maatschappelijke opvattin~n mani
festeert zich ook in verschillende aksenten die worden gelegd ten
aanzien van de vraag wie de mogelijk dragers van de gewenste ver
anderingen kunnen zijn.
Bij weigeraktiee, zoals de toenmelige 3\-aktie, de giro-blauw-aktie
en de tegenwoordige wa1geraktie in friesland wordt èen appèl
gedaan op de individuen. Doordat veel mensen een individuele weiger
daad verriohten wordt een druk uitgeoefend die tot een konkrete
maatschappelijke verandering zou moeten leiden.
''Doo~ mee te betalen aan kerr.energie houden llIe een ongekende on
veiligheid voor OPlS en onze samen1.eV""..no in stand. Do01' de stZ'O<ll1t"
nota aan het 1'8B tB betal.en. :.1orden l4e medepUdhtigen aan het voort
dll1'lm van deze o'l1veiZigheid." Zo begint een open hrief. op 21
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januari gericht aan Provinciale en gedeputeerde Staten van Friesland. In
de open brief staat onder meer: 'lile ~ten best dat dït Zaatste (.luitift&
ven kerncentrales, rjwJ in het pazo1.elflSnt wordt bes1.oten~ llIIClaJ" dat ~
daaJ' a1.s burogen tP'Ote tb'IJ1c op kwmen uitoefenen. De tijd tboingt. lIe
hopen dat dB o'lle%'heid wi.'L luisteren Ma%' berichten uit as samenZeving." (196)
In de tweede fase (vanaf ca. 19751 Van de akb wordt ze getypeerd door
het voorkomen Win meerdere maSSale demonstraties en wordt meer nadruk
gelegd op het aantal. Aan de akties kan worden en wordt deelgenomen door
vele duizenden mensen, die betrokken zijn bij de kern-problematiek en die
ook een belangrijk deel van het elektoraat geworden zijn: de macht van
het getal.
Maar daarnaast opereert een andere, 'radikalere' stroming die zich in
1978 bij de voorbereiding van de Almelo-demonstratie manifesteerde•.Oe

diskussie ging tOBn o.m.
over de te hanteren hoofd
leus-: stopzetting ven het
UCN-projekt .of geen uit
breiding. De radikalere
vleugel die stopzetting als
hoofdleus wilde hanteren
bleek toen een minderheids
positie te bezetten tijdens
de voorbereiding van de
aktie.
Deze stroming voelt niet voor
verbreding van de basis voor
de ekb als dat betaald moet
worden met infloudel1jke/po·
11tieke konsess:f.es. Vooral
Vanuit deze stroming werd
de stert gegeven Voor dé aktie

•Dodewaard gaat dicht'. Bedoeling van dis aktie ts .Dll\, nu hét parlement
haar verantwoordelijkheid niet erkent door de centralo te sluiten. zelf
tot slul.1<ing over te gaan.- en middels een biokkade, hetdoordraa'len
van de centrale onmogelijk te maken,
Voortdurend is de diskussi. gevoerd over verbreding van de akb naar lIlIlat
schappelijke groeperingen die nog slechts zijdelings bij de strijd zijn
betrokken.
Bijv. het blad 'Arbeid en Milieu' (begonnen in 1979) werkt vanuit de
ekspliciete doelstelling om de band tussen milieu- en arbeiders rvak~)

bSW$ging te verstevigen, Daarbij wordt verondersteld dat de opstellina
ven de georganiseerde arbeidersbeweging van beslissende betekenis is voor
het sukses dat milieubeweging op langere termijn ken behalen. Ook in het
LEK heerst de mening dat verbreding vsn de beweging noodzakelijk is om
een andere energiepoliitek te kunnen realiseren. In de akb bestaat dus een
tendens om te streve~ naar het vormen van één front met de meer tradi
tionele organisaties van links, een brede omschrijving van de potenti.le
dragers. Deze verbreding wordt niet door de hele akb. van~erte onder
steund. Een deel van de akb-st/ers die in de basisgroepen georganiseerd
zijn hebben andere ideegn over de vraag wie de meatschappelijka dragers
vsn heer doelstellingen kunnen zijn. De dragers van de gewenst9 verande
ringen worden dan gevormd door een kleinere groep aktivistenls die niet
alleen tegen kernenergie zijn. maar dit standpunt verbinden met een
zeer kritiese houding t.s.v. de parlementaire demokratie. voor direkte
demokratie enz. 'l1et gaat 71iet a1.leen om ke1'l'lenergie. het ~aat om dB
hele lNm'tsahappij. Je lJi.'Lt aaIlfIe11e" hoe het arnier's kan~ je 1Ji.l.t je uit·
gQ1'lgspunten Zaten zien door dB manier IVaarop je je aktie voorbereidt en
voert: basistfsmokratie is do.aPbij een sleuteZbef{l'ip; Je Iv"ilt l4at te
Beggen hebben over je eigen bestQ4n~ je soekt '00_ van l.Ie2'ae-t in
direkte aktie omdat je invloed uitoefenen alleen niet 'OOldt!enàe vindt;
;je ao-t dat in alle open.'baa2'heid omdat je niets te V4rbepgen hebt en
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omdat het een 11OO:rwa.arde is voor inte:l'l'le ds1IIokPatie en tenaZotte omdat
je niet aneen aktie wilt voeren llICUU' ook een p<>Utie1<é diskussie
wiZt 01>61' je motieven." (198)
Met deze omschrijving wordt duidelijk gemaakt dat:
- de basis voor de akb hier wordt gezocht in e~n kleinere groep dan
bijv. het LEK doet,
- de anti-kernenergie aktiviteiten bij deze groep deel uitmaken van
een algemenere politieke opstelling die we ook in de kreak- en in
delen van de vredesbeweging zijn tegengekomen,
Ten aanzien van de eigen invloed bestaan ook verschillende opvattingen.
In 1981 pleit de Vereniging Milieu Defensie voor deelname van de
akb aan de Brede ~aatscheppelijke Diskussie: ~arnaaBt ~e het
betangrijk om te verduideUjken dat de BMD I4eZi8lJ1atZl' kan worden beechouz.>d
aZe een vel'l401'!>6nheid van de akb maar gelijktiJdig geaien moet
O1Orden aZe een p<>ging de akb in te kapse'l.en," (197)

Oe Vl'D vindt dus dat er zeker iets 15 bereikt door de akb. Ook het LEK
en de daarbij aangesloten organisaties vinden dat in Nederland behoor
lijk wat bereikt is: "In Y1.Ql.&)eZijke tien jaar tijd is de energie
1100raiening van een nawJeZijke o11lSt7'eden. vanaeZfspreKende aaak Iln
van as, (J:I'OOtste en feZet bediakusaieerde prob1.emen in NederZand ge,.
worden. De toenemende be=i'en tegen 1<érnenergie. tkt agn. o'L~i8.
tkt tePUgkolflst van tkt koZen en het voortdtwend nage:i'en van de _
geUjkheden van zonne-ene7'gie e, d, lIijn hier de be1.angrijkét;6 OOI!'
zaken van." (197a)
De redikalere stroming verbindt hear keus voor 'herdere' ekt1es met
een minder positievé inschatting van
de resultaten van de akb tot nu toe:
de bestaande centrales staan er nog
en het ziet 'er niet naar uit
dat ze spoedig gesloten zullen
worden. "Ik. denk dat de grootste
kater~e wij opgescheept
zitten het feit ie dat lIIe aZ
a jaar tegen diteoort
krengen aitten te schoppen
en ,er nog ateefk niets gebefUd
ia." (198)

2,3.3.2. Staatsbeeld

Q e ekb heeft zich met vraagstukken rond het kankter van de staat be~

zig moeten houden juist omdat de staat op rechtstreekse wijze haar
tegenstander is geweest. In de eerste plaats is de overheid en zijn
overheidsapparaten onderdeel van de 'atoomlobby', in de tweede plaats
heeft de akb meer dan aens kennis kunnen maken mat de repressieve kant
van het funktioneren van de staat.
Je staat ls in hogernate betrokken bij de financiering van kernenergie
procr~'s en (semi) staatsinstellingen zijn verantwoordelijk voor
onderzoek en leveren in de publieke diskussie gepopulariseerde recht
vaardiginge~ hiervoor,
Een strijdpunt, waaraan de taksatie van de macht van het parlement
valt af te maten, betreft de vraag cf dBmo~straties of andere akties
moeten plaatsvinden op een zodanig tijdstip dat de verwacnte invloed
op de Tweede Kamer de grootst mogelijke zal zijn en de vraag of het
zinvol zal zijn in J en Haag op het 5innenhof aktie te voeren.
''We gaan dan door Den Haag (dmrfo7Uiit1'el'èn) en het pmo1.ement l'echtB
Zaten Liggen omdat we t.n:ZZen aangeve>l .,ie er eigenUjk de besluiten
neemt. rJie ons en het parlement de biE/stuiten opdril'l.(Jt.· de atoOl'lr-



"In tegenateZUng tot
sociaal. demo1cmten
in 1918 en kotmIu
nieten in 1948 hebben
ü1lJ geen alomi1<zttende
p.Z'etentiee of 8tmte
gie. lIIi2IU' l4i 1..Zen ll7e
op een bepQalb ma
nie%' Zeven."
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lobby.;' En iets verdlh"OP.1 "De demo1<mtie ia in een zoookgol'diJn gehuld.
~tBl' de meest ondtRnokMtiache besZuiten t.701"den gencme"l." (199)
Veel vertrouwen in de bereidheid van de staat om af te zien van kern
energie besteat er niet in de akbJ benadrukt wordt de verwevenheid van
de staat op tal vsn menieren in de 'stoomlobby' en de grote belangen
die bij de kernenereie op het spel staan. De volksvertegenwQOrdiging
funktioneert niet als vertegenwoerdi&1ng van het volk. dat de kernener
gie i_rs ·in meerderheid afwijst. 0 it niet (goedl funktioneren van de
parlementaire demokratie verschaft de rechtvllllrdiging voor akties
waarbij 'het recht in eigen hand' genomen wordt.
In tal ven geschriften (200) wordt ingegaen op de verhouding van kernener
gie en repressie door de staat. Het politie-optreden in Duitsland en
Frenkrijk. mesr ook in Nederland tijdens de llllltste 0 odllWllllrd-blokkade
was in hoge mete reprsssief. "El' ie ep%'Ok.e van een bet.lustB mazogi1'l4'ti
ee.Z'€ngsstNtegie die el'op geZ"lcht ie de sterke autonome beuulgingen
tegen ke.Z'nBn8zogie te b.Z'eken." (201)

Te verwachten valt dat het re
pressieve in het overheidsop
treden zeI toenemen. In de
tweede energiekrant van Neder
land (i977) wordt in dit
verband genoemd: de noodzaak
vsn uitgebreide veiligheids
maatregelen van bescherming
tegen sabotage en diefstal.
van het voorkomen ven diefstal

(beweking va" centrales alleen is niet voldoende). In zijn boek
ne etoomstaat' gast Jungk uitvoerig in op dergelijke gevaren,(203)

In de akb besteat een groep die
geen enkèl vertrouwen meer heeft
in het vermogen ven (linkse)
partijen om op parlementair nivo
de ontwikkeling naar meer kernener
gie tegèn te houden.' De poli1;1ek I

linenge zin des woords) wordt
als politieke tegenstander gede
finieerd. de 'anti-parlementarts·
ten'. Hun ideeln zijn we al tesen
gekomen bij de kraakbeweging.

I'ndere delen van de akb ( die imners ook uit leden van politieke Partijen
bestaat) hebaen de bestaande parlementaire demokratie niet helemlllll af
geschreven als medium voor de strijd tegeo kernenergie. Partijpolitiek
kunnen zij hun ei kwijt bij PFR en PSP en • sinds 1979. - bij de CPN en
delen van de PvdA. Mede door de eskapades die de PvdA bij de laatste
e odeweard-aktie heeft uitgehaald zijn het enkel de partijen van 'klein
links' waermee een deel van de akb in goed kontakt staat.

Dat kernenergie niet aeworden is tot een zo belangrijk politiek item
dat mensen op een anti-kernenergie-partij gaan stemmen is in 1977 gebleken.
Toen riep de Beweging Stop Atoomplannen van het LEK op· om op een
anti-kernenergie-partij te stemmen. PSP en PPR verlóren 5 van de 9
zetels die ze voordien in de Tweede Kamer hadden. ;'UiteindeUjk kenden
as meest kiezen toch ande.Z'e maat8chappeUjke proMemen een hogeN
pzoiozoiteit toelof bekOlmle1'den se zich bij het 8tel7D1len niet om·llIaat
8chappe1..ijke problemen. (20,0
Hst is eenzelfde konstatering els die te meken is voor de kernwapenpro
blemet1ek.
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2.3.3.3. Strategie

Van een rationele strategie in de zin van een samenhangend geheel
van aktiviteiten die el vooraf met elkaar in verband zijn gebracht
en voortdurend het doel naderbij brengen. is voor de akb als geheel
geen sprake.
Je 'l08se' organisatievormen van de akb, de onderling verschillende
opvattingen en de ingewikkeldheid van de energieproblem&tiek meken dit
ook onmogelijk,
Een strategies hoofddoel. nl. het meekrijgen van een meerderheid
die de kernenergi... afwijst. is inmiddels bereikt. 0 oor voortdurend
nieuwe aktiviteit.n te ondernemen. steeds in het offensief te geen
heeft de'akb dit kunnen doen.

Oe grote verschuiving naar het afWijzen van kernenergie dOOr de
meerderheid van de nederlandse bevolking heeft zich voltrokken
in de tweede helft van da jaren '70. Enerzijds door de vele en veel
soortige aktiviteiten die door de akb zijn ondernomen (tentoonstel
lingen, onderwijs. aktiviteiten, demonstraties en andere akties).
anderzijds door het falen van de kernenergie zelf. kernenergie
prgjekten kosten veel meer geld dan aanvankelijk gepland en zijn
niet rendabel. daarnaast de voortdurende gebreken en gevaren die in
de openbaarheid komen, het 'Harrisburg- incident' was dearvan wel
het meest markante voorbeeld,
Van het ontwikkelen van alternatieven
1s io de,akb zeker werk g~t. Het
'altarnatieve energie.cenario' van
Theo Potma (204a) wordt in dit
verband veel genoemd. Potme doet
voorstellen voor een energie-
beleid waarin kernenergie geen rol
speelt en waarin niet-fossiele
energiebronnen centraal staan.
Met betrekking tot bijv. wind- en zonne
energie bestaan in de aKb KonKrete
idee~n. Voor verder onderzoek
naer de mogelijkheden van deze
vorm van energiewinning wordt door de overheid nog steeds weinig mid
delen ter beschikking gesteld. Het zijn maatschappelijk/politiek
faktóren die de ontwikkeling van ideèkn t.a,v.alternatieven remmen
en natuurlijk de praktiese uitvoering hiervan. Aan de ideeën zelf
ligt het niet. 0 eze bOOdschap wordt al jaren door de gehele ekb
verkondigd. Hst opzetten van alternatieve energ1e-projekten op een
kleinschalige basis vereist bepaalde techniesa inzichten en een zekere
handigheid (en natuurlijk aanloop-kapitaal). Je kombinatie van beide
blijkt in Nederland steeds veker voor te komen: m.n. wind- en bio
gasenergie-installeties worden door individuen of kleinere groepen
ontworpen en in werking gezet.(204bl

Daarbij is binnen of rond de akb wel een bepaalde erbeidsdel1ng te
herkennen. Voor het ontwikkelen van alter-
natieve energie-projekten beschikt niet
iedereen over de vereistê inzichten en
handigheid. Wat betreft inzicht in de
uiterst gekompliceerde kerntechnologie
geldt dit natuurlijk in versterkte mate.
Tijdens het proces van boer Maas tegen
de kweekreaktor bij Kalkar heeft men
zelfs gebruik moeten ma~en van de
kennis van de 5rnSrikaan.a kernenergie-
ekspart en tegenstander Lavins.
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Voor de grote massa van de kernenergietegenstanders (waaronder wijzelf)
is de kerntechnologie onbegrijpelijk en men:l.s afhankelijk van argumenten
die door deskundigen worden geleverd. Overigers gaat het hier slechts
om een deel ven de anti-kernenergie-argumentatie.
Juist op het vlak van de strategie is sprake van belangrijke verschil
len binnen de akb: derl'ldikalere stroming stelt :-0 odeweard gaat dicht:
Als de regering en het parlement dat niet doen doen wij het wel. Een
vergelijkbare opstelling met die van Onkruit en de kraakbeweging. Na
veel interne diskussie heeft het LEK zich achter deD odewaard- akties
gesteld:· voorkomen is daarmee dat de akb definitief werd gespleten.

DeOodewaard-aktie past in een strategie-
konsept waarbinnen ook prikakties als het
proberen te verhinderen van stortingen
van radio-aktief afval in de Noordzee,
het bezetten van kantoren van'arnhemse
instellingen' e.d. een rol spelen. Uit
gangspunt is dat het funktioneren
van het hele kernenergie-gebeuren
prakties, door direkte akties onmoge
lijk moet worden gemaakt. Ook in deze
strategie is het belangrijk om
ondersteuning te krijgen van grote.
groepen uit de bevolking. Niet zozeer
om bijv. parlementaire meerderheden
te verkrijgen, maer omdat passieve
en liever ekt1eve steun van de bevolking de kans op slagen van akties
groter maakt. Maar ook andere dingen zijn belangrijk: ~G.roningse EZZy:
'Ik ben .getJoon aktief met een he?eboeZ dingen'jo vindt dat baaisdemoe:t'atie
niet ver genoeg gaat;. 'Je me:zokt het toch ook aZe je natU' een dsll'lOf18tNtie
gaat', ze(Tt ae, 'Bet eerste 1<Iat er geaegd 'LXl.rdt is: "'e moeten 110 góed
rrtOgeZiJk aijn tegen de pers verantl<loording ofto afleggen. De pubZieke
opi.·nie bespe'Z4n em:o. Nou! Ik hoef geen recZame voor mese?f, ik moet
Mijn Agressie. Mijn Boosheid 'k:bn;jt: t' (205)
Oeze strategiese noties hengen nauw semen met opvattingen t.a.v. orge
nisetievonllBn.

Het LEK streeft nedrukkelijk naar een verbreding van de besis van ds akb.
In 196'1 trl!ldan PvdA en CPN, nl!ldat beiden de overstap hadden gemaakt van een
pro· naer een anti-kernenergiestandpunt tot ·het kom1tee toe. Van recente
datum is de samenwerking van het LEK met stookkostenkomitees en met Kon
sUJl\8nten Kontekt op het vlek Vdn akties voor gssprijsverlaging. 0 e stra
tegie van het LEK g~at er van uit dat pas door een sktieve 'bondgenoten
politiek' een voldoende basis kan worden gevormd om de kernenergie uit
Nederland te bannen.
"Het ie en bZijft ontaettend be'langroijk dat akties zo opgezet t.1O.rden dat
de inhcud van de eieen en de ideef!!n van de bel.7eging centNQZ bUiven
staan• ••• Dat betekent: bUjVen streven naai' g_U1.o:se akties, goeclA
afep:raken tussen ane deem_rs, geBt»l'/8nUjks eisen en lIOBken lIQal' mede
standers in bevofkings{/1'Q6pEJl1 en organisaties die in feite net so goed
belang hebben bij een qnder energiebe?eid." (206)
Oe houding t.s.v de staat van de verschillende groepen binnen·de akb
blijkt onder meer uit het standpunt t.a.v. de Brede Maatschappelijke

Oiskussie. Bij staetsbeeld was al duidelijk geworden dat de radikelere
lijn binnen de akb geen vertl"ouwen heeft
in de belnvloédbaarheid van de staat.
Ze wijst de 8M) af !'lIs een truk van de.
staat en doet er niet anders aan mee
dan door ertegen te protesteren.
Het LEK heeft een andere positie gekozenl
geprobeerd ,."Ordt om in de 8M) in te
grijpen, onder het motto: • van een
brede maatschappelijke diskussie naar
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een brede diskussie over de maatschappij'. Het LEK maekt ook deel uit
ven de Werkgroep Energie Cl iskus9ie (de tegenpool van de stuurgroep
van de !jItl).

2.3.3.4. Onderwerp en doel

Oe akb beweegt zich op een 'nieuw'.terrein, kernenergie is een rela
tief recente 'verworvenheid' van wetenschap en techniek. Het energie
terrein is door de akb meer dan ooit tot een politiek vraagstuk ge
maakt.Oat hiervan in het verleden nooit zoveel $prake is geweest
heeft te maken met de lage prijzen van fossiele energie en de sohijn
bare overvloed aan beschikbare energiebronnen.
Relatief nieuw aan de akb is ook dat ze soms impliciet, soms eks·
pliciet de positie van de deskundigen/technokraten ter diskussie stelt.
Hierin ligt een belangrijk demokratiserend moment van de akb. Er
wordt een tegenwicht gevormd tegen de vaak onstuitbaar lijkende
opmars van de 'deskundigen' naar de machtscentra in de maatschappij.

o aarmee wordt ook de schijnbare neutraliteit van de deskundigen ont
maskerd.Oaartegenover wordt een eigen deskundigheid ontwikkeld. die
berust op.ekspliciet gemaakt politieke of ethiese opvattingen. Waar
schijnlijk door de geboorte uit de milieubeweging en door de in een
tamelijk vroeg stadium al beginnende participatie ven politieke
partijen met een breder programma. is de akb vanaf het begin bereid
en in staat geweest om het onderwerp kernenergie in een breder ver
band van energiebeleid. organisatie van de ekonomie en ven de maat
schappij te zien.
Vrij breed lijkt in de akb de opvatting te heersen det de akties
tegan kernenergie op zichzelf niet anti-kepitalistiee hoeven te zijn:
"1Je stl'ijd tegen kemenel'gis alleen is niet een handvat VOOl' maat
echappijve:randel'ing. Ik dsnk· dat w kemenergie earde?' kJ,;ijt aijn
dar! het kapitalisme. ~ne. el' aijn mensen die bel•.'ezoen dat de
kotentobby op dit moment steNe'!' ia dan de atocmtobby ooit is ge-
west." (20?J •
"Het Ugel".hol,l.dsn van kB'1'I'Iene1'(Jie betekent dus met de komst van 'het
sooiatiame en de stl'ijd teoen ke'1'l'lene:rgie mag daaraan niet ondel'ge
schikt gemaakt tJo1'den." (208)
Joor de kontekst waarin de akb de kernenergie plaatst. komt het
maatschappij-veranderende van de akb tot uitdrukking. In de eerste
plaats door het alternatief van de demokratiese diskussie over het
energiebeleid als gaheel. Niet te verwarren met de door de regering
opgezette BI'D • 0 e door de akb voorgestane demokratiese diskussie
veronderstelt dat de bestaande machtsongEllijkheden in de energie
sektor zijn efgebroken: zonder globale maatschappijverandering en de
mokratisering is dit niet denkbaar. Een rationeel en zuinig energie
beleid veronderstelt een rationele en planmatige ekonomie. waarin
'algemene' belangen els veiligheid en zuinigheid met energie prevale
ren boven deelbelangen die gebaat zijn bij bijv. uitbreiding van een
bepaalde energiebrand, bijv. kolen of kernenergie.

Dat ook in het LEK de kernenergie niet els een afgezonderd probleem
wordt gezien blijkt uit de hoof'ddoelstellingen die het LEK in 1976
bepaalde en die in grote lijnen gehendhaef'd zijn [209J:
.- energieproduktie en -komsumptie moet ekologies inpasbaar- zijn,
- zo groot mogelijke beperking van en besparing op het energieverbruik,
- demokratisering en participatie ven alle betro~,"'enen bij de energie-
voorziening.

Uit deze doelstellingen vloeit voort dat kernene~gie wordt afgekeurd
sn bestreden en dat ditzelfde geldt voor grootschalige winning van
steenkool.
Je strijd tegen kernenergie noopt ook tot het betre"'ken van politieke
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stellingnames op andere terreinen: het recht op vrijheid van demon
stratie) het funktioneren vàn de repressieve staatsapparaten; deze
onderwerpen zijn terug te vinden in eiaen die bij demonstraties e.d. zijn
gehanteerd.
Met neme bij akties zoals bij J odeweard is de verhouding van het 'persoon
lijke' met het 'politieke' konkreet asn de orde gesteld. Als aktiemiddel
werd het eigen lijf gebruikt en bloot gesteld aan meppende ME'ers en
levensgevaarlijke gassen. De BAN-groep (Ban Atoomketen Nederland) maakte
van de inzet van het eigen lijf het centrale aktie-middel. de aktivisten/s
ketenden zich aan bijv. de hekken van kerncentrales tot de politie hen
wegsleepte.
Ook op de meer globale wijze wordt binnen de akb gedacht over de ver
houding van het 'persoonlijke' en het 'politieke'. "Je kunt· niet
aktievoeren tegen ke:rnene:r>gie en de daarmee samenhangende stl'likte:ren
zonder je eigen levenswijze ter diskussie te stellen. aonder te pro
oeren het rooohtsdenken uit jeaelf te bannen. Daa1'Om houdt aktievoeren
voor ons meel' in dan een kernoentraZe blokkeren. het ie doowlocht..en in
je àagelijke bestaan." (210)

2.3.3.5. Organisatievorm

Je organisatievormen binnen de akb vormen vooral sinds 1975. toen de
meningsverschillen zich scherper begonnen uit te kristaliseren, een
steeds terugkerend onderwerp van diskussie. Het gaat vooral om de verhouding
'top' en 'basis' binnen de akb. om de internedelllokratte. De opzet van
de demonstraties bij Kalkar. Almelo enz. geschiedde door een klein aan-"
tal mensen uit tIet LEK sn de Landelijke Stroomgroepen Stop Kernenergie
(LSSK). Deze maakten ook de ondersteunende aktiemiddelen, zoals folders.
aH:l.esjes en kranten. Voor de 'besis' was een teak weggelegd op het
vlak van de mobilisatie en een konsumptieve rol tijdens het verloop van
de aktie. "'Wij wilZen niet langer aLZemaal in de rf.j naar een pLein
tilorden gevoel'd om daal' dan de toespraken aan te horen van het geijkte
:rijtje PvdA,_ PPR CPN. PSP of nog 'brede1" D'66 en Van HOUh16Zingen van
het CDA~Om dan weel' naar huis te gaan en vel'volgens ons st:embl'ie.fje
in te vullen. Wij wilder.. ;waLs dat hee·t"on.~ tot in eigen hand nemen." (211)
Je ver.houding. tussen LEK en basisgroepen is altijd enigszins konflikt
matig geweest. Onder het kopje 'gedirigeerd aktievee' is in Afval te
lezen: "Kort samengevat komt de wezifo,yljae van het LEK op het volgende
nee,.: in een LEK-buro !JJol'dt een aktiep.zan. bedaoht" dat tilol'dt vervolgens
iYlgediend op het landelijk OlJel'Zeg van ba8iegl'Oep(ln.l. in zoveel.17IO-
geZi;jk p08tbussen gedl'Opt. Dan bJON1t een apal'towl'teg geol'{Janieeerd
ondel' VOOl'zit ter8chap van llet LEK, waal' 1:edel'een mag meep'l'aten OV"l' het
pZan: alles staat tel' diekussie. aHes ligt open.• het plan IJordt ver-
anderd en dan uitgevoerd. LEK-mensen aOl'gen natuurlijk dat se
overat vel'tegenl;JOordigd aijn: vooral. op die pZaatBen lJaal' op de knoppen
bJOrdt gedl'ukt. Tlgen deae rrrmier !Jan doen is aan het eind van de ja:zoen.
''10 ik bl;lJ.lisbeliJeging ontstaan." (212)
Met name eerigroep als de VNO heeft geprobeerd de akb weer op één lijn
te krijgen. Deze spraK Zich uit (213) tegen 'een permanente toetsing op
i.deologiese zuiverheid'. ''Mensen en fJT'Oepen betoezren eZkaar om bij het
eerste foutje er al.s ee>l h(l1}ik op te du:lkf'J'r[ en elkaar·af te TOOken. "
o e tegenwfJoróige di sl<.ussie •stoot mensen af en verlamt de beweging'.
Na da kritiek op deze houding wordt gesteld: "De VMV staat dar. ook een
8wtleruPel'king voor tussen Zandelijke organisaties en basisgroepen. o.a.
het LEX en de 7A:mdeZijkc st'l'Oomg:roep. waal' de meningen en mogelijkheden
van aHe paPtijen aan bod komen. "
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Het bestaen van de dubbelstruktuur LEK en basisgroepen betekent
overigens niet dat aen door het LEK opge~ette aktivitéiten geen
(leden van) basisgroepen deelnemen en evenmin dat aan akties, die
vanuit de basisgroepen~ijn opge~et, enkel door leden van bestaande
basisgroepen wordt deelgenomen, Er is ~eker sprake van een 'over
lap'. In dit op~icht bestaat een groot verschil met de vredes
beweging, mede samenhangend met het uiteenlopend karakter van de
organisaties IKV en LEK.

