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PROTESTEREN IN ACTIEGROE.!'EN 

VOORWOORD 

Protesteren in actiegroepen is ecn gedragswijze die mede-bepalend 
kan zijn voor het verloop van de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Deze waarneming is het uitgangspunt v.)or het onderzoek, dat in dit 
boek wordt beschreven. Het onderzoek richt zich op factoren, die 
men kan classificeren als stuur- en n.geimgsmechanismen. 

Wij weten, dat het gedrag van m~"nsen onder elkaar op complexe 
wijze onder invloed van een veelheid van factoren wordt geregeld en 
bestuurd. Ook het verloop van een studie, die eindigt in een boek
werk is aan vele invloeden onderhevig. De grootste invloed is in dit 
geval uitgegaan van prof. dr. W. A. T. Meuwese, die mij na een 
reorganisatie op de onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappij
wetenschappen van de Technische Hogeschool Eindhoven, stimu
leerde en de kans gaf het onderzoek te doen. Zonder zijn adviezen 
zou het hele onderzoek, maar vooral de verwerking van de resul
taten, slechts een schriele poging tot analyse zijn gebleven. Ook 
dr. W. A. Verreck ben ik veel dank verschuldigd voor zijn deskun· 
dige adviezen bij de analyse van de resultaten. 

Voordat een onderzoeker data kan analyseren, moeten zij eerst 
verzameld zijn. In dit onderzoek zijn de gegevens op twee wijzen 
verkregen. Allereerst is een veldonderzoek gedaan bij 28 actiegroe
pen. De namen van de groepen en hun vertegenwoordigers zullen 
niet worden genoemd. Mijn dank aan hun medewerking is er niet 
minderom. 

In de tweede plaats is een experiment uitgevoerd waaraan 96 leer
lingen uit de hoogste klassen van de R. K. Lagere Technische School 
in Oirschot hun medewerking verleenden. De Heer C. J. A. J ong
bloets, directeur van de school, ben ik zeer dankbaar voor zijn grote 
belangstelling voor ons werk en voor zijn royale medewerking aan 
het onderzoek. Hij staat daarin niet alleen: de Heren P.J.J. H. Van 
Hazendonk en J. Crooymans bleken even gei'nteresseerd te zijn en 
zorgden voor een voortreffelijke organisatie met betrekking tot de 
beschikbaarstelling van de leerlingen. Ook hun ben ik bijzonder 
dankbaar. 
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Jantien Tempelmans Plat, Theo de Groot, Ed Nijsen, Bert Thijs 
en Gerard van Vonderen volbrachten op voortreffelijke wijze de 
taak van de boodschappers in het experiment. 

Ed Nijsen en Dick Rabbinowitsch hebben veel van het rekenwerk 
verzorgd. Tiny de Gooyer en Ans Hendriks assisteerden bij. de 
verzorging van het manuscript. Ik ben bun allemaal veel dank 
versch uldigd. 

De gesprekken met prof. dr. P.J. Hettema hebben weliswaarpas 
in een laat stadium van het onderzoek plaats gevonden, maar bun 
invloed op de verwerking van de resultaten is onmiskenbaar. 

Dr. J. J. M. Bakker en drs. L. Dijkstra hebben het manuscript 
kritisch doorgelezen en van bun commentaar voorzien. Hun oordeel 
over de tekst is voor mij van grote waarde. Ik heb getracht bun 
adviezen ten voordele van het onderzoek te verwerken. 

Tenslotte had ik nooit aan dit werk kunnen beginnen, als ik niet 
had kunnen rekenen op een organisatie thuis, die de dagelijkse 
beslommeringen van een drie-generatie-huishouden moet opvangen. 
Aan de jonste generatie is het boek opgedragen. Andere namen 
kunnen niet genoemd worden, omdat woorden tekort schieten deze 
namen te versieren. 

1 juni 1974 M. L. van Vonderen 
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HOOFDSTUK I 

ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK 

The hopeful thing about research, however, 
is that at the same time as it sorts out antecendents, 
it identifies mechanisms that can lead to change. 
Dennis L. Krebs (1970, p. 298) 

In de· tijd van de Oost-Indische Compagnie werden in het Amster
damse Y de drie zgn. Westelijke Eilanden aangdegd. Op deze 
eilanden werden scheepswerven gebouwd, pakhuizen, werkplaatsen, 
opslagplaatsen voor scheepsbenodigdheden en ook woningen voor 
de werklieden. De mensen woonden daar bij hun werk. Nu nog zegt 
men daar: het lied van de arbeid heeft hier altijd geklonken en dat 
was een mooi lied. De eilandbewoners hebben in 1970 een actie
groep gevormd. Zij protesteren tegen de plannen van de gemeente, 
die grote veranderingen voorstelt. De plannen zijn aangepast aan de 
ontwikkelingen van deze tijd: woon- en werkgebied zullen van 
elkaar worden gescheiden, kleine bedrijfjes zullen verdwijnen of 
plaats moeten maken voor kantoren en flatgebouwen. 

We kunnen steeds opnieuw constateren dat de sociale structuur en 
daarmee het gedrag van de mens en verandert. Onder de factoren die 
deze veranderingen teweeg brengen, nemen toepassingen van de 
technische en wetenschappelijke ontwikkelingen een belangrijke 
plaats in. De veranderingen kunnen gunstige, maar ook ongunstige 
effecten hebben. Een sprekend voorbeeld is het auto-rijden. Het 
v66rkomen van deze gedragsvorm is een gevolg van de ontwikkeling 
van de techniek, maar de keuze van de gedragsvorm is vooral een 
gevolg van diverse sociale factoren. Sociale factoren blijken meer 
invloed te hebben op de frequentie waarmee wordt auto gereden 
dan de factoren van meer technische aard, zoals de geringe bescher
ming die de auto vooral bij hoge snelheden biedt en de giftige gassen 
die hij produceert. De mate waarin de auto tegenwoordig wordt 
gebruikt, heeft als ongunstig effect dat auto-rijden een bedreiging 
voor de samenleving wordt. 

Uit dit voorbeeld blijkt, dat de toepassing van de ontwikkeling 
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van de wetenschap en techniek veranderingen tot gevolg heeft, die 
op hun beurt weer oorzaak kunnen zijn van nieuwe sociale proble
men. Soeiale problemen behoeven oplossing en vragen daarom 
nieuwe ontwikkelingen van het wetenschappelijk onderzoek. 

Op het ogenblik is allerwege grote bezorgdheid waar te nemen 
over hetgeen de autonome ontwikkeling van de techniek wordt 
genoemd, een ontwikkeling van de techniek volgens eigen wetmatig
heden, die niet meer door mensen kunnen worden beheerst. Deze 
bezorgdheid heeft beoefenaren van de natuurwetenschappen, de 
biologie en de technische wetenschappen ertoe bewogen onderzoek 
te verrichten naar de condities waaronder de ontwikkeling van de 
techniek' gestuurd kan worden. In de gedragswetenschappen leidt 
deze bezorgdheid tot onderzoek naar de factoren die het gedrag van 
mensen bepalen. Immers, het zijn de mensen die de techniek toepas
sen. De toepassing van de technologische verworvenheden leidt tot 
een groot aantal schadelijke gevolgen voor het leven op aarde. Als 
gevolg van onderzoek naar de factoren die het gedrag van mensen 
bepalen, zouden sociale technologieen ontwikkeld kunnen worden, 
waarmee ongewenste situaties kunnen worden tegengegaan. 

In de gedragswetenschappen wordt vaak de vraag gesteld of 
dergelijk onderzoek toelaatbaar is (Meuwese, 1973); de toepassing 
van wetenschappelijk inzichten stelt de gedragswetenschappen voor 
niet minder grote problemen dan de techniek en de natuurweten
schappen. 

Het is hier niet de plaats uitgebreid op deze discussie in te gaan. 
Het is voldoende te stellen, dat als uitgangspunt voor het· hier 
beschreven onderzoek geldt de doelstelling van de beoefening van 
de maatschappijwetenschappen aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven. Deze doelstelling kan globaal worden omschreven als de 
studie van de relatie tussen techniek en maatschappij. Meer speci
fiek kan de aard van het onderzoek aangeduid worden als onder
zoek naar de sociale gevolgen van de technologische ontwikkeling. 
Dit wordt vervolgens opgevat als onderzoek dat zal moeten bijdra
gen aan het voork6men of oplossen van sociale problemen. 

Het doel van dit onderzoek naar protestgedrag is enerzijds om de 
aard van de relatie tussen sociale problemen en het protest daar
tegen te verkennen, en anderzijds om de mechanismen te bestu
deren, die het oplossen van sociale problemen bei'nvloeden. Het 
onderzoek naar protestgedrag concentreert zich op het protest in 
actiegroepen. Dit onderwerp is gekozen, omdat juist actiegroepen 
attenderen op de problemen die ontstaan als gevolg van een een
zijdige toepassing van de resultaten van de wetenschappelijke ont
wikkelingen. 
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Om de doelstellingen van het onderzoek te bereiken, zijn drie 
verschillende benaderingen gebruikt. Allereerst is een literatuur
onderzoek naar 'collectief protest' gedaan. Dit is geen uitputtende 
literatuurstudie geworden: het onderzoek maakt in hoofdzaak ge
bruik van recente publikaties over het onderwerp. Vervolgens is een 
verkennend veldonderzoek gedaan naar het ontstaan en de ontwik
keling van 28 uiteenlopende actiegroepen. Tenslotte is een labora
toriumonderzoek gedaan naar enkele factoren die protestgedrag 
befnvloeden. In de experimentele situatie spelen proefpersonen, dat 
zij lid zijn van een actiegroep en als zodanig brengen zij protest uit 
tegen verschillende wantoestanden. 

De studie van protestgedrag richt zich op het eerste gezicht op drie 
belangrijke componenten: (a) het probleem waartegen het protest is 
gericht, (b) het protest zelf en (c) het resultaat van het protest. De 
studie van deze componenten van protestgedrag is vergelijkbaar met 
de studie van vele andere gedragsvormen, waarbij ook sprake is van 
een uitgangssituatie en van resultaat van het gedrag. Vooral een 
vergelijking met agressief gedrag, cooperatief en competitief gedrag 
en met hulpvaardig gedrag dringt zich op. Over de studie van deze 
gedragsvormen is veelliteratuur beschikbaar. Evenals bij het protest 
gaat het hier telkens om reacties op ongunstige uitgangssituaties. 
Voor agressief gedrag is dat een toestand van frustratie, voor coope
ratief of competitief gedrag is dat een dilemma, terwijl de aanleiding 
tot hulpvaardig gedrag de waarneming van een afhankelijke andere 
persoon (of groep) is. 

Uit de literatuur blijkt, zols in hoofdstuk II uitvoerig wordt 
uiteengezet, dat de uitgangssituaties niet rechtstreeks en uitsluitend, 
respectievelijk agressie, samenwerken of helpen tot gevolg hebben. 
Van alle gedragsvormen staat vast, dat zij eerst dan voorkomen, 
wanneer het individu fysiek en emotioneel wordt geactiveerd en 
vervolgens wordt gestimuleerd een keuze te maken uit gedragspatro
nen die hem ter beschikking staan. Er zijn verschillende factoren 
beschreven die na activatie het individu kunnen stimuleren een 
bepaalde gedragsvorm in meerdere of mindere mate te vertonen. Op 
deze manier ontstaat een schema voor de bestudering van agressief, 
cooperatief en hulpvaardig gedrag, dat ook bruikbaar is voor de 
studie van protestgedrag. In hoofdstuk H wordt na een samenvat· 
ting van verschillende beschouwingen over collectief protest, ge
poogd de factoren die van invloed zijn op protestgedrag, met behulp 
van een dergelijk schema weer te geven. 

De probleemstelling voor het empirisch gedeelte van het onder· 
zoek is beschreven in hoofdstuk IlL Deze probleemstelling volgt de 
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oorspronkelijke doelstelling van het onderzoek. De vragenlijst voor 
het veldonderzoek bij 28 actiegroepen is gebaseerd op het ontwik· 
kelingsschema van sociaal probleem tot protesteren in actiegroepen, 
dat is weergegeven in hoofdstuk Ill. De resultaten van het veld
onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk IV. 

Uit het grote aantal mogelijkheden voor experimented onder· 
zoek in het kader van het ontwikkelingsschema, zijn ten behoeve 
van het experiment slechts enkele hypothesen geformuleerd. De 
opzet, het verloop en de resultaten van het experiment zijn beschre· 
ven in de hoofdstukken V en VI. 

Hoofdstuk VII bevat tenslotte een discussie van de gevonden 
resultaten, waarin de nadruk valt op vragen die in de toekomst door 
onderzoek zullen moeten warden beantwoord. 
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HOOFDSTUK II 

HET VERSCHIJNSEL COLLECTIEF PROTEST 

Protesteren in actiegroepen is een vorm van collectief protest. In dit 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van een aantal beschouwin
gen in de literatuur, die met collectief protest samenhangen. Het 
optreden van actiegroepen wordt hiermee vanuit de literatuur over 
collectief gedrag en protestgedrag bestudeerd. 

Collectief gedrag wordt theoretisch op verschillende wijzen be
naderd. In de paragrafen 2.1. en 2.2 worden de bijdragen van een 
aantal auteurs besproken, die het accent leggen op het collectief of 
de massa. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen studies van 
groeperingen die over langere tijdsperioden massaal optreden en 
studies van kort-durend collectief gedrag. Het optreden van een 
collectief over lange tijdsperioden wordt aangeduid als een sociale 
beweging. Dit onderwerp wordt in 2.1 besproken. In 2.2 wordt een 
overzicht gegeven van verschillende theoretische benaderingen van 
collectief gedrag zonder meer. De motivationele benadering be
schouwt collectief gedrag als een gedragsvorm waarvoor individuen 
onder bepaalde omstandigheden kiezen. Deze benadering wordt in 
2.3. afzonderlijk behandeld. Met deze benadering wordt het accent 
verlegd van het collectieve naar het individuele gedrag. In deze 
paragraaf wordt dan ook het begrip protest gei"ntroduceerd en 
vergeleken met andere gedragsvormen. In 2.4 word de motivationele 
benadering uitgewerkt volgens het uitgebreide frustratie-agressie 
model. 

2.1 SOCIAL£ BEWEGINGEN 

Een sociale beweging kan worden opgevat als een langdurige, collec
tieve poging om een sociaal probleem op te lossen. Sommige auteurs 
duiden met het begrip sociale beweging vooral op een proces, nl. de 
maatschappelijke verandering die ontstaat als gevolg van de be
weging; andere auteurs gebruiken het begrip sociale beweging om de 
groeperingen aan te duiden, die door hun optreden het verande-
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ringsproces op gang brengen en sturen. Heberle ( 1968) maakt een 
onderscheid tussen bewegingen die vanwege hun beperkte doelein
den alleen kleine groepen aantrekken en bewegingen die doelen op 
veelomvattende en fundamentele veranderingen in de sociale orde 
en daardoor massale bewegz"ngen van historische betekenis worden. 
Bewegingen met beperkte doeleinden noemt hij protestbewegingen. 

Sociale bewegingen rich ten zich tegen ( onderdelen van) de be
staande sociale orde. Killian (1964) geeft een overzicht van de 
verschillende defin!ties van sociale bewegingen. De meest omvatten· 
de definitie blijkt die van Turner en Killian te zijn:'A collectivity 
acting with some continuity to promote or resist a change in the 
society or group of which it is a part' (Killian, 1964, p. 430). In alle 
door Killian besproken definities komt de relatie van sociale be· 
wegingen tot sociale en culturele veranderingen tot uitdrukking. In 
de meeste gevallen betreft die relatie de bevordering van sociale 
verandering. De definitie van Turner en Killian bevat, in afwijking 
van die van anderen, ook het aspect van weerstand tegen verande
ring. 

Een tweede getneenschappelijk kenmerk van de door Killian 
onderzochte definities is, dat het niet gaat om acties van afzonder
lijke individuen, maar om het optreden van een collectivieit. 

Killian leidt uit de verschillende studies vier belangrijke kenmer
ken van groepsvorming bij sociale bewegingen af: 
(1) de aanwezigheid van gemeenschappelijke waarden; 
(2) een gevoel van lidmaatschap of participatie; 
(3) normen, gedragsregels; 
( 4) een zekere mate van structuur als gevolg van de werkverdeling 
tussen }eiders en volgelingen. 

Deze kenmerken duiden aan dat sociale bewegingen zich met 
betrekking tot het proces van groepsvorming in niets onderscheiden 
van andere groepen. Het doel: door middel van collectief optreden 
sociale verandering bevorderen of tegengaan, kenmerkt de sociale 
beweging. 

Banks {1972) legt de nadruk op het creatieve element ia het 
optreden van een sociale beweging. Andere vormen van collectief 
gedrag, zoals rellen, opstanden, rages, zijn volgens Banks kwalitatief 
verschillend van sociale bewegingen, omdat zij in geen enkel opzicht 
sociaal constructief zijn, maar veeleer sociale responsen vormen op 
spannende situaties. Banks is van mening dat sociale bewegingen 
behandeld moeten worden als bewuste en succesvolle pogingen om 
vernieuwingen binnen een sociaal systeem tot stand te brengen. 
Het succes speelt in de verhandeling van Banks een nogal grote rol. 
Hij stelt, dat afgezien van de functionelc benadering van sociale 
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bewegingen, ook de leer-historische benadering een belangrijke rol 
speelt in de verklaring van dit soort collectief optreden. Helaas 
werkt Banks deze gedachte niet verder uit. 

De leerhistorische benadering bestudeert het gedrag vanuit het 
perspectief van de invloed die de leerhistorie op dat gedrag heeft. In 
het verleden hebben sommige uitkomsten van het gedrag succes 
opgeleverd en andere niet. Succes wordt opgevat als een 'versterker', 
een conditie die de waarschijnlijkheid verhoogt, dat het gedrag 
opnieuw voorkomt. Succes is voor de continurteit van een sociale 
beweging van essentieel belang. Men kan stellen dat de eerder 
genoemde massale bewegingen succes hebben, wanneer een ver· 
nieuwing en verandering van de sociale orde tot stand komt, terwijl 
de beperkte bewegingen succes hebben wanneer een bepaald sociaal 
probleem wordt opgelost. Of van slagen of van falen gesproken 
moet worden, hangt in ieder concreet geval af van de mensen, de 
doeleinden en het systeem. Is er sprake van slagen of falen, dan zal 
dat de ontwikkeling van de beweging steeds bei'nvloeden, of het nu 
om een massale of om een beperkte beweging gaat. 

Onder de functionele benadering wordt verstaan, dat men het 
collectief gedrag, of de sociale beweging bestudeert vanuit het 
perspectief van de functie die dat gedrag in een ruimere context 
heeft. Van der Zwaan (1973) geeft een samenvatting van de con· 
ceptuele structuur van deze theorie, die ook wel wordt aangeduid 
als de structureel-functionele benadering. Immers de functie wordt 
gerealiseerd door de structuur van het systeem. De structuur is een 
funtionele voorwaarde voor het systeem. Een zeer belangrijke repre
sentant van de structureel-functionele benadering is Smelser (1962). 
Smelser geeft in zijn 'Theory of collective behavior' een theorie van 
collectief gedrag, die op veel andere auteurs grote invloed heeft 
gehad. In 2.2 zal op deze theorie verder worden ingegaan. 

Gusfield (1968) wijst op nog een andere overweging op grond 
waarvan studies over sociale bewegingen ingedeeld kunnen worden. 
Bewegingen hebben volgens hem een gericht of algemeen aspect en 
een ongericht of specifiek aspect. Het gerichte 'segment', zoals 
Gusfield het aanduidt, bestaat uit georganiseerde en gestructureerde 
groepen met specifieke programma's, een formele leiderschapsstruc
tuur, een uitgesproken ideologie en vastgestelde doeleinden. De 
volgelingen zijn zowel leden van een organisatie als aanhangers van 
een overtuiging. De meeste studies van sociale bewegingen betreffen 
volgens Gusfield onderzoek van het gerichte segment van de be· 
weging. In die studies wordt een beweging dan gelijkgesteld met een 
organisatie, met de acties en doeleinden daarvan. 
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De ongerichte fase (of het ongerichte segment of aspect) van een 
sociale beweging wordt gekarakteriseerd door de hervorming van 
perspectieven, normen en waarden; deze hervorming vindt plaats 
door interactie van personen, die echter (nog) geen associatie vor
men. De betrokkenen zijn aanhangers van een overtuiging, maar 
geen leden van een of andere associatie die de bestudeerde verande
ring verdedigt. Er zijn studies van deze ongerichte fase. Een voor
beeld van een dergelijke studie is Cantril's 'The psychology of social 
movements' (1941). Het accent ligt bij deze studies niet op de 
beweging op langere termijn, maar op collectief gedrag, dat nog niet 
gei'nstitutionaliseerd is, maar wel vaste vorm zal krijgen. 

2.2 COLLECTIEI' GEDRAG 

Collectief gedrag is in zijn simpelste vorm een gelijktijdige reactie 
van een hoeveelheid personen op eenzelfde stimulus. De studie van 
collectief gedrag houdt per definitie ook de studie van sociale 
bewegingen in. In navolging van de meeste beschouwingen is dat 
onderwerp hiervoor apart behandeld. Er zijn diverse overzichten en 
samenvattingen van studies en theorieen over collectief gedrag. 
Overzichten en satnenvattingen zijn bijv. gegeven door Brown 
(1965), Evans (1969), Milgram en Toch (1969) en Turner (1964 en 
1969a). Smelser's werk ( 1962) is een voorbeeld van theorievorming. 

Brown omschrijft collectief gedrag als het gedrag van een hoeveel
heid personen in interactie; het gedrag is niet gei'nstitutionaliseerd. 
De betrokkenen verkeren in een situatie van communicatie over een 
conflict tussen twee tegengestelde impulsen. Alle betrokkenen er
varen hetzelfde conflict tussen gedrag dat conform de heersende 
normen en waarden is en gedrag dat deze normen en waarden niet 
volgt. De situatie is zodanig dat de personen in staat zijn het 
niet-normatieve gedrag uit te voeren: bijv. dat zij in staat zijn een 
uitgang te bestormen en dat gedrag te kiezen in plaats van op bun 
beurt te wachten, of dat zij in staat zijn aan een demonstratie mee 
te doen en da:t verkiezen boven gewoon toeschouwer blijven. Af
hankelijk van de aard van de impulsen waartussen conflict bestaat, 
zal ofwel paniek ontstaan, ofwel een demonstratie (d.i. een expres
sieve uitbarsting van een massa), ofwel opstand (d.i. een vijandige 
uitbarsting van een massa). 

Gedrag van individuen in een massa wordt in deze beschouwing 
niet als 'normaal' gedrag opgevat. Mensen gedragen zich volgens 
Brown in een massa anders dan normaal, omdat zij daardoor een 
resultaat hopen te bereiken, dat zij alleen kunnen bereiken, als zij 
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zich in de massa begeven. Brown ontkent het nut van de studie van 
collectief gedrag als het resultaat van de invloed van een of andere 
'groepsgeest' of 'groepsmentaliteit'. Hij stelt voor collectief gedrag te 
bestuderen als een gedragsvorm die om zijn consequenties wordt 
gekozen. 

Evans (1969) laat in het eerste deel van zijn boek enkele belang
rijke auteurs over collectief gedrag aan het woord. De bijdragen van 
de meeste van deze auteurs staan overigens vermeld in het werk van 
Milgram en Toch (1969) en dat van Turner (1964). 

Turner brengt drie verschillende theoretische benaderingen van 
collectief gedrag voor het voetlicht. Deze drie benaderingen warden 
door Zygmunt (1972) aangeduid als interactionistische benaderin
gen. Turner noemt ze: (a) besmettings-theorieen; (b) convergentie
theorieen; (c) theorieen van naar boven komende normen (emergent 
norm theories). 

(a) De 'besmettings-theorieen' verklaren collectief gedrag op 
grond van een proces waarin stemmingen, houdingen en gedrag snel 
warden doorgegeven en kritiekloos geaccepteerd. Blumer's 'Outline 
of collective behavior', opgenomen in de uitgave van Evans (1969), 
wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld van deze benadering. 

(b) 'Convergentie-theorieen' verklaren collectief gedrag uit de 
gelijktijdige aanwezigheid van mensen die dezelfde predisposities en 
pre-occupaties delen. Lang en Lang ( 1968a en -b) verklaren collec
tief gedrag bijvoorbeeld op deze manier. Collectief gedrag moet naar 
hun mening worden beschouwd als een activiteit van collectief 
probleem·oplossen in een ruimere context van sociale en organi
sationele afbraak en verandering. Zij wijzen op het belang van de 
collectieve herdefinitie van situaties, die kan plaatsvinden als een 
van de volgende problemen zich voordoet: er moet een keuze ge
maakt worden, er doet zich iets nieuws voor, of er blijkt een crisis, 
wrijving, competitie of conflict te bestaan. De herdefinitie van de 
situatie vindt plaats mede onder invloed van de ideeen die de 
individuen in de collectiviteit meenemen, zodat deze ideeen als het 
ware convergeren in de massa. 

(c) 'Theorieen van naar boven komende normen' beschouwen 
collectief gedrag als gereguleerd door een sociale norm die in een 
speciale situatie, in dit geval in de massa of menigte, ontstaat. De 
massa spreekt zich aanvankelijk als massa niet uit over de situatie: 
de massa is ambigu totdat bepaalde individuen, zgn. '!eiders', een 
norm introduceren, die door de massa wordt overgenomen en 
daardoor het collectief optreden kan reguleren. -

Turner is een aanhanger van deze laaste benadering. Hij doet veel 
moeite het verschil aan te duiden tussen deze theoretische benade-
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ring en die van de convergentie-theorieen. In een later gepubliceerde 
samenvatting die ook is opgenomen in de uitgave van Evans (1969), 
bespreekt hij ook weer het \'erschil tussen beide theoretische stand
punten. 

In bovengenoemde drie benaderingen is de eenheid van analyse 
de interactie in de collectiviteit. Deze interactionistische benaderin
gen leggen het accent op de structuur van en de interacties in de 
massa. Dit doen ook de mathematische benaderingen (Milgram en 
Toch, 1969). De theorie van Smelser geeft een heel andere benade
ring van collectief gedrag. Deze theorie wordt in het algemeen 
beoordeeld als de meest omvattende theorie van collectief gedrag. 

Hiervoor is reeds vermeld, dat Smelser's theorie een structureel
functionele benadering is van collectief gedrag. Hij beschouwt col
lectief gedrag als een verschijnsel dat beter door de sociologie dan 
door de psychologie kan worden aangepakt. Zijn definitie van 
collectief gedrag luidt: 'an uninstitutionalized mobilization for 
action in order to modify one or more kinds of strain on the basis 
of a generalized reconstitution of a component of action' (1962, p. 
71). De theorie van Smelser wordt door Brown beoordeeld als zeer 
complex en moeilijk samen te vatten. Hij beperkt zich daarom tot 
een overzicht van de determinanten, die volgens Smelser het ont
staan en optreden van collectief gedrag bepalen. Milgram en Toch 
houden dezelfde beperking aan in hun overzicht van Smelser's 
theorie en evenals Brown passen zij de theorie toe op een voorbeeld, 
waardoor zij ook in staat zijn kritiek op Smelser te formuleren. 

De determinanten, waarvan in de theori.e van Smelser sprake is, 
zijn de volgende: 
(1) 'structural conduciveness', mogelijk te vertalen door 'structurele 
geleidbaarheid'. De term verwijst naar algemene structurele voor
waarden zoals instellingen, communicatiemogelijkheden, e.d. die 
het optreden van collectief gedrag beperken en/of mogelijk .:maken; 
(2) 'structural strain', de spanning die ontstaat doordat aspecten van 
het sociale systeem met elkaar in conflict zijn; 
(3) de groei en spreiding van een overtuiging; 
(4) mobilisatie voor actie; 
(5) gebeurtenissen, waardoor de situatie uit de hand loopt; 
(6) sociale controle. 

De theorie van Smelser is nu cumulatief. Dat betekent, dat elk 
van de determinanten de voorafgaande vooronderstelt. Bijv. voor 
het ontstaan van een overtuiging zijn een conflict in het systeem en 
communicatiemogelijkheden evenals instellingen die het conflict 
aangaan, noodzakelijk. De lagere determinanten stellen de grenzen 
voor de hogere. 
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Deze theorie wordt oak wel genoemd een theorie van toegevoeg
de waarden. Het is een logisch model, geen model dat de ontwikke
ling van collectief gedrag in de tijd als uitgangspunt heeft gekozen. 

Behalve deze determinanten heeft Smelser oak nog componenten 
van sociaal gedrag onderscheiden en uitgewerkt. Deze zijn, kart 
aangeduid: (1) waarden; (2) normen; (3) mobilisatie tot georgani
seerde actie (het vaststellen van sociale rollen); (4) faciliteiten van 
de omgeving. De componenten vormen in deze volgorde een 
hierarchie, d.w.z. verandering van een van de componenten veroor
zaakt veranderingen in alle componenten lager in de hierarchie. 

In combinatie met de determinanten van collectief gedrag geven 
de componenten inzicht in de oorzakelijke samenhang van de fac
toren die tot collectief gedrag leiden. Bijv. een gebeurtenis waardoor 
het te gek wordt (determinant 5} kan plaats vinden op het niveau 
van de omgevingsomstandigheden zoals het instorten van een 
gebouw -; of op het niveau van de rolverwachtingen - zoals het 
optreden van de politie-; op het niveau van de normen, bijv. een 
inbraak, of op het niveau van de waarden, bijv. moord of doodslag. 
De componenten bepalen ook de verschillende vormen van collec
tief gedrag: paniek treedt op door een overtuiging over de facili
teiten van de omgeving. Een uitbarsting van vijandigheid treedt op 
als gevolg van een overtuiging over het rolgedrag van personen. 
Tenslotte onderscheidt Smelser nog sociale bewegingen naar hun 
norm- of naar hun waarde-orientatie. De laatst genoemde vormen 
van collectief gedrag zijn veel fundamenteler dan de eerst genoem
de. 

De kritiek op Smelser richt zich vooral op het probleem deze 
concepten te verbinden met de empirie (Milgram en Toch, p. 561). 
Smelser geeft volgens deze auteurs een systematische interpretatie 
van collectief gedrag, die echter niet getoetst kan worden. Brown 
(p. 733) meent dat de theorie van Smelser tekort schiet doordat de 
determinanten als een stelsel van externe voorwaarden niet voldoen
de zijn am zonder meer collectief gedrag op te Ieveren. V olgens 
Brown moeten de condities op een bepaalde manier door individuen 
begrepen en gecombineerd zijn, zodanig dat zij voor een groot 
aantal individuen tot determinanten van gedrag in de massa zijn 
geactiveerd. En daarmee is dan oak weer de noodzaak van een 
psychologische benadering gegeven. 

Samenvattend concluderen wij dat de literatuur over collectief 
gedrag en sociale beweging ons verschillende mogelijkheden geeft 
orde in de waarneming van het verschijnsel aan te brengen. De 
volgende aspecten zijn tot nu toe onderscheiden: In de eerste plaats 
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is het collectief optreden van belang; vervolgens de afwijking van de 
heersende normen en waarden; dan het verband met sociale ver
andering; de continui"teit als kenmerk van sociale bewegingen naast 
het spontane en relatief kortstondige karakter van collectieve uit
barstingen: het expressieve, maar ook het probleem-oplossende 
karakter van collectief optreden; de sociaal constructieve bedoelin
gen naast de sociaal destructieve uitwerkingen; het verschil tussen 
bewegingen met een beperkt doel en bewegingen tot fundamentele 
veranderingen van de sociale orde; en tenslotte de gerichte en 
ongerichte episode in het collectieve optreden. 

Diverse auteurs hebben gepoogd al deze facetten van collectief 
gedrag en van sociale bewegingen in een theoire over collectief 
gedrag op te nemen. Zygmunt (1972) onderscheidt daarbij drie 
verschillende benaderingen: de interactionistische, hiervoor gefntro
duceerd met behulp van Turner's visie, de structureel-functionele 
benadering, gerepresenteerd door Smelser, en de motivationele be
nadering, die hierna aan de orde komt. 

2.3 DE MOTIVATIONELE BENADERING 

De motivationele benadering van collectief gedrag houdt zich bezig 
met de motieven die de mensen bewegen als collectief op een 
bepaald probleem te reageren. Deze benadering houdt meestal te
gelijkertijd een poging in de ontwikkeling van collectief gedrag en 
van sociale bewegingen in de tijd systematisch weer te geven. In de 
tijd worden verschillende gebeurtenissen onderscheiden, die kunnen 
worden opgevat als motieven voor het optreden van een massa. 

Hiervoor is reeds de opvatting van Brown ( 1965) besproken. Kort 
samengevat stelt hij: een groep person en staat op een gegeven 
ogenblik voor de keuze tussen twee tegengestelde impulsen. De 
keuze wordt bepaald door de mogelijke uitkomsten van het gedrag, 
die Brown in een matrix schematisch weergeeft (zie overzicht 2.3.1). 

Het begrip keuze vormt ook voor Lang en Lang (1968a) het 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van collectief gedrag, nl. als een 
van de mogelijkheden waardoor een collectief voor een probleem 
komt te staan, dat door dit collectief moet worden opgelost. 

Toch (1965, p. 5) wijst erop, dat de meeste definities van sociale 
bewegingen de beweging beschouwen als een informele poging de 
sociale orde te corrigeren, aan te vullen, kortom te befnvloeden. De 
sociale orde staat dan centraal, niet het motief van de mensen otn 
die orde te befnvloeden. Het motief kan volgens Toch echter steeds 
worden gevonden in een sociaal probleem dat moet worden opge-
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Overzicht 2.3.1 Consequenties voor een persoon (P) en een groep (G) in een 
situatie van ( ontleend aan Brown, 

Persoon Groep 

op beurt wachten uitgang bestormen 

op beurt wachten + voor P; + voor G -- voor P; + + vnor G 
uitgang bestormen ++ voor P; -- voor G - voor P; voor G 

lost. Zijn psychologische definitie van sociale beweging luidt dan 
ook: 'A social movement represents an effort by a large number of 
people to solve collectively a problem that they feel they have in 
common'. 

Toch heeft een beslissingsschema opgesteld voor de aansluiting 
van individuen bij een beweging. Hij onderscheidt twee soorten 
bewegingen. De ene soort lost problemen van individuen op door de 
individuen te veranderen, de andere soort lost problemen op door 
veranderingen in de maatschappij aan te brengen. Toch bespreekt 
alleen de eerste soort bewegingen. Zijn beslissingsschema kan als 
analytisch model echter ook op de tweede soort worden toegepast. 
Het schema gaat uit van een probleem-situatie. Het individu kan de 
probleem-situatie al dan niet als een probleem ervaren. Ervaart hij 
de situatie als een probleem, dan kan hij op het probleem reageren, 
bijv. door gevoelig te worden voor de ideologie van een groep of 
beweging, die zegt het probleem te willen oplossen. Hij kan ook niet 
reageren op het probleem; of hij kan wel reageren, maar toch geen 
aanhanger worden van de denkbeelden van de beweging. Tenslotte 
kan het ondergaan van de aantrekkingskracht van de beweging al 
dan niet leiden tot aansluiting als lid bij de beweging. 

Toch bouwt in zijn schema een aantal mogelijkheden in die 
voorkomen dat een direct verband wordt gepostuleerd tussen een 
probleem-situatie en een sociale beweging. Zygmunt (1972) geeft 
nadrukkelijk de voorkeur aan een benadering zoals Toch presen
teert. V olgens hem bevat een realistisch concept van sociale be
wegingen de volgende onderdelen: 
(1) Sociale bewegingen ontstaan in een historische context en 
worden geconditioneerd door de sociaal-culturele omgeving. 
(2) Zij neigen te floreren onder condities van sociale disorganisatie, 
die begeleid worden door individuele uitingen van gevoelens van 
aliena tie. 
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(3) Sociale bewegingen worden gevormd door associaties van indi
viduen. 
(4) Zij ontwikkelen organisatie-achtige voorzieningen om te kunnen 
blijven voortbestaan. 
(5) Zij willen sociale veranderingen bereiken. 
(6) Zij zijn zelf ook onderworpen aan veranderingen. 

Zygmunt beveelt aan onderzoek te doen naar een aantal onder
werpen uit dit schema ten behoeve van een theorie over sociale 
bewegingen. Hij noemt vier onderwerpen met name. Allereerst 
onderzoek naar aliifnatie, bijv. naar de vragen: welk verband bestaat 
er tussen alH!ntie en frustratie; is de richting van het verband tussen 
deze twee verschijnselen eenzijdig of wederkerig? Ten tweede 
noemt hij onderzoek naar de aantrekkingskracht van de beweging. 
Hiertoe moeten kenmerken van de beweging en van potentiele leden 
onderzocht worden, evenals de invloed van de omgeving. Ten derde 
noemt hij onderzoek naar het proces van 'bekering' van oorspron
kelijk gealieneerde en gemotiveerde individuen. En tenslotte noemt 
hij onderzoek naar het management van de beweging: hoe wordt 
het gedrag van bekeerlingen onder controle gebracht en gehouden? 

Toch en Zygmunt zijn voorstanders van de bestudering van de 
ontwikkeling van een beweging in de tijd. Ook Sherif (1970) is een 
representant van deze benadering. Het motief voor het ontstaan van 
de beweging is ook volgens hem de aanwezigheid van een sociaal 
probleem. Ook hij postuleert geen rechtstreeks verband tussen een 
probleem en een beweging. Vooraleer een beweging ontstaat moe
ten problemen worden opgelost betreffende consensus over de 
aanpak van het probleem, het leiderschap, veranderingen die ge· 
slaagd genoemd kunnen worden en de strategie die bij de acties 
gevolgd zal worden. In zes stappen vat Sherif de kenmerken van een 
beweging samen: 
(1) Een sociale beweging is een patroon van pogingen tot verande
ring, dat zich in verschillende tijdsfasen voltrekt. 
(2) Het beginpunt ligt bij de interactie tussen mensen, die aange
spoord zijn door hun perceptie van hardnekkige sociale problemen. 
(3) De beweging wordt gedragen door degenen die direct getroffen 
zijn en door anderen die zich met deze mensen verwant voelen. 
(4) De beweging ontwikkelt zich met de verklaring van een aanpak 
en de formulering en verkondiging van een standpunt of ideologie, 
welke organisatie met zich brengen. 
(5) De beweging ontwikkelt zich ten behoeve van het doel evolutio
naire of revolutionaire veranderingen te brengen Of veranderingen te 
onderdrukken. 
(6) Pogingen tot verandering worden uitgevoerd door middel van 
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een beroep op het publiek, slagzinnen, symbolisme, agitatie, epi
sodes van collectieve actie en ontmoetingen met de oppositie. 

De punten uit de schema's van Toch, Zygmunt en Sherif kunnen 
teruggebracht worden tot vier hoofdpunten, die bij het ontstaan en 
de ontwikkeling van collectief gedrag van belang blijken te zijn: 
(I) de aanwezigheid van een probleem of conflict; 
(2) de activering van een collectiviteit tot reactie op het probleem 
of conflict (ook aangeduid als de mobilisatie-fase); 
(3) het ontstaan van een vorm van organisatie in aansluiting op een 
standpuntsbepaling ten opzichte van het probleem ( ook aangeduid 
als het proces van institutionalisering, volgend op de formulering 
van een eigen ideologie van de groep); 
(4) resultaten van acties.-

Dit schema betreft de ontwikkelir:gsgang van sociaal probleem vi=t 
mobilisatie en organisatie naar collectief reageren. In het vervolg van 
dit literatuuronderzoek houden wij ons vooral bezig met studies die 
het onderwerp collectief protest betreffen. Collectief protest is een 
vorm van collectief gedrag; het is een reactie op een ·probleem, dat 
de mensen die protesteren, zelf niet kunnen oplossen. Collectief 
protest kan enerzijds worden opgevat als een emotionele reactie op 
een probleem, anderzijds als een communicatie over een probleem. 

Uit recente studies van verschillende vormen van sociaal gedrag, 
blijkt dat dikwijls gebruik wordt gemaakt van eenzelfde soort sche
ma als hierboven werd afgeleid uit de motivationele benadering van 
collectief gedrag. Het uitgangspunt is daarin steeds een situatie die 
door een individu of door een groep als een probleem wordt 
gedefinieerd, dat moet worden opgelost. De onderzoekingen betref
fen met name hulpvaardig gedrag, agressief gedrag, cooperatief en 
competitief gedrag. (Voor literatuur over hulpvaardig en cooperatief 
gedrag zie: Berkowitz, 1972; Bonacich, 1972; Darley en Batson, 
1973; Dorris, 1972; Isen en Levin 1972; Kelley en Grzelak, 1972; 
Krebs, 1970; Latane en Darley, 1970; Masor, Homstein en Tobin, 
1973; Schwartz, 1973; Zand, 1972.) 

Collectief protest is vooral bestudeerd als een vorm van collectief 
geweld, dus als agressie. V eel auteurs over·collectief protest maken 
gebruik van een motivationeel schema, dat sterk is gei'nspireerd · 
door het frustratie-agressie mechanisme. Dat schema zal nu, in zijn 
uitgebreide vorm, worden besproken en in het vervolg van dit 
hoofdstuk de gedachtenvorming over collectief protest begeleiden. 
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2.4 HET FRUSTRATIE-AGRESSIE MODEL 

De ervaring-van een sociaal probleem door een groep individuen kan 
bij die individuen gevoelens van frustratie doen ontstaan. Het is 
waarschijnlijk dat op deze frustratie agressie volgt, indien tenminste 
aan een aantal andere voorwaarden wordt voldaan. Collectieve 
agressie kan worden beschreven als protest, rellen of gewelddadig 
optreden van een collectiviteit. 

Het frustratie-agressie model is niet zo simpel als het in 1939 
door Dollard c.s. werd voorgesteld en nu nog in gepopulariseerde 
vorm voortleeft: niet op elke frustratie volgt automatisch een agres
sieve reactie. Een groot aantal onderzoekingen heeft aangetoond, 
dat frustratie niet de enige of rechtstreekse oorzaak voor een 
agressieve reactie is (Meuwese, 1972). Een beter model blijkt te zijn 
het frustratie-activatie-stimulatie-agressie model. Dat wil zeggen: 
de kans op een agressieve reactie is het grootst bij individuen die 
frustratie ervaren, vervolgens emotioneel geactiveerd worden ( opge
wonden raken) en dan door bun omgeving gestimuleerd worden tot 
agressief gedrag, bijv. door de aanwezigheid van een voorbeeld van 
agressief gedrag of van voorwerpen die bij agressie worden gebruikt 
(wapentuig). 

Berkowitz (1968 en 1972a) heeft het resultaat van verschillende 
onderzoekingen van hemzelf en anderen naar agressief gedrag van 
individuen toegepast bij de analyse van collectief geweld. Frustratie 
kan in dat licht worden opgevat als een negatieve conclusie van 
individuen die zichzelf hebben vergeleken met anderen. Zij voelen 
zich achtergesteld ten opzichte van anderen waarmee zij zich wen
sen te vergelijken. Deze vorm van frustratie wordt in veel studies 
aangduid met de term 'relatieve deprivatie'. 

Frustratie is volgens Berkowitz (1972a) een van de factoren die 
bijdragen aan een agressieve reactie op sociale onrust. Andere fac
toren die volgens hem ook invloed uitoefenen, zijn: het gevoel de 
situatie te kunnen beheersen, of omgekeerd het gevoel van machte
loosheid; de verwachting over de mogelijkheid de toestand van 
relatieve deprivatie te kunnen wijzigen; de aard van de referentie
groepen (de groepen met wie de gefrustreerden bun situatie verge
lijken); en tenslotte de activatie van de individuen en de stimulatie 
door de omgeving. 

Gurr (1970) veronderstelt analoog aan het frustratie-agressie 
schema een causale relatie tussen de intensiteit van relatieve depri
vatie en het 'potentieel voor collectief geweld'. Hij definieert rela
tieve deprivatie als de waargenomen discrepantie tussen de verwach
tingen en de mogelijkheden die mensen hebben met betrekking tot 
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het bereiken van situaties en het verkrijgen van goederen waaraan zij 
waarde hechten. De intensiteit van de relatieve deprivatie of frustra· 
tie wordt bernvloed door de grootte van de discrepantie, door het 
aantal verschillende soorten waarden dat betrokken is bij het oor· 
deel over de situatie, door het aantal mogelijkheden dat geblok· 
keerd wordt, door de tijd dat de toestand van relatieve deprivatie 
duurt en door de belangrijkheid van de getroffen waarden. 

In een complex model werkt Gurr uit hoe verschillende maat· 
schappelijke variabelen van invloed zijn op de ontevredenheid over 
de politieke situatie en daarmee op het poientieel voor gewelddadig 
optreden. Hij noemt o.a. culturele sancties op openlijke agressie, het 
resultaat van gewelddadig optreden in het verleden, de accentuering 
en verspreiding van symbolen die geweld rechtvaardigen, de legitimi· 
teit van het politieke regiem en de reacties van het systeem op 
relatieve deprivatie. Deze factoren kunnen volgens het model dat 
Berkowitz heeft gerntroduceerd, worden teruggebracht ener;lijds tot 
factoren die individuen activeren, anderzijds tot factoren die stimu· 
lereri tot agressie. 

De invloed van bovenomschreven factoren onderscheidt Gurr 
naar de manier waarop zij het gebruik van geweld rechtvaardigen: er 
kan een normatieve rechtvaardiging voor gebruik van geweld wor· 
den gevonden naast een rechtvaardiging op grand van de nuttigheid 
van het gebruik van geweld. 

Tenslotte is er nog een aantal factoren in het model van Gurr, die 
op de uitoefening van gewelddadig gedrag van invloed zijn, zoals de 
aard van de sociale controle van het systeem, de mate waarin het 
systeem dwang gebruikt en de mate waarin het regiem op steun van 
de bevolking kan rekenen. 

De modellen van Berkowitz en Gurr sluiten uitstekend op elkaar 
aan. Het model van Berkowitz wordt gesteund door veel empirisch 
onderzoek naar agressie bij individuen. Het model van Gurr mist 
deze empirische onderhouwing, maar die kan in de toekomst wel 
warden verkregen, doordat Gurr een groot aantal onderzoekbare 
hypothesen heeft geformuleerd over de relaties die in zijn model 
zijn aangegeven. In het model van Berkowitz ligt het accent op 
sociaal-psychologische factoren die van invloed zijn op agressief 
gedrag: de politicoloog Gurr neemt in zijn model veel omgevings· 
factoren op die van invloed zijn op collectief gewelddadig gedrag. 

Gurr heeft zich reeds eerder (1968a) bezig gehouden met de vraag 
hoe verschillende maatschappelijke factoren meetbaar gemaakt kun
nen worden. Hij wijst op een aantal kwantitatieve en vergelijkende 
studies van politicologische zijde. Een heel bekende studie is die van 
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Ivo en Rosalind Feierabend (1966). Zij hebben van 48 landen 
materiaal verzameld over conflicten en uitbarstingen in het land 
zelf en tussen dit land en andere landen. Dit verschafte hun een 
maat voor de politieke instabiliteit van het land. Bovendien hebben 
ze een frustratie-index berekend met behulp van statistieken over 
het bruto nationaal produkt, de calorische waarde van de voeding, 
het aantal telefonen, artsen, kranten en radio's. De somscore van 
deze gegevens voor een land werd gedeeld door de score voor het 
alfabetisme of voor de urbanisatiegraad van het betreffende land. 
De frustratie-index is de uitkomst van deze deling. Het belangrijkste 
resultaat van dit onderzoek is, dat de politieke instabiliteit van een 
land groter is naarmate de berekende frustratie-index hoger is. 

