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Je kunt een hoop zeggen van de honderden 
activisten in Zuccotti Park in Manhattan, enke-
le straten verwijderd van het beursgebouw op 
Wall Street, maar niet dat ze geen doorzetters 
zijn. Al sinds zaterdag 17 september bivakkeren 
ze in het kader van de actie Occupy Wall Street 
onafgebroken in het park, waar ze ook tijdens 
de hevige regenbuien van afgelopen week de 
nacht doorbrachten.

Vanaf Broadway gezien doet het tafereel 
op deze donderdag nog enigszins onwerkelijk, 
bijna komisch aan. Met de rug naar het verkeer 
staat schouder aan schouder een rij politie-
agenten, wijdbeens, nors voor zich uit kijkend, 
de handen steeds in de nabijheid van knuppel 
en pistool. Aan de andere kant van het trottoir, 

boven aan de trappen naar het  lager gelegen 
stadspark, staan enkele tientallen demonstran-
ten. Zij kletsen, dansen en houden borden op 
met leuzen als ‘Bedrijven zijn geen mensen’ en 
‘Armoede = winst voor de rijken’. Een enkele 
voorbijganger betuigt steun, hoewel de gemid-
delde New Yorker gehaast doorloopt. Toeris-
ten houden daarentegen halt om de vele op de 
grond uitgespreide kartonnen borden te foto-
graferen.

Wie de leuzen tot zich neemt, ziet hoe uit-
eenlopend de hartenkreten zijn van de overwe-
gend jonge activisten. Het groeiende gat tussen 
rijk en arm. De invloed van het bedrijfsleven op 
politiek en rechtspraak. De schade die een door 
consumptie gedreven economie berokkent aan 

het milieu. Het ‘breken’ van vakbonden. Onge-
reguleerd kapitalisme. Hebzucht. Oorlog. Ame-
rikaans imperialisme. De doodstraf. Racisme. 
Het gevangeniswezen. De oorlog tegen drugs.

De boodschap van de 23-jarige ingenieur 
Chris Scully, in korte broek onder een ontbloot 
bovenlijf, is simpelweg een uitnodiging aan de 
voorbijgangers: ‘Sluit je bij ons aan. Wij houden 
van jullie!’ De meeste mensen kijken hem mee-
warig aan. Het deert Scully niet. ‘Het is nog niet 
tot iedereen doorgedrongen dat ze dagelijks 
genaaid worden’, zegt hij. ‘Ook wie niet werk-
loos is of niet zijn huis wordt uitgezet, wordt 
door Wall Street genaaid.’ Zelf valt Scully onder 
geen van die categorieën, want hij zal ‘nooit een 
huis kopen en slaaf worden van een of andere 
bank’. Over werk hoeft hij zich geen zorgen te 
maken, want als ingenieur hebben ‘ze’ hem 
nodig. ‘Ze’ zijn ‘de bedrijven die onze democra-
tie hebben overgenomen’.

In het park, weg van de drukke straat, is de 
sfeer gemoedelijk. De bouwvakkers die aan 
een nieuwe kantoortoren op het World Trade 
Center-terrein werken, eten hun lunch tussen 
de activisten die hun uitleggen dat ze ‘strijden 
voor betere lonen voor mensen als jullie, en 
hogere belastingen voor het volk op Wall Street’ 
– waarin de bouwvakkers zich best kunnen vin-
den. Een ensemble speelt moderne versies van 
oude activistenliederen als We Shall Overcome 
en This Land is Your Land, waarop wordt mee-
gezongen en gedanst.

Aan alles is te zien dat deze protesten in 
logistiek opzicht goed georganiseerd zijn. In het 
hart van het park bevinden zich een provisori-
sche keuken, een medische post, een ‘slaapzaal’ 
en een mediacentrum, waarvandaan de activis-
ten een live stream van de gebeurtenissen ver-

spreiden via hun websites. Er is zelfs een bewa-
kingsdienst, bestaande uit geblokte activisten 
die geen slecht figuur zouden slaan als nacht-
clubportier. De actie Occupy Wall Street was er 
dan ook niet van de ene op de andere dag. Het 
begon met een oproep tot actie van het Cana-
dese anticonsumentistische blad Adbusters 
op 13 juli. In advertentiestijl blogde het blad: 
‘#BezetWallStreet – ben jij klaar voor jouw 
Tahrir-moment?’ De bezetting zou moeten 
beginnen op de willekeurig geprikte datum van 
17 september. In de East Village van New York 
nam een groep die zichzelf de General Assem-
bly noemt de oproep serieus. Na wekenlang 
vergaderen in openbare parken togen enkele 
honderden activisten richting Wall Street, die 
echter door de politie uit voorzorg al was afge-
sloten. De groep week daarop uit naar Zuccotti 
Park, een paar straten verderop, en doopte het 
parkje om tot Liberty Square.