Oe eerste::l odéwaard-aktie (19801 kan ge~ien worden als d$ eerste
poging om bij een grote aktie met een nieuw organisatie-konsept
te werken. Geprobeerd werd het 'basisgroepenmodel' in praktijk
te brengen. 0 it model berust op ervaringen die in de VS ~ijn opge
daan met de 'aTfiniteitsgroepen'.(21S1
"De alliniteitsgraep p:l'Obee1't een onde1'8teunende gemeenaohap te 001"

dsn. omdat koZ,Zektieve poLitieke aktie de pe1'8ocnUjke NZ,atie ver
stel'kt en het doel en d6 politieke l'ichting van de g:roep vel'duide
Lijkt. Ze betrekt haal' Zedfm bij de dil'8kte besluitvo:rming en voor
komt dat el' aell aanBestelde Zeiders opstaan omdat ze de ondel'lil'uk
kende relaties binnen haar eigen organisatie tel' diskuuie moet
steHen.
Oebesisgroepldee vond veelal gemakkelijk aansluiting bij bestaande
vormen van kollektief leven en werken. Bedoel1ngwas dat het verloop
van de aktie voortdurend in de basisgroepen besproken ~ou worden
en dat individuen steeds op hun basisgroep ~ouden kunnen terugvllllen.
Geprobeerd werd om met vertegenwoordigers uit basisgroepen regelma
tig algemene vergaderingen te houden, waarin besloten zou worden
over het verdere verloop van de aktie.
(Min of meer vergelij~ballr WilS de orgllnisatie-opzet bij de Kalkar
demonstratie in 1978. Toen werd gewerkt met 'Vertrauensleute',
vertrouwensmensen uit de bussen die in gezamenlijke vergadering zou
den moeten bespreken hoe gereageerd diende te worden op eventueel
politie-optreden, uitbarstingen van 'gesundee Volksempfinden' enz.
Deze vergadering heSTt toen niet of nauwelijks geTunktloneerd. Het
Vertrauensleute-model ging overigens lang zover niet als het basis
groepmodel: het was slechts een organisatievorm tijdens de aktie en
nist ervaar; bovendien werkte het met vaste vertegenwoordig/st/ers.
dit in tegenstelling tot de werkwijze bij basisgroepen. Gemeenschap
pelijk alln beide modellen is het streven naar demokratisering van het
aktie-voeren.) Er bestaan grote verschillen in de mate waarin basis
groepen vaste vormen hebben aangenomen. Naast groepen met een vrij
kontinue 'bezetting' bestaan veel groepen met een wisselende samen
stelling en groepen die incidenteel {voor en tijdens aktiesJ funk
tioneren. De meeste groepen hebben niet alleen een anti-kernenergie
doelstelling, mear zijn ook op andere fronten aktief; dit waren we
111 bij de kraakbeweging tegen gekomen.

Oe basisgroepenstruktuur valt te typeren als basisdsmokraties en in
zeer beperkte mate gelnstltutionaliseerd. In de~e beide opzichten
verschillen ze dus nogal van het LEK en de bij het LEK aangesloten
organisaties.

Oe waardering voor de wijze waarop de basisgroepen in de praktijk
hebben gewerkt is nogal uiteenlopend. Wel lijkt het zeker de
moeite waard om in de toekomst voort te gaan met dergelijke pogingen
het aktievoeren te demokratiseren I en dit is ook de mening van 't LEK.
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2.3.3.5. Akttemiddeleh

"Ons àOel 6I'r dat van de heZe lJodewa.a1'd-gaat-dlcht-bewging _ het 80

effektief mogeU"jk blokkeNn van de aentraZe om BO de 81.uitin(1 6!'Va1'1
af te d.lil'ilJe11. WiJ i'eaZi8eeZ'den ons inde'1'daad dat lJtI daannee de hee:r
8ende lJtItt61I ove1't:l'aden. Wij hebben dat betm8t getNitd. omdat I/Jij die
lJtItten niet erkennen. Die lJtItten hebbtm tot àOel de atoom'tobby te be
schel'llllm en Bijn er niet voor 0118." (215)
J·sZè benaderingswijze t.a.v. de legaliteit hebben we el eerder besproksn.
tullie rechtsorde is de onze niet' is de meest kernachtige samenvatting
hiervan.

Je geschiedenis van de· akb wordt gekenmerkt door het gebruik maken ven ak
tiemiddelsn die buiten de legaliteit vallen: weigerakties. trensport~

blokkades, tert-sinbezettingen. 0 et
vormen van 'but-gerl1jke ongehoor
zaamheid' ~unktioneel [kunnen) zijn

binnen de strategie ven de akb is
op zichzelf onomstreden. Je verschil

len in inZicht ontstaan bij de vraag
of bep881de illegale akties de strijd

van de akb verder helpen of niet.
Zo heeft het LEK enige moeite gehad bij

de vrallg of de n odewaard-akties ondet-steund
zouden moeten worden. Men wilde voorkomen

dat de tegenstanders de gelegenheid krijgen om
strategie~n van kriminalisering en marginali

sering toe te passen op de akb om daarmee de
[passieve) ondersteuning door een groot deel

van de bevolking aan de akb te ondermijnen. Met name zijn diskuseies
opgelaaid als het ging om het probleem v~n geweld tijdens de akties. Near
aanleiding van aktie:> bij Kalkar en J odewaard is een wat mistige tegen
stelling ontstaan tussen het 'in principe geweldloos' en het 'princi
pieel geweldloos' standpunt.
Een aantal basisgroepen zijn van mening
dat voor geweldgebruik uitsluitend
de ME (en de overheid) verantWOorde
lijk zijn en dat, waervenuit de ekb
geweld gebruikt wordt .. dit enkel
een gerechtvaardigde zelTverdedi
ging iSl· het 'in principe'
standpunt.

o a 'principieel' gelo'Sldlozen erkennen in het algemeen dat het de
overheid is die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor gewelds~

eskalaties (zie de geng van zaken bij de tweede!J odewaari:l"aktie dia mat
knuppels en traangas bestMlden is). Maar zij gaan er vanuit dat geweld
gebruik altijd ten nadele van de akb en haar doelstellingen uitwerkt.

iJ it heeft een 'praktiese' en een ·'eth:Lese· kant [waarmee we niet w111en
suggereren dat dit twee verschillende werelden zijn). GBweldgebruik
wordt mede afgekeurd omdat dit in strijd is roet kenlllEilrken van het voorge
stane maatschappijtype. Verder biedt geweld. noe defensief ook bedoeld.
tie staat een geschikte legitimatie voor verdere eskalatie en krijgen
k.rimineliseringsstrateg1eSn meer kans. ·~l eze oilsteU1ng 1s in qe loop
van de tijd door het LEK 1ngen~~n,

Gezien de grote omvang die de akb heeft aangenomen is een kriminali
sering van de gehele beweging moment.eel onmogelijk. Vanuit de staat wordt
dan ook de verdeeldheid bi nnen de ar-tl Ilangegrepen Olh een onderscheid
u, :naken tussen de 'echte verontrusten' en de 'raddraaiers'.
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Oe akb heeft de afgelopen tien jaar een grote diversiteit Ban
aktiemiddelen te zien gegeven. Van klein tot zeer grootschalig. Het
waren de demonstraties van de ekb (Kalkar(2x). Almelo. Wyhl. 3rohnde.
Melville en ande~eJ die. voor het eerst sinds de Vietnam-ekties
weer tienduizenden mensen op de been brachten. Oe grote landelijk
en internationaal opgezette akties zijn in het algemeen objekt
gericht: bij de kerncentrales zelf. Daarbij kan worden onderséheiden
tussen demonstreties en terreinbezettingen met een 'syrnboliess'
funktie en pogingen om 'effektief' het draaien van centrales stil
te leggen. Met name de laatste aktievorm is in hoge mate objekt
geriCht.
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2.4. Vergelijkin~en

Op de vraag of gesproken kan worden van 'nieuwe sociale bewegingen'als
uitdrukking van een nieuw type maatschappij en met een veranderde funktie.
daarbinnen. kan pas ,antwoord worden· gegeven nadat die andere sociale be
wegingen ineen bredere maatschappelijke .kontekst zijn geplaatst•.
J aarmee zullen we ons in het derde hoofdstuk bezighouden.
Met deze paragraaf willen we de overgang voorbereiden ven het maer empirie
se naar het meer beschouwende deel. Ze bestaat uit een s!'RlBnvattende ver
gelijking vands drie sociale bewegingen aan de hand Van de onderscheiden
kenmerken.

.. ~ .. '.,
ot .".''''-~''.' '<' ., ....~

2,4.1. Maatschappij-analyse

Opvallend is dat de kapitaal
arbeid tegenstelling ~or geen
van de bewegingen uita~reid

aan de orde wordt I'steld.
Er is bij ant1-~ernenergiebe·

weging, OnkrUlt en kr8kers~l

sprake van aen vll'rb~l anti"
kapital1slile liIlIi!\T veel vElrder
dan een ~nal~se van de ver
schillendE!' lobtiy' s komt het
over hEft l!lgemeen n:Let. Het
IKV maakt expres geen anti
kap:Ltallstlese analyse hcewel
ze.niet om.de relatie tussen
k/!pitl!I1erna en mil1télrismli
heen lijkt te kunnen. (217)
Je .maatschappij-analyse van
Onkruit'lars,. akb-bssisgroep
leden en krakers heeft als
gemeenscha~lijkkenmerk
dat de samenleving verdeeld
lijkt in een technokraties/mi
litaristies blok aan de ene
kant (toegedekt door parle
mentaire organen e.d.l en eBn
domgehouden bevolking aan de
andere kant. Qeze ontwikkeling is wellicht te keren maar er is geen sprake
van zekerheid van een goeds afloop. 0 e kleine groep bewusten komt telkens
nieuwe konfliktpunten tegen die ze moet aanpakken. LEK en IKV zien ook
wel een autonoom groeiende techno- en burokratie die de ontwikkelingen op
hun gebieden een eigen dynamiek geven,maar zien de centrale tegenstelling
toch vooral in een verkeerd beleid ten aanzien van resp. energie en bewa
pening.
Bij Onkruit speelt de seksen-tegenstelling een grote rol, zowel in de
analyse van het onderwerp (militarisme=mannenmacht) als in de verhou-
ding tussen mannen en vrouwen in de beweging zelf.
Dit laatste aspekt komt ook naar voren bij de basisgroepen van de akb
en in de kraakbewèging. Het LEK en het IKV besteden niet of in mindere lIBte
aandacht aan seksen-tegenstellingen.
Ooor geen enkel (deel) VBn de oawegingen wordt het proletariaat. noch mei).
een kleine noch met een grcte p (218). beschouwd als belangrijke drager
van maatschappelijke veranderingen.
Een goede relatie met de vakbeweging w~rdt door de meeste groepen wel
belangrijk gevonden, hoewel bijvoorbeeld de kraakbeweeing en de basis
groepen van de akb zich hier niet over uit laten. Met name het IKV en het
LEK hechten belang aan een bordgeno'ltschap nlet de vakbeweging.
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Voor het IKV is de vekbeweging niet zozeer een klasse-organisatie maar
de arootste' organisatoriele eenheid van 'gewone mensen'. Voor het overige
wordt door geen van de organhaUes en bewegingen duidelijke .groepen, ge
noemd die speciaal ,'geschikt' zouden zijn hun maatschappelijk verzet te
ondersteunen. Ze appelleren allemaal aan 'de bevolking' die in principe
mobiliseerbaar lijkt voor hun doelstellingen. Hoe redikaler de stand
punten vanrdelen van) de beweging. bijv. Onkruit. krakers, hoe minder
ze om zich heen lijken te kijken naar potentiële bondgenoten en hoe dui
delijker wordt dat de groep mede-veranderaars beperkt 1s.
Oe inschatting van de eigen invloed varieert ook nogal; aan de ene
kant zijn radikaleregroepen als krakers, Onkruiters en basisgroepen,akb
'ers overtuigd van het ~eit dat, als iets invloed hee~t dat dat hun
manier van aktievoeren is, aan de andere kant zijn ze somber over wat ZB
feitelijk weten te veranderen gelet op de sombere maatschappelijke
situatie, die om diepgaande verandering schreeuwt. Deze groepen zijn ook
pessimlsties over hun eigen invloed op een bepaald terrein. omdat ze er
vaak \lan overtuigd zijn dat zaken pas kunnen veranderen 'wanneer er nog veel
meer in de maatschappij verandert) zij beschouwen de maatschappij als
é'n samenhangand onderdrukkingssyteem.· LEK en IKV lijken in zekere zin
optimistieser over wat ze bereikt hebben en kunnen bereiken; deelsuksessen
op hun. gebied via hun strategie, zien ze als reUle mogelijkheid zonder
dat eerst de hele wereld op zijn kop moet.

2.4.2. ~ott§b'@ld

Zowel IKV als LEK huldigen de opvatting dat het mogelijk is om door
bèinvloeding van de staatsapparaten en vertegenwoordigende lichamen tot
een ander beleid te komen op hun gebieden. Hierbij hebben beiden wel oog
voor de verwevenheid ven staat.apparaten en etoomlobby en de enorme
belangen die met kernenergie en kernbewapening gemoeid zijn. Oe staat
wo~t niet (enkel) naer hear repressieve kant beoordeeld I door IKV en

lfK georgani.eerde akties hebben tot nu toe niet geleid tot botsingen met
M.E. of leger.
Dit hangt weer samen met het rnog) niet voeren van direkte akties door
LEK of IKV. Zij voeren buiten-parlementaire akties en zijn altijd direkt
of indirekt gericht op de beinvloeding van parlementaire organen., wier
recht om het beleid, te maken zij niet betwisten. Hun vertrouwen in de
parlementaire demokratie is wel verminderd, mear mede door hun band met
politieke partijen is deze zeker nog niet verdwenen. In het LEK zel~ par
ticiperen linkse politieke partijen en door informatie en mobilisatie
probeert het LEK ook parlementaire meerderheden te helen; Het IKV
bestaat niet uit en is ook niet speciaal gericht op linkse partijen.
De kleine linkse partijen steunen hesr al. dus zij koneentreert zich op
het centrum van de politiek.
Dit alles in nogel scherpe tegenstelling tot krakers, het merendeel van
de basisgroepen akb en Onkruitersl zo ze nog enig vertrouwen hebben in
partijen dan zijn dit de kleine linkse. Maar ook hun krediet is (bijna)
op omdat grote groepen krekers, anti-militaristen en Dodewaard-gangers
het recht van vertegenwoordigende lichamen principieel aanvechten.
Zij zijn immers niet meer dan het mistgordijn van een repressieve staat
die de belangen juist die~t van militaristen, kapitalisten en spekulanten.
Daarom wordt het recht geBist (en genomen) om zelf te beslissen over
hoe je woont. hoe je je in veilige energie voorziet an het militarisme be
strijdt, Daarbij heb ja gean partijen nodig en is de staat je tegensta"der.

2~. 4.3 •. Strategie

Natuurlijk hendel en alle organisaties en bewegingen vanuit opvattingen
t.a.v. strategie. Onze indruk is dat IKV en LEK daarbij behalve een korte
termijn ook een langere termijn strategie ontwikkelen verschillende
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fasen - waarbij de parlementaire •verta ling , van een meerderheid van de
bevolking tegen kernenergie of kernbewapening een grote rol speelt.
De akb-basisgroepen, Onkruit maar ook krakers voeren steeds prikakties
uit die hun doelen moeten verduidelijken en/of verwezenlijken. Hierbij
maakt het onderwerp nogal wat verschil uit: krakers kunnen in één keer
sukses behalen en hoeven 'alleen' op stedelijk nivo een strategie te
ontwikkelen in antwoord op het overheidsbeleid.
Noch akb-basisgroepen, noch Onkruiters formuleren uitgebreide altema··
tieven - utopieên -, ze doen frontale aanvallen op de huidige maat-
schappij. Krakers bieden in hun handelen wel een alternatief voor een
falend gemeentelijk beleid maar (pas) langzamerhand leidde dit tot een
principiële kritiek op het hele stadsvernieuwings- en volkshuisvestingsbeleid.

IKV en LEK funderen hun kritiek juist made in alternatieven, maar ook zij
zijn vaak gedwongen tot reaktief handelen door allerlei overheidsbeslis
singen.
We konstateerden al dat IKV en LEK een buiten-parlementaire strategie hante
ren maar zich wel bezighouden met {ideeên rond) burgerlijke ongehoorzaam
heid. Oe overige bewegingen zijn geëvolueerd van bUiten-, via non- naar
anti_parlementair, tenminste de hoofdstroom van deze bewegingen.
De meeste organisaties werken samen met andere groepen en zoeken bewust
naar verbreding van hun draagvlak.
Het IKV is hiervan wel het duidelijkste voorbeeld, maar ook de hele anti
kernenergiebeweging legt verbanden met bijv. de anti-kernwapenstrijd.
Door de vele kontakten tussen delen van radikale bewegingen en personen die
zowel in akb, Onkruit als kraakbeweging aktief zijn, stelt de verbreding
van de strijd op é~n. terrein. naar het andere kwantitatief niet altijd even
veel voor. Kwalitatief komt ·het neer op een verbinding van oe strijd voor zelf
beschikking op veel uiteenlopende terreinen.(zie ook 4). Ooor het bewuste
streven van IKV en LEK naar meerderheidsposities. richten deze zich vaak
op grotere·organisaties die (ook parlementair) politiek wat in de melk te
brokkel2fl hebben.
Dit werkt ook door naar de mate waarin men de bevolking wil bereiken en
ook werkelijk bereikt. Iedereen hanteert het diffuse 'bevolking' - of
'gewone mensen'-begrip.
Het LEK (vgl. Almelodemonstratie 1978) en IKV (vgl. munitietreintrans
porten 1982) waren soms bereid om hun opstelling te matigen of eigen leden
tot de 'orde' te roepen om maar zoveel mogelijk mensen bij de af<.tiviteiten
te (blijven) betrekken. Onkruit, krakers en akb-basisgroepen zullen niet
snel geneigd zijn hun eisen te matigen of aktievorm te ·verzachten'·,
Dit laatste betekent niet dat ekb e.d. geen oog zouden hebben voor het ef
fekt van hun handelen, maar ze wegen niet alleen het korte termijn !schok-Je:f-

Tekt af maar ook het perspektief van deze vormen van verzet dia mensen wakker
houdt en tot nadenken stemt/zou moeten stemmen.

2.4.4. Onderwerp en doel

Zowel woningnood als oorlog hebben er door de eeuwen heen bestaan. Pro
blemen met de energievoorzienin~iSnlnietalleen iets ven deze tijd. Toch
richten de door ons bestudeerde hewegingen zich wel op tijdgebonden en dus
nieuwe problemen. Voor de vredesbeweging geldt dit eigenlijk nog hat
minst. Hoewel kernbewapening een nieuwe fase is die principieel ver
schilt van de 'fasen v6ór het atoomUjdperk, is het verzet van het IKV en
Onkruit hiertegen niet het eerste. We schreven 1n 'de geschieden1s' el
over bijvoorbeeld de Ban-de-bo,n-beweging. Ook Dnkruit is geen nieuw feno
meenl zij lijkt bijv. veel op het IAMV. (219) Beiden spelen natuurlijk
in op de allerlaatste ontwikkeiing op (para-Jmilitair gebied.
Verzet tegen de wonlngMod in deze gepolitiseerde zin als de huidige
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kraakb~1eging zijn we de laatste tientallen jaren niet 1n daze mate
tegengekomen. Het soort woningnood is natuurlijk ook onvergelijkbaar
met dat van voor en vlak na de oorlog, de onrechtvaardige verdeling
van woonruimte is echter een oud probleem.
Oe akb is een beweging die wel sterk gebonden is aan moderne techno
logiese ontwikkelingen. Zij is ook de eerste beweging die zich tegen
de verspreiding van •vreedzame , kernenergie op deze (massale) wijze
verzet. Zij politiseert hiermee een gebied dat enkele decennia min
of meer a-politiek leek te zijn.
Naast deze betrokkenheid op bepaalde onderwerpen hebben delen van be
wegingen echter ook nog verderliggende doelstellingen. Dit komt voor
al naar voran bij akb-basisgroepen. Onkruit en de kraakbeweging. In
de beschrijving van de verschillende bewegingen hebben we al citaten
weergegeven waaruit bleek dat kraken meer is dan het kraken van een
huis~ 'Oodewaard" meer is dan het blokkeren van een kerncentrale
etc.: het gaat om een andere manier van leven waarin jezelf beslis
singen neemt over zaken die je aangaan; waarin je de· strijd àanbindt
met de onrechtvaardigheid op vele gebieden van de maatschappij.
De deelnemende groepen zijn dan ook vaak dezelfde, lijkt ons.
Bij het IKV en LEK lijkt dit door ons (niet negatief bedoelde)
'totalitair' genoemde·kerakter in mindere mate aanwezig. Oe strijd
tegen kernenergie of kernbewapening is hier voor veel aktivisten niet
iets wat je totale leven beheerst en bijv. dir~kt invloed heeft op
je manier van leven. Vaak beperken deze aktivisten zich (hoofdzake
lijk) tot hun ene onderwerp , ofwel uit pragmatiese overwegingen.
ofwel omdat het probleem geisoleerd benaderd lijkt te kunnen worden.
Het· gaat hierbij overigens vaak. om een gradueel verschil.
Totale maatschappijverandering als doel komen we vooral tegen bij
de drie eerstgenoemdenterwijl LEK deze in mindere mate als doel for
muleert. laat staan het IKV.
Deze beoerkte·of verdergaande doelstelling hangt nauw samen met de
"~atschappij- en staatsaanalyse die gemaakt wordt maar ook. met een
aantal strategiese overwegingen. De politieke radikaliteit van IKV'ers
of LEKkers hoeft niet minder te zijn dan van bijv. een Onkruiter.
':e1 zal het geloof in een parlementaire weg naar verandering over
het algemeen wat gl~ter zijn.
',Ie weze!"l al op het sterk op maatschappij-verandering gericht zijn
van LEK en IKV, zij het op hun ak.tie-gebieden, iri vergelijking met
de minder sterke geric~theid op verandering van individuen in de
beweging. Natüurlijk heeft deelname aan bijv. de IKV-kàmpagne wel
effekt op iemands leven maar is geen doel hiervan.
;:linnen Onr,ruit krijgt het j.ndividuela van "de 'oorlog ài'm de corlog'
,,',eer nadrUK. Het kreken heeft ook direk.t invloed op iemands leven.
Bij de akb-basisgroepen ligt dit wat lndirekter en hangt hier o.a.
samen met de in dit deel van de akb gebruikelijke organisatievorm.

1,4.5. Organisatievorm-Ceze is bij de ak~baslggro9psn. krakers en Onkruit basisdemokraties.
Dit heeft zowel principiAl~ redenen als prektiese. OnKruit is een
Kleine beweging die slagvaardig moet kunnen optreden in verschillende
plaatsenl de afdelingen handelen autonoom. Er is wel sprake van lan
delijKe overleggen waar soms Dok gemeenschQPpelijke aktiviteiten uit
rollen. maar deze worden nooit van boven-af gedikteerd.
\lael ,.,rak,ers ",-onen in {woon/basis·- )groepen bij elkaar. Oe kraekbewe
g.:ing van een plaats wordt gevonnd door een heel netwerk van groepen.
waarbij in g,otere plaatsen de nadruk op het w1jknivo ligt.
Akbbasisgroepen vallen nogal eens met kreakgroepan semenl ze zijn ook
georgeniseerd vanuit het idee van vertrouwen in en vriendschap met
de mensen met wie je samen aktievoert.
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Ooor de nadruk die bij alle drie ligt op het basis-nivo. op ieders
verantwoordelijkheid en de verbondenheid met elkaar die uit deze or
ganisatievorm voortvloeit. is er sprake van hechte bewegingen.
Bij het IKV is dit minder het geval. Natuurlijk bestaat ook hier een
verbondenheid met elkaar door het gemeenschappelijke doel. maar er be
staat een grote afhankelijkheid van het centrale nivo. Kernen zakken
(soms) in elkaar op het moment. dat stimuli vanuit het centrum ontbreken
of komen in de problemen wanneer de aksenten van de landelijkekampagne
niet samenvallen met plaatselijke aktivteiten.
Het LEK valt een beetje buiten dit verhaal omdat het alleen een overleg
is van toppen van organisaties. Bij akties wordt een beroep gedaan op
de basis vande deelnemende organisaties. Deze werkwijze impliceert een
nogal centra1istiese besluitvorming.
Het IKV kent een hoge mate van institutionalisering. Hierbij moet wel
onderscheid gemaakt worden tussen de periods v66r·en na 1977.toen de
kampagne werd gestart. In de tijd voor 1977 was ze in zekere zin meer ge
insti.tutionaliseerd dan na 1977 toen er.hcmderden kernen in het hele land
ontstonden. Deze ontplooiden allerlei akt!viteiten,meestal wel in de lijn
van de kampagne maar soms ook naar, eigen inzicht en op eigen initiatief.
Het IKV is nog wel het meest geinstitutionaliseerde deel van de vredes
beweging.met een {betaald} sekretariaat.kernenbegeleiders,een ver vooruit
geplande kempegne enz. Ook de band met de kerken stimuleert de institutio
nalisering.
Onkruit.akb-basisgroepen en krakers hebben een veellossere organisatie.
Ze kennen geen ecnte vrijgestelden (wel full-time aktivisten) en hebben
een veel minder voor de toekomst vastgelegde aktieplanning. De organisa
tie van de informatiestromen komt bij deze groepen ook moeilijker op gang
omdat er geen landelijk apparaat bestaat I alles gebeurt op initiatief van
lokale groepen. Door de groei van de beweging dringt de noodzaak van goe
de informatieuitwisseling zich wel steeds meer op en we zien dan ook bv.
in de akb een bloei van blaadjes. Door de vermenging van aktieterreinen
komt de~nformatie uit verschillende bewegingen in dezelfde bladen terug.

Met name het IKV houdt zich verre van 'illegale' aktiviteiten en vorman
van burgerlijke ongehoorzaamheid worden alleen onder zeer stringente voor
waarden geakcepteerd. Het LEK heeft hier minder moeite mee.maar heeft tot
nu toe zelf geen illegale akties opgezet. Voor Onkruit krakers en akb-bg
is de vraag naar de (ilJlegaliteit van .de.aktiemiddelen niet zozeer van
belang bij de keuze ervan.Zij zullen altijd de vraag stellen wie dan wel
bepaalt of iets legaal dan wel illegaal is.
Het probleem van geweldloos en gewelddadig speelt een grotere rol. In al
le drie de bewegingen hebben zich hier eindeloze debatten over afgespeeld.
Hoewel het moeilijk is een èlgemene konklusie te trekken lijkt het er op
dat het principieel geweldloze standpunt het onderspit heeft moeten delven.
Bij LEK en IKV ligt dit anders. Deelnemende organisaties in het LEK en
kernen van het IKV zullen in het algemeen een principieel geweldloze OP
stelling kiezen.
Binnen elke beweJing bestaat een grote variêteit t.a.v. de schaal van ak
tiviteiten.20 was het IKV een organisatie die. tot 21 november gekenmerkt
werd door kleinschalige aktiviteiten.vergelijkbaar met Dnkruit en krakers.
Maar beide groepen zijn de laatste tijd enkele malen de ~traat op gegaan
in reaktie OP overheidsoptreden of overheidsplannen.
Er bestaat variatie in de mate van k.lein- en grootschaligheid in aktievormen.
in het al dan niet gericht zijn op messa-mobilisatie. IKV en LEK onder
scheiden 2.ich dan van de anderen door hun sterke geI:ichtheid op de 'meer-
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der.he1d van de bevolking'. Onkruit en krakers hebben dit veel minder.
in hun eigen akties is g'en sprake van massa-mobilisatie als doel
stelling. Oe akb-basisgroepen nemen hier een tussenpositie in, Ze heb
ben een enorm potentieel aan aktivisten maar door de gekozen aktie
vorm kan dit niet geheel benut worden. Blokkades kunnen moeilijk door
tienduizenden worden uitgeoverd. demonstraties na aTloop ervan wel.
Krakers, Onkruit en de gehele akb zijn sterk objektgericht. Alleen
het IKV lijkt zich wat dit betreft te onderscheiden. Natuurlijk
demonstreert zij ook wel bij legerplaatsen waar (vermoedelijk) kern
koppen liggen. maar haar ~kties zijn nadrukkelijk geadresseerd aan de
volksvertegenwoordiging en minder objektgebönden. zie bijv. de 21
november demonstratie.