Kahn {1972) wijst erop, dat er naast deze indicatoren voor 
materiele welvaart ook sociale indicatoren onderzocht moeten wor
den. Een meetinstrument daarvoor zou die factoren moeten weer
geven, die van invloed zijn op het plegen van geweld, zoals bijv. de 
houding van de bevolking tegenover geweld in verschillende situa
ties. Frustratie en relatieve deprivatie verschaffen een motivationele 
basis voor gewelddadig gedrag. Daamaast is er ook een rechtvaar
diging, een normatieve basis voor het optreden van gewelddadig 
gedrag. Kahn acht het in kaart brengen van de oordelen over 
geweld, bijv. door een driejaarlijks landelijk onderzoek, even belang
rijk als het in kaart brengen van de materiele welvaart van een volk. 

In Overzicht 2.4.1 is een aantal factoren opgenomen die volgens de 
theorie blijkens onderzoek van invloed zijn op het ontstaan en op 
de vorm van protestgedrag. De factoren zijn geordend naar de 
componenten van het frustratie-agressie.model. Het overzicht heeft 
als voordeel, dat factoren die in d~ bespreking van verschillende 
studies belangrijk gebleken zijn, nu een geordende plaats krijgen. 
Het nadeel is echter dat de indruk kan worden gewekt, dat dit de 
enige manier is waarop de werking van die factoren kan worden 
begrepen. Dezelfde factoren kunnen echter ook op een andere 
manier geordend worden, bijv. in een schema dat protest of geweld 
als resultaat van een groepsconflict beschouwt. In zo'n schema is 
het motief tot het agressief optreden niet een of ander probleem 
met de daaraan gekoppelde gevoelens van frustratie, maar een strijd 
om de macht tussen twee groepen. Degene die het wint, kan het 
probleem oplossen; agressief gedrag kan een middel zijn om te 
winnen. Vanuit deze theoretische benadering heeft Schuyt (1972) 
het probleem van de sociale orde en de burgerlijke ongehoorzaam
heid benaderd. Williams (1972) ontwikkelt een wet van collectief 
conflict. Daaruit leidt hij verschillende hypothesen af over de kans 
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op protest of geweld van de ene groep ten opzichte van de andere. 
Deze hypothesen betreffen met name het verband tussen conflicten 
en (a) de toename van culturele verschillen tussen de partijen; (h) de 
vermindering van 'empathic' tussen de partijen; (c) de toename van 
oppositie tegen de gezagsuitoefening en de distributie van schaarse 
goederen. 

Het groepsconflict als uitgangspunt voor de studie van protest
gedrag is niet een benadering die in strijd is met het frustnitie
agressie schema. Het is een geheel andere benadering. De verklaring 
voor het gedrag van individuen wordt in het geval van de groepscon
flict-theorie gevonden in een interactionistisch schema, d.w.z. in de 
aard van de interactie tussen individuen. Het frustratie-agressie 
model verklaart het gedrag van individuen als individuele reactie op 
stimuli uit de omgeving. In het laatste model kan de aard van de 
interactie een van de ,stimuli voor het gedrag zijn, maar niet het 
hoofdschema, waarin de andere factoren kunnen worden opge
nomen als in een winst- en verliesmodel. 

Bowen en Masotti (1968) onderscheiden vier verschillende soor
ten van benadering in de studies over rellen en opstanden. Zij 
noemen achtereenvolgens (1) de 'deprivatie-hypothese'. (2) de 
'theorie van de verwachtingen', (3) de 'systemische hypothese', d.i. 
een theorie over het verlies of de verwerping van normen (anomie 
en alienatie); en tenslotte (4) de 'groepsconflict-hypothese'. Het 
verschil tussen deze benaderingen wordt alsvolgt uitgelegd: de hypo
thesen over 'deprivatie' en 'verwachtingen' betreffen individuele 
percepties, normen, attitudes, ect. De eenheid van analyse van 
dergelijke theorieen is de toestand van het individu. V oor het 
onderzoek naar de betreffende hypothesen wordt vooral gebruik 
gemaakt van technieken uit de survey research. De 'systemische' en 
'groepsconflict'-hypothesen betreffen de interacties van verschei
dene groepen of segmenten van de bevolking in omvangrijke poli
tieke systemen. Het onderzoek is nu gericht op groeperingen van 
individuen en maakt veel gebruik van vergelijkingen tussen landen 
met behulp van landelijk verzamelde statistieken. 

Het probleem van de invloed van het onderwerp van onderzoek en 
van een diversiteit van methoden en technieken die resulteren in 
verschillende theoretische modellen, doet zich op meer onderzoeks
gebieden in de sociale wetenschappen voor, bijv. in de studie van 
sociale macht. Pollard en Mitchell (1971) hebben hieraan een inte
ressante beschouwing gewijd, die voor het onderzoek naar protest
gedrag leerzaam kan zijn. Zij komen tot de conclusie, dat een 
model, ontleend aan de beslissingstheorie in staat is de verzamelde 

30 



onderzoeksresultaten samen te vatten. Sociale macht blijkt zich dan 
alsvolgt te ontwikkelen: 

Possible power 
Decision 

Situational factors 
Realised power ~ Effective power 

'Possible power' bestaat uit de mogelijkheden en bronnen die 
iemand kan gebruiken om een doel te bereiken. Het gaat om de 
objectieve vaststelling van wat iemand kan doen, niet om de percep
tie die hijzelf of die anderen van zijn vermogens hebben. - 'Deci
sion' is de keuze om iets van die mogelijkheden te. gebruiken. Van 
belang zijn de positieve en negatieve effecten die aan de mogelijk
heden verbonden zijn en de verwachtingen die de actor van deze 
uitkomsten heeft. - De mogelijke macht plus de beslissing iets 
daarvan op een bepaalde manier te gebruiken geven samen als 
uitkomst de 'gerealiseerde macht' of de kracht die de actor inzet om 
een doel te bereiken. De 'effectieve macht' of de mogelijkheid 
inderdaad het doe! te bereiken wordt bepaald door de gerealiseerde 
macht in combinatie met factoren uit de omgeving, 'situational 
factors'. 

In de analyse van Pollard en Mitchell krijgt het moment van de 
beslissing het hoofdaccent. Immers daarin is opgenomen hetgeen 
een individu kan overzien: de situatie waarin zijn optreden a1 dan 
niet wordt verlangd, zijn verwachtingen over de uitkomst van zijn 
gedrag, inclusief zijn verwachtingen over het gedrag van anderen. 
Het model heeft echter niet de mogelijkheid de interactie tussen de 
beslissingen van twee factoren die in een machtsrelatie staan, te 
analyseren. Pollard en Mitchell attenderen erop, dat de interactie 
in hun schema niet tot uidrukking komt en aparte studie en analyse 
behoeft. 

Niet alleen sociale macht, maar ook sociaal protest kim geanalyseerd 
worden met behulp van een beslissingsmodel. De beslissing staat in 
dit geval niet alleen onder invloed van de verwachtingen over de 
uitkomst van het gedrag, maar ook onder invloed van de omstandig
heden, gesplitst in de determinanten: frustratie, activatie en stimu· 
latie. Koppelt men deze met hun voorgeschiedenis aan het moment 
van de beslissing, dan ontstaan de relaties die in Overzicht 2.4.2 
staan vermeld. Volgens dit schema wordt collectiefprotest opgevat 
als een keuze uit alle objectief ter beschikking staande mogelijk
heden tot protest. De keuze 1staat onder invloed van de subjectieve 
perceptie van deprivatie, ofwel van relatieve deprivatie, een term die 
als synoniem van frustratie wordt gebruikt; eveneens staat de beslis-

31 



~
 

O
ve

rz
ic

ht
 2

.4
. 2

 F
ac

to
re

n 
di

e 
va

n 
in

vl
oe

d 
zi

jn
 o

p 
de

 m
ot

iv
at

ie
 e

n
 b

es
li

ss
in

g 
to

t 
co

ll
ec

ti
ef

 p
ro

te
st

 e
n 

o
p

 d
e 

ui
tw

er
ki

ng
 v

an
 h

et
 p

ro
te

st
 

D
ep

ri
va

ti
e 

\ 

. 
~
 Pr

ot
es

t·
 

O
m

ge
vi

ng
sf

ac
to

re
n-

-.
...

_ 
. 

an
 h

et
 p

ro
te

st
: 

F
ru

st
ra

t1
e 

.. 
en

 
~
 Fu

nc
t1

e 
v 

'=
<

p
ti

• 
~
 

. 
ti

• 
--

-.
_

 
' 

m
og

oh
Jk

ho
d 

--
...

...
__

_.
 C

o
U

"t
io

f 
pr
ou
•~
 A 

V
o

o
d

•"
 ro•~

l• 'f•
U

•m
 

A
'"

""
 

. 
--

...
. 

B
•.

U
.•

ff
ig

 
· 

b 
vok

k~o
 

Sti
mul

aue
_~ 

B
. 
V~

 d< 
' 

. 
h

"
 pro

bl~
m 

C
. 

V
o

o
r 

de
 o

pl
os

sm
g 

va
n 



sing tot collectief protest onder invloed van activatie en stimulatie 
van de betrokken individuen. Het effect van collectief protest is 
afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. 

De betekenis van de verschillende factoren uit dit relatieschema 
zal nu uitvoeriger besproken worden. 

2.4.1 Deprivatie 

Hieronder wordt verstaan de. situatie, waarin een bepaalde groep 
mensen acht~rgesteld is bij de verdeling van goederen en middelen 
waaraan zij waarde hechten, en van de mogelijkheden om die 
goederen en middelen te verkrijgen (Gurr, 1970). Deze objectieve 
deprivatie speelt een belangrijke rol bij de verklaring van collectief 
gewelddadig optreden. Immers de perceptie van 'objectieve depri
vatie' als een toestand van achterstelling bij anderen roept de 
frustratiegevoelens op. Een beschrijving van de toestand van depri
vatie geeft betekenis aan de gevoelens van frustratie. 

Relatieve deprivatie duidt op de gevoelens van frustratie, die 
ontstaan als deprivatie wordt gerelateerd aan een standaard die men 
meent te moeten kunnen bereiken, maar die in de toestand van 
deprivatie niet bereikbaar Is. Relatieve deprivatie wordt als syno
niem gebruikt van frustratie: beide betreffen een perceptie van een 
ongewenste toestand en beide zijn een aversieve conditie voor het 
individu. 

Deprivatie kan op verschillende manieren worden geoperationali
seerd. Himes (1971) neemt voor zijn theorie over rassenconflict de 
rassenstructuur als uitgangspunt voor de beschrijving van deprivatie. 
Ransford (1968) gebruikt de mate van isolement waarin de negers 
ten opzichte van blanken leven als deprivatiefactor in zijn onder
zoek. Michener en Lyons (1972) doen verslag van een experiment 
over revolutionair coaltitiegedrag, waarin zij lage status als toestand 
van deprivatie invoeren. Kahn (1972) noemt een aantal structurele 
variabelen die ook geschikt zijn om een toestand van deprivatie te 
beschrijven: leeftijd, woonplaats, ras, vreemdelingschap, opvoeding, 
militaire ervaring, inkomen, godsdienstigheid. Indien men de ver
deling van een bevolking over deze variabelen onderzoekt, ontstaat 
een bevolkingsstatistiek van een land, op een manier die weer in de 
onderzoekingen naar oorlog en vrede een belangrijke rol spelen. De 
revolutietheorie van Davies (1962) is voor dit soort onderzoekingen 
een belangrijke stimulans geweest. Davies stelt, kort samengevat, dat 
revoluties het meest waarschijnlijk zullen voorkomen als een langere 
periode van objectieve, economische en sociale, vooruitgang wordt 
gevolgd door een korte periode van sterke teruggang. De mensen 
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vrezen clan dat de met veel insparining gewonnen vooruitgang geheel 
verloren zal gaan . .lij voelen zichzelf relatief benadeeld; bun stem
ming wordt revolutionair. De economische en sociale situatie is in 
deze theorie de objectief te beschrijven toestand van teruggang of 
deprivatie. 

Reeds de objectieve beschrzjving van een bepaalde probleem· 
toestand blijkt het mogelijk te maken voorspellingen te doen over 
collectief gewelddadig gedrag. Reed (1972) doet een dergelijke 
poging naar aanleiding van een theorie van Blalock, gepubliceerd in 
diens 'Toward a theory of minority-group relations'. Blalock leidt 
de aard van symbolische of ritualistische vormen van geweld, zoals 
lynchen, af uit de proportie negers in een gemeenschap. Hij ver
onderstelt dat het verband als een toenemende curve kan worden 
beschreven. Reed toetst in zijn onderzoek deze hypothese van 
Blalock en kan inderdaad een positief verband aantonen tussen het 
percentage negers op een hevolkingsgroep en het aantal malen dat in 
de historic van die groep lynch-partijen zijn voorgekomen. Niet alle 
staten vertonen echter deze relatie op dezelfde ~i.ize. Reed wijst 
erop dat verschillen in historische en bestuurlijke achtergronden van 
de staten hiervoor een verklaring kunnen vormen. 

Bij het vergelijkeri van het oproer in Detroit in 1943 en een 
pogrom in Rusland 1903 komt Dahlke (1952) tot de conclusie dat 
een aantal structurele en daarmee objectief vast te stellen voorwaar
den vervuld moeten zijn om opstand te verwachten. Hij noemt o.a.: 
(1) De historische context: een periode van overgang met veel 
spanning, veel horizontale en vertikale mobiliteit en een verleden 
waarin geweld tegen de minderheidsgroep is gebruikt. 
(2) De plaats van de ondergeschikte groep in het sociale systeem: er 
is een overheersend negatief oordeel over uiterlijke kenmerken van 
de minderheidsgroep (zoals godsdienst, ras); de groep leeft apart, 
wordt beschouwd als een ongewenste mededinger naar goederen, 
diensten, baantjes etc.; de groep streeft naar verbetering van haar 
situatie. 
(3) De houding en rol van de autoriteiten en and ere groepen 
tegenover de minqerheidsgroep: de minderheid bestaat volgens de 
wet uit tweede of derde klas burgers; geweld tegen de groep wordt 
{oogluikend) toegestaan; haat en verdachtmakingen kenmerken de 
relaties met de groep; de overheid buit de groep uit, is corrupt en 
weigert verantwoordelijkheid te dragen in geval van vijandige uit
barstingen. 

Ook Hundley (1969) geeft een analyse van de voorwaarden 
waaronder opstand zal ontstaan. Bij hem speelt de perceptie van de 
situatie als een crisis-situatie een belangrijke rol. Interessant is zijn 
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opmerking, dat ook de mogelijkheid dat grote aantallen mensen 
contact met elkaar hebben onder condities van gereduceerde sociale 
controle, tot de algemene voorwaarden voor het ontstaan van op
stand gerekend moet worden. Deze voorwaarde beschrijft niet een 
vorm van deprivatie, maar geeft aan dat er behalve het objectieve 
probleem nog andere factoren in het spel zijn, die samen met de 
perceptie van het probleem tot collectief protest leiden. 

Tenslotte publiceerde het Kolner Zeitschrift fiir Soziologie und 
Sozia-psychologie in 1971 twee artikelen over de recente studenten
bewegingen. Daarin worden ook de structurele voorwaarden voor 
het onstaan van protest behandeld. In het artikel van Beck en 
Gemsheim worden ze samengevat onder de categorie 'functionele 
vereisten van een hoog gei"ndustrialiseerde maatschappij'. Allerbeck 
bespreekt in zijn studie het generatieconflict, de invloed van de 
opvoeding, de studiesituatie en de hervormingsbehoeften van de 
universiteit. Hij stelt dat deze variabelen geen deugdelijke ver
klaringsgrond geven voor studentenopstanden. Hij acht die gegevens 
van belang, die aantonen dat er een relatie is tussen extremistisch 
gedrag en studievak, en dat die studenten lid worden van een 
opstandige beweging, die daarvoor in hun omgeving de meeste steun 
of de minste afwijzing vinden. 

De literatuur over deprivatie is hiermede geenszins uitputtend 
behandeld. In de besproken studies blijkt de deprivatie vooral in 
sociologische categorieen beschreven te zijn. Het individu is daarbij 
niet meer clan een mogelijk slachtoffer van de situatie. Om te weten 
hoe hij op die situatie zal reageren, is nodig te weten hoe hij de 
situatie waameemt. Factoren die daarop van invloed zijn, worden in 
de volgende paragraaf behandeld. 

2.4.2 Perceptie 

De perceptie van deprivatie geeft aanleiding tot het ontstaan van 
gevoelens van frustratie. De perceptie wordt beihvloed do'or de 
psychische toestand van het individu. Het is niet de bedoeling hier 
uitvoerig in te gaan op het individuele waamemingsproces. Voor de 
uitwerking van ons model is het voldoende te constateren dat een 
groot aantal factoren van invloed is op de perceptie van een pro
bleem-situatie, zowel individuele als situationele. Een aantal van die 
factoren kan gelijktijdig de kans op een agressieve reactie verhogen. 
Daartoe behoren met name de factoren die Berkowitz (1972a) 
noemt: het gevoel de situatie te kunnen beheersen, met als tegen
pool het gevoel van machteloosheid; de verwachtingen over de 
mogelijkheid de situatie te kunnen wijzigen en de invloed van 
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referentiegroepen. Aan deze factoren kunnen vele andere worden 
toegevoegd. Daarvan noemen we slechts het vertrouwen in de over
heid, dat uitmondt in het oordeel over de legitimiteit van het 
politieke systeem, en de informatie over de toestand van deprivatie. 

Deze factoren vonnen geen indicatoren van de perceptie van 
deprivatie. Verondersteld wordt, dat zij verband houden met het 
resultaat van de perceptie van een probleem, nl. de intensiteit van 
de frustratiegevoelens. Bovendien wordt verondersteld, dat deze 
factoren ook rechtstreeks invloed hebben op de· actie die het indi
vidu ondemeemt als gevolg van zijn waameming van de situatie: zij 
zouden ook onder het hoofd 'beslissing' (2.4.6) genoemd kunnen 
warden. 

De factoren die hier met name zijn genoemd, zijn in een aantal 
studies onderzocht. De resultaten daarvan blijken van belang te zijn 
voor het onderzoek naar collectief protest. Dat is de reden waarom 
aan elk van deze factoren hieronder apart aandacht wordt besteed. 

2.4.2.1 Machteloosheid 

Melvin Seeman (1972, p. 387) onderscheidt zes vormen van machte
loosheid, die hij in de vonn van uitspraken weergeeft: 
(1) 'Powerlessness': ik kan niet veel doen aan de belangrijke proble
men van tegenwoordig. 
(2) 'Meaninglessness': de wereld is tegenwoordig zo ingewikkeld, 
dat ik niet meer begrijp wat er precies aan de hand is. 
(3) 'Normlessness': om tegenwoordig in het leven vooruit te komen, 
ben je haast gedwongen niet altijd naar je geweten te luisteren. 
(4) 'Cultural estrangement': ik ben niet erg gei'nteresseerd in de 
TV-programma's, films en literatuur die de .meeste mensen blijkbaar 
leuk vinden. 
(5) 'Social isolation': ik voel me vaak eenzaam. 
(6) 'Self-estrangement in work': ik houd eigenlijk helemaal niet van 
rnijn werk, maar ik doe het tocl:i om andere dingen die ik nodig heb 
of wil hebben, te kunnen krijgen. -

Uit Seeman's onderzoekingen blijkt dat vooral de eerste vorm van 
machteloosheid van belang is voor de verklaring van opstandig 
gedrag. Voor zijn onderzoekingen maakte hij gebruik van 13 uit
spraken uit Rotter's schaal voor de meting van 'Generalized Ex
pectancy of Internal versus External Control of Reinforcement', de 
I-E schaal. Deze schaal speelt een rol bij veel onderzoekingen die 
machteloosheid als verklarende factor voor protestgedrag veronder
stellen. 

Ratter publiceerde zijn theorie in 1966 in Psychological Mono-
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graphs. Forward en Williams (1970) vatten Ratter's theorie als volgt 
samen: Het begrip inteme-externe controle is ontwikkeld binnen 
de theorie van het sociale leren. Interne controle verwijst naar de 
overtuiging die iemand heeft, dat de versterkers van zijn gedrag, 
ofwel de sociale en andere beloningen en straffen die hij ontvangt, 
een gevolg zijn van hetgeen hij zelf doet, of anders gezegd: iemand 
kan tot op zekere hoogte zijn eigen lot bepalen. Externe controle 
verwijst naar de overtuiging, dat de versterkers voor iemands gedrag 
onafhankelijk zijn van zijn eigen daden en dat de toekomst meer 
door het toeval wordt bepaald dan door doelmatig optreden. 

Seeman omschrijft de eerste van zijn zes vormen van machteloos
heid als de verwachting die iemand heeft, dat zijn eigen gedrag de 
resultaten die hij daarvan wenst te hebben, niet kan bepalen. De 1-E 
schaal wordt zeer vaak gebruikt om dit gevoel van machteloosheid 
te meten. 

Forward en Williams beschrijven twee studies over ghetto-opstan
den, die beide gebruik maken van de 1-E schaal en die tot tegenge
stelde verklaringen komen. De eerste studie is van Caplan en Paige 
(1968). Volgens hun theorie zullen die individuen het meest waar
schijnlijk aan een opstand meedoen, die hoge aspiraties hebben en 
geloven dat zij in staat zijn die doeleinden te bereiken ('internals'); 
intussen nemen zij tegelijkertijd waar, dat zij door discriminatie en 
niet door eigen onvermogen hun doeleinden niet kunnen realiseren. 
Opstandig gedrag wordt dan vooral verwacht van individuen die 
hoog 'internal' scoren op de schaal. Deze theorie wordt de 'blocked
opportunity theory' genoemd. 

De tweede theorie is de 'alienation-powerlessness theory'. Deze 
theorie, gepresenteerd in de studie van Ransford (1968), houdt 
rekening met drie antecendente condities: (a} structurele isolatie: 
het leven in ghetto's isoleert de mensen relatief meer van de domi
nante instituties en normen van de maatschappij dan wanneer de 
minderheidsgroep verspreid over de gehele gemeenschap leeft. 
Gefsoleerde mensen zullen relatief meer van gewelddadig gedrag 
gebruik maken om hun grieven te uiten, evenals mensen met (b) 
subjectieve gevoelens van machteloosheid (lage interne controle) en 
mensen met (c) gevoelens van raciale ontevredenheid, van inferiori
teit. 

De tegens telling tussen deze theorieen verklaren Forward en 
Williams met het feit dat het begrip 'Internal versus External Con
trol' in de theorie van Rotter meer clan een dimensie heeft. Voor 
deze uitspraak vinden zij steun in een studie van Gurin, Gurin, Lao 
en Beattie (1969), die na analyse van de scores op de 1-E schaal drie 
soorten controle onderscheiden: persoonlijke controle of het gevoel 
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van interne controle van een individu over zijn eigen toekomst; 
controle ideologie of de overtuiging van een individu dat persoon
lijke bekwaamheid en inzet verband houden met succes in de 
maatschappij; en eigen schuld versus schuld van het systeem of de 
neiging van een individu om zijn ellendige toestand te wijten aan 
zijn eigen onvermogen en falen 6f te wijten aan het sociaal-econo
mische systeem. Deze laatste vorm van cbntrole is niet in Rotter's 
schaal opgenomen. 

De mate van persoonlijke controle blijkt in het onderzoek van 
Gurin et al. en ook in het onderzoek van Forward en Williams 
bepalend te zijn voor meerdere of mindere deelname aan rassen
opstanden. De theorie van de geblokkeerde mogelijkheden wordt 
door hun bevindingen langs deze weg gesteund. Anderzijds blijkt 
ook dat de mate waarin het systeem de schuld krijgt de kans op 
collectieve uitbarstingen vergroot. Langs deze weg kan de theorie 
van Ransford worden begrepen. De combinatie echter van vertrou· 
wen in eigen kunnen en het geven van de schuld van de toestand aan 
het systeem is een heel ander proces clan de combinatie van de 
processen van individuele isolatie en machteloosheid die Ransford 
als bijdragen aan de kans op geweld veronderstel t. 

De relatie tussen machteloosheid en gedrag 

Gewelddadig optreden en acties uit protest kunnen twee verschil
lende functies hebben: ze kunnen instrumenteel zijn, een middel 
om het geblokkeerde doel toch te bereiken, en ze kunnen expressief 
zijn, een rauwe klacht over de situatie. Dit onderscheid maken 
Silvern en Nakamura (1971) in hun bespreking van de relatie tussen 
interne of externe controle, sociaal-politieke acties en sociaal poli
tieke standpunten ·van individuen. Uit hun onderzoek blijkt er bij 
mannen (niet bij vrouwen) een positieve relatie te bestaan tussen 
externe controle, protestgedrag en links politieke standpunten. Zij 
vermoeden dat er ook een dergelijke relatie moet bestaan tussen 
interne controle, sociale actie en orthodox politieke standpunten, 
ofschoon deze relatie niet in hun onderzoek wordt gevonden. In de 
discussie van hun resultaten komen zij tot de veronderstelling, dat 
degenen die hoog 'internal' scoren op de schaal en degenen die hoog 
'external' scoren alien sociaal-politiek actieve mensen zullen zijn, 
maar de 'internals' zullen vooral actief zijn door doelmatig (instru
menteel) hun belangen na te streven, terwijl de 'externals' vooral 
actief zullen zijn in expressieve acties. 

Deze veronderstelling wordt in zekere zin gesteund door onder
zoek van Brown en Strickland (1972), die een positieve relatie 
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vinden tussen interne controle bij studenten en het hebben van 
functies in studentenorganisaties door diezelfde studenten. Ook 
blijkt uit hun onderzoek, dat interne controle positief gerelateerd is 
aan prestatie georienteerd gedrag. Dit alles weer alleen bij manne
lijke studenten. Bij vrouwelijke studenten worden de genoemde 
verbanden niet gevonden. 

Wat het gedrag van 'externals' betreft, komen Davis en Davis 
(1972) als gevolg van hun onderzoek tot de conclusie dat een 
externe orientatie een verdedigende funtie heeft, dat wil zeggen, dat 
extern georienteerde individuen niet bereid zijn zichzelf verant· 
woordelijk te achten voor situaties waarin zij falen. 

Kortom, de mate waarin een individu meent invloed te hebben 
op zijn toekomst (heel veel, maar ook heel weinig) en de plaats waar 
een individu de schuld zoekt voor een ongewenste situatie (bij 
zichzelf of bij het systeem). blijken in verband te staan met activis
tisch optreden. Protestgedrag van individuen met een interne orien
tatie zal vooral instrumenteel opgevat kunnen worden, terwijl pro
testgedrag van individuen met een externe orientatie vooral expres
sief opgevat zal kunnen worden. 

2.4.2.2 Verwachtingen over het resultaat van protest 

lndividuen en groepen baseren hun verwachtingen over de conse
quenties van protesteren doorgaans op ervaringen uit het verleden. 
Deze verwachtingen houden nauw verband met gevoelens van mach
teloosheid. De verwachtingen en de gevoelens van machteloosheid 
zijn tezamen weer van invloed op de gevoelens van frustratie en op 
de wijze waarop het protest wordt gebruikt. Instrumenteel gebruikt 
protestgedrag is gedrag van individuen die een uitgesproken ver
wachting hebben van het resultaat van hun optreden. Protestgedrag 
dat alleen expressief is, heeft vooral een verdedigende of informa-
tieve funtie. · 

Ross, Thibaut en Evenbeck (1971) deden een interessant experi
ment naar de relatie tussen het vaardigheidsniveau van proefper
sonen en hun protest tegen te lage beloningen. Daarin probeerden 
zij tegelijkertijd instrumenteel en expressief agressief gedrag te 
scheiden. Er bleek tussen twee groepen van enerzijds competente en 
anderzijds incompetente individuen geen verschil te bestaan in in
strumenteel agressief gedrag, wel in expressief agressief gedrag: de 
incompetente groep was minder 'expressief' agressief clan de compe
tente groep, waarschijnlijk omdat voor de incompetente groep min
der aanleiding bestond van expressief agressief optreden enig resul
taat te verwachten clan voor de competente groep. 
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Uit het reeds eerder aangehaalde artikel van Berkowitz (1972a) 
blijkt, dat er nogal wat onderzoek is gedaan naar de relatie tussen de 
verwachtingen die de mensen hebben van opstanden en het deel
nemen eraan. Hij wijst erop dat het niveau van de verwachtingen 
een van de factoren is, die invloed zullen hebben op de spreiding en 
de mate van ontevredenheid die onder de juiste omstandigheden 
kan leiden tot agressief optreden. 

2.4.2.3 Referentiegroepen 

De referentiegroep is een van de sociale kaders, waarvan uit onder
zoek bekend is, dat het in sterke mate het gedrag van individuen 
bepaalt. Een referentiegroep is een groep mensen met wier leven en 
omstandigheden iemand zijn eigen leven en omstandigheden verge
lijkt. De keuze van een referentiegroep wordt door drie factoren 
bepaald: (a) de frequentie en de intimiteit van het contact met 
mensen uit deze groep; (b) de mate waarin iemand's omstandig
heden overeenkomen met de omstandigheden van mensen uit de 
referentiegroep en (c) de aantrekkingskracht van de groep op het 
individu (Berkowitz, p. 86). Berkowitz sluit aan bij Festinger's 
analyse van sociale vergelijkingsprocessen (Festinger, 1954). Iemand 
wordt ontevreden en ongelukkig als hij zichzelf ongunstig beoor
deelt in vergelijking met anderen, die erg attractief voor hem zijn, 
die hij heel vaak ontmoet en die in een belangrijk opzicht erg op 
hem lijken. Deze ongunstige beoordeling draagt veel bij aan de 
intensiteit van zijn frustratiegevoelens. 

2.4.2.4 Vertrouwen 

Dit is een begrip dat bij het psychologisch onderzoek van agressie 
geen grote rol speelt, maar in het politicologisch onderzoek van 
collectieve uitbarstingen des te meer voorkomt, niet alleen als 
'vertrouwen in de overheid', maar ook als 'legitimiteit van het 
politieke systeem'. Easton (1965) beschouwt vertrouwen als een 
variabele die behoort tot de resultaten van het politieke proces, tot 
de 'output' van het politieke systeem. De eerder besproken machte· 
loosheid is volgens hem een begin-variabele, deze behoort tot de 
'input' van het politieke systeem. 

Gamson (1968) schenkt uitvoering aandacht aan vertrouwen in 
het politieke systeem. Vertrouwen kan volgens hem gericht zijn op 
verschillende elementen van het politieke systeem: (1) de autori
teiten, (2) de politieke instituties, (3) de manifeste filosofie of 
ideologie in een systeem, en (4) de politieke gemeenschap als 
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geheel. Vertrouwen in deze elementen verloopt volgens een hierar
chie: het vertrouwen in elk der elementen is een generalisatie van het 
vertrouwen in het voorafgaande element. Gebrek aan vertrouwen 
in het ene element zal niet dezelfde reactie opleveren als gebrek aan 
vertrouwen in een ander element. Politiek vertrouwen kan volgens 
Garnson worden gedefinieerd als de waarschijnlijkheid dat het poli
tieke systeem geprefereerde uitkomsten zal geven ook zonder dat de 
belanghebbenden daar invloed op uitoefenen. Wantrouwen in het 
politieke systeem verhoogt de kans op protestgedrag. 

Paige (1971), gei"nspireerd door de theorie van Gamson, doet 
verslag van een onderzoek naar politiek vertrouwen, politieke in
vloed (het gevoel van burgers dat zij het optreden van de overheid al 
clan niet kunnen bei'nvloeden) en participatie aan rellen (i.e. rassen
opstanden). Zijn hypothese is, dat positieve gevoelens over politieke 
invloed tezamen met wantrouwen in het optreden van de overheid 
de grootste kans op deelname aan rellen zal opleveren. Deze hypo
these wordt in zijn onderzoek bevestigd. In een kritiek op de studie 
van Paige wijst Gordon (1972) erop, dat Paige geen onderscheid 
maakt tussen functionarissen en instituties van de overheid. De re
sultaten van het onderzoek van Paige wijzen volgens Gordon uit, dat 
er bij grotere kans op participatie in rellen sprake moet zijn van 
groot wantrouwen in overheidsfunctionaris en tevens van groot ver
trouwen in de overheidsinstituties. 

Vertrouwen leidt per definitie tot cooperatief gedrag, schending 
van vertrouwen geeft aanleiding tot frustratie en conflict. 

Deutsch (1958, 1960a) beschrijft vertrouwen als volgt: het indi
vidu kiest voor een gedragswijze waarvan het resultaat positief 6f 
negatief kan zijn; hij kan het resultaat niet zelf bepalen, omdat het 
afhankelijk is van het gedrag van een ander; de omvang van het 
negatieve resultaat is veel groter dan de omvang van het positieve 
resultaat. Een keuze uit vertrouwen is dan, dat het individu dit 
gedrag kiest (en niet nalaat), omdat hij vertrouwt dat de ander 
het negatieve resultaat niet zal laten gebeuren. Als voorbeeld voor 
vertrouwen wordt vaak genoemd dat ouders verkiezen uit te gaan, 
terwijl zij de zorg voor hun kinderen aan een babysitter overlaten in 
het vertrouwen, dat de babysitter de kinderen tijdens hun afwezig
heid niet laat omkomen. 

De invloed van vertrouwen op de keuze van het gedrag is herhaal· 
delijk onderzocht met behulp van het 'Prisoner's Dilemma'-spel. Dat 
is een spel van twee personen, die als verdachten van een misdaad 
zijn opgepakt en gescheiden gevangen gezet. De offici er van justitie 
is zeker, dat zij de rnisdaad hebben begaan, maar er is onvoldoende 
bewijsmateriaal om ze te kunnen veroordelen. Elke gevangene moet 
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nu kiezen uit een van de twee alternatieven: bekennen, dat hij de 
misdaad heeft begaan 6f niet bekennen. Als ze beide niet bekennen, 
krijgen ze elk een matige straf; als ze beide we/ bekennen, krijgen ze 
een zwaardere straf; maar als een niet bekent en de ander wel, dan 
zal de gene die heeft bekend maar heel weinig straf krijgen, omdat hij 
bewijsmateriaal heeft verschaft, terwijl de ander een zeer zware straf 
zal krijgen (zie overzicht 2.4.2.4.1 ). 

Ooerzicht 2.4.24.1 De straffen voor de spelers van het Prisoner's Dilemma spel 

gevangene A gevangene B 
bekent niet bekent 

bekent niet 1 jaar voorA 20jaar voor A 
1 jaar voor B 6 mnd. voor B 

bekent 6mnd voorA 8 jaar voor A 
20 jaar voor B 8jaar voor B 

Deutsch heeft in zijn onderzoekingen naar de invloed van ver
trouwen niet alleen gebruik gemaakt van het paradigma van het 
'Prisoner's Dilemma'-spel, maar ook van een concurrentiestrijd tus
sen twee bedrijven (Deutsch, 1960b, Deutsch en Krauss, 1960). 
Zand (1972) onderzocht de invloed van vertrouwen op het geven 
van informatie, de weerstand tegen bernvloeding door anderen en 
het controleren van het gedrag van anderen. Uit deze onderzoekin
gen blijkt, dat vertrouwen en samenwerking inderdaad een positief 
verband met elkaar hebben. Bovendien is gebleken, dat het een
zijdige bezit van de mogelijkheid dwang uit te oefenen een krachtige 
invloed heeft op samenwerking (Deutsch en Krauss, 1969. Linds· 
kold en Bennett, 1973). Bonacich (1972) argumenteert, dat in 
groepen die een probleem moeten oplossen zoals in het 'Prisoner's 
Dilemma'-spel, normen kunnen ontstaan die vertrouwen en vriende
lijkheid oproepen met als resultaat een solidaire en cohesieve groep. 
Individuen die men niet blijkt te kunnen vertrouwen, worden door 
de groep onder druk gezet. 

2.4.2.5 Legitimiteit van het systeem 

De Iegitimiteit van het politieke systeem wordt bepaald door het 
vertrouwen dat de burgers in het systeem stellen. Uit het onderzoek 
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van Bonacich (1972) blijkt hoe dat vertrouwen door het ontstaan 
van normen wordt gereguleerd. Proefpersonen, die zich volgens de 
normen gedroegen, waren tevens cooperatief. Zij achtten de nor
men legitiem, d.w.z. volgens afspraak en overeenkomstig hun wen
sen en waarden. 

De mate waarin een politiek systeem legitiem wordt geacht, 
wordt verondersteld van invloed te zijn op de reacties van de 
burgers (Gamson, 1968). Gurr (1972, p. 185) formuleert de hypo
these zo: 'The intensity and scope of normative justifications for 
political violence vary strongly and inversely with the intensity and 
scope of regime legitimacy'. Volgens Gurr is een politiek regiem 
legitiem naar de mate waarin zijn burgers hem in orde bevinden en 
menen dat zij het regiem kunnen ondersteunen. Men zou ook 
kunnen zeggen: een politiek regiem is legitiem naar de mate waarin 
zijn burgers hem kunnen vertrouwen. 

Flacks (1969) beschouwt het toekennen van legitimiteit uitdruk
kelijk als een functie van vertrouwen. 

Kelman (1970) neemt de illegitimiteit van politieke praktijken als 
uitgangspunt voor zijn beschouwing over de protestbewegingen van 
negers en studenten. Hij komt tot de conclusie dat de illegitirniteit 
verdiept wordt als het politieke proces geen verandering in het 
oordeel over de praktijken tot stand kan brengen. De ergste crisis 
ontstaat volgens Kelman als men geen vertrouwen meer heeft in het 
systeem als geheel. 

Samenvattend is de legitimiteit van het systeem te beschouwen 
als een functie van vertrouwen; er wordt een negatief verband 
verondersteld tussen legitimiteit en collectief gewelddadig optreden. 

2.4.2.6 Informatie 

Informatie speelt op drie verschillende manieren een rol in het 
proces dat verloopt van probleem tot protest of van deprivatie naar 
agressie. In de eerste plaats is van belang hoeveel en welke infor
matie over het probleem wordt gegeven. In een interessant veld
experiment naar onvoorwaardelijk cooperatief gedrag bleek, dat de 
aard van de informatie aanzienlijke invloed heeft op het gedrag van 
de tegenpartij (Dorris, 1972). In de tweede plaats is van belang 
hoeveel informatie een individu kan verwerken. In dit verband kan 
gewezen worden op de rol van de intelligentia in de sociale be
weging (Sherif, 1970). In de derde plaats is van belang hoeveel en 
welke informatie individuen aan hun tegenpartij geven. Dit is in het 
~nderzoek van Zand (1972) gebleken een functie van vertrouwen in 
de tegenpartij te zijn. 
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Philips (1972) onderzocht de invloed van de aard van een probleem 
(actueel tegenovervaag) op de reactie van individuen. Proefpersonen 
werd gevraagd een petitie mede te ondertekenen, nadat zij eerst een 
ander hadden zien tekenen. De proefpersonen tekenden vaker als 
het onderwerp vaag was dan als het actueel was. Philips komt tot de 
conclusie dat conformeren in geval van ambigue voorstellen meer 
een functie is van informatieve dan van normatieve invloed. Als het 
onderwerp niet ambigu is, dan is conformeren (in dit geval tekenen) 
minder waarschijnlijk, omdat het individu al op de hoogte is van de 
kwestie. De handtekening van een ander is voor het individu in het 
laatste geval geen informatie die doorslaggevende betekenis heeft. 
Een petitie over een actueel onderwerp kan dan ook, na de verzame
ling van handtekeningen, beschouwd worden als een indicator voor 
?e heersende opinie over een bepaald probleem. 

2.4.3 Frustratie 

De perceptie van een sociaal probleem, gerelateerd aan de norm of 
standaard die men voor het probleem hanteert, in combinatie met 
gevoelens van machteloosheid, verwachtingen over het eigen optre
den, perceptie van de toestand en het optreden van een referentie
groep, vertrouwen in de overheid en het vermogen informatie over 
de toestand te verwerken, mondt uit in een situatie die als frustratie 
of• als relatieve deprivatie kan worden beschreven en die als motief 
voor collectief protest wordt bes-::houwd. 

Relatieve deprivatie is niet de enige oorzaak van protestgedrag 
(Berkowitz, 1972; McPhail, 1971; Meuwese, 1972; Portes, 1971), 
maar het is wel een conditie waaronder een groot aantal turbulente 
acties hebben plaats gevonden. Gurr (1970) bespreekt overeen
komsten en verschillen tussen een toestand van frustratie (of rela
tieve deprivatie) en een toestand van dissonantie, van anomie en van 
conflict. 

Dissonantie en relatieve deprivatie zijn volgens hem overlappende 
begrippen. Relatieve deprivatie betreft de verhouding van iemands 
welstand en macht tot de verwachtingen die hij daarover heeft; 
dissonantie kan ieder stelsel van cognities betreffen. Volgens Gurr 
bevat,niet iedere perceptie van deprivatie ook dissonantie in de oor
spronkelijke betekenis van contradictie tussen cognitieve elementen. 

Anomie is een toestand van normloosheid, waarin gedragsnormen 
ofwel ontoereikend zijn geworden ofwel ontbreken. Anomie en 
relatieve deprivatie vallen samen voor zover relatieve deprivatie 
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wordt bepaald door de afwezigheid van normen als regulatoren voor 
het gedrag in een probleem-situatie. 

Tenslotte is er volgens Gurr verband tussen relatieve deprivatie en 
conflict. Conflict, gedefinieerd als die conditie van het sociale 
systeem, waarbij twee of meer met elkaar in strijd zijnde doeleinden 
worden nagestreeft, is aldus Gurr, een speciaal geval van relatieve 
deprivatie. Conflict als proces, d. w.z. als een strijd over waarden en 
over het recht op schaarse goederen, betreft de interactie tussen 
groepen in hun paging relatieve deprivatie op te lossen (zie ook 
Bowen en Masotti, 1968). 

Conflict, anomie, dissonantie en frustratie vormen motieven voor 
gedrag, dat erop is gericht het evenwicht te herstellen in een 
waargenomen situatie van naijver, onvermogen, onverwachte tegen
slag en ongewenste problemen. 

2.4.4 Activatie 

Berkowitz {1968 en 1972) wijst erop dat frustratie of relatieve 
deprivatie niet moet worden opgevat als een emotioneel neutrale 
gebeurtenis. Frustratie is een aversieve conditie en aversieve condities 
hebben een algemeen en een specifiek effect: zij doen enerzijds in 
het individu een toestand van verhoogde opwinding of algemene 
spanning ontstaan, anderzijds een specifieke hereidheid tot agressie. 
Of, zoals Meuwese (1972, p. 9) de literatuur over dit onderwerp 
samenvat: 'Het lijkt aannemelijk, dat zowel een verbale of fysieke 
aanval op een individu als frustratie van dat individu leidt tot een 
toestand van verhoogde activering van het organisme. Deze toestand 
verhoogt de waarschijnlijkheid dat het organisme in een situatie 
waarin agressieve stimult" aanwezig zijn, reageert met agressief gedrag.' 

Psychische spanning, emotionele opwinding of de onvertaalbare 
termen 'arousal' en 'stress' duiden op een toestand van het individu, 
die van invloed is op zijn gedrag, zoals uit diverse onderzoekingen is 
gebleken. Helmreich (1972) somt een aantal omgevingsfactoren op, 
die het individu in een toestand van verhoogde spanning kunnen 
brengen: lichamelijke bedreiging en gevaar, isolatie, eenzaamheid, 
massa-vorming, geluid, hitte, koude, exotische geuren, gebrek aan 
privacy, eentonigheid, inconsequenties in de persoonlijkheid. Berko
witz vermeldt de onverdragelijk hete zomerdag die voorafging aan 
de uitbarsting van een opstand in 15 van de 1 7 steden waarin 
rassenrellen voorkwamen. In Europa herinneren wij ons de opwin· 
cling van de overwinning van het Tsjechische ijshockey-team op het 
Russische, die mede de agressieve uitbarsting van de burgerij in de 
Tsjechische hoofdstad veroorzaakte. Ook T.V.-verslagen van uit-
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barstingen van studenten bijv. kunnen opwinding in andere steden 
veroorzaken, zodat de beweging 'overslaat'. 

Een emotionele reactie op gebeurtenissen wordt niet tot ratio
nee! gedrag van de mensen gerekend. Rationed gedrag is gedrag dat 
rekening houdt met de waarden die het individu hanteert en met de 
verwachtingen die het individu heeft over de uitkomsten van zijn 
gedrag. Het blijkt niet gemakkelijk rationele en irrationele reacties 
experimented van elkaar te scheiden. 

Gross, Kelley, Kruglanski en Patch (1972) hebben in een experi
ment getracht vluchtg~drag te verklaren enerzijds met een 'rationele 
evaluatie hypothese' anderzijds met een 'hypothese van emotionele 
opwinding'. De resultaten steunden elk van beide hypothesen ge
deeltelijk. Veel beslissingsmodellen gaan uit van uitsluitend ratio
nee! gedrag van de mens. De onderzoekingen over de invloed van 
'arousal', emotionele opwinding, op het gedrag van mensen, waar
schuwen ons ook de emotionele component in aanmerking te 
nemen •. 

Weiner, Cook, Heckhausen en Meyer (1972) stellen een cognitief 
model voor de reactie op een prestatie voor. In dit model onder
scheiden ook zij een rationele en een emotionele component. Hun 
onderzoek betreft de relaties tussen de vermeende oorzaken van 
slagen en falen enerzijds en effectieve reacties en verwachtingen 
over en intensiteit van de taakuitvoering anderzijds. De effectieve 
reacties worden in het onderzoek in verband gebracht met de mate 
van interne controle van het individu (zie 2.4.2.1) en niet met 
'emotionele opwinding' zonder meer. De emotionele component 
heeft blijkbaar verschillende dimensies die kunnen leiden tot of in 
verband staan met een bepaald niveau van activatie. 

2.4.5 Stimulatie 

Zoals het begrip activatie verwijst naar de toestand die bij het 
individu wordt opgewekt, zo verwijst het begrip stimulatie naar de 
factoren in de omgeving die protestgedrag bij het individu bevorde
ren. Onder dergelijke factoren kunnen worden gerekend: voorbeel
den van protest en agressie (in werkelijkheid of in beeld) en voor
werpen ten dienste van protest en agressie, zoals wapentuig, die zich 
in het gezichtsveld van het geactiveerde individu bevinden. 

Gurr (1968b) vat deze omgevingsfactoren in het geval van reac
ties op collectieve frustratie samen als 'effecten van sociale controle 
en sociale facilitatie'. In het geval van sociale facilitatie speelt de 
referentiegroep een belangrijke rol, evenals eigen ervaring, de over
levering en de attitudes en heersende waarden met betrekking tot 
colllectief protest en collectief geweld. 
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Moinat, Raine, Burbeck en Davison (1972) doen verslag van een 
onderzoek onder participanten in een rassenopstand. Zij wijzen de 
opvatting af, dat er een typisch profiel van rellenmakers zou be
staan. Het zijn de omgevingscondities die ghettobewoners predispo
neren voor een rei, maar er is nog geen maat ontwikkeld voor het 
verschijn.sel 'ghettoi'satie'. 

Welke omgevingsfactoren in het geval van collectieve reacties op 
relatieve deprivatie van belang zijn, is nog alleen in theorie aange
geven. Meuwese ( 19 72) wijst erop dat collectieve reacties geanaly
seerd zouden moeten worden in termen van de basisvariabelen, 
waarvan (experimented) is aangetoond dat zij agressie oproepen. 
Als voorbeelden noemt hij dan frustratie, aanval, activerende sti
muli, omgevingskenmerken en voorbeelden van agressief optreden. 