Tweemaal daags houden de activisten hier 
hun algemene vergadering, een overblijfsel uit 
die voorbereidingsweken. De bijeenkomsten 
zijn een oefening in egalitarisme: iedereen 
mag spreken en niemand wordt onderbroken, 
ongeacht de boodschap. Dat wordt versterkt 
door het verbod van de New Yorkse politie om 
geluidsversterkers te gebruiken, wat de activis-
ten hebben opgelost met de people’s mic: elke 
uitgesproken zin wordt door de dichtstbij-
zijnde vergaderaars luidkeels herhaald, opdat 
iedereen op het plein kan meeluisteren. Het 
is een gekmakend tijdrovende wijze van com-
municeren, maar desondanks slagen de hon-
derden vergaderaars erin om zo de dagelijkse 
taken te verdelen, werkgroepen op te richten 
die ideeën en eisen moeten formuleren en, niet 
onbelangrijk, nieuwe acties te plannen. Want 
naast de dagelijkse protestmarsen tegen ‘Wall 

Streets hebzucht’ organiseert Occupy Wall 
Street bijvoorbeeld ook protesten tegen te 
hoge collegegelden of een mars uit solidariteit 
met het personeel van veilinghuis Sotheby’s, 
dat zijn werknemers verbiedt zich in een vak-
bond te organiseren.

Zo komen mooi de verschillende drijfveren 
van de activisten tot uiting. Sommigen worden 
gemotiveerd door woede over hun persoonlijke 
situatie. ‘Als ik straks afstudeer heb ik tiendui-
zenden dollars studieschuld zonder uitzicht op 
een goede baan’, zegt de 21-jarige Amanda Clar-
ke. Anderen worden gedreven door empathie, 
zoals de 28-jarige juwelierontwerpster Andrea 
Cobb uit Brooklyn. ‘Eén op de vijf Amerikaanse 
kinderen leeft in armoede, terwijl de één pro-
cent rijksten bijna de helft van het land bezit’, 
zegt Cobb. ‘En de inkomensongelijkheid blijft 
groeien. Kan dan niemand dat wat schelen?’

Opmerkelijk is dat de activisten het zelden 
hebben over specifieke politici. Ook de naam 
Obama valt zelden. Er wordt geageerd tegen 
abstracte grootheden als corporatisme, con-
sumentisme of corruptie. Democraten zitten 
net zo diep in de zak van het bedrijfsleven als 
Republikeinen, zo luidt de algemene perceptie. 
‘Dit gaat niet over links of rechts’, zegt de ‘groe-
ne anarchist’ Richard Degan, een door de wol 
geverfde activist van tegen de zestig. ‘Het gaat 
over hiërarchie versus autonomie. Over boven 
en beneden.’ Een bezoek aan het park van David 
Patterson, de Democratische oud-gouverneur 
van New York, bekijkt hij dan ook met argwaan: 
‘Die is vast op zoek naar een nieuwe baan.’

ondanks steunbetuigingen van bekende 
figuren als de progressieve intellectuelen Noam 
Chomsky en Naomi Klein, en bezoeken aan 
Liberty Square van Princeton-professor Cornel 
West, actrice Susan Sarandon en filmmaker 
Michael Moore kregen de activisten gedurende 
de eerste tien dagen tot hun chagrijn nauwelijks 
aandacht van de nationale media. Het nadruk-
kelijk scanderen van de frase ‘De hele wereld 
kijkt toe!’, in navolging van de actievoerders ten 
tijde van de Burgerrechtenbeweging, de moe-
der aller sociale bewegingen in naoorlogs Ame-
rika, kon daar niets aan veranderen. De protes-
ten zouden te klein zijn – de standaardbezetting 
in het park varieerde van tweehonderd tot vijf-
honderd mensen, de marsen trokken iets meer 
mensen – en ‘inhoudelijk te onsamenhangend’, 
zo concludeerde bijvoorbeeld The New York 
Times in een neerbuigend artikel. Pas toen de 
protesten vorige week zaterdag tot geweldda-
dige arrestaties leidden en een video rondging 
waarin een agent nadrukkelijk over de schreef 

ging door vier jonge vrouwen te peppersprayen, 
was er enige aandacht van kabelzender msnbc. 
Juist dat uitblijven van media-aandacht was 
volgens veel actievoerders de reden dat de pro-
testen in die eerste dagen maar niet uitgroeiden 
tot massa-evenementen: de gemiddelde Ameri-
kaan had er domweg geen weet van.