2.4.7. Hsluitend

De OlIel'l!lBn1ccmeten van de 'IVIdikale' stl'Ollflngen binnen dB t:b!ie ge_
ZllSeeNs bft7egi.ngen lIijn gl'OOt. Deae gzooepen 'skoren' op dB vel"
sc1riZZe1tds kenmel'7cen op ongeveel' gel:l;j7<.e "njse. IKV en LEK. dw
ondel'Ung wel' in beZang1.'ij7ce oplllichten van eZkaar tlend'hiUen. vat.
Zen butun dit patroon.
TJe VOOl'Zopige konkltuJie die we kunnen ma1cen op basis van dB ge
pleegde analylJe8:
- een kraker ie meel' vemant met een vzoedBlJst1'ijder van OnToouit dan
e.n lJNassstl'ijdBl' van het IKV dat is. ofte!llel
- in alg8menerre t:e:mren: bi1lltS7l dB dMe ve:rschUlende soaiaÜJ bewe
gingen die we onder' dB losp hsbbsn genomen. bestaat een aekerre hste
1'O{jeniteit t.a. v. as dool' ons gebl"Uikte kenme1.'ken. Dle hete1'O{jeni
teit ie het gl'OOtet in de vrredesbeweg;,ng en het kÜJinet in de 1cNak
beweging. E'P bestaat een rretatief homogene 'radikale' stZ'Oming die
sich in atle geanatyseel'à.e bft7egingen manifesteer't.
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"Definitief te bNlcen met as ,sstmtiaZist1.sche ltlBt<lflJsiaa van
dia ' loop as'J' gBechillàlanie' en III(Jt vo~n van wte1'lBchqppe
Uikhsid die .iah opwl'pt a1.B 'dia abBO~ute l4am'heid' van eBn
hietonsch p'J'O<JIIS~ ~n ;aij p1'B tendlae'J't dia noodlllake Zijlce
i.cop te kuImen voo'J'spe1.1.Bn." (0)

HOOFDSTUK 3. sa cr.eLE BEWE.GINGEN IN PER SPEKTIEF

3.1. Inleiding

In dit hooi'dstuk gean we in op het bijvoeglijk na_oord 'niBU1I1' voor
het begrip sociale bewegingen. Wasrom en in hoeverre is het terecht om
van'nie~e sociale bewegingen' te spreken? We beschouwen deze vraag niet
als een taalkundig probleem, het gaat niet om het formuleren van een
fraai ogende definitie of' iets dergelijklI.• Waar het wel omgaat is de
vraag hoe bewegingen. zoals de drie die in ·het tweede hoofdstuk zijn be
handeld. verschillen ten opzichte van endere bewegingen en hoe dit samanT
hengt milt lllllatschappel1jke verendsringen. OT men san de tUel 'nieuwe
sociale bewagin.' wil verbinden is een zaak van sekundai, belang.

Het hoofdstuk is ale volgt opgebouwd:
In de volgende paragraaf 13.2.) proberen we het nieuwe vsn de tegen
woordige sociale bewegingen op te sporen middels een vergelijking van
de kenmerken van deze bewegingen met kenmerken van de 'oude' arbeic:lers.
beweging. Voor wat betreft de nieuwe bewegingen steunen we daarbij oP de
analyses in het vorige hoofdstuk.
een andere kwestie waarover duidelijkheid geschapen moet worden als het
gaat om 'nteuwe sociale bewegingen" betreft de verhouding tussen deze
bewegingen en de maetschappij. ABn de bespreking daarvan zijn de para
grafen 3 t/m 6 gewijd.
In 3.3. bekijken we enkele theoria§n over de relatie tussen sociale bewe
gingen en maatschappelijke veranderingen. we gaan daarbij met name in op
Touraine en Gorz. Hun theorieIn worden globaal weergegeven en op hun
waarde geschat. We hebben juist deze schrijvers uitgekozen omdat beide
nogal radikeal breken met oudere Illllrxistiese konseptilils en de 'nieuwe
sociale bewegingen' een kwalitatief nieuwe positie toe wijzen als het
gaat om (mogelijkheden van) maatschappelijke verandering.
Onze eigen analyse komt niet ~eheel) met dia van beide Fransen overeen.
Wij proberen de 'nieuwe sociale bewegingen ' op drie nivoes met maatschap
pelijke ontwikkelingen in verband te brengen. Dat geschiedt in even zo
vele paragrai'en.
Par. 3.4. bevat een analyse van de keynesiaanse staat, zoals deze na de
tweede wereldoorlog tot ontwikkeling is gekomen. In par. 3.5. gean we in
op de krisis van deze staat en 1n par. 3.6. op de relatie tussen de ar
beidersbeweging en de keynesiaanse staat. WW proberen vanuit alle drie
invalshoeken greep te krijgen op de vraag naar ontstaan en betekenis van
de 'nieuwe sociale bewegingen'.
Oe verschillende lijnen die in dit hooi'ostuk uitgezet worden zullen in de
slotparagraaf ~.7.1 naar elkaar toe gebogen worden. Daar worden onze
k.onklusiss samengevat en wordt gepoogd esn antwoord te g1i!ven op de 'ham'·
vraag': in hoeverre en in welke zin vormen.de bewegingen van het soort dat
1n het tweede hoofdstuk is beschreven een nieuwe. andere fase in de
geschiedenis van de sociale strijd; met andere woorden. op welke wijze
valt het begrip 'nieuwe SOCiale bewegingen' te onderbouwen en te legiti
meren:
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3.2. VaraeliJkln, oud en nIeuw

In deze peregrellf wIllen we lngeen op de vrllllg in hoeverre de' skors'
door de huidige sociale bewegingen op kenmerken die we hebben onder
scheiden nieuw is.
am die 'nieuwheid' te achterhalen zouden verschillende werkwijzen kunnen
worden gevolgd. Te denken velt bijv. aan een vergelijking van de huidi
ge met de vroegere vredesbeweging. Ook zou kunnen worden vergeleken
tussen de hedendeagse bewegingen en de vroegere anarchist-iese beweging.
Oet zou heel leuk zijn, maar dat valt buiten het tijdsbestek dat we
hebben met dit werkstuk. Het verzemelen van historiese gegevens uit
prilllllirs bronnen - dllt een dergelijke opzet met zich mee zou brengen 
is te tijdsintensief.
In plaats dllllrvan willen we ons baseren op sekundeire literatuur. Deze
is t.a.v. de globale geschiedenis van de arbeidersbeweging ruimschoots
voorhanden.
Neest deze pragmetiese overweging ligt het in de lijn van dit werkstuk
om bij de vergelijking de arbeidersbeweging ta betrekken.
"Soaia~ ist Emanaipationsbewgung" , zo stelde Hoi'lMnn in zijn
'Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und 20. Jehrhunderts'.
(1) Mst Sozialbewegung doelde hij op de arbeidersbeweging. Volgens
Harmeen (2) maakte Hoflllllnn zich het hiermee wel erg gemakkelijk. Harmsen
wijst op afscheiding, réveil. doleantie en fascisme. waerlllln het karek
ter van een beweging niet kan worden ontzegd. Emancipatiebeweging is dus
een enger begrip den sociale beweging. Harmsen ziet wal aen relatie
tussen emancipatie - en erbeidersbeweging. zij het met nuances.
"Als socialistische arbeide1"BbtMeging 1a'i;jgt de belJrijdingsst7"Î;jd 1JaI'I tk
arbeias7'Bklaese een duUl'aame oroganisato7"Îsche gestalte, !JH1I:U'Ói;j bewe
ging. ve7'BtaJode tot pure oroganisatie en waazobi;j het emanoipatiestN1Jen
vel'echPaalas doOl' sion. neer te leggen bij as bes ta'ande eigendomsver
houdingen in as produktie en sion. te beperken tot een bil;T.i;jker vel'
dtiUnq 1JCDJ as geprodu~rde goeasl'8n of te be&ti;jllen diensten." ($)
tonder ons geheel in Hoflllllnns bondige formulering te kunnen vinden gaan
wij er van uit dat de arbeidersbeweging in verleden en hedeo een aan
tal emancipatoriese kenmerkeo had en heeft.
Een laatste overweging om een vergelijking te trekken met de arbeiders
beweging heeft 1:e maken met het feit dat anderen die iets over de
nieuwheid van bewegingen willen) zeggen, dit ook doen~

Met name de in dit hoofdstuk uitgebreid Ban bod komende auteurs Toureine
en Gorz zetten arbeidersbeweging en 'nieuwe sociale bewegingen' tegen
elkllllr af. Een kritiese beoordeling hiervan is alleen mogelijk door
ook ons empiries materiaal over deze bewegingeo te vergelijken met
kenmerken van de arbeidersbeweging.
Bij de vreag hoe we de vergelijking tussen de 'oude' arbeidersbewe
ging en de 'nieuwe' sociale bewegingen precies moesten uitvoeren,
stuitten we op enkele problemen.
Het is eigenlijk niet mogelijk om over 'de' arbeidersbeweging te spreken.
althans niet over een homogene maatschappelijke beweging. De verschillen
en tegenstellingen binnen de arbeidersbeweging zijn enorm: per land.
per bedrijfstak/beroepsgroep. per historiese periode enz.
om een enigszins samenhangend beeld te krijgen van de arbeidersbeweging,
zodat het mogelijk wordt de zes kenmerken er op toe te passen. is het
nodig om af te zien van heel veel ernpiriese verschillen. Maar daarmee
belenden,we op een zo hoog abstraktienivo dat een vergelijking met de
relatief konkrete behandeling van de sociale bewegingen ~oofdstuk 2)
een moeizame operetie wordt.
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Bovendien is er dan noodzakelijkerwijs sprake van een eenzijdige en daarom
slechts in beperkte mate geldige behandeling van de arbeidersbeweging.
Daarnaast geldt dat. waar we ons t.a.v. de drie bewegingen wel op eigen
onderzoek kunnen baseren. onze ideein over de arbeidersbeweging berusten
op sekundaire bronnen.
Oe afstand t.o.v. de empiriese realiteit is nogal groot en dit leidt ertoe
dat onze eigen interpretaties en opvattingen een navenant groter gewicht
in de schaal zullen leggen. ~t ontbreekt ons aan de ruimte om de 'kleur'
van onze opvattingen uitvoerig te rechtvaardigen. Wij vragen de lezer/es
begrip hiervoor.
Hoewel we ons van de genoemde problemen bewust zijn lijkt. het ons teeh
mogelijk o~ een globale vergelijking uit te veeren die wel relevant.isen
met name kan.dienen voor sen mogelijke verheldering ven het nieuwe van de
'nieuwe sociale bewegingen'.
Om tot een voor onze bedoeling.hanteerbare opzet te komen:
- gebruiken we een ideealtypiese benadering van de arbeidersbeweging, be
nadrukken enkele voor onze vergelijking relevante kenmerken en pretende
ren niet een beeld te geven van de arbeidersbeweging als geheell
- koncentreren we ons ep een deel van de arbeidersbeweging, te weten die
stroming die zich in de loop van de,tijd heeft geOriënteerd op min of meer
marxistiese ·uitgangspunten•. Om ~en samenhangend beeld te kreeëren van de
opvattingen in deze stroming laten we ons niet weerhoUden 'door landsgrenzen,
waar het oversteken daarvan zinvol lijkt. De diskussie over de relatie
tussen 'oUde~en 'nieuwe' sociele bewegingen wordt tenslotte eok
internationaal gevoerd en dit heeft haar onvermijdelijke doorwerking in
dit hele deroe hoofdstuk.
De inperking tot de min of meer marxist1eae stroming in de arbeidersbewe~

ging lijkt ons relevant:
- de afata~ tussen ~eze stroming en de 'nieuwe sociale bewegingen' ls
naar vernoud~ng klein: we hoeven niet te vergelijken tussen twee in vrij
wel alle opzichten verschillende bewegingen. met name is de overeenkomstig
heid dat beide (zijn blijven) streven naar vergaande maatschappijver
anderingen,
- in de theorievorming over de 'nieuwe sociale bewegingen' wordt de ver
houding met de op het marxisme gBÖriênteerde delsn van de arbeidersbeweging
centraal gesteld.

Op een konsekwentie van het verengen van arbeidersbeweging tot een be
Paalde stroming ervan moet hier worden gewezen: kenmerken van huidige
bewegingen die t.o. v. deze strom1ng 'nieuw' zijn werden hieronder. ook
als 'nieuw' aangeduid. Dit betekent uiteraard niat dat 'nieuwe' ken
merken ven bewegingen nog niat eerder in bijv, andere delen van de
arbeidersbeweging zijn voorgel'>omen. \'!at name kunnen parallellen worden
getrokken met de (vroegere) anarchistiese beweging.

In het volgende wordt de vergelijking uitgevoerd, een de hand van zes kIiIn
merken die we ook t.e.v. de analyss van de bewegingen in hoofdstuk 2 heb
ban gebruikt. Daarbij' zal, wat de arbeidersbeweging betreft, vooral veel
aandacht aan de. maatschappij-analyse geschonken worden. Vdor wat be-
treft de 'nieuws' bewegingen zal de vergelijking berusten op'de analyse
in hoofdstuk 2 en vooral de samenvatting daarvan in 2.4.



~99-

3.2.1. Maatschappij-analyse

Oe min of meer merxistiese maatsèhlilPpij-opvatting die in de 'oude' ar
beidersbeweging vele jaren lang dO/llinant is geweest heeft aen het eind
van de vorige eeuw vorm gekregen in de toenmalige sociael-demokratie.
in dB eerste· plaats in Duitsland. niet veel later in de andere kepita
list1esll lenden.
Dit marxisme werd gekenmerkt door mechanicisme. de opvatting van het pro
letariaat els revolutionair subjekt,en ekonomisme.

a. msohanioisms: met neme de opvatting. dat de kapitalistiese maatschappij
zich noodzakelijkerwijs ontwikkelt in de richting van een socialistiese.
De wetmatigheden van het kapitalisme werden gezien als onvermijdelijkheden.
voortvloeiend uit de struktuur van de produktiewijze zelf. Oe ideoloog/
theoretUlls die het duidelijkst met deze gedachtengang is verbonden is
Keutsky. (4)
Oe mechanicistiese maetschappijtheorie sluit een bij teksten van Marx
over ekonomiese ontwikkelingen, zoals de periodiek terugkerende krisis
van het kapitalisme. de wet van de tendentieel dalende winstvoet. de
theoriBln over koncentratie en centralisatie van de ekonomie. Gl
Deze machanicistiese kijk had belangrijke politieke 'voordelen';
- het funktioneerde als een ideologie waaraan de massa van de
sociaal-demQkratiese arbeiders een 'rotsvast' vertrouwen kon ontlenen:
de komst van het socialisme is enkel een kwestie van tijd. Dit geloof
heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld bij de verdere uitbouw
en groei van de sDC1aal-demokretiese arbeidersbeweging. (Sl
- de mechanic1stiese idee'n over de .kapitalistielle maatschappiJ nebben
een ektieve partijpolitieke en vakbondsopstelling niet belemmerd. uit
zonderingen daergelaten.(71 Integendeel. de west-europese arbeiders
beweging aan het begin van de eeuw was zeer militant: vakbondsstrijd.
akties voor het algemeen kiesrecht, anti-oorlogsstellingname (tot
1940), fabrieksstrijd. scholing en vorming waren terreinen waarop ZB
aktief was.
08:1:e strijd van alledag. gericht op praktiese en korte ternd.jn verbe
teringen van de positie van de arbeidersklasse, stond van meet af aan
iri een nogal problematies8 verhouding met het verder verwijderde doel
van de socialistiese.samenleving. Over de manier waarop de omwenteling
naar .nieuwe produktieverhoudingen en daarmee de vsranderlng van het ge
hele leven plaats zou vinden. bestond geen duidelijkheid.
Dearom kon de strategie er ook niet op worden afgestemd. Dat dit veslel
niet als probleem werd ervaren, kwam voort uit de zskerheid dat de
revolutie er te zijner tijd wel komt en dat de arbeidersklasse. als
subjektieve voltrekker van de revolutie. dan wel over de middelen en
in:l:ichten zal beschikken om de socialistiese maatschappij te bewerk
stelligen en op te bouwen.
Dit betekent dat al in een vroegtijdig stadium van de ontwikkeling van
de arbeidsrsbeweging een scheiding is gekreelrd tussen doel en aktua
liteit. tussen utopie en werkelijkheid.

b. het p1'OZetaM.aat aZ8 eubjekt: niet omdat arbeiders ean hoger athies
bewustzijn hebben of intelligenter :l:ouden zijn dan anderen. maar omdat
het proletariaat als en1ge klasse in staat is en er belang bij heeft
om de maatschappelijke omwenteling te realiseren. is de arbeidersklasse
het subjekt van desocialisti8se veranderingen. fliaannate het kapita
lisme zich verder doorzet, groeit de arbeidersklasse in aantal en naar
mate de produktietechnteken verder worden ontwikkeld, groeit ze in
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bekwaamheden. Het gaat daarbij niet alleen ~ technieee vaardigheden
maar ook ,het vermogen om zelf, de organisatie van de produktie en van
het hele maatschappelijk leven ter hand te nemen. (BJ Wel'wordt een
scheidslijn getrokken tussen de wel-,en de nietcklassebewuste arbeiders.
Het zijn de eerstgenQemdend1e de feitelijke maatschappsliJ~everan- ,
der1ngen doorvoeren.,Oit wordt het scherpst uitgewerkt door Lenin met
zijn .konll~pt van voorhoedepartij : deze wordt geacht de !belangen van dG
hele arbeidersklasse te vertezenwool'digen. (Sa) .
c. ekonomisme: de opvatting dat de maatschappelijke ontwikkeling afhan
kelijk is en wordt bepaald'door ontwikkelingen in de ekonom1ese sfeer.
Politiek. ideologie, ethiek, godsdienst zijn in deze visie voldoende
verklaarbaar uit de ekonomie. KeutSky , (9) veniijst neer cijfers m.b.t.
de koncentratie in de ekonomi~. het'verdwijnen van de middenstand e.d.
om aan te tenen dat het socialisme steeds naderbij komt. In een ekonD~

mistiese kijk is de belangenstrijd op het ekonomie,se 'vlek dan ook de be
langrijkste vorm ven ant~-kapitalistiese strijd.
Een belangrijk~aC8t van ekonomistiese marxisme is de verhouding van
produktiem1ddelen en produktieverhoudingen. Oe belangrijkste tegenspraak
van het kapitalisme is die tussen de ~oodzakelijke) verdere ontwikkeling
van de produktièmdddelen en de remming die ~aarop wordt uitgeoefend door
de kapitalistiese produktieverhoudingen. Om de produktiemiddelen verder
te ontwikkelen in de richting van een steeds humanere en e~~ektievere
beheersing van de natu4%" is het noodxakelij~ en onVermijdelijk dat met het
kapitalisme wordt gebroken.
Deze onvermijdeli1kheid legt het verband tussen ekonomisme en mechanicisme;
Oe verhou~ing tussen produktiemiddelen en produktieverhoudingen wordt
verbijzonderd in de verhouding tussen arbeid en kapiteel., Dat bde
centrale maatachappeHjketegenste111ng. Oe verhouding tussen de geslechten
en ondergeschiktheidsverhoudingen 1n hst algemeen vormena~gsleid.
tegenstellingen die opgelost kunnen en :tulien worden aU de kapitaal-arbeid
tegenstelling is 'opgeheven.

Oe relatie tussen produktiemiddelenen produktisverhoudingen. zoalll deze
ln het marxisme van de 2e en de 3e Internationale werd geanalyseerd.
vormt ,een belangrijke wortel voor onder meer de opvattingen over de 'sub
jskten' ven maatschappijveranderingen. Daarom ook zullen we dit thema
hier kort uitwerken en 'in een histories verband plaatsen.

Ekskurs,'Oe relati8 tus88n'produkt1ekrecht~nBn'produkt1everhoud1ngBn

Len1n was één van de eersten dis' het rigide likonomisme een de orde stelde
en a~ef dat niet het ekonom1e8e maar het politiske moment ven doorslag
gevend belang is: "tenin vat'de revOLutionaire breuk niet 'langer op ats
ndodaakeUjk en vooraf bepaaUl punt in de ontl<ncping van 4hl enkBl.6 tegen
stetz.i.ng~ lIl2aJ' ats 8peaf.fi{iks~ 1wltiB~ Ct:mJU1'lctula'~ beeZf..sntmd bepaald
dool' een veNc1udvi.'1'19 in de kzoáchtiiWl:J.<hoUài'1'19 tu.88tm diekla8seJ1." (JO)
Alleen op grond van deze opvatting viel immers te verklaren waarom juist in
het achterlijke RUlllllnd 88n 1n hun ogen socilllistiese revolutie zich l!.on
voltrekken; nHet primaat van hetpoUtiek8 zou berJeiokt bUjVen totmses
in de ccnjU1lCtuu1'~ wMjl het e1«monMme aoubZii,'en, dcminel'en in de .
perioiûJe van stabiliteit." f11JEen werkelijk: breuk llI8t het Q!<.On0ll>1sma
maakt Lenin dan ook n1et, xeker'1n de prektiese politiek (denk ean de
beneder1'ngvan het fasèismel bleef het onwrikbère gelooi' ineen toekOlllstige
llocieUst1es!I wereld die onHerroepelijk' zou komen.' dominant. Gr13lllsci is 'én
van de eersten die de breuk mat het'skonomisme verder voltrekt:,



-101-

"Gr'amsci lJertegfml;)(}Ordigt tegeUjksl"tijd een contiTlU'tteit van en een
bl'eUk met het Zenini8me.I>ie contiTlU'tteit ie dqt;win geZegen dat hij
aanSluit bij Leni718 belangrijkste intuttie, nameUjk tiUt dat de ge
BchiedeniB niet 1JOOrtechrijdt volge718 een Bilrpele 'Logika en dat iedere
azoticulatie en breuk afhankeU;;k iB van een politieke intet"IJBntie
van het revolutionaire Bubjekt. Maar er ie ook een lnoeu'k. omdat hij
hst prinlaat van!t poUtieke niet az.Zeen voorbehoudt aan revolutio
naire· perioa.s maar de" tranefomsert tot de Vorm van azoticulatie
i1N2'haupt in iedere maatschappelijke situatie, met inbegrip !Jan pe
rioa.B van stabiliteit." WI)
Voor het. bereiken ven het socialisme betekent dit det dit ite~

gebeurt door 'BBn radikaZe breuk tiUt zou bestaan uit hst grijpen
van de macht. Zij moet het resultaat zijn van een reeks panillÏe .
bl'euksn .lMarin het gehsel !Jan krachtewrhoudingen dat in een maat
schappij beBti:r4t, get:ranefo1!'mee1'd zal lJo:ràen." (13)
SOcialisme dus niet els noodzakelijk gevolg van de ekonomiese ontwik
keling. mear els mogelijkhe.id: "VOO1' 1l0lJe1' bOlJendien aan het begrip
Bocialisme nog naaet dat van demok:ratie een aparte betekenis gegelJer.
kan lJO:rden dan toch sZecht8 aZe mogeti;jkheid die in de geschiedenis
beBl.oten ligt en niet ale een noodaa1<el.i;fke uitkomet van de ontwikke
ling van hst industri6Ze k<!Pital.ieme." (14)
Touraine verwijdert zich nog verder van de kerkvaders van het marxisme:
niet alleen worden ekonomisme. mechanicisme en evolutiedenken etc.
afgewezen. Dok het social~sme zelf moet het ontgelden. Het socia-
lisme is een gepasseerd station. Hierin lijkt hij bijgevallen te worden
door I'ndrl'i Gorz in zijn boek • Pfschèid van het proletariaat'.
Ook hij stelt dat de ontwikkeling van de produktiekrachten niet de
meierille basis vormt voor het socialisme mear enkel funktioneel is
voor de behoeften van het kapitalisme.
Oe vraag waarvoor we ons dUB nog steeds gesteld zien is die naar de
relatie tussen produktiskrachten en produktieverhoudingen, Wat is nu
dominant? En wat betekent dit voor de mogelijkheden van het socialisme
en de groepen die deze veranderingen willen en kunnen dragen?
In esn arti~el in de NBw Left Review (15) vonden we een heldere uit
eenzetting van het 'traditionele' standpunt waarinds produktis
krachten het primaat hebben en de produktieverhoudingen zich hieraan
aanpassen. Oezeklassieke positie is gebaseerd op een vijftal theses:

1) een gegeven nivo van de ontwikkeling van produktiekrachten is
slechts kombinserbaar met sen beperkte •range , van produktiever
houdingen. (compatability thesis)
2) de produktiekrachten ontwikkelen gestaag in de loop van de ge
schiedenis. (devalopmant thesis)
3) gegeven de wederzijdse beperkte kombineerbaarheid en de tendens
tot steeds verder ontwikkeling van de produktiekrachten zal binnen
bepaalde tijd een punt bereikt zijn door de produktiekrachten waar
ze niet langer kombineerbaar zijn met de produktieverhoudingen waaronder
zij zich tot dan toe hadden ontwikkeld. (contradiction thesis)
4) als dit p~nt bereikt is. zullen de verhoudingen zo veranderen dat
er een nieuwe kombineerbaarheid ontstaat. ~rans~orm&tion thesis)
S) deze nieuws produktieverhoudingen zullen optimaal funktioneel
zijn voor de verdere ontwikkeling ven de produktiekrachten. (the
optimality thesis)

We kunnen in dit kader niet alle punten van kritiek opnoemen die deze
redenering oproept. Als een van'de belangrijkste kritiekpunten wordt
in de Nsw Left Review (dns inziens terecht) de onjuiste veronderstelling

.~
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aan de kaak gesteld dat de k1asse-kapaciteiten van het pro1atariaat zul
len toenemen door de verdere ontwikkeling van de produktiekrachten. zodat
het kapitalisme haar eigen-doodgraver zlll zijn. Juist ook door het be
lang van bijv;,po1itiek en ideologie. zijn er veel faktoren die de klasse
kapaciteiten ondergraven. "Dus e~ is geen automatieseontwikketing van
'lJXJ~ing ctass capacities ' ats gevc1,g van de ontwik.k.eUnq van de pro
duktiekrachten onde~ het kapit:aUslll8. Er aijn wet pl'Ocessen aan het we~k

die ao'n ontwikkeUng steunen. :wats Man ook getoond heeft. maar e~
zijn ook (••• ) pl'OCli/ssen die het diepgaand, lJelUcht
overetetpend. tege7'D;Jlil~ken. Er is geen ade1a.late dgemene thIi/om ove~ de
baZane tuBsendeBe pl'OCli/ssen." (lS)
De lineaire ontwikkeling naar het socialisme op grond van de ontwikkeling
van de' produktiekrachten zit er dus niet zo in. De verbanden tussen belan
gen van het proletariaat en groei van haar kapaciteiten liggen niet zo
eenduidii\,dat hebben de afgelopen honderd jaar wel bewezen: "Het histo
Msch mat:eMatisme. aoots Ma= het uiteenllliltte in het VOO1'fA1()()M uit
1859 (••• ) moet lJXJMen aangevutd /IIIiIt een theoMe ove~ ktasae-kq:paciteiten.
Zo'n thePMe aal, IAlannee:r de hoofdUjnen van het weste U;jke mt:ll'Il:'isme doo:r
deBe eelibJ hBen genomen doo:rkUnkt, direkt gebaseeM moeten zijn çp een
anatyse van de ontwikkeUng van sociate pl'Oduktisve~houdingen,de staat
en ideotogie." (1?)
Deze stellingname komen we ook tegen bij een deel van de nederlandse (P en
de franse strukturalisten. die in navolging van Gremsci het aksent gingen
leggen op het politieke en ideologiese moment. "Nu is het niet voldOende.
om kMtiek te teveren çp het idee dat het ontwikkel.en van de tegenstelUngen
in het kapitaUsme noodzakeUjkel'tllijs teidt tot socialisme; het is Ook
noodaakeU;jk af te stappen van de ÇPlJatting votgens wetke de ontwikkeling
van de pl'Oduktiekl'achten onde~ het kapitatisme de voo:rt.laa2'dÈln sehept
die het veatigen ( in poUtieke stMjd) van een aociaUstische maatechap
pij mogeZiJ"k maakt. Het IJJO~ inde:rdaad steede duideUjke~ dat de ontwik
keling van de pl'Oduktiekmchten çp basis van kapitaUstische mtionaUteit
veetee:r tot de vefflietiging van de natuUl'Ujke bl'Onnen teidt en 77tlsschien
zeZfs van debesahaving. Daazoom moeten we het taatste bastion van het
ekonomtsmeomve!' haZen en het PMmaat van het poUtiske 8eZfs binnen de
ekono77tle steUen." (l8)
Dit primaat van het politieke in de ekonomie (en de vergaande konsekwenties
die dit heeft voor het perspektief van het socia1ismel spoort met het
standpunt van Poulantzas:"De eenheid van het pl'Clduktiepl'OCli/s is geba-
seem çp de eenheid van het tn'beidsp2'OCIiIs en de p1'Oduktieve:rhoudingen.
( ••• ) Delllil eenheid IJJOMt geroeal.iseerd doo:r het pMmaat van dB pl'Odu1<.tie
vel"houdingen ove!' het aJ'beidspl'008S - ove:r watao vaak 'pl'Odu1<.tiek2'aahten'
genoemd IJ10Mt en lJJaa2'ondel' dan begroepen INOMt teahnoZogie en het teahnische
Pl'OCIiIS. De visie van het t:raditionsZe ekonomisme. wetke diroekt tot
teahnicis/lllil l.eidt, is dat dB pl'Oduktisve:rhoudingen ate puntje bij .p<JI:ltt;le
komt niets ande1'8 zijn dan de k:ristaUisatie, 'omhulsel' of roeftektis
van het technoZogiesepl'Oces van de p:roduktiekmahten setf. (••• ) De pro
duktiekmehten hebben indePdaad een eigen mateMaliteit die niet ontkend
kan 1J1OPden; maar aiJ aijn altijd georganieeeM onde!' bepaatde pl'Oduktie
ve~houdingen. (••• ) He t is inr.!e1'8 niet dB passage van de lAIi7UirloZen naaf' de
stoonmachine d1:e·de overgang van feodalisme naaf' kapitaU8/111i1 kan ve:rkta
roen. (••• ) Uit di t pMmaat vo1,gt dB aanUJeaipheid van dB potitiske (en
1:deologie8e) ve~udingen i;n de pl'Oduktievel'houdingen. " (1fJ)
Het is deze politieke en ideologiese strijd die het socialisme mogelijk
zal moeten maken. Poulantzas heeft daar nog wel vertro~~en in. Daarin
verschilt hij van de twee auteurs die in de volgende paragraaf zullen
worden besproken: Touraine en Gorz.
(Einde ekskursl
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lh puntsgewijs de belangrijkste verschillen tussen 'oude' en 'nieuwe'
bewegingen aan te geven:
- de kapitaal-arbeid tegenstelling die in de 'oude' Ili'beidersbeweging
centraal staat. wordt door de 'nieuwe' bewegingen gerelativeerd', ,zij
vinden naar verhouding andere tegenstellingen belangrijker en kennen
deze op z'n minst een veel grotere autonomie toe t.o.v. de kapitaal
arbeid tegenstelling: die tussen techno/burokratie en ondergeschikten.
voor een deel: seksenteganstellingen.
- de opvatting over depotenti~le dragers van de gew,Bnste veranderingen
1& smaller én breder dan bij de 'oude' beweging. smaller: i.p.v.
op het proletariaat wordt de revolutionaire hoop gevestigd op die
mensen die het niet meer pikken en de straat opkomen of .and8re dingen
doen om van hun onvrede blijk te geven. Breder: omdat veel minder
nadruk wordt gelegd op de klasse-afkomst is het mogelijk - en
gebeurt het - dat mensen uit tal van mi11eus ~ok de verschillende
lagen van de middenklasse} radikaliseren en aan rol in de sociale
strijd innemen.
- IKV en LEK hebben t.a.v. dit punt een andere stellingname. Zij
spreken de indiv~duele.burgers aan bijv. naar aanleiding van ver
kiezingen} en proberen door .kontakten met verschillende min .of meer
machtige groepen hun doelstellingen dichterbij te brengen. Oaarb1j
is vooral voor het LEK belàngrijk om werknemarslroepen achter he.t
anti-kernenergie standpunt te krijgen.
- tegenover het 'oude' vertrouwen in de socialistiese toekomst
staat de. mat de hier-en-nu-geschiktheid·samenhangende, twijfel.
soms nihilisme van de 'nieuwe' bewegingen. Het mechanici$ll18 van de
'oude' 1s in die vorm niet in de 'nieuwe' bewegingen terug te vinden.
Het objektivisme dat hiermee samenhangt verdwijnt, in de 'nieuwe'
bewegingen goeddeels en wordt vervangen door een subjekt-aktivisme:
de nadruk leggen op watjezelf kunt doen om de situat1e te veranderen.
Ook dit verschil is bij de 'radikale" stromingen. veel duidelijker
den bij IKV en LEK.