Waarden 

Tot de kenmerken van de omgeving die het gedrag van individuen 
bei'nvloeden kunnen ook de waarden worden gerekend, die door het 
individu en door de hem omringende groepen en groeperingen 
worden aangehangen. Gurr (1970) en Smelser (1962) geven in hun 
theorie over collectieve reacties het begrip 'waarden' een belangrijke 
plaats. Bij Gurr bepalen de waarden die mensen aanhangen en de 
mogelijkheden om die waarden te bereiken, de intensiteit van de 
relatieve deprivatie. Smelser vat waarden op als algemene bronnen 
voor de legitimiteit. Waarden blijken in staat het menselijk gedrag 
te bei"nvloeden, wanneer individuen hun gedrag bewust door die 
waarden laten leiden (Druckman en Zechmeister, 1970). 

Het is niet aangetoond, dat waarden op zich bepaalde vormen van 
gedrag oproepen. Darley en Batson (1973) veronderstellen, betref
fende hulpvaardig gedrag, dat of iemand zal helpen, een beslissing is 
op een bepaald moment, die vooral door omgevingscondities wordt 
bernvloed. Hoe iemand helpt zal mede afhankelijk zijn van de 
normen en waarden die hij aanhangt. Dit is een hypothese die ook 
voor een gedragsvorm als collectief protest gesteld kan worden. 

De toestand van frustratie of relatieve deprivatie wordt per defi
nitie bepaald door de waarden die het individu hanteert. Bij de 
stimulatie, de categoric die de factoren bevat welke de kans op 
agressieve reacties verhogen, spelen waarden wellicht de rol die Gurr 
ze toedenkt: nl. in de vorm van sociale facilitatie. 

Blijken waarden, en vooral ook de aantasting van waarden in 
perioden van sociale onrust (Zygmunt, 1972), nog van invloed te 
zijn op het gedrag, de gedachte, dat attitudes direct invloed op het 
gedrag hebben, vindt weinig steun meer in de literatuur (Abelson, 
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1972 ; Campbell, 1963; King en McGinnies, 1972; Triandis, 1972). 
Attitudes kunnen het best worden opgevat als gedragsdisposities die 
onder aanmoedigende condities tot bepaald gedrag leiden. 

Rokeach (1968, 1973) legt dan ook nog eens nadrukkelijk het 
accent op het onderzoek naar waarden als de motiverende factor 
voot gedrag. In verschillende onderzoekingen worden waarden ge
noemd die van invloed blijken te zijn op protestgedrag. Zo noemt 
bijv. Miner (1971) bij studenten de geringere waardering in verge
lijking met vroeger voor de protestantse ethiek en de prestatiemoti
vatie. Kahn (1972) noemt de vergeldende rechtvaardigheid, vrien
delijkheid, zelfverdediging, prioriteit van eigendom en persoonlijk 
belang, het humanisme, als waarden die van invloed zijn op de 
beoordeling van protest en geweld. Morse en Peele (1971) vinden 
bepaalde attitudes bij parti~ipanten aan een grote demonstratie, die 
wijzen op 'progressieve' waarden op politiek gebied. 

Als verklaring voor het feit dat attitudes zo weinig directe invloed 
op het gedrag hebben, geeft Abelson (1972) dat wij in onze op
voeding ook niet leren te doen wat we denken, we leren wel 
rationalisaties achteraf te geven voor ons gedrag, die dan onze 
'attitude' moeten weergeven. Dit proces is met name behandeld in 
de theorie over cognitieve dissonantie (Festinger, 1957). 

Rokeach en Kliejunas (1972) geven een andere verklaring: gedrag 
wordt niet zonder meer bepaald door een attitude ten opzichte van 
de situatie waarin het object zich bevindt. 

Indien men uit de onderzoekingen over de invloed van activeren
de en stimulerende factoren de conclusie zou trekken, dat indivi
duen zich niet erg rationed gedragen, dan weerspreken de studies 
over de relatie van attitudes tot gedrag die conclusie niet. Waarden 
daarentegen blijken wel van invloed te zijn op rationele beslissingen. 
Attitudes geven weliswaar een indicatie van de normen en waarden 
die een individu aanhangt, maar zij zeggen niets over de mate waarin 
het individu zich gebonden acht om volgens deze normen en waar
den te leven. Schwartz (1973) heeft een onderzoek gedaan naar de 
invloed van persoonlijke verantwoordelijkheid voor het naleven van 
bepaalde waarden op hulpvaardig gedrag en vond een positief ver
band tussen persoonlijke verantwoordelijkheid en hulpvaardigheid. 

Feather ( 19 71) heeft een paradigma gei'ntroduceerd, waarin de 
variabelen, die van invloed zijn op waameembaar, doelgericht ge
drag, worden samengevat in twee concepten: verwachtingen en 
waarden. Deze concepten verwijzen niet meer naar typische om
gevingscondities: het zijn cognities van individuen over omgevings
factoren. 

Samenvattend worden individuen blijkbaar gestimuleerd tot col-
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lectief protest door omgevingskenmerken en door hun eigen cogni
ties daarover. Deze kunnen weer op hun beurt een rationele of 
emotionele keuze van het gedrag befnvloeden. 

2.4.6. Beslissing 

In het voorafgaande zijn de motivaties voor protest en agressief 
optreden in verschillende categorieen samengevat. Tot nu toe kun
nen de besproken factoren beschouwd worden als bijdragen aan een 
toestand die het individu doen beslissen zich aan te sluiten bij een 
collectieve protestreactie. De 'beslissing' geeft het moment weer, 
waarop uit alle objectief beschikbare protestmogelijkheden bewust 
of onbewust gekozen wordt voor collectief protest. 

Het individuele gedrag en de collectieve reactie zullen beschreven 
kunnen worden als doelbewust protest Of als emotionele uitbarsting 
Of als gedrag dat tussen een van deze beide polen ligt en de 
kenmerken van beide in zekere mate draagt. 

2.4. 7 Protestmogelijkheden; agressie en collectief protest 

In het voorafgaande is de reactie op de toestand van frustratie of 
relatieve deprivatie met zeer verschillende termen aangeduid. De 
term die de meest verschillende gedragingen omvat is protest, maar 
ook agressie is nog een ruime term; uitbarstingen, geweld en revo
lutie zijn wat beperkter door tijdsduur, plaats of methode van 
optreden. Alle gebruikte termen hebben gemeen, dat zij duiden op 
een reactie op een aversieve conditie. 

Foa, Turner en Foa (1972) vatten het frustratie-agressie mecha
nisme op als een onderlinge uitwisseling van schadelijke gevolgen 
met de bedoeling slachtoffers te maken. Frustratie en daarop vol
gende agressie is een uitwisseling van negatieve uitkomsten. Deze 
negatieve uitkomsten kunnen zowel lichamelijke ervaringen zijn als 
geestelijke (verbaal of emotioneel, zoals blijkt uit schelden of 
ha ten). 

Niet alle vormen van protest hebben een schadelijk resultaat of 
maken slachtoffers. Protest is dan ook niet altijd gelijk te stellen 
met bovengenoemde, negatieve, opvatting van agressie. Turner 
(1969b) stelt de volgende definitie van protest voor (p. 816): 'An 
act of protest includes the following elements: the action expresses 
a grievance, a conviction of wrong or injustice; the protestors are 
unable to correct the condition directly by their own efforts; the 
action is i~tended to draw attention to the grievances; the action is 
further meant to provoke ameliorative steps by some target group; 
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and the protestors depend upon some combination of sympathy 
and fear to move the target group in their behalf ' 

Protest is dus tegen iets en tot iemand gericht. Turne:r stelt dat als 
geweld en wanordelijkheden als uitingen van protest worden begre
pen, zij eerder een vorm van communicatie vormen dan van directe 
actie. Communicatie kan evenals agressie instrumenteel of expres
sief zijn. Ross, Thibaut en Evenbeck (1971) merken op, dat sociaal 
protest instrumenteel is, wanneer het gericht is op de herverdeling 
van macht en welstand. Daarnaast onderscheiden zij ook expressieve 
agressie. Instrumentele agressie is clan op te vatten als schade die 
wordt toegebracht met het oogmerk verandering van of in de 
situatie te bereiken. Expressieve agressie is op te vatten als schade 
die wordt toegebracht uit tegenprestatie voor schade die door de 
agressieve individuen tevoren is ondervonden. 

Kortom, op een aversieve conditie volgt met grote waarschijnlijk
heid een protest-reactie. Protest kan al dan niet geweld omvatten; 
protest kan instrumenteel en/of expressief zijn. Revolutie bijv. kan 
worden beschouwd als een instrumentele vorm van protest waarbij 
gebruik wordt gemaakt van geweld. Een protest-song kan worden 
beschouwd als een expressieve vorm van protest, waarbij geen 
gebruik wordt gemaakt van geweld. 

2.4.8 De invloed van omgevingsfactoren op protest en agres
ste 

Een uiting van protest, of die nu met of zonder geweld gepaard 
gaat, vindt niet in het luchtledige plaats. Het effect van protest
gedrag is afhankelijk van de groep tot welke het protest is gericht en 
van een aantal omgevingsfactoren. Bij opstandige uitbarstingen zul
len typisch plaatselijke factoren, zoals een plein en een brede 
winkelstraat, een belangrijke rol kunnen spelen. Collectieve uitbars
tingen zijn in het algemeen ook afhankelijk van een tijdstip waarop 
veel mensen bij elkaar kunnen komen, omdat ze vrij hebben; verder 
van een plaats waar mensen zich kunnen verzamelen en van een 
overeenstemming in het collectief over de te volgen gedragslijn 
{McPhail, 1971 ). Deze omgevingsfactoren bepalen vooralsnog echter 
alleen het uiterlijk van de gebeurtenis. Het effect of de functie 
wordt echter niet alleen door acties zelf bepaald, maar ook door de 
manier waarop anderen dan de protesterenden zelf de actie opvat
ten. 
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2.4.9 De functies van het protest 

Jeffries, Turner en Morris (1971) stellen dat de betekenis die 
mensen aan een gebeurtenis geven een ingewikkeld samenspel weer
spiegelt van persoonlijke vooroordelen en emoties, waarneembare 
kenmerken van de gebeurtenis en de sociale betrekkingen waarop de 
gebeurtenis de aandacht vestigt. Deze betekenis uit zich in het 
oordeel van de toeschouwers over de acties: zij kunnen een opstan
dige uitbarsting opvatten als protest, dus als een vorm van com
municatie, of als directe actie, dus als onnodige en ongevraagde 
overtreding van de regels. Indien agressie als communicatie wordt 
beschouwd, zal het effect van de daad heel anders zijn dan indien 
agressie alleen als uiting van geweld wordt beschouwd. 

Het oordeel over protestgedrag is ook afhankelijk van de recht
vaardiging van dat gedrag. Kahn (1972) constateerde dat mannen 
geweld ten behoeve van het behoud van sociale controle heel anders 
beoordelen dan geweld ten behoeve van het bereiken van sociale 
verandering. Ofwel: de meeste mannen zijn niet bereid voor het 
bereiken van sociale verandering het toebrengen van lichamelijk 
letsel of schade aan eigendommen toe te laten, terwijl zij tegelijker
tijd veel ernstiger vormen van geweld (zoals het doden van mensen) 
als middel ten behoeve van de sociale controle acceptabel vinden. 

De conclusie voor agressieve protestacties, die niet als vorm van 
communicatie worden opgevat ligt voor de hand: in zo'n geval zal 
de tegenpartij redeneren, dat de sociale controle kennelijk onvol
doende is om de rellenmakers in bedwang te houden. De sociale 
controle moet hersteld worden en hiertoe zullen ook de meeste 
mensen van het publiek, die aan de protestactie geen boodschap 
hebben, ernstige dwangmaatregelen als represaille goedkeuren. 

Anderzijds, indien de groep tot wie het protest is gericht, de 
daden van geweld ook als 'protest' tegen een onverdragelijke situatie 
opvat, dan is de kans groot dat agressie en protest hun doel bereiken 
en dat verandering van de situatie zal plaats vinden. 

De effecten van het protest bepalen de functie die het protest heeft 
(a) in het sociale systeem als geheel, (b) voor de betrokkenen en (c) 
voor de oplossing van sociale problemen. De invloed van protest op 
de oplossing van sociale problemen is met name onderwerp van 
onderzoek in de literatuur over 'social action' (Van den Berg, 1967; 
Van Doom, 1973; Drukker en Muller, 1972; Reckman, 1971; Social 
Action, 1970;VariVuure en Dijke, 1970). Drukker en Muller geven 
de volgende definitie van sociale actie: 'De als gevolg van een 
konflikt, tijdelijk en langs niet-gei'nstitutionaliseerde kanalen, on-
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demomen aktiviteiten van de, binnen het kader van een sociaal 
systeem, relatief machtelozen, teneinde veranderingen aan te bren
gen in de doelstellingen van dit sociale systeem, in de middelen of in 
de manier waarop dat systeem de doelen tracht te realiseren'. 

In de literatuur over sociale actie ligt het accent op de technieken 
die kunnen worden gebruikt om problemen op te lossen. Er wordt 
heel bewust gekozen voor een visie op de maatschappij die beschre
ven wordt als een conflict-model. Van Doom beklemtoont het 
mobilisatieproces dat bij de acties en bewegingen plaats vindt. 
Reckman vat zijn observaties over sociale actie samen en komt tot 
richtlijnen voor het voeren van actie. Deze literatuur heeft veel 
gemeen met de literatuur over de werking van belangen-groepen, 
zoals die is samengevat door Ehrmann (1968). 

· · Keren we terug tot de functies van het protest in het algemeen, clan 
kunnen nog de volgende visies worden vermeld: Bowen en Masotti 
(1968) onderscheiden drie samenstellingen van factoren die op de 
verschillende vormen en effecten van protest van invloed zijn: 
(1) 'System affect' of de legitimiteit van het systeem. Als het 
systeem niet legitiem wordt beschouwd, clan ontstaat een revolutie; 
wordt het systeem wel legitiem beschouwd, dan ontstaat een rei of 
uitbarsting. 
(2) 'System capacity' of de mogelijkheid en bereidheid van het 
regiem om bedreiging te beantwoorden met geweld, met hervormin
gen, of met een combinatie van deze reacties. 
(3) 'Facilitating agents' of de aanwezigheid van ]eiders, het soort 
normen en waarden dat worden aangehangen, de voorgeschiedenis 
met betrekking tot gebruik van geweld door de bevolking. -

Turner ( 1969b) heeft studie gemaakt van de effecten van protest 
en stelt tenslotte vijf mogelijke reacties van de tegenpartij op een 
protest voor: 
(1) overgave ( niet erg reeel); 
(2) de ordeverstoring als afwijkend gedrag opvatten en het conflict 
ontkennen of kleineren; 
(3) de gebeurtenis als rebellie opvatten en met kracht onderdruk
ken; 
(4) de legitimiteit van het protest aanvaarden en naar de 'anders
denkenden' overlopen; 
(5) pogingen doen de andersdenkenden tot verzoening te brengen. 

Deze reactiemogelijkheden zijn een uitwerking van Turner's op
vatting, dat de tegenpartij het protest als directe actie of als vorm 
van communicatie kan beschouwen. Altheide en Gilmore (1972) 
deden een onderzoek naar de reacties op een protest. Zij vonden dat 
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de reactie op het collectief optreden afhankelijk is van de geloof
waardigheid van het protest, d.w.z. van de mate waarin het protest 
voor de tegenpartij en het publiek informatie bevat over de gebeur
tenis waartegen wordt geprotesteerd. 

2.5 BESLUIT 

In dit hoofdstuk zijn verschillende studies en onderzoekingen naar 
collectief gedrag en met name naar protest-bewegingen aan de orde 
gesteld. De overzichten 2.4.1 en 2.4.2 geven abstracties van de vele' 
verschillende factoren die achtereenvolgens betrokken zijn bij de 
motivatie tot protest, de beslissing tot protest en de reactie op het 
protest. De factoren betreffen het sociale systeem en de sociale 
structuur, evenals de interactie tussen individuen en de eigen geaard
heid van de persoon. 

In dit complexe patroon van factoren is het ontstaan, verloop en 
effect van collectief protest moeilijk te voorspellen. 

Over het voorkomen van collectief protest en van een escalatie 
van gewelddadigheden is op grond van de besproken studies echter 
wel een aantal uitspraken te doen. Bijvoorbeeld: Protest kan war
den voorkomen als het motief wordt weggenomen, hetzij door de 
relatief benadeelden met geweld of op een andere manier te over
tuigen dat hun standaard te hoog is gesteld, hetzij door de levens
omstandigheden zodanig te verbeteren, dat protest onnodig is ge
worden. Een andere algemene verwachting is, dat de reactie op het 
protest afhankelijk is van de betekenis die de tegenpartij aan het 
protest geeft en dat die reactie escalaties kan bevorderen of tegen
gaan. Bijv. indien het protest als achtergrond gelijkberechtiging 
heeft, maar de tegenpartij verstaat het protest eerder als een bedrei· 
ging van zijn eigen-belang dan als een informatie over onrechtvaar
dige toestanden, dan is de kans op escalatie van gewelddadigheden 
groot: op protest wordt dan met nieuw en heftiger protest gerea
geerd. Escalatie kan warden voorkomen als de tegenpartij in de 
eerste plaats zal reageren op de informatz'e die het protest tracht 
over te dragen. 

Dit soort uitspraken hebben het karakter van verwachtingen, die 
gebaseerd zijn op enkele globale factoren, gelicht uit het complexe 
samenspel van factoren die het menselijk gedrag bepalen. De ver
wachtingen betreffen met name de regulering van de variabelen, die 
enerzijds behoren tot de motieven voor protest, en anderzijds be· 
horen tot de motieven voor de reacties op het protest. Ofschoon 
de betekenis van deze veronderstellingen niet onderschat moet 
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worden, is ons inmiddels bekend, dat motieven niet de enige oor
zaken voor gedrag zijn, maar dat er nog andere variabelen van 
belang zijn, die weer in wisselwerking staan met de motieven en met 
de resultaten van het gedrag. Er zullen nog veel onderzoekingen 
gedaan moeten worden voordat voldoende bekend is over de wet· 
matigheden in de relaties tussen de diverse factoren om een veel
omvattende theorie over collectief protest te kunnen opstellen. 
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HOOFDSTUK Ill 

PROBLEEMSTELLING VOOR HET 

ONDERZOEK 

Actiegroepen zijn de afgelopen jaren in Nederland bekend geworden 
als groepen die verschillende maatschappelijke problemen vaak op 
ongewone wijzen in het nieuws brengen. Het doel van actiegroepen 
blijkt te zijn een bepaald maatschappelijk probleem onder de aan
dacht van het publiek en van de gezagsdragers te brengen en aan te 
dringen op een oplossing voor het probleem. Alle mogelijke soorten 
problemen kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan van actiegroe
pen. Er zouden in Nederland, naar een schatting vermeld in NRC
Handelsblad van 12 mei 1973, ongeveer achtduizend actiegroepen 
en -groepjes aan het werk zijn. AI die groepen proberen iets in onze 
samenleving te veranderen, dat zij de moeite van hun inzet waard 
achten. 

Ofschoon de uitdrukking 'actiegroep' pas sinds ongeveer de 
· laatste tien jaar een vertrouwd begrip in het Nederlandse spraak

gebruik is, komen groepen die strijden voor verbetering van wantoe
standen en voor oplossing van sociale problemen in de historie 
voortdurend voor. Zij worden clan aangeduid als verenigingen of 
bonden, als belangengroepen of ook als secten en afscheidings
bewegingen. 

Protesteren in actiegroepen is een van de vele mogelijkheden die 
mensen hebben om te reageren op maatschappelijke problemen. 
Men kan deze visie op actiegroepen ook als volgt formuleren: 
Maatschappelijke problemen zijn stimuli waarop individuen rea
geren; actiegroepen hebben tussen stimulus en respons een bemidde
lende rol. In het vervolg van het onderzoek wordt deze benadering 
als uitgangspunt voor de probleemstelling gekozen. 

De studie van protest door actiegroepen concentreert zich op 
collectief gedrag dat een reactie is op een als wantoestand gedefini
eerd probleem en dat interactie met een tegenpartij inhoudt. Pro
testeren in actiegroepen kan zowel bestudeerd worden met behulp 
van het S-R paradigma als met behulp van een interactionistisch 
onderzoek-schema. De beslissing het onderzoekgehied te benaderen 
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met behulp van een geliberaliseerde vorm van het stimulus-respons 
paradigma, houdt een aantal beperkingen in. 

In de eerste plaats wordt niet ingegaan op de grondoorzaak van 
protestgedrag, dat wil zeggen op de vraag waarom individuen op 
sociale problemen in de vorrn van protesten reageren. Het wordt 
voldoende geacht vast te stellen, dat individuen bepaalde situaties 
als sociale problemen definii~ren en dat een dergelijke definitie van 
de situatie een stimulus is, die onder bepaalde condities protest· 
gedrag in actiegroepen oproept. Een theorie over protesteren in 
actiegroepen, die langs deze weg tot stand komt, zal bijvoorbeeld 
aangeven onder welke condities individuen situaties als sociale pro· 
blemen definieren; onder welke condities probleembewuste indivi· 
duen protesteren en ook onder welke condities probleembewuste 
individuen in actiegroepen protesteren. 

De tweede beperking die deze benadering oplegt, komt tot uit· 
drukking in de verwaarlozing van de vraag naar plaats en functie van 
actiegroepen in de samenleving. Bij deze laatste vraag, die ken· 
merkend is voor politicologische en sociologische probleemstellin· 
gen, staat de samenleving centraal en richt het onderzoek zich 
enerzijds op maatschappelijke factoren die het ontstaan en de 
ontwikkeling van actiegroepen beihvloeden, anderzijds op de June· 
tie van actiegroepen in de samenleving, bijv. de rol van actiegroepen 
in het besluitvormingsproces of de invloed van zgn. subculturen 
binnen de samenleving. 

Ondanks deze beperkingen bevat de studie van de relaties tussen 
maatschappelijke problemen en protesteren in actiegroepen nog een 
complexe probleemstelling. Om deze nader uit te werken maken we 
gebruik van het 'ontwikkelingsschema voor collectief protest', zoals 
dat in het vorige hoofdstuk is gepresenteerd (2.4.2). 

In dit schema warden ontstaan en ontwikkeling van actiegroepen 
als volgt beschreven: 
(A} Er is een toestand van deprivatie, die individuen als zodanig 
waarnemen: dat wil zeggen, een aantal individuen definieert een· 
zelfde situatie als een sociaal probleem. 
(B) Na een periode van interactie blijkt het sociale probleem een 
aversieve conditie voor een groep individuen te zijn. 
(C) De actiegroep ontstaat en ontwikkelt zich. Dit is de fase van 
mobilisatie tot actie. 
(D) Een resultaat van de interne processen in de groep is, dat een 
min of meer gemeenschappelijke definitie van de probleemsituatie 
ontstaat, die de keuze van de reactie op de aversieve conditie 
befnvloedt. Daamaast zijn ook andere factoren van belang, zoals 
normen, verwachtingen over het resultaat etc. 
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(E) Het resultaat van het protest is te onderscheiden naar de functie 
van het protest in de samenleving, de functie voor de actiegroep, de 
functie voor individuen pro en contra protestacties en de functie 
voor het in de aanvang gestelde sociale probleem en alle bijkomende 
problemen. -

Deze ontwikkelingsgang wordt in overzicht 3.1 weergegeven. Ver
gelijking van dit schema met overzicht 2.4.2 laat zien dat de 
begrippen 'activatie' en 'stimulatie' zijn vervangen door 'actiegroep
vorming' en dat 'collectief protest' wordt beperkt tot protesteren in 
actiegroepen. De waarde van de relaties tussen de begrippen in beide 
overzichten is vooralsnog onbekend. De pijltjes duiden op een 
verloop in de tijd: van een sociaal probleem is pas sprake, wanneer 
een toestand van deprivatie als zodanig wordt waargenomen; ·van 
een beslissing tot actie (door een actiegroep) is pas sprake, nadat 
geconstateerd is dat er een sociaal probleem bestaat en nadat 
actiegroep-vorming heeft plaats gehad etc. 

Het is aannemelijk, dat in de eerste fase (die van de perceptie van 
deprivaties) de toestand van de deprivatie vooraf gaat aan de waar
neming ervan. In de tweede fase ligt het niet zo voor de hand, dat 
het sociale probleem gedefinieerd is, voordat actiegroep-vorming 
plaats vindt. De omgekeerde volgorde is ook denkbaar, nl. als een 
bestaande actiegroep zich met een nieuw probleem gaat bezig hou
den. De beslissing tot actie (door een actiegroep) is echter wel weer 
afhankelijk van het bestaan van zo een groep en van een situatie 
(sociaal probleem) waartegen geprotesteerd wordt. De beslissing tot 
actie is in dit schema een belangrijk knooppunt, omdat op dit punt 
het sociale probleem en de actiegroep sarnen van invloed zijn, 
terwijl de relatie tussen sociaal probleem en actiegroep voorlopig 
onbenoemd kan blijven. 

Ook voor de volgende fasen in het ontwikkelingsschema kunnen 
dit soort redeneringen opgesteld worden. 

Aan het ontwikkelingsschema wordt nu de volgende probleemstel
ling voor het onderzoek ontleend: Gegeven een sociaal probleem en 
individuen die zich daarvan bewust zijn; onder welke condities 
protesteren deze probleembewuste individuen dan in actiegroepen? 

Deze prohleemstelling verwijst enerzijds naar de condities waar
onder individuen er .toe overgaan in actiegroepen te protesteren, 
anderzijds naar de condities waaronder actiegroepen beslissen tot 
protest. 

De prohleemstelling is nader uitgewerkt in een exploratief veld
onderzoek hij 28 actiegroepen en in een laboratorium-experiment. 
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Het verslag van deze onderzoeken is in de volgende hoofdstukken 
opgenomen. In het veldonderzoek is het gehele ontwikkelings
schema van protesteren in actiegroepen opgenomen in de vraagstel
ling. In het experiment zijn enkele hypothesen getoetst over fac
toren die van invloed geacht worden te zijn op het protesteren in 
actiegroepen. 

In de probleemstelling worden drie begrippen gebruikt, die tot slot 
van dit hoofdstuk nog nadere precisering behoeven: sociaal pro
bleem, protest (of het protesteren) en actiegroep. 

Onder een sociaal probleem verstaan wij een toestand van depri· 
vatie, die individuen als zodanig hebben waargenomen en die zij als 
ongewenst definieren. Het begrip sociaal probleem wordt dus steeds 
gebruikt in de zin van 'een situatie die door een aantal individuen 
als een probleem ervaren wordt'. In het voorafgaande is steeds 
gesteld, dat een sociaal probleem een aversieve stimulus is, d.w.z. 
een stimulus waaraan een negatieve betekenis wordt toegekend. 
Dergelijke stimuli worden gewoonl\jk gevolgd door gedrag dat die 
negatieve situatie vermijdt bf door gedrag dat een aanval doet op de 
situatie om de aversieve ervaring in het vervolg te voorkomen (Estes, 
1969). 

Onze probleemstelling richt zich op de keuze van het agressieve 
gedrag (de aanval) als gevolg van een sociaal probleem. Deze 'aanval' 
duiden we aan met het begrip 'protest'. 

In hoofdstuk II is de definitie van sociaal protest van Turner 
(1969b) weergegeven. Deze definitie hanteren wij ook in deze 
probleemstellingen, zodat protest een gedragsvorm is, die de volgen
de elementen bevat: het gedrag geeft uitdrukking aan een grief, een 
overtuiging van een foutieve of onrechtvaardige situatie; degenen 
die protesteren zijn niet in staat de situatie rechtstreeks door eigen 
inspanning te verbeteren; het gedrag is bedoeld om aandacht te 
trekken voor de grieven; het gedrag heeft voorts de bedoeling een of 
andere doelgerichte groep ('tegenpartij') in beweging te krijgen ten 
behoeve van verbetering van de situatie; en degenen die protesteren 
zijn afhankelijk van een combinatie van sympathie en angst bij de 
tegenpartij, opdat deze gedrag ten gunste van de protesterenden zal 
vertonen. 

Protest is in deze omschrijving .niet per definitie gedrag dat 
negatieve uitkornsten heeft voor de tegenpartij of voor anderen. 

'Protest is dus niet precies hetzelfde als agressie, maar het is wel, 
evenals agressie een aanval op de situatie met het doel de negatieve 
betekenis van de stimulus in het vervolg te voork6men. 
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Een actiegroep is een groep die protesteert tegen een sociaal pro
bleem. Een uitvoeriger beschrijving van actiegroepen luidt: 'Een 
actiegroep bestaat uit een kleine kern van probleembewuste per
sonen en heeft een achterban van personen die ofwel direct betrok
ken zijn bij het probleem ofwel sympathiseren met het optreden 
van de groep. Een actiegroep stelt zich ten doel wantoestanden te 
signaleren en het overheidsbeleid te bei'nvloeden: zij tracht dit doel 
te ber:eiken door middel van publicaties, demonstraties en onder
handelingen en soms door het introduceren of uitvoeren van alter
natieve ontwerpen; dit alles zonder gebruik te maken van het 
middel van vertegenwoordiging in de bestaande beslissingsstructuur' 
(Van Vonderen, 1972). 

Kenmerkend voor actiegroepen is blijkbaar (a) een relatie tussen 
de kern en een achterban, (b) een relatie tot een tegenpartij (uitge
drukt in het overheidsbeleid), (c) geen vertegenwoordiging in de 
bestaande beslissingsstructuur, (d) het doel, kort aan te geven als 
het streven naar de oplossing van een sociaal probleem en (e) de 
middelen, kort aan te geven als protest, dat zich echter in vele 
vormen kan uitdrukken. 

De pun ten a, b en c betreffen de organisatie van de actiegroep en 
haar positie in de samenleving; de pun ten d en e~ betreffen resp. de 
relaties tussen de actiegroep en het sociale probleem en tussen de 
actiegroep en het protest. 

De beschrijving van actiegroepen is een resultaat van het veld
onderzoek bij 28 actiegroepen, waarover in het volgende hoofdstuk 
verslag wordt gedaan. In dat hoofdstuk zullen de punten a t/m e 
ook aan de orde komen. 
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HOOFDSTUKIV 

ACHTENTWINTIG ACTIEGROEPEN 

In de maanden maart en april 1972 verleenden 28 actiegroepen in 
Nederland hun medewerking aan een veldonderzoek naar protest
gedrag door groepen. De opzet van dit onderzoek was om met 
behulp van gesprekken ter plaatse een overzicht te krijgen van het 
ontstaan, de aard en de werkwijze van verschillende soorten actie
groepen. Het betrof een verkennend onderzoek, dat mede de rich
ting zou bepalen voor het daarop volgende toetsende onderzoek. 

De verkenning richtte zich vooral op het verschijnsel actiegroe
pen: hun doelstelling en hun ontwikkeling. Actiegroepen kunnen als 
alle groepen zeer verschillend van aard en organisatie zijn. Boven
dien bestaan er actiegroepen ten behoeve van talloze sodale proble
men. In het onderzoek zijn zoveel mogelijk verschillende groepen 
betrokken voor wat betreft de organisatie; de keuze van de pro
bleemgebieden waarbinnen de groepen opereren zou echter beperkt 
worden tot het milieu, de buurt of het onderwijs. 

De adressen van de actiegroepen die in het onderzoek zouden 
worden betrokken, werden verkregen via het Algemeen Documen
tatie en lnformatie Centrum (A.D.I.C.) van de Openbare Leeszaal in 
Amsterdam. Het A.D.I.C. heeft een op alfabet geordend overzicht 
van alle groepen in Nederland die als protestgroep op de een of 
andere manier in de publiciteit zijn gekomen. Uit deze kaartenbak 
zochten wij 30 adressen van actiegroepen: 10 op het gebied van 
milieuproblemen, 10 op het gebied van onderwijs en 10 buurt
actiegroepen. Deze 30 adressen vormen in geen enkel opzicht een 
representatieve steekproef uit het totaal der Nederlandse actiegroe
pen. Zij werden zorgvuldig geselecteerd op grond van de verwachtin
gen over de informatie die deze groepen zouden kunnen geven met 
betrekking tot ontstaan, ontwikkeling en resultaten van hun pro
testgedrag. De verwachtingen over de informatie werden ontleend 
aan het archief van krantenknipsels over protestgroepen dat even
eens op het A.D.I.C. aanwezig is. 

De contactpersonen van bijna alle groepen stonden een interview 
met een of twee vertegenwoordigers van de groep toe. Slechts 
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tweemaal bleek een interview niet mogelijk: In het ene geval was de 
groep al enige tijd geleden opgeheven, in het andere geval moest 
volgens de code van de groep de instemming van alle leden van de 
groep verkregen worden voordat een gesprek met een vertegen
woordiger van de groep kon worden toegestaan. Het bleek een 
onmogelijke opgave om binnen 8 weken tijds die instemming van 
het grate aantal betrokkenen te verkrijgen. 

Zo werden in totaal 28 groepen in het onderzoek betrokken. Dit 
waren 10 milieugroepen, 8 onderwijsgroepen, 7 buurtgroepen en 3 
andere groepen, die aanvankelijk voor een buurtgroep of onderwijs
groep waren aangezien, maar die bij nadere informatie niet uitslui
tend of typisch op onderwijs- of buurtproblemen georienteerd 
waren. 

Voor elke groep werd contact gezocht met telkens een vertegen
woordiger van de kerngroep, dat is de groep die de acties voorstelt 
en richting geeft. In een aantal gevallen beantwoordden twee ver
tegenwoordigers van de groep de vragen. De vragen die in het inter
view werden gebruikt, zijn opgenomen in bijlage A. 

De data uit het veldonderzoek geven informatie over verschillende 
aspecten van actiegroepen. Achtereenvolgens komen hieronder aan 
de orde: (1) aard en organisatie van de groepen; (2) de relatie tot 
het sociale probleem; (3) het programma van de groep; {4) de relatie 
tot d~ achterban; (5) de relatie tot de tegenpartij; (6) de resultaten. 

In een eerder verschenen intern rapport over het onderzoek zijn 
de data in een andere ordening gepresenteerd, nl. naar ontstaan, 
ontwikkeling en resultaten van actiegroepen (Van Vonderen, 1972). 
Dit hoofdstuk is een samenvatting van de gegevens uit het interne 
rapport. De hier gevolgde indeling is een vervolg op de probleem
stelling van hoofdstuk Ill en tracht aansluiting te geven bij de aldaar 
gegeven omschrijving van actiegroepen. De punten a, b en c uit die 
omschrijving worden bier onder resp. 4,. 5 en 6 besproken en de 
punten d en e onder 2 en 3. 

4.1 AARD EN ORGANISATIE VAN DE GROEPEN 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de groepen die m het 
onderzoek werden betrokken. 

Alle groepen vonden hun oorsprong in het bestaan van een 
probleem of een wantoestand. Soms waren de overheid en andere 
invloedrijke instellingen op de hoogte van de situatie, maar .soms 
ook niet. De oprichters van de groepen beginnen hun acties omdat 
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zij vinden dat er te wem1g voor de oplossing van het probleem 
wordt gedaan of omdat de overpeid volgens hun mening verkeerde 
plannen wil uitvoeren of een verkeerde probleemstelling hanteert. 

Het werk aan de ac.ties en andere doelstellingen van de groep kost 
de leden van de kemgroep erg veel tijd, zoals ook blijkt uit tabel 
4.1.1. Uit de interviews bleek dat die tijd in het algemeen met veel 
moeite en alleen uit overtuiging van bittere noodzaak beschikbaar 
wordt gesteld. Veel vertegenwoordigers van de groepen zijn van 
mening dat zij werk doen, dat eigenlijk door de overheid moest 
worden gedaan. 

De tijd die particulieren volgens onze data besteden aan sociale 
problemen, behoort in de meeste gevallen tot bun vrije tijd. D.w.z. 
dat onze contactpersonen in hoofdzaak bestonden uit mannen en 
vrouwen, met een volledige dagtaak, die het werk aan de actiegroep 
'erbij' doen. 

Tabe/4.1.1 Hoeveel tijd kost de groep u? 

geen antwoord, onbepaald 4 
1 avond of 4 a 5 uur per week 4 
10 a 12 uur per week 5 
meer dan 10 a 12 uur per week 15 

Tabel 4.1. 2 Aard en organisatie van de groepen 

organisatie aard van de groep 
milieu onderwijs buurt anders totaal 

aantalleden < 10 3 2 7 
aantalleden > 10 
geen duidelijke structuur 2 0 0 3 
aantalleden > 10 
structuur i.v.m. buurtproblemen 0 0 4 0 4 
aantalleden > 10 
vaste structuur rond 1 project 4 0 1 6 
aantal leden > 10 
vaste structuur rond meer 
projecten 4 2 2 0 8 

totaal 10 8 7 3 28 
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Het werk wordt in de groepen op heel verschillende manieren 
georganiseerd. Dat blijkt o.a. uit het aantal mensen, dat bij de groep 
is betrokken en uit de manier waarop die mensen bij het werk zijn 
ingeschakeld: de functieverdeling en de daaruit volgende structuur 
van de groep. Tabel 4.1.2 geeft een overzicht van de aard en 
organisatie van de onderzochte groepen. 

De kleine groepen met minder dan 10 leden kunnen het best 
beschouwd worden als een soort werkgroepen die zich met proble
men van het milieu, het onderwijs of de buurt bezighouden. ln dit 
soort groepen wordt het eigen standpunt of de ideologische basis 
waardoor een organisatie tot stand komt (zie ook hoofdstuk 11) 
vaker uitdrukkelijk besproken dan in de grote groepen (tabel 4.1.3). 
De grote groepen bestaan doorgaans uit een kleine kerngroep en een 
achterban van onduidelijke afmetingen. Als deze groepen geen 
'vaste structuur' hebben, wil dat zeggen dat er geen duidelijke 
werkverdeling is van de leden (d.i. de achterban) naar de doelstellin
gen van de groep. De leden worden per actie ingeschakeld. Een 
grote groep met een vaste structuur wil zeggen, dat de groep meer 
heeft dan alleen een kerngroep en leden, dus ook 'afdelingen', 
'werkgroepjes' of 'teams' die zich met verschillende onderdelen van 
het project bezighouden. 

Tabel 4.1. 3 Aard van de organisatie en ideologische basis 

organisatie heeft de actie een ideologische basis? 
neen ja uitdru kkelijk totaal 

impliciet besproken 

aantalleden < 10 2 4 7 
aantalleden > 10 
geen duidelijke structuur 0 1 2 3 
aantalleden > 10 
structuur i.v.m. 
buurtproblemen 0 3 4 
aantalleden > 10 
vaste structuur rond 
1 project 0 4 2 6 
aantal le den > 10 
vaste structuur rond 
meer projecten 5 2 8 

totaal 2 15 11 28 
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Sommige buurtgroepen hebben met de seizoenen wisseJende 
teams voor zeer verschillende activiteiten, die alle met de buurt en 
zijn ontwikkeling samenhangen. Deze groepen hebben geen vaste 
structuur in bovengenoemde betekenis, maar zij kenmerken zich 
ook niet door het ontbreken van een structuur. Zij zijn daarom 
apart gecodeerd. 

De keuze van een bepaalde vorm van organisatie wordt bei"nvloed 
door de leden van de groep en door de reden waarom men zich 
organiseert tot een groep van bepaalde afmetingen, dus door de aard 
van het probleem en door de overheersende voorkeur voor een 
bepaalde oplossingsstrategie. Een en ander komt niet altijd moeite
loos tot stand. Wij vroegen de vertegenwoordigers van de groepen of 
er ook sprake was van druk in de richting van meer of minder 
duidelijke organisatiestructuren. Dit bleek bij de helft van de groe
pen een punt van discussie te zijn. In vijf gevallen kwam die druk op 
de organisatievorm van buiten, met name van de plaatselijke over
heid. De gemeente blijkt soms moeite te hebben met de acties van 
protestgroepen. In reactie daarop dringt zij er bij de groepen op aan 
onderdeel van het overheidssysteem te worden. Buurtgroepen moe
ten dan bijv. wijkraden worden, onderwijs- en milieugroepen moe
ten dan de vorm van stichtingen of verenigingen aannemen. Maar 
juist omdat actiegroepen zich kenmerken door hun distantie van de 
heersende beslissingsstructuur, wijzen deze groepen iedere poging 
tot het onderbrengen van hun activiteiten in het overheidsapparaat 
telkens weer af. 

Groepen die reageren op sociale problemen kunnen een erg lang 
leven leiden, vooral als zij onderdeel van een sociale beweging 
worden. De meeste groepen uit dit onderzoek bestaan echter nog 
niet zo lang (zie tabel 4.1.4). De oudere groepen onderscheiden zich 
volgens onze gegevens ook niet van de jongere met betrekking tot 
hun doelstelling, wel tot hun werkwijze (zie ook tabel 4.6.2). Oudere 
groepen blijken ook wat vaker een eigen contactorgaan te hebben. 

Er zijn niet veel actiegroepen die naar aanleiding van slechts een 
concreet probleem zijn opgericht en die hun activiteiten staken als 
het probleem wordt opgelost. De meeste groepen zien de concrete 
problemen in het licht van een hoger niveau van abstractie en zetten 
hun werkzaamheden voort in de hoop meer dan een concreet 
probleem te kunnen oplossen. In de vragenlijst die de contactper
sonen werd voorgelegd, waren twee vragen opgenomen met betrek
king tot het opheffen van de groep: ( 1) welke factoren zouden 
ertoe leiden dat de groep ophoudt te bestaan? en (2) is er aanleiding 
zoiets te verwachten?- De antwoorden zijn weergegeven in de 
tabellen 4.1.5 en 4.1.6. 
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Tabe/4.1.4 Aard en leeftijd van de groepen 

aard van de groep leeftijd van de groep 
tot 1 jr 1-2 jr 2-4 jT >4jr totaal 

milieu 1 6 3 0 10 
onderwijs 3 2 2 1 8 
buurt 0 0 6 1 7 
anderszins 2 0 0 3 

totaal 5 10 11 2 28 

Tabe/4.1.5 Aanleiding tot ontbinding en aard van de groep 

aanleiding tot ontbinding* aard van de groep 

milieu onderw. buurt anders. totaal 

pestaat al niet meer 0 0 2 
volledig falen, onmogelijk 
worden 2 2 5 1 10 
het is uitgesloten, tenzij 
alle mensen weggaan 5 4 1 1 11 
het doe! is bereikt 5 2 3 0 10 
de revolutie is gekomen 2 0 0 3 

(aantal groepen) (7) (3) 

* Op deze vraag waren meerdere antwoorden 

Tabel4.1. 6 Verwachting over ontbinding en aard van de groep 

verwachting over aard van de groep 
ontbinding milieu onderw. buurt anders. totaal 

ja; is al zo 2 0 0 3 
best mogelijk 1 2 5 
ne en 7 7 5 1 20 

totaal 10 8 7 3 28 
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4.2 DE RELATIE TOT HET SOCIALE PROBLEEM 

De relatie tussen het sociale probleem en de actiegroep wordt gelegd 
door de mensen die de situatie als een probleem ervaren en de 
actiegroep beschouwen als een middel tot de oplossing van het 
probleem. Uit de antwoorden op onze vragen over de aanleiding tot 
het ontstaan van de groep, blijkt dat sommige groepen ontstaan in 
reactie op een bepaald voomemen of besluit van de overheid; 
andere groepen worden gevormd door mensen die op de hoogte zijn 
van bestaande discussies over het probleem en die nu ook iets 
willen doen aan de problematiek; en tenslotte zijn er mensen die 
min of meer onafhankelijk van het oordeel van de overheid of van 
hun omgeving de bestaande situatie afkeuren en zelf een alterna
tieve denkwijze introduceren. Tabel 4.2.1 geeft een verdeling van de 
verschillende groepen uit ons onderzoek over deze ontstaansmoge· 
lijkheden. 

Naar aanleiding van deze data dringt zicb de veronderstelling op, 
dat milieugroepen vooral een reactie vonnen op een reeds gegeven 
problematiek, een organisatie van mensen naar aanleiding van een 
discussie, die ook landelijk en op hoog niveau reeds plaatsvindt. 
Onderwijs- en buurtproblemen worden blijkbaar nog al eens door de 
betrokkenen zelf ter tafel gebracht. De groepen die daaruit ontstaan 
reageren als het ware op een van onder-op gefonnuleerde probleem
stelling. 

De groepen die in dit onderzoek zijn betrokken, danken hun 
ontstaan slechts zelden aan een gebeurtenis waarop een collectief 

Tabel4.2.1 Soorten groepen en hun aanleiding tot het ontstaan van de groep 

aard van de groep aanleiding tot het ontstaan * 
besluit van bestaande eigen alter- totaal 
de overheid discussies natief idee 

milieu 3 7 0 10 
onderwijs 0 5 3 8 
buurt 1 2 4 7 
anderszins 1 2 0 3 

totaal 5 16 7 28 

* De genoemde aanleidingen sluiten elkaar niet uit. Per actiegroep is slechts een, 
de belangrijkste, aanleiding gecodeerd. 

67 



reageert. In slechts 9 van de 28 gevallen werd melding gemaakt van 
'een gebeurtenis waardoor het te gek werd' en waardoor de huidige 
groep ontstond. 

Uit onze gegevens en uit de literatuur (Brown, 1965; Lipset, 
1970; Milgram en Toch, 1969; Sherif, 1970; Toch, 1965) ka:ri men 
afleiden dat de situatie een probleem wordt als aan minstens twee 
voorwaarden wordt voldaan; (1) er bestaan criteria op grond waar
van de situatie beoordeeld kan worden en (2) er is aanleiding de 
situatie te beoordelen (bijv. een gebeurtenis waardoor het te gek 
wordt, een voomemen of besluit van de overheid, welke de situatie 
verslechteren; het verloop van bestaande discussies die criteria leve
ren, welke een beoordeling uitlokken). Als aan deze voorwaarden 
niet wordt voldaan, dan nog kan een situatie tot een probleem 
worden of als wantoestand worden gedefinieerd, als individuen op 
eigen initiatief en min of meer onafhankelijk van bestaande discus
sies hun omgeving gaan beoordelen. 

In de communicatie over het probleem worden de doelstellingen 
van de groep tot uitdrukking gebracht. Tabel 4.2.2 geeft een over
zicht van de doelstellingen die de groepen in dit onderzoek naar 
voren brachten. 

Tabel 4. 2.2 Aard en doeleinden 1:1an de groepen 

doeleinden * aard van de groep totaal aantal 
milieu onderwijs buurt anderszins malen dit doel 

genoemd 

t.o. v. overhei(i 
signaleren 10 0 6 2 IS 
jur. acties 3 0 I 0 4 
controleren 5 1 6 0 12 
altematieven 3 4 6 14 

t.o.v; burgers 
signaleren 8 5 5 2 20 
documentatie 2 3 0 2 7 
zelfwerkz.heid I 2 5 2 10 
alt.plannen 0 6 5 0 l1 

( totaal aantal groepen) (10) (8) (7) (3) 

* Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. 
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De vertegenwoordigers van de groepen hebben wij gevraagd of zij 
vinden dat zij veranderd zijn door mee te doen aan een protest· 
groep. Het meedoen aan een protestgroep blijkt in het algemeen 
geen eenzijdige invloed op de mensen te hebben: zij veranderen het 
meest in de ontwikkeling die zij doormaken, zodat niet alleen een 
invloed van de groep op de leden, maar ook een invloed van de 
leden op de groep verwacht kan worden zodanig dat de houding en 
de normen die de groep uitdraagt, ontwikkeld en scherper gesteld 
zullen worden. Als men weet hoeveel tijd de vertegenwoordigers van 
de groepen in het werk van de groep steken, kan men ook niet 
anders verwachten dan dat er een wederkerige invloed zal bestaan. 