‘Raak niet gedemoraliseerd door de media’, 
hield schrijver-activist Chris Hedges enkele 
gefrustreerde jongelui voor tijdens een bezoek 
aan het park in de tweede week van de acties. 
‘Dat is precies wat ze willen bereiken. Onthoud 
wie hun eigenaren zijn: Vacom, Disney, Gene-
ral Electric, Rupert Murdoch – dat zijn niet je 
vrienden.’

Een economisch systeem dat wordt gedo-
mineerd door grote bedrijven, zoals het Ame-
rikaanse, noemde Hedges een ‘systeem des 
doods’. ‘Bedrijven veranderen alles in han-
delswaar; ze zullen mensen en de natuurlijke 
wereld exploiteren totdat ze uitgeput zijn.’ Het 
is zaak de consumentenmaatschappij te breken, 
maande Hedges zijn gehoor, want ‘de planeet 
kan dit consumptieniveau niet overleven. Dat 
wordt een lange strijd, die we misschien niet 
zullen winnen. De krachten waartegen we moe-
ten strijden zijn immens. Maar je niet verzetten 
is je overgeven aan wanhoop.’

‘Jullie hebben nu al levens beroerd’, vervolg-
de Hedges. ‘Denk aan de steunbetuigingen tij-
dens de marsen. Die mensen kunnen het zich 
niet veroorloven te protesteren, want ze heb-
ben banen en gezinnen, maar ze voelen zich 
gesteund door jullie.’ Hij was in zijn element. ‘Ik 
zit in een park tussen de enige vrije mensen in 
New York. Dit is waar Amerika’s hoop ligt. De 
pogingen tot intimidatie en het buitensporige 
geweld van de New Yorkse politie illustreren 
hoe bang de machtselites zijn. Bang dat een 
beweging als deze groeit.’

Aan Hedges’ praatje met het groepje activis-
ten komt een einde als de dagelijkse algemene 
middagvergadering wordt afgeroepen. Vanaf de 
straat kijken twee mannen in pak, zo op het oog 
leden van de stam waartegen de protesten in 
naam gericht zijn, geringschattend toe. De oud-
ste van de twee, die niet bij naam wil worden 
genoemd, vindt het een ‘verspilling van ieders 
tijd’. Hij begrijpt ook niet wat ze willen. ‘Het 
gaat geloof ik over hebzucht. Wat voor zin heeft 
het om daartegen te protesteren? Hebzucht 
is een van de zeven zonden, daar is iedereen 
tegen.’ Nee, in werkelijkheid gaat het ze om iets 
anders, weet hij: ‘Ze willen meer sociale voor-
zieningen. Onzin. Iedereen heeft genoeg te eten 
in dit land. Niet iedereen kan rijk zijn. Geen 
systeem is perfect.’

Als de vergadering op het plein twee uur 
later is afgelopen, zet een groepje muzikanten 
aan voor het lied We Are Not Taking It Anymore.

op vrIJdag was het opeens gedaan met de 
kleinschaligheid van de protesten, mede dank-
zij de 38.000 leden tellende Transport Wor-
kers Union, die haar mensen die ochtend had 
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‘Ze protesteren geloof ik 
tegen  hebzucht. Onzin. Dat 
is een van de zeven zonden, 
daar is iedereen tegen’

Het pleinprotest, nu in New York

‘Dit gaat niet over 
links of rechts’
In New York protesteren activisten tegen de sociale 
ongelijkheid en de invloed van het bedrijfsleven. Ze 
hopen dat de bezetting van Wall Street het begin is van 
een brede beweging. ‘De krachten waartegen we moeten 
strijden zijn immens.’ door Mars van grunsven

Zuccotti park, Lower Manhattan
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opgeroepen om deel te nemen aan het protest 
tegen politiegeweld later op die dag. Toen de 
vakbondsleden, herkenbaar aan hun T-shirts, 
met honderden tegelijk op Liberty Square arri-
veerden, brak het toch al afgeladen plein in 
euforisch gejoel uit. Aan de mars namen uitein-
delijk tweeduizend mensen deel. De dag daarop 
marcheerden al weer drieduizend demonstran-
ten door de stad, waarvan er zevenhonderd 
werden gearresteerd op de Brooklyn Bridge 
omdat ze het verkeer blokkeerden.