Al met al:. t.a.v. de essanti~le elementen van de maatschappij-analyse
van de erbeidersbeweging hebben de 'nieuwe' bewag!ngen, en vooral
de 'radikele' strOmingen daarin, uitgesproken andere opvattingen.

3.2.2. Staatsbeeld

Een bespreking van het staètsbeeld dat in de arbeidersbewegirig be
stond/bastaèt heeft veel te màken metstretlJgie-vragen. InInlIrs. een
traditioneel doel Vlln de arbeidersblilWeging ·bestond uit het vet'overen
van de staet~ht om van daaruit de maatschappij te veranderen.
Inalyeeen strategie zijn daarom moeilijk uit elkaar te houden.
Oe mOgelijkheid om de stesat&mlll::ht te veroveren is gegeverilll8t de
groei en het bewustzijn van de arbeidersklasse; Volgens Engels en
Lenin zou de machtsovernalll8 gevolgd worden .door een periode
weerin het. proletariaat van de staatsmacht gebrûik maakt om haar
diktatuur uit te oefenen I na enige tijd zal ook dB proleteriese steet
'afsterven'. Het is dus niet de kapitslistiese staat ~aarmee de dik
tatuur van het proletariaat uitgeoefend en het.kOlllllUnisme bereikt
kan worden. Integendeel. het ~unktioneren van de steet is gebonden
aen de lTI!letschappij. Er is sprake van determinisme: de maatsChappelijke,
en vooral de ekonom1ese verhoudingen zijn· bepalend voor het funktio
neren van ds staat. Bijlen!" wordt. dit het mellst kolle.kwent uitge
werkt. (20)
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In zijn analyse is de staat altijd een vorm van klasse·hearschappij en
dient de staat in het kapitali!llll8 er voor om de macht van de heersende
klasse. van het kapitaal. uit tà oefenen en in stand te houden.
De kommunisties. b8W8&inghBeft in de staat nooit de hoedster van het
algemeen belang gezien. Voor haar zijn de politieke konsekwenties van
de opkomet van het fasci!llll8 van grote betekenis geweest t.a.v. de steete
opvatting. Praktiee zag 1\181'1 zich glldWongen om de parlementaire demo
kratie hoger te waarderen, de fascistiese heerschapp:l.j in 1ta11' en
Duitsland maakte wel duidelijk dat de parlementaire demokratie het
waard was verdedigd te worden. Op thllÓreties nivo werd. in aan.luitin,
op tekstan van Lenin ~1). de opvatting uitgewerkt dat de kapitalisten
(en dan met neme de monopolistenl de staat in hun greep hebben en gebruiken
{ de grondgedachte van de theorie die later als 'stemokap' • etaats
monopolisties kapitalieme door het leven zou gaanl. De 'instrumenta
listiese l opvatting. Tegenover deze zeer kleine minderheid van de bevol
king staan de belangen van vrijwel alle overige bevolkingsgroepen. Er
moet dan ook gestreefd worden naar 'anti-monopolistiese bondgenootschap
pen'. Hier 11gt hIlt vervolg van de 'volksfront'-pOlitiek van de jaren
dertig. Naast en tecenover de 'stemokap'-theorie zijn, in aansluiting
op Gremsci. andere marxisti.se staatstheorieIn ontwikkeld die veel minder
ekonomieties zijn en ook de ideolociese funkties van de staat analyseren.
Daar komen we in de loop van dit hoofdstuk op teruC'

weer een puntsgewijze vergelijking:
- de 'radikalere' stromingen stemmen in die zin overeen met de 'ortho
dokse' opvatting dat beide de staat in hoge mate als instrument zien
dat gebruikt wordt door de heersende klasse. In beide gevallen wordt
de nadruk gelegd op de ekonomiese en de repressieve funkties van de
staat. Wat dit betreft lijkt Gramsci niet voor Onkruit te hebben ge
schreven! 01t werkt door in de houding t.a.v. parlementaire demokratie 1
ook hier belangrijke overeenkomsten: het parlement als legitimatie voor
onderdrukking. '
- deze gelden echter niet voor het latere. met de akb verbonden6 marxiame.
waarin ,de parlementaire demokratie, veel poeitiever wordt gewaardeerd.
Pm,psp en CPN zijn 'links liberale partijen' in de kraakbewaging (zie
pag. 3411 er bestaat in de 'radikale' stroming zeker een tendens om geen
enkele fiducie te hebben in partijpolitiek. een soort prakties anar
chisme.
-IKV en LEK zijn optimistieser over de belnvloedingsmogelijkheden via
de publieke opinie van de staat. Met 1'1_ het IKV neigt daarbij sterk
naar een {klaseBnlneutraal staatskonsept • het LEK doet dit veel minder.

3.2.3. strategie

Oe 'oude' arbe1dersbewscing wordt onder meer gekenmerkt door een grote
diversiteit aan'strategiese konsepten en inzichten. Onder strategiese
konsepten verstaan we: min of, meer samenhangende opvattingen over de wijze
waarop doelen op langere termijn kunnen worden gerealiseerd. Zulke kon
septen zijnrichtincgevend voor het handelen.
Bij 1. maatschappij-analyse werd al gekonstateerd dat in de vroege so
ciaal-demokratie een scheiding bestond tussen het soo1alistiese doel
op langere termijn en de ailedaagse politiek. Als het Kapitalisme een
bepaad, 'rijpingsnivo' heeft bereikt ~enin sprak later van 'verrotting'}
slaat de 'kwantitatieve' ontwikkeling om in een 'kwalitatieve' verandering
naar een nieuw systeem. {Deze opvatting was gebaseerd op de marxistiese
visie op de verhouding tussen produktiemiddelen en de produktiever-
I)oudingen l.
Met andere woorden: de socialistieee revolutie gold niet als atrategies
doel, in de zin zoals strategie hierboven is omschreven.



-105-

Ngezien van enkele kortere periode. in de geschiedan1s ven de 'ouds'
bew88ing. mlit _ rond de runis.e revoloUs van 1917, 18 deerin
ook gHnll8randeringgllkomen. In het alg_n blevsn de strete.itse
konseptsn, bijv, het eenheidsfront en het vol!1àt'ront.{21al gericht op
het reeliseren van hervorm1ngen, niet ven revolutie.
Het denken in termen van een gefaseerde ontwikkeling naar het SOOi8
l1si1le il oveNlewsendlg__stl in de 'oude' b_ging.
"VOO2' BOWl' NtlO~uticm.airen- el9%"Cft de rrJClJ"lllieten en lam de .1cDJIt
_laten - CldJ'I. as pl'Clktie. poUti.ek dHZnamim~ konàen Jrij er..0111:8
1IIISt voo1'8te~~n tot Ml'tloztmlngen komen. In de Nstr.Iu1'8kof,7Agee
on<ÜiJ'8cheûll&i -8oMaaz,..tllHl1'af.en~ s-e-f.-dMnokHten enkOlllllllni,ten
a1.c1ttotdwlwPN a7.r..en-{12'aduea en ltlètlJfl.m.U.ik van etkCl4/"
D8.. M1!IJOztmlngl1t:Zl'lxiid is VóOl' het soalàle fII~ti8Pl'OCeB
uan lJfI:&8nUj1«tb6te1ctml8~" i8 de mening van Hannsen. 1221

Puntsgewijze VlI!'&elijking:·
- 8vanals ds 'ouds'·beWeging-WSrken LEK eb· IKV·~teen strategie
waarbinnen g.streefd WOrdt· naar 'haalbare'vsrancklnnaèrl. DO ··I'àdi
kille' stroming verschilt achterin hog. mlIita van de 'oude'bawèling.
wet betreft bilt denken in tlll:'lll8n van Itrateg:le. Enerzijds iS de af
stand, de kloof tussen de gewenste totale maatschappel1jke verande
ring en de aaedaalse prakt:ljknog groter, rosp. di~r dan in de

. 'oude' b_ging het geval 18. Daarbij is nauwel1jks sprake van
Uitgewerkte opvattingen over hoe de nieuwe maatschappij er uit
zou moeten den: geen 'konkrete utopie',"'. Het enige dat dulde
lijk is 18 dat deze maatschappij frontaal bestreden moet worden.
AIln de andere kant worden de doel$tèll1ngen op lange terîll1jn
op een heal·konkrete wijze in het hler-en-nuovergebracht. De prak
tijk van het kraken. van het werkèn in basisgroepen· 1unktioneert
als tegenetruktuur/kultuur tegen net repressieve meetscheppelljk
lIysteem.
- 'nieuw' 11 het uitgesproken enti-parlementarisme ven een deel ven
de behandelde bewegingen. De 'oude' beweging stond veel posit:l.ever
tllgenovar de parlementaire demokratie. Het IKV is veel
parlementar:l.stieser ge~r1,"teerd en ·het LEK neemt hier een tussen
poaitie in.
- waar de 'oude' bews~ing. vooral na 1935. evenals overigens IKV
en LEK. een koalitiepolltiek voorstond· met diverse·organisetle. die
over een behoor-lijke mechtsbasis beschikken. richt ds 'koalit:l.e
politiek' van de 'redikale' stromlng zich voorel OP ds'emarginati'.
de •randgroepen' 1'; de meatschappij.

3.2.4. OnderwsI11 en dgel

Het trlltlit:l.onele van de 'traditionele' arbeidenbewe8ing zit niet in
de lestste plaats in datgene wat hier onder onder.wsrpen doel wordt
begrepen. In de alledl!l8gse praktijk ging het de oude arbeiderIlbewe
ging om het realiaeren van meer sociale ~.11jkheid. In de tijd voor
de totstandkom1ng van het algemeen kiesrecht was de fortllllle-geUjk
heid als staatsburger e.nbelangrijk doel voor vele ektiviteiten. mear
nadien is de -strijd van de arbeidersbeweging in het klltler van het be
vechten van meer inaterille) gelijkheid blijven steanl meer kon
sumptiemogel1jl"'lIItden. meer sociele zekerheid. Ook andere arbeid$
voorwaarden ~rktijden, vakanties. beveiligin~ van machines. or
ganisatie van de arbeid in verschi llentfe tal\en, enz.) zijn objekt
voor klassenstrijd "gebliaven.



Naast. en vaak ondergeschikt l!llIIl. de strijd in de direkt-ekonomiesesek
tor. heeft de 'oude' beweging aktie gevoerd op terreinen als bewapening.
anti-imperialisme, huisvesting en tal van andere terreinen. Altijd
werden dergelijke aktiviteiten ge4ien els belangenstrijd (eventueel
op langere termijn) voor de arbeiders.
Oe formele lelijkheid als staatsburgerS is steeds door de arbeidersbewe
ging als een verworvenheid en als balangrijk uitgangspunt voor het reali
seren van verbeteringen beschouwd. zeker na de ervaringen die met het
fascisme zijn opgedaan.
Voor het overgrote deel zijn de gestelde eisen binnen het raam ven de
kapitalistie.e produktiewijze gesteld en vond en vindt de klassenstrijd.
van arbeid en kapitàal plaats binnen strukturen die voortkomen uit de
•gegeven , organisatie van de arbeid en de verhouding tussen .de 'pro
duktiefaktoren' ,
Zeggenschap over investeringen is. mede dcor de 'demokratiseringsgolf'
van de jaren '60. vooral in het begin van de jaren '70 door de nederlandse
vakbew8g1nl als aktie-eis near voren gebracht, maar tijdens de ekono
miese recessie weer ondergesneeuwd.
Hiermee hangt semen dat de doelstelling van totale maatschappij-verande
ring in de lJ8rste periode van de geschiedenis van de arbeidersbewlilging
Mar voortdurende inspiratililbron en doelstelling•.in de loop van de
tijd vervaagd is. Hitt bleek mogelijk om tal van dlileleisen gerealiseerd te
Krijgen. aanzienlijkeverbetéringliln van het levenspeil tlil bewerkstelligen.
zonder dat daartoe revolutionaire omwentelingliln nogdzakelijk bleken.
Oe scheiding van het mannen- en vrouwenwerk is sterk aanwezig in de
'oude' arbeidersbeweging. Hitt veranderen van tussenmenselijke verhoudingen.
op mi·kroachael werd niet geden als .voorvaarde voor hst bewerkstelligen
van resultaten op politiek of ekonomies terrein en werd veelal beschoUWd
als probleem. voor na de omwenteling.
Oe arbeidersbeweging is wel vaak. opgekomen voor een meer gelijke posi
tie van mannan en vrouwen op politiek en ekonomies vlak. Mear de onder
drukking van vrouwen door mannen is pas de laatste jarsn in politieke
partijen en vakbeweging ean de orde gesteld.
- in het algemeen heeft de verhouding van het 'persoonlijke' en het
'politieke' niet als sen belangrijk probleem of terrein van aktiviteiten
gegolden. Voor sommige stromingen als de Al Cen het 'per$onal1sties
socialisme' moet wat dit betreft een uitzondering worden gemaakt.

Puntegewijze vergelijking:
- woningnood en bewapening zijn geen nieuwe thema's. Wel nieuw is de
intensiteit en de wij%e van pclitieke strijd op dit gebied en de po
litieke kontekst waarbinnen deze strijd geplaatst wordt. Alleen de
akb opereert op een ten dele •nieuw , terrain: energiepolitiek.
- in vergelijking met de •oude' beweging zijn de 'nieuws' bewegingen
veel minder betrokken op de sociaal-ekonomiese strijd binnen het bedrijfs
leven. Een heel opvallend verschil tussen 'oude' en 'nieuwe' bewegingen 1e
dat de laatste zich veel meer bewegen op het vlak van de reproduktie van
het menselijk leven. Uitvalsbasis van de 'oude' beweging is altijd de
produktie geweest. Wel doen zich de laatste jaren binnen de nederlandse
vakbeweging ontwikkelingen voor in èe richting van een uitbreiding van
haar aktieterrein op het vlak van de reprOduktie. Tegelijk wordt vanuit
'nieuwe' bewegingen geprobeerd koppelingen te leggen tussen beide vormen
van sociale strijd.
- verschil i6 verder de vergaandheid van doelstellingen waarvan de reali
sering door de 'redikale' stroming op korte termijn wordt g~1st. ~ie

ook bij strategie) De 'oude' beweging is ~ltijd - om het op z'n hollands
te zeggen - veel nuchterder geweest en stelde gaen volstrekt onreali
searblllre eisen.
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- in samenhang met hat op pagina 103 genolllllda subjekt-aktivi_steet,
vooral bij de 'rlldikal.re' strom1ngen, de aandacht voor het 'persoon
lijke' VOOrop I hiermee hangt het volgende samenl
- terwijl de 'oude' beweging de realisati. ven doelen voorn_lijk van
anderen (bijv, de staat) wilde afdwingen, hebben in de 'nieuwe' b....
ging de doeleinden veel direkter betrekking op de llllInlllln zelf die
ze formuleren en dienen ze ook door die mensen zelf te worden gere
aliseerd. bv. de Oodewaard-gaat-dicht-aktie,

3. 2.5. ,Orllln1s,atiev01'lJl

In het algemeen is de orgenisllt1e van dl'oude'b8Weging in de ..rste
plaats lericht op hst boeken van resultaten in de bestaande rnastschep
pij. niet op de verhoudingen zoals die zouden moeten bestaan in een
betere maatschappij. De organiset1e geldt niet als 'voorat'spiegel1ll&'.
maar als middel,
On dit middel met optimaál effekt te kunnen Inzetten ~jn inde ~rxis

U.se stl'l)/lJinll: in de ,ltrbeidersbewelling orgllnisIlU8stl'utl:/illl'lln o,ntwikkeld
met een (delllOltrati.es)centralisties kl!Iraktltr.tl1tp-ldt zowel voor per
tijen al~ voor vakbonden.
Institutionalisering heeft in, belangrijke mate in &'noemde orsenisll
ties plaats g!lvondeo.Oit heeft de kontinu'1tllit veode arbeidersbe
weging over vele jaI':8n mogelijk Illmaakt. Voordeel ,is dat &el1l'llhl ae"
boekte resuftaten ovar langere tijd verdedigd kunnen worden. Nadeel
is dat, de met institutionalisering gepeard ~de arbeidsdeling cp
SlIspennen voet sta~m met dlldoelstelling om ,iedereen greep te laten
krijgen op zijn/haer aigenlevensClllIstandigheden en dat ni.we ini
tiat1even en idee~n moeilijker ingang vinden.

'Oe arbeidsverdeling tiinnen de arbe:l.tlersbtllolaging en d. deannee vttl'~

bonden cmgelijkhllden t.a.v. de maohtsverdeling biniUtli,vakb-s11l1
en partijen 15 door T"dohelsgetheoreUseerd ale ,'de ijzeren .....t ven de
ol1garchiserino;·. Hierbij gaat het Illet' 0IlIII8 ClllI d~ sohe1ding tussen
leiders en volgelingen. Voor deze theoria ~ijn in de loop van de ga·, '
schiedenis ven de srb,e1dersbeweging v&el' bevestigingen te vinden., (23)

Puntsgewijze vergelijking I

- lIC.Ven LEK dragen in relatief hoge mate de kenmerken vI'" de 'oude'
organ1satievorroen.'De 'radikale1 groepenwij~.n hier fund~nteel

van af. hoewel elementen als centralisme en' !lnformelel institutio
nalisering ook in 'nieuws' bewegingan zeker voorkOllllln.
-belangrijk daarbij is in alk, gaval dat organisatievorllllln in dà
'niwws' bewegingen niet enkel als,eft'ekt1viteita -maar ook als
politilitk probleem wordsn beschouwd. Dit geeft diskuseies over orga
nisatie aan ~waer karakter. Processen vanburokratisering an oli~

llllrch:1sering die in hOp meb in de 'OIJde' beweging zijn door&fldr\)nl&n
hebbèn iri groepen'als ,Onkruit enz" nauwelijks -een kens omdatorganl
IIl,Ue een sterl\. gepol1tieeer~Odarwerpis. ,Er 1,& geen spraka ven,een
als 'voorat'splaSeling' ervaren organisatievorm. Een term.l. 'voor
ofepiege1:i.i\g' komt uit een hele andere denKwereld, waarin ook ,het
tljdsperspektief heèl andere funktioneert dan in dehier-en~nugerichte
'nieu~ sociale'bewegingen'. wa doelen hierbij oP de ethlese en links
socialisUèse stl'offlingan binnan de arbeidersbeweging.



In de loop van haar lange geschiedenis heeft de arbeidersbeweging een
enorme étverettteit aan aktiem1ddelen ontwikkeld. varilend van 'stille
sabotece' tot bedrijfabezettincen. Dit kenmerk willen we iets nader
uitwerken ean de hand van de vakbeweging.
Men is niet snel geneiCd om buiten-leiale middelen in te zetten. Dit hangt
samen met heer overwegend positieve beOOrdelinc van de bestaande rechts
orde. Uitspraken van de rechter bij arbeidskonflikten worden vaak wel
geakceptaard. In buitengewone omstandigheden is de vakbweging bereid ge
bleken om een stekingsverbod weg te staken. Het stekingswapen is uitein
delijk "" van de meest zwaarwegende middelen die gebruikt kunnen worden
en zonder dit wapen is de positie van de arbeidersbeweging tegenover
de ond.ernelllere zeer zwak.•
In Nederland wordt. in vergelijking met omringende landen. al sinds de
tweede wereldoorlog. weinig gestaakt. Het gebeurt enkel in situaties
waarin veel op het spel staat.
Een andere aktiviteit die op het randje ven de legaliteit staat is be
drijfsbezetting. Oeze ektievorm is venaf 1972 lENKA-Breda) enkele malen
gebruikt. in het algemeen voor defellllieve doeleinden (behoud van werkge
leclitnheidl. GeWeldloosheid il;l regel bij ektiviteiten vanuit de arbeiden
bewel1ng. Niet all..n uit prlncipi.le overwegingen, bij bijv. stakingen
vindt soma Wél enig lijfelijk geweld plaets tegen werkwilligen (de
rotterdàm8e dWeilploegen). mear veel stelt dit niet voor,
Stakingen VOrMan de laatste tijd soms deel van een centrale strategie ven
de vekbewecing. bijv. om het opheffen van de automatiese prijskompensatie
te voorkomen. Bepaalds bedrijven worden dan tot 'apeerpunten' van de
aktie genoemd: daar wordt dan enige tijd gestaakt tot de staking op ean
ander bedrijf wordt overgenomen.
Ook in een dergelijk geval is een staking natuurlijk ~Objektgebonden',mear
op een andere w:l.jze dan wanllller de staking rechtstreeks tegen de betref
fende ondernemer (s) is gericht. De 'vijand' is dan de regering. Voor
de ~xistiese stroming geldt dat ze. onder normale omstandigheden
voor legale en geweldloza middelen kiest. Dit niet in de eerst plaats
vanuit principi~le overwegingen. maar omdat de bestaende rechtsorde
mede als een verworvenheid van de arbeidersklasse wordt gezien. Wel wil
men buiten·de legaliteit treden als duidelijk sprake is van klassejusti
tie (bijV. stakingsverbod door een rechter).

Puntsgewijze vergelijking:
- de 'oude'erbeidersbeweging is legalistieser ingesteld dan de meest nieuwe
sociale bewegingen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de verschillen
de funkties ·die bezettingsaktie!> kunnen hebben. Bedrijfsbezettingen. een
redikale vorm van direkte aktie. hebben in het algemeen een defensief
karakter ~andhavingvanwerkgelegenheid bijv.) en zijn niet bedoeld
om voor langere tijd een nieuwe status kwo te bewerkstelligen. Dit in
tegenstelling tot huisbezettingen ~raken). Bij kra~en gaat het om een
aanval op de bestaande orde zelf. terwijl bedrijfsbezettingen funktio
Mren als aen middel om op de bestaande orde druk uit te oefenen.
- de akties van Onkruit, ekb-basisgroepen en krakers zijn altijd 'ob
jektgericht'. deze zal je niet demonstrerend in Den Haag tegenkomen. Oe
bijna eksklusiev8 objektgerichtheid onderscheidt hen van de 'oude'
beweging en LEK en IKV. Dit hangt o.a. samen met hun niet-parlementaire
geori~nteerdhaid.
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3.2. 1'. A[el.uttend

De laatste konkZuew bij 2.4. _ dat aich een l'fJl.atiltf hcmog.". .
'1'CUH1cale' etJ'Ollling in as wr8chil.lend«t beI..1ltgingen manifeeteert die
sich onderscheidt dool' haar '8koringepatroon' op as doOl' OM gehan
teeN anaZY8e-1catltgorie6n.
~ basie van as beschOl.ll.1ingen in 3.1. kan daaman· l.tIOZ'den toegevoegd
áat het ck~l.fdo etroming is !He sich het duiasUJkBt .tmdeZ'Sohei.dt
t1<Zn ckdoor OM. aij het op epecifie1<e ""'Jae. ten temele gevoerck
'ouds' bew9ging.
Dlt houdt in dat aan as tot nog toe gemaakte anaZlfee veeZ argam»n
ten ontleend kunnen t40rden voor het met het begrip 'niewe 80ciale
bet.leging' aanduiden t1<Zn deae 'ra:df,1cale' stroming. .
lIchtei" de anaZyse heeft tot nog toe pl.aats geTJonikn op het nivo
t1<Zn. .debel.1egingen ael.f. .ze !Hent tlt t40rden aangSV/.t'td met een ana
'1.lIee' t1<Zn de vel"howling tusBen beI.1egingen enmaatsc~7.i.Jke WP"
anckringen•.
Damtovel" handeZt ck NBt IIan dit hoofdstuk.
Daa:roi.n aul.len !Je as lIZ'aag behandelen of die wl"houdlng aodanig.

WZ'Q1U1SN is dat de tè:l"ll'l 'niewe Bociale beI..1ltgingen' nuttig en
vei"he7.ckl"end ie.