4.3 HET PROGRAMMA VAN DE GROEP 

De groepen uit ons onderzoek zijn zonder uitzondering groepen die 
iets doen of hebben gedaan aan hun omgeving. In de interviews is 
niet uitvoerig ingegaan op de middelen die de groepen gebruikt 
hebben, gebruiken of zullen gebruiken om hun doeleinden te be· 
reiken. Wel is veel informatie verkregen over de mogelijkheden die 
de groepen tot hun middelen rekenen. Zo is voor sommige groepen 
publiciteit een belangrijk middel om verandering te bewerkstelliger., 
andere groepen vrezen publiciteit en stellen meer prijs op overleg 
met de tegenpartij. De waardering voor de verschillende middelen 
komt tot uitdrukking in de waardering van de resultaten van de 
groep. Dit aspect wordt in de laatse paragraaf besproken. 

De data geven geen mogelijkheid de groepen in te delen naar de 
middelen, die zij gebruiken of de voorkeur geven. De middelen 
waarvan melding wordt gemaakt, zijn steeds gerelateerd aan de 
doelstelling van de groep. Een belangrijke factor bij de keuze van de 
middelen is of men de acties volgens een bepaald programma wil 
laten verlopen, dus dat het accent op het voorliggende doelligt, of 
dat de groep al naar gelang van de situatie reageert, zonder een 
programma te willen nastreven, dus dat het accent ligt op het 
gegeven (achterliggende) probleem. 

De helft van onze groepen blijkt volgens een vast programma te 
werken (tabel 4.3.1). Dat zijn dan vooral de grote groepen met een 
duidelijke structuur (9 van de 14 grote groepen). 

Groepen met een vast programma onderscheiden zich van groe· 
pen zonder duidelijk programma behalve in organisatievorm ook in 
de mate waarin hun vertegenwoordigers aangeven vertrouwen in de 
overheid te hebben. (tabel 4.3.2). 

Groepen met een vast programma blijken vaak tegelijkertijd in·. 
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tern overeenstemming te hebben over de strategie, de wijze waarop 
de doeleinden bereikt moeten worden. Deze gegevens geven aan
leiding tot de veronderstelling dat groepen, die weten wat ze willen 
bereiken en hoe, in het algemeen meer vertrouwen hebben in de 

Tabel4.3.1 Aard van de groep en aanwezigheid van een vast programma 

aard van de groep werkt de groep volgens een vast programma? 
ne en ja totaal 

milieu 6 4 10 
onderwijs 2 6 8 
buurt 3 4 7 
anderszins 3 0 3 

totaal 14 14 28 

Tabel4.3.2, Vertrouwen in de overheid en aanwezigheid van een vast programma 

vertrouwen in 
de overheid 

in het geheel geen 
vertrouwen 
enigszins tot 
voldoende vertrouwen 

totaal 

werkt de groep volgens een vast programma? 
neen ja totaal 

11 6 17 

8 11 

14 14 28 

Tabel4.4.1 Hoe en waar warden contacten gelegd? 

waarworden hoe worden contacten gelegd 
contacten gelegd praten in oproep in rechtstreeks totaal 

kl. kring do krant aanschrijven 

kennissenkring 7 0 0 7 

grote groep gedupeerden 6 3 4 13 
deskundigen 7 0 1 8 

totaal 20 3 5 28 
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overheid. D.w.z.: deze groepen vertrouwen in het aanpassingsver
mogen en in de wil tot beleidsombuiging van de overheid vermoede
lijk tegen de achtergrond van hun eigen probleemstelling en hun 
eigen strategie voor de oplossing. 

Groepen die zelf niet volgens een vast programma werken hebben 
veel minder vertrouwen in de overheid om de sociale problemen op 
te lossen, vermoedelijk omdat zij niet verwachten dat de overheid 
met een programma en een oplossingsstrategie zal komen, waar de 
groepen dat zelf ook (nog) niet hebben. 

4.4 DE RELATIE TOT DE ACHTERBAN 

Als het probleem eenmaal gegeven is en individuen gemotiveerd zijn 
tot actie, dan rijst de vraag hoe en waar zij contacten leggen: wordt 
er in hoofdzaak gepraat en komt daardoor een groep tot stand, of 
doet men een oproep tot de belanghebbenden via de krant of door 
mensen aan te schrijven? Tot wie richt men zich: alleen tot kennis
sen of tot een grote kring van mensen, van wie men vermoedt dat 
zij tot de gedupeerden behoren of minstens tot de bezorgden; of 
richt men zich in het begin vooral tot deskundigen? Tabel 4.4.1 
geeft informatie over de gang van zaken bij de groepen die in dit 
onderzoek waren betrokken. 

Het probleem wordt door alle groepen ergens gei"ntroduceerd. 
Niet alle probleemstellingen ontvangen echter evenveel publiciteit. 
Sommige groepen vinden publiciteit ook niet belangrijk (tabel 
4.4.2}. Het verwerven van een achterban die de groep steunt, houdt 
volgens onze informaties wel verband met het verkrijgen van veel 
publiciteit (tabel 4.4.3). De data uit het onderzoek ondersteunen 
de gangbare gedachten over de relatie tussen publiciteit en het in 
actie komen van veel mensen. Van onze 28 groepen betrekken er 21 
de pers opzettelijk bij hun acties. De rol van publiciteitsmedia 
beoordeelt men in ruim de helft van de gevallen positief voor het 
werk van de groep. 

De acties en de publiciteit rond de acties zijn steeds gerelateerd 
aan de aard en de doelstelling van de verschillende groepen. In 
paragraaf 4.1 kon worden geconstateerd dat er een groot verschil 
bestaat tussen de organisatievorm van de groepen. Dit verschil strekt 
zich ook uit tot de aanwezigheid van en de behoefte aan een grote 
groep van mensen die de acties van de groep steunen. Dit noemen 
wij de achterban. Deze achterban kan uit verschillende soorten 
mensen bestaan. In de literatuur (Demerath, Maxwell en Aiken, 
1971; Marx en Useem, 1971) worden mensen die rechtstreeks bij 
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Tabel 4.4.2 Mate van publiciteit en belang daaraan gehecht 

vindt de groep publi- mate van publiciteit 
citeit belangrijk? geen beperkt veel totaal 

ne en 4 2 2 8 
jawel 2 3 6 
enorm 0 1 13 14 

totaal 5 5 18 28 

Tabel4.4.3 Mate van publiciteit en aansluiting bij de groep 

aansluiting mate van publiciteit 
geen beperkt veel totaal 

n.v.t., weet niet 2 2 2 6 
veel mensen direct 1 8 10 
na enige tijd 1 3 5 
i.v.m. de acties 1 5 7 

totaal 5 5 18 28 

het sociale probleem zijn betrokken en er een persoonlijk nadeel 
van ondervinden, onderscheiden van sympathisanten, dat zijn men
sen die geen persoonlijk nadeel ondervinden, maar toch het pro
bleem inzien en menen dat zij invloed moeten uitoefenen op de 
oplossing van het probleem. Demerath et al. en Marx en Useem 
tonen aan dat de invloed van sympathisanten in het begin zeer groot 
kan zijn, maar in het verloop van de acties afneemt. Er ontstaat dan 
verschil in de opvattingen over doel en middelen tussen de eigen
belangen-behartigers en de sympathisanten. De sympathisanten ver
tonen daarop de neiging zich op de duur steeds meer terug te 
trekken uit de groep. 

In ons onderzoek bleek het onmogelijk ondubbelzinnige infor
matie te verkrijgen over de aard van de achterban van de verschillen
de groepen. De meeste contactpersonen waren niet op de hoogte 
van de leeftijdsopbouw, sociaal-economische achtergrond ·e.d. van 
de grote groep die hun acties steunt en mede uitvoert. Dat werd ook 
niet zo belangrijk geacht. Veel meer belang wordt gehecht aan 
bekendheid met het probleem bij de betrokkenen. In 11 gevallen 
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Tabe/4.4.4 Waarom bent u in actie gekomen? 

eigen initiatief, eigen idee actie te voeren 5 
de situatie vroeg om (plotseling) optreden 14 
door school, kennissen, congres, krant probleem bewust gemaakt 5 
ik ben gevraagd te komen helpen 4 

Tabel4.4.5 Wat voor mensen zijn betrokken bij protestgroepen? 

iedereen, weet niet, geen antwoord 9 
kunstenaars, intellectuelen, deskundigen 9 
onafhankelijken: studenten, werklozen, beter gesitueerden 7 
politiek gei"nteresseerden, sociaal bewogenen 
betrokkenen, eigenbelang verdedigers 

6 
6 

veronderstelden de vertegenwoordigers van .de groepen dat het 
publiek veel zou weten van het probleem, waarvoor de groep actie 
voert. In 20 gevallen meenden zij, dat de betrokkenen ook veel van 
de problematiek zouden kunnen afweten. Zij achtten dit vaak een 
resultaat van hun eigen inspanningen informatie bij elkaar te zoeken 
en deze voor een breder publiek beschikbaar te stellen. Door het 
probleem in de publiciteit te brengen en actie te voeren, hopen 
sommige groepen de mensen zelf in actie te brengen om hun eigen 
problemen op te lossen. Dit vinden met name de actiegroepen die 
de zelfwerkzaamheid van burgers als belangrijke doelstelling note
ren, in het algemeen een zeer moeilijke opgave. Vijftien groepen 
gaven dan ook te kennen dat te weinig mensen zich bij de activi
teiten van de groep aansluiten. De actiebereidheid wordt door 18 
contactpersonen minstens bij sommige personen sterk genoemd. 
Actiebereidheid komt volgens hen vooral voor bij die mensen, die 
doordrongen zijn van de emst van het probleem. 

De relatie tot de achterban is blijkbaar sterk gebonden aan het 
bewustzijn van het probleem bij het bredere publiek. De bereidheid 
tot actie is in het algemeen gebonden aan de prioriteit die men 
toekent aan de hogere waarden die achter de gevoerde protesten 
liggen. In hoofdstuk II werd reeds gesteld dat het bewustzijn van die 
waarden van grote invloed is op de keuze van het gedrag. Dit 
bewustzijn komt zeer nadrukkelijk tot stand in de zgn. kemgroe
pen. Tabel 4.4.4 geeft een overzicht van de antwoorden die de 
vertegenwoordigers van de kemen van onze 28 actiegroepen gaven 
op de vraag waarom zij zelf in actie zijn gekomen. Hun ideeen over 
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Tabe/4.5.1 Aard van de groep en contacten met de overheid 

aard van de groep contacten met de overheid 
gemeente, 

alleen met provincie, 
geen gemeente rijk totaal 

milieu 0 4 6 10 
onderwijs 3 2 3 8 
buurt 0 5 2 7 
anderszins 1 2 0 3 

totaal 4 13 11 28 

Tabel 4.5.2 Heeft U vertrouwen in de overheid? 

niet in het apparaat en niet in de mensen l 7 
niet in het apparaat, wel in de mensen 7 
wel in het apparaat, niet in de mensen 1 
voldoende in het apparaat en in de mensen 3 

Tabel4.5.3 Heeft U kritiek op de overheid'!* 

geheimhouding, te weinig open, laat geen inspraak toe 11 
econ. nut gaat haar boven welzijn van de burgers 9 
trage en ingewikkelde procedures, ondoorzichtige ambtenarij, 
tegen elkaar uitspelen van rijk·gemeenten, raad-diensten 11 
verkeerde opvattingen over wensen t.a.v. milieu, onderwijs, 
wonen en de regeling daarvan 19 
onvoldoende controle op de industrie 2 
geen kritiek, geen antwoord 0 

* Op deze vraag is door een aantal groepen meer dan een van de gecodeerde ant· 
woorden gegeven. 

Tabel 4.5.4 Hanteert U andere uormen, gedrag~>regels dan de overheidt 

neen, weet niet 
overheid hanteert andere prioriteiten in het algemeen 16 
overheid staat niet open voor andere dan de eigenbelangen 10 
overheid kan emoties niet waarderen of benutten 
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mensen die in het algemeen bij protestgroepen zijn betrokken, zijn 
weergegeven in tabel 4.4.5. De antwoorden ondersteunen de 
veronderstelling over de relatie tussen houding en gedrag; acties 
worden vooral dan ondernomen, wanneer zij door een waarde 
worden ondersteund die het individu belangrijk vindt, desnoods in 
afwijking van de opvattingen van zijn omgeving. Die omgeving moet 
het individu voorts niet verhinderen in actie te komen. 

4.5 DE RELATIE TOT DE TEGENPARTIJ 

In de meeste gevallen is de overheid de belangrijkste tegenspeler. In 
vier gevallen voeren de groepen hun acties zonder ooit contact te 
hebben met de overheid. Dit betreft dan groepen, die zich niet 
onmiddelijk tegen een of andere concrete situatie afzetten, maar die 
vooral georienteerd zijn op een alternatief plan (bijv. in het onder
wijs) of op de voorziening in de behoefte waarin het bestaande 
systeem tekort schiet. In die gevallen hoopt men op de Iange duur 
de realisatie van de plannen aan de overheid te kunnen overdragen. 

De overheid vertoont zich in verschillende gestalten: van plaatse
lijk tot nationaal. De relatie van onze groepen tot de overheid, 
uitgedrukt in de contacten tussen beide is weergegeven in tabel 
4.5.1. Hun houding ten opzichte van de overheid kan worden 
geanalyseerd met behulp van het vertrouwen, dat de vertegenwoor
digers van de groepen zeiden te stellen in de overheid, hun kritiek 
op de overheid en hun visie op het verschil in de normen die de 
overheid en die groepen hanteren. (Tabellen 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.4 ). 

Deze gegevens duiden op een nogal negatieve houding tegenover 
de overheid. De groepen boksen op tegen een instelling die zij 
vooral verwijten geen rekening te houden met de wensen die onder 
'gewone burgers' !even (zie tabel 4.5.3). De overheid danst naar de 
pijpen van het heersende economische systeem; het overheidsappa
raat is daarvan een afspiegeling. De kunst is deze instelling te 
doorbreken. Sommige groepen geven te kennen verschil te maken 
tussen het apparaat en de mensen van de overheid. Deze informatie 
is van groot belang, vooral omdat hij spontaan is gegeven. Er werd 
niet gevraagd tijdens het interview of het verschil uitmaakte of men 
vertrouwen had in het overheidsapparaat of in de functionarissen. 
Nu 7 maal genoteerd werd dat de mensen het vertrouwen wel waard 
zijn, maar het apparaat niet, kan men daaruit afleiden dat een aantal 
groepen bij de overheid via bepaalde functionarissen nog wel begrip 
verwacht voor een ander standpunt dan in ambtelijke kringen ge
bruikelijk is. Een dergelijk vertrouwen zal van invloed zijn op de 
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Tabe/4.5.5 De reacties van de buitenwereld nu"' 

weet niet, geen reacties 3 
er wordt op ons gelet, met ons rekening gehouden 12 
veel negatieve reacties 5 
veel positieve reacties 13 
totaal aantal antwoorden 33 

·* Enkele groepen hebben op deze vraag meer dan een antwoord gegeven. 

Tabel 4.5. 6 Contacten met andere groeperingen"' 

geen enkele 1 
alle politieke partijen 16 
alleen progressieve partijen 5 
onderwijsinstellingen, pedagogische centra 17 
overige sociaal-culturele centra 13 
andere actiegroepen 2 3 

* Per groep konden meerdere contacten opgegeven worden. 

acties die men wil ondernemen. In hoeverre deze veronderstelling 
juist is, kan uit dit onderzoek overigens niet worden afgeleid. 

Het spreekt vanzelf dat de omgeving waarin de protestgroep zijn 
ongenoegen tot uiting brengt, van groot belang is voor de groep. 
Uitwisseling met die omgeving, de 'buitenwereld' vindt dan ook bij 
alle groepen plaats. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in 
contacten met de overheid, contacten met andere groepen of instel· 
lingen en contacten met het grote publiek. Vooral dit laatste bereikt 
men via de publiciteit. Zoals wij al gezien hebben krijgen de groepen 
in het algemeen veel publiciteit (tabel4.4.2). Op de acties komen in 
het algemeen ook veel reacties die aanvankelijk even vaak positief 
als negatief uitvallen. Als de groep al enige tijd bestaat, verminderen 
de reacties die een tamelijk ongenuanceerde afwijzing van de acties 
inhouden. Tabel 4.5.5 geeft een overzicht van de antwoorden op de 
vraag hoe men meent, dat de buitenwereld nu op de groep reageert. 

In de publieke opinie en bij de tegenstanders heeft de groep na 
enige tijd een gevestigde plaats gekregen. De negatieve reacties 
worden daardoor niet direct positieve waarderingen voor het werk 
van de groep, maar de oordelen worden tegen een andere achter
grond gegeven. 
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De meeste actiegroepen onderhouden niet alleen contacten met 
de overheid, maar ook met andere instellingen in de samenleving en 
natuurlijk ook met andere actiegroepen (zie tabel 4.5.6). Deze 
contacten brengen samenwerking, maar ook conflicten met zich 
mee. Twaalf groepen zeggen echter nooit conflicten gehad te heb
ben, zes groepen hebben dat permanent en 10 groepen incidenteel. 
Vijftien groepen vermelden tegenacties tegen het optreden van de 
groep. Zelden betreft dit tegenacties van andere particuliere groe· 
pen. Meestal zijn het bestuurlijke maatregelen of dreigementen aan 
personen om zich niet met deze groep in te laten. 

In de situaties waarin de groepen machteloos staan tegenover 
conflicten en tegenacties, die voor individuen opnieuw een pro
bleem betekenen, trachten zij het conflict op te lossen door een 
nieuwe actie. Wanneer het conflict alleen bestaat uit een botsing van 
opinies, clan staan de groepen vrij onverschillig tegenover het con· 
flict. 

Soms onder enig voorbehoud vinden 19 groepen dat zij functio
neren als pressiegroepen, d.w.z. dat de groep optreedt met de 
nadrukkelijke bedoeling de besluitvorming continu te bei"nvloeden, 
zonder echter deel uit te maken van de officiele structuur waar
binnen de beslissingen moeten worden genomen. 

4.6 DE RESULTATEN 

Het signaleren en zoeken naar de oplossing van een sociaal probleem 
betekent het doorvoeren van een stukje sociale verandering. Protest· 
groepen vervullen clan ook de functie van 'change-agent': de groep 
die de noodzaak tot verandering aan het licht brengt en die invloed 
heeft op de richting van de verandering. Protestgroepen kunnen als 
gevolg van de aard en de ernst van de crisis waaruit zij zijn ontstaan, 
een zeer belangrijke functie vervullen op het gebied van de sociale 
verandering. 
De resultaten van protestgroepen kunnen onderscheiden worden 
naar de verandering die zij in het beslissingsproces teweeg brengen, 
naar de bijdragen die zij geven aan de oplossing van concrete 
problemen en naar de betekenis die zij hebben voor individuen. Het 
optreden van actiegroepen kan vanuit deze drie verschillende ge
bieden volgens verschillende criteria positief of negatief beoordeeld 
word en. 

Hans Toch (1965) geeft hiervan een voorbeeld in zijn bespreking 
van de gebeurtenissen in Nazi-Duitsland. Voor een aantal individuen, 
met name leden van het leger en van de partij, betekende het optre-
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den van de nationaal-socialistische beweging een oplossing voor de 
crisis waarin zij verkeerden: zij kregen weer zelfvertrouwen en voel· 
den zich niet langer een speelbal van vreemde krachten. Niet-leden 
daarentegen hadden verschrikkelijk te lijden onder het optreden van 
de Nationaal-Socialisten. De middelen die de partij hanteerde, bleken 
in de meeste gevallen negatieve gevolgen te hebben voor de oplos· 
sing van concrete problemen en de veranderingen in het beslissings
proces hebben tenslotte ook geen positieve waardering opgeleverd. 

Het beoordelen van de resultaten van een beweging is in het 
algemeen erg moeilijk. Allereerst zijn er geen absolute en overal 
geldige criteria aan te geven (of ontwikkeld), waaraan de resultaten 
van protestgroepen kunnen worden getoetst; voorts is de uitwerking 
op korte en lange termijn van betekenis en tenslotte zijn de criteria 
waarop wij dan wel oordelen onderhevig aan voortdurende kritiek 
en druk tot verandering - dezelfde kri tiek die de legitimiteit van 
het overheidsoptreden voortdurend aan de orde stelt. 

Turner (1969b) geeft in zijn definitie van protest deze vorm van 
gedrag vooral een communicatieve functie. Toegepast op de resul· 
taten van het optreden van de groepen in ons onderzoek betekent 
dit, dat zij hebben kunnen signaleren, kunnen duiden op het be~ 
staan van problemen waarvoor mensen een oplossing zoeken. 
, In ons onderzoek is dat het geringste resultaat dat een groep kan 
boeken. Andere resultaten die worden genoemd, zijn dat de groep 
macht, invloed of erkenning heeft gekregen; dat de groep mensen 
bewust heeft gemaakt van hun problemen en ze geactiveerd heeft; 
dat concrete projecten zijn uitgevoerd. In de interviews bleken twee 
vormen van resultaten als de belangrijkste te worden opgevat: (a) de 
uitvoering van plannen of projecten met het oog op de oplossing 
van een concreet probleem; (b) de bewustwording en activering van 
mensen. 

De bewustwording en activering van mensen geschiedt in som
rnige gevallen tegelijkertijd met de uitvoering van een concreet 
project waar de belanghebbenden nauw bij worden betrokken; een 
andere methode om mensen tot actie te brengen is ze via discussies 
en andere communicatiemedia te overtuigen van het belang van hun 
deelname aan de oplossing van het probleem. Tabel 4.6.1 geeft een 
overzicht van de criteria waarop de activiteiten van de groep volgens 
onze zegslieden kunnen worden beoordeeld. 

In ons onderzoek noemen de vertegenwoordigers van alle 7 
buurtgroepen de uitvoering van concrete projecten bij de opsom· 
ming van mogelijke resultaten. Hetzelfde doen 7 van de 10 milieu
groepen en 3 van de 8 onderwijsgroepen. Daartegenover staat dat 7 
van de 8 onderwijsgroepen het activeren en bewustmaken van 
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Tabel 4. 6.1 Wanneer is de actie geslaagd?* 

weet niet 

1 als de overheid, maatschappij, het onderwijs onze 
plannen ovemeemt 14 
als met ons rekening wordt gehouden; realisatie inspraak 7 
als de mensen zich bewust zijn van hun mogelijkheden 12 
als er maar iets gebeurt, publiciteit bijv. 2 

* Op deze vraag was meer dan een antwoord mogelijk. 

Tabel4.6.2 Leeftijd en resultaten van de groep 

leeftijd wat noemt u resultaten?* 
activeren invloed (aantal 

projecten v. mensen publiciteit groepen) 

tot 1 jaar 2 5 2 ( 5) 
1-2 jaar 6 5 3 (10) 
2-4jaar 9 6 3 (11) 
>4jaar 2 0 ( 2) 

totaal 19 17 8 (28) 

* Op de vraag naar de resultaten was meer dan een antwoord mogelijk. 

mensen tot de resultaten noemen, terwijl slechts 4 van de 10 
milieugroepen en 3 van de 7 buurtgroepen dit opgeven. Blijkbaar 
geven onderwijsgroepen vooral de voorkeur aan de oplossing van 
hun probleem via mondelinge en schriftelijke communicatie, terwijl 
de buurtgroepen die oplossing liever met behulp van met name 
genoemde projecten willen verkrijgen. 

Behalve de aard van de groep, lijkt ook de leeftijd van de groepen 
die in dit onderzoek zijn betrokken enigzins van invloed te zijn op 
de nadruk die men legt op de uitvoering van plannen of op het 
activeren van mensen (zie tabel 4.6.2). Enerzijds is het mogelijk dat 
oudere groepen door hun langer bestaan meer in staat zijn op 
projecten als resultaat van hun acties te wijzen; anderzijds lijkt de 
veronderstelling gerechtvaardigd dat oudere groepen zo verweven 
raken in de daadwerkelijke oplossing van problemen door middel 
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van projecten, dat zij aan de bewustwording en activering van de 
mensen wat minder aandacht besteden. 

In tabel 4.6.1 zagen wij dat de helft van de groepen de acties 
geslaagd vindt, als hun plannen worden overgenomen. Wij hebben 
de groepen ook gevraagd welke verwachting zij van het succes 
hebben. De antwoorden daarop zijn weergegeven in de tabel 4.6.3. 

Tenslotte geeft tabel 4.6.4 aan welke verwachtingen van het 
succes worden geuit door groepen die in het geheel geen vertrouwen 
in de overheid hebben en groepen die enig tot voldoende vertrou
wen in de overheid uitdrukken. - De data geven aan dat huli doel 
relatief iets vaker haalbaar wordt geacht door groepen, die minstens 
enig vertrouwen in de overheid hebben dan door groepen zonder 
enig vertrouwen in de overheid. Gezien de ongenuanceerde vraag
stelling moeten deze gegevens echter zeer voorzichtig gei"nterpre
teerd worden. 

Tabel 4. 6.3 De verwachting van het succes en de aard van de groep 

succesverwach ting aard van de groep 

milieu onderw. buurt anders. 

weet niet 2 2 0 
doe! is haalbaar 2 3 4 1 
we bereiken te weinig 2 0 0 
pess. t.a.v. overheid 3 0 2 0 
pessimistisch i.h.a. 2 0 2 

totaal 10 8 7 3 

Tabel 4. 6. 4 Succesverwachting en vertrouwen in de overheid 

succesverwach ting geen vertrouwen enig tot void. 

vertrouwen 

weet niet 3 2 
doe! is haalbaar 5 5 
we bereiken te weinig 2 1 
pess. t.a.v. overheid 3 2 
pessimistisch i.h.a. 4 

totaal 17 11 
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4.7 CONCLUSIE 

Het onderzoek bij de 28 actiegroepen heeft niet alleen veel infor
matie opgeleverd over het optreden van enkele actiegroepen in 
Nederland, maar ook een groot aantal veronderstellingen over de 
relatie tussen sociale problemen en verschillende vormen van protest 
als reactie daarop. 

Deze veronderstellingen betreffen de invloed van een grote ver
scheidenheid van factoren op de relatie tussen probleem en protest. 
Onder die factoren kunnen bijvoorbeeld worden genoemd: de in
vloed van de aard van de groep, die kan worden uitgedrukt in de 
grootte van de groep, de structuur, ideologische stellingname van de 
leden, het programma. Arrdere factoren betreffen de invloed van het 
soort problemen waar de groep zich mee bezighoudt, bijvoorbeeld 
inhoudelijke factoren, die in de eerste plaats de doeleinden van de 
groep bepalen. Voorts kan verwacht worden dat de achterban, de 
publiciteit en voorafgaande acties tot de factoren behoren die van 
invloed zijn op de relatie tussen probleem en protest. En tenslotte 
zal ook de tegenpartij van invloed zijn op de protesten. De relatie 
tot de tegenpartij kan gedefinieerd worden in termen van bijvoor
beeld macht, vertrouwen, conflict tussen waarden of ook van de 
mate waarin de partijen elkaar serieus nemen. 

De analyse van de interviews leidt tot de conclusie, dat proteste
ren in actiegroepen inderdaad een complex sociaal verschijnsel is. 
Het schema, dat het onderzoek naar dit verschijnsel begeleidt, blijkt 
de gevonden factoren ondanks hun complexiteit wel te kunnen 
opnemen. Nader onderzoek is nodig om te weten te komen of de 
verschillende factoren onder de ceteris paribus conditie inderdaad 
tot verschillende resultaten leiden. 1En tenslotte is nog weinig be
kend over de kracht en richting van de verschillende factoren. 

Uit alle mogelijkheden die zich voor nader ~nderzoek aanbieden, 
is nu gekozen voor laboratoriumonderzoek naar de invloed van drie 
factoren: (a) de invloed van inhoudelijk verschillende problemen; 
(b) de invloed van vertrouwen in de overheid; en (c) de invloed van 
verschillende reacties van de overheid op protestgedrag. 
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HOOFDSTUK V 

DE OPZET VAN HET EXPERIMENT 

5.1 DE HYPOTHESEN 

Uit de voorafgaande hoofdstukken is gebleken, dat de factoren die 
protestgedrag bepalen in een werkschema kunnen worden onderge· 
bracht. De hypothesen zijn afgeleid uit dit schema. Zij kunnen 
globaal worden beschreven als: 
(1) ongelijke problemen zullen ongelijke protesten veroorzaken; 
(2) als individuen of groepen veel vertrouwen in de overheid stellen, 
zullen ze anders protesteren dan wanneer ze weinig vertrouwen in 
de overheid stellen; 
(3) de protesten zullen worden befnvloed door de reacties ~an de 
overheid.-

Alleen de derde veronderstelling is verankerd in een theorie. Deze 
veronderstelling betreft immers gedrag dat uit de theorie over het 
leren is afgeleid. - Na de bespreking van de voorbereiding van het 
experiment (in 5.3) zullen de hypothesen nogmaals geformuleerd 
worden, maar dan in de termen van het onderzoek. 

5.2 HET ONTWERP 

Het experiment is opgezet als een spel, waarin een proefpersoon 
namens een actiegroep protest uitbrengt over sociale problemen of 
wantoestanden. Elke proefpersoon speelt gedurende het experiment 
als 'lid' van twee actiegroepen: een buurt-actiegroep en een milieu
actiegroep. Elke actiegroep wordt geconfronteerd met twaalf pro
blemen. De proefpersoon protesteert namens de betreffende actie
groep tegen de overheid, die op elk protest reageert volgens vier 
verschillende controleschema's (zie tabel 5.2.1 ). De reacties van de 
overheid worden gesommeerd, zodat de proefpersoon na elk protest 
kan zien hoeveel invloed hij in totaal op dat moment op de overheid 
heeft. De proefpersoon kan uit acht vormen van protest kiezen, die 
oplopen van weinig krachtig tot zeer krachtig (zie tabel 5.2.1). Het 
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Tabel 5.2.1 De uier controleschema's uan de overheid op de acht vormen van 

protest 

protest* reacties van de overheid 

Ct Cz c3 c4 

1. aan het loket/per brief 0 0 + +** 
2. eigen oplossing aanbieden 0 + + 
3. p'.!rsoonlijk contact zoeken 0 + + 
4. volksvertegenw. inschakelen - 0 0 0 + 
5. open brief sturen 0 + 
6. demonstreren + 
7. gebouw bezetten 0 
8. dreigen met bommen/knokpartij 

* Voor de volledige tekst zie bijlage 8.3.1 en 8.3.2. 
** + 1 = protest is geaccepteerd, de situatie zal worden veranderd; 0 =we weten 
niet wat we eraan moeten doen; -1 =protest wordt verworpen, de situatie zal 
niet veranderen. 

experiment bestaat uit twee fasen: in de eerste fase worden achter
eenvolgens de 12 problemen van de ene actiegroep behandeld, in de 
tweede. fase die van de andere actiegroep. De optelling van de 
reacties van de overheid wordt na de eerste fase afgesloten en begint 
bij de tweede fase opnieuw. 

De belangrijkste afhankelijke variabele in dit onderzoek is de 
somscore van de protesten in elk van de twee fasen. 

De onafhankelijke variabelen zijn: 
(A) Het vertrouwen in de overheid. Deze factor is geoperationali
seerd door aan het eind van de introducties van de twee actiegroe
pen de ene helft van de proefpersonen mee te delen, dat de 
resultaten tot nu toe veel vertrouwen in het optreden van de 
overheid wekken, terwijl de andere helft van de proefpersonen 
dezelfde mededeling met de kwalificatie weinig vertrouwen kreeg. 
(B) De inhoud van de problemen, geoperationaliseerd door twee 
verschillende actiegroepen in het spel te brengen. Alle proefper
sonen protesteren voor beide actiegroepen. Factor B betekent in de 
opzet van het experiment de volgorde waarin de actiegroepen zijn 
gepresenteerd. . 
(C) De reactie van de overheid, geoperationaliseerd in de vier con
troleschema 's. 
(D) De replicatie. Het experiment is nL uitgevoerd in twee perio
den: in mei en in september 1973. 
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(E) De twee fasen. De proefpersonen zijn in de eerste fase van het 
experiment lid van een andere actiegroep dan in de tweede fase. De 
tweede fasen zorgen voor een herhaalde meting in het experiment. 

Het ontwerp is dus een 2 X 2 X 4 X 2 opzet met een herhaalde 
meting. Tabel 5.5.1 geeft een overzicht van het ontwerp. Ofschoon 
hier gesproken wordt van een spel, is deze term bij de introductie en 
uitvoering van het experiment niet gebruikt. Er is tegenover de 
proefpersonen alleen de term experiment gebruikt. 

Tenslotte hebben de deelnemers aan het experiment tests inge
vuld over hun gevoelens van machteloosheid, vertrouwen in de 
overheid, attitude ten opzichte van actiegroepen en hun kennis van 
bestaande actiegroepen. De voorbereiding van het experiment en de 
constructie van deze tests worden besproken in 5.3. In 5.4 en 5.5 
komen de geoperationaliseerde hypothesen en de uitvoering van het 
experiment aan de orde. 

5.3 VOORBEREIDING 

Deze paragraaf bespreekt achtereenvolgens de manier waarlj)p de 
problemen zijn geselecteerd en beoordeeld; het vooronderzoek naar 
de protesten; de toepassing van de controleschema's; en de contruc
tie van enkele vragenlijsten, die de proefpersonen voor en na het 
experiment zijn afgenomen. 

5.3.1. De problemen of wantoestanden 

Voor de beschrijving van de twaalf wantoestanden per actiegroep is 
evenals voor de formulering van acht vormen van protest, uitvoerig 
gebruik gemaakt van de informatie die tijdens het veldonderzoek 
werd verkregen. 

Ten behoeve van het spel met de buurtactiegroep werden aan
vankelijk 30 problemen geformulee'rd. De situaties werden zo be
knopt mogelijk aangeduid. Deze 30 beschrijvingen werden voorge
legd aan 7 beoordelaars, alien leden van de onderafdeling W en M 
van de T. H. E. De 7 beoordelaars sorteerden de beschrijvingen in 
twee categorieen: goed of fout gesteld ten behoeve van het experi
ment. De twaalf items die het meest frequent goed werden beoor
deeld, werden vervolgens voor het experiment bestemd (zie bijlage 
B. 5). De vier items die daarop volgden in het aantal oordelen 
'goed', werden gereserveerd voor de introductie van het experiment 
bij de proefpersonen. 
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Ten behoeve van het spel met de millieu-actiegroep werden 
aanvankelijk 32 problemen beschreven, eveneens zo beknopt moge
lijk. Deze 32 beschrijvingen werden voorgelegd aan 7 andere be
oordelaars, ook alien leden van de onderafdeling W en M. Zij 
sorteerden de items in vijf categorieen, die verliepen van zeer goed 
tot zeer slecht. Opnieuw werden de twaalf items die het meest 
frequent goed werden beoordeeld, bestemd voor het experiment 
(zie bijlage B.4 ), terwijl de vier beschrijvingen die daarop volgden, 
werden gereserveerd voor de introductie van het experiment bij de 
proefpersonen. 

De beschrijvingen bevatten in weinig regels veel informatie. Nadat 
de meest geschikte problemen voor het experiment waren uitge
zocht, heeft een groep van 51 personen de 24 geselecteerde proble
men Geoordeeld op hun abstractheid, hun duidelijkheid en hun 
belangrijkheid. Dit is uitgevoerd met behulp van zeven-puntsscha
len, waarvan de uiteinden alsvolgt waren benoemd: abstract
concreet; vaag-duidelijk; belangrijk-onbelangrijk. Op deze begrip
pen is in de vragenlijst een korte toelichting gegeven. De beoorde
laars zijn gekozen uit het wetenschappelijk corps van de T. H. E. en 
zijn beoefenaren van verschillende disciplines, zoals wiskundigen, 
taalkundigen en beoefenaren van de sociale wetenschappen en de 
rechtswetenschap. 

Om een volgorde effect te vermijden werden de problemen en de 
gevraagde oordelen in telkens andere volgorde aangeboden, zij het 
dat de items van de milieu-actiegroep (= actiegroep I) niet vermengd 
werden met de items van de buurtactiegroep (= actiegroep A). De 
items van actiegroep I werden aan 25 willekeurig gekozen beoorde
laars het eerst aangeboden, de 26 overige beoordelaars kregen eerst 
de items van actiegroep A onder ogen. 

Het gemiddelde van de oordelen per item van de proefpersonen 
die de volgorde I - A kregen aangeboden, blijkt na toepassing van 
de t-toets, twee-zijdig (Winer, 1962), in 2 gevallen significant te 
verschillen van het gemiddelde van de oordelen per item van de 
proefpersonen die de volgorde A - I kregen aangeboden. Het be
treft het verschil in de gemiddelde abstractheidsoordelen over de 
items A I 7 (t = 2.30, bij df = 49 is p < 0.05) en A 28 (t = 3.35, bij 
df = 49 is p < 0.002). 

Uit deze afwijkingen kan niet tot een systematisch volgorde
effect worden geconcludeerd, omdat deze afwijkingen bij dezelfde 
items op de schalen vaag-duidelijk en belangrijk-onbelangrijk niet 
worden gevonden. De gemiddelde oordelen over de items van actie
groep I vertonen over geen van de drie schalen significante verschil
len tussen de twee groepen beoordelaars. 
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De 51 oordelen over de 2 X 12 items op de drie schalen zijn na deze. 
controle opgeteld en gemiddeld per item per schaal. De tabellen 
5.3.1.1 en 5.3.1.2 geven een overzicht van de gemiddelden en 

Tabel 5.3.1.1 Gemiddelde en ste.ndaardafwijking van de oordelen per item van 
actiegroep I op drie 7-puntsschalen; n =51 

item abstract·concreet vaag-duidelijk belangrijk-onbelangrijk 
nummer x X x s s s 

4 5.04 1.84 5.37 1.73 2.14 1.36 
15 4.47 2.11 5.25 1.67 1.55 1.02 
16 5.22 1.72 5.65 1.78 1.61 1.05 
17 4.43 2.03 4.49 2.12 2.22 1.58 
19 4.57 2.02 4.88 1.92 2.00 1.33 
20 5.23 1.72 6.06 1.42 2.49 1.61 
23 5.59 1.66 6.22 1.36 2.49 1.59 
25 5.80 1.40 5.43 1.94 2.02 1.41 
27 5.86 1.53 5.94 1.51 2.14 1.34 
29 4.04 1.74 4.86 1.84 2.47 1.41 
30 5.63 1.61 6.06 1.24 1.71 1.01 
32 4.33 1.93 4.71 1.88 2.57 1.32 

Tabel 5.3.1.2 Gemiddelde en standaardafwijking van de oordelen per item van 
actiegroep A op drie 7-puntsschalen: n =51 

item abstract-concreet vaag-duidelijk belangrijk-onbelangrijk 
nummer x X X s s s 

A 1 4.29 1.92 3.94 2.18 2.96 2.09 
8 5.57 1.55 5.39 0.93 1.94 1.24 
9 5.49 1.82 5.43 1.68 2.14 1.55 

11 6.08 1.20 5.67 1.78 2.45 1.52 
13 5.80 1.81 5.86 1.86 2.00 1.43 
15 4.43 2.02 4.59 1.95 4.35 1.93 
17 5.29 1.49 5.59 1.60 2.08 1.30 
22 5.74 1.49 4.94 2.24 4.23 1.82 
26 4.67 1.62 5.00 1.90 2.57 1.68 
28 4.22 2.15 4.82 2.13 1.61 1.25 
29 3.18 1.70 3.69 1.89 2.31 1.61 
30 5.04 1.93 5.02 2.02 2.78 1.95 

---
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standaardafwijkingen van de oordelen over de items. - In aanmer
king genomen dat het midden van een 7-puntsschaal 4 is, blijkt uit 
de tabellen, dat de items over het algemeen meer als concreet dan 
als abstract worden beoordeeld, meer als duidelijk clan als vaag en 
meer als belangrijk clan als onbelangrijk. 

De oordelen over de items geven aan in welke mate de beoordelaars 
van mening zijn, dat de items in abstractheid, vaagheid en belang
rijkkeid van elkaar verschillen. Torgerson (1958, p. 205 e.v.) postu
leert dat in een oordeelssituatie de stimuli (in ons geval zijn dit de 
items) een discriminerend proces opwekken, dat kan worden uitge· 
drukt als een waarde op een hypothetische attributenschaal. Wan
neer de oordelen een aantal malen warden herhaald, wordt het 
resultaat van het discriminerend proces niet steeds in dezelfde 
schaalwaarde uitgedrukt. (M.,a. w. een item, dat men vandaag bijv. 
heel belangrijk oordeelt, kan men morgen door allerlei omstandig
heden minder belangrijk vinden.) Torgerson neemt aan, dat de 
verdeling van de schaalwaarden van dezelfde stimulus nonnaal is bij 
herhaalde waarneming van een proefpersoon of bij een waarneming 
van een groot aantal proefpersonen. 

Indien bij de waarneming gebruik wordt gemaakt van een schaal, 
die in .een aantal categorieen is verdeeld, zoals een 5- of 7-punts
schaal, dan kan op dezelfde wijze als bij de schaalwaarde ook een 
grenswaarde, d.i. een grens tussen twee categorieen, op de oordeels
schaal warden geprojecteerd. 

Torgerson geeft in zijn analysemodel aan hoe nu uit gegeven 
oordelen een schaalwaarde kan warden berekend voor de stimuli 
waarover is geoordeeld. Uit de relatie tussen de gegeven oordelen en 
de categorieen op de schaal, kunnen volgens dit model ook de 
intervalgrenzen (grenswaarden) warden berekend. De eerste inter
valgrens wordt daarbij steeds op nul gesteld. Dit is een arbitraire 
beslissing: in feite hoeft geen enkele grens een nulwaarde te hebben, 
omdat deze schalen geen absol:uut nulpunt kennen. 

Na de berekening blijkt, dat de afstand tussen de grenzen niet 
steeds gelijk is. Berekening van de schaalwaarden en intervalgrenzen 
volgens het model van Torgerson toont aan waar beoordelaars de 
items lokaliseren en daarmede wat de psychologische betekenis van 
de items op de schaal is. Het resultaat van deze berekening voor 
de 1-en A-items is opgenomen in bijlage D. 2. 

De vraag rijst nu of de oordelen op de drie schalen ook geassocieerd 
zijn. Om te weten te komen of. de problemen naarmate ze een 
hogere score op de abstractheidsschaal verkrijgen, ook meer belang-
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rijk en duidelijker worden gevonden, zijn over de in totaal 24 items 
correlaties berekend tussen de schaalwaarden van de items op de 
drie beoordelingsschalen. De correlatiecoefficient over de items op 
de schalen 'abstract' en 'vaag' is r = 0. 77 (p < 0.001 ); die o,ver de 
items op de schalen 'abstract' en 'belangrijk' is r = -0.09 (p = ri.s.) en 
die over de items op de schalen 'vaag' en 'belangrijk' is r = 0.31 
(p = n.s.). Naarmate een item dus als abstracter wordt beoordeeld, 
wordt het ook als vager beoordeeld. De belangrijkheid van een item 
houdt geen verband met zijn abstractheid en vaagheid. 

Berekening van de schaalwaarden van de items toont aan, dat ze 
weinig gespreid liggen op de drie schalen. De A-items zijn op alle 
drie de schalen meer verspreid over de schaal dan de 1-items, maar 
de A-items gebruiken toch maar telkens vier van de zeven mogelijke 
categorieen. Dit betekent, dat niet verwacht kan worden dat de drie 
factoren 'abstract', 'vaag' en 'belangrijk' een sterk discriminerende 
rol zullen spelen in de reacties van de proefpersonen op de beschre
ven problemen. Om niettemin de mogelijkheid van een invloed van 
de aard van de items onder controle te houden, zijn de items 
verdeeld in drie groepen. De eerste groep bevat de items die het 
laagst geplaatst zijn op de schalen 'abstract' en 'vaag'. Dit zijn de 
items I-32, I-29, I-17 en l-15 en de items A-29, A-28, A-1 en A-15. 
De tweede groep bevat de items die het hoogst geplaatst zijn op de 
schalen 'abstract' en 'vaag'. Dit zijn de items I-27, I-30,. I-23 en 
I-20 en de items A-11, A-13, A-8 en A-9. De derde groep bevat de 
overige items: 1-25, 1-16, 1-4 en I-9 en de items A-22, A-17, A-30 en 
A-26. 

Om een volgorde-effect te verrnijden zijn de items per actiegroep 
in het experiment per proefpersoon telkens in een andere volgorde 
aangeboden. Daarbij is echter de indeling in de zo te noemen 'laag-', 
'midden·' en 'hoog-abstracte' groepen gehandhaafd, zodat de items 
uit de drie groepen niet door elkaar werden aangeboden. De drie 
groepen items werden wel in wisselende volgorde gepresenteerd, 
terwijl ook de volgorde van de items binnen die groepen willekeurig 
was. 

De problemen voor de buurt· en de milieu-actiegroep zijn steeds 
apart behandeld. Er zijn geen beoordelaars ingeschakeld om de 1- en 
A-items met elkaar te vergelijken. Het vooronderzoek doet echter 
het vermoeden ontstaan, dat er toch wel verschil is tussen de twee 
groepen van problemen: de selectie van de beste 12 A-items verliep 
enigszins anders dan de selectie van de 12 I-items; de spreidipg van . 
de A-items over de drie beoordelingsschalen is groter dan die van de 
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I-items; en tenslotte is toch met opzet getracht de problemen voor 
de twee actiegroepen zodanig te formuleren, dat zij naar inhoud 
duidelijk zouden verschillen. 

Een indicatie voor de aard van de verschillen tussen de 1- en 
A-items kan worden verkregen door de gemiddelde oordelen op de 
drie schalen met elkaar te vergelijken. Hiertoe kan de som van de 
gemiddelden die in de tabellen 5.3.1.1 en 5.3.1.2 zijn gegeven, per 
schaal worden gebruikt. Toepassing van de t-toets, twee-zijdig 
(Winer, 1962) geeft de volgende resultaten: 
abstractheidsoordeel : t = 0.10; 
vaagheidsoordeel : t = 1.75, p < 0.10 (df 22); 
belangrijkheidsoordeel : t = -2.08, p < 0.05 (df 22). 

Er is blijkbaar geen sprake van verschil in de abstractheid, gemid
deld over de 12 items, tussen de I- en de A-items .. Er is wel verschil 
in vaagheid en in belangrijkheid: de 1-items worden gemiddeld wat 
duidelijker gevonden dan de A-items; en de 1-items worden signifi
cant belangrijker gevonden dan de A-items. 

5.3.2 De protesten 

De ervaring leert, dat protesten op heel verschillende manieren 
kunnen worden geuit. De vormen van protest van actiegroepen zijn 
in de eerste plaats vormen van collectief protest. Actiegroepen 
worden echter niet beperkt tot protesteren in een grote groep. 
Individuen kunnen immers namens een actiegroep protest uitbren
gen, hetzij door een ambtenaar aan een loket te spreken te vragen, 
hetzij door bommen te leggen in de tuin van personen, die men 
verantwoordelijk acht voor een of andere wantoestand. 

Het lag in de bedoeling in het experiment een aantal protest
mogelijkheden op te nemen, die naar vorm en intensiteit sterk 
verschillen. Daartoe zijn 8 protestmogelijkheden beschreven, waarin 
telkens een ander instrument wordt gebruikt: 
(1) loketfbrief, 
(2) eigen oplossing, 
(3) persoonlijk contact, 
( 4) volksvertegenwoordiging, 
(5) open brief, 
(6) demonstratie, 
(7) bezetting, 
(8) knokpartijfbommen. 