Op maandag werd de progressieve Take 
Back the American Dream-conferentie in 
Washington geopend met – zowaar – de eerste 
officiële verklaring van Occupy Wall Street, het 
resultaat van talloze algemene vergaderingen 
op Liberty Square. In het document, geheel 
in de stijl van de Amerikaanse Onafhankelijk-
heidsverklaring, verklaarden de activisten in 
staccato onder meer:

‘Ze hebben de voedselketen vergiftigd mid-
dels nalatigheid en de landbouwsector onder-
mijnd middels monopolisering. (…) Ze hebben 
de rechtbanken beïnvloed om dezelfde rechten 
te verwerven als natuurlijke personen, naar 
dan zonder de strafbaarheid of verantwoorde-
lijkheid. (…) Ze hebben onze privacy als han-
delswaar verkocht. (…) Ze gaan door met het 
blokkeren van alternatieve energievormen om 
ons afhankelijk te houden van olie.’ De verkla-
ring eindigt met een oproep aan ‘de mensen op 
aarde’ om ‘jullie macht aan te wenden’.

Dit is geen revolutionaire taal, het is hoog-
stens de taal van een groep mensen die ‘het niet 
langer pikt’ en die bereid is te strijden voor een 
wereld waarin burgers gelijkwaardig opereren 
binnen een economisch model dat niet geba-
seerd is op hebzucht, maar op samenwerking 
en solidariteit. En die dit wil bewerkstelligen 
door zich op vreedzame wijze te doen gelden, 
met gebruikmaking van de middelen die de 
democratie haar toestaat – met hier en daar een 
snufje burgerlijke ongehoorzaamheid.

Zoiets. Waartoe het allemaal precies zal 
leiden, zal in de komende weken, maanden, 
jaren blijken. De harde kern van de activisten 
op Liberty Square heeft al aangegeven niet te 
wijken, ook niet als het straks winter wordt en 
de temperatuur in New York met gemak vijf-
tien graden onder het vriespunt zakt. Voorals-
nog lijkt de beweging alleen maar te groeien. 
Woensdag 5 oktober krijgen de duizenden 
activisten van Occupy Wall Street steun van de 
Working Families Coalition en het linkse online 
platform MoveOn.org. Vergelijkbare protesten, 
gemodelleerd naar de bezetting van het Egypti-

sche Tahrir-plein waarop 
ook Occupy Wall Street is 
geïnspireerd, zijn inmid-
dels van start gegaan 
in financiële centra als 
Atlanta, Boston, Chicago 

en Los Angeles. Het begin van een brede, pro-
gressieve protestbeweging in de Verenigde Sta-
ten? Als de tijd er ooit rijp voor was, dan nu.

zie www.groene.nl voor 
dossier kredietcrisis

De dag nadat Geert Wilders in de tweede 
kamer de boel op stelten had gezet en 
vervolgens iedereen – inclusief De Telegraaf 
– over zich heen had gekregen, stuurde de 
Volkskrant een verslaggever naar Venlo om 
ter plekke de stemming te peilen. De popvox 
in de Heimat liet aan duidelijkheid weinig 
te wensen over: Wilders mocht er nog best 
een schepje bovenop doen, dat zou ‘die lui 
in Den Haag’, die geen oog zouden hebben 
voor de gewone man, leren. ondertussen 
werd op het Binnenhof, vooral in regerings-
kringen, geklaagd dat de media te veel 
aandacht besteedden aan de verbale 
incidenten en te weinig aan de inhoudelijke 
discussies.

een paar dagen later kwam Frank kalsho-
ven in zijn column in de Volkskrant terug op 
de kwestie. Hij stelde vast dat de geïnter-
viewde PVV-aanhangers 
een ontstellend gebrek aan 
feitelijke kennis ten toon 
spreidden, en dat Wilders, 
door dergelijke antipolitieke 
sentimenten te voeden en 
te vertolken, een politiek 
debat over majeure kwes-
ties onmogelijk maakt. Zijn ‘feitenvrije poli-
tiek’ – aldus kalshoven – schaadt politiek en 
samenleving.