3.3. Toureine ende 'nieuwe soelale bewegingeljlf

Alain Touraine kan worden beschouwd als 'én van de.sooiologen. die
zich het duidel1jkst heeft geprofileerd als deskundig t.e.v. de
'nieuwe sooiale bewegingen'.
Neer aanleiding van .dS gebeurtenissen van mei 'B8 heeft hij zowel
esn theorie over een nieuw type maatschappij (de post-induBtril-
le of geprogrammeerde maatschappij) als zijn opvattingen over BoelO-.
lDgie~ociologie van de aktie) uitgewerkt. Beiden hangen nauw met
elkaar samen en zullen we in de eerste paragraaf behandelen onder
het kopje 'maatschappijbeeld en maatschappij-analyse'.
In oe tweede paragraaf zullen·we aandacht besteden aan zijn kri
tiek op het wssteuropese socialisme. Hierop aansluitend gaan we in·
op Gorz' visie op het meo-Jproletariaat.
we eindigen dit hoofdstukje met een aantal konklusies die we kunnen
trekken over plaats en funktie van 'nieuwe sociale bewegingen' in
de ogen van Touraine en ·maken een begin met het formuleren van onze
kritiek op Touraines opvattingen. '

3.3.1. Maatschappijbeeld en maatschappij-analyse

Touraine. is bekend om zijn ide"n over een post-industr1~le maat
schappij; In het &elijknam1ge boek beargumenteert hij waarom we
langzamerhand uit het iridustrille tijdperk zijp gegroeid en in een
post-1ndustri§le maatschappij zijn beland waarin niet de traditio
nele. produktiefaktoren een centrale rol spelen:
"De produktivit.it. de effici.eney. de l'ationaUtèi.t van ck poUti.ek
.dil1 gevosrd,lJOl'dt bij Mt op'kickn van de mensen. de ruimUUike
orcknirl(J. de organisatie t1<Zn de commmioatie- en gezagBsystemen
in ck grote organisaties aijn etelllenten in de eoonorrriache 1IOOP"

uitgang die tege7'l1Noordig nuttiger :dJn voor de analyse dan de
fraditicme7.e 'produktiefaktoren ': kapitaal. arbeid en grond." (24)
In de post-industr1~le ma!ltscheppij speelt kennis een centraI. rol:
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niet meer het bezitvon produktiem1ddelen,maor kennis en informatie
zijn de belangrijkste machtsfaktoren. Oe oieuwe post-indUstri~le

maatschappij is dan ook niet. klassenloos: i.p.v. éleoude tegenstell1nllen
ontstaon Eli" n1lilUWlil. "Hèt; bèzit waahet principe op grond ~an men
tot dB v:roegere 'hee1'661'1dB klasse behoorde; dB nieuz.is hee1'sendB klasse
wo1'dtin dB ee1'81;6 p~aatsgedBfiniee:rd dr?o1' kennis, dat wit zeggen 0002"
een op~iding8nivo." (2S) Ds'nieuwe heersende klàssen zijn d~ de tech
nokroten. burokraten en 'rationalisatoren' en zij rOlilpen nieuwe, kernen
van verzet op: professionelen in loondienst en studenten. technici op
research-instituten. e.d. ~6)

De post-ihdustri§le maatschappij is niet alleen ,niet-klassenloos maar
kan ook kapital1sties blijven'., Het belang van de arbdd-kapitaai
tegenstelling neemt echter af. ook al omdat de strijd ook buiten de
direkte produktie plaats, gaat vinden: "Het moet duidelijk gezegd
",orden: de arobeids- 61'1 ~v~voozwaa:rden van dIJ proletaroiilps kunnen
in een maatschappij die e:rop gericht is zich te vsprijk61'l en dB ar'beids
konfZikten te institutionaliseren, niet meer het cent:ra~ thema zijn
van de socia~ strijd. Daarentegen'v01'l'1len de kontro~ op de informatie,
de autonomie van dB plaatselijke gemeenschappen, dIJ IJl'ijheid 61'1 dB
vsrmindlJ:ring van dIJ staatsbemoeiing cum de univsl'sitaire instelUngen,
de aanpassing van het l.Ierk aan dIJ l.IerkUedlJn. een l.Iez.ke tijkein7<.ome1ls
politiek, de doeZetelUngen waazoamheen maatschappeUjke bewegingen
geo1'(lanisee:rd kunnen worden en geopganiseerd worden." (27)
Hier begint 'Touraine voor het eerst het belang te benadrukken van
'nieUwe sociale bewegingen' die in de post-industrilHe maatschappij
de rol gaan' vervullen die 'de arbeidersbeweging had in de industri§le
maatschappij. In onze omschrijving van sociale bewegingen in hoofd-
stuk 1 refereerden we al aan Touraine. In zijn definitie stelt hij klas·
sen tegenover elkaar die strijden om de richting Van de historiciteit:
"De histo:risè'he e:rvar'ing. die haar oriilntqtie heeft gebasee:rd op waarden
waa:rop. geenerike~ pa:rtij het alleenrecht heeft en die s~chts ve:rrue
zenUjkt i.lórden in de dIJbattenen tegenstelUngen die dlJze waarden
~V61'l inblazen." (28)
Dm meer greep te krijgen er dit historiciteitsbegrip moeten we ons
eerst bezighouden met, Touraines maatschappij-analyse ~methoden).

Touraine 'trekt ten strijde tegen het ~unktionalisme~9) en het
strukturalisme. !30r Mansen maken in een voortdurende strijd met
elkaar -om de historiciteit - hUn eigen wereld, hun eigen geschie
denis: "E61'I sociotogie-van-het-funktione:renatelt zich op tegen-
over het idlJe van een konfZiktvo~z,e produktie van dIJ maatschappij doop
zichzelf." (31J
De samenleving wordt gekenmerkt door tegenstellingen en breuken die
groepen'én bewegingen met elkaar te-weeg brengen. Touraine richt zich
op de dragers van maatschappelijke veranderingen en strijd en keert
zich tegen het anti-humane. subjektloze strukturalisme dat in zijn
ogen de'mogelijkhe1d van mensen'om hun eigen wereld te maken, negeert.
Oe strijd van mensen zelf gaat om hun waarden de normen, om hun be
langen. op grond van hun iniichten; daar mOet de sociologie oog voor
hebben:' '''Een socioZogievdn de aktie meet ten eerste ,,,,ei{JS:ren te zoek61'l
naar' 'natuitr''"I.1ettfili van een sodaalBysteem, ~t zij is slechts het
produkt vansodale vsrhol/dirigBn en de historiciteit." (32)
Touraine verzet zich tegen hetmechanfcistiese wereldbeeld van orthodokse
marxisten., zoals We dat in hoofdstuk 2 uiteengezet hebben. Hij benadrukt
de rol van bewegingen in tie màatschappelijke strijd. zOWelsoc1aal
als kultureel geinspireerd. (33) Maar hij bestrijdt dat ze een histo
riese missie hebben. eén in ,de geschiedenis opgesloten rol om de mens-
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heid te bevrijden. Dit soort opvattingen. deze soheiding van alle
daagse reformdstiese praktijk en revolutionaire theorie. heeft se
rieusonderzoek naar de rol van sooiale bewegingen binnen een gege
ven maatsohappij sterk belelllllBrd. "De scheiding van socnaZe prak
tijken cm bot'en-sociale ONe {34} I doOl' de betekenis v.an de gzooteN
gewchten op een andel' nivo te plaatsen dan die van kaaP aktiel heeft
het onmogeUjk gemaakt om de maatschappij te denken in te.rmen van
sociaZe b~gingen." (35) Tourai08 bekritiseert het evolutionisties
denken. juist ook binnen links. heftig: ~cm soaiale ~ging is
niet de 'cre(%teUl" van ecm moderneN of meel' geavancee1'de maàtBchap
pij dan die IX/Zke zij best1'ijdt; zij ve1'dedigt. binnen een gegewn
kuZtu1'eeZ en hieto1'ies gebiedl ecm andel'e matBahappij. Men moet
hst thema Van de 'OlJeZOBchl'ijding·· wrvangen dool' dat van het 'a1.te1'
natief'. J>it gaat in tegcm evoZutionistieseide8lJn die hst sociale
denken van de afge'lopcmeew gedomineerdhsbbcm." (36)
In zijn eigen analyses maakt Touraine dan ook een rigoreus onderscheid
tussen een funktionele en een veranderingsanalyse. tusseneen analyse
op een bepaalde tijd (synohronies) van een bepaalde maatschappij en
een analyse van de overgang naar een andere .maatschappij in de loop
van de tijd (diaohroniesl: "Ik heb steeds sterke!' op de noodeaak ge
waen van de scheiding tuB8cm s1'n- en dia.chPortiese ana1.YBel die van
hst funk,tionet'6n en die van V61'ande1'ingl cm zich te bevnjden van
iede1' evoz.u1<ionieme." (3 '1) ( 38)
Sociale bewegingen spelen nu volgens Tourai08 een centrale rol binnen
een bepaalde maatschappij met een bepaalde produktiewijze. Sociale
bewegingen leren ons iets over het karakter en de eigenschappen van
een samenleving en veelm1nder over haar Wijze van ontwikkeling. 1391.
In de wijze van ontwikkeling van een lD8atachappij op weg naar een an-.
dere speelt de staat de centrale 1'011 ontwikkeling dan niet evolutionis
ties op~evat. als de weg naar iets beters maar om 88n te seven W81~.

mechanismen een rol spelen in de overgang van de ene naar de andere
soort maatschappij. (40) .
Ze grijpt in de visie van Touraine. als het ware van buitenaf 1n om
de maatschappij op een ander nivo te brengen en dus is het ~ter
van de staat en de daarin heersende belangen van eminente we~
voor een goede analyse, de maatsohappij leert ons niet zOVB81 0Yir
haar ontwikkeling:"De kapaciteit tot ze1.ftl'aTlSformatie van een lIII2Cft-'
echappijl die een nivo van histo1'iciteit ~epaaUI vel'k"taca>t niet de
OtIBl'(Jang van het ene nivo van histo1'iciteit naa1' het andeH. fIe Il101'
den nog te zeep dool' een evoZutionistiese visie beheel'st 0lIl ,.-
ke'tijk toe te gewn dat el' een scheiding bestaat tussen het funktie
net'6n en de ve~1'ing {functionnement et changement} en QIl dAl
e:cte1'io1'iteit van de stciat te erkennen met bet1'8kking tot socia1.e
1'81.aties." (41)
Oe steat verschijnt bij Toureine als las van de maatsohappj.J: in de
staat damdneert een andere groep dan 1n de maatschappij. een groep
die niet zozeer in de dagelijkse strijd staat van sooiale bewegingen
maar zich bezighoudt met de ontwikkeling van de samenleving: "Bet is
daal' dat de staat is. die niet sociale boachten vel'tege1/bJOol'digt maal'
441'1 maatschappij, een poUtieke eenheid tegenOV91' ande1'8nl op het
sZagve1.d en in de ekonollTiese 001't.o{Js1Joerl.ng." (42)
Alleen in de kapitalistiese produktiewijze is het zo dat er ook
sprake is van een heersende klasse 1n maatschappij en staölt (431.
terwijl de funktie van de staat als 'ontwikkelaar' dezelfde blijft.
Ook in é~n van zijn laatste boeken 144J schrijft TOuraine over de
kapitalistiesB ontwikkelingswijze van onze samenleving.door eanstaat
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in henden van een 'bourgeoisie' waartegen een socialistiese politiek zou'
moeten fulmineren. Binnen de nu bestaande maatschappij zijn het de'nieuwe
sociale bewegingen'die de strijd zullen moeten aanbinden met de technokra
tieee macht vlln de grote bestuursapparatenl Oe oude soc181e beweging -
de vakbeweging - is voor een groot deel opgegaan is de staatsmacht.
loese vormen van syndikalisme komen als een reaktie hierop' op. Wat ie de
reaktie van links op zo'n nieuwe maatschappij waarin een technokratiese
staat de scepter zwaait?

3.3.2. Touraine en het socialisme

Het socialisme bestaat volgens Touraine uit de verbinding van drie fun
damentele elementen: arbeidersaktie ~ooiaal). opruimen d.m.v. de staat
van obstakels voor de ekonomiese ontwikkeling ~olitiek) en geloof in
'progrls natural des forces de production • ideologie). Het socielisme
is de strijd van traneformatie en sociale vooruitgang. M5) Touraine
betoogt dat het eocialieme nog slechts ideologie is, soeelEOBd van in
tellektuelen, die de meest algemene theorie~n.op de konkreetste eitua
ties plakken. Zij hebben geen aansluiting meer bij de ervaringen ven
mensen. Het socialisme zal daarom een keuze moeten maken: het kan nooit
tegelijkertijd én sociale beweging zijn én staatsmacht.
Het gaat in een geprogrammeerde maatechappij immere om een strijd tegen
de staatsmecht. het nieuwe absolutisme.
Een socialisme det zo gebonden is aan de Partij, staatsingrijpen e.d••
verliest het kontakt met sociale bewegingen die het staatsingrijpen
juist willen beperken. de lokale demokratie Willen versterken etc. MBl
Het socialisme teert nog steeds op een idee~n-goed waar de produktie
over de reproduktieverhoudingen heerste en do heersende klasse (in de maatschap·
pij. aanwezig) over de dominante klasse, an de staat aanwezig). naer
nu zijn de rollen omgedraaid, we verwijderen ons van het kapitalist1es.
centrum - alleen in het kapitalisme domineert de heersende klasse ook in
de steet - en dus wordt volgens Touraine eeriautonoom opererende staat
steeds sterker. Hij doet een scherpe aanval op het 'tatisme van met name
de sociaal-demokratie en het orthodokse kommunisme, die beiden in links
Frankrijk een sterke positie hebben. Msdegeinspireerd door Foucáult. stelt
Touraine hier een pleidooi tegenover voor,'een nieuwe publieke sektor
waarin sociale bewe~inRen in een' open maatschappij kunnen knokken tegen
technokratie.disciplinering door de staat éinterventie in de vorm van
politie,psychiatrie. e.d.). Oe normering'die plaatsvindt door de techne
kratiese apparaten moeten we bestrijding door het kre,r.n van vrijplaatsen.
"D6 g66St van de v1"Îjheid moet ima b1.ijv6n inspil'eNn in ons !IIc2n'tJ'oUWn
t6gen de maeht en tegen de staat." (47)
In onze eeuw geet het erom een verband te leggen tussen sociale bewegingen
en de demokratie tegen almachtige staten. Het social1sme lijkt hier-
toe niet meer in staat. Oe vakbeweging moet zich, volgens Touraine.
daarom ook losmaken van de politiek en weer een autonoom syndikalistlese
lijn gaen,volgen.

3.3.3. yor;: Van Proletariaat 'tot neo.proletariirs ~8)

Gorz meent dat de historiese missie die Marx aan het proletariaat toekende.
niet berust op emPiriese waarneming maar op hegeliaanse dialektiek: de
idee van een zin van de geschiedenis, onafhankelijk van het bewustzijn.
Dit hegelianisrile leidt ertoe dat de eerder genoemde failen van het marxisme
~oor Gorz omschreven als orthodoksie. dogmatisme en religieusiteit) geen

toevalUge kenmerken zijn. Hoe kom je anders tot de vraagstelling: "Onidat
het pr'ot.t4!'iaat l'BVotutionail' is en moet aijn, u 1utt nodig 0lIl aowet
de gzoonden te kennen voo%' deze Nvo7.utionai1'e I4it at. de him1ernusen
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~ dea. stuit: In plaats daarvan stelt Gorz zich de vraag: ~t
hlBt p1'Ot.tàa'iaat 1I'ÜIt Hl1Dl.u«onai2' iel is het nodig QII te ondszo_ken
DfhlBt dit nog ··kan iom'den en·~ men aD 'tang hlBeft: l4lUen gez.ovfm
dat dit hlBt gwal. ie."
Gorz schrijft het proletariaat ala verander1ngskracht af. Ju1st door
de .0ntWikkeling van de produktiekrachten (1n brede z1n), d1e niet neu
traal z1jn, wordt het proletariaat 1n hear ontplooing geremd. Het
gaat átt een bev.r1jd1ng van de arbe1d, het loskomen van de arbeid.
O'-t·streven le1dt echter tot een ander soort'strateg1e en organ1&a-
tie dan die ven' de OUde arbeidersbeweging. Met het verdwijnen ven het
Proletariaat, nu een gepri viligeerde minderheid. oritstaet aen 'niet
klas88 , van n1at-werkenden: het geheel van uit de produktie verstotenon.
Het lilmpenproletar1aat 1n ean niauwe betekenis van het woord. Voor
hen 18 de arbeid dode tijd, 1s arbeid subjekt1ef z1nloos. Ze ervaren
niet te behoren tot een of anders klasse. Oe neo-proletar111rshebbsn
geen globaal konsept voor de toekomstige maetschappij. Oet komt omdat
ze' ven de meatschappij niets te verwachten hebben. Oe 'vooru1tgang ,
kent geen hoop. alleen maer,bedre1g1ngen. Het post-1ndustr111e pro
letarlaat besteat u1t 88n Wisselende massa lndivuduen d1e nlet als
perspektief hantaren: de machtllovername om aan andars wereld te kre
ëren (vergelijk Touraine: IJ het gaat om da, macht van elk lnd1v1du
om z1jn of haar 81gen leven. zodat het onttrokken wordt eandé pro·
duktlv1lltlese kommercl~le ret1onal1teit. POllt-industrieel links heeft
els belengrijkste taek de maksimale uitbre1ding van de autonome
ektiviteiten. Tegelijk moeten beteelde en 'kommercl~la aktiviteiten tot
de strikt nootlzakel1jke hoeveelheid wOrden teruggebrecht. Dit geet terug
'op een ,oude dimens1e van het marx1.ties denken: de zelfbepeelde geluks
mogelijkheden.. ,
3,3.4. Nieuwe sociele bewegingen

Touraine benedrukt det het ~nl!lfhenkelijk optreden ven'nieuwe sociale
bewegingen't.a.v. polit1eke krachten en het niet onderworpen zijn aan
intellektuelen en apperetenhet nieuwe ean deze beweging :l.s.
Het' 1s zelfbewust hendelen ven mansen d:l.e weten det ze hun eigen
wereld maken ian kunnen breken:): "Vandaag net aoa'l.8 giete2'en JiII21cIn
de mensen hun eigen gè_ahUldenis# maal' nu 'weten ae dat ae het doen. "fSO)
Oe 'nieuwe soc1lile bewegingen' geen van een tegenkultuur (de jaren
'SO/'70) over in de aanval en def1nilren hun tegenstander' de
nieuwe heersende klesse, de technokratie. Oe vom wearin de akties
plaetsvinden verschilt ook duidelijk van die ven oude bewegingen: "'Z#
dis de melllJ1e èoC'la1.e bet.1eqlngen beaie14n 'lilil.14n 1.evenen aich, C1iga
meeren naazo het beeU van het eocnal.e l.even aoa'l.8 ae dat 1411.14n Tae
Wen. Ve~ng van het' gedrag ie be'langr-ijkezo dan lJe~ 1Ian
ideehl. " (SlJ
Omdet ze hun eigen koers bepalen en hun akt:l.es direkt.
zeggingskracht hebben, worden de ektiviteiten ven de n1euwe bewegingen
steeds ekspress1ever en minder 1nstl'Ufll9nteel. Ook Toura1ne wijst
op het 'nieuwe uiter11jk' • het beleng det gehecht WOrdt een het
l1chearn 1n de strijd en ean emot:l.es. Oe aktiem:l.ddelen z1jnharder,
de strategie minder uit&ewerkt. Binnen de 'nieuwe sociale bewegingell.
besteat een nieuw tijds- en ruimtebesai4 de nieuwe beweg1ngen leven
volstrekt in het hier en nt.I. {' imnédiat et pos1t:l.vernent ij la fin
du monde' J. Ook zijn ze in de ogen van :rouT.fIine 'planetair' georilln
te.rd. nomadies en kosmopolities. Dit elles semen maekt dat hun doelen
en onderwerpen anders zijn dan bij de oude beweg:l.ngen, det ze niet
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uit zijn op hst veroveren van de staatsmacht. Oe huidige' aktivisten zullen
nooit cIe Pestl.lurdersvan morgen ·zijn. Ze hebben niet de 11lusie. van .en
rijk der vrijheid zonder strijd. .
Veel ven wat Touraine "'l!lls kenmerkend beschrijft voor 'nieuwe sociale be
wegingen' hebben wij ook als zodanig gevonden I soms lijken de opmerkin
gen van Touraine letterlijk uitSluf te komen.
Touraine ziet deze bewasingen met c1eze·specifieke kenmerken ook als
'bewijs' voor het ontstaen van een nieuw type maatschappij. Hierin
ontstaan nieuwe tegenstellingen wearin de technokratie en de staat tegen
over de massa in de maatschappij komen te staan. De rol van de vakbe
weging neemt sterk af en andere sociale bewegingen nemen haar plaats
in. Het socialisme heeft dit nieuwe type maatschappij ook maer weinig
te bieden omdat ze met heer etatisme verderfelijke tendenzen alleen
maar zou versterken.

Over de nieuwe plaets van de nieuwe bewegingen in de maetschappij komen
we hieronder te spreken.. we zullen ingaan op de relatie tussen de
nieuwe strijdterreinen. de bewegingen die zich hierop manifesteren en
de maatschappelijke kontekst waerbinnen dit alles plaatsvindt. Ook gaan
we in.op de vreeg of de nieuwe bewegingen naast nieuwe kenmerken ook
een andere positie innemen in de (veranderde.) maatsohappij , zoals
Touraine stelt.

Met veel ven wat Toure:l.ne schrijft kunnen we het eens zijn, met· name met
zijn kritiek op het e.tat:fsme van de sociaal-demokratie en zijn 'afreke
ning' met het orthodokse marxisme. QmtIlale vraag lijkt ons echter of zijn
begrip van de post-industri~le maatschappij vruchtbaar isAn of er een
wisseling plaatsvindt van oude en nieuwe bewegingen zoals hij beschrijft
of dat er wellicht eerder sprake is van een uitbreiding van het maat
schappelijk strijdterrein.
We zijn geneigdan het vervangende van zijn theorie af te wijzen, dus
niet nieuwe i.p.v. oude bewegingen, post-industr1öel i.p.v. industrieel
etc. Er treden neer onze mening verschuivingen op in de terreinen waar
maatschappelijke strijd plaatsvindt I door de technologiese ontwikke
ling, door de toename van kennis e.d. zijn er nieuwe konflikthaarden
ontstaan waar nieuwe bewegingen met een eigen gezicht zich manifesteren.
Oe vraag die we aan de orde zullen moeten stellen is nu of de verande
ringen 1n de maatschappij, in de produktiew1jze zo fundamenteel zijn
geweest dat we moeten gaan spreken over een geheel nieuw type maat
schappijweerin geheel nieuwe bewegingen domineren of zullen gaan
domineren.
Dat er nieuwe bewegingen zijn met geheel andere kenmerken is
duidelijk. Nu gaat het om de Vraag naar hun plaats in de maatschappij.

3.4. Oe keynesiaanse st@!!lt

In deze paragraaf en de. twee volgenden gaenwe op gl~le wijze in op
enkele maatschappelijke ontwikkelingen/verhoudingen die o.i. grote in
vloed hebben ( gehad) op ontstaan en bestaan van sociale bewegingen.
In par. 3.4. wordt ingelaan op het ontstaan van de keynesiaanse
staat met de nadruk op ekonomiese aspekten. ervan. In par. 3.4.2. wordt
de keynesiaanse staat meer vanuit een 'politieke' invalshoek benaderd.
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3.4.1. Het ontstaan van de keynesiaanse staat

Het bqin van de verzorgingsstaat/keynesiaanse staat wordt veelal getra
ceerd tijdens de tweede wereldoorlog. "Het _ onjuist Ilijn te etenen
dat de Nederlandse venorgingssta4t in het vel'duisterde Londen van 1943
llIerd g~oraen. Illt etaat vast dat destijds met de consequente uitbt:lllW
van het ste'Lse'L dsfiniUef een begin werd glJl1ll1tik.t." ($2)
Als belenrijkste grondleggers van de verzorgingsstaat worden veell!l1
Keynes en Beveridge lenoemd. Al. in het begin van de dertiger jaren be
kritiseerd. Keynes de politiek van het llt1sse~fêire kapitalisme. Hij
bepleitte een op verhoging van de effektievevr.ag gericht staatsin- .
grijpen. waardoor het bedrijfsleven meer afzet zou kunnen meken, meer
winsten zou kunnen meke" en da"rdoor investeringen plegen met els
gevolg een groeiende werkgelegenheid. Oearnaut zou de stut recht
streeks werkgelegenheid moeten krelren.
AllnvankeU,jk lIlaagde Keynes er niet in de politici te overtuigen
van de juistheid van de door hEll1l voorgestane aktieve ekonOllliese po
litiek, maar aen· het eind ven de jeren dertig dwong de oorlogsvóór
bereiding de staat tot forse bestedingsuitbre1dingen;Oeze'steats
interventie in de ekonomie bleek werkgelegenheidsbevorderende effekten
te hebbenl daarbij kwem dat tijdens de oorlog de staat door de nood
situatie werd gedwongen in te grijpen op terreinen waar dat voorheen
niet gedaan was, bijv. distributie van levensmiddelen, organisatie
van een hogere mobiliteit van ai'bèids!lrl.lChten. Ofwel. de staat kreeg
in toenemende mate een regulerende funktie. (52a>
Al met al werd het 'klimaet' gunstiger voor opvattingen waarin
voor de. staat eenaktievere rol was weggelegd.
In a.n voor de engelse regering vervaardigd rapport over de opzet
ven een sociaal vBrzekeringssyst.em na de oorlog stelde Beveridge:
"TIJe dutyof the state through BOcia'L 'Û'lBUFanae is to enslU'8aH ci
tisens a lfI'ininrum subs'ÜJtencs above f4hich 'Level they can pPaCUce
thttough vo'Luntazoy affOf't 'tM duty and the pZtJasUl'se Of tmft. of
putting pennies f1IMy for a rainy day'." (Uh)
Dergelijke ideein werden in Engeland door de Labour-regering na de
oorlog in praktiese politie~ OIIlgBzet. In Nederland was de opbouw
van de verzorgingsstaat zeker geen aksle.luaieve verdienate ven de
PvdA. Bij de opbouw van het stelsel hebben de konfessionelen een ll:rote
inbreng gehad. onder meer tot uiting komend in de •verzuilde'
organisatie van de verschillende staatsapparaten.
Op ideologies en prakties-politiek vlele. had de ekonomiese wederop
bouw na de oorlog dus haar fundament gekregen in de keynesiaanse
theorie,
Dit betele.ent niet dat de ekcnomiese ontwile.keling en het ele.onomies
beleid van de etaat Vit deze theorie verklaard kunnen worden, Meet
schappelijke faktoren die bij het veröreden vall het aktieterreinvan
de staat van belang zijn geweest waren:
- de noodzaak van 'nationale' wederopbouw na de vernietigingen van
de oorlog: daartoe voerde de staat een industrial1satiebeleid dat ge
richt was op een grootscheepse heropbouw van het produktie-appareat,
- de reorganisatie op wereldschaal van de kapitalistiese ekonomiel
in Nederland en andere landen speelde daarbij de amerikaanse Marshall
hulp.een.grote rol.
In de opvatting V4Jl Mandel t531 zijn het jui5.t zulke specifieke "ak
toren,die de ongekende ekonomiese groei mogelijk maakten en die het
intreden ven de door hem verwachte 21. krisis van het kapitalisme
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hebben vertraagd.
In de marxistiese ekonomiese theorie wordt verondersteld dat het voor het
kapiteel een voortd~rend probleem is om overproduktie te vermijden. d.w.z.
te voorkomen dat de konsumptieve vraag en, de vraag neer de produktiemid
delen door de industrie echter blijven bij de produktie. Op die wijze
kan de tegenwoordige ekonomiese krisis worden herleid tot een tegenstel
ling tussen produktie en konsumptie die noodzakelijk verbonden is met
het funktioneren ven de kapitalistiese produktiewijze en min of meer re
gelmatig leidt tot een uitbarsting in de vorm van een krisis.
Het bijzondere ven de na-oorlogse periode is dat zich een nieuwe rela
tie heeft ontwikkeld tussen de akkumulatie van kapitaal en de konsumptie.
De keynesiaense ravolutie bewerkstelligde een verhoging van de kO'/ltlump
tieve vreeg door de enorme verhoging van de direkte en indirekte beste
dingen,door de meetschappelijke klasse die tot dan toe in slechts heel
beperkte mete de vruchten had kunnen plukken van haar eigen ekonomiese
aktiviteiten: de arbeidersklasse. Dit betekende een krachtige stimulans
voor de ontwikkeling van de produktie. Oe uitbuitingsverhouding tussen
de hoog-ontwikkelde kapitalistiese landen en de Derde wereld heeft de

ekonomiese groei en het profijthiervan. ook door de arbeidersbeweging,
zeker weer mogelijk gemaakt.
De groei van de effektieve vreeg leidde tot een gigantiese uitbreiding
van de afzetmogelijkheden op de binnenlandse markt en daarmee tot onge
kende groeimogelijkheden voor het kapitaal. Waar loonkostenverhogingen en
lastenstijgingen voor het kapitael een direkt winst-drukkend effekt heb
ben leiden ze op wat langere termijn. vooral door afzetverhogingen. tot
versnelling van de kapitaalakkumulatie. Daarmee is in grote trekken
aangeduid wat wel is omschreven als een nieuwe fase in de dialektiek
van akkumulatie en konsumptie. (53a)
Oe keynesiaanse staat gaat samen met een ontwikkeling in de gezins-
en arbeidsverhoudingen. Hirsch omschrijft dit als volgt: "BesZiesend
ie, dat in dlt histo%'ies proces een darJ.ifJMJ'keZijk etuktuJ'eeZ veJ'andeJ'
de samenhang ontstaat van de l'f1Pl'Oduktie van kapitaaZ en 4l'beidekJ'acht.
De" - in aansZuiting op de woegeJ'e anaZyees van Gransci - weZ aZe
'fordietws' lHItiteZde VOJ'lll lIan J'epJ'Oduktie en vermaatechappeZijking
wl'dt gekenmerkt doOf' 1I0000tgesch1'eden mechanieer'ing en Tayw%'isel'ing
van de 4l'beidsprocessen, op kapitaUstiese lr1al'erlpJ'Cduktie gebaseerde
massa-konsumptie, tendentülZe docl'dri.nging door het kapitaaZ van het
geheeZ van de'1II(14techappeUjke Npl'Oàuktiellerhoudingen en het verdh1i.j7Uln
van 'lIOOJ'-kapita'tieti.ese' sociaZe etJ'uktuJ'en en Npl'Oduktiello_.
( Bet au~e't T lIan Henry Fol'd mtn'keert in ZIekere mate het begin lIan
dese mQ4techappi;i-artûJentsZends ontt.likkeUngl De dDOf'kapitaZwmng
van de 1II(14tschappij schept een brede 'interne' markt Voor kapitaUe
tiese I.t1aNnpZ'Oduktie. is dus een weaenZijke voo~ 11001' technieae
lIernieulXngen evenaZe 11001' het goedkoper wrden van de reproduktie
van de 4l'beidekJ'achten,ateZt, tflgeUjkertijd een J'eservoir aan goed-
kope en beschikbare ( niet in de "Laatste p"Laats vrouweUjke) arlHIids
krachten 'IJl'ii ( door het ver<i.lijnen lIan produktie in kZeinbeàl'ijven en
huishoudens). Het lIerdtJijnen van traditioneZe pl'OduktiellO_n en van de
dat:a'lllee verbonden eoci.aZe verhoudingen (bijv. het dool'aetten van hst
wee-generati' gezin aZs bepaZende sociaZe 1.evenevorom) ie nist aZZeen
een gevoZg van deae hBrstl'UkturBring, maal' tegeZijk het f'lmdament van de
sich vestigende 'fol'distiese' Npl'oduktiewijlle." (54)
Hirsch benadrukt dus de samenhang tussen de organisatie van de repro
duktie van het gezin. van de arbeid op het nivo van de produktie-een
heden en de globale. keynesiaanse ontwikkeling van de ekonomie.
Het 'fordisme' ,. dat een hoge uitbuit1ngsgraad impliceert. gaat samen
met de ontploo~ng van de verzorgingsstaat. Volgens Oommergue is de
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hu1dige steat "bij uitstek de Btaat tHm a. organ'ÎB4Ue van a. arbeid,
van het tezo beBohi.kking BtelZen aan het 1capttaal van e~ O1Jel'l)z.o.d aan
azo'btndskrach~ diB dienstbaazo aiJn t:mdat lIUJ lIUJkII'I' rijn rioh in bijna
belJNd:lgendB _1wuding~ tB kunnen Np'I'OduoB'I'Bn." (SS)
De verzorgingssteat is gebaseerd op het voortzetten en uitbouwen van
de wetenschappelijke organisatie van de arbeid: het Taylorisme in zijn
t ..8nwoordige varianten. (56) De kontrole van de staat over de organi
BeUe ven de arbeid in de bedrijven zelf is zeer margineal. Funktie van
de steet is veel meer geworden het opvangen ven de gevolgen middels bil.
organisaties van welzijnswerk en gezondheidszorg en het etelsel van
sociale verzekeringen. (57)
Oe keynesiaanse staat blijft dus funktioneren binnen produktieverhou
dingen die de ontwikkeling van de 'klasse-kapaciteiten' onderdrukken.
(In dll ekskurs op blz.l02 gingen we hier op in.)