De formulering van de mogelijke protesten tegen de beschreven 
problemen zijn telkens per item en per actiegroep aangepast, met 
dien verstande dat steeds deze acht instrumenten voor de vormen 
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van protest zijn gebruikt. Bovendien is, voor zover dat mogelijk was, 
steeds dezelfde formulering voor de protesten gebruikt. Bijvoor
beeld: 'Een demonstratie houden, die het verkeer een paar uur 
stillegt' is een formulering voor een protestvorm, die niet aan een 
probleem of aan een tegenstander aangepast behoeft te worden. 
'Uw eigep oplossing in discussie brengen' moet echter aangepast 
worden aan de aard van het probleem en van de tegenstander. Zo 
richt de milieu-actiegroep haar protest vooral tegen de rijksoverheid, 
terwijl de buurtactiegroep haar protest vooral tegen de gemeente 
richt. Deze verschillende tegenstanders zijn in sommige gevallen 
bepalend voor verschillen in de formulering van de protestvormen. 
Bijlage B.3 geeft een voorbeeld van een opdracht voor de twee 
actiegroepen; hier staari ook de protestvormen in extenso beschre
ven. 

Op het eerste gezicht lijkt de spreiding in protestmogelijkheden 
groot genoeg. Enig inzicht in de meningen over de protestmogelijk
heden van andere mensen dan de onderzoekers alleen werd verkre-

' gen door een onderzoek naar de oordelen van 33 proefpersonen 
over de verschillende protestacties op 8 beoordelingscategorieen. De 
8 protestmogelijkheden waren afgestemd op de buurt-problemen, 
zodat de gemeente als tegenstander gold. 

De 33 beoordelaars waren technische studenten die het nakandi
daatscollege over sociale befnvloedingsprocessen volgden (voorjaar 
1973), aangevuld met een vijftalleden van de onderafdeling Wen M 
van de T.H.E. De proefpersonen werden verzocht de 8 protest
mogelijkheden te beoordelen op 8 verschillende, 5-punts bedorde
lingsschalen, waarvan de uiteinden alsvolgt waren benoemd: 
niet goed zeer goed; 
niet krachtig - zeer krachtig; 
niet gericht op samenwerking - wel gericht op sarnenwerking; 
niet gericht op informatieoverdracht wel gericht op inf. overdr.; 
schaadt het vertrouwen wel schaadt het vertrouwen niet; 
wel destructief niet destructief; 
wel agressief- niet agressief; 
niet dwingend - wel dwingend. 

'Krachtig' en 'dwingend' zijn te beschouwen als een maat voor de 
£ntensiteit van het protest. Zo kan de positieve of negatieve waarde
ring voor het protest worden uitgedrukt door de termen 'gericht op 
sarnenwerking', 'destructief' en 'agressief'. Het oordeel over de mate 
waarin informatie door de protesten wordt overgedragen en de'mate 
waarin het yertrouwen door de protesten wordt geschaad, is ge
vraagd, omdat informatie en vertrouwen vermoedelijk invloedrijke 
factoren zijn bij protestgedrag. 'Goed' tenslotte is een beoordelings-
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categorie die meerdere dimensies in zich verenigt. Deze laatste 
categorie is aan de oordelen toegevoegd om te zien in welke mate de 
andere beoordelingscategorieen geassocieerd zijn met 'goed'. 

Torgerson's analysemodel voor het oordelen in categorieen 
(Torgerson, 1958) is opnieuw benut om de schaalwaarden van de 
protesten en de intervalgrenzen op de 8 beoordelingsschalen te 
bepalen. De resultaten zijn opgenomen in bijlage D.3. De verkregen 
schaalwaarden tonen inderdaad een redelijke spreiding van de items 
op de verschillende schalen. 

Om te weten te komen of de oordelen over de protesten op de 
verschillende beoordelingscategorieen met elkaar overeenstemmen, 
zijn correlaties tussen de schaalwaarden op de beoordelingsschalen 
berekend over de acht protestmogelijkheden. De correlaties zijn 
weergegeven in tabel 5.3.2.1. 

Alle categorieen behalve 'goed' en 'informatieoverdracht' zijn 
onderling hoog gecorreleerd. Blijkbaar zijn de bovengenoemde be-

Tabel 5. 3. 2.1 Correlaties tussen de schaalwaarden op de beoordelingsschalen 
over de protestmogelijkheden 

1. goed (niet·zeer) 
2. krachtig (niet-zeer) 
3 .. samenw. (niet·wel) 
4. informatie {niet-wel) 
5. schaadt vertr. ( wel-niet) 
6. destructief (wel-niet) 
7. agressief (wel-niet) 

2 

.43 

.36 -.66* 

.75* -.21 

.20 -.74* 

.28 -.69* 

.35 -.83** 

3 4 5 6 7 

.85** 

.89** .63 

.90** .68* .98** 

.88** .54 .98** .96** 

8. dwingend (niet:wel) .38 .98** -.64* -.20 -.79** -.73* -.86** 

*p<0.05 **p<O.Ol 

grippen intensiteit en waardering van het protest in de gebruikte 
beoordelingscategorieen gecontamineerd. Met betrekking tot de be
oordelingscategorie 'goed' valt op te merken, dat deze significant 
correleert met 'informatieoverdracht'. Deze laatste categorie is weer 
geassocieerd met de categorieen 'samenwerken' en 'niet destructief', 

In het experiment wordt een rangorde van intensiteit van de protes· 
ten gebruikt. Deze rangorde is bepaald door per protest de scores op 
te tellen van de schalen 'krachtig', 'gericht op samenwerking', 
'schaadt vertrouwen', 'destructief', 'agressief' en 'dwingend'. Voor 
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Tabel 5.3.2.2 Rangorde naar intensiteit van de protesten volgens de somscore 
per protest van 6 schalen 

rangorde protest-midde! somscore 

1 loket 838 
2 eigen oplossing 807 
3 persoonlijk contact 782 
4 gemeenteraad 771 
5 open brief 709 
6 demonstratie 513 
7 bezetting 453 
8 knokpartij 384 

deze berekening zijn de scores van de schalen 'krachtig' en i'dwin
gend' gespiegeld. Naarmate de somscore dus hoger is, is de intensi
teit van het protest lager. Het resultaat is opgenomen in tabel 
5.3.2.2. 

5.3.3 De controleschema 's 

In het experiment worden door de overheid vier verschillende 
controleschema's gehanteerd. Deze schema's zijn geconstrueerd met 
behulp van drie mogelijke reacties van de overheid op de protesten. 
Dat wil zeggen, dat de overheid op elk protest onmiddellijk reageer
de met een positieve (+), een neutrale (0) of een negatieve (-) 
reactie (zie tabel5.2.1). De reactie van de overheid is gekoppeld aan 
de protesten en volgens de vier genoemde schema's uitgevoerd. 

De controleschema's zijn opgezet met de bedoeling de overheid 
vertrouwen-schadend of vertrouwen-wekkend voor te stellen. Het 
eerste controleschema straft elke vorm van protest af. De actiegroep 
heeft een harde en vertrouwen-schadende overheid tegenover zich. 
In het tweede controleschema doet de overheid niets met de eerste 
vier protestvormen, terwijl de laatste vier alle worden 'afgestraft'. 
De actiegroep heeft nu ook een vertrouwen-schadende, maar slappe 
overheid tegenover zich. In het derde schema beloont de overheid 
cooperatieve vormen van protest, maar straft de agressieve vormen. 
Deze overheid kan aangeduid worden als vertrouwen-wekkend, 
maar intolerant. Volgens het laatste schema wordt alleen de meest 
extreme vorm van protest niet getolereerd. De actiegroep treft hier 
een vertrouwen-wekkende en tolerante overheid. 

De controleschema's zijn in feite vier verschillende 'reinforce-
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ment'-schema's. Zij zijn niet te voren op hun uitwerking onder
zocht. De reacties van de overheid zijn gekoppeld aan de geuite 
vormen van protest, de aard van de problemen speelt daarbij geen 
rol. 

Om de controleschema's niet onmiddellijk doorzichtig te maken 
voor de proefpersonen in het experiment, is besloten na de eerste 
twee reacties van de overheid een andere reactie dan die volgens het 
schema te geven: in de negatieve controlesituaties een positieve of 
neutrale reactie, al naar gelang de heftigheid van het protest, en in 
de positieve controle-situaties afwisselend een neutrale of negatieve 
reactie. Deze afwisseling in het controleschema is· behalve na de 
eerste twee reacties nog tweemaal toegepast, in de meeste gevallen 
wanneer voor de 7e en voor de lle maal een protest werd gegeven. 
In de tweede fase, wanneer na actiegroep I actiegroep ·A werd 
gespeeld, of omgekeerd, zijn dezelfde controleschema's gehanteerd 
met eveneens driemaal een afwijking van het schema. 

5.3.4 De vragenlijsten voor en na het experiment 

Van de vele factoren, die van invloed kunnen zijn op protestgedrag, 
zijn er in het experiment drie gemanipuleerd. Een aantal andere 
factoren hebben we gepoogd te meten met behulp van vragenlijsten. 
Er zijn schalen geconstrueerd voor het meten van persoonlijke 
gevoelens van machteloosheid, gevoelens van machteloosheid t.o.v. 
de overheid, vertrouwen in de overheid, attitude t.o.v. actiegroepen 
en enige kennis van bestaande actiegroepen (zie bijlage C). 

Machteloosheid. Deze factor betreft een . toestand, waarin indivi
duen telkens in meerdere of mindere mate kunnen verkeren. Een 
individu kan zich machteloos voelen ten opzichte van een bepaald 
doe! of een bepaalde groep of ten opzichte van een ander; hij kan 
een indruk hebben van de mate waarin hij zichzelf in het algemeen 
machteloos acht; en er bestaan normen over machteloosheid: bijv. 
in sommige culturen heeft de uitspraak 'als je maar hard werkt, dan 
kom je er wel' meer invloed op het gedrag clan de uitspraak 'succes 
hebben in je werk is vooral een kwestie van geluk hebben, daar kun 
je zelf niet zoveel aan doen'. 

Wanneer een individu reageert op vragen over machteloosheid, zal 
onderscheiden moeten worden of hij refereert aan een norm, aan 
een bepaalde groep of aan een globaal gevoel van machteloosheid 
(zie ook Gurin et al., 1969; Forward en Williams, 1970). 

Het leek weinig zinvol voor de meting van gevoelens van machte
loosheid een eigen schaal te construeren, nu ook in ons land reeds 
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ervaring is opgedaan met de 1-E-schaal van Rotter (zie 2.4.2.1). 
Andriessen (1972) heeft onderzoek gedaan met behulp van een 
Nederlandse versie van de 1-E-schaal. Deze schaalleek ook geschikt 
voor ons doel. De uitspraken waarmee machteloosheid wordt ge
meten, hebben we echter in sommige gevallen gewijzigd, zodat er 
twee soorten vragen ontstonden: 19 vragen hebben de bedoeling 
een globaal, persoonlijk, gevoel van machteloosheid te meten; 14 
vragen betreffen gevoelens van machteloosheid t.o.v. de overheid. 
Alle vragen zijn vergezeld van 6 antwoordmogelijkheden, waarvan 
de proefpersoon er telkens een aankruist. 

Vertrouwen. Aan de vragen betreffende gevoelens van machte
loosheid, zijn 14 vragen toegevoegd over 'vertrouwen in de over
heid'. Deze vragen zijn niet aan een andere test ontleend, maar ten 
behoeve van dit onderzoek geformuleerd. Zij bestaan uit 7 uitspra
ken, waarin het woord 'vertrouwen' in positieve zin gekoppeld is 
aan de overheid en 7 negatieve uitspraken over vertrouwen in de 
overheid. 

Tenslotte is ook nog gebruik gemaakt van zgn. 'fillers', vragen die 
niet meetellen in de score op de schaal, maar die de aandacht van de 
proefpersonen moeten afleiden, opdat zij niet sociaal gewenste 
antwoorden gaan geven, maar hun eigen opinie over de uitspraken 
aangeven. 

In totaal bedroeg dit deel van de vragenlijst 54 vragen. De vier 
onderdelen, machteloosheid t.o.v. de overheid (MO), machteloos
heid persoonlijk (MP), vertrouwen in de overheid (V) en de fillers, 
zijn op willekeurige wijze dooreengemengd. 

Attz'tude en kennis. Machteloosheid en vertrouwen zijn factoren 
waarvan verwacht wordt, dat zij van invloed zijn op protestgedrag. 
Een andere, vermoedelijk invloedrijke, factor wordt gevormd door 
de waarden die individuen hanteren ten opzichte van de problemen 
waartegen zij in opstand komen. Het leek niet verstandig om na de 
vrij moeilijke machteloosheidsvragen de proefpersonen nog te be
lasten met een schaal waarmee hun waarden ten opzichte van de 
buurt- en milieu-problematiek kon worden gemeten. In plaats daar· 
van is volstaan met een aantal vragen over hun houding tegenover 
actiegroepen en hun kennis van het optreden van bestaande actie
groepen. De attitude werd gemeten met 20 uitspraken over actie
groepen, waarop weer een van zes antwoorden kon worden gegeven 
(de A-schaal). De kennis werd gemeten met behulp van 15 vragen 
die in 'multiplechoice'-vorm waren gesteld (de K-vragen). 
De deelnemers aan het experiment beantwoordden voorafgaand aan 
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het experiment alle vragen (MOt, MP1 , V1 , A1 en K) en na afloop 
nogmaals alle vragen, behalve de kennisvragen (M02 , MP 2 , V 2 , A2 ). 

Betrouwbaarheid van de schalen. Over de resultaten is per schaal de 
coefficient alfa berekend (Lord en Novick, 1968). De coefficient 
alfa geeft de ondergrens aan van de betrouwbaarheid van een test. 
De betrouwbaarheid kan gemaximaliseerd worden door items met 
een lage item-totaal correlatie uit de test weg te laten (Botman, 
1971, p.24 e.v.). De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen 
in tabel 5.3.4.1. 

Uit de tabel blijkt dat alleen de coefficient alfa van de MP1 -schaal 
na itemselectie flink verhoogd wordt, maar dan zijn ook 12 van de 
19 items weggelaten. In de andere gevallen blijkt itemselectie de 
tests niet veel homogener en daardoor betrouwbaarder te maken. 
Ofschoon geen kruisvalidatie is toegepast, kan verwacht worden dat 
de gehomogeniseerde test bij herhaalde meting toch ook weer een 
lagere alfa zal hebben dan de nu berekende gemaximaliseerde alfa. 
Daarom werd besloten alle items bij de berekening van de resultaten 
van het experiment te handhaven. De conclusie over de uitkomsten 
van de berekening van de coefficienten alfa luidt, dat met name de 
machteloosheidsschalen enigszins gevoelig zijn voor toevalsfluc
tuaties. 

Een indicatie voor de betrouwbaarheid van de schalen blijkt ook 
uit de hoge correlaties tussen de scores op de pre- en posttests: 
tussen At en A2 , r= 0.73; 
tussen M01 en M02 , r=O. 72; 
tussen MP1 en MP2 , r=0.76; 
tussen V 1 en Vz, r=0.69. 

n=96 is de kans op deze correlaties door toeval uiterst 

Tabel 5.3.4.1 Alfa en gemaximaliseerde alfa na item-selectie van de vier schalen 

schaal a1fa aan ta1 items gemaxima1iseerde a1fa 
weggelaten 

At .87 6 .88 
Az .83 1 .83 
MO, .60 3 .65 
MOz .64 6 .69 
MPt .38 12 .53 
MP2 .62 6 .66 
Yt • 71 1 .73 
Vz .76 2 .78 
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Tabel5.3.4.2. Resultaat van de antwoorden op 15 vragen van de kennistest 

aantal vragen goed frequentie cumulatieve frequentie 

2 2 2 
3 6 8 
4 15 23 
5 17 40 
6 16 56 
7 15 71 
8 9 80 
9 11 91 

10 2 93 
11 1 94 
12 2 96 

Gemiddelde: 6.19. Standaard deviatie: 2.14. Interne consistentie (KR-20 for
mule): .325. 

Tenslotte zijn de items van de kennistest geanalyseerd. Bij de 
proefpersonen aan het experiment bleek weinig kennis over actie
groepen aanwezig te zijn (zie tabel 5.3.4.2). De item-analyse laat 
zien dat veel vragen maar willekeurig zijn beantwoord, dat over 
andere vragen de realiteit bij de meeste proefpersonen niet bekend 
was en dat soms voorkeur voor een van de drie verkeerde antwoor
den bestond. De conclusie voor de berekening van de resultaten uit 
het experiment is, dat zij met de nodige voorzichtigheid moeten 
warden gehanteerd. 

5.4 NOGMAALS DE HYPOTHESEN 

In 5.2 zijn de veronderstellingen gegeven, die aan het experiment 
ten grondslag liggen. Deze zijn in de experimentele opzet geopera· 
tionaliseerd. De hypothesen die in het experiment warden getoetst, 
kunnen nu met hun uitwerkingen warden gegeven. 

Hypo these 1: Ongelijke problemen zullen ongelijke protesten ver
oorzaken. 
Uitwerking la: De protesten tegen de problemen van de milieu· 
actiegroep . zullen verschillen van de protesten tegen de problemen 
van de buurt-actiegroep. 
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Uitwerking 1 b: De problemen met een hoge schaalwaarde op de 
schalen abstract-concreet, vaag-duidelijk en belangrijk-onbelang
rijk, zullen protesten veroorzaken, die verschillen van de protesten 
tegen de problemen met een lage schaalwaarde op de drie schalen. 

Hypothese 2: De protestreacties in de conditie 'instructie weinig 
vertrouwen' zullen verschillen van de protestreacties in de conditie 
'instructie veel vertrouwen'. 

Hypothese 3: De reacties van de overheid volgens de vier controle
schema's zullen van invloed zijn op de protesten: n~ate de pro
testen meer worden beloond (minder worden gestraft) zullen zij ook 
meer worden gegeven. 
Uitwerking 3a: De somscores van de protesten in de vier controle
schema's zullen toenemen van C1 naar C4 , zodat C1 <C2 <C3 <~. 
Uitwerking 3b: In de tweede fase van het experiment zal de som
score van de protesten over het totaal lager zijn dan in de eerste 
fase. 
Uitwerking 3c: In elk van de vier condities zullen de meest beloon
de protesten ook het meest worden gegeven. 

Met betrekking tot de metingen van kennis, attitude, machteloosheid 
en vertrouwen kunnen ook enkele hypothesen geformuleerd worden. 
Deze hypothesen berusten op verschillende veronderstellingen. De 
metingen van kennis en attitude worden opgevat als een indicatie 
van het referentiekader van de proefpersoon. 

De deelnemers aan het .experiment hadden geen andere ervaring 
met actiegroepen dan wat daarover in de publiciteit komt. Omdat 
vooral de krachtige vormen van protest de publiciteit halen, wordt 
verondersteld dat een hoge score op de kennistest en op de attitude
schaal samenhangt met een positieve waardering van krachtig pro· 
testeren. 

Hypothese 4: Er zal een pos1tteve correlatie bestaan tussen de 
kennis van bestaande actiegroepen en de hoogte van de somscore 
van de protesten~ 

Hypothese 5: Er zal een positieve correlatie bestaan tussen de 
attitude t.o.v. actiegroepen en de hoogte van de somscore van de 
protesten. 

Als gevolg van hun scores op de tests voor machteloosheid, vertrou· 
wen, attitude en kennis, kunnen de proefpersonen worden inge· 

97 



deeld in groepen met hoge en lage scores, die gelijk verdeeld zijn 
over de overige experimentele condities. Verondersteld wordt, dat 
de verschillende groepen verschillen in intensiteit van protesteren. 

Hypothese 6: De hoogte van de somscore van de protesten van 
proefpersonen met een hoge score op de pretests voor machteloos
heid, vertrouwen, attitude t.o.v. actiegroepen en kennis over actie
groepen, zal verschillen van de hoogte van de somscore van de 
protesten van proefpersonen met een lage score op de pretests. 

De schalen voor de meting van machteloosheid, vertrouwen en 
attitude werden v66r en na het experiment aan de proefpersonen 
voorgelegd. V.erondersteld wordt, dat meedoen aan het experiment 
onder de verschillende condities de reacties op de schalen na afloop 
van het experiment zal doen veranderen. 

Hypothese 7: De attitude ten opzichte van actiegroepen zal als 
gevolg van het experiment veranderen. 

Hypothese 8: Onder invloed van de instructie van veel ofweinig 
vertrouwen en onder invloed van de vier controleschema's zullen de 
scores op de posttests voor machteloosheid en vertrouwen verschil
len van de scores op de pretests. 

5.5 UITVOERING 

Het experiment is uitgevoerd op twee verschillende tijdstippen: het 
eerste gedeelte eind mei 1973 en het tweede gedeelte medio septem
ber 1973. In beide perioden zijn 6 zittingen gehouden, waarbij 
telkens acht proefpersonen waren betrokken. Proefpersonen waren 
in totaal 96 leerlingen van de hoogste klassen van de L.T.S. in 
Oirschot. Tabel 5.5.1 geeft aan hoe de proefpersonen over de experi
mentele condities waren verdeeld. De factoren A tot en met D ver
wijzen naar de onafhankelijke variatlelen die in 5.2 zijn beschreven. 
De tabellen 5.5.2 t/m 5.5.6 geven een overzicht van de proefpersonen 
naar leeftijd, studierichting en schoolcijfers. 

De groep die in mei aan het experiment meedeed, was op dat 
ogenblik in de eindexamenperiode. De septembergroep is jonger clan 
de meigroep en zou aan het eind van het cursusjaar (mei/juni 1974) 
eindexamen doen. De 96 leerlingen waren alien jongens. 

De data uit de tabellen 5.5.2 t/m 5.5.6 zijn gecontroleerd op de 
mate van overeenkomst tussen de mei- en septembergroep. Zij 
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Tabel5.5.1 De experimentele condities (n=3 per eel) 

volgorde I·A (Bt) volgorde A·l (B2) 
replica tie replica tie 
mei(D 1 ) sept. (D2) mei(D 1 ) sept. (D2) 

instructie 
weinig (A,) 

overheid vertrouwen 

hard (Ct) instructie 
veel (A2) 
vertrouwen ' 

instructie 
weinig (A 1 ) 

overheid vertrouwen 

slap (C2) instructie 
veel (A2) 
vertrouwen 

ins true tie 
weinig (AI) 

overheid vertrouwen 

intolerant instructie 

(C3) veel (A2) 
vertrouwen 

instructie 
weinig (A 1 ) 

overheid vertrouwen 

tolerant instructie 
(C4) veel (A2) 

vertrouwen 

blijken alleen significant te verschillen in leeftijd (t=3. 79, p<.005, 
eenzijdig). 
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Tabe/5.5.2 Verdeltng van de proefpersonen naar leeftijd 

leeftijd frequentie 
mei sept. 

13 jaar 0 2 
14 jaar 4 20 
15 jaar 25 14 
16 jaar 15 11 
17 jaar 4 1 

Tabel5.5.3 Verdeling van de proefpersonen naar studierichting 

studierichting frequentie 
mei sept. 

metaal 17 23 
hout 24 19 
theorie 7 6 

------------------------~-----------------------

Tabel5.5.4 Verdelingvan de proefpersonen naar talen-cijfers 

Ned. en Eng. frequentie 
opgeteld mei sept. 

-10 9 9 
10 12 12 18 
12- 14 14 14 
14 16 6 3 
16 18 7 
geen opgave 0 3 

De schoolleiding had ons gewaarschuwd voor communicatieproble
men in verband met verschil in taalgebruik. Drie of vier maal zijn 
inderdaad vragen gesteld over woorden uit de tests of op de protest
formulieren; deze problemen konden echter steeds spoedig opgelost 
worden. Geen enkele proefpersoon heeft gedurende het experiment 
getracht de voortgang te verhinderen of zijn bijdragen gestaakt. Na 
afloop werp dikwijls spontaan gezegd, dat zij dit liever deden dan de 
lessen volg\!n. 
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Tabe/5.5.5 Verdeling van de proefpersonen naar ciffers wish. 

Wis. en Nat. 
opgeteld 

10 
10 12 
12- 14 
14 16 
16- 18 
geen opgave 

frequentie 
mei sept. 

7 4 
12 16 
11 12 
15 11 

3 
0 4 

Tabel 5.5. 6 V erdeling van de proefpersonen naar cijfers praktijk 

--···-~--··-----------------

drie praktijkvakken frequentie 
opgeteld mei sept. 

-15 1 1 
15- 18 10 7 
18-21 22 27 
21-24 14 9 
24 27 1 0 
geen opgave 0 4 

Iedere zitting werd geopend met een inleiding door de proefleidster 
(zie bijlage B.l.l). Na de inleiding werden de jongens verzocht de 
vragenlijst (bijlage C) in te vullen. Zij zaten dan nog bij elkaar. Op 
elke vragenlijst stond een codenummer, dat verwees naar de betref
fende experimentele conditie: instructie vertrouwen of geen ver
trouwen, controleschema 1, 2, 3 of 4 en de volgorde waarin de 
actiegroepen en de items werden aangeboden. 

Nadat alle acht prm!fpersonen de vragenlijst hadden ingevuld, 
werd de groep in drie kleine groepjes verdeeld, die elk een eigen 
boodschapper kregen toegewezen. De boodschappers waren helpers 
van de proefleidster; in totaal hebben 5 medewerkers deze rol 
enkele malen op zich genomen. 

Een groepje van 3 jongens en een van 2 bleven in het grote lokaal 
achter, terWijl het derde groepje in een klein belendend vertrek zijn 
intrek nam. De proefleidster was geplaatst tussen het lokaal en het 
kleine vertrek. Het was haar taak de overheid te laten reageren 
volgens de vooraf vastgestelde controleschema's. De experimentele 
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condities werden v66r elke z1ttmg vastgesteld; de proefpersonen 
werden door de schoolleiding aangewezen. De onderzoekers waren 
niet op de hoogte van de methode volgens welke de leerlingen voor 
het experiment werden aangewezen. De schoolleiding was niet op 
de hoogte van de organisatie van de zittingen. 

Zodra de groepjes gevormd waren, deelden de boodschapppers 
het eerste instructieformulier uit. Hierop stond de werkwijze van 
het experiment beschreven (bijlage B.1.2). Aanvankelijk werden: de 
instructieformulieren voorgelezen door de boodschappers; toen 
bleek dat de jongens ze Iiever zelf rustig doorlazen, is er na de derde 
zitting geen enkel formulier meer voorgelezen. 

De tweede instructie bevatte de introductie van de actiegroep die 
het eerst gespeeld zou worden, actiegroep A of I, al naar gelang de 
experimentele conditie (bijlage B.2). Op deze formulieren staat ook 
de 'instructie vertrouwen' afgedrukt. In de helft van de gevallen 
lazen de jongens aan het eind van de introductie van de betreffende 
actiegroep: 'Tot nu toe geven de reacties van de overheid de 
actiegroep weinig vertrouwen .•. ', de and ere helft las in plaats van 
weinig 'veel' vertrouwen. 

Vervolgens werd geoefend met de protestformulieren. De reactie 
van de overheid werd daarop in dit stadium nog niet gevraagd, Wel 
legden de boodschappers uit, wanneer die reactie gegeven: zou 
worden. Meestal na twee maal oefenen, wilde de groep echt begin· 
nen. Dan werden de eerste formulieren voor het experiment door de 
boodschappers opgehaald en uitgedeeld. Nadat het protest door de 
jongens was aangegeven, werden de formulieren naar de overheid 
gebracht, die volgens rooster reageerde. De positeive reactie van de 
overheid leverde de proefpersoon 1 punt op, de afzijdige reactie 
0 pun ten en de negatieve reactie - 1 punt. Op elk ingeleverd forzuu· 
lier werd ook het totaal aantal punten aangegeven, dat tot op dat 
ogenblik van de overheid was verkregen. De boodschappers brach· 
tlen de formulieren met de reactie van de overheid terug naar de 
proefpersonen en deelden direct het volgende formulier uit. 

Nadat de twaalf problemen van de eerste actiegroep waren afge-
, werkt, werd de introductie voor de tweede actiegroep uitgedeeld. 

Daarop stond dezelfde instructie vertrouwen afgedrukt als bij de 
introductie van de actiegroep die het eerst was gespeeld. Als het 
formulier zorgvuldig was doorgelezen, kon nogmaals eerst met een 
paar oefenformulieren geoefend worden, voordat de boodschappers 
de protestformulieren voor de tweede fase van het experiment 
uitdeelden. In de tweede fase reageerde de overheid volgens hetzelf
de controleschema als in de eerste fase. 

Na afloop van het experiment werd dezelfde vragenlijst afge· 
nomen als vooraf met uitzondering van de kennisvragen. 
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Tot slot kwamen alle jongens met de proefleidsters en de bood
schappers bijeen voor een nabespreking. Deze nabespreking leverde 
in het algemeen niet veel meer informatie op, dan dat ze het leuk 
hadden gevonden, dat ze de problemen wel echt vonden en de 
overheid meestal vervelend. Een enkele maal kwam naar voren, dat 

. ze .liever meer dan een protest hadden gebruikt, omdat dat veel 
echter was. Geen enkele jongen vermeldde tevoren op de hoogte te 
zijn gebracht van de aard van het experiment. Er werd steeds 
afgesproken, dat zij zelf ook niets zouden meedelen aan klasge
noten, die nog niet aan de beurt waren geweest. 

De zittingen duurden over het algemeen 2! uur. 

Overzicht 5.5.1 Schema van het verloop van het experiment 

inleiding voor 8 ppn per keer 

+ 
invullen ~ vragenlijst (MO,, MP,, V 1, A) en K) 

.j. 

vormen van drie groepjes met elk een boodschapper 
.j. 

instructie werkwijze 
.j. 

introductie eerste actiegroep 

+ 
oefenen met een aantal formulieren 

.j. 

start eerste fase: 
le probleem -l- protest -l- reactie overheid -l- totaal overheidsreacties 

12e probieem -l- protest -l- reactie overheid -l- tot. overheidsreacties 

+ 
introductie tweede actiegroep 

+ 
oefenen met een aantal formulieren 

.j. 

start tweede fase: 
le probleem-+ protest -l- reactie overheid-+ totaal overheidsreacties 

12e probieem -l- protest -l- reactie overheid -l- tot. overheidsreacties 

"' invullen van vragenlijst (M02, MP2, V 2, A2) 

+ 
nabespreking 
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HOOFDSTUK VI 

RESULT A TEN 

6.1 HYPOTHESE 1 

De eerste hypothese stelt, dat inhoudelijk verschillende problemen 
verschillende soorten protesten zullen oproepen. Deze hypothese 
kan getoetst warden met behulp van de verschillen tussen de prates· 
ten tegen de problemen van de milieu-actiegroep en de pr~testen 
tegen de problemen van de buurt-actiegroep (uitwerking la) en ook 
met behulp van de verschillen tussen de protesten tegen de proble
men onderling, met name voor zover de protesten verschillen in 
abstractheid, vaagheid en belangrijkheid (uitwerking 1b). 

Tabel 6.1.1 geeft een overzicht van de frequenties van de prates
ten per item van de twee actiegroepen. Het gemiddelde van de 
protesten tegen de problemen van de buurtactiegroep (X= 3.36)is 
hoger dan het gemiddelde van de protesten tegen de milieuactie
groep (X= 3.23). Na toepassing van de t·toets, twee-zijdig, (Winer, 
1962) blijkt dit verschil echter niet significant te zijn. 

Deze berekening betreft het gemiddelde van de protestscores over 
de twee fasen. De vraag rijst nu of proefpersonen die in de eerste 
fase tegen de milieuproblemen protesteren, dit meer of minder 
heftig doen dan de proefpersonen die in de eerste fase tegen 
buurtproblemen protesteren. En dezelfde vraag kan worden gesteld 
voor de tweede fase. Berekening van de t-toets op de gemiddelde 
protestscores per fase voor de twee actiegroepen geeft in beide 
gevallen opnieuw geen uitkomst, die wijst op een significant verschil 
tussen de gemiddelde heftigheid van de protesten tegen de milieu
en de buurtproblemen. 

Uit tabel 6.1.1 blijkt, dat het totaal aantal malen, dat de prates
ten 1 tot en met 8 zijn gegeven tegen de problemen van de twee 
actiegroepen, per actiegroep verschilt. Zo is het eerste protest 179 
maal gegeven voor de problemen van de milieu-achtiegroep en 98 
maal gegeven voor de problemen van de buurtactiegroep. Om het 
verschil tussen de protesten tegen de items van de beide actiegroe· 
pen te toetsen, is gebruik gemaakt van de Mann-Whitney U-toets 
(Siegel, 1956). Het resultaat is als volgt: 

104 



Tabel 6.1.1 Frequentie van de protesten per item van de milieu- en buurt-
actiegroep (resp. I en A). N=96 

item protest 
1 2 3 4 5 6 7 8 x s 

4 10 43 12 11 8 9 2 3.14 1.85 
15 12 23 27 17 9 1 7 0 3.20 1.58 
16 18 14 20 13 10 2 18 1 3.69 2.10 
17 14 36 16 13 13 0 I 3 2.94 1.60 
19 21 29 21 9 9 2 4 2.82 1.65 
20 13 25 19 19 13 3 3 3.21 1.59 
23 18 15 20 19 19 2 3 0 3.25 1.59 
25 13 16 26 14 21 I 5 0 ·3.39 1.58 
27 11 17 22 13 28 4 1 0 3.48 1.50 
29 19 21 19 12 11 12 3.42 1.96 
30 11 31 24 7 13 4 2 4 3.21 1.76 
32 19 19 30 9 9 2 7 1 3.09 1.75 

··---
totaal 179 289 256 156 163 23 72 14 3.23 1. 73 
--·---- --~--~··--

A 1 12 22 24 14 14 5 3 2 3.34 1.68 
8 5 19 20 7 17 24 2 2 4.06 1,78 
9 4 32 20 8 17 12 1 2 3.54 1.68 

11 7 27 27 10 19 5 0 3.28 1.45 
13 6 20 22 17 25 5 1 0 3.56 1.41 
15 12 22 35 11 10 2 2 2 3.09 1.51 
17 5 24 37 13 14 2 0 3.18 1.22 
22 14 27 22 8 20 2 1 2 3.14 1.62 
26 6 40 21 8 16 3 2 0 3.05 1.42 
28 6 30 27 7 20 5 0 l 3.26 1.46 
29 12 25 28 11 14 3 2 1 3.13 1.52 
30 9 12 29 ll 26 6 2 3.67 1.55 

totaal 98 300 312 125 212 74 17 14 3.36 1.56 

protest 1, U = 18, p < 0.002; 
protest 2, U = 62, n.s.; 
protest 3, U 37, p < 0.05; 
protest 4, U = 41, n.s.; 
protest 5, U = 34, p < 0.05; 
protest 6, U 19, p < 0.002; 
protest 7, V= 20.5, p < 0.01; 
protest 8, U = 64.5, n.s. 
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De milieuproblemen en de buurtproblemen veroorzaken geen 
verschil in het aantal malen, dat een eigen oplossing wordt voorge
'steld (d.i. protest 2), dat de volksvertegenwoordiging wordt inge
schakeld (d.i. protest 4) of dat wordt gedreigd met bruut geweld 
(protest 8). 

Het verschil tussen het aantal malen, dat het eerste protestdoor 
de twee actiegroepen wordt gebruikt, is mogelijk veroorzaakt door 
een verschil in formulering van het protest in de twee situaties. 
Voor de buurt-problemen luidde dit protest: 'Met gemeente· 
ambtenaren aan het loket over de kwestie praten'; voor de milieu
problemen luidde het eerste protest: 'Een brief over de kwestie aan 
het ministerie schrijven'. Wellicht wordt het schrijven van een brief 
als een passender vorm van protest beschouwd dan het praten aan 
een loket en wordt het eerste protest daarom door de milieuactie· 
groep frequenter gebruikt dan door de buurtactiegroep. Uit het 
vooronderzoek is gebleken, dat 'praten aan het loket' tot de minst 
goede vormen van protest behoort; over de brief aan het ministerie 
hebben we geen oordeel vooraf gevraagd. 

Protest 5, het protesteren met behulp van een open brief, is door 
de milieuactiegroep minder gegeven clan door de buurtactiegroep. In 
het licht van bovenstaande veronderstelling kan dit verschil nuook 
verklaard worden: de open brief is waarschljnlijk in het geval van de 
milieuactiegroep als e~n zelfde protest opgevat als de brief aan het 
ministerie, terwijl het voor de buurtactiegroep een geheel nieuwe 
mogelijkheid tot protesteren bood. D.w.z. de kans dat het protest in 
een brief wordt geuit, is voor de milieuactiegroep verdeeld over 
twee van de acht protestmogelijkheden en voor de buurtactiegroep 
is die kans een van de acht mogelijkheden, en wel een mogelijkheid 
die in de meeste gevallen geen positieve reactie van de overheid 
krijgt, in tegenstelling tot het eerste protest. 

Tenslotte is er verschll in de frequentie waarmee de protesten 3, 
6 en 7 worden gegeven. Tegen de buurtproblemen wordt in ver
gelijking met de milieuproblemen vaker geprotesteerd door persoon
lijk contact te zoeken met invloedrijke ambtenaren (protest 3) of 
door te demonstreren (protest 6). Als protest tegen milieuproble
men wordt relatief vaak het middel van bezetting van gebouwen 
gebruikt (protest 7). 

De data tonen aan, dat de aard van de problemen inderdaad van 
invloed is op de gegeven protesten. Dit geldt weliswaar niet de 
gemiddelde heftigheid van de protesten, maar wel de voorkeur voor 
bepaalde protesten tegen een bepaald soort problemen. De protes
ten tegen de buurtproblemen geven een voorkeur te zien voor een 
vorm van communicatie, waarbij de protesterenden zich als persoon 
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inzetten, terwijl de protesten tegen de milieuproblemen gei'nterpre
teerd kunnen worden als een vorm van communicatie tussen insti
tuties, waarbij de personen zelf minder in het geding zijn (brieven 
schrijven, gebouwen of wegen bezetten). 

Ten behoeve van de analyse van de verschillen tussen de protesten 
tegen de afzonderlijke problemen (uitwerking 1b) is gebruik ge
maakt van de t-toets (twee-zijdig) op de gemiddelde protestscores 
die zijn berekend voor de vier items die eerder waren ingedeeld in 
de zgn. 'hoog abstracte' -groep en voor de vier items die waren 
ingedeeld in de zgn. 'laag abstracte'-groep (zie 5.3.1 ). 

De t-waarde voor de data van de milieu-problemen (de 1-items) is 
t = 1. 19. Deze uitkomst is bij 6 vrijheidsgraden · niet significant, 
zodat de veronderstelling dat de twee groepen 1-items verschillende 
protesten veroorzaken, niet wordt gesteund. 

De waarde van de t voor de data van de buurtproblemen (de 
A-items) is t = 18.41; de kans hierop is bij 6 vrijheidsgraden 
p < 0.001. Deze uitkomst geeft krachtige steun aan de hypothese. 

Een andere manier om te onderzoeken of de abstractheid, vaagheid 
of belangrijkheid van de problemen verband houden met de heftig
heid van de protesten, bestaat uit de berekening van de correlatie• 
coefficienten over de 24 items tussen de schaalwaarden van de items 
op de drie schalen en de gemiddelde protestscore per item. De 
uitkomst van deze berekening is: 
gem. protest x schaalwaarde concreet : r = .35; 
gem. protest x schaalwaarde duidelijk : r = .22; 
gem. protest x schaalwaa:rde belangrijk : r = .25. 

Deze correlaties zijn niet significant. Zij tonen niettemin een 
tendens, dat we te maken hebben met een meer concreet, meer 
duidelijk en meer belangrijk item, naarmate een protest heftigeris. 

6.2 HYPOTHESE 2 

Hypothese 2 betreft het effect op de protestreacties van de instruc· 
tie van veel of weinig vertrouwen in de overheid. Dit effect is op 
drie manieren berekend. Allereerst is nagegaan of de instructie van 
invloed is op het eerste protest dat de proefpersonen hebben ge
geven. Men kan verwachten, dat proefpersonen die zojuist hebben 
vernomen, dat hun tegenspeler weinig vertrouwen wekt, een andere 
eerste reactie geven dan proefpersonen die zojuist hebben vemomen 
dat hun tegenspeler veel vertrouwen wekt. Tabel 6.2.1 geeft het 
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resultaat van de variantieanalyse op de eerste protesten. Er blijkt 
geen verschil tussen de gemiddelden van de eerste protestreacties te 
zijn in de twee instructie-condities. · 

Vervolgens is berekend of de instructie van veel of weinig ver
trouwen van invloed is geweest op het totaal van de protesten die 
per proefpersoon voor elk van beide actiegroepen is gegeven. Tabel 
6.2.2 geeft het resultaat van de variantieanalyse op de sornscores 
van de protesten, zoals deze verdeeld zijn over het gehele experi
rnentele ontwerp. Ook hier wijzen de data niet op verschil in 
reacties als gevolg van verschillende instructies over vertrouwen in 
de overheid. 

Tenslotte is nagegaan of de instructie van veel of weinig vertrou
wen ook per item verschillende reacties tot gevolg had. Tabel6.2.3 
geeft de verdeling van de proefpersonen over de experirnentele 
condities weer. 

De proefpersonen protesteerden in elke fase op 12 problernen 
(items). Per item is nu een t-toets berekend tussen de instructie-

Tabel 6.2.1 Uitkomst van de variantieanalyse op de eerste protesten na de 
instructie veel/weinig vertrouwen 

variatiebron 

instructie vertrouwen 
residu 

totaal 

kwadr. df gem. 
so m 

0.17 1 
247.46 94 

247.63 95 

kwadr. 

0.17 
2.63 

F p 

0.06 n.s. 

Tabel6.2.3 Verdeling van de proefpersonen over twee experimentele condities: 
instructie vertrouwen (A) en fasen (E) 

[ milieuactiegroep buurtactiegroep 
instructie vertrouwen instructie vertrouwen 
weinig veel weinig veel 

le fase, item 1 At Et A2E1 

~ 
At Et A2E1 

: n=24 n=24 n=24 n=24 
12 

2e fase, item 1 AtE2 A2E2 A1E2 A2E2 
: n=24 n=24 n=24 n=24 

12 
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Tabel 6.2.2 Uitkomsten van de variantieanalyse op de somscores van de protes-
ten in een 2x2x4x2 ontwerp met een herhaalde meting 

variatiebron kwadr. df gem. F p 
so m kwadr. 

tussen proefpersonen 12889.45 95 

A (= instructie vertrouwen) 20.67 1 20.67 
B (= volgorde actiegroepen) 0.13 0.13 
c (= 4 controleschema's) 1112.05 3 370.68 3.27 <0.05 
D (= replicatie} 732.42 1 732.42 6.46 <0.05 
AB 9.63 1 9.63 
AC 291.52 3 97.17 
AD 223.17 1 223.17 
BC 798.23 3 266.08 2.35 <O.IO 
BD 231.88 231.88 
CD 10.52 3 3.51 
ABC 585.30 3 195.10 
ABD 649.00 1 649.00 5.72 <0.05 
ACD 346.51 3 115.50 
BCD 178.30 3 59.43 
ABCD 443.77 3 147.93 

residu tussen ppn. 7256.33 64 113.38 

binnen proefpersonen 4438.5 96 

E (= fase 1,2) 914.38 914.38 25.36 <0.01 
AE 0.01 0.01 
BE 118.76 I 118.76 3.29 <0.10 
CE 293.56 3 97.58 2.71 <O.IO 
DE 47.01 47.01 
ABE 109.50 1 109.50 3.04 <0.10 
ACE 121.18 3 40.39 
ADE 5.00 1 5.00 
BCE 245.93 3 81.98 2.27 <0.10 
BDE 7.92 I 7.92 
CDE 10.26 3 3.42 
ABCE 70.27 3 23.42 
ABDE 1.88 1 1.88 
ACDE 52.18 3 17.39 
BCDE 110.44 3 36.81 
ABCDE 23.22 3 7.74 

residu binnen ppn. 2307.00 64 36.05 



condities, ~owel voor de eerste als voor de tweede fase (zie bijlage 
D.l.l }. Het resultaat van deze berekening wijst uit, dat in de eerste 
fase geen enkel significant verschil tussen .de gemiddelde protest
scores op de items in de twee instructiecondities voorkomt, terwijl 
ii\ de tweede fase voor beide actiegroepen eenmaal een significant 
verschil in de gemiddelde protestscore op een item tussen de twee 
instructiecondities wordt gevonden. Hieraan mag geen betekenis 
worden.gehecht op een aantal van 48 t-toetsen. · 

De analyses laten zien dat hypothese 2, waarin enig effect van de 
instructie vertrouwen op de protestreacties wordt verondersteld 
geen steun vindt in de data. 

De variantieanalyse op de somscore van de protesten (tabel 6.2.2) 
geeft een significante interactieconditie, waarbij de factor 'instructie 
vertrouwen' is betrokken. Bij deze analyse is rekening gehouden 
met vijf variatiebronnen: 
(A) instructie vertrouwen (A1 weinig, A2 = veel); 
(B) volgorde van de actiegroepen (B 1 = milieubuurt, B2 ;, buurt· 
milieu, of I-A resp. A-I); 
(C) vier controleschema's (zie tabel 5.2.1 ); 
(D) replicatie (Dt = experiment in mei, D2 = in september); 
(E) twee fasen (E1 = eerste fase, E2 = tweede fase). 

Er is een interactie (p < 0.05) van de factoren A, B en D. Tabel 
6.2.4 geeft de gemiddelden weer. 

Tabel 6.2.4 Gemiddelde somscores van de protesten in de condities inftructie 
vertrouwen, volgorde actiegroepen en replicatie (ABD-interactie) 

instructie vertrouwen (A) 
weinig veel 

volgorde actiegroepen (B) I-A A·l I-A A-I totaal 

replica tie (D) mei 37.4 42.7 43.4 42.3 41.5 
sept. 41.5 35.1 35.9 37.7 37.6 

totaal 39.5 38.9 39.6 40.0 39.5 

De data in de acht condities zijn onderling vergeleken met behulp 
van de Newman-Keuls methode (Winer, 1962). Bij een significantie
niveau van p < 0.05 ontstaan de volgende twee groeperingen: 
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De condities boven dezelfde streep hebben onderling geen signifi
cant verschillende gemiddelden opgeleverd. 

De variantieanalyse laat zien, dat er een hoofdeffect is van de 
factor replicatie: de groep proefpersonen in mei heeft in het alge
meen veel krachtiger protesten uitgebracht dan de groep in septem
ber. Het effect van de interactie van deze factor met de factoren 
'instructie vertrouwen' en 'volgorde actiegroepen' blijkt uit de ver
gelijking volgens de Newman-Keuls methode vooral bepaald te wor
den door het effect van de replicatie. Immers, het enige relevante 
significante verschil tussen de gemiddelden in 8 condities die door 
de interactie van de drie factoren ontstaan, wordt gevonden tussen 
de data van de A1 Bz Dz en A1 Bz D1 -condities. Dit betekent, dat er 
sprake is van een effect van de replicatie onder de condities 'weinig 
vertrouwen' en de volgorde van actiegroepen 'milieu-buurt'. 

De meest voor de hand liggende interpretatie van deze gegevens 
is, dat de instructie van veel of weinig vertrouwen een zwakke 
manipulatie is geweest van de factor vertrouwen. Het effect van 
deze variabele blijkt ook bij analyse van de significante ABD-inter
actie niet erg indrukwekkend. Dit geldt ook voor het effect van de 
volgorde waarin de actiegroepen zijn aangeboden. Van deze laatste 
factor is overigens ook geen effect voorondersteld. 

De grote verschillen tussen de data in de ABD-condities blijken 
vooral veroorzaakt te zijn door een replicatie-effect. Zoals gezegd, 
heeft de replicatie-variabele (D) volgens tabel 6.2.2 ook een signifi
cant hoofd-effect. In de discussie zal hierop worden teruggekomen. 