‘Feitenvrije politiek’ – het is aardig gevon-
den, maar die kwalificatie is op z’n zachtst 
gezegd aanvechtbaar. kalshoven huldigt 
klaarblijkelijk een klassiek-liberale positivis-
tische opvatting over politiek: het demo-
cratische besluitvormingsproces, zo schrijft 
hij, is gebaseerd op gedeelde feiten en 
gezamenlijk gemaakte analyses, waarover 
vervolgens op grond van politieke voorkeuren 
een besluit wordt genomen. Dat nu lijkt een 
rationalistische illusie: als de huidige politieke 
en economische crisis nu één ding duidelijk 
maakt, is het dat er zelfs over de ‘feiten’ nog 
geen begin van overeenstemming bestaat.

Verwonderlijk is dat gebrek aan overeen-
stemming niet. Politiek gaat in essentie name-
lijk niet over feiten en analyses, maar over 
retoriek, zoals theoretisch-socioloog Willem 
schinkel onlangs nog eens helder uiteenzette 
in een lezing voor het expertisecentrum Jour-
nalistiek. in de oplaaiende politieke strijd zijn 
feiten en analyses als was in de handen van 
de retoricus, en geen ‘objectieve’ basis voor 
politiek debat en beleid. Die kunst verstaat 
Wilders, zoals Fortuyn voor hem, uitstekend. 
Hij zet de ‘feiten’ naar zijn hand, met een reto-

risch geweld waartegen zijn politieke tegen-
standers niet of nauwelijks zijn opgewassen. 
met als gevolg dat nederland – en niet 
alleen de aanhang van de PVV – meer en 
meer in de greep raakt van een benauwend 
volksnationalisme.

Waar Wilders’ tegenstanders het laten lig-
gen waar het gaat om het ontwikkelen van 
een effectieve retorische tegenstrategie, daar 
schieten de media – in algemene zin – te 
kort in het blootleggen van onvolledigheden, 
onjuistheden, verdraaiingen, niet alleen in 
de argumentatie van Wilders, maar ook van 
andere politici. Dát is ernstig, want juist daar-
in ligt de publieke taak van de journalistiek: 
de burger helpen zich een oordeel te vormen 
over de waarde en de betekenis van de 
politieke retoriek, door eigen onderzoek, het 
aandragen van nieuwe feiten en het maken 
van degelijke analyses. Het komt er in veel 
gevallen niet van, soms uit onvermogen, soms 
ook uit angst of zelfs berekening.

Hoe anders valt te verklaren dat een zeer 
ruime meerderheid van de nederlandse 
bevolking klaarblijkelijk van mening is dat 
nederland geen belang heeft bij steun aan 
Griekenland en dat wij eigenlijk de slacht-
offers van de ontstane situatie zijn? Alsof de 

bloei van de nederlandse 
(en Duitse) economie 
van de laatste jaren niet 
in belangrijke mate het 
gevolg is van de relatieve 
zwakte van de euro op 
de wisselmarkten; zonder 
de financieel zwakkere 

‘knoflooklanden’ zal de euro sterk in waarde 
stijgen, wat een enorme weerslag zal hebben 
op de nederlandse export. 

Het is maar één voorbeeld, maar het 
maakt duidelijk dat zelfs op essentiële pun-
ten veel kranten en nieuwsprogramma’s 
hun informatieve taak onvoldoende serieus 
nemen. Lezers en luisteraars worden te pas 
en te onpas opgeroepen hun mening in te 
spreken – zoals De Telegraaf dit voorjaar, in 
een duidelijke poging het anti-Griekse vuur-
tje op te stoken – maar diezelfde lezers en 
kijkers wordt onmisbare informatie onthou-
den. Veel media kiezen voor de snelle weg: 
een quootje hier, een meninkje daar, een 
twist gesprek, terwijl de grond voor oordeels-
vorming ontbreekt. 

uiteraard is het niet mogelijk telkens en 
overal voor iedereen – van het Journaal tot 
de Leeuwarder Courant – dit soort proble-
men uitputtend te behandelen. maar wat 
de media wel kunnen doen is door een 
meer feitelijke en analytische benadering de 
complexiteit ervan aangeven, en daarmee 
de suggestie wegnemen dat er überhaupt 
simpele oplossingen voor dit soort kwesties 
bestaan. Al was het maar om de burger te 
wapenen tegen de onvermijdelijke retoriek 
van de politiek.

Media
Frank van Vree
Gedeelde feiten  
en analyses

Veel media kiezen 
voor de snelle weg: 

een quootje hier, 
een meninkje daar
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