3.4.2. Staat en revolutie reyisited

Een benaderingswijze die enkel vanuit de ekonomie vertrekt is onvol
doende om ontstaan en krisis van de verzorgingsstaat te kunnen begrij
pen. Oaarom moet de vorige deelparagraaf worden aangevuld en in ver
band worden gebracht met een anelyae van de meer politieke aspekten.
waaraan deze deelparagraaf is gewijd.
Daarbij gaan we ervan uit dat de leninistiese staatsopvatting ttn de
zin van de door Lenin zelf uitgewerkte staatsopvatting) niet voldoet
voor een analyse van de huidige staat en politiek. Het problematiese
van de analyse van Lenin is vooral dat deze ekonomisties i~.

Oe staat werd beschouwd als een regel-en onderdrukkingsinstrument t.b.v.
de heersende klasse.als het belangrijkste instrument dat diende om de
heerschappij van een klasse in stand te houden. Lenin heeft dit m.n.
in Staat en revolutie uitgewerkt.
In paragraaf 3.2.1. is beschreven dat dit ekonomisme in recente 'mer
xistiese' diskussies steeds meer bekritiseerd wordt.ook binnen par
tijen die zichzelf als leninisties beschouwen. om de argumentatie nog
even naar boven te: helen:deze kritiek berust voor een belanrijk deel
op het werk van Gramsci. Gramsci's studies waren geinspireerd door de
vraag waarom in.de west-europese landen de revolutie na 1917 niet heeft
doorgezet. Hij maakte onderscheid tussen 'bewegingsoorlog' ûnet de rus
sieae revolutie als grote voorbeeld) en 'stellingenoorlog': de poli
tieke en ekonomiese strijd in een zowel politiek als ekonomies verhou
dingsgewijs gestabiliseerd kapitalisme.
Naast deze relatieve stabiliteit is een ander kenmerk van de West
europese situatie dat de ontwikkeling van de 'burgerlijke maatschappij'
veel verder gevorderd is dan in het Rusland van de tsaar het geval was.
"In het O()stBn(z&ul1.and) was ~ staat a~'Lqs.1ÛI hUl'g/11'Ujk8 maatschap
piJ 1IIa8 'l'Udiment:ai'l' en ge7.ei-achtig;in het rDesten bestond .~ tU8s~

de stà4t en de burgerU;jk8. maatsohappij Ben adelo..late lJe1'houdtng en wan
MB2' a. staat l4ankeUe kt.x:Rn..O'fI1IlidàeZU;jk een hech"te struktuu2' van de
JlW'gs2'UJkB maatschappij aàn hee Ucht. }je staat..b1a8 slechte een bui
tenste SOh<m8.lJ(MWachte2' aich een hechte keten van forttfikaUes en kaze
matten bevond". (S8)
"In a. b6wegingsoo'J'Zog maakt het doordM.7'IgIm van de massa's op het
poUti.eke toneel. het tijdens .een e:rnsttge krisis mogeUjk aich snel
van de ataatsmacht meeste'l' te maken.de steZ.Ungenool'l.og is een strategie
van de z.ange wmjn die de voortdUNInde heZegering van de tegenstander
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nodig maakt~de geduUige veraameling van krachten en de aanval via
alletegensp:raken die in de delflók:ratiese massamaatschappij bestaan". (.69)
In deze citaten wordt een rode draad in hat denken van Gremsci duidelijk:
de kritiek op het ekonomismè.enerzijds op het ekonomisme in theorieän
die idelUe en kulturele bewegingen direkt tot ekonorn1ese belangen herleiden.
anderzijds op een ekonomistiese praktijk waarin de ekonomiese belangenbehar
tiging geldt als belangrijkste onderdeel van marxistiese politiek.
Met dit anti-ekonomisme heeft Gramsci's begrip van hegemonie veel te maken.
Hegemonie is het vermogen tot idéologiese leiding ven·het geheel van een
histories blok. 39a1 Een histories blok bestaat uit bondgenootschappelijk
verbonden groepen.bv. fabrikanten uit Noord-Itali' en grootgrondbezit-
ters uit het zuiden.
Hegemonie is het vermogen van bepaalde groepen om - in het algemeen middels
het voeren van een 'bondgenotenpolitiek' - haar wil maatschappelijk door
te zetten en ook ideologies aanvaard te krijgen.
"Een maatschappelijke groep kan en moet aeZfe leidinggevend aijn nog VOOl'
dat aij de :regeringmacht heeft veroverd (dit is een van de beZangrijkste
1JOO2'IIIaal'de voor het veroveren van de macht aelf). Later~lA1anneeraij de
macht uitoefent en ook wanneer sij die stevig in handsn heeft~wordt sij
heeraend~maa:r sij moet ook 'Zeidinggevend' blijven.· (60) Met 'leiding
gevend' wordt vooral gedoeld op ideologiese/kulturele leiding;
Waar het Grems.ci politiek om ging was de totstandkoming van een histories
blok van het industriile proletariaat in de grote steden en de massa van
de·landarbeiders. Een dergelijk histories blok zou in staat zijn de hege
monie van de bourgeoisie te doorbreken en haar eigen hegemonie te reali
seren.
Gramsci benadrukte de kulturele en morele momenten van deze strijd en
heeft zich veel beziggehouden met het probleem van het katholicisme op
het italiaanse platteland.
Een begrip dat in Gramsci's analyse van onder meer het fascisme een belang
rijke rol speelde.was de kategorie van 'passieve revolutie'. Een zeer bon
dige fonllUlering geeft Visser: "Gramsci tracht met het begrip 'p.r.' de
komple:te sturing van de massa's en hun paêifikatie via 'hervormingen van
boven'~die tevens ':restauPaties' zijn~te beJ'rijpen. Ale histol'iese VOOl'
baeUtm van passieve :revoZuties in de tl.Iintigste eew noemt hij het fas
cisme.het korpol'atiarne.het amerikanisme.het wZvaa:rtskapitaZiame en de
vet'aorgingsstaat. Het essentilJle van deae :reorganieaties van het kapi
talisme is.dat sij de .mogelijkheid van ont!Alikkeling.in de ain van model'
nisering van de produktiekrachten 'open' houden en een periode van "hoop
en vel'lPachting' onder de massa 'a wl:ren. De passieve :revolutie b(Jl,)erk
stel~igt dus een aeke:re ontkoppeling van basis en bovenbow. wel/rl e;c
tra rouimteen tijd vOOt' de hee:rsende klassen 0/11 het initiatief te7'Ufl te
winnen. In deze ain !AIOrdt het begrip doot' Gramsci ook gebt'Uikt om het Vel'
glijden van een k:rachtsvet'houding via molekuZaii' kleine stapjes te be
grijpen." (81)
Het is deze kategorie van 'passieve revoluties' die gehanteerd kan worden
bij een niet-ekonomistiese analyse van de verhouding tussen de ontwikke
ling van de keynesiaanse staat enerzijds en de klassenstrijd anderzijds.
Hieronder wordt dit nader uitgewerkt t.a.v. de relatie van arbeidersklas
se en staat. In deze uitwerking zal het begrip 'passieve revolutie' konkre
ter vorm krijgen. Van den Brink geeft de volgendè typering ffi2J:
"Ksnmezr1< van de passieve :revoZutie is dat de bourgeoisie in aeke:re ain
tegemoet komt aan de ekonomies-korporatieve beZangen van de aroeiderskZasse.
tel'fiJijl haat' politiek iedere V01'1ll van autonomie of histories initiatief
wordt onthouden. (... ) De strategie van de passieve :revolutie is ..mogelijk
BOlang de pt'Oduktiewijae nog over e~ansiemoge~ijkhedenbeschikt.waat'dOor
het kàpitaal in. staat is konceas1.es op ekonomies-ko1'pOratief vlak te doen. n

Volgens Buci-GJucksmann en Therborn (62a1kan de kategorie van de pas
sieve revolutie dienen voor de beschrijving van drie aspekten van de
na-oorlogse ontwikkeling t.a.v. de staat. In alle drie gevallen worden
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de grenzen van het leninisme te buiten getreden.
a. ten aanzien van het kapitalisme: het maakt begrijpelijk waarom
skonomiese ontwikkeHngen in het kapitalisme niet hoeven te leiden
tot bewustwording en versterking van de politieke strijd van het
proletariaat I de bourgeoisie is in staat nh~ eigen materi,te en
politieke basis te l'evol.utionel'enl waaPbij aan de andere klassen
een nieweelsat wordt aangebodsn. nr8J)
Tussen arbeid en kapitaal bestaat dus geen 'zero-sum'-verhouding.
Tegelijk met het groter worden van 'de koek' verandert de verdeling
ervan over de verachillende maatschappelijke groeperingen. Bij de on
derhandelingsprocessen die hiermee gepaard gaan is de positie van de
staat steeds belangrijker geworden.
Een nieuw soort hegemonie 'wordt van bovenaf uitgeoefend door de staat
en door de ~urgerlijke of sociaal-demokratische} massa-partijen.
b. tsn aanzien van het reforrnisme:dit moet niet -ekonomisties- worden
herleid tot de belangen van een arbeidersaristokratie. nDe modi~ka-

ties van els sWuktuNiw vo:rrnen van els bU1'f1e1'Ujke politiek gaan ge-
paard Jll9t ..een ref01'nrisme dat intern en niet meel' ekstern is ten opsiohte
van het ontblikketd kapitaZisJ119 en dat be1'UBt op de massieve produktie
van relatieve mee2'l4i2al'de. Struktureet 1'Sformisme van els passieve l'eVo
tutiesl van els uitbreiding van de staat en van de vl!ll'BohiHende types van
'histories kompl'tJmis' Jll9t; staat; en a1'beiels1'sktassel waartoe een heel'Ben
els ktasse gewid kan ",orden. n (64)
c. ten aanzien van vormen en prakrijken van de politiek: in de politiek
van de keynesiaanse staat zijn burokratiese en korporatistiese (S4a)
elementen getreden. Met korporatisme wordt gedoeld op de verzorgings
staat als een "gehee~ va:>-pZTangementen", zoals Den Uyl dit formuleer
de 005J: het geheel van Kornprornis-achtige verhoudingen die binnen de
staatsapparaten bestaan. "Passen het PBl'IIt:InSnte kompl'Ollris - els kompro
mitte1'ing - tussen de aanvaarding van de kapit;atiatiesB pPOduktiviteit;/
efficilntie en els min of meel' 'korpDz>atist;ieBB.'en etatistieBe verdedi
ging van betangen van els geOl'ganiseBrde à:J'beidel'Bktasse niet goed bij
etkalU'?" (66)

Om het begrip passieve revolutie nader te konkretiseren voor de verzor
gingsstaat: de twee elementen die 1n het begrip voorKomen zijn:
revolutie en passief. .
Wat betreft het 'passieve' aspekt van deze veranderingen: Buci-Glucksmenn
en Therborn stellen twee vormen van instemming op ideeal-typiese wijze
tegenover el~aar:

Verschillen tussen passieve en aktieve instemming, resp. 1 en 2:

1. indirekt(zonder basisdernokratiel
vooral door de staat
repressief/burokraties of
korporatisties/burokraties
overheersing door de bourgeoisie
passieve revolutie
etatisties

2,. direKt (zelforganisatie)
vooral door de hagernoniese leidin~\

eKspansief/demoKraties

dominance ouvriêre/populaire
volks- en demokretiese revolutie
anti-etatisties ~7)

De ontwikKeling van de keynasiaanse steat berustte in hoge mate op de
'passieve' elementen van instemming. In tegenwoordige diskussies die met
name binnen de PvdA worden gevoerd. komt dit terug in de verzuchting dat
de verozrgingsstaat niet een ideologiese basis onder de bevolking heeft
en daaromvandaag-de-dag door de re~~tse partijen zo gemaKkelijK kan
worden afgebouwd. (68l Juist door deze passieve kent is. er geen spreKe
van 'revolutie' in de eigenlijke zin van het woord. Wat wordt in dit
verpand dan wel met 'revolutie' bedoeld?
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In het vorige deel is al iets gezegd over de grote veranderingen die zich
vooral na de tweede wereldoorlog in de ekonomie hebben voorgedaan. .
de nieuwe, keynesiaanse, politiek die heeft geleid tot een enorme uit
dijing van het steatsoptreden en tot de verstatelijking van grote delen
van de reproduktiesfeer. Daarnaast de veranderingen ten aanzien van de
verhouding van akkumulatie en konsumptie. De 'entree' van de arbeiders
klasse in de staat is wellicht nog de meest 'revolutionaire' verandering.
Waar de relatie tussen arbeidersklasse en staat nog grotendeels 'ekstern'
was en ook Gramsci de 'stellingenoorlog' nog voornamelijk zeg als een
belegering door de arbeidersklasse van de kapitalistiese steet met als
doel deze (van buiten af) te veroveren, stelt Poulantzas (sS) :
"tege7lt>ver detJe eseentiaUstiese opvatting~ heb ik 1JQ01.'(JtUfte14 de staat
te besc'1wutMiln aZe een verhouding~ preaieeer aZe de matel'illle verdich
ting van een krachtsverhouding tussen kZaeeen en kZaesenfz'a1<ties. De
macht is aZe llodanig nist een t1I»III1ijsba.l'e lltltZk~ het is een verhouding.
De etaat in eigen7.ijks ain lJOl'dt eel'8t gekonstitueerd dool' de kZaeeen
tegenste~Ungen dis~ in epecifieks v01'lll~ tot inteme tegeneteUing van
de staat ltIOrden; dat ge14t niet a~leen voor as ideo~ese etaateappa
raten. De politiek van de staat ie NSU~tcznte van dit tegenstrijdige
prooss: lMt bij het nemen van poUtieke bee~issingen doo1'8~gevend

is~ is niet lMt el' aan deze Of aan gene zijde van de staat~ 1IlCUU' lMt
el' in de staat gebeurt." Deze opvatting hee<ft enkele strategieae kon
sekwenties wearop we leter terugkomen.
Ale 'revolutionaire' veranderingen .in het funktioneren ven de staat en
in de verhouding tu.ssen staat en -meatschappij die de keynesiaanse re
volutie heeft veroorzeakt, kunnen verder genoemd worden:
- een veel grotere betrokkenheid bij het produktieproces: door nationa
lisaties (vooral van niet-winstgevende bedrijven), participatie in aan
delenkapitalen, wetgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden, loon
ingrepen, e.d. "Minder dan ooit kan as staat -tegenltlOOrdig opgevat
ltI01!'den aZe een eenvoudige 'bovenbolll.l' van een van haar gescheiden
ekonowri.eee 'bis'. Zij is in as 1'8produktie van as produktieverhou
dingen direkt at11'II7eaig en in aove1'2'B aelf bestanddee~ van de basis". ('tO)
- verstatelijking van de reproduktie: "Het gehele veU waann de staat
(meel' of minder inteneiefï opeNert~ !Vordt aanaienZiJïc uitgebNid.
De kZaeeieks scheiding 'staat' en 'burgerUjke maatechappij' ltIOrdt niet
gehee~ opgew.t maar el' vindt lV6~ een beZangrijke verschuivingp~
ten gunste van het eeNte 1IlOIf/ent. ('tl)
Van een scheiding tussen een 'pure'ekonomies~n een 'pure' politieke
sfeer is in werkelijkheid nooitsprake geweest. ook niet in de begin
perio~e van het kapitalisme. Maar de verwevenheid van staat en meatechap
pij is in de keynesiaanSe periode veel intensiever dan daarvoor.

Oe gebiedsuitbreiding van de staat heeft ertoe geleid dat de staat in
toenemende mete werd betrokken bij vormen van sociale strijd en sociale
beweging. Dit geldt voor de oude arbeidersbeweging en voor de nieuwere
sociale bewegingen.
"Toch korrrt VSl'StateHJïcing niet at~en nael' op een /Joon 'gebiedeuit
bl'eiding' voor de etaat - in de ain van ovel'heid. Be~l'ijks7.' aijn een
aanta~ lo"aUtatisvs tendentJen:ta~l'ijksapparaten beginnen 1:8 funktione
1'en 'aoaZe een staatsapparaat'. (••• ) Die uitlVe7.'kingen komen naar V01!'Bn
die een proces van verstateUjking aUijd heeft. nameUjk dat de w~n
van 1'8produktie die el' aan onden.wrpen Bijn tot p~ts en inaet ltI02'dsn
van maatechappetijke stl'ijd. (••• ) Di t pl'OO8e van ve1'8tateZijking vo1'lll1:
dan ook 111'1 van de Vool'flaQ1llB'te achtergronden VOOl' de nieuwe: berHgingen
die aijn ontstaan." (72)
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3.5. Krisis en staat

~.....
~:"

Lange tijd hebben velen geloofd dat hèt keynesiaanse recept. ~earin

voor de staat een aktieve regelende rol ts weggelegd eindelijk een eind
zou hebben gemaakt aan het optreden van periótliekekrsis in het kapi~

talisme en dat kapiteal en arbeidvoortaên in harmonie 'met elkaar
tot zinvolleproduktie zouden komen. Dit geloof beleefde eeh hoogte-
punt binnen de sociaal-demokratiese partijen van bijvoorbeeld Neder
land en West-Ouitsland toen deze in 1959-huh nieuwe beginselprogram
ms's vaststelden,
Inmiddels is de zo onstuitbaar lijkende ekonomiese ekspahsie van het
keynesiaanse type gaan stokken. ·Op de oorzaken daarvan kunnen we hier
niet ingaan. Hier volstaan we met de konstatering dat de keynesiaanse
remedie tegenwerkloosheid. inflatie an andere vuige zaken minder effek
tief bleekc!an aanvankelijk ~edecht werd. In de eerste plaats blijkt
Ook· het keynesiaanse model niet in staat voor dei· ontstáneekonomiese
achter9itgang een akseptabele verklaring te Vinden (bijv. -de kombi~

natie· van werklof:lsheid en inflatie is· binnen het tral:lit10mÜe begrippen
apperaet vàQ_Keynesniet te begrijpen), ook de meest. trouwe voorstan
ders \Il!lIl Keynes' politiek. de sociaal"demokrateh. bebben voor een groot
deel ook het vertrouwen verloren inde traditionele eKónomiess pOli
tiek en lijken zich steeds meer in té vbegen in de rijen van hen die
in bezuinigen de belangrijkste ekohomiesa wij5heidz1en.
Oe huidige ekonomiese recessie is dan ook
direkt verbOhdenmet een krisis vanae.
keynesiaanse-ekonomiese politiek die
voortkomt u'it sM breuk in het sinds de
tweedewereldoo~log tot stand gekómen
mechanisme van elkaar wederzijds stimu~

lerende groei van konsumptie en .verster
king van akkumuletie-tendenzen.
Keynesiahisme-is altijd meer geweest
den ekonomiese theorie en beleid ·alleen.
Het iS ook een ideologie die uitgaat van
een principi~le belangenharmonie tussen
de verschillends klassen. Het is zeker·
mogelijk. dit is in de gehelé na-oorlogse
periode gebleken. om belangenstrijd te
voeren door arbeiders tegeh ondernemers
vanuit een keynesiaanse opvatting over
ekonomie. Dan gaan arbeidérsbelangen als
loonsverhogingen. uitbreiding van kol
lektieve voorzieningen enz~funktioneren

els 'algemene belangen' en verdwijnt de
traditionele doelstelling van de arbei
dersbeweging. het realiseren van een
maatschappij opanè~e principes dan die van het kapitalisme. onder tafel.
Deze depolitisering. keynesianisering van de arbeidersbeweging sluit
belangenstrijd op het ekonomies-korporatieve vlak -nfetuit en is eer-
der integendeel een resultaat daarvan. (Vormen ven) klaSBenstrijd
en maatschapppelijke integratie hebben gebleken goed samen te kunnen gaan.
Dat de verwevenheid van de staat en maatllichappij . waeról'lder de _arbeiders
beweging) doo~ middel van de keynesiaanse revolutie sterk is toegenomen
was al de strekking van de vorige paragraaf.

In de woorden van Visser, "IngNo best'Ji'ijdtde QPva.ttill/{/ dat er elm uit
wendige ve1'houiling zou be8taalt tU88e>'l.€U4 'vertegent.7ooiodige~ staat'
el1Bl'zijds en. de 'p:l'illate sektor'. t.Jaarin de grote ekonomiese bes Zis8in-
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gen wot'dm genomtm. and8zoaijds. De ekonomiese macht is niet uitwndig
aan het stIJZset aan t1fJzoteg",.,ool"dlgfJ1ltÜ dsmokmtie. _ dri.ngt in dIJ
lZal'd en dIJ zoegeZs el'l1l:lndoozo." l1eer de relaUe is tweezijdig: "Bet ge
IIdcht. dIJ !'Ot en dIJ pÜlats l1tDI dil staat IIdjn ingzoi,jPfmd gMiltlgd.
De staat is IIIfJt IIdjn bes1.issingen dIJorgBdzoongen tot in dIJ centN van
dIJ ekonontlfJ8B macht en u1.f ondel'dfJfJ1. (JtlIJ'oztden l1tDI dIJ beslissingen
in dlJU centzta." (73)
In een situatie weerin ekonomie. politiek en
staat zo met elkaar verweven zijn is een kri
sis van alleen het ekonomiese ondenkbaar.
"/let /IIodd 1hm dIJ 1<BynfJsiQ4ll8B intel'WntifJ
staat. ook WlJ1. genosmd ''PeZOBOJVÎngsstaat' of
'1IB1.vaaJ'tBstaat'. is na dJuttig jQlQ';van _1.
le .'IconortIifJse g7.'0fJi op tHl'fJUschaa1. l)QBtqe
'topen. De aonJUIIC'Ä44%' l4Ol'dt niet beheel'Sj en
dIJ votledige wzokge1.fJgtmlulid bestaat in feite
niet Zangszo. De bfJf4fJnng dat dit met komt
dooztdat dIJ bestaande staat slecht fUnktio
neezot _ dool'dat dit type staat niet bij
maohtIJ ie dIJ .C01I9f/IÜIs. en socia.1.fJ pzoobte
lIIfJn 1hm 1uIt ÜlatlJtlJ 1o.IaJot l1tDI dAl t.wi.ntigete
eelU. is dIJ kem van het hiel'01làsZ' vo'tgendfJ
vel'haal. Dat en nietlJ and8l'S. wordt bedoetd
IIIfJt het po1.itieke ktutaktezo van dAl cJ"isie".
(74). Op de doorwerking van deze krisis in
de arbeidersbeweging gaan we in ~ volgende
paragraaf verder in. Eerst willen we ingaan
op enkele andere aspekten van de krisis die
enig licht werpen op het funktioneren van
nieuwere sociale bewegingen. De relatie van krisis en sociale bewegingen
is zeker niet een rechtlijnig causale. "Hoew1. dIJ kZ'isis. die in de 'toop
van a. uwmtigezo jCU'fm atdoo:r pel'lllB7ll%ntfJ:r l1tDI karakte:r Zsek tlJ wo2'den.
ongetm.jfdd veel e1.1.fJndfJ IIIfJt IIdch _ heeft geb:racht. t1fJzok1.aazot IIdj.
aldus van der Brink. onvo1.doend8 a. :ra4:lkaZs VezoBetlJbellBgingsn
die dIJ afgsl<Jpen peZ'iotil aijn ontdaan. Vooml dAl speciflske vo_
~n dB st:rijd aich rnanif.stee:rt t1fJJ'küra:rt Bij niet. "(76)
De in het vorige hoofdstuk behandelde bewegingen hebben hun wortels in
de periode voor 1970/1971. toen op ekonomies vlak de krisis begin in
te zetten. Meer de ontwikkeling naar rsdikalere vormen ven protest
(Onk;ruit. akb-basisgroepen en kraakbeweging) heeft zich vooral aen het
eind van de zeventiger jaren voltrokken.
Het opmerkelijke is dat de 'nieuwe sociale bewegingen' ontstonden als
reaktie op problemen die het keynesiaanse groeimodel heeft veroorzaakt
ftdljeuvervuiling. energie en grondstoffenpolitiek. de dreiging van de