6.3 HYPOTHESE 3 

In hypothese 3 wordt een effect verondersteld van de vier controle
schema's op de protestreacties. Uitwerking 3a voorspelt, dat de 
protesten onder de vier controleschema's van cl tot c4 zullen 
toenemen. Uitwerking 3b verwacht een leereffect in de tweede fase 
en uitwerking 3c verwacht een effect van de meest beloonde prates
ten. Tabel 6.2.2 laat allereerst zien, dat er een hoofdeffect is 
(p < 0.05) van de controleschema-factor (C). 

U£twerking 3a. De controleschema's zijn eerder weergegeven in 
tabel 5.2.1. Uit hypothese 3 wordt afgeleid, dat gemiddeld de 
protesten onder c4 het hoogste zullen zijn en zullen afnemen via c3 
en C2 naar C1. Uit de data blijkt een andere volgorde: de gemiddel-
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de somscore van de protesten onder de vier controleschema's is: 

c. 
X 41.0 39.0 35.9 42.2 

De gemiddelden zijn uitgebeeld in grafiek 6.3.1. Hieruit blijkt, dat 
4 > Ct > Cz > C3. Het verschil tussen C4 en C3 is significant 
(p < 0.05) volgens de Newman-Keuls procedure. De controle
schema's hebben dus wel verschillende protestscores veroorzaakt, 
maar de verschillen zijn niet volgens de verwachtingen. Een ver
klaring hiervoor is, dat het eerste en vierde controleschema nauwe
lijks discrimineren tussen de acht protesten: de reacties van de 
overheid zijn steeds negatief, resp. steeds positief. Het drijvend 
effe~ct van C1 is te verwaarlozen, waardoor de protesten vooral 
afhankelijk zijn van het individuele oordeel. In C4 wordt bijna elk 
protest beloorid, zodat de protesten in dit geval zowel afhankelijk 
van het individuele oordeel beschouwd kunnen warden, als zijnde 
een functie van de voorafgaande beloningen. De conclusie is dan 
ook, dat protestreacties alleen dan beheerst kunnen worden, als er 
sprake is van differentiele beloningen, zoals bij c2 en c3 ' en wel het 
sterkst, wanneer gedifferentieerd wordt met behulp van positieve en 
negatieve beloningen, zoals in c3 . 

Uitwerking 3b. In de tweede fase van het experiment is de somscore 
van de protesten significant lager dan in de eerste fase. De variantie
analyse (tabel 6.2.2) toont een hoofd-effect van factor E, de eerste 
en tweede fase, waarin sprake is van een herhaalde meting bij 
dezelfde proefpersonen. Er is geheel volgens de verwachtingen in de 
tweede fase geanticipeerd op het negatieve resultaat dat de heftigste 
protesten in de meeste gevallen hebben opgeleverd in de eerste fase. 
Met andere woorden: de controleschema's hebben een krachtig 
leer-effect tot gevolg. 

Dit resultaat betreft het effect van alle controleschema's tesamen. 
Er is mogelijk ook sprake van een interactie-effect van de controle
schema's met de fasen. De F -waarde van het effect van de interactie 
van de fasen met de controleschema's (tabel 6.2.2: CE heeft 
F = 2.71), is nogal hoog, daar Fo.95(3, 60) = 2.76. Dit betekent, 
dat de controleschema's in de vier condities niet allemaalleiden tot 
dezelfde matiging in de protestreacties. 

Ook de volgorde van de actiegroepen per controleschema en per 
fase (de BCE-interactie) blijkt mogelijk van invloed te zijn op de 
protesten. In de grafieken 6.3.2 en 6.3.3 zijn de gemiddelde som
scores van de protesten die in deze condities zijn gegeven, in beeld 
gebracht. Uit deze grafieken blijkt, dat als de proefpersonen in de 
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Tabel 6.3.1 Uitkomsten van de lineaire trendanalyse op de somscore van de 
protesten onder de condities 'instructie vertrouwen' en vier controle:schema's 

(n-= 12/per eel) 

variatiebron kwadt. df gem. F p 
so m kwadr. 

Binnen ppn. (lineair) 1670.19 96 

Q (6 blokken van 4 protesten) 
(lineair) 298.79 1 298.79 22.77 <O.OI 
AQ (A = instr. vertrouwen) 
(lineair) 0.33 0.33 0.02 n.s. 
CQ (C = controleschema's) 
(lineair) 160.89 3 53.63 4.09 <0~01 

AQC 55.89 3 18.63 1.42 n.s. 
Q x ppn. binnen groepen 
(lineair) 1154.29 88 13.12 

15.5 fasel fase2 

15.0 

14.5 

14.0 

13.5 

13.0 

12.5 

12.0 

":::·-·-·-· ........ ...... ........ _ 

........... C1 '·........,, ., ...... 
'""'"'----- .............. 

11.5 

11.0 

10.5 ··. 

10.0 · .. 

02 03 Os 06 

Grafiek 6.3.4 Gemiddelde protestscores in zes blokken van vier, gesplitst naar 
de vier controle-condities 
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eerste fase de milieuactiegroep spelen en in de tweede fase de 
buurtactiegroep (grafiek 6.3.2), dan treedt onder alle controle
schema's een matiging van de protesten in de tweede fase op. Dit 
leereffect is het grootst in de C3 -conditie. Als de proefpersonen 
echter in de eerste fase de buurtactiegroep spelen en in de tw~ede 
fase de milieuactiegroep (.grafiek 6.3.3), dan blijkt een groot leer
effect niet alleen in de c3 -conditie, maar ook in de c, -conditie. 

De gemiddelde somscore van de protesten in de C1 E1 -conditie 
van grafiek 6.3.2 is veel lager dan die van grafiek 6.3.3. Na toepas
sing van de t-toets, twee-zijdig op deze gemiddelden, blijkt de 
ui.tkomst significant: t = -2.37, bij df 22 is p < 0.05. Geen enkele 
andere vergelijking van de gemiddelden van de protesten tussen de 
twee grafieken levert een dergelijke significante uitkomst. De inter
pretatie van deze gegevens is, dat het oordeel van de proefpersonen 
over de buurt- en milieuproblemen nogal verschillend is geweest, en 
wel zodanig, dat in de C1 -conditie, waarin het individuele oordeel 
de protesten in hoofdzaak bepaalt, de buurtproblemen significant 
heftiger protestreacties ontvangen dan de milieuproblemen, althans 
in de eerste fase, wanneer nog geen ervaring met het resultaat van de 
protestreacties is opgedaan. 

Een andere methode om de invloed van de vier controleschema's in 
het verloop van de twee fasen te analyseren, bestaat uit de toepas
sing van een sequentie-analyse. De protesten die achtereenvolgens in 
de twee fasen zijn uitgebracht zijn ten behoeve van de sequentie
analyse ingedeeld in zes blokken van telkens vier protesten, dit zijn 
per fase drie blokken. Tabel 6.3.1 geeft de uitkomsten weer van de 
lineaire trendanalyse. 

Uit de analyse blijkt een hoofdeffect van de blokken, geheel in 
overeenstemming met het hoofdeffect, dat voor de twee fasen werd 
gevonden. Bovendien blijkt er een interactie-effect van de controle
schema's met de blokken te bestaan. Dit is een bevestiging van het 
CE interactie-effect, dat hiervoor in tabel 6.2.2 werd aangetroffen. 
Grafiek 6.3.4 brengt het verloop van de protesten in zes blokken 
van vier in beeld. Aan het begin van de eerste en tweede fase blijkt 
er weinig verschil tussen de protesten onder de vier controle
schema's. Vooral aan het begin van de tweede fase krijgt men de 
indruk dat de proefpersonen gemiddeld dezelfde protestheftigheid 
hebben uitgedrukt. Het verloop is echter zeer verschillend. 

De protesten die zijn gegeven onder het eerste controleschema, 
blijken toch ook onder invloed te staan van de reacties van de 
overheid. Het dempend effect van die reacties Iijkt in de C1 -conditie 
veel op het dempend effect in de c2 -conditie: de proefpersonen die 
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protesteerden onder deze twee controleschema's hebben hun pro
testen in het verloop van de twee fasen slechts weinig afgezwakt. 
Tussen de twee fasen bestaat echter een groot verschil in de gemid
delde protesten onder C1 en een tamelijk klein verschil in de 
gemiddelde protesten onder Cz • 

De invloed van de overheidsreacties is in de C3 - en C4 -conditie 
veel groter dan in de andere twee condities. De grafiek .toont 
duidelijk het tegengestelde effect van het ene schema, waarin slechts 
drie protesten worden beloond (C3 ) ten opzichte van het andere, 
waarin zes van de acht protesten telkens worden beloond (C4 ). 

Alleen in de c4 -conditie vindt een toename van de heftigheid van de 
protesten plaats. Dit geldt niet voor de gemiddelden tussen de twee 
fasen, maar wel voor het verloop van de protesten in elk der fasen 
afzonderlijk. 

Uitwerkt'ng 3c. Ook in deze uitwerking wordt een leereffect onder
zocht. In dit geval gaat het om de frequentie waarin bepaalde 
protesten zijn voorgesteld. De veronderstclling is, dat de meest 
beloonde (of minst gestrafte) protesten, met name in de tweede 
fase, het meest zullen voorkomen. 

Tabel 6.3.2 geeft een overzicht van de frequentie van de protes-

Tabel 6.3.2 Frequentie van de protesten onder de vier controleschema's in de 
eerste en tweede fase 

protest controleschema 

I 2 3 4 totaal 

fase fa se fase fase fase fa se fase fase fa se fa se 
I 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 35 66 28 30 34 29 25 30 122 155 
2 60 58 86 93 74 94 52 72 272 317 
3 53 51 63 59 91 127 67 57 274 294 
4 37 48 39 41 23 11, 51 31 150 131 
5 46 39 42 46 35 17 68 82 191 184 
6 24 13 14 10 13 7 12 4 63 34 
7 23 11 10 7 13 2 12 11 58 3I 
8 10 2 6 2 5 1 1 1 22 6 

totaal 288 288 288 288 288 288 288 288 1152 
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Tabel 6.3.3 Variantieanalyse op de gemiddelde protesten per probleem per 
eontroleschema en fase (n=12 per eel) in het geval van de milieu-aetiegroep 

variatiebron kwadr. df gem. F p 
so m kwadr. 

tussen proegpersonen 665.25 95 

c (= 4 controleschema's) 43.18 3 14.39 2.32 <O.IO 
E (= 2 fasen) 39.01 1 39.01 6.28 <0.05 
CE 36.86 3 12.29 1.98 n.s. 
residu tus~n ppn. 546.20 88 6.21 

binnen proefpersonen 2813.17 1056 

p (= 12 problem en) 56.18 11 5.11 1.98 <0.05 
CP 112.30 33 3.40 1.32 <0.10 
EP 55.17 11 5.02 1.95 <0.05 
CEP 92.04 33 2.79 1.08 n.s. 
residu binnen ppn. 2497.47 968 2.58 

Tabel 6.3.4 Variantiearnzlyse op de gemiddelde protesten per prableem per 
cantrolesehema en fase (n=12 per eel) in het geval van de buurt-aetiegroep 

variatiebron kwadr. df gem. F p 
so m kwadr. 

tussen proefpersonen 782.85 95 

C (= 4 controleschema's) 69.99. 3 23.33 3.30 <0.05 
E (= 2 fasen) 37.20 1 37.20 5.27 <0.05 
CE 54.12 3 18.04 2.56 n.s. 
residu tussen ppn. 621.55 88 7.06 

binnen proefpersonen 2008.08 1056 

p (= 12 problemen) 94.34 11 8.58 4.77 <O.Ol 
CP 64.40 33 1.95 1.08 n.s. 
EP 44.38 11 4.03 2.24 <0.05 
CEP 60.43 33 1.83 1.02 n.s. 
residu binnen ppn. 1744.74 968 1.80 
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ten onder de verschillende controleschema's in de eerste en tweede 
fase van het experiment. 

De grafieken 6.3.5 tot en met 6.3.10 brengen de data van tabel 
6.3.2 in beeld. Uit de tabel en de grafieken blijkt, dat over het 
geheel genomen onder invloed van cl het eerste protest relatief 
vaak is gegeven, onder invloed van C3 het derde protest en onder 
invloed van C4 het vijfde protest. De verschuiving van de frequentie 
van de protesten van fase 1 naar fase 2 geschiedt over het totaal 
genomen enigszins in het voordeel van de eerste drie protesten en in 
het nadeel van de laatste drie protesten. Per controleschema kunnen 
opnieuw zeer verschillende effecten warden geconstateerd. 

Onder invloed van C1 is de frequentie van het eerste en vierde 
protest in de tweede fase toegenomen, geheel volgens het belonings· 
schema. Onder invloed van C2 is in de tweede fase weinig verande
ring opgetreden ten opzichte van de eerste fase. Onder invloed van 
C3 vinden flinke verschuivingen plaats, vooral ten gunste van het 
tweede en derde protest en ten ongunste van de protesten 4 tot en 
met 8. In C4 blijken de protesten in de tweede fase een andere 
frequentieverdeling te hebben dan die in de eerste fase. De verschui
ving is echter geen gevolg van een demping van de intensiteit van de 
protesten, zoals in het algemeen voor de condities van de andere 
drie controleschema's geldt. Het lijkt er meer op, alsof de proef
personen die onder dit controleschema opereerden, in de tweede 
fase andere protesten op hun uitwerking hebben getoetst dan in de 
eerste fase. 

De data tonen aan, dat de proefpersonen in grate lijnen wel 
anticiperen op de reacties van de overheid. Wanneer deze reacties 
echter een keuze tussen protesten toelaten, dan blijken sommige 
protesten de voorkeur te genieten boven andere. Het staat nog ter 
discussie welke factoren daarbij van invloed zijn. Een van die 
factoren is mogelijk de aard van de problemen. 

Hypothese 1 veronderstelt, dat de aard van de problemen, waar
tegen geprotesteerd wordt, van invloed is op de keuze van de 
protesten. Hierboven bleek reeds uit de analyse van de data, dat de 
hypothese bevestiging vindt in dit experiment. Wij kunnen deze 
hypothese nu ook in relatie tot uitwerking c van hypothese 3 
onderzoeken. De veronderstelling wordt dan getoetst met behulp 
van variantieanalyse op de protesten, die per item zijn gegeven. 
Tabel 6.3.3 geeft de resultaten van de variantieanalyse op de protes
ten tegen de items van de milieu-actiegroep (herhaalde meting) en 
tabel 6.3.4 geeft de resultaten met betrekking tot de buurt·actie
groep. De analyse houdt rekening met de controleschema's, de fasen 
en de problemen als variatiebronnen. 
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De beide analyses tonen niet alleen de bekende hoofd-effecten 
van de controleschema's en de fasen, maar ook een hoofdeffect van 
de problemen. Er is ook een interactie-effect van de fasen met de 
problemen en van de controleschema's met de mi/ieuproblemen 
(p < 0.10). De analyse was juist met het oog op het effect van deze 
laatste interactie uitgevoerd. Het resultaat is niet erg bevredigend, in 
die zin, dat de data weinig steun geven voor de veronderstelling dat 
de problemen van invloed zijn op de protesten die relatief frequent 
onder de verschillende controleschema's worden gegeven. 

Het hoofdeffect van de problemen is intussen \Vel van belang. Het 
effect van de controleschema's en van de fasen is hiervoor reeds 
besproken. 

Het effect van de problemen bevestigt de uitkomsten uit de 
voorafgaande analyses ten behoeve van de toetsing van hypo these 1: 
in het geval van de milieuactiegroep blijken de verschillen tussen de 
gemiddelden van de protesten per item wat minder duidelijk te zijn 
clan de verschillen tussen de gemiddelden van de protesten tegen de 
buurtproblemen. De grafieken 6.3.11 en 6.3.12 brengen de volgorde 
van de gemiddelde protesten per item in beeld. 

In de opeenvolging van de items kunnen grofweg enkele groepe
ringen benoemd worden. De twee items van de milieuactiegroep, die 
de laagste gemiddelde protesten krijgen, betreffen tegenwerking van 
de overheid bij de toepassing van resultaten uit experimenten. De 
daarop volgende zes problemen (32 t/m 23) kunnen worden samen
gevat als items waarin . wens en . die bij de burgers en de actiegroep 
}even, door de overheid worden genegeerd. De milieuproblemen die 
zijn beschreven onder de itemnummers 25, 29 en 27 wijzen welis
waar wensen die bij de burgerij leven af, maar laten nog invloed van 
de actiegroep toe. Het probleem dat gemiddeld het hoogste protest 
krijgt, is een probleem dat niet meer opgelost of voorkomen kan 
worden: de actiegroep is te laat. Het hoge protest kan in dit geval 
niet geinterpreteerd worden als een poging de situatie te verande
ren. Hoge protesten tegen onoplosbare problemen hebben vooral 
een signaal-karakter: zij dwingen de mensen tot nadenken. 

Op dezelfde manier kunnen de buurtproblemen in groepen wor
den samengevat. De problemen waartegen gemiddeld het minst 
heftig is geprotesteerd, betreffen vooral 'buurt-stekeligheden': de 
buurt krijgt geen kindercreche, de pensionhoudster moet haar be
drijf opgeven etc. De volgende vier problem en ( 17 t/m 1) betreffen 
wensen uit de buurt, die worden genegeerd. De derde groep proble
men, waar heftiger tegen wordt geprotesteerd, betreft buurt
wensen, die zijn afgewezen. De hoogste gemiddelde protestscore 
gaat naar probleem 8, waarin een emstig ongeluk wordt vermeld, 
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dat op het moment van protesteren ook niet meer kan worden 
voorkomen. 

Uit deze vrije interpretatie blijkt, dat negeren van problemen 
door de overheid tot minder hoge protesten aanleiding geeft dan 
openlijk conflict, zoals blijkt uit het afwijzen van wensen. De 
problemen die aangeven, dat men reeds te laat is, ontvangen de 
hoogste protesten. Wellicht verleent factoranalyse op de intercorre
laties tussen de items over de protesten per item per actiegroep, 
steun aan deze interpretatie van de problemen. 

De factoranalyse !evert zowel voor de milieu-actiegroep als voor de 
buurtactiegroep vier componenten, die in totaal resp. 51 en 57% 
van de variantie verklaren (zie bijlage D.1.2). De ladingen van de 
items op de factoren zijn niet goed vergelijkbaar met bovenstaande 
interpretatie van de gemiddelde protestscores per item. Vooral de 
problemen van de milieu-actiegroep zijn moeilijk te groeperen. Uit 
het vooronderzoek bleek reeds dat deze items erg veel op elkaar 
lijken. Te verwachten valt, dat deze onderlinge overeenkomst er 
debet aan is, dat er weinig structuur in de items is aan te brengen 
met behulp van de protestreacties die op de problemen zijn ver
kregen. 

In de items van de buurtactiegroep blijkt meer structuur te 
worden aangetroffen. Om deze te kunnen benoemen, is een corre· 
latie berekend tussen de ladingen van de items op elk van d~ vier 
factoren en hun schaalwaarde op de schalen abstract-concreet, Vaag· 
duidelijk en belangrijk-onbelangrijk. De eerst factor correleert posi
tief met de schaalwaarden op de belangrijkheidsschaal (r =.51), 
hetgeen wil zeggen; hoe hoger het protest, hoe belangrijker het 
probleem. De derde factor correleert hoog met de concreetheid van 
de items (r = .53) en vierde factor correleert hoog met de concreet· 
heid en duidelijkheid van de problemen (resp. r = .59 en r = .65 ). De 
kans op deze uitkomsten over 12 items is p < 0.05. . 

In het geval van de milieu-actiegroep heeft alleen de vierde factor 
een significante uitkomst van de berekening van de correlatie· 
coefficienten tussen de factoren en de schaalwaarden. Deze corre· 
latie betreft de schaalwaarden op de schalen abstract-concreet en 
vaag-duidelijk (resp. r = .70 en r = .60). De vierde factor is daardoor 
te benoemen als een reactie op de concreetheid en duidelijkheid van 
de items. 

Uit de tot nu toe gevoerde analyses blijkt de invloed van de items 
op de protesten waarschijnlijk verklaard te kunnen worden door de 
belangrijkheid en de concreetheid van de items. Het is vooral met 
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betrekking tot de milieu-problemen moeilijk de structuur van de 
items te benoemen. In de formulering van de problemen is telkens 
sprake van een concreet probleem en van een relatie tot de over
heid. Deze beide componenten zijn niet in alle gevallen even duide
lijk omschreven. In het voor-onderzoek is vooral aandacht besteed 
aan het concrete probleem. Dit maakt het nu mogelijk de relatie van 
de abstractheid, duidelijkbeid en belangrijkheid van de problemen 
tot de protesten te onderzoeken. De relat£e tot de overheid, die in 
de items is aangeduid, wordt in het experiment doorkruist door de 
relatie tot de overheid, die uit de controleschema's blijkt. Uit de 
analyses blijkt de interactie tussen de controleschema's en de pro
blemen geen significant verschil in protesten te veroorzaken. Het 
'conflict-karakter van de problemen' is dan wellicht een aparte 
dimensie, waarvan de invloed in dit experiment niet kan worden 
aangetoond. 

6.4 HYPOTHESEN 4 EN 5 

In de voorafgaande paragrafen is onderzocht of en hoe de aard van 
de problemen enerzijds en de reacties van de overheid anderzijds 
van invloed zijn op de protesten die tegen de problemen worden 
gegeven. In de paragrafen 6.4 en 6.5 zal worden nagegaan of de aard 
van de proefpersonen ook van invloed is op de intensiteit van de 
protesten. 

De hypothesen 4 en 5 veronderstellen een positieve correlatie tussen 
kennis en attitude enerzijds en de somscore van de protesten ander
zijds. In tabel 6.4.1 zijn de correlatiecoefficienten weergegeven. De 
p-waarden hiervan zijn niet significant, zodat niet geconcludeerd 
kan worden, dat de data de veronderstelling van een lineair verband 
tussen kennis en attitude enerzijds en de intensiteit van de protesten 
anderzijds, steunen. 

In bijlage D.l.3 is de correlatiematrix opgenomen van de corre
laties tussen alle data van het experiment over de 96 proefpersonen. 
Uit deze matrix blijkt, dat de scores op de kennistest negatief 
geassocieerd zijn met de scores op de attitude pre- en posttest. Dit 
betekent, dat de houding tegenover actiegroepen van de proef
personen negatiever wordt, naarmate meer kennis van bestaande 
actiegroepen aanwezig is. Dit verband verdient nader onderzoek. 

Het is niet tegen de intui'tie, dat meer kennis tot een negatievere 
houding leidt, maar het zou onverstandig zijn uit het aangetroffen 
verband te concluderen, dat L TS-Ieerlingen die iets meer van actie-
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Tabel 6.4.1 Correlaties tussen de somscores van de protesten in de eerste en 
tweede fase en de scores op de kennistest en de attitude-pretest en -posttest 

score op de kennistest 
score op attitude-pretest 
score op attitude-posttest 

somscores protesten in: 

fase 1 fase 2 

.12 
-.05 

.02 

.15 

.04 

.02 

groepen weten daar dan ook in het algemeen negatiever tegenover 
staan. Immers, de proefpersonen hadden over het geheel maar 
weinig weet van het werk van actiegroepen. Meer kennis in dit 
verband betekent dus in feite een klein beetje meer kennis. Het is 
best mogelijk, dat veel meer kennis weer leidt tot een positievere 
houding ten opzichte van actiegroepen, zodat een curvilineair ver
band ontstaat tussen kennis en attitude t.o.v. actiegroepen. Hierover 
geven de data echter geen uitsluitsel. 

Uit bijlage D.1.3. blijkt voorts nog, dat de scores op de kennistest 
een positieve correlatie hebben met de schoolcijfers voor talen: 
naarmate de proefpersonen hogere cijfers voor talen hebben, weten 
zij ook meer van actiegroepen af. Een dergelijk verband wordt niet 
gevonden met de twee andere soorten schoolcijfers. 

De attitude ten opzichte van actiegroepen correleert positief met 
de cijfers voor praktijkvakken. Dit geldt zowel voor de pre-test als 
voor de posttest. Wellicht duidt dit verband op een praktische, 
probleem-oplossende orientatie, terwijl het verband tussen 'kennis' 
en talen-cijfers eerder wijst op de mate waarin de proefpersonen 
gefnformeerd zijn over problemen in de samenleving. 

Tenslotte is er ook een significante negatieve correlatie gevonden 
tussen de attitude volgens de pretest en de scores op de pre- en 
posttests voor het vertrouwen in de overheid. Dit betekent, dat 
proefpersonen met een positieve houding ten opzichte van actie-

, groepen, gemeten aan het begin van het experiment, tegelijkertijd 
aangeven, dat zij weinig vertrouwen in de overheid hebben. Dit is 
een plausibele combinatie van factoren. Na afloop van het experi
ment wordt dit verband niet meer gevonden. De verschillende 
ervaringen, die de proefpersonen in het experiment hebben opge
daan, hebben veranderingen in de attitudes doen ontstaan, die het 
eerder genoemde verband hebben gewijzigd. 
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6.5 HYPOTHESE 6 

In deze hypothese wordt gesteld, dat proefpersonen met een hoge 
score op de vijf pretests anders zullen protesteren dan proefper
sonen met een lage score op de pretests. Met andere woorden: 
proefpersonen met een positieve attitude ten opzichte van actie· 
groepen protesteren anders dan proefpersonen met een negatieve 
attitude. Dezelfde veronderstelling geldt voor proefpersonen, die 
een hoge mate van persoonlijke machteloosheid hebben en die een 
Iage mate van persoonlijke machteloosheid.hebben; proefpersonen 
die zeer machteloos tegenover de overheid staan en proefpersonen 
die zich niet machteloos tegenover de overheid voelen; proef· 
personen met veel en met weinig vertrouwen in de overheid; en 
proefpersonen met veel en met weinig kennis van actiegroepen. 

De pretests betreffen in totaal vijf kenmerken. Van elk van deze 
kenmerken is afzonderlijk nagegaan of verschillen daartussen van 
invloed zijn op de intensiteit waarmee de proefpersonen proteste· 
ren. 

Allereerst is onderzocht of tussen de proefpersonen, die onder 
verschillende controleschema's protesteerden, gemiddeld signifi
cante verschillen in scores op de pretests voorkwamen. De proef
personen zijn dus achteraf gecontroleerd op de mate waarin zij 
volgens hun persoonlijkheidsgegevens in de verschillende experi
mentele condities met elkaar overeenstemden of verschilden. In dit 
onderzoek zijn alleen de vier controleschema's als experimentele 
condities betrokken, omdat intussen gebleken is, dat de tweede 
gemanipuleerde factor: 'instructie vertrouwen', niet van invloed is 
geweest op de protesten. 

De toetsen zijn gedaan met behulp van de t-toets, twee-zijdig, op 
de testscores van de 24 proefpersonen per eel. 

De scores op de attitude-test bleken significant verschillend ver
deeld over de vier condities. De scores op de tests voor machteloos
heid persoonlijk (MP), machteloosheid t.o.v. de overheid (MO}, 
vertrouwen in de overheid (V) en kennis (K}, bleken tussen de vier 
condities geen enkele maal significant te ver~chillen. In dit geval zijn 
de proefpersonen per pre-test ingedeeld in drie groepen per eel, 
zoals aangegeven in tabel 6.5.1. De gemiddelden van de scores op de 
pretests per groep bleken tussen de controleschema's geen grate 
verschillen te vertonen (t·toets, twee-zijdig). 

Op de gemiddelde protestscores die volgens deze verdeling van de 
proefpersonen konden warden berekend, is varantieanalyse toege· 
past, in totaal dus vier maal (zie bijlage D.1.4). In deze analyses is 
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Tabel 6.5.1 Verdeling van de proefpersonen naar hun persoonlijkheidsgegey#ml 
over de vier controleschema's 

score pre-test controleschema 
(MO, MP, V, K) c, Cz c3 c4 

laag n=8 n=8 n=8 n=8 
midden n=8 n=8 n=8 n=8 
hoog n=S n=S n=S n=S 

de invloed van de volgende variatiebronnen onderzocht: de test
scores in de groepen laag, midden en hoog (een random factor), de 
vier controleschema's en de twee fasen (herhaalde meting). 

Uit de variantieanalyses blijkt, dat de controleschema's en de 
twee fasen telkens weer hun significant hoofd- en interactie-effect 
vertonen. Dze effecten zijn hiervoor reeds besproken. Het gaat nu 
om de mogelijke effecten van de persoonlijkheidsgegevens, en wel 
allereerst in interactie met de twee andere factoren, omdat de 
persoonlijkheidsgegevens geen gefixeerde factoren zijn (Winer, 1962). 
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Er wordt geen effect gevonden van de persoonlijkheidsgegevens, 
zoals zij zijn uitgedrukt in de MP1 -scores, noch in de M0 1 -scores, 
noch in de V 1 -scores. 

Er is wel een effect op de protestscores van de kennis die 
proefpersonen van actiegroepen hebben. Dit kan heel duidelijk 
aangetoond worden met behulp van de verschillen in de gemiddelde 
protesten in de eerst en tweede fase van het experiment tussen de 
proefpersonen met relatief veel, middelmatige en weinig kennis. 
Grafiek 6.5.1 geeft de verschillen tussen de gemiddelden weer. 

De analyse toont aan, dat in twee van de drie kennis-groepen, nl. 
die met veel en met weinig kennis, in de tweede fase een significant 
leer-effect optreedt. Men kan deze uitkomst alsvolgt interpreteren: 
Proefpersonen met weinig kennis zullen van actiegroepen niet veel 
meer verwachten dan dat zij protesteren met het doe! een verande
ring te bereiken, zoals ook in de introductie van het experiment is 
meegedeeld. Het accent ligt daarbij op de verandering. Hun succes 
kunnen zij afmeten aan het totaal aantal 'beloningen' dat ze van de 
overheid krijgen. Deze groep reageert daarom krachtig op de con
troleschema's van de overheid. 

Ook de groep met relatief veel kennis reageert sterk op de 
overheid. Zoals wij hiervoor zagen, is kennis negatief geassocieerd 
met de attitude ten opzichte van actiegroepen. Een negatieve atti
tude duidt vermoedelijk op een geringe waardering voor de heftige 
verschijningsvormen van actiegroepen. Daarom valt te verwachten dat 
ook deze groep het accent legt op het bereiken van een verandering 
en niet op het protesteren in welke vorm dan ook. · 

De groep met middelmatige kennis heeft een positievere attitude 
t.o.v. actiegroepen dan die met veel kennis. Deze groep zal veeleer 
het accent leggen op de middelen clan op de doeleinden van actie
groepen en dit komt in de meest intensieve protesten het duidelijkst 
tot uitdrukking. Met andere woorden: deze groep reageert minder 
op de controleschema's van de overheid dan op het beeld dat zij van 
actiegroepen heeft en in het experiment tracht te bevestigen. 

Deze interpretatie van de resultaten is overigens speculatief en 
leidt tot veronderstellingen die nader onderzocht moeten worden. 

De veronderstellingen vinden steun in de analyse van twee overigens 
gelijk verdeelde groepen proefpersonen met een gemiddeld 'lage' en 
'hoge' attitude-score. Zoals vermeld zijn de proefpersonen met hoge 
en lage attitude-scores niet gelijkmatig verdeeld over de vier con
trolecondities. Het bleek echter mogelijk in elke controleconditie 8 
proefpersonen met een gemiddeld hogere en 8 proefpersonen met 
een gemiddeld lagere attitudescore samen te voegen, die tussen de 
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controlecondities (C1 t/m C4 ) gemiddeld niet significant verschil
len. Bijlage 0.1.4.5 geeft de variantieanalyse op de gemiddelde 
protest-scores van deze groepen weer. Er is een significant :inter
actie-effect v.an de attitude met de twee fasen. Grafiek 6.5.2 brengt 
de data in beeld. Inderdaad blijken proefpersonen met een negatieve 
attitude ten opzichte van actiegroepen zich meer te voegen naar de 
reacties van de overheid dan proefpersonen met een positieve atti
tude. 

6~6 HYPOTHESEN 7 EN 8 

Oeze hypothesen veronderstellen een effect van het meedoen aan 
het experiment op de reacties op de posttests. Oit effect is onder· 
zocht met behulp van covariantieanalyse met de posttest als af· 
hankelijk variabele en de pretest als covariant (zie bijlage 0.1,5). In 
de covariantieanalyse is de invloed van de twee onafhankelijke 
variabelen uit het experiment onderzocht, nl. de 'instructie ver
trouwen' en de vier controleschema's. 

Er is geen effect van het experiment op de scores van de schalen, 
die de persoonlijke machteloosheid meten (MPz ), de machteloos-
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heid tegenover de overheid (M02 ) en het vertrouwen in de overheid 
(V2 ). 

Op de scores van de attitude post-test is wel een hoofd-effect van 
invloed van zowel de instructie vertrouwen, als de vier controle
schema's en ook nog een interactie-effect van deze twee factoren. 
Grafiek 6.6.1 geeft de gemiddelden van de testdata weer. Uit deze 
grafiek blijkt ook de zeer ongelijke verdeling van de proefpersonen 
naar hun attitude volgens de pretest over de experimentele con
dities. 

Uit de grafiek blijkt, dat de attitude op de post-test in alle 
condities lager is clan die op de pre-test, behalve in de conditie 
'instructie weinig vertrouwen' onder het eerste controleschema. De 
positieve attitude wordt dramatisch minder in de 'instructie veel 
vertrouwen' C3 conditie. De proefpersonen troffen hier blijkbaar 
in tegenstelling tot hun verwachtingen een intolerante overheid. Dit 
was echter nog wel een overheid, die op tenminste enkele protesten 
positief reageerde. Blijkbaar achtten de proefpersonen een actie
groep niet het geschikte instrument daarvoor, hetgeen zij in hun 
attitude tot uitdrukking brachten. 

Onder de instructie weinig vertrouwen neemt de attitude t.o.v. 
actiegroepen vooral af onder het tweede controleschema. De proef
personen in deze conditie troffen in overeenstemming met de in
structie een overheid die nooit meewerkte en als reactie op de harde 
protesten tegenwerkte. Zij hebben nu in hun oordeel over actie
groepen vermoedelijk de zijde van de overheid gekozen en zich 
afgevraagd of protesteren in actiegroepen wel tot de beste oplossing 
kan leiden. 

In het algemeen blijkt vooral onder het tweede en derde controle
schema de actiegroep een teleurstelling te zijn als middel om de 
beschreven problemen op te lossen, indien tenminste deze inter
pretatie van de daling in de attitudescores terecht is. 

Gemiddeld zijn de scores op de pretests voor alle onderdelen (MO, 
MP, V en A) hoger dan de scores op de posttest. Het verschil is 
echter alleen in het geval van de attitude-schaal significant. Het lijkt 
erop, dat het experiment geen goede propaganda voor actiegroepen 
is geweest. 

6.7 HET SUCCES BIJ DE OVERHEID 

De proefpersonen ontvingen na elk protest een reactie van de 
overheid, die in + 1, 0 of -1 was uitgedrukt. Deze overheidsreacties 
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werden doorlopend gesommeerd. zodat elke proefpersoon na elk 
protest wist wat zijn 'totaal', of zijn 'succes bij de overheid' op dat 
moment was. 

Het laagste succes is bereikt onder het eerste controleschema in 
de eerste fase en bedraagt -8. Het grootste succes is vele malen 
bereikt in de eerste en tweede fase onder de controleschetna's c3 en 
C. en bedraagt +9. 

Het succes bij de overheid correleert positief met de leeftijd van 
de proefpersonen en met hun schoolcijfers voor alle onderdelen: 
Talen, wis- en natuurkunde en praktijkvakken (zie bijlage D.l.3.). 
Naarmate de jongens ouder zijn en naarmate zij betere schoolpresta
ties leveren, bereiken zij meer 'succes' bij de overheid, d.w.z. dat zij 
voorzichtiger zijn geweest met het geven van heftige protesten. 

Er is ook een positieve correlatie tussen de scores op de attitude 
pre-test en het succes in de eerste fase. Dit verband is in de tweede 
fase niet meer significant. Dit positieve verband is in de tweede fase 
niet meer significant. Dit positieve verband tussen attitude en succes 
is in tegenspraak met het eerder gevonden verband tussen attitude 
en de somscore van de protesten (zie grafiek 6.5.2). Deze tegenstel
ling heeft echter een simpele verklaring. De groepen met e.en hoge 
en een lage attitude, die in grafiek 6.5.2 zijn weergegeven, betreffen 
overigens overeenkomstige groepen. De correlatie tussen attitude en 
succes betreft de scores van alle proefpersonen. Deze waren echter 
zodanig ongelijk verdeeld over de experimentele condities, dat 
proefpersonen met een hoge score op de attitude pre-test vooral 
voorkomen in de C3 en C4 -condities (zie grafiek 6.6.1 ). Vooral 
onder het vierde controleschema worden systematisch veel belonin
gen gegeven, zodat de correlatie tussen attitude en succes in feite 
een artefact van het experiment is. 

Het verband tussen attitude en succes is in de tweede fase niet 
meer significant. Dit resultaat steunt de eerder genoemde veronder
stelling, dat proefpersonen met een negatieve attitude na verl6op 
van tijd meer anticiperen op de overheidsreacties dan proefpersonen 
met een positieve attitude. In de C4 -conditie heeft dit verschil geen 
invloed op het succes, in de andere condities echter wel, zodat de 
correlatie over het totaal aantal proefpersonen in de tweede fase 
lager is dan in de eerste fase. 

Tenslotte is nog een poging gedaan het succes van een protest, 
uitgedrukt in +, 0 of -, te analyseren met behulp van het vooraf· 
gaande succes. Dit betreft een analyse van een·staps-relaties. 

Relaties waarin meer stappen zijn betrokken, kunnen niet goed 
onderzocht worden, omdat de controleschema's niet consequent 
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over beide fasen van het experiment zijn uitgevoerd. Immers om de 
controleschema's niet direct doorzichtig te maken, zijn per fase drie 
maal beloningen gegeven, die afwijken van het gebruikelijke schema. 
Dit betekent, dat in het eerste en tweede controleschema drie maal 
een kans op een + of een 0 bestaat (afhankelijk van de hoogte van 
het protest) die in de controleschema's C1 en C2 niet gegeven is. In 
C3 komt eenmaal de kans op een en tweemaal de ·kans op een 0 
voor, waar anders een + wordt gegeven en, afhankelijk van de 
hoogte van het protest, wordt driemaal een + of een 0 gegeven, 
waar anders een 0 of een wordt gegeven. In C4 tenslotte wordt 
eenmaal een - en tweemaal een 0 gegeven, waar anders een + wordt 
gegeven. 

Het succes onder de controleschema's en hun afwijkingen in 
relatie tot het voorafgaande succes is weergegeven in tabel .6. 7 .1. 
Deze tabel is afgeleid uit bijlage D.l.6, waarin ook de eerste protes
ten zijn opgenomen. De geobserveerde successen zijn per fase en per 
controleschema gegeven. Onder alle waargenomen frequentitts zijn 
de verwachte frequenties gegeven. De waarnemingen zijn met be
hulp van de chi-kwadraat getoetst. 

De verwachting van de frequenties is berekend op grond '[an de 
veronderstelling, dat elk van de acht protesten telkens een even 
grote kans had om gegeven te worden. De kans op een bepaalde 
eenstaps relatie wordt dan bepaald door de kans op een +' 0 of -
per controleschema, rekening houdend met de afwijkingen daarvan. 

Inmiddels is uit het onderzoek bekend, dat de proefpersonen, 
vooral onder invloed van de reacties van de overheid (het vooraf
gaande succes), een grote voorkeur vertonen voor de eerste vier 

. protesten. Het effect van het voorafgaande succes blijkt ook uit 
tabel 6. 7 .1. In alle condities, op een na, blijkt de neiging te bestaan 
steeds de hoogste beloningen te zoeken. 

De ene uitzondering komt voor in de C1 ,E 1 -conditie, de, eerste 
fase onder het eerste controleschema. Het was blijkbaar zeer moei
lijk om de hoogste beloningen onder dit controleschema te vinden 
(een 0 op het eerste en vierde protest). In de tweede fase: is het 
tenslotte toch gelukt. 

Uit de data ( tabel 6.3.2) blijkt, dat de proefpersonen ook onder 
de weinig gedifferentie~rde beloningsschema's c. en c4 frequenter 
de weinig krachtige protesten geven dan de zeer krachtige. In het 
experiment blijkt, dat op de keuze van de protesten de beloningen, 
de aard van de problemen en persoonlijkheidskenmerken van in
vloed zijn. De algemene neiging om weinig krachtig .te protesteren, 
kan echter ook als een vermijdings-effect worden gei"nterpreteerd. 
De proefpersonen waren imtners over het geheel genomen weinig 
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bekend met het verschijnsel protesteren in actiegroepen. Hun ge
brek aan ervaring kan hun voorkeur voor protesteren in overleg met 
de tegenpartij boven protesteren door middel van confrontatie 
verklaren. Deze veronderstelling verdient nader onderzoek. 

6.8 ENKELE CONTROLES OP DE RESULT A TEN 

De groep proefpersonen is samengesteld uit jongens in de leeftijd 
van 13 tot 17 jaar, die verschillende studierichtingen volgen. Het 
experiment vond plaats op twee verschillende tijdstippen. De groep 
jongens die in mei het experiment uitvoerde, is gemiddeld 9 maan
den ouder dan de groep jongens die in september aan het experi
ment meedeed. Tenslotte kreeg per zitting elk groepje een hood· 
schapper toegewezen. 

In deze paragraaf wordt onderzocht of het relatieve verschil in 
leeftijd, het verschil in studierichting en de verschillende boodschap
pers ook van invloed zijn op de hoogte van de somscores van 
protesten. 

Het leeftijdsverschil. Het onverwachte effect van de replicatie zou 
mogelijk toegeschreven kunnen worden aan het relatieve verschil in 
leeftijd van de jongens op de twee tijdstippen. Indien leeftijd een 
invloedrijke factor is, dan moet deze variabele ook werkzaam zijn 
binnen de replicatie-condities D1 en D2 • Dit kan worden gecontro
leerd door de proefpersonen in beide condities te verdelen in een 
groep 'ouderen' en een groep 'jongeren'. De 48 jongens van de 
meigroep (D1 ) werden daartoe verdeeld in een groep van 14- en 
15-jarigen (totaal 29) en een groep van 16- en 17-jarigen (totaa119); 
de 48 jongens van de septembergroep (D2 ) werden verdeeld in een 
groep van 13- en 14-jarigen (totaal22) en een groep van 15-, en 16-
en 17-jarigen (totaal 26). Van deze groepen werd de gemiddelde 
somscore van de protesten berekend over beide fasen van het 
experiment (zie tabel 6.8.1). De verschillen van de gemiddelden 
tussen de oudere en jongere leerlingen zijn volgens de t-toets, 
een-zijdig, niet significant, noch voor de meigroep, noch voor de 
septembergroep. Uit deze gegevens kan niet geconcludeerd worden 
dat het replicatie-effect veroorzaakt kan zijn door het relatieve 
verschil in leeftijd tussen de jongens. 

Het verschil in studierichting. Het is niet onmogelijk dat bepaalde 
persoonlijkheidskenmerken de keuze van verschillende studierich
tingen beinvloeden. Voorts kunnen verschillende persoonlijkheids-
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Tabel 6.8.1 Gemiddelde en standaarddeviatie van de somscore van de protesten 
van de twee leeftijdsgroepen 

fase mei-groep september-groep 
jongsten oudsten jongsten oudsten 
(n=29) (n=19) (n=22) (n=26) 

Ej x 45.24 42.47 n.s. 39.86 38.73 n.s. 
7.96 9.86 7.04 7.34 

E:~ x 38.69 38.95 n.s. 36.50 35.35 n.s. 
7.88 10.38 10.25 11.07 

Tabel 6.8.2 Gemiddelde en standaarddeviatie van de somscore van de protesten 
van leerlingen uit de metaal· en houtklassen 

fase mei-groep september-groep 
metaal hout metaal hout 
(n=l7) (n=l8) (n=I6) (n=l9) 

Et X 44.06 43.50 n.s. 40.37 37.74 n.s. 
s 9.92 8.17 6.64 8.30 

E2 X 35.23 39.61 n.s. 36.00 33.21 n.s. 
s 7.17 8.30 9.79 10.82 

kenmerken van invloed zijn op protestgedrag. Deze beide veronder· 
stellingen leiden samen tot de veronderstelling, dat de jongens uit de 
metaal-klassen tijdens het experiment mogelijk anders gereageerd 
hebben dan de jongens uit de hout-klassen. · 1 

Om deze veronderstelling te toetsen zijn de resultaten vergeleken 
van de leerlingen uit de twee verschillende klassen. Om de effecten 
van de replicatie en de twee fasen uit te schakelen, is de berekening 

. uitgevoerd over de mei- en septembergroepen afzonderlijk en voor 
elke fase van het experiment ( tabel 6.8.2). De berekening vah de 
gemiddelden is alleen uitgevoerd over de resultaten die zijn verkre
gen van proefpersonen die gewerkt hebben onder de eerste drie 
controleschema s. Dit is gedaan, omdat de leerlingen naar studie
richting zeer ongelijk over de vier controleschema's waren verdeeld. 
Door de C4 -resultaten buiten beschouwing te laten, kon zowel voor 
de mei-groep als voor de september-groep een redelijk gelijkmatige 
verdeling over de condities worden verkregen. 

De verschillen tussen de gemiddelden van de leerlingen uit de 
twee soorten klassen zijn niet significant ( t-toets, twee-zijdig); Op 
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grond van deze resultaten kan niet geconcludeerde worden, dat een 
van de twee soorten leerlingen krachtiger reagt:ert clan de andere. 

Invloed van de boodschappers. In elke zitting van het experiment 
werden drie groepjes gevormd, die ieder een boodschapper kregen 
toegewezen. De invloed van de boodschappers kan worden gecon
troleerd door de resultaten te vergelijken van de proefpersonen die 
onder leiding van verschillende boodschappers, maar overigens in 
vergelijkbare condities het experiment uitvoerden. 

In de experimentele opzet is gekozen voor een organisatie, waarin 
proefpersonen in de B1 -conditie (de volgorde van actiegroepen: 
milieu buurt) nooit dezelfde boodschapper hadden als de proef
personen in de buurt milieu volgorde (B2 , zie tabel 5.5.1). De 
resultaten van de proefpersonen uit de B1 -conditie, die onder lei
ding van een van de boodschappers stonden, zijn nu vergeleken met 
de resultaten van proefpersonen, die het experiment uitvoerden in 
overigens dezelfde condities, behalve de volgorde B2 en een andere 
boodschapper. Op deze manier kon de mogelijke invloed van de 
boodschappers twee aan twee worden berekend. Geen enkele van 
deze vergelijkingen gaf een significant resultaat voor de t-toets, 
twee-zijdig, op de gemiddelde protestscores. 

6.9 SAMENVATTING VAN DE RESULT A TEN 

(1) De aard van de problemen is van invloed op de gegeven protes
ten in die zin, dat tegen buurtproblemen meer geprotesteerd wordt 
op een wijze, waarbij de protesterenden zich persoonlijk inzetten, 
terwijl tegen milieu-problemen meer met behulp van instellingen 
wordt geprotesteerd. 

(2) Er bestaat alleen met betrekking tot de buurtproblemen een 
positief verband tussen de gemiddelde heftigheid van de protesten' 
en de concreetheid van de problemen. 

(3) De instructie van veel of weinig vertrouwen heeft geen invloed 
op de hoogte van de gemiddelde protesten in het experiment. 

(4) De reacties van de overheid volgens de vier controleschema's zijn 
van invloed op de gemiddelde heftigheid van de protesten. De 
condities waarin differentiele beloningen worden toegepast (C2 en 
c3 ) hebben een groter dempend effect op de protesten clan de 
condities die niet of nauwelijks discrimeneren tussen de protesten 
(Ct en C4 ). 
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(5) In de tweede fase wordt minder heftig geprotesteerd dan in de 
eerste fase. Dit effect is vooral te danken aan de vermindering van 
de heftigheid van de protesten onder het derde controleschema. 
Onder het eerste controleschema neemt de heftigheid van de prates· 
ten in de helft van de gevallen dramatisch af, nl. wanneer na de 
buurtprohlemen in de tweede fase de milieu·problemen worden 
gegeven. 

(6) Onder de eerste drie controleschema's neemt de heftighe~d van 
de protesten in het verloop van de fasen af, maar onder het vierde 
controleschema neemt de heftigheid van de protesten in beide fasen 
~~ ' 

(7) De proefpersonen anticiperen na enige tijd op de reacties van de 
overheid. Wanneer deze reacties een keuze tussen de protesten 
toelaten, dan genieten sommige protesten de voorkeur boven 
andere. Deze voorkeur wordt niet per controleschema bepaald door 
de aard van de prohlemen. 

(8) Er is geen verband tussen kennis en de gemiddelde heftigheid 
van de protesten noch tussen attitude en de gemiddelde heftigheid 
van de protesten. Er is wel een verband tussen kennis en attitude: 
de houding tegenover actiegroepen is negatiever naarmate de proef
personen over relatief meer kennis beschikken. 

(9) Proefpersonen met middelmatige kennis van bestaande actie
groepen protesteren gemiddeld heftiger dan proefpersonen met veel 
eit met weinig kennis van bestaande actiegroepen. Proefpersonen 
met veel en met weinig kennis protesteren in de tweede fase 
significant minder heftig dan in de eerste fase; dit is niet het geval 
voor proefpersonen met middelmatige kennis. 

(10) Proefpersonen met een positieve attitude ten opzichte van 
actiegroepen protesteren in de tweede fase heftiger dan proef
personen met een negatieve attitude ten opzichte van actiegroepen. 

(11) De scores op de pretests voor machteloosheid persoohlijk, 
machteloosheid tegenover de overheid, vertrouwen in de overheid 
en attitude ten opzichte van actiegroepen zijn gemiddeld hoger dan 
de scores op de posttest. Het verschil is alleen in het geval van de 
attitude-scores significant. 

(12) Succes bij de overheid correleert positief met de leeftijd van de 
proefpersonen en met hun schoolcijfers. 
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HOOFDSTUK VII 

DISCUSSIE 

In de voorafgaande hoofdstukken is protesteren opgevat als een 
vorm van communicatie, waarin een individu of groep, aangeduid 
als partij A, een beroep doet op een ander individu, of een andere 
groep, aangeduid als partij B, om de situatie te veranderen. A is niet 
bij machte zelf een verandering tot stand te brengen, maar A 
verwacht van B, dat B de situatie wel kan veranderen. 

In het eerste hoofdstuk van dit boek is een algemene doelstelling 
geformuleerd voor het onderzoek naar protesteren in actiegroepen. 
Het doel is niet alleen om de aard van de relatie tussen sociale 
problemen en de protesten daartegen te verkennen, maar ook om de 
mechanismen te bestuderen, die de oplossing van sociale problemen 
kunnen bewerkstelligen. 

De gerapporteerde onderzoekingen, zowel in de literatuur, als het 
veldonderzoek en het laboratoriumonderzoek, bevestigen de invloed 
van een aantal belangrijke factoren in de ontwikkeling van protest
gedrag. Zij kunnen worden samengevat als knooppunten in een 
beslissingsschema. Het gaat met name om de volgende factoren: 
- de aard van het sociale probleem; 
- de protestmogelijkheden; 
- de relatie tot de tegenpartij; 
- individuele kenmerken van protesterenden. 

De benoeming van deze factoren en van hun onderlinge relaties is 
te beschouwen a1s een start van het onderzoek, dat de oorspron· 
kelijke doelstelling poogt te bereiken. 

7.1 DE AARD VAN HET SOCIALE PROBLEEM 

Een van de hypothesen die in het laboratoriumonderzoek zijn 
getoetst, luidt dat verschillende soorten problemen tot verschillende 
soorten protesten aanleiding geven. De hypothese vindt weliswaar 
steun in de data, maar het blijkt nogal moeilijk de vraag te beant· 
woorden wat de verschillen tussen de problemen zijn, die tot 
verschil in intensiteit van de protesten leiden. 
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De resultaten van het veldonderzoek en het laboratoriumexperi
ment leiden tot de veronderstelling, dat tenminste vier kenmerken 
van het probleem van invloed zijn op de kans, dat geprotesteerd 
wordt en op de intensiteit van het protest. Dit zijn de volgende 
kenmerken: 

de 'nabijheid' van het probleem: de mate waarin het individu 
het probleem tot zijn persoonlijke problemen rekent; 

- de duidelijkheid van het probleem ofwel de 'verbale nabijheid': 
de mate waarin het individu weet waarover het probleem gaat; 

- de belangrijkheid van het probleem: de mate waarin het 
individu het probleem voor zichzelf, voor anderen of in het alge
meen van belang vindt; 

- het conflict-karakter van het probleem: de mate waarin het 
probleem bijdraagt tot conflict tussen twee partijen. 

Deze vier kenmerken van problemen zijn beschreven in termen van 
cognities van individuen over problemen. Nader onderzoek is nodig 
om inzicht te verwerven in het verband tussen deze cognities en de 
kans op en de intensiteit van protest tegen problemen. Met behulp 
van een evenwichtsmodel zoals Feather (1971) beschrijft, kt~nnen 
op dit gebied een aantal hypothesen worden geformuleerd. In dit 
model worden met betrekking tot cognities twee structuren onder
scheiden: een abstracte en een waargenomen structuur. De abstracte 
structuur verwijst naar het residu van ervaringen, de waargenomen 
structuur naar de onmiddellijke situatie. Abstracte en waarge
nomen structuren kunnen worden gedefinieerd in termen van de 
elementen die zij bevatten en van de relaties tussen deze elementen. 
Elementen kunnen persoonlijk en onpersoonlijk zijn en relaties 
kunnen een houding (evaluatie) of de nabijheid (associatie) betref
fen. Aangenomen wordt dat de abstracte structuur in balans is, 
d.w.z. de positieve en negatieve relaties tussen de elementen zijn in 
evenwicht. De waargenomen structuur kan afhankelijk van de ver
kregen iD;formaties in of uit balans zijn. Als de waargenomen struc
tuur uit balans is, dan bestaat er een structuur-discrepantie tussen 
de waargenomen structuur en de abstracte structuur en er ontstaat 
druk om de discrepantie op te heffen. Een van de mogelijke reacties 
op de structurele discrepanties is protest-gedrag. 

Het onderzoek naar de invloed van cognities over sociale problemen 
op de protesten daartegen, richt zich in het kader van onze pro
bleemstelling speciaal op de sociale problemen die ontstaan als 
gevolg van de toepassingen van de techniek. Met betrekking tot het 
voorbeeld dat in hoofdstuk 1 werd gegeven, zouden wij met behulp 
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van bovenbeschreven kenmerken de volgende veronderstellingen 
kunnen maken over de relatie tussen het milieu-bederf als gevolg 
van het toenemende autoverkeer en de kans op protest daartegen: 

Het milieu-bederf zal weinig protest oproepen als gevolg van de 
nabijheid van het probleem. De individuele auto-rijder draagt slechts 
weinig bij aan het totale probleem en daardoor zal hij het milieu
bederf door zijn eigen auto niet tot zijn meest persoonlijke pro
blemen rekenen. Het probleem zal over het algemeen ook niet 
duidelijk worden gevonden: de verspreiding van objectieve. gegevens 
over het milieu-bederf staat in een ongunstige verhouding tot de 
reclame voor auto's. Het milieu-bederf door auto's lijkt op korte 
termijn niet erg belangrijk voor de auto-rijder. Het protesteren tegen 
frequent auto-rijden zal leiden tot emstige conflicten tussen rijders 
en bestrijders. 

Met andere woorden: er is in dit geval weinig kans op protest, 
zoals in zoveel andere gevallen, waarin de mensen direct individueel 
voordeel hebben van een bepaalde ontwikkeling. Om die kans te 
vergroten, zal het probleem duidelijk gemaakt moeten worden, 
belangrijk en kritiek. Wellicht werkt het conflict-karakter van het 
probleem clan ook in het voordeel van de verandering van de 
situatie, omdat de protesterenden de rationalisaties reeds hebben 
geformuleerd, die de gedragsverandering moeten verdedigen. 

Deze veronderstellingen zijn speculatief, maar de moeite waard 
om onderzocht te worden. Ander onderzoek dat op dit gebied nog 
gedaan moet worden betreft onderzoek in het veld naar soorten 
problemen en de protesten die daartegen zijn gegeven, met name de 
beschrijving van het verband tussen protestgedrag en problemen die 
veroorzaakt zijn door de toepassing van technologische ontwik
kelingen. 

7.2 PROTESTMOGELIJKHIWEN EN HET SUCCES BIJ 
DE TEGENPARTIJ 

Protest kan op verschillende manieren tot uitdrukking worden ge
bracht, die varieren van een beleefde vraag tot een agressieve uit
barsting. Reckman (1971) beschrijft diverse vormen van sociale 
actie, die actiegroepen ter beschikking staan om hun protest tot 
uitdrukking te brengen. De keuze van de middelen is afhankelijk 
van het doel van het protest. Reckman laat er geen twijfel over 
bestaan, dat elke sociale actie een vorm van instrumenteel gedrag is. 
Ook zeer agressieve protesten zijn doelgerichte uitingen van A, hoe 
emotioneel geladen zij B ook mogen toeschijnen. A is daardoor in 
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hoge mate afhankelijk van B: B moet het doelgerichte karakter van 
de communicatie erkennen. lmmers, zolang B sociale acties of 
protesten slechts opvat als een emotionele reactie op een situatie, 
zal hij eerder trachten A te corrigeren dan de situatie te veranderen. 
Maar zodra B inziet datA's gedrag bedoeld is om verandering van de 
situatie te bewerkstelligen, zal B om meer protesten te vermijden op 
zijn minst de bron van A's gedrag onderzoeken (zie ook Turner, 
1969b). 

In het onderzoek, dat in de voorafgaande hoofdstukken is be
schreven, is protesteren eveneens per definitie opgevat als een vorm 
van instrumenteel gedrag. Het is niet noodzakelijk deze definitie in 
volgende onderzoekingen te handhaven. Het onderscheid dat Fris 
(1972} maakt met betrekking tot agressief gedrag is voor ons echter 
door onze orientatie op het sociale probleem niet zinvol. Fris 
onderscheidt immers instrumentele agressie van gelegenheidsagressie 
en van gehoorzaamheid (opvolgen van een bevel tot agressie). De 
laatste twee gedragsvormen staan per definitie meer onder invloed 
van de interactie tussen mensen dan onder invloed van een sociaal 
probleem. Doordat onze aandacht zich richt op de oplossing van 
sociale problemen, is protest bij gelegenheid of als uitvoering van 
een bevel van marginaal belang. Het is van groot belang of een protest 
door de t~g~npartij als instrumenteel of als emo#oneel gedrag wordt 
opgevat. 

Agressieve uitbarstingen zullen in het algemeen de meeste aandacht 
trekken. Ofschoon aandacht trekken voor een sociaal probleem 
voor sommige actiegroepen een doel op zich kan zijn, zou het toch 
verkeerd zijn te menen, dat actiegroepen uitsluitend gebruik maken 
van agressieve protesten. Uit het veldonderzoek bij de vertegen
woordigers van 28 actiegroepen bleken zeer · veel mogelijkheden 
benut te worden om protest tot uitdrukking te brengen. Zoals te 
verwachten valt, gebeurt dit niet door alle groepen op dezelfde 
wijze: sommige groepen zullen de voorkeur geven aan bestudering 
van het probleem en onderhandeling over het probleem; andere 
groepen leggen het accent op demonstraties en dwangmiddelen om 
het probleem opgelost te krijgen. 

Het is niet voldoende de verschillende vormen van sociale acties en 
protesten te beschrijven. De beschrijvingen moeten worden gevolgd 
door onderzoek naar de effecten van de acties in verschillende 
situaties. In onze studie is daartoe een begin gemaakt met het 
onderzoek naar de waardering van acht protestvormen (zie 5.3.2). 
Het onderzoek moet bier echter worden voortgezet. Immers, de 
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mechanismen die verandering van ongewenste situaties bewerkstel
ligen, worden in hoge mate bei"nvloed door de wijze waarop de 
tegenpartij de communicatie ontvangt. Het onderzoek op dit gebied 
zal rekening moeten houden met de aard van de problemen, waar
tegen wordt geprotesteerd en met de 'reputatie' van de groep die 
protesteert. In dit verband is ook de veronderstelling van belang, dat 
gei"nstitutionaliseerde groepen andere successen oogsten dan 
groepen-in-wording (Drukker en Muller, 1972). 

De resultaten van het laboratorium-experiment (zie 6.3) bevestigen 
de veronderstelling dat voorafgaande successen bij de overheid de 
aard van de volgende protesten van actiegroepen bepalen. Geconclu
deerd kon worden, dat het verloop van de intensiteit van het protest 
in de tijd onder invloed staat van voorafgaande successen bij de 
overheid. In controleschema 3 discrimineren de overheidsreacties 
tussen de protesten op duiddijke wijze. Onder dit controleschema 
namen de protesten over beide fasen steeds meer af. Deze invloed 
werd het drijvend effect van de overheid genoemd. Een dergelijk 
effect werd onder alle controleschema's alleen tussen de twee fasen 
gevonden: in totaal is de intensiteit van de protesten in de tweede 
fase veel minder dan in de eerste fase, maar alleen onder C3 is er 
sprake van een regelmatige teruggang van de protesten over het 
verloop van beide fasen. Het blijkt, dat de proefpersonen in de 
condities cl ' c2 en c4' waarin de differentiatie tussen de protesten 
veel minder duidelijk is, in de tweede fase 'voorzichtiger' zijn 
begonnen met protesteren dan in de eerste fase. Onder het vierde 
controleschema namen de protesten in beide fasen toe en onder de 
controleschema's cl en c2 is er gedurende beide fasen nauwelijks 
sprake van een afname in de intensiteit van de protesten. 

Dit resultaat leidt tot de veronderstelling, dat de tegenpartij 
slechts dan invloed op de protesten heeft, als zij duidelijk discrimi
neert tussen de gedragingen. Het ongedifferentieerd afwijzen en niet 
ingaan op de protesten houdt de eenmaal gekozen protestvorm in 
stand, terwijl het ongedifferentieerd ingaan op de meeste protesten 
leidt tot toename in de intensiteit van de protesten. Deze veronder
stellingen verdienen nader onderzoek. Zij zijn van groot belang voor 
de verwachtingen over het verloop van de acties in protestgroepen. 

De conclusie, dat de tegenpartij de actiegroep kan leren 'zich te 
gedragen', is de tegenpool van de vraag of de actiegroep de overheid 
kan leren te reageren. Deze relatie is in dit experiment niet onder
zocht, maar hij verdient zeker evenveel aandacht als zijn tegen
voeter. Er moet ook een verband bestaan tussen de reacties van de 
tegenpartij op de protesten en voorafgaande protesten van actie-
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groepen. De tegenpartij .kan er bijv. 'genoeg van krijgen' of de 
tegenpartij kan door de herhaalde protesten zich bijv. wat meer 
gaan bezighouden met het probleem en daardoor de protesten beter 
verdragen. In dit verband verdienen bijv. de volgende vragen nader 
ond.erzoek: Welke invloed hebben diverse problemen en protesten 
op de reacties van de overheid. Onder welke condities blijft een 
tegenpartij tolerant of intolerant? Wat is de invloed van de opvat
ting van een bepaald protest als een emotionele uitbarsting op de 
beoordeling van volgende protesten? etc. 

Protest is een mededeling van een niet vervuld verlangen. De volgen
de veronderstellingen gelden ten aanzien van de vervulling van het 
verlangen door de tegenpartij: Indien de tegenpartij het belang 
inziet, d.w.z. dezelfde normen en waarden ten opzichte van het 
probleem heeft als de protestgroep, zodat er sprake is van consensus 
over het probleem, clan is de kans op verandering van de situatie 
groot. Indien echter de tegenpartij de waarden van de protestgroep 
niet deelt, of ontkent, dan ontstaat een waarden-conflict. Volgens 
Druckman en Zechmeister (1970) is een dergelijk conflict in prin
cipe onoverbrugbaar. Uit het onderzoek van Deutsch en Krauss 
(1960) kan worden afgeleid, dat het bezit van 'wapens' in dit geval 
tot een oplossing kan leiden. Deze kunnen benut worden in een 
ruilovereenkomst of ten behoeve van het verkrijgen van een machts
overwicht. Tenslotte kan het waarden-conflict worden vermeden 
door te speculeren op andere waarden, door het accent te leggen op 
bijv. hulpvaardigheid in plaats van op rechtvaardigheid. (Pruitt, 
1972). 

Kortom, de keuze van de protestmogelijkheden wordt niet alleen 
door het probleem en door de actiegroep bepaald, maar ook door 
de kans op succes bij de tegenpartij. Er blijken verschillende 
mogelijkheden te zijn om de kans op succes te befnvloeden. Deze 
zullen in de toekomst door onderzoek moeten worden opgespoord 
en op bun effecten getoetst. 

7.3 INDIVIDUEN EN ACTIEGROEPEN 

In hoofdstuk 3 is een schema gegeven dat ten grondslag ligt aan 
twee empirische onderzoekingen die in de daarop volgende hoofd
stukken zijn gerapporteerd. Individuen en actiegroepen zijn daarin 
samengevat onder de term actiegroep-vorming. 

Toch (1965) geeft een schematische voorstelling van de wijze 
waarop individuen beslissen zich bij een beweging aan te sluiten. In 
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6nze onderzoekingen hebben wij ons nauwelijks bezig gehouden 
met het recruterings·vraagstuk. Wij hebben aangenomen dat actie
groepen voor individuen een middel vertegenwoordigen waardoor 
zij bepaalde problemen willen oplossen. Individuen en actiegroepen 
zijn met name in het laboratoriumexperiment aan elkaar gelijkge
steld: een individu beslist in het ~xperiment voor een milieuactie· 
groep en voor een buurtactiegroep. Door deze manipulatie stuiten 
we op een tweede probleem: verondersteld wordt, dat niet alleen de 
recrutering van invloed is op de ontwikkeling van de actiegroep en 
daardoor van invloed op de oplossing van sociale problemen, maar 
dat er ook een verschil is tussen protest van individuen en van 
groepen. In volgend onderzoek zal moeten worden nagegaan of er 
verschil is tussen de protesten die door individuen alleen en die door 
groepen worden gegeven. 

Een ander vraagstuk, waaraan onze onderzoekingen tot nu toe 
voorbijgaan, is de invloed van sociale facilitatie op het ontstaan en 
de ontwikkeling van actiegroepen en hun protesten. Het probleem 
zij hier slechts genoemd; het wacht nog op nadere uitwerking. 

Actiegroepen zijn een verschijningsvorm van sociaal gedrag van 
individuen. Uit het experiment bleek, dat de interacties met de 
overheid wel van invloed was op de protesten, maar dat zij aan de 
opvattingen van de proefpersonen, behalve de attitude, overigens 
niets veranderden. De opvattingen van de proefpersonen over hun 
machteloosheid en hun vertrouwen in de overheid bleken voorts 
niet van invloed op de wijze van protesteren. Deze conclusie geldt 
niet voor de kennis die de proefpersonen van actiegroepen hadden 
en ook niet voor hun attitude tegenover actiegroepen. 

Het experiment is niet zodanig opgezet, dat de invloed van 
persoonlijkheidskenmerken op het gedrag tot de gemanipuleerde 
variabelen behoorde. Er zijn enkele tests afgenomen om iets meer 
van de proefpersonen te weten te komen in de hoop daardoor 
mogelijk inzicht te verwerven in verschillen tussen protestgedrag. De 
tests over machteloosheid en vertrouwen blijken geen informatie 
toe te voegen aan de interpretatie van de resultaten. Dit gegeven 
leidt tot een aantal mogelijke conclusies, bijv.: 

(a) opvattingen over machteloosheid en vertrouwen zijn niet van 
invloed op protestgedrag; 

(b) de schalen die machteloosheid en vertrouwen meten, zijn 
ondeugdelijk; 

(c) de proefpersonen hadden voor het eerst te maken met actie
groepen, daardoor houden hun gevoelens van machteloosheid en 
vertrouwen geen verband met het kunstmatig protesteren in actie
groepen in het experiment. 
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Conclusie a is te algemeen en wordt weersproken door de literatuur 
(Gurin et al., 1969; Paige, 1971; Gordon, 1972). Conclusie ,b zal 
nader onderzocht dienen te worden, evenals conclusie c. 

In conclusie c wordt verwezen naar het rollenspel-karakt~r van 
het experiment. Het is waar, dat het experiment weinig realistisch 
was in de zin van 'werelds realisme', maar gezien de concentratie 
van de proefpersonen en hun opmerkingen achteraf, was er wel 
sprake van 'experimented realisme' (Aronson en Carlsmith, 1968). 
Er is veel kritiek op het gebruik van rollenspelen in experimentele 
opzetten. Tedeschi, Schlenker en Bonoma (1973) geven argumenten 
ter verdediging van 'spelen' als experimentele ontwerpen. De ~rach
tigste verdediging is, dat het naspelen van de werkelijkheid leidt tot 
hypothesen ten behoeve van een theorie over de werkelijkheid. Dit 
argument geldt in ieder geval voor de opzet van ons experiment. In 
het experiment worden nog geen hypothesen uit een theorie over 
protesteren in actiegroepen getoetst; de getoetste hypothesen zijn 
exploratieve hypothesen. 

De tweede hypothese van het experiment, die een relatie tussen 
protestgedrag en het vertrouwen in de overheid veronderstelt, vond 
geen steun in de data. Een verklaring hiervoor werd gezocht in het 
feit, dat de simpele instructie van veel of weinig vertrouwenin dit 
experiment een te zwakke manipulatie van deze factor is geweest. 
De proefpersonen kregen zoveel nieuwe informaties te verwerken, 
dat deze mededeling vermoedelijk niet voldoende tot hun is doorge
drongen. Bovendien ontvingen zij gedurende het experiment recht
streeks reacties van de overheid, die vermoedelijk veel meer indruk 
hebben gemaakt clan de opmerking over de overheidsreacties in het 
verleden. De factor vertrouwen zal in toekomstig onderzoek.nauw· 
keuriger de aandacht moeten krijgen, daar er toch allerlei aanwijzin
gen zijn dat deze factor in relatie staat tot de verschijningsvorm van 
protestgedrag. 

Het experiment heeft een onverwacht resultaat gegeven: het' effect 
van de replicatie. De jongens uit de mei-groep protesteerden gemid
deld heftiger clan de jongens uit de september-groep. De twee 
groepen verkeerden op school in zeer verschillende situaties: de 
mei-groep deed in die periode eindexamen, de september-groep was 
juist aan het laatste jaar begonnen. Voor de meeste jongens uit de 
mei·groep was het eind van hun school-carriere in zicht. Uit gesprek
ken bleek, dat de meesten op het moment van het experiment niet 
wisten, waar zij terecht .zouden komen. Het experiment vond dus 
plaats in e.en zeer spannende periode van hun leven, hetgeen van 
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invloed kan zijn geweest op hun toestand van activatie. Uit onder
zoek (Meuwese, 1972) is gebleken dat een verhoogde toestand van 
activatie leidt tot ernstiger vormen van agressie. Daar de jongens in 
september nog niet onder die druk verkeerden, valt te verwachten, 
dat zij minder geactiveerd waren en daarom minder heftig pro
testeerden. Deze speculatie leidt tot een probleemstelling voor 
nieuw onderzoek. Het is redelijk te veronderstellen, dat actie
groepen in verschillende situaties van stress (arousal) opereren. Het 
effect van de replicatie in ons experiment leidt nu tot de vraag wat 
de relatie is tussen stress, een toestand van verhoogde activatie, en 
protest. 

Tenslotte moet nog iets gezegd worden over de interpretatie van de 
relatie tussen kennis en attitude en attitude en protest (6.5). De 
relatie tussen kennis en attitude zou een curvilineaire relatie kunnen 
zijn, d.w.z. dat weinig en zeer veel kennis van actiegroepen leiden 
tot een positieve attitude, terwijl middelmatige kennis tot een 
negatieve attitude leidt. Deze veronderstelling verdient nader onder
zoek, vooral ook omdat dit verband van belang is voor de reacties 
die op het gedrag van actiegroepen worden gegeven. Zoals uit het nu 
volgende blijkt, zal ook in aanmerking moeten worden genomen of 
de attitudeschaal vooral het sociale oordeel over actiegroepen meet 
dan wel de persoonlijke betrokkenheid bij actiegroepen. 

De veronderstelling als gevolg van de resultaten die in 6.5 zijn 
besproken, dat een positieve attitude samenhangt met heftiger 
protesteren, is gebaseerd op de interpretatie van attitude als een 
individueel oordeel over het protestgedrag van actiegroepen. 
Rosnow, Holper en Gitter (1973) tonen aan, dat een pretest van 
invloed is op het gedrag in het experiment. Sherif et al. (1973) 
vinden verschil tussen persoonlijke betrokkenheid en het sociale 
oordeel als componenten van de attitude, die een verschillende 
invloed op het gedrag hebben. Tenslotte onderscheiden Ajzen en 
Fishbein (1973) attitude van normatieve variabelen als voorspellers 
van specifieke gedragingen. De normatieve overtuiging is evenals de 
persoonlijke betrokkenheid de beste voorspeller van specifieke ge· 
dragingen. Tussen beide begrippen is de volgende relatie denkbaar: 
de normatieve overtuiging is van invloed op de persoonlijke betrok
kenheid. Persoonlijke betrokkenheid is vervolgens weer van invloed 
op de keuze van sociaal ongewenst gedrag boven sociaal gewenst 
gedrag. 

Aansluitend aan deze redenering kan men veronderstellen, dat 
onze attitude-pretest de proefpersonen heeft geattendeerd op ver· 
schillende mogelijkheden van actiegroepen. De interpretatie is nu, 
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dat de proefpersonen die een hoge attitudescore behaalden, in feite 
hebben aangegeven, dat zij op een verschijnsel zijn geattendeerd, 
waarbij zij in de loop van de test persooonlijk betrokken geraakten. 
Dit had tot resultaat, dat de reacties van de overheid minder invloed 
hadden op hful protesten dan op die van de proefpersonen die een 
lagere attitude-score haalden en zich vermoedelijk minder bij actie
groepen betrokken voelden. Uiteraard verdient deze redenering 
nader onderzoek. 
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SUMMARY 

SOCIAL PROTEST AND SOCIAL ACTION 

In the Netherlands there are about 8.000 interest groups giving their 
attention to social problems; these groups are effective over longer 
or shorter periods and with varying frequency and intensity. 

This study focuses on protest behaviour as a function of, (a) 
social problems, (b) characteristics of the groups and (c) reactions 
to social protest in the past. Three methods of approach to this 
problem were used. 

(1) Study of literature. An initial study of the literature, dealing 
with social movements and aggression, led to the decision to use the 
stimulus-response (S-R) paradigm as a framework for the research 
programme. The stimuli being the perception of situations of rela
tive deprivation and the response being the protest behaviour. The 
response of an individual is determined by his activation and envi
romental stimulation. The consequences of protest influence future 
protest behaviour. 

(2) Field study. The purpose of this study was to determine the 
factors that influence the formation and development of various 
interest groups. 28 groups from 3 different fields of action were 
chosen for study: (a) community-action-groups; (b) groups pro
testing about enviromental pollution; (c) groups working for educa
tional change. 

The 'environment groups' appeared to react mainly to problems 
previously defined; education and community problems are often 
defined by those directly involved. The aim of all groups is to signal 
problems, to influence the actions of authorities and citizens, and 
to introduce alternatives in the process of problem solving and 
problem prevention. The degree of trust in the authorities appeared 
to be of influence on the action of the group. There was a great 
difference in the appreciation of and use of publicity. Successful 
action was indicated in terms of the realisation of projects, activa
tion of citizens and communication of the problem(s) to the general 
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public. The longer established groups were more frequently con
cerned with definite projects, while the newer groups had mainly 
the activation of citizens as their goal. Most nuclear group-members 
gave most of their free time to the activities of their group. 

(3) Laboratory experiment. The purpose of the experiment was to 
test 3 hypotheses: 

(1) different problems cause different kinds of protest; 
(2) trust in the authorities influences the kinds of protest; 
(3) protests are influenced by the reactions of the authorities to 

previous protest behaviour. 
The subjects were 96 pupils, with ages ranging from 13-18, from 

the Lagere Technische School in Oirschot. They protested, in turn, 
in the name of two interest groups, an 'environment group' and a 
'community group'. There were 12 problems for each group. Half 
the subjects were told they could trust the authorities, the other 
half were told they could not. The subjects received an immediate 
reaction from the authorities (represented by the experimenter) and 
this reaction was expressed as a score: 
+ 1 = your protest is accepted, change of the situation can be 
expected; 
0 = your protest is neither accepted nor rejected, we do not ,know 
what to do; 
-1 = your protest is rejected, the situation will not be changed. 

The subjects could choose one of eight protests for each prob
lem. The protests were presented in order of intensity. The reac
tions of the authorities were connected to the protests according to 
four 'control schemes'. The experiment was performed in two 
periods: in May and in September 1973. 

The factors were combined in a 2X 2X 4X 2 factorial design with 
one repeated measurement, because the subjects completed first the 
protests against the 12 problems of one interest group and then the 
other. The main dependent variable was the sumscore of the 
protests in each of the two phases. 

Tests for external control, trust in the authorities, attitude to
ward social action and knowledge about social action were used to 
obtain some personal information about the subjects. 

Hypotheses 1 and 3 were supported by the data. The instruction 
for the degree of trust in the authorities had no influence on the 
protests. With respect to hypothesis 3, the data demonstrated a 
significant reduction in the intensity of protests under the influence 
of the more differentiated of the control schemes. The data un
expectedly showed a significant influence of the replication factor, 

148 



which can perhaps be explained by the difference in stress in school 
between the periods of May and September. 

Subjects with a positive attitude toward social action reduced 
their protest-intensity less than subjects with a negative attitude. 
Subjects with relatively greater and lesser knowledge about social 
action protested less intensively and reacted more to the control 
schemes than subjects with a medium score on the knowledge test. 

The results were discussed with view to future research on protest 
behaviour. 

N.B. - I am acknowledged to Mrs. V. Hardy, B. ed., who corrected 
the English. 
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BIJLAGE A 

DE VRAGENLIJST VOOR HET 

VELDONDERZOEK 

Datum interview: 
Naam: 
Adres: •.... 

1- Naam, plaats en adres van de groep? Zijn er ook regionale 
afdelingen? 
2- (a) Wat zijn de algemene doelen van de groep? Zijn ze vaag of 
duidelijk? (b) Wat zijn de doelen die de groep op korte termijn 
probeert te bereiken? Zijn ze vaag of duidelijk? Zijn ze moeilijk of 
makkelijk bereikbaar? 
3- Betreft de problematiek een bepaalde categorie mensen? Bijv. 
uit een bepaalde buurt of van een bepaalde instelling. 
4 Wat is er in grote lijnen vooraf gegaan aan de oprichting van de 
groep? Bijv.: kunt U degebeurtenissen beschrijven die de aanleiding 
waren dat de mensen contact met elkaar zochten, zodat het pro
bleem een groepsprobleem werd? 
5 - Heeft zich een gebeurtenis voorgedaan waardoor het 'te gek' 
werd? 
6- (a) Als U de kwestie vanuit een officieel standpunt bekijkt, wie 
moet er clan beslissen over het probleem? (b) Hoe verloopt de 
behandelingsprocedure gewoonlijk? (c) Is daar kritiek op? 
7 - Kunt U in het algemeen wel vertrouwen hebben in het over
heidsapparaat? Of: wat moet er veranderen, zodat U de overheid 
kunt vertrouwen? 
8 - De belangen die U verdedigt, warden door de overheid anders 
beoordeeld clan U het doet. Hanteert U andere normen of gedrags
regels* dan de overheid? 

* Sociale norm: een schaal die bestaat uit categorieiin die een 
gebied definieren van aanvaardbare en niet-aanvaardbare hou
dingen en gedragswijzen voor de leden van de groep met betrekking 
tot zaken van belang voor de groep. 
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9 W at vindt U een goede oplossing voor het probleem van Uw 
groep? 
10 - (a) Waarom bent u in actie gekomen (b) Als U vergelijkt 
met vroeger, toen de groep nog niet bestond, vindt U dan dat bij 
Uzelf de normen veranderd zijn (misschien duidelijker geworden)? 
Of is vooral de situatie veranderd? 
11 - Zijn er mensen die profiteren van de toestand zoals die nu 
is? (Wat is de economische achtergrond?) Voor de gedupeerden, zie 
vraag 3. 
12- Hoe ligt het probleem emotioneel? Wie winden zich het meest 
op? Gaat men erop achteruit? Of krijgt men zijn zin niet? 
13- Is al eens eerder actie gevoerd over het probleem? Wanneer? 
Door wie? Met welk resultaat? 
14- Zijn altijd dezelfde mensen betrokken bij protesten of acties? 
Wat voor mensen zitten volgens U in protestgroepen? Bijv. sociaal 
bewogenen, deskundigen, politiek geinteresseerden, welgestelden 
etc. 
15 - Moet je een bepaalde persoonlijkheidsstructuur hebben om 
mee te gaan doen aan acties? Of: vind je bepaalde types sterk 
vertegenwoordigd in protestgroepen? Wat zijn dat voor types? 
16- Wat is er bekend van het probleem bij het publiek? 
17- Wat kan de betrokkene ervan weten? En de overheid? En de 
toeschouwer? 
18 - Heeft kennis van het prohleem ook aansluiting bij. de actie, of 
het protest tot gevolg? Zijn er veel of weinig mensen die zich 
aansluiten? Is de actiebereidheid sterk of zwak? Is aansluiting afhan
kelijk van succes van de actie(s)? 
19- Is het probleem acuut, slepend, of beide? 
20- Zijn de mensen nu kritischer dan vroeger? Waar blijkt dat 
uit? Wat is de oorzaak: opvoeding, scholing, kortere werktijden etc. 
21- Hoe ziet Uw organisatie eruit? 

ja ne en hoeveel 

con tribu tie· betalers 
sympathisanten, donateurs 
adressenbestand 
abonnees op Uw blad 
actieve deelnemers 
niet·actieve deelnemers 
kernleden 
betaalde krachten half-time 
betaalde krachten full-time 
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22 Wat is de gemiddelde leeftijd van de grote groep? Tot 30 jaar 
(aantal of %), van 30 tot 45 jaar (aantal of %), ouder dan 45 jaar 
(aantal of%). 
23- Wat is de leeftijd van de kemgroep-leden? Vindt U de kem
groep een soort elite-club? Om welke redenen? 
24- Hoe is de groep tot stand gekomen? Wie heeft met wie contact 
gezocht? 
25 - Hoe is aanvankelijk uitdrukking gegeven aan het probleem: 
wie heeft de eerste 'manifesten' of 'blauwdrukken' geschreven? Is er 
een 'actie-taal' ontstaan? 
26 - Hoe is de probleemstelling (het manifest, de blauwdruk) aan
vankelijk verspreid: op welke manier is er publiciteit aan gegeven? 
Wanneer? (in welke fase van de actie). 
27 - Is er reactie van de buitenwereld op die eerste publicaties 
gekomen? Wat voor reactie? 
28- Heeft de actie een ideologische basis: 'rechten van de mens' of 
'democratische principes' of 'welzijn gaat boven welvaart'? 
29- Wanneer is de ideologische basis voor het eerst besproken? 
(in welke fase van de actie). Wie heeft hem vooral geformuleerd? 
(Uzelf?) 
30- Wie doen aanvankelijk het meeste werk voor de actie? Is dat 
nu anders? 
31- Is er een vorm van werkverdeling? Hoe ziet die er uit? Wie zit 
de bijeenkomsten voor? Hoe is dit zo ontstaan? 
32- Wordt er door iemand of iets druk uitgeoefend op de organi
satievorm? Bijv. door de gekozen actievorm of door de betrokkenen 
zelf (voorkeur voor ordening). 
33 - Heeft de erkenning van het probleem gevolgen voor de 
mensen? Bijv. dat zij vervreemd raken van hun oude omgeving, zich 
niet meer thuis voelen of conflicten krijgen? 
34 - Hoe reageert de omgeving en de niet-betrokken buitenwereld 
op het ontstaan van de beweging? (a.Is de omgeving tenminste 
r_eageert). Hoe reageert men nu (later)? 
35- Wanneer beginnen de mensen zich aan te sluiten? En weg te 
lopen? 
36- Wanneer presenteert zich de groep als actiegroep (werkgroep 
etc.)? Is er dan al veel gebeurd in de groep? Hoe gebeurt het, 
tegenover wie? 
37- Heeft de groep een programma? Hoe ziet het eruit? (Tekst 
meevragen) 
38- Is er een comite of een bestuur? Hoeveel mensen zitten erin? 
39- Volgt de groep een bepaalde strategic? Staat die ook in het 
programma? (Een strategic is de methode om het programma te 
realiseren en aanvaard te krijgen.) 
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40 - Is er een speciaal contactorgaan? Sinds wanneer? Wie verzorgt 
het? 
41 - Is er in de loop van de tijd iets veranderd aan de organisatie, 
het programma, het comite (kemgroep, bestuur), de strategie, de 
communicatie? 
42- Hoe verloopt de interne communicatie? Telefonisch, (huis)
bezoeken, vergaderingen, per brief, drukwerken? 
43- Welke contacten met de buitenwereld zijn er? Persoonlijke, 
per brief, pamfletten en plakacties, de pers, radio; televisie, 
lezingen? 
44 - Vindt de groep publiciteit belangrijk? 
45 - Wat wil men bereiken: wil men vooral het beleid befnvloeden 
of wil men vooral de publieke opinie wijzigen'l Of beide? 
46- Waaraan toetst men de actie: in welk geval vindt U hem 
geslaagd en in welk geval niet? Is dat duidelijk vastgelegd? Is ieder
een het erover eens? 
4 7 - Zijn de maatstaven voor succes in de loop van de actie ver
schoven? In welke richting? 
48- Zijn de concrete doeleinden al eens veranderd? (andere plan
nen ontstaan, andere accenten gelegd?) 
49- Hoe is de verwachting van het succes? 
50 Hoe is de samenhang in de groep: is het een hechte groep voor 
iedereen of alleen voor enkele actieven; of is het in hoofdzaak een 
papieren groep? 
51 - Hebben bepaalde gebeurtenissen soms tot meer samenhang 
geleid? Welke? Wanneer (in welke fase)? 
52 - Is uw houding tegenover het gezag veranderd door de acties? 
53 - Hanteert U nog dezelfde normen als vroeger, voor de acties; of 
bent U daarin ook veranderd? 
54 - Ziet U voor Uzelf meer of minder mogelijkheden dan voor de 
acties? (Beoordeelt U Uw eigen capaciteiten nu gunstiger of ongun
stiger, resp. heeft U soms relaties gekregen die Uw mogelijkheden 
verruimen of beperken?) 
55 - Is Uw houding tegenover de groep in de loop van de tijd 
veranderd? 
56- Is de sainenstelling van de groep veranderd? 
57 - Is er een verandering geweest van invloed op de groep en op de 
acties door bepaalde personen? 
58 - Hoe reageert U zelf op slagen of falen van de acties? En de 
groep? 
59 Heeft de groep contacten met de overheid? (a) Zo ja, tussen 
wie en wie? Hoe verlopen ze? (b) Zo neen, is datjammer? 
60- Heeft de groep contacten met politieke partijen? (a) Zo ja, 
tussen wie en wie? Hoe verlopen ze? (b) Zo neen, is dat jammer? 
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61 - Heeft de groep nog andere contacten naar buiten (bedrijven, 
instellingen zoals scholen, kerken etc.)? (a) Zo ja, tussen wie en 
wie? (b) Zo neen, is dat jammer? 
62 - Met wie werkt de groep veel samen? (Andere actie- of werk
groepen bijv.) 
63 - Met wie heeft de groep 'ruzie'? 
64- Hoe reageren de betrokkenen op samenwerking/conflict met 
anderen? 
65 -Wat is de rol van de publiciteitsmedia? Zijn ze neutraal, kriti
serend, steunend, negerend? Worden ze opzettelijk bij de acties 
betrokken? 
66 -1s <~r sprake van pressiegroepvorming? D.w.z. heeft de groep 
nadrukkelijk de bedoeling de besluitvorming continu te bei'nvloe
den? 
67- Kunt U gebeurtenissen aanwijzen die acties van de groep 
uitdagen of ~itgedaagd hebben? (Eventueel tekst erover vragen). 
68 - Kunt U gebeurtenis~en aanwijzen die acties tegen de groep 
oproepen of dat hebben gedaan (reacties)? 
69 - Tracht de actiegroep haar werkwijze aan te passen aan die van 
de 6verheid (of politieke partijen of andere instellingen)? Bijv. door 
er een politieke kleur of draai aan te geven om het programma er 
door te krijgen? 
70 - Of passen de anderen zich aan de strategie van de actie 
aan? (Of is het een soort tweetraps-raket?) . 
71 - Hoe kan men zich aansluiten bij de actie of bij de groep? Is er 
sprake van ledenwerving? 
72- Hoe is het verloop? Komen er mensen terug? 
73- Zijn er speciale gedragsvormen in de groep ontstaan: tutoye
ren, eigen taalgebruik, kleding, speldjes, haardracht etc.? 
74- Zijn er ook veranderingen opgetreden in het gedrag, de regels, 
toetreding tot de groep? 
7 5 - Zijn er mensen lid van meer dan een protestgroep of be
weging? 
76- Kost de groep U veel tijd? Hoeveel? 
77- Zoudt U Uw groep ook actiegroep willen noemen? Wat ver
staat U onder een actiegroep? 
78- Wat noemt U resultaten van Uw groep? Positieve en negatie
ve? 
79 - W elke factoren zouden ertoe leiden dat de groep ophoudt te 
bestaan (zichzelf ontbindt, verdwijnt, ontbonden wordt)? 
80- Is er aanleiding zoiets te verwachten?- Heeft U nog opmer
kingen?- Kunt U voorbeelden van Uw blad, notulen van een 
vergadering of andere vormen van informatievoorziening ter be
schikking stellen van het onderzoek? 
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BIJLAGE B 

IN T R 0 DUCT I E EN WE R KW IJ Z E VAN HET 

EXPERIMENT 

B.l.l DE INTRODUCTIE VAN HET EXPERIMENT 

De groep sociale psychologie van de Technische Hogeschool Eind
hoven houdt zich bezig met onderzoek naar de invloed van de 
technische ontwikkeling op het gedrag van de mensen. De afgelopen 
jaren hebben we kunnen constateren, dat de mensen steeds meer 
protesteren tegen de zogenaamde welvaartsmaatschappij. Onze wel
vaart hebben we voor een groot deel te danken aan de ontwikkeling 
van de techniek. De mensen protesteren niet tegen die technische 
ontwikkeling, maar wel tegen het gebtuik ervan. 

Deze situatie roept een aantal vragen op. Bijvoorbeeld: hoe 
ontstaat dit protest? - wie beginnen ermee en wie nemen het 
over? wat is het resultaat? etc. 

Het doel van protesteren is de tegenpartij zo te bei'nvloeden, dat 
de bestaande situatie ten gunste van de eigen partij wordt gekeerd. 
Hoe dat gebeurt, kunnen we het beste in de werkelijkheid onder
zoeken. Maar dat betekent een erg omvangrijk, moeizaam en lang
durig onderzoek. We kunnen ook op een andere manier deze 
bernvloedingsprocessen onderzoeken. Daarvoor hebben we een aan
tal mensen nodig die ons willen helpen. We maken dan als het ware 
een verkleind model van wat zich in de werkelijkheid afspeelt en de 
mensen die ons helpen, geven aan hoe zij vinden dat het model het 
meest in overeenstemming met de werkelijkheid is. 

Het gaat niet om een concreet technisch model, waar je aan kunt 
sleutelen, maar om een model op papier, dat nog het meeste lijkt op 
een soort brief-wisseling. - Voor een experiment met dit model 
vragen wij nu jullie medewerking. 

De werkwijze is als volgt. We hebben twee partijen: een actie
groep en de overheid. Verder hebben we een aantal situaties uit
gezocht, die in het dagelijkse )even echte problemen zijn, waartegen 
actiegroepen ook werkelijk protesteren. De bedoeling is nu, dat de 
actiegroep protesteert tegen de situaties en dat de overheid reageert 
op het protest. Wie tot welke partij behoort en hoe het verder 
precies gaat, zullen we straks wel zien. 
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Voordat we met ons model gaan werken, hebben we namelijk 
eerst nog wat gegevens van je nodig. Immers, om iemands protest of 
zijn reactie op een protest te kunnen begrijpen, moet je ook iets van 
zijn mening over verschillende zaken afweten. We hebben een·aantal 
vragen opgesteld en verzoeken je nu die vragenlijsten eerst in te 
vullen. 

B.1.2 INSTRUCTIE VAN DE WERKWIJZE 

Werkw£jze Je bent nu lid van een actiegroep. In ons model 
betekent dat, dat je nu gaat protesteren tegen een aantal situaties. 
Elke situatie staat beschreven op een apart vel, dat we voor het 
gemak 'protest-formulier' noemen. 

De protestformulieren worden je gebracht door een boodschap
per. Zodra het formulier binnen is, begin je te lezen. Lees de 
situatie, waartegen je gaat protesteren goed door. 

Onder de situatiebeschrijving staan verschillende manieren waar· 
op jij je protest tot uitdrukking kunt brengen. In totaal zijn er acht 
mogelijkheden waarop je kunt protesteren. Lees die mogelijkheden 
ook goed door en beslis dan wdk soort protest op de situatie moet 
WQrdengegeven. 

In dit model beslis jij dus welke methode jouw actiegroep zal 
gebruiken om de overheid tot andere, hopelijk betere, gedach~en te 
brengen. Je beslissing geef je op het formulier aan door een en niet 
meer dan een hokje aan te kruisen, namelijk het hokje dat v~or de 
protestvorm staat, die jij hebt gekozen. 

Vervolgens komt de boodschapper het formulier ophalen. Hij 
brengt het formulier naar de overheid. De overheid omcirkelt een 
van de drie mogelijke reacties, die de overheid op het protest kan 
geven .. 

De boodschapper brengt het formulier bij je terug en geeft je 
meteen een nieuw formulier. Op het nieuwe formulier staat de 
volgende situatie beschreven, waartegen jouw actiegroep zal protes
teren. 

In totaal krijg je twaalf formulieren voor iedere actiegroep, waar· 
aan je meedoet. - Om even te wennen aan het model, zullen we 
eerst met een paar formulieren oefenen. 

Waarschuwing. Er is tijdens het werk geen overleg toegestaan, 
noch met de overheid, noch met de boodschappers. Als er nog 
vrageb zijn, clan kunnen ze nu gesteld worden. In ieder geval zullen 
we na afloop ook nog uitvoerig over alles praten. Zijn er nog 
vragen?- Goed, dan beginnen we. 
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B.2.1 INTRODUCTIE VAN DE MILIEU-ACTIEGROEP 

Actiegroep I- Je bent nu lid van een landelijke actiegroep voor 
Natuurbehoud en Milieubeheer. Deze landelijke actiegroep ter be
scherming van het leefmilieu in Nederland is ontstaan in het natuur· 
beschermingsjaar 1970 (N 70). 