plutonium-ekonomie). terwijl de in de jaren '70 inzettende. krisis van
dit keyneeiaanse groeimodel. in relatie met krisee op politiek en
ideologies terrein. vervolgens de verdere ontwikkeling en intensive
ring ven de strijd ven sociale bewegingen heeft bevorderd. Voor de
verklaring van dit laatste moet op het funktioneren van de staat worden
ingegaan.
Zoals in het voorgaande is aangegeven ken de staat niet worden opgevat
els een bewust en doelgericht handelende aktor. Eerder is de stllat te
typeren als een objektief proces waarin zich klassen en andere tegen
stellingen op verschillende wijzen doorzetten. (76) Een samenhangend
en adekweet probleem-oplossend beleid is ven het type van de keynesi
eanse staat daarom niet te verwachten.
"De chaotische toestanden in het staateappamat zijn geen pl'Odukten l1tDI
'verkeerod be1.eid' naar Bij aijn jlfist funktioneeZ voozo dB manier waazoop
kZa8seconfUcten en concul"l'fJntie 00'1< in het staateappamat doord1'ingen.
Bet staatsapparaat moet tot op Iilskere hoogU chaotifJch geo'l'qanisesrd
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.aijn en vool' een seel' fJl'OOt aantaZ tegerustl'ijdige be1.angen tegetijk
toegankelijk te aijn. Maal' 'thel'B is system in this madneS8': de wijae
l4aaJ'Op de~ geol'àend is, is ove:rwgend in het vool'àeel van de
heel'sende kapitalistische klasse (het is o.a. daarom dat dese klasse
heel'Bt). Meel" algemeen: het staatsapparaat kan niet sondel' meel" wol'den
be8choUl/id als tegsngesuld aan de logica van markt en winBt~ De wijse
l4aaJ'Op het geBtmctureel'd is en de pe1'8oneZe beaetting el'11an ai.1n het
l'Bsultaat van een dominantie van het kapitaal. Dat ",U·niet seggen'
dat de bestaande 11O:rmen van Btaateingzoijpen niet talloae elementen
bevatten die zoe(Jle vel'lAlol'11enheden van de al'beidel'skl.aaee aijn. Maal'
deae VBl'IAlOl'11enheden functionenn binnen de conte:J:t van de algensen
maatschappelijkS dominantie van de bOUZ'{Jeoieie." (76a)
Oe keynesioanse staat funktioneert alleen bij ekonomiese groei zodanig
dat werkloosheid, woningnood en andere problemen enigszins effektief
kunnen worden bestreden. Oe ekonomiese krisis is daarom tegelijk een
politieke krisis. Oe 'oude' vormen van politiek in de keynesiallnse
staat zijn niet meer adekwaat in een periode van ekonomiese
recessie. Met deze gebrekkige 'effektiviteit' van het stoatsfunktio
neren heeft de staat meer problemen gekregen bij de rechtvaardiging
van haar (niet-) handelen. Oe akties die prakties uitgaan van de stel
ling 'jullie rechtsorde is de onze niet' zijn een uitdrukking van de
afnemende legitimiteit van de stallt. Het beeld van de overheid 1I1s
een boven de partijen staand orgaan dat zich aan de wetten dient te
houden en daarop ook door de rechterlijke macht wordt gekontroleerd
~e formele rechtsstallt van de oude liberaal-demokratiese snit) be
staat voor veel mensen niet meer.
Met de uitbouw van de verzorgingsstaat bleek de overheid vaak slechts
66n van de 'partners' in de besluitvorming (naast bedrijfsleven,
vakbeweging. koepels in het welzijnswerk en soms zelfs kraakbewegirigldenk
aan de onderhandelingen tussen krakers en stadsbestuur bij de kraak
in de Vondelstraat) • Verder ia het in verschillende staatsburokra-
tie~n mogelijk gebleken voor 'burgers'om, als je de kanalen kent,
zaken te regelen buiten de offici~le richtlijnen om.
Dit maakte het voor staatsorganen steeds minder gemakkelijk om zich
zelf naar voren te schuiven als neutrele, onafhankelijke arbiter.
Een faktor die leidde tot verdere 'statusverlaging' van de staat was
de toenemende geinformeerdheid van mensen die het niet eens zijn met
overheidsbesluiten. In de loop van de tijd hebben aktivisten op ve
lerlei terrein kennis verzameld die tegen de overheid in het geweer
ken worden gebracht.
Deze ontwikkelingen hebben. samen met het kompromiskarakter van de
keynesiaanse staat ertoe geleid dat deze zich niet blijvend kon pre
senteren als een boven de partijen staand, veel- (zo niet al-) wetend
en daardoor gezaghebbend orgaan. Oaarmee gingen ook veranderingen
gepaard m.b.t. de rechtsstaat. "[Je rechtsstaat on~kett zich van
een ideaalbeeld tot een systeem van procedul'Bl.e J.laaZ"bOl"(Je11 om te flOl"
gen dat iedereen in het Boeken naar de nodige kompromis8Rn aan zijn
tl'ekken komt." (77) Oe ,opkomst van het verschijnsel 'harde aktie'
geeft aan dat de legitimiteit van de overheid en haar beslissingen
bij een deel van de 'burgers' al behoorlijk ia afgekalfd.
Kompromissen sluiten lukt lang niet altijd meer, aktievoerders blijken
ongevoelig voor het argument dat iedereen zich moet houden aan de
'demokraties vastgestelde spelregels,"
Het zijn niet alleen de 'harde aktivisten' die in de staat en de par
lementaire demokratie geen of weinig vertrouwen hebben: binnen het
IKV zijn veel diskussies gevoerd over het thema van burgerlijke onge
hoorzaamheid, zij het det deze aktievorm volgens het IKV enkel in
noodsituaties gebruikt mag worden: zie de gang van zeken ten aanzien van
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de munit1etrs:1nblokkade. !bladzijde 75)
Een passieve vorm waarin de ontevredenheid t.a.v. het optredenvan de staat
en het funktioneren van het besluitvormingssysteem tot uitdrukking komt,
is het niet-stemmen. Oe 'ppkomstpercentages bij verkiezingen zijn struk
tureel aan het dalEm. Het onvermogen van de staat om effektief te
funktioneren en de 'passieve instemming' (zie blz. Il!}) van de bevolking.
in. stand te houden komt mede tot uiting in de beheersingsstrategiein
die t.a.v. sociale bewegingen worden gehanteerd. Met betrekking tot de
'nieuwe sociale bewegingen' is meer gebruik gemaakt van repressieve stra
tegieAn, omdat op integratie gerichte strategiein niet meer goed werkten.
Van Reenen 07aJonderscheidt vier soorten strategie~n die de staat
kan gebruiken. om sociale bewegingen te bestrijden.
- verzoening. bijvoorbeeld schippers of andere groepen die door de
staat niet te marginaliseren zijn
- kriminalisering, het politieke karakter van de eisen wordt genegeerd.
Oe aktie zou zijn opgezet door relschoppers en andere destruktieve ele
menten. Ten aanzien van de akb, de kraakbeweging en Onkruit is dit een
gangbare strategie geworden.
Oe boodschap iSI'aktivist, je
bent niet gevaarlijk.'
- marginalisering, terwijl in
de kr1m1naliseringsstrateg1e
het politieke karakter onder
de tafel wordt gehouden. is dit
ineen marginaiiseringsstrategie
niet het geval. Hier is de bood
schapl'ektivist, pas op. je
krijgt slaag.' Geweldgebruik
door de staat wordt voorbereid
en in een aantal gevallen uit
gevoerd.
- mobilisering. de overheid
wordt in. het nauw gedreven en lJNlUluir ." 1IN"·Ir€R"'8N<fflJ,..lIt1_#lN~... j"",,. ~If .., ?!
roept de burgers te hulp.
Met name de strategie terkrim1nalisering en marginalisering draagt voor
de staat het risico dat het haar legitimiteit aantast. Deerom moet voor
zichtigheid worden betracht t.a;v. de keus van de groepen waarop een bijv.
met geweld gepaard gaande strategie wordt toegepast. Wat dit betreft ligt
tussen rotterdamse havenarbeiders en amsterdamse krakers een wereld van
verschil.

, , ,

"Pak t ..".
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3.6. 6rb@idBrabewes1ng 8n krisi,

"Me1l kan a. beweging van het k<2pitaal. en a. ""'ging van dB al'beid niet
a,fBt:mt1tJl'l.ij1e ana1.Jlsel'en. De kl'i.is van het k<2pit41.isme is dGa:rOIII noodaa
ke1.ijkelVi3s tegel.~d de kl'iais van de 7IIt14t1101ulwiJ en van de I.U'
1wic1sl'8bewging. "(7S)
Oe doorwerking van de politiek/ideologiese krisis tot In de arbeiders
beweging vormt een belangrijk moment van de politieke situatie waar
binnen de 'nieuwe lociale bewegingen' funktioneren. In Nederland heeft
de PvdA een belanlrijke bijdrage geleverd aan de groei ven de keynesi
aanIJe staat. "Ds ~siQt1,7l/Je NVOl.utie hHft aan tUI na-ool''t0g8e so-
ciaal. dertoTaoatie haar i.dBo logiese basis en hQQ1' ztegsl'ingspl'4ktijk
gegeven." "lIet Keynesianisms 1X4l'Schafte aan as bsZangen van tUI al'
bsiasl'8 een univsl'8s'/.s st4tus. De verhoging van as Wnen lII01"dt sen
sti/llt1.ans VOOI' as sk.onollti4se ontliJikke1.ing. Ds konsensus kan gevsstigd WOl'
den op een bztetUl~ ekspansieve sociaal.-ekt.mcmiess basis~ d:f.e 'azobei
t1el'Sbe7.angen' en 'nationaal. bel.ang' IIIIIIt et.]caal' vsnoent. "(79)
Oe keynesiaanse sociaal-demokratie is onverbrekelijk verbonden met de
passieve revolutie die nllde tweede wereidoorlog is doorgevoerd.
Voor de soclalll-demokratie betekent dit dllt ze op specifieke wijze
twee -deels- tegenstrijdige _nten kombineert: enerzijds vertegen
woordilt ze een "moInmlt van dB geschiedenis van as subal.teme klassen
in hun ontliJikkeZing tot 'nationa1.B en ztegeztenàs klasse' "(SO). ender
:djds belichalllllt ze het "refol'mÛJms dat stJ'Uktuzteel aan as p48sisve
NV01.utie is verbonden." (8l)
Daarbij "maakte as sociaal-demokratiess hegemonie binnen en ovel' as
azobeitUlrsbeweging een sekel' eVB7Mi,cht -dat tegel'fh1OOrdig in kl'iais is
rnoge1.ijk tussen m0n0p01.ie~ akkumu7.atie en tUI ozoganieati.e van koneeneus
en vrijheden."(SS}
In Nederland lijken de scheurtjes in dezè sociaal-demokratische hege
monie te groeien. Oe ziekengeldakties, die voor een groot d88l door de
arbeidersaanhang van de sociaal-demokratie zijn gevoerd. wijzen in deze
richting. Als deze tendens doorzet zlll de integrlltie
van de vllkbeweginl.in de stllat afnemen. de FNV mag dan
op tlll van manieren met !instellingen ven) de staat
verweven zijn. ze voert ook een (beperkte) autonome
politiek die is gabllsaerd op belangenbehartiging.
Een voorwaarde voor de sociaal-demokratiese hege
monie was de ekspansie van de verzorgingsstaat
(en dus de 'betaalbaarheid' daarvan). Oe symbiose
tussen sociaal-demokratie en keynesiaanse staat gaat
zover dat de sociaal-demokratie een etatistiese
politieke formatie is geworden.
Dit etatisme werkt op drie te onderscheiden nivc's door op de 'nieuwe
sociale bewegingen':
a, sociaal-demokratiese~litiekblijfter vanuit gaan dat de keynesi
aanse politiek de problemen kan oplossen die mede voortkomen uit de
keynesiaanse probleemoplossing; omdat dit een onmogelijkheid is. draagt
men bij tot de instandhouding van wat we met' politieke krisis'
hebben aangeduid.
b. In haar streven om macht uit te oefenen is de PvdA al vsrscheidene
malen politiek verantwoordelijk geweest voor de al dan niet geweldda
dige bestrijding van bijv. de kraak- en anti-kernenerg1ebewegingl 1n
het tweede hoofdstuk is dit aan de orde gekomen. Oe relatie tussen de%~

bewegingen en de PvdA is er één van voortdurend wantrouwen en konflikt.
Mat de vredesbeweging heeft de PVdA nog niet alle banden verloren.
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'Zolang ze haar Itandpunt t.a.v. de invoerina van de nieuwe kltrnwepens
bliji't innemen. zeI de PvdA nos wel enice ,goodwill bij 88n deel van de
vredesbeweging behouden.
c. Een derde aspekt hangt hiermee nauw s_nl "Het ontb~~ van a.
CZ1'1Jei,dsnktasee aZs een zna..i.nggtWm'lde en poU'tUk autonorlJIJ kNcht en
het ontbNken van een at1nIIBt tot een me"",' hegemonilJlZ1. projekt (met
Idt~ng "",'lUcht van 1ttl1.U) Ujken(•• Jde voomat:lIIIlIte mo'tUt1fm
te Bijn VOOJ' as autononrle die dtiop as diVfJne blIWgingen !t102'dt gelist.'tS3)
De bi1 de ana~yse van 'nieuwe lociale beweRingen' vaak gesignaleerde
beperkte' OlIISchrijving van mogelijke bondgenoten heeft haar pendant in
het'onvërmogen van oe traditionele arbeidersbeweging om 'een socialisties
antwoord op de krisis' te funderen.

3.7. Afsluiting
we hebben genen dat er in de kraakbeweging. in de akb en Onkruit een
tendelll! is om de doelstelling ru1m te formuleren. om niet langer vast
te houden aan bijv. kraker njn is het 'iueealil' bewonen van een hulll
of als Onkruiter ben je alleen tecen het .mUitarisme [zonder OOI te
hebben voor allerlei andere repressieve tendenzen.),Oe verbreding van
het aktieterrein staat niet op zich maar hangt s_n met andere nieuwe
kenmerken die we zijn tegengekomen zoals de veranderende aktiem1dddelen
~e hele lijf inzetten) en de minder toekomst-gericht. Itrate~i8.

Door de vervaging van afgebakende aktieterreinen stuiten we vanzelf
sprekend op de vraag of er sprake is van verschillende nieuwe sociale
bewegincen of dat we moeten spreken van één nieuwe beweginc die zich
op verschillende strijdterreinen beweegt.
Voor akb. Onkruit en krakers lijkt het ons duidelijk dat het uitein
delijk om éln beweging gaat die de strijd aangaat op het nivo van wat
bij Toureine de 'historiciteit' heet. -Hier gaat het daadwerkelijk
om beinvloeding van de geschiedenis. om het richting geven aan de
toekomstige maatschappij.-(65) De vervloeiinc van aktieterreinen.
die ook sterk in de diverse dubbelrollen van aktivisten tot uit
drukking komt. is niet toevallic maar hangt semen met de fundamen
tele eisen die gesteld worden en die steeds meer de konkrete aktie
terreinen overstijeen.
Voor LEK en IKV lilt dit alles moeilijker. Voor ons staat buiten kijf
dat het IKV. als onderdeel van de vredesbeweging. tot een sociale
beweging behoort en ook zelf steeds fundementelere vragen aan de orde
stelt (bedoeld effekt) én door haar optreden veel aanleiding tot dis
kussie geeft. ook op andere terreinen dan die van de kernbewepening
(onbedoeld effekt). Het LEK is meer een bundeling van organisaties
dan een beweging en staat in haar opstelling wat tussen IKV en ande
ren in.
Maar hoe verhouden de twee gevonden 'groepen' van bewegingen zich nu
tot elkaar en tot de maatschappij waarin ze bestaan ? Zijn alle door
ons beschreven bewegingen nu onderdeel van 66n beweging of behoren
LEK en IKV tot de beweginc die ken bestaan in het industrille tijd
perk, terwijl de anderen voorboden zijn ven de bsw8iin& in het post
industrille tijdperk ?
Toursine zegt dat we de bewegingen met hun nieuwe kenmerken
eigenlijk niet _r als aparte beweginlen mogen benoemen meer als
onderdelen ven één grote beweging die op verschillende fronten
strijdt: HHet DVepkomt me di7o",ijZs dat ik (Wel' ecaiaZe bewegingen
proat of~ l4at op het_e1.fa. neel'/comt. de etudsntenbeIHging. de 0CfJ'i
taanBe bei..»ging of de lJf'OWe7'lbe1Hging. Het ie ook moeiUjk 011I lSUt.ke
gangbCU'B uitc1zouJ<kingen niet te geb7'U'iken; l/Ii2Q1' ae aijn sZechtB
acceptabe7. aZs lIIIm ae geb7'U'i1<end met VfJl'geet dat Bij asas1.fM
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VOO~r6te1.tingin lIlich dNgBn dat de 'lIIOUlI....nt eooi41. popu1.a:ire'
in geprog1'tlm7lUf'àe ma.atechappijen aich mani/Ntetn't in de etztijd van
hl etudenten In occ{.1;QnÛroe In VZ'OIUen. riant. Hnhrid van de eooi4Ü1
b_ging van iedeN kz.aeee heeft a1.e ' tegen'hanger' aiJn fJi'agmlmtatie
in wrachU Zen.dAJ soorten etM.jd." (8?)
Afgaend op onze eerdere beoordeling van de vide van Touraine zal dui
delijk zijn dat wij dit standpunt niet onvoorweerdelijk delen omdat dit
impliceert dat deze bewegingen horen bij. eigenlijk als bewije fungeren
van een andere maatschappij: de post-industrille maatechl!lppij.
Dit zou dan betekenen dat IKV en LEK met hun niet zo nieuwe kenmerken
eigenlijk geen toekomst meer hebben omdat zij alleen in een veroude
rend maatschappij-type passen.

De nieuwe sociale bewegingen els
voorbode/bewijs beschouwen van een
post-industrille maatschappij. hun
verminderde aantrekkingskracht op
dit moment in" Frankrijk wijten aan
de grotere taaiheid van het indus
tritlle systeem Iln getuigen von de
zekerheid van hun ontplooiing in
de poet-industrille maatschappij.
zoals Touraine doet. is eigenlijk
een soort evolutionisme • het pos
tuleren van een historische nood-
zakelijkheid. (88) Daarnaast lijkt zijn redenatie op een tautologie:
'er zijn nieuwe sociale bewegingen dus leven we in een poatindustr1lel
tijdperk en omdat we in een post-industritle samenleving zijn aangeland
zullen de bewegingen nieuwe kenmerken hebben!
Het opkomen van nieuwe strijdterreinen betekent niet pers' het wegval
len ven oude. al eerder benadrukten we dat de relatie tussen maatschap
pij-type en ~ieuwe) sociale bewegingen niet zo ongekompliceerd is als
Touraine suggereert.

Oe begrippen 'indl.lstrillla' en 'post-industrille' meatschappij zijn
niet toereU"end om de keynesiaanse staat. de krisiS ervan. de l'S-
latie met de Clrb8idersbeweging en 'nieuwe sociale bewegingen' te ana
lyseren. Oe rels:tief afnemEinde betekenis van de kapitaal-arbeid-tegen
stelling moet ook in verband worden gebracht met de plaats ven de arbei
dersklasse in de 'passieve revolutie'. Naar onze mening is de centrale
betekenis van arbeid voor de hele maatschappij niet afgenomen en is
daarom de politieke en vakbonds-organisatie van de arbeid nog eteeds
van grote betekenis voor het kunnen ontwikkelen van een links
'hegemoniaal projekt'. Dat deze klasse-orgenisaties in vergelijking
met Ilndere sociale bewegilllltn een minder duidelijk perspektief hebben
op de noodzakelijke maatschappij-veranderingen moet 66k vltrklllard
worden uit de specifieke kenmerken vlln de 'pa••1we revolutie' zoels
Wl!I die in 3.4.2. hebben bltschrevsn. Oe 1ngetMlden krises leiden ech-
ter tot een 'open sitUIltte '. met een onzekere afloop. Ook hier moet
met het evolutionisme worden gebroken.
Touraines fout is dat hij door z'n scherpe scheiding tussen funktio
nale- en veranderingaenalyses. tussen een synchronies en dillchroni85
perspektief. uit het oog verliest dat maatschappij-typen in elkaar
grijpen, produktiewijzen gelijktijdig naast elkaar kunnen bestaan
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en bewegingen daarom ook een rol kunnen spelen in een maetschllPpij
én in de overgang naar een andere, In dit verband kan worden a_zen
op de veranderingen die in nederlandse vakbewegincen op dit moment
gaande zijn. Oe diskussies over een 'brede' vakbondskonlleptie' (89)
geven aen dat, althans in delen van de beweging, het traditionele
konllept ven belanaenbehartiaina wordt verbreed neer een alaemenere
politieke opstelling. Ook in de vakbeweging bestaan demokratiserings
opvattingen die veel overeenkomst vertonen met uitgangspunten van
bijv. anti-kernenergie-aktivisten, Op strijdterreinen als kernenergie
heeft de vakbeweging al een stellingname betrokken die solidair is met
die van de sociale beweging.
Een veraèlijkbare kritiek kan op Gen worden uitgeoefend: Gen nadert
met zijn beschrijving soms heel dicht de door ons beschreven kenmerken
van'nieuwe 1I0ciale bewegingen'. Hij zet deze bewegingen echter op een
voetstuk ten koste van de arbeiderllbeweging,
Hoewel hun veranderingspotenties misschien
niet zo groot zijn, zijn het alleen
deze groepen weer we iets van te ver-
wachten hebben. Oe door ons als nieuw
gekenschetste bewegingen komen voort
uit kwalitatief nieuwe tegenstellin-
gen en nemen ook een andere plaats in
in de maatschappelijke verhoudingen.
Naar onze mening onderzoekt Gorz
echter te weinig hoe nu precies de
veranderende verhouding tussen oude
en nieuwe bewegingen én mogelijke
breuklijnen in de maatschappelijke
ontwikkelingen samenhangen.
Teveel postuleert ook hij vooraf
een 'zero-suro-relatie' waarin de
groei van de ene beweging ten kos-
te lijkt te moeten gaan van de an
der, de plaats van de ene ingeno-
men moet worden door een andere.
Er is eerder sprake ven vergro-
ting van het aantel maatschappe-
lijke konflikthaarden.
In termen ven Cl.eus Offe: "De" nieu-
lIJe BOM'te bewgingen, voortkomtmd uit;
de Btu&mten1xnJeging, IIJBe1'Bp'tege Zen .
niet a1.'teen tip krisis van het parlij-
en -81Ilfte- in de BonderepW>Uek.
aar o()k dat l4at ik een stl'UktuJ"e'te
p1.um1.ieering van maa1:Bc~1.ijke
konf1.ikten zou m1.ten noemen. ft (90)
Offe konkret1eeert deze pluralissring
door vier aangrijpingspunten VOOr maat-
schappelijke strijd te noemen:
1) de kepitaalverhovding (kapitaal

arbeid)
2) de heerschappij van de teehnologiese

rationaliteit
3) de heerschappij van de burokratiese

rationaliteit
4) vormen van patriarChaat en gezin, de alledaags. reprodukU. van·de

maatschapp1jleden.
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Deze uitbreiding van maatschappelijke konfliktfronten heeft vorm ge
kregen in een decentraliset1e. een sel!JllE!ntatie van verschillende
sociale bewegingen die Dok intern gedecentraliseerd zijn georganiseerd.
De 'nieuwe sociale bewegingen' zijn. zo hebben we in dit hocfdstuk
geprobeerd een te tonen, te begrijpen vanuit de keynes1eanse steat
en de krisis daarvan en de verhoud1ng tussen arbeidersbeweging en
staat. Elementen waaruit de semenheng tussen de ~risis van del
keynesiaanse staat. zoals hierboven beschreven en de nieuwe sociale
bewegingen besteat. ZijOl
- het model van ongebreidelde ekonom1sche groei dat tot het begin van de
jaren '70 in praktijk werd gebracht heeft een aantal 'Eiksterne effekten'
veroorzaakt, waaruit de ndlieu· ren in zekere zin de vredesbeweging)
zijn voortgekomen. De onderwerpen en doelen waarmee vredes- meer
vooral kernenerg1ebeweging zichbezighouden. z1jn niet los te zien van
de keynes1aanse staat maar zijn hieruit Dok niet volledia te verklaren
(val. maar de ontwikkelingen op deze aeb1eden in de Sovjet Unie )
- de verstatelijkina van de reproduktie kan op zichzelf de opkomst
van de 'nieuwe sociale bewegingen' niet verklaren. maar maakt WIIl
begrijpelijk dat de staat centraal staat 1n de aktivite1ten/opvattin
aen van deze bewegingen. ook als deze zich anti-parlementair opstellen.
De staats- en maatscheppij-analyse van de 'nieuwe sociale bewegingen'
is niet te begrijpen zonde~ de hierboven beschreven ontwikkelingen,
evenmin als de veelvuldige konfrontaties die tussen de nieuwe bewegin
gen en de staet plaatsvinden.
- de afnemende ekonondese groei heeft bestrijding van de woningnood
extra moeilijk gemaakt. Tussen ekonomie,. achteruitgang en ontwikkeling
van kernenergie en verhoging van bewapeningsuitgaven is zo'n eenduidige
relatie niet te leggen (hoewel het nog niet vaak vertocnd :l:s dat
de bewapeningsuitgeven in tijden van krisis verminderd worden)
- de staat slaagt er steeds minder in voor hear manier van probleem
(niet-) oplossing een algehele mBatscheppelijke konsensus te verkrijgen
- de onrechtveardige verdeling van baten en lasten tengevolge van de
krisis en de verschuiving binnen het staatsoptreden van integratieve
naar repressi~ve beheers1ngsstrategietn heeft de houding van 'jullie
rechtsorde is de onze niet' in de hand gewerkt.
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"De onomkeeziba1.'e hist01'iese ontwlk~'ting van de lJrOUWm
belJl'ijdingsbfllJ1eging.de ekoZogiese beweging.het l'8gi.onatf.ame.
de niewe eisen van as jeugd- hst aiJn evenveel 8lI"Ptom/m
van de dNmatiese bl'8îJc tussen as l'86te sociate beweging en
de i1JBUtuties in het1.;a1.gemeen. Men kan het onderaoe1cen.ont
~nnen. interpl'8tel'81'l of pl'Obel'8n hst in 'mooie lege wooNsn '
SGl/!l8n te vatten.maat' deae strijd tegen 1101'III8n van onder
schi1<k.ing die niet as VOZ'III aannemen 'OaI'Iuitbuiting in de fa
briek aouden hst 'hart moeten 1101'III8n van een niewe refiek
tie van Unks over hst sociatieme. "(1)

HOOFDSTUK 4. PERSPEKTIEF VAN 'NIEUWE SOCIALE BEWEGINGEN

4.0. Inleiding

In dit afsluitende hoofdstuk zullen we ons beziahouden met de vraag
naar ~e politieke betekenis van de 'nieuwe sociale bewegingen': hun emen
cipatories karakter. Hoewel duidelijk zal zijn dat deze vraag alleen ven
uit een breed kader te beantwoorden is. zullen we trachten de omvang van
dit hoofdstuk binnen de perken te houden.Dit hoofdstuk zal daarom een
enigszins alaemeen karakter hebbenI men zal geen uitgewerkte konkrete
stretegiese noties m.b.t. de door ons onderzochte bewegingen tegenkomen.
Dit hoofdstuk veronderstelt lezing van de voorafgaande drie.we zullen
voorel voortbouwen op het einde ven hoofdstuk twee en drie getrokken kon
klusies.
Dit laatste -hoofdstuk is te beschouwen als ons 'credo'. Gezien het
algemeen beschouwende karakter is de grens tussen 'credo' en 'kreto'
niet altijd Bven SCherp.

We koncentreren ons op de volaende twee zaken:
·'nieuwe sociale bewegingen' en de verhouding Staat-Maatschappij
-'nieuwe sociale bewegingen' en hun verhouding tot elkaar,tot de oude
bewegingen en tot de linkse politiek partijen -

4.1'Nieuwe sociale bewegingen' en de verhouding Staat-Maatschappij

In hoofdstuk 3 hebben we kunnen kon~luderen dat juist in de analyse van
deze verhouding grote verschillen bestaan tussen bv. Touraine en Gorz
en onze positie. Deze verschillen leiden ook tot een andere beo~rdeling

en de rol van sociale bewegingen,
Touraine betoogt (2) dat de 'nieuwe sociale beweging.m' vooral moeten
knokken voor uitbreiding van de demokratie op 81le mogelijke terreinen en
dat die strijd vooral gevoerd zal moeten worden in de burgerlijke rnaat~

schappij. In onze ~euw gaat het om het leggen van een verband tussen
sociale bewegingen en de demokratiet~ almachtige staten. Op 7-ich
is zijn pleidooi voor demo:kraUsering van de maatschappij. voor het krell~

ren " van een nieutHl 12wbtiflk/t Hktier r.;aarin eociate b6lJ8gingen in .een
open maatBC!happij 1cwl:nen knokken tegen technokl'atie~di6eipUn8l'ingdDor
de Btaa~" (3) e.d. waardevol en iouden êtatisties georillnteerde kom~

munisten en sociaal-demokraten lering moeten trekken uit deze woorijen.
Deze strijd moet echter niet gevoerd worden tégen 'de' staat. We beklem
toonden al eerder dat 'de' staat niet bestaat ~ar dat er sprake is van
een geheel van instituties,van verhoudingen waarin sprake is van domi
nantie van bepaalde belangen/ideologislln.
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In die zin kan het gerechtveerdigd zijn om te spreken over een ka
pitalistieee o~ petrierchele steet. Juist omdet de stl!let niet los
steet ven de meetschappij. daer niet exterieur een is o~ er boven
verheveA. ken elleen onderzoek naer de verhouding tussen staat en
m8atscheppij ons leren welke ral sociele bewegingen ook op het ter
rein ven de staat moeten en kunnen spelen. Stuurmen. Poulantzas
en vele enderen hebben de reletieve l!Iutonomie ven 'het politieks'
keer op keer benedrukt meer daar hentering van het woord relati~

aak aangegeven det 'het politieke' o~ de politieke maatschappij
niet las te denken is ven ontwikkelingen in de burgerlijke maat
schappiJ. Het 1s den ook bijna het intreppen ven een apen deur
wanneer er gewezen wordt op het reciproke proces ven beinvloedin&
weerbij er bijvoorbeeld niet alleen sprake is van de politisering
ven de ekonomie maar ook ven de ekonomisering van de politiek.
'De staat is geen subjekt maar een ver~Ung staatsapparaten
dis op at14rZet manieren met de socüzal.-ekonànri.sche pl'OtJessen
velWVBn rijn.' (4) Door te suggereren. z081s Touraine doet. det
'nieuwe sociale bewegingen' zich vooral moeten toeleggen op de
strijd 1n de burgerlijke maatscheppij. lijkt hij haest te ont
kennen det ook de nieuwe bewegingen in bijne al de elementen van
hun funktioneren gekonfronteerd warden met of 'bepeeld' zijn door
de steet. ZelfS of misschien juist bewegingen die zich geen
vraaen stellen random de (il-llegaliteit van akties. die geen
eisen stellen aan de staat. komen hiermee in aanraking;
'in w1'ksUjkMid aijn dese bewgingen, Of as nu oud of niew
sijn, TJee'l ti:l1.'ekwr met de parti.jpoUUeke verhoudingen en de
smjd om de Q4I'II.IJending van de staatBmaaht vel'bonden dan men op
het ee1'8te gezicht zou seggen. Ten ef/1'8te zijn al. delle bewgin-
gen gecit.longen sioh in een jUl"ldisch kader te bet4egen. (••• )
(Maer) een strijd om jUl"ldische ztegets ie in 7.aatete instantie
een smjd om de staatsmacht die deze ztege"le opeteZt en tuznoUc
neen.Ten tweede tMchten a'l des. bewegingen de etaat ietB te za
ten doen of ;juiet te doen naZaten.' (SJ 1n onze maatschappij kun
nen sociale bewegingen zich nooit buiten de staat plaatsen en uit
die positie een aanval op haar doen.(Gl Gorz, die ook het-de-auto
nomie-van-mensen-beperkende-aspekt van de staat scherp bekritiseert.
ziet zel~ ook wel dat een positie buiten de staat voor een sociale
beweging niet gewenst is en dat het niet zozeer gaat om de vernie
tiging van d~ of een staat maar om wat zij lijkt te symboliseren I

'Het il'lp4zt'1<en van de" (hsterorlome. rjwl e/eer kan el' du8 niet in
besUItm al.l.een het gebied van dJ!J staat in te perken; het aZl.ezt
be:'langn;jkste dee'l el'tJan kan niet 'liggen in on1J-nationaUeeringen.
het ove1'dragen van openlJbzte diensten aan de privi-sektor, bespa'l'in,.
Jen in begl'Otingen. ens. 1l6t il'lp4rken van het gebied dat de staat en
zijn apparaten in NSZag neemt. za~ de sfeer van àB hetel'Cn07ll'le a'l
leen veJ'kZelnen al.s tegeUjkerUjd aHe andezte wl'k.tuigen of~
mten die door hun omvang overheers'ÎrogsmiddeZen vennen vel'kZeind
llloztden. De staat bU;jft het onmisbazte wrktuig van deze dubbeZe in
perking: a'lZeen hij is in etaat de maatschappij aan overheersing
door de gztote w:l'ktuigen te onttrekken; a'lZeen hij UI in staat te
vel'htndeioen dat men sich van de middeten om he t noodsakeUjke w
p:roduoeren meester maakt ten dieruJte van de ove:rheel'sing van een
kbse; (~ .. ), hij is. tot awt, al.s enige in etaat aijn eigen
macht en· sfeer in te perken te%', uitbNiding van de sfeer van de
autonomie.'(7) Gorz gee~t hiermee aan dat de strijd ook gevoerd zal
moeten warden binnen de staat mear hij benadrukt hierbij wel dat
hiervoor nodig 15 dat in de maatschappij 'autonome b9JJ1egir.g(/ln, wn
een. strijd, tJe1'langerl6 en weigeroingen bUjtJen wel'ken. ' (liJ
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Oe parlementaire aktie is een aktiviteit waarin politieke partijen
een centrale rol spelen. Juist omdat deze rol aan verandering onderhevig
is (zie ook bij 4.3) moeten (nieuwe) sociale bewegingen zich bezinnen
op hun strategie en hun ~trategies veld. Ingrao stelt dit probleem
ook op een heldere en indringende wijzeI met zijn visie op de konse
kwenties van de 'vermaatschappelijking van de politiek' sluiten we
deze paragraaf afl ndezg nieUl4e reaLiteit (iJ,Jingt) tot
een j'unàomente'Le korrektie. (••• )TegemJOo:raig moet de poUtieke eman
cipatie vertrekken vanuit de 'toelJigening van de politiek r1J:xJr de
massa'. d.kl.a. vanuit het steeds toenemende poUtieke optreden van
de massa's in de processen van ekonc7rrische produktie en de apparaten
van reproduktie. Dit houdt al.ZeNe2'st een ve:rande:ring van de 'status'
van de potitiek in die niet meer veNenzetvigd kan worden met de staat
of de maatschappij. maat' eerder bezien moet IJJOrden onder het gezichts
punt van 1zaa:to duizendvoudige prodûktie 4oó:r de hete maatschappij.
In de tkleede ptaats betekent dit. dat zij niet 'Langer uitstuitend
negatief. al.s behee2'sing vanuit een centl"W7l. dat ie de in de staat
eamengebatde klaesemacht. kan klorden gedefinieerd. (9)
Wanneer we nu iets meer willen zeggen over de plaats die de 'nieuwe
sociale bewegingen' in de 'duizendvoudige produktie' (kunnen) innemen.
zullen we ons eerst moeten buigen over de relatie van de nieu-
we bewegingen tot elkaar. over haar relatie met partijen en
de oude beweging in de strijd voor een andere staat 6n maat-
schappij. Pas dan kunnen we een vollediger antwoord geven op
de vraag naar haar politieke betekenis.

4.2. Oe verhouding van de nieuwe bewegingen tot elkaa~

We hebben al kunnen konstateren dat er grote overeenkomsten bestaan
in kenmerken en positie van 'nieuwe sociale bewegingen'. Hoewel we
ons in deze skriptie op dit laatste begrip (gereserveerd voor die be
wegingen met én een aantal nieuwe kenmerken én met een bepaalde plaats
in deze maatschappij) gericht hebben. zullen we ons in deze paragraaf
niet elleen beperken tot die bewegingen. We zullen steeds aangeven
wat een bepaalde verhouding voor de nieuwe bewegingen 1n het algemeen
betekent en wat dit voor de {delen van) bewegingen inhoudt die we
tooien met dB titel 'nieuwe sociale bewegingen'.
Centrale vraag bij de verhouding tussen de bewegingen is dan of er
een gemeenschappelijke noemer te vinden is voor samenwerking (zowel
inhoudelijk als m.b.t. organisatie en strategie) en hieraan vooraf
gaand de vraag of vormen van samenwerking tussen nieuwe bewegingen
noodzakelijk en wenselijk zijn.
Ingrao beantwoordt deze vraag om de volgende reden bevestigend:
nIng:rao signatee:rt het gevaar (••• ) dat de niewe sociate bewegingen
zich ieder op haar tsrrein ver"Liell8n in hun gNnSst:rijd met de staats
macht en. zo onderting verdeetd. niet .lfutten toekomen aan de k:rachten
bundeUng die nodig ie VOOl' tU t:ratl$fo:rmatie van de macht.
Riel'ts.genover etel.t Ing:rao Gramsci 's hypothese van tU 'lXJmng van de
vel'8chi1.tende beklegingen in Mn onderneming klaarin het 'einddcet'. het
afsterven van de staat' en tU transfo:rmatie van de poUtiek. IJJOrdt vast
gehouden. "(lO)
Ingrao veronderstelt dus een gemeenschappelijk doel dat tenslotte aan alle
nieuwe bewegingen ten grondslag ligt.
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Maar juist door de uitbreiding van de 'vertikale' tegenstelling
van klassen met een 'horizontale' tegenstelling (mannen/vrouwen.
regeerders/ge~geerden. staat/regio's. burgerlijke maatschappij/
staat) (13) en de princip101e onmogelijkheid om deze tegenstellingen
volledig tot elkaar te herleiden. is de krachtenbundeling ven Ingrao
niet onproblemeties.
Toch moeten we nu ook wijzen op een vermindering van de heterogeniteit
in nieuwe bewegingen. de toename van een zekere uniformering van strate
gie. doel en organisatie en aktiemiddelen zoals deze nu juist in wat wij
de 'nieuwe sociale bewegingen' hebben genoemd, tot uitdrukking komt.
OBze bewegingen of delen van bewegingen met deze kenmerken weten elkaar
vaak heel goed te vinden op grond van de door ons gesignaleerde gemeen
schappelijkheden. Samenwarkingsprojekten zoals Ingrao zich die voor
stelt zullen niet zo snel van de grond komen tassen allerlei bewegingen,
maer de tendens tot samenwerking zal vooral tot uiting komen in de steeds
I>rotere vermenging van onderwerpen waarmee bewegingen zich bezighouden
en door mensen die zelf, op een zelfde manier. in verschillende
bewegingen aktief' zijn.
Problematischer is de verhouding tussen stromingen in de
nieuwe bewegingen die relatief minder nieuwe kenmerken be
zitten (toels bv. het IKV in de vredesbeweging} en dat deel
van een beweging welke wij tot de 'nieuwe sociale beweging'
zouden willen rekenen (bv. Onkruit 'in' de vredesbeweging).
Toch lijkt de kloof tussen deze beide stromingen in de
nieuwe bewegingen eerder overbrugbaar dan tussen de ·nieu
we sociale beweging' en de oude (arbeiders-Jbeweging en
(sommige) linkse politieke partijen.

4.3. Oe relatie tot de oude beweging en links_ po11tf_ke partijen

Noch de sociaal-demokratie, noch alles wat links van haar stast kan
heen om het belang van de nieuwe bewegingen voor een offensieve link
se politiek. Maar ook hier doet zich het probleem voor van een gemeen
scheppel1jll.e basis (of vijand) die vormen van samenwerking molelijk
zou moeten maken,
Oie gemeenschappeliJke basis zou dan levonden moeten worden in een kwa
litatIef andere (socialistiese ) politiek. waarin de elementen die door
de 'nieuwe soc1ale bewelingen' worden aangedragen onmisbaar zijn.
Siep Stuurman fundeert de mogelijkheid voor een nieuwe inhoud voor het
5001el1_ els volltt"••••zo (zijn) ondan1ca t1ezoscmi7.Zen .m tegfmBtlI1.
Zing.m ook een aantat Ot1el'lll~tlIn tues.m de g4llnOl!llflÖJa~ (In

de Unkse poUtûke paZ"tij(ln. De vijand -de g.conaenmBJ't1s maoht Vl2II
Iwt kapitaal-- is deaetfde en de eisen komen ge1uJ.t of gedsettlltijk
OveN.m. "(23)
Dit lijkt ons op z·n beat een zeer een%ijdige perceptie van de strijd
ven veel ven de nieuwe bewegingen en %eker ven wat wij onder 'nieuwe
sociale beweg1ngen' verstaan hebben. Stuurmans opvatting over de taak
verdeling binnen deze 'gemeenSChappelijke' strijd %e1 bin-
nen die stromingen van nieuwe bewegingen die Wij als
•nieuwe sociele beweging' gdtiketteerd hebben nog meer vra
gen oproepen; "en op dit punt (de richting ven verandering.
rjw) kan een uB7'lJijsing naazo de niewe soaia'te of!I.Hgi.ngen
0118 ook niet uee 7. u.l'dszo he tpen. ;Tuist doOf' hun l1Oodsak.eU.j
k.e autonolllie 1cuMcm ..ij ge.m a'1,geme~6chappeUj1<e etN
tegie ontlolik1ce'ten: de bel.angena:f"'eging dle äJ:u:aodoozo nodig
is, BOU hun autOl1Olltle a'te belJeging onuemti,idel.i.jk aan-
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tasten. Ikt ftmltU'LeJotm van een gZobate stNugie bUjft een taak van
de poUtieM pal'tijen. "(14)
Ook deze opmerking lijkt haaks te staan op de ontwikkelingen len in
ieder geval de pretenties) zoals we die bij 'nieuwe sociale bewegingen'
hebben gezien: hoewel er ander strategie meestal wat anders wordt
verstaan dan in de oude beweging of in de linkse politieke partijen,
ligt dit verschil niet zozeer in de beperktheid van het aktieveld dat
in de strategieerwordt betrokken, mear eerder in het minder duidelijk
doelgerichte en het veelal ontbreken van een ver uitgewerkte fasering.
En het is nog maar de vraag of de door Stuurman omschreven funktie
van partijen de komende jaren niet verder uitgehOld zal worden, wanne8r
zij haar verhouding tot sociale bewegingen niet grondig verandert:
"Het Ingrao denk 1.k IJeUe Visser, rjw)dat de 104estie van de hegffrtlDl'lû
geeneains van de agenda kan !4OJ'den afgevoerd, nrlte hegetllOni.e nût II/Ilel'
gedefi.nieerd !JOl'dt in Ul'llllm van ha.azo ui.toefening dool' eh konsti.'tu8zoend
subjekt (k1.a8se, pal'tij) dat deelbelam,pm of -be14egingen om rioh heen
vel'_tt en op Un naBlI/Ill' (4b! Ujn, Un gea_nUjke tijd) bzoengt.
In deaeZfde rin is ook een notie ale centNl.iteit van de at'bei.de1'8k1.a8
se aan hel'aiening toe. Ingzoao ainapee1.t hiezoop ale hij aieh afV:raag1;
Of de lJ01'IIIII!n van ozoganisatû, stzo{.jd en 'ber4u8t1Jmtdi.ng' van de at'bei
klasse , dus ook 1tam- toekOlllBtvoo1'8teningen en I4ijae van poUtiek
mken, nog geUli.ngsk:ra.cht beritten binnen de a:zobeide1'8k14sse (jong_,
VJ'()IGolen, _sa-aJ'bei.de:r, enz.) en daal'bui.ten (nûwe bef4e(J'lngen.)" (16)
Door af te zien van het begrip centraliteit en een andere invulling
te geven aan hegemonie, komen we een eind in de richting van de door
ons gesteunde visie zoels verwoord door Heug (16) die spreekt over
een -Hegemonie ohne Hegemon~ Op dezelfde wijze spreken laclau/Mouffe
(17) over pluralisme van subjekten: het gaat erom een zodanige ver
houding te scheppen tussen (nieuwe) sociale bewegingen, arbeiders
beweging en.linkse politieke partijen dat er een hegemoniaal perspek
tief ontstaat. In die zin vinden ook wij dat er op zoveel mogelijk
gemeenschappelijke punten samengewerkt moet worden maar ook dat de
verhoudingen zo zijn dat bewegingen elkaar stimuleren i.p.v. belemmeren:
"[)as he{J1t auch, nicht nur Von untel'8cheidUehen P08iti.onen aua ge
II/IlWaIIIIl Uete Int ve:r-fo1.gen. sondern au ve:rsuchen, fU:r dû eigene
P1'o:.cis die E:rfahrungen del' ande:ren BelJegungen f.ruchtbaP au 1III%chen. "(18)

Nieuwe bewegingen en vooral de 'nieuwe sociale bewegingen' wijken in
nogal wat kenmerken af van de oude beweging, hebben we gezien. Vor-
men van samenwerking. van wederzijdse bevruchting zullen moei-lijk
van de arend komen, mogelijke gemeenschappelijke doelen, organisatie
en strategie-opvattingen zullen ontdekt moeten worden. We schreven
echter al dat dit niet zozeer of alleen tussen bewegingen hoeft te
gebeuren. We zien dat allerlei kenmerken van 'nieuwe sociale bewegin
gen' ook in de oude beweging, in de linkse politieke partijen lana
zamerhand naar voren komen.(19) Zeker nu er ook op het nivo van de
theorie afgerekend 1s en wordt met het objektivisme. zal de verhouding
tussen persoonlijk en politiek en het failliet van mechanicisme en
ekonomisme ook binnen de 'gestaalde' delen van links naar voren kunnen
komen. De 'nieuwe sociale bewegingen' kondigen ook in die zin een
nieuwe fase in de sociale strijd aanl hun politieke betekenis ligt
niet alleen in de verbreding van de strijd naar nieuwe Rebieden maar
ook in hun (potentiêle) invloed op anders sociale bewegingen zoals
het IKV. de oude beweging en op de (linkse) politieke partijen.
In de door ons voorgestane samenwerking van (klein) links kunnen
nieuwe sociale bewegingen als homogeniserende kracht werken.
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Not,n

Inleidinl
(1) stuurmen. Siep in 'Niet bij puinruimen alleen'. ertikel 'Het poli

tieke karekter van de crisis en de rol van de sociaal-demokratie'.
pag. 116. Amsterdam 1980

(2) De vraa, is zelfs of er wel sprake is vlln een lI.risis van het kllPi
tlllis~. is het niet eerder de keynesiaanse stllllt die in verval is?
Buci-Glucksmenn en G~ran Therborn verkondigen deze opvatting in 'Le
c1éfi aoeial-cIémocrate'. hierop gean we in hoofdstuk 3 in.

(3) Het gebruik van de begrippen ekonomie. politieke eh ideologie komt
voort uit het franse strukturalisme waarvan Althusser een belangrij
ke verte,enwoordi,er is, Met deze begrippen korresponderen natuur
lijk niet drie stukjes werkelijkheid. Het zijn IInalytiesa hulpmid
delen om de komplexe werkelijkheid te lijf te gaan en verschillende
momenten 'los' van elkaer te kunnen denken,
Onder ideologie zullen we in deze skriptie verstaan:" het geheel ven
overtuilingen. betekenissen. praktijken e.d, dat de relatie van de lIl8n
sen tot de wereld bepaalt. richting en betekenis gee1't. 'Zie ook Krisis 7,

(4) zie noot 1. inleiding. pag. 18
(SJ is kernen te vervallen

Hppfd.tyk 1
(1) Beek. Wolfgeng. Brllllll 5m1t ,en Han VOlelezang. 1n Merge. nr, 12 1978.

themanUlllll8r over nieuwe sociale beweginlen. artikel 'In toe" beweegt
het t

•

(2) zie bv. het hendzeme Uteratuur-overzicht in Merge nr. 1 1979. PBI.
31 en 32 met ook aandacht voor een aantel nieuwere bewegingen

(3) We geven hier geen totaal-overzicht meer no~n de door ons ge
bruikte literatuur:
- Kursbuch 50. BOrgarinitiativenlBtlrgl'lrcrotellt - eine neue Vierte

Gewelt. Berli1n. 1977
- Hirlleh. Joachim. Der Sicherheitllateet. oes I'Iodell Deutschlend.

lleine KrilIe und die neuen aozialen Bewegunll:en. 1980. Frankfurt a. M.
- Haug. Wolfll:anll F•. ·Str...k,turel1e Hel;lllIIOnie' in das Anument 129.

Sozialen Bewegungen - Kulturelle Hegemonie. pal. 628. Berlijn. 1981
- Huber. JQseph. Wer eo11 des alles Indem. die Alternet1ven der Al

temaUvb_gunl. RotbllCh 229. Berlijn 1960
(4) Hierbij denken we aen de verdere ontwikkeling ven de represeieve kent

ven de duitse steet. mede naer aanleiding ven dil RAF-ektiviteiten: de
'S1cherheitBsteet' en het in west-duitsland niet van de grond komen
-tot voor enkele jeren- van een links elterhet1ef voor de SPD: de
enorme versplintering' ven 11nks.

IS) Ben 800a schrijft dit in het Gronings Andrelog1sch TijdschriftIjen '82h
'seden enige jaN7l ie el' spM1ce ~ 'melUe sOOÜlZ4~'.
In 8ede:rZand heeft llIm iJlt beg:rip IIJCIJ.1.'IJtJhljnZijlc ontZfind acn de
;f'1!aItse sccï.otoog-htstD:rl_ AZaln 2'~, Dool' het opbowtHl'k
tiJdsa1tPi.ft '~' is de tem! ge{.ntzoodw:Hlel"d." (pag. 16)

(6) Ook wij zullen in deze SkripUe eendecht besteden een het werk ven
Toure1ne (paragraef a. 3.) die nagel tooOllanlsvend 1& wat betreft
theorie·vorming over 'n1euwe sociele bewegingen', Interessente boe-
ken zijn met name neest het wel bekende 'post-induetriile maetschappij'
'Lavo1l< et le r6gerd' (19?,8) en 'l'Après-sociaUsme' (1980).

(7) " 'f'I/P:rodu1c1;'Ül' wJ'fdjst 'Iaal' aZZel'Zei pmktijkBn dis t1OO2" de in
standhO\ldi.ng van het itJaatachqppeUjk Zs'I1tIn noodaa1<eUjk aijn. VoOZ'beeUen
aijn de se=sZ4 pNktijken 1UJOJ'BDWr di. n«1ig Bijn 1UJOJ' het lxihoud van
de 80on. llIi2Gl1" e'l1tlnf106d p1't%ktijken op het "Zak van lo1OIl8n. koksn of
kZ4àsn Bonder weZke het ti.chi:lnletijk 'I1OO1'tbestaan van de 1IIlmS6n ellellllrln
is wiUggesteZd. Ande:re veozrbeeZàsn aijn de pMktijken.~ (gl'08{.
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"""hls _tschappeU.jke azobei.ds1arachtin stand gehouden I407.'dt aoals
het geven 1Jan ondeZ'Wijs, van mediesB- of geestslijke hulp. Een del'de
t1OO1.'beeZd aijn de prakt;ijken die nod'ig lIIijn voo)' het instanclhouden
van dB 1c7.IZtW%' of dB teaZ,praktijken op lt1etsnBchappèZi;jk,mtlzikaal. of
godsdienstig gebi.Bd." fTMW nr. 5.1981 pag. 165) In Marge staan ook
regelmatig intereesante artikelen over 'syndikalistiese' belangen
behartiging in de woon-enleersfeer.weerin aandacht gegeven wordt
aan vormen van nieuwe strijd. (zie ook samenlevingsopbouw 1982-1
'syndicaten in da leef~eVin~').

(8) Zie noot 1 van de Inleiding, pag. 91
(9) Brink.G. v.d •• Bewegingen.crisis en staat in:Welzijnsmaaneblad nr.5 mei

1981.peg. 182 e.v.
(10) Hirsch.J. ·DerSicherbeitsstáat.Des 'Madell Deutséhlend'. seineKrlse

unddie neuen sozialen Bewegungen. pag. 152. Hamburg 1980
(11) zie' noot 5. pag. 19 '
(12) in eerste instantie hadden we dit wel in onze skriptie-opzet betrokken

en wilden we een vergelijking trekken tussên motivatietheorieän'uit de
school van de nieuwe politieke ekonomie. van mensen als Olson ('the
10&ic of collective action'. bv.) en die ven de duitse kritische psy
chologie (bv. Holzkamp- Osterkemp "Motivationsforschung 1 en 2-'.
we hebben hier om redenen van tijd van afgezien. Onderzoek naar de so~

oiele samenstellinl!: van bewegingen en motivatie vl.'lnl.'lktivisten/s bl1,1ft
echter zeer gewenst om aen kompleter inzicht te krijgen in sociale bewe~
gingen. '

(128)zie noot, 5. blz. 20
(13) Schreuder. O. 'sociale bewegingen. een systematische inleiding'. pag.

35. Deventer 1981
(14) Touraine, Alain, 'la voix et le régard', pag. 104. Parijs 1978
(15) Bij daz.paragraaf is gebruik gemaakt van:

'even geduld. deze straat 'is gekraakt', Amsterdam 1980
'de Vondelstraat. verslagen van radio Stad 29 februari-3 maart 1980.
Amsterdam. 1980
'het hek moet van de Dem', Amsterdam 1980
'Als je léven je lief is. vraaggesprek~enmet krakers en kraaksters'.
Amster'dam 1982
Krae~nfo.Utrechtse' kreakgroep
Kraakkranten. Laatste Waarschuwing en BlufJ allemeal uitgaves van men
sen in en rond de amsterdamse kl~akbeweging

'Ontzuiling, pol1t1&ering en restauratie'. Middendorp. C.P ..
de jaren 'SO en '70. Amsterdam 1979

f15) Kraakinfo. pag. 5. Kde geschiedenis van de kraakbeweR!nR'.
(17) Oe gebeurtenissen!n de P1ersonstraat en de opvallende,massale. solidari

teit moeten we trouwens niet alleen koppelen aan de militaire ontrui
ming. OOk in de dagen er voor wes al spreke van een steeds toenemende
solidariteit.

(18) Als je leven je liefis. pag. 4. Amsterdam. 1982
1'19) Bij deze paragraaf is gebruik gemeakt van:

Mee&sen. Pieter. een onvoltooid verleden: wie stopt de neutrol'lenbom. in
Transaktie. 1979/4. Groningen
Huisman. Kerst. Ben de Bom, Pmllterdem 1981
Meas. Gerard. Fl<t1es voor de vrede in de jaren '60 in Komme 2/4,
Imster'dem 1982
Dankbaar. Ben. de vredesbeweging. Waarvandaan. waar naartoe? in 'Mijn
moeder vindt het ook. de bewapening. het antimili~tarisme en de vredes-
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bewering 1. beeld. Ilnsterdem j962
ontwapenend. le&ehi8denis van 25 jur PSP. Imsterdlllll. 1982
Socialistisch perspektief. nr. 13. dec. 1981. BèCia111mB en
~eb_linc. Ron Layser en Gerrit Pas
10 jeer IKV. Het Interkerkelijk Vredesberalld 1967-1977. den Heag. 1977

(20) Hui_n. Kerst. BIln de bom. pal. 13
1'21) idem. pag. 14
(22) idem. pag. 64
1'23) Masssen. P•• een onvoltooid verleden. peg. 426
1'24) idem. peg. 452 e.v.
1'25) idem. PIlg. 455
C26) Oankbur. Ben. in Mijn moeder vindt het ook. pez. 23
(27) 10 jaar IKV. het Interkerkelijk Vredesberalld. ·1967-1977. den Heeg. 1977
(28) zie noot 26. pag. 2S
(29) ontwapenend. pag, 218. Imsterdem 1982
(30) Onkruit. anti-militaristische brosjure ImBterdem • febr. '79
(31) Onkruit. voor een anti-militaristisch riveil. Groningen. nov. '77
(32) Voor dit stukje is gebruik gemeakt van de bij de volgende noten ge-

noemde uitillven. verschillende aktiekranten. nummers van het blad
Bevrijding en OntwllPenend. geschiedenis van 25 jaar PSP. Jlmsterd8lll.
1982

(33) Tallegen. E. en JT Willems. Milieu-actie In Nederland. blz. 7 e.v.
(34) Combrink. Wim en John Hontelez. Ontstaan en ontwikkeUng ven de

anti-kernenergiebllWeging. noemen dit de lIIéntaU8tiese stroming.
In: Socialistisch Perpsektief nr. 3. ImBtsrdem. 1979

(35) i8 vervallen
~Bl Bevrijding. nr. 7. blz. 20. 14 april 1982
~7) Ourneast is het opzetten ven de brnd ook te beschouwen als e8n uiting

van de zwakte van de besluitvormingsstruktuur In het bestêende poli
tieke systeem
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(190} Voor het beschrijven dan de akb hadden we niet zoveel materiaa}
ter beschikkin~ als we zouden willen. Er ie gebruik gemaakt van
van materiaal in het R1jksarchie~ te Le~warQan van de Veren11ing
M1lieude~ensie Leeuwarden (wseronder Verslagen ven akties(voorbe
reidingen», van het tijdschrift A~val en in, beperkte mate vèn
min of meer 28cundair materieal.

(191) Folder ssk, 1975 ,
(192) Tweede energiekrant van de Beweging Stop Atoomplannen, 1977.:blz. 4
(19~) ven Doyen, 0., ~Atoomener&ie en repressie-, in: Nicoles, Els e.a.,

'Repressie in Nederland', Amsterd8lll 1980
(19$) A~vel, nr. 5, blz. 9, ~ebr. 1982
(195) De Ni,te van 27 jan. 1982" blz. 6
(196) Bro.jure 'Oodewaard gaat dicht' - Winteroffensief' van de 'sak'

Nijmegen, jan. 's2
(1971 LEK-bUlletin, maart 1~e1

, .
(1S8}. 'Met je heofd in de wolken en je voeten in de modder, Nijme-

gen 1981, bI:. 105
(19S} Brief van de AVV (Almelo Voorhereidentle Vergadering) van

1 juni 1S7a
(200} Zie literatuurlijst in Ntcolas, Els e.a. 'Repressie in Ne-

derland',' Amsterdam 1980
(201) zie noot 198
(202) i8 vervallen
(203) zie noot 189
(204) Combrink. Wim en John Hontelez • 'Ontstaan en ontwikkeling
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