De groep komt niet alleen op voor natuurbehoud, maar ook voor 
de rechten van de mensen op een leefbare omgeving. Daaronder 
wordt bijvoorbeeld verstaan: goede woningen, schone lucht en 
schoon water. 

De groep protesteert tegen het verkeerd optreden van de mens in 
het landschap. De groep protesteert ook tegen de afvalproduktie 
van de industrie, die het milieu bederft. De groep protesteert tegen 
de overheid wanneer deze tekort schiet en geen maatregelen treft 
om onze natuur te behouden en om een goed milieu-beheer tot 
stand te brengen. 

Kortom, de actiegroep zet zich in voor de oplossing van grote en 
kleine milieu-problemen in ons land. Daartoe getroosten sommige 
mensen zich grote opofferingen. Maar er kan alleen iets worden 
bereikt, als de overheid medewerking wil verlenen. 

Tot nu toe geven de reacties van de overheid de actiegroe 
weinig* vertrouwen, dat er aan de milieu-problemen m Ne 
serieus aandacht zal worden besteed. ··· 

J e bent nu lid van deze actiegroep en je gaat nu uit naam van 
deze groep protesteren. 

* In de helft van de gevallen stand 'veel' in plaats van 'weinig' afgedrukt. 

B.2.2 INTRODUCTIE VAN DE BUURT-ACTIEGROEP 

Actiegroep A Je bent nu lid van een Buurt-actiegroep. Je bevindt 
je in een oude wijk. De huizen zijn over het algemeen huurhuizen; 
de gemeente is eigenaar van meer dan de helft van de huizen. De 
meeste huizen zijn de laatste tien jaar van buiten niet meer opge
knapt, zodat het straatbeeld een verwaarloosde indruk maakt. 

Een van de vrouwen uit de buurt is werkster op het kantoor van 
een aannemer, dat ook in deze buurt is gevestigd. Op een avond ziet 
de vrouw een brief van de gemeente op het bureau van de aannemer 
liggen. Zij leest daarin, dat de aannemer het pand moet verlaten, 
omdat het voor de sloop is bestemd Zij schrikt enorm van het 

165 



bericht en gaat in de buurt informeren waarom er in deze buurt 
gesloopt moet worden. · 

Van het een komt het ander en tenslotte blijkt, dat de gemeente 
de buurt de laatste jaren opzettelijk heeft verwaarloosd, omdat 
volgens een bestemmingsplan van 1963 de wijk tegen de grond zal 
gaan om plaats te maken voor een nieuwbouw-project. Het gevolg 
voor de buurtbewoners is, dat iedereen zal moeten verhuizen. Een 
stuk historie van de stad zal vemietigd worden. 

De buurt heeft nu een actiegroep opgericht met als doel te 
protesteren tegen het plat-leggen van de hele wijk. De actiegroep 
komt op voor de rechten van de mensen in de buurt op betaalbare 
woningen, behoorlijk onderhouden huizen en meer Ieefbaarheid van 
de buurt in de vorm van groenvoorzieningen, postbussen, telefoon
cellen, behoorlijke verkeersregelingen etc. 

Kortom, de actiegroep wil helpen de problemen van de buurt en 
van de buurtbewoners op te lossen. Daartoe getroosten sommige 
mensen zich grote opofferingen. Maar er kan alleen iets worden 
bereikt, als de gemeente medewerking wil verlenen. 

Tot nu toe geven de reacties van de gemeente de actiegroep 
weinig* vertrouwen, dat er nog iets voor de buurt zal wocden 
~daan. 

Je bent nu lid van deze actiegroep en je gaat nu uit naam van deze 
groep protesteren. 

* In de helft van de gevallen stond 'veel' in plaats van 'weinig' afgedrukt. 

B.3.1 EEN PROTESTFORMULIER VOOR DE 
MILIEU·ACTIEGROEP 

U leest in de krant, dat er materialen ontwikkeld zijn die bijzonder 
geschikt zijn om lawaai en warmte in de gewone huizenbouw te 
isoleren. U heeft de overheid verzocht deze materialen vooral in de 
gesubsidieerde woning-wet woningen toe te passen: het onderzoek 
naar deze materialen is immers ook door de overheid gesub
sidieerd! Het ministerie van Volkshuisvesting antwoordt U, dat de 
woning-wet is gericht op leniging van de woningnood en niet voor· 
ziet in bijzondere toepassingen van wetenschappelijk onder
zoek. - Uw aktiegroep protesteert tegen deze situatie alsvolgt 
(s.v.p. een protestvorm aankruisen): 
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0 Een brief over de kwestie aan het ministerie schrijven. 
0 Uw eigen oplossing voor het probleem bij de betreffende beleids

instanties in discussie brengen. 
0 Persoonlijk contact zoeken met enkele ambtenaren die een be

langrijke invloed op de beslissing in deze kwestie hebben. 
0 Tweede-kamerleden overhalen de kwestie door de volksvertegen

woordiging te laten beoordelen. 
0 Een snelle handtekeningen-actie voeren op een open brief aan de 

minister. 
0 Een demonstratie houden, die het verkeer een paar uur stillegt. 
0 Enkele woning-wet woningen, die binnenkort opgeleverd zullen 

worden, bezetten. 
0 Hoge ambtenaren van het ministerie bedreigen met bommen. 

Reactie van de overheid: 
Uw protest wordt geaccepteerd. De aannemersmaat
schappij van een hoogbouwproject in Woerden krijgt 
opdracht een proef te nemen met de toepassing van de 
nieuwe materialen. 1 punt 
Uw bezwaren worden erkend, maar op het ogenblik kan 
niemand iets voor U doen. 0 punten 
Uw protest wordt afgewezen. Op Uw voorstellen zal niet 
worden ingegaan. -1 punt 
Uw totaal ... punten 

B.3.2 EEN PROTESTFORMULIER VOOR DE 
BUURT-ACTIEGROEP 

De straten in Uw buurt zijn overvol. De voetgangers worden er 
dagelijks in gevaar gebracht. U heeft de gemeente herhaaldelijk 
verzocht iets aan de regeling van het verkeer in Uw buurt te doen, 
maar zonder resultaat. Gisteren is er weer en nu een zeer emstig 
ongeluk gebeurd. - Uw actiegroep protesteert tegen de situatie als
volgt (s.v.p. een protestvorm aankruisen): 
0 Met gemeenteambtenaren aan het loket over de kwestie praten. 
0 Uw oplossing voor het probleem bij de betreffende gemeentelijke 

dienst in discussie brengen. 
0 Persoonlijk contact zoeken met enkele hoofden van Dienst en 

andere ambtenaren die een beslissende stem in de zaak hebben. 
0 Gemeenteraadsleden overhalen de kwestie in de gemeenteraad in 

stemming te brengen. 
0 Een snelle handtekeningen-actie voeren op een open brief aan de 

gemeente. 
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0 Een demonstratie houden naar het gemeentehuis, die het verkeer 
een paar uur stillegt. 

0 De gemeenteraadszaal bezetten. 
0 Dreigen met knokpartijen van de buurtbewoners met gemeente

functionarissen. 

Reactie van de gemeente: 
Uw protest wordt geaccepteerd. De gemeente maakt een 
voorstel voor een goede verkeersregeling 1 punt 
Uw bezwaren worden erkend, maar U wordt verwezen 
naar een andere Dienst 0 pun ten 
Uw protest wordt afgewezen. Op Uw bezwaren zal niet 
worden ingegaan -1 punt 
Uw totaal .•. p,unten 

B.4 PROBLEMEN VOOR ACTIEGROEP I 
(MILIEU -G ROEP) 

1.4 Er is een plan ingediend voor de aanleg van een kanaal door 
Zeeuws-Vlaanderen om de scheepvaartverbinding tussen Rotterdam 
en Antwerpen te verbeteren. Langs dit kanaal zal veel Belgisch afval 
in Nederlandse wateren worden geloosd. Bovendien zal in Zeeuws
Vlaanderen een heel dorp moeten verdwijnen, als het kanaal het 
voorgestelde trace zal volgen. Uw bezwaren worden allemaal afge
wimpeld: het economisch motief moet de voorrang hebben. 

1.15- De Rijn stroomt door grote industriegebieden in Frankrijk 
en Duitsland. De industrieen lozen hun koelwater en veel afval in de 
Rijn. Op het punt waar de rivier ons land binnenstroomt is er bijna 
geen dierlijk leven in de rivier meer mogelijk, zo vervuild is het 
water. Er zijn onderhandelingen gaande in Europees verband maat
regelen voor de afval-lozing te treffen. U constateert, dat de Neder
landse regering zich neerlegt bij een tamelijk lage norm, waardoor 
niet veel verbetering van het water te verwachten is. , 

1.16- Er is sprake van afval-lozing in zee met behulp van 'smeer
pijpen'. Uit studies blijkt, dat de zee niet in staat is deze 'grote 
hoeveelheden afval te verwerken zonder emstige verstoring van het 
biologisch evenwicht. Ten gevolge hiervan zullen mosselen-kweke
rijen verplaatst moeten worden en een groot aantal vissoorten voor 
de consumptie ongeschikt worden (kwik! ). Ondanks eerder gevoer
de protesten worden de pijpen nu toch neergelegd, omdat smeer
pijpen een goedkope oplossing zijn voor de afval-lozing. 

1.17- In Duitsland (Beieren) is het gelukt enkele meertjes vrij te 
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krijgen van watervervuiling door o.a. streng toezicht op de afval
lozing van industrieen uit de omgeving. U neemt kontakt op met 
Rijkswaterstaat om een dergelijk experiment ook in ons land uit te 
voeren. Men kan U daar niet helpen: geen geld, geen mensen, geen 
controle-mogelijkheden. Voor het overige is men het zeker met U 
eens, dat er in Nederland ook niet-vervuilde wateren moeten 
komen. 

1.19 -In een wetenschappelijke publikatie leest U dat het 
mogelijk is om 95% van het rioolwater te reinigen voordat het naar 
open water wordt afgevoerd. U richt een verzoek tot de grote 
gemeenten om deze voor-reiniging toe te passen met het oog op de 
bestrijding van de vervuiling van het oppervlakte-water in Neder
land. Slechts een gemeente geeft U antwoord. Deze reinigings
methode is erg duur en kan daarom niet worden toegepast. 

1.20- Wegbermen moeten •netjes' zijn en worden daarom regel
matig met onkruidverdelgers bespoten. Daardoor sterven planten
soorten uit en ontstaat een verarming, die de verstoring van het 
natuurlijk evenwicht versnelt. U heeft aan Rijkswaterstaat een goed 
gedocumenteerd verzoek gestuurd de wegbermen voortaan in tact te 
laten. Niettemin heeft Rijkswaterstaat toch weer een contract afge
sloten voor de afname van een formidabele hoeveelheid onkruid
verdelgers. 

1.23 Een kadaver-vernietigingsbedrijf produceert dag en nacht 
een vreselijke stank, die kilometers ver te ruiken is. Het bedrijf is in 
bezit van alle noodzakelijke vergunningen en weigert een installatie 
aan te schaffen die de stank-produktie aanzienlijk vermindert. Op 
Uw verzoek om maatregelen, krijgt U geen antwoord. 

1.25 - Het modeme vliegtuiglawaai is voor grote groepen mensen 
onverdraaglijk, vooral voor de mensen die in de buurt van de grote 
vliegvelden wonen. Vliegvelden zijn erg belangrijk, maar zij moeten 
wel op afgelegen plaatsen aangelegd worden. Dat is in ons dicht
bevolkte land erg moeilijk, maar toch nog wel mogelijk. 

De bevolking van Enschede vemeemt plotseling, dat de gemeente
raad binnen zes weken moet beslissen of het nabijgelegen militaire 
vliegveld met steun van de gemeente kan worden uitgebreid tot een 
burgerluch thaven. 

1.27 Volgens de toelichting van de gemeente zou niemand 
bezwaar kunnen maken tegen de bouw van een rij flatwoningen 
langs de hoofdweg naar Utrecht. De woningen blijken echter zo 
erbarmelijk slecht gersoleerd te zijn tegen het lawaai van het dag en 
nacht langs denderende verkeer, dat meer dan de helft van de 
flatbewoners klaagt over emstige vormen van slapeloosheid. U ver
neemt, dat dezelfde flats nu aan de overkant van de weg gebouwd 
zullen worden. 
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1.29 - Door het ingrijpen van de mens zijn grote landbouwge
bieden veranderd in monoculturen (d.i. gebieden, waarin slechts een 
plantensoort voorkomt). Monoculturen zijn economisch interessant, 
maar het bodemkundig en biologisch inzicht is tegengesteld. U heeft 
de regering verzocht meer gebieden als natuurreservaten aan te 
wijzen om plagen te voorkomen en het uitsterven van vele soorten 
planten en dieren tegen te gaan. Het antwoord is, dat natuurreser
vaten economisch niet rendabel zijn en dat er te weinig geld is om 
aan Uw wensen te voldoen. 

1.30 - Een aantal jaren terug is een plan geaccepteerd voor de 
aanleg van een auto-snelweg door een prachtig natuurgebied. U 
heeft berekend, dat met iets meer geld en moeite een ander trace 
gekozen kan worden, dat geen natuurschoon aantast. U vemeemt, 
dat men binnenkort toch zal beginnen met de uitvoering van het 
oorspronkelijke plan. 

1.32- Ruilverkaveling is economisch noodzakelijk, maar heeft 
dikwijls een rampzalige uitwerking op het landschap. Dit · kan 
warden opgevangen door een bewust en verantwoord landschapsbe
heer. U heeft hierop ai eerder bij de overheid aangedrongen. U heeft 
in de afgelopen maanden opnieuw geconstateerd dat bij de ui~voe
ring van civiel-technische werken geen rekening wordt gehouden 
met behoud van het landschap. Ditmaal betreft de ingreep een groot 
ruilverkavelingsprojekt in het Reuseldal. 

B.5 PROBLEM EN V AN ACTIEGROEP A (BUURT-GROEP) 

A.l - Het pand van de aannemer wordt gesloopt. De gemeente wil 
de plannen voor de grond nog niet vrijgeven. 

A.8 - De straten in uw buurt zijn overvol. De voetgangers 
worden er dagelijks in gevaar gebracht. U heeft de gemeente' her
haaldelijk verzocht iets aan de regeling van het verkeer in uw buurt 
te doen, maar zonder resultaat. Gisteren is er weer en nu een zeer 
emstig ongeluk gebeurd. 

A.9 - U heeft de gemeente verzocht zebra's aan te leggen op 
twee gevaarlijke en veel gebruikte oversteekplaatsen. Daarop is een 
ploeg stratenmakers gekomen om de bestrating in de buurt te 
verbeteren. Er wordt echter niets voor de voetgangers gedaan: 
integendeel. U merkt op, dat de stoepen nu overal zo smal gemaakt 
warden, dat een kinderwagen er nauwelijks over kan rijden. 

A.ll - Vroeger had de buurt een prettige busverbinding met de 
rest van de gemeente. Tijdens de herbestrating zijn de bushaltes 
verplaatst. Volgens de buschauffeurs komen ze ook niet meer bij de 
vroegere haltes terug. Dat betekent, dat de meeste mensen uit de 
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buurt nu een kwartier moeten lopen voordat zij bij de bushalte zijn. 
A.13- De gemeente heeft plotseling op de enige tamelijk veilige 

kinderspeelplaats in de buurt het parkeerverbod opgeheven. 
A.15- De gemeente heeft het pension voor gastarbeiders van 

mevr. Kooknat afgekeurd, alleen omdat er in het huis geen bad
kamer is. Geen van de huizen heeft bier een officiele badkamer! 
Mevr. Kooknat is erg goed voor haar mensen. Ze hebben meer 
ruimte en sanitair ter beschikking dan de meeste van onze eigen 
kinderen. De reden voor het strenge toezicht op, pensions in uw 
buurt is, dat de gemeente liever geen gastarbeiders in uw buurt 
toelaat. Als mevr. Kooknat een bijverdienste nodig heeft, moet zij 
zich maar als werkster verhuren, zei een gemeente-ambtenaar. 

A.17 Er is uitgekomen, dat de eigenaren van de huurhuizen in 
de buurt overeengekomen zijn alleen nog bij hoge uitzondering 
reparaties aan de huizen te bekostigen. 

A.22 - Bertje van Driel heeft een friteswagen op de hoek van een 
straat. Hij staat er al jaren en niemand heeft daar ooit last van 
gehad. De gemeente heeft ineens laten weten, dat per 1 juli zijn 
standplaatsvergunning wordt ingetrokken, omdat hij op die plaats 
een gevaar voor het verkeer zou zijn. 

A.26 - Uw plan voor een kindercreche en een goede kleuter
school, speciaal voor de kinderen uit de buurt, kan niet doorgaan: 
de gemeente krijgt hiervoor onvoldoende financiele tegemoet
koming van de rijksoverheid, zeggen ze. 

A.28 - Een groep architecten heeft in overleg met uw actiegroep 
een aantrekkelijk plan voor de buurt ontworpen. Het plan is inge
diend bij de zeer invloedrijke Commissie voor het Gemeentelijk 
Saneringsbeleid. Deze Commissie beweert het plan nooit te hebben 
ontvangen. In haar laatste advies stelt de Commissie voor in de 
toekomst uw buurt te bestemmen voor industrie-vestiging. 

A.29 - Vlak voor de verkiezingen heeft U een gesprek gehad met 
de wethouder over de plannen voor uw buurt. U had in dat gesprek 
de indruk gekregen, dat U de wethouder voor uw standpunt ge
wonnen had. De wethouder is, zoals U had verwacht, opnieuw 
benoemd. U hebt opnieuw een gesprek met hem. Hij laat U nu 
weten, dat uw belangen hem erg ter harte gaan, maar dat hij met 
meer belangen rekening moet houden. Uw buurt kan een veel 
hogere opbrengst opleveren. Hij verzekert U nogmaals, dat elders 
goede woningen voor de buurtbewoners beschikbaar gesteld zullen 
worden. Hij zal aandringen op een spoedige beslissing in de ge
meenteraad. 

A.30 - De gemeente heeft U laten weten U niet langer als ver
tegenwoordigers van uw buurt te beschouwen. U moet voortaan 
kunnen aantonen dat U namens de buurt spreekt. 
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BIJLAGE C 

DE VRAGENLIJST VOOR HET EXPERIMENT 

Op de volgende bladzijden vind je een aantal opvattingen waarmee 
je het meer of minder eens zult zijn. Wil je bij elk van die opvat
tingen aangegeven wat je mening is? Dit doe je door een kruisje te 
zetten bij een van de antwoorden. 

voorbeeld 1 . :X dat is beslist zo 
De meeste mensen werken te hard. . .. dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

. . . dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 
Het kruisje op de bovenste regel zou betekenen dat je inderdaad 
beslist vindt, dat de meeste mensen te hard werken. 

voorbeeld .2 ••. dat is beslist zo 
De meeste mensen werken te hard. . .. dat is zo 

• ?<. dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo ' 
... dat is beslist niet zo 

Dit zou betekenen, dat je wd wat twijfelt, maar dat je het toch wel 
een bee~je eens bent met deze uitspraak. 

voorbeeld 3 ... dat is beslist zo 
De meeste mensen werken te hard. . .. dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

. X dat is eigenlijk nh!t zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 
Dit zou betekenen, dat je het weer niet helemaal zeker weet, maar 
dat je toch eigenlijk deze uitspraak niet juist vindt. 
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voorbeeld 4 ... dat is beslist zo 
De meeste mensen werken te hard ... dat is zo 

•.. dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
. X dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

Dit zou betekenen, dat je vindt dat deze uitspraak gewoon niet juist 
is. 

Het beste is de vragen snel af te werken. Denk niet te lang na. Het 
gaat om je eerste indruk. Goede of foute antwoorden zijn er niet, 
want het gaat om je eigen mening. 

1. De meeste mensen werken te hard. 

2. Op de lange duur krijgt men de 
waardening die men verdient. 

3. Als je vertrouwen stelt ~·n de 
overheid, loop je veel risico 
persoonlijk nadeel te lijden. 

4. Bij de overheid iets gedaan krijl(en. 

. . . dat is beslist zo 

. .. dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

.•. dat is niet zo 
•.. dat is beslist niet zo 

. . . dat is beslist zo 

. .• dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 
•.. dat is niet zo 
•.. dat is beslist niet zo 

. . . dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

. .. dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

. .. is vrijwel helemaal 
afhankelijk van de ambte
naren 
•.. wordt voornamelijk 
door de ambtenaren be
paald 
... wordt voor een groot 
deel door de ambtenaren 
bepaald 
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/i. Het heeft geen zin om te proberen 
je recht te krijgen bij hogere ambte
naren, want die trekken zich van de 
gewone burger toch niets aan. 

6. De meeste narigheden in je /even 
overkomen je zonder dat je er 
veel aan kunt doen. 

7. Overheidsdienaren zijn ook huis
vaders en daarom best te ver
trouwen. 

8. Moeilijkheden met de jeugd zijn het 
gevolg van een veel te strenge 
opvoeding. 

9. Hoe sterk iemand zich ook inspant, 
vaak wordt zijn waarde niet erkend. 
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... wordt minstens even
veel door de ambtenaren 
als door jezelf bepaald 
... wordt voor een groot 
deel door jezelf bepaald 
... wordt voornam~lijk 

door jezelf bepaald ~ 

.•. dat is beslist waar 

.•• dat is waar 

. • . dat is eigenlijk wel 
waar 
... dat is eigenlijk niet 
waar 
... dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 

... dat is beslist zo 
•.. dat is zo 
. .. dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
..• dat is niet zo 
•.. dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 

.•. dat is eigenlijk wel zo 

. .. dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet 'zo 

... dat is beslist waar 
•.• dat is waar 
. •• dat .is eigenlijk wel 
waar 
••• dat is eigenlijk niet 
waar 
..• dat is niet waar 
.. : dat is beslist niet waar 

... dat is beslist waar 

... dat is waar 

... dat is eigenlijk wel 
waar 



10. Uiteindelijk krijg je bij onze over
heid je recht wel, als je maar 
volhoudt. 

.•• dat is eigenlijk niet 
waar 
... dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 

. . . dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

. .. dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 
•.. dat is beslist niet zo 

11. Ambtenaren zz"jn niet te vertrouwen ... dat is beslist zo 
ze houden je steeds aan het lijntje. . .. dat is zo 

12. Als je niet hogerop komt in het 
leven, heb je dat aan je zelf te 
danken. 

13. Vind je het moeilzjk om anderen 
een gunst te weigeren? 

14. De werkelijke beslissingen worden 
genomen door een paar mensen die 
de macht hebben en de gewone man 
kan daar niet zoveel aan doen. 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist waar 

... dat is waar 

. .. dat is eigenlijk wel 
waar 
•.. dat is eigenlijk niet 
waar 
... dat is niet waar 
•.• dat is beslist niet waar 

... altijd 

... vaak wel 

... soms 

... zelden 

... eigenlijk nooit 

... dat is beslist waar 
••. dat is waar 
... dat is eigenlijk wel 
waar 
... dat is eigenlijk niet 
waar 
... dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 
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15. Als je maar duidelijk maakt waar 
het am gaat, dan kun je erop 
vertrouwen dat de overheid zijn 
best voor je doet. 

16. Heel wat ongevallen zijn gewoon 
een kwestie van peck hebben. 

17. Je kunt nog zo je best doen, maar 
als het geluk je tegenzit mislukken 
veel dingen. 

18. Wanneer iemand zich beter voor
doet dan hij is: 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

. ._. dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

. .. dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo · 

.•• dat is beslist niet zo 

•.• dat is beslist zo 
.•. dat is zo , 
. .. dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

..• vind ik dat zeer on
sympathiek 
... vind ik dat eigenlijk 
onsympathiek 
... heeft hij daar mis-: 
schien zijn redenen voor 
... dan is dat soms wel te 
begrijpen . 
. . . dan is dat niet erg, 
want dat doet iedereen 

19. De kleine man kan de overheid niet .•. dat is beslist zo 
vertrouwen, ze proberen hem altijd ... dat is zo 
klem te zetten. . .• dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

20. Als je werkelijk goed je best doet, 
dan bereik je oak altzjd veel. 

176 

.•. dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 
•.. dat is eigenlijk wel zo 
..• dat is eigenlijk ni~t zo 
... dat is niet zo 
•.. dat is beslist niet zo 



21. Ofje een huis krijgt toegewezen of 
niet hangt er maar helemaal vanaf 
of je toevallig op het juiste mo-
ment op de juiste plaats bent. 

22. De meeste narigheden dt'e ons over· 
komen zijn het gevolg van eigen on
bekwaamheid, onwetendheid, luiheid 
of alle drie. 

23. Je kunt de overheid gerust ver
trouwen: als je alle formulieren 
maar invult, dan hoef je geen 
zorgen meer te hebben. 

24. Goed uitkijken en een beetje voor
zichtig aandoen, voorkomt: 

25. Heeft teamsport invloed op de 
karaktervorming? 

26. Het systeem van de algemene ver· 

... dat is beslist zo 

.•• dat is zo 

.•• dat is eigenlijk wel zo 
• •. dat is eigenlijk niet zo 
..• dat is niet zo 
• • • dat is beslist niet zo 

.•• dat is beslist waar 
••• dat is waar 
•.. dat is eigenlijk wel 
waar 
... dat is eigenlijk niet 
waar 
.•. dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 

... dat is heslist zo 
••• dat is zo 
• • . dat is eigenlijk wel zo 
. • . dat is eigenlijk niet zo 
••. dat is niet zo 
..• dat is beslist niet zo 

••. toch slechts een klein 
deel der ongelukken 
•.. altijd wel enige onge
lukken 
..• een hehoorlijk deel der 
ongelukken 
•.• een groot deel der on· 
gelukken 
..• de meeste ongelukken 
••• eigenlijk alle ongeluk
ken 

..• ja, zeer veel invloed 

..• ja, wel enige invloed 

.•. eigenlijk vrij weinig 
invloed 
.•• nee, helemaal geen 
invloed 

. . • dat is beslist waar 
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kiezingen zorgt ervoor dat ook de 
gewone burgers veel invloed hebben 
op de regering. 

27. De overheid houdt informatie 
achter, daarom zijn ambtenaren 
niet te vertrouwen. 

28. Een slachtoffer van de omstandi'g~ 
heden voel ik mij: 

29. Als je geen goede relaties hebt, 
krijg je bij ambtenaren niets ge
daan. 

30. Je kunt erop vertrouwen, dat de 
overheid je best informatie wit 
geven, als je er maar om vraagt. 

31. lets bereiken in samenwerking 
met ambtenaren: 
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•.. dat is waar 
••. dat is eigenlijk wel 
waar 
..• dat is eigenlijk niet 
waar 
..• dat is niet waar 
••• dat is beslist niet waar 

..• dat is beslist zo 

..• dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 
•.. dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

.•. nooit 
••. zelden 
... meestal niet 
... soms 
... nogal eens 
... vaak 

.•• dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 
•.. dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 

..• dat is eigenlijk wel zo 

. .. dat is eigenlijk niet zo 
•.. dat is niet zo 
..• dat is beslist niet zo 

•.. heb j e vrijwel geneel 
zelf in handen 
••• heb je voor een groot 
deel zelf in handen 
•.. heb je eigenlijk toch 
ook zelf in handen 
..• ligt minstens even 



32. De meeste ongelukken die een mens 
overkomen, zijn het gevolg: 

33. Veel beslissingen die onze direkte 
omgeving betreffen, kunnen we niet 
bei'nvloeden. 

34. A mbtenaren houden met jouw be
langen geen rekening, ze spannen 
altijd samen met de invloedrijken. 

35. Oak al zou ik me veel veiliger 
gedragen dan ik meestal doe, de 
kans am een origeluk te krijgen zal 
waarschijnlijk niet verminderen. 

sterk aan geluk als aan 
eigen inspanning 
..• is voor een groot deel 
toch we) een kwestie van 
geluk hebben 
... is gewoon een kwestie 
van geluk hebben 

..• voornamelijk van zijn 
eigen fouten 
. . . voor een groot deel 
van zijn eigen fouten 
.•. eigenlijk toch wel van 
zijn eigen fouten 
... minstens zoveel van de 
omstandigheden als van 
zijn eigen fouten 
•.• van toevallige omstan-. 
digheden 
..• voomamelijk van een 
ongelukkige samenloop 
van omstandigheden 

... dat is beslist zo 

.•. dat is zo 

.•. dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 
. ... dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist waar 

... dat is waar 

... dat is eigenlijk wel 
waar 
..• dat is eigenlijk niet 
waar 
. . . dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 
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36. Je bent nu eenmaal een brokken
maker of n£et en daar is niet zo 
erg veel aan te veranderen. 

3 7. Door zich actief in te zetten, kan 
de gewone man op het gemeentebe
stuur veel invloed uitoe.fenen. 

..• dat is beslist waar 

... dat is waar 

... dat is eigenlijk wel 
waar 
... dat is eigenlijk niet 
waar 
... dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wd zo 

. •. dat is eigenlijk niet zo 

..• dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

38. A mbtenaren werken langzaam, maar ... dat is beslist zo 
je hunt erop vertrouwen dat alles ... dat is zo 
mee,$tal wel in orde komt. . •. dat is eigenlijk wel zo 

/ ... dat is eigenlijk niet zo 

39. Het gevoel mijn ezgen /even niet 
genoeg in de hand te hebben, heb 
ik: 

40. je moet altijd beleefd blijven, oak 
tegen onprettige mensen. 

41. Of je van de overheid iets gedaan 
krijgt, is een kwestie van: 
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... dat is niet zo · 
•.. dat is beslist niet zo 

... zeer vaak 

... nogal vaak 
••. soms 
... meestal niet 
... zelden 
... nooit 

... dat is beslist zo 

..• dat is zo 

. .. dat is eigenlijk wel zo 
•.. dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

.•. eigen kundigheid en 
ins panning 
••. nogal wat eigen kun
digheid en inspanning 
... eigenlijk toch wel 
eigen kundigheid en in· 
spanning 



42. Ambtenaren sturen je steeds van 
het kastje naar de muur. Nee, op 
de overheid hoef je n£et te ver
trouwen. 

43. Water met mij gebeurt: 

44. Wanneer het je t£jd is, ontkom je 
toch n£et aan een ongeluk. 

45. Succes hebben in je werk is een 
kwestie van hard werken. 

... geluk of vriendjes 
hebben minstens evenveel 
als van eigen kundigheid 
en inspanning 
.•. nogal wat geluk of 
vriendjes hebben 
... gewoon veel geluk of 
vriendjes hebben 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 
• .. dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

... heb ik helemaal zelf in 
de hand 
... heb ik voor een groot 
deel zelf in de hand 
... heb ik minstens voor 
een deel wel zelf in de 
hand 
... wordt minstens zoveel 
door de omstandigheden 
als door mezelf bepaald 
... wordt voor een groot 
deel door de omstandig
heden bepaald 
... wordt geheel door de 
omstandigheden bepaald 

•.. dat is beslist waar 
.•• dat is waar 
- •. dat is eigenlijk wel 
waar 
... dat is eigenlijk niet 
waar 
• . . dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 

..• dat is beslist zo 

. .. dat is zo 
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46. De overheid heeft allerlei deskundf. 
gen in dienst; daarom kun je er gerust 
op vertrouwen dat je problemen daar 
in goede handen zijn. 

47. lk heb het gevoel dat ik zeer veel 
i:nvloed heb op de dingen die mij 
overkomen. 

48. J e stem uitbrengen bij de verkie
zt'ngen is zeer belangrijk. 

49. De gewone man kan de poHtieke 
situatie wel degelijk befnvloeden. 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

.•. dat is niet zo · 

... dat is beslist niet zo 

.•.. dat is beslist zo 
... dat is zo 
... dat is eigenlijk wel zo 
. .. dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist waar 

... dat is waar 

. .. dat is eigenlijk wel 
waar 
... dat is eigenlijk niet 
waar 
... dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 

... dat is beslist waar 

. •. dat is waar 

... dat is eigenlijk wel 
waar 
... dat is eigenlijk nie~ 
waar 
•.. dat is niet waar 
... dat is beslist niet waar 

... dat is beslist zo 

. .. dat is zo 
•.. dat is eigenlijk wel zo 
•.• dat is eigenlijk niet zo 
..• dat is niet zo 
. . • dat is beslist niet zo 

50. Bij de overheid zeggen ze niet wat ze ... dat is beslist zo 
bedoelen: je komt er niet achter wat ... dat is zo 
ze van plan zijn en daarom zijn ze niet .•. dat is eigenlijkwel zo 
te vertrouwen. . .. dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

.•. dat is beslist niet zo 
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51. Vaak moet je je niets aantrekken van ..• dat is beslist zo 
wat anderen zeggen en gewoon je eigen .•• dat is zo 
gang gaan. . .. dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

52. De meeste ongelukken zijn het gevolg • .• dat is beslist waar 
van omstandigheden of pech. ••. dat is waar 

..• dat is eigenlijk wel 
waar 
••• dat is eigenlijk niet 
waar 
••. dat is niet waar 
..• dat is beslist niet waar 

53. Voor ambtenaren maakt het geen ver-• .. dat is beslist zo 
schil of je arm bent of rijk. ]e kunt .•. dat is zo 
erop vertrouwen dat bij de overheid ... dat is eigenlijk wel zo 
voor iedereen dezelfde regels gelden. . •. dat is eigenlijk niet zo 

. . . dat is niet zo 

54. Als de overheid zich niet voor de 
gewone man inzet, dan is dat zijn 
eigen schuld. 

1. Actiegroepen zijn kwaadaardig en 
slecht. 

2. Als je lid bent van een actie
groep, is dat niet goed, maar 
ook niet slecht. 

... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist waar 
... dat is waar 
•.. dat is eigenlijk wel 
waar 
••. dat is eigenlijk niet 
waar 
... dat is niet waar 
. . . dat is beslist niet waar 

..• dat is beslist zo 

... dat is zo 

. . • dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 
•.• dat is niet zo 
. • . dat is beslist niet zo 

..• dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 
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3. Ik zou nooit in demonstraUes 
willen mee-lopen. 

4. Actiegroepen maken me misselijk. 

5. Actiegroepen doen nuttige dingen 
in onze maatschappij. 

6. Actiegroepim brengen de gewone 
man onnodig in moeilijkheden. 

7. Actiegroepen nemen te veel hooi 
op hun vork. 

8. Het bestaan van actiegroepen 
maakt me koud noch warm. 
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••. dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
••• dat is beslist niet zo 

•.. dat is beslist zo 
... dat is zo 
••• dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

. .. dat is beslist zo 

.•. dat is zo 

.•. dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

•.. dat is beslist zo 
• .. dat is zo 
••. dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

•.. dat is beslist zo 
. .. dat is zo 
.•• dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
..• dat is beslist niet zo 

..• dat is beslist zo 

.•• dat is zo 

..• dat is eigenlijk wel zo 
••• dat is eigenlijk niet zo 
..• dat is niet zo 
.•. dat is beslist niet zo 

••. dat is beslist zo ' 
. •• dat is zo 
... dat is eigenlijk wel zo 
••. dat is eigelijk niet zo 
••. dat is niet zo 
... dat is beslist nietzo 



9. Actiegroepen doen in alle opzich
ten goed werk. 

10. Actiegroepen zijn een steun en 
toeverlaat voor de mensen. 

11. We zouden er beter aan toe zijn, 
als er geen actiegroepen waren. 

12. Actiegroepen helpen inderdaad 
sociale problemen op te lossen. 

13. Van actiegroepen kan z'k niet 
zeggen of ik ze goed vind of 
slecht. 

14. Ik ben blij dat er nog actiegroe
pen bestaan. 

15. De meeste mensen willen een 

..• dat is beslist zo 

. .. dat is zo 

.•. dat is eigenlijk wd zo 

..• dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 
•. ,. dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

. •. dat is zo 

...• dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

..• dat is niet zo 

..• dat is beslist niet zo 

..• dat is beslist zo 

. .. dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

. .. dat is zo 
•.. dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
..• dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

..• dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

. •• dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

... dat is beslist niet zo 

. . . dat is beslist zo 

... dat is zo 
...• dat is eigenlijk wel zo 
... dat is eigenlijk niet zo 
... dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 
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actiegroep wel steunen. 

16. Het kan me niet schelen of actie
groepen goed of slecht zijn. 

17. Ik geloof zeker, dat actiegroe
pen iets aan onze problemen 
kunnen doen. 

18. je kunt beter je problemen voor 
je houden dan ze aan een actie
groep doorspelen. 

19. De mensen, die voor 't eerst met 
actiegroepen begonnen zijn, hebben 
veel voor de bevolking gedaan. 

20. Ik vind actiegroepen ondingen 

. .. dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 
•.• dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

... dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 

.•. dat is beslist niet zo 

... dat is beslist Z!) 

... dat is zo 

. .. dat is eigenlijk wel zo 

.•. dit is eigenlijk nie~ zo 
••. dat is niet zo 
•.• dat is beslist niet zo 

.•. dat is beslist zo 

.•• dat is zo 

... dat is eigenlijk wel! zo 
• .• dat is eigenlijk niet zo 
.•• dat is niet zo 
... dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 

... dat is eigenlijk wel zo 

.•. dat is eigenlijk niet zo 

... dat is niet zo 
••. dat is beslist niet zo 

... dat is beslist zo 

... dat is zo 
••• dat is eigenlijk wel zo 
. . . dat is eigenlijk niet zo 
••• dat is niet zo 
••. dat is beslist niet zo 

Hieronder volgen een aantal vragen, waarop tdkens vier antwoorden 
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(a, b, c en d) gegeven zijn. Een van die vier antwoorden is het beste 
antwoord op de vraag. Omcirkel de letter a of b of c of d v66r het 
antwoord op de vraag, dat volgens jou het beste antwoord is. 
Bijvoorbeeld: Stel, dat je op de volgende vraag antwoord c l:tet beste 
vindt, dan omcirkel je c: 
Welke van de volgende groepen is geen actiegroep? 
a. Actiegroep het Roze Pamflet; 
b. Kritische Leraren Amsterdam; 
c. Debating Club Best; 
d. Dolle Mina. 
De volgende vragen kun je zelf beantwoorden. 

1 Hoeveel actiegroepen zijn er in Nederland? 
a. Minder dan lOO; 
b. 100 tot 500; 
c. 500 tot 1000; 
d. Meer dan 1000. 
2 Actiegroepen hebben een wisselend aantal leden. Het aantal 
leden per groep varieert van: 
a. 2 tot 10; 
b. 2 tot 50; 
c. 2 tot 100; 
d. 2 tot meer dan 100. 
3- Wat voor soort mensen warden lid van een actiegroep? 
a. In hoofdzaak jongeren; 
b. Alleen progressieve mensen; 
c. Iedereen: jong en oud, de gewone man en de linkse intellectueel; 
d. Vooral mannen in de leeftijd van 25-35 jaar. 
4 - Het optreden van actiegroepen tegenover de overheid kenmerkt 
zich door: 
a. Signaleren van problemen en protesteren; 
b. V eel geschreeuw zonder dat duidelijk is waarvoor; 
c. Vermijden van overleg; 
d. Conflicten met de politic. 
5 Het optreden van actiegroepen heeft in het algemeen tot resul
taat, do.t: 
a. De democratische besluitvorming wordt geblokkeerd; 
b. Officiele hoorzittingen eindigen in een chaos; 
c. De gewone man veel informatie krijgt over de problemen, die 
hem boven het hoofd hangen; 
d. De gewone man zijn mening steeds minder zal gaan uiten. 
6- Actiegroepen proberen invloed uit te oefenen op de overheid. 
Zij hebben succes, als zz]: 
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a. Aansluiting zoeken bij politieke partijen; 
b. De beslissers van hun standpunt weten te overtuigen; 
c. V eel aandacht in de krant krijgen; 
d. De meerderheid van de bevolking achter zich hebben. 
7- Activiteiten van actiegroepen trekken nogal veel publiciteit. 
Hoe staan actiegroepen in het algemeen tegenover publiciteit? 
a. Steun van de publiciteitsmedia is voor alle actiegroepen onont
beerlijk; 
b. Niet alle actiegroepen achten publiciteit noodzakelijk om hun 
doel te bereiken; 
c. Steun van de publiciteitsmedia heeft in het algemeen geen invloed 
op het succes van actiegroepen; ' 
d. Actiegroepen achten in het algemeen publiciteit ongewenst. l 
8 - Actiegroepen trachten vaak bestuurl£jke beslissingen over: een 
concreet probleem te befnvloeden. Zij hebben dan een 'politiek' 
doel. In ons politiek bestel betekent dit: 
a. Actiegroepen zijn een soort politieke partijen; 
b. Actiegroepen kunnen niets bereiken, als zij niet streven naar 
officiele vertegenwoordiging in het bestuur; 
c. Politici kunnen het optreden van actiegroepen in het algemeen 
niet goedkeuren; 
d. Politid zullen in het algemeen zeer gefnteresseerd zijn in het 
optreden van actiegroepen. 
9 Actiegroepen stellen dz'kwijls oplossingen voor problemen voor, 
die anders zijn dan de voorstellen van de overheid. De ervaring leert, 
dat de overheid deze alternatieven: 
a. Niet bestudeert; 
b. Wel bestudeert, maar nooit ovemeemt; 
c. Soms wel eens overneemt; 
d. Altijd ovemeemt. 
10 Sommige actiegroepen strijden voor het behoud van oude 
buurten. Dit soort actiegroepen vindt men in: 
a. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag; 
b. Amsterdam en Den Haag, maar niet in Rotterdam; 
c. Amsterdam en Rotterdam, maar niet in Den Haag; 
d. Amsterdam, maar niet in Rotterdam of Den Haag. 
11 W elschap Stop is een actiegroep tegen: 
a. GelUidhinder door vliegtuigen in Eindhoven en omstreken; 
b. Een militair vliegveld onder de rook van Eindhoven; 
c. Philips' Luchtvaart Maatschappij op Welschap; 
d. Het formatievliegen op W elschap. 
12- De actiegroep Het Oude Westen: 
a. Spant zich in voor opgravingen uit de metro-bouwputten; 
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b. Bestaat niet echt, maar komt voor in een stripverhaal; 
c. Is een Rotterdamse buurt-actiegroep; 
d. Is een Amsterdamse milieu-actiegroep. 
13- C.A.R. betekent: 
a. Centrum voor Aksies Rotterdam; 
b. Centraal Aksiekomite Rijnmond; 
c. Critische Anti-Reclame; 
d. Centraal Aksiepunt voor rechtvaardige Rij-examens. 
14- Eindhoven en omstreken: 
a. Kennen geen activiteiten op het gebied van de ontwikkelings· 
problematiek; 
b. Huisvesten een aantal op het milieu georienteerde actiegroepen; 
c. Vormen het centrum van acties tegen luchtvervuiling; 
d. Hebben nog nooit te maken gehad met acties van· plaatselijke 
groepen. 
15- Actiegroepen dz'e opkomen voor de behartiging van milieu
problemen, zijn: 
a. Dikwijls landelijke organisaties; 
b. Typisch plaatselijke organisaties; 
c. Vooral kleine organisaties; 
d. Voomamdijk jongeren-organisaties. 
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BIJI.AGE D 

TABELLEN BIJ DE DATAVERWERKING 

VAN HET EXPERIMENT 

Bijlage D.l.l A - Gemiddelde, variantie en t-toets per item van de milieuactie-
groep in de condities instructie weinig/veel vertrouwen (n=24, df=46) 

Milieuactiegroep A1 (weinig vertrouwen) A2 (veel vertrouwen) 
item x s2 x s2 

4 3.21 3.66 3.54 2.79 -0.33 
15 3.21 3.41 3.33 2.14 -0.25 
16 4.00 4.25 4.12 6.03 -0.18 
17 3.33 1.39 3.46 4.29 -0.27 
19 3.17 2.81 2.92 2.33 0.54 

fase 1 20 3.08 1.83 3. 75 3.35 -1.44 
23 3.25 2.35 3.12 3.03 0.27 
25 3.12 1.44 3.92 3.08 1.84 
27 3.62 1.90 3.29 2.79 0.75 
29 3.46 3.75 3.58 4.74 -0.20 
30 3.62 2.23 4.12 5.44 -0.88 
32 3.08 3.74 2.79 2.25 o.;58 

4 2.46 0.41 3.54 4.66 -2.35* 
15 2.87 1.53 3.37 2.82 -1.18 
16 3.00 2.92 3.62 3.73 -1.18 
17 2.37 0.82 2.62 2. 73 -0.65 
19 2.54 1.91 2.67 3.64 -0.27 

fase 2 20 2.83 1.47 3.17 3.06 -0.78 
23 3.46 2.08 3.17 2.56 0.66 
25 3.25 2.52 3.33 2.06 -0.18 
27 3.46 1.91 3.54 2.33 -0.19 
29 2.96 2. 71 3.29 3.96 -0.63 
30 2.46 1.08 2.62 1. 73 -0.47 
32 3.62 2.98 2.87 2.86 1.52 

*p<0.05 
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Bijlage D.l.l B - Gemiddelde, variantie en t-toers per item van de buurtactie-
groep in de condities instructie weinig/veel vertrouwen (n=24, df=46} 

Buurtactiegroep A1 (weinigvertrouwen) Az (veel vertrouwen) 
item x 52 x s2 

1 3.50 3.08 3.42 2.91 0.16 
8 4.54 3.76 4.67 2.47 -0.25 
9 3.87 2.61 4.04 3.71 -0.33 

11 3.42 1.66 3.67 3.22 -0.55 
13 3.87 1.28 3.75 2.60 -0.30 

fase 1 15 3.29 2.62 2.67 2.39 1.36 
17 3.00 0.67 3.42 2.16 -1.22 
22 3.37 1. 73 3.46 4.25 -0.18 
26 3.17 1.81 2.62 1.32 1.52 
28 3.33 1.72 3.42 2.33 -0.22 
29 3.46 1.83 3.42 3.91 0.08 
30 3.83 3.64 3. 71 1.29 0.26 

1 2.87 1.28 3.58 3.74 -1.55 
8 3.42 2.49 3.62 2.73 -0.43 
9 2.92 1.91 3.33 2.22 -0.99 
ll 3.12 1.03 2.09 2.24 0.54 
13 3.71 1.37 2.92 2.16 2.06* 

fase 2 15 3.29 1.96 3.12 1.94 0.42 
17 3.29 1.46 3.00 1.58 0.82 
22 3.12 2.19 2.58 1.91 1.31 
26 3.04 1.96 3.37 2.73 -0.75 
28 3.50 1.46 2.83 2.47 1.66 
29 3.12 1.11 2.50 1.83 1.77 
30 3.42 1.74 3.71 2.87 -0.66 

* p<0.05 
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Bijlage /).1.2 A - Principale componenten van de factoranalyse op de inter-
correlaties tussen de items van de milieuactiegroep 

itemnummer factor I factor 2 factor 3 factor 4 

4 -0.52 0.32 -0.09 0.20 
15 -0.37 -0.37 0.32 0.14 
16 -0.49 -0.28 -0.31 -0.17 
17 -0.46 0.33 0.32 -0.13 
19 -0.44 0.16 -0.03 0.59 
20 -0.54 0.02 0.33 -0.46 
23 -0.30 -0.67 -0.30 -0.09 
25 -0.46 0.47 -0.18 -0.32 
27 -0.40 -0.03 -0.49 -0.37 
29 -0.55 -0.33 0.09 0.36 
30 -0.52 -0.01 0.39 0.05 
32 -0.21 0.27 -0.54 0.34 
verklaarde 
variantie 0.20 0.11 0.10 0.10 

Bijlage D.l. 2 B Principale componenten van de factoranalyse op de inter-
correlaties tussen de items·van de buurtactiegroep 

itemnummer factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 

1 -0.65 0.08 -0.15 -0.37 
8 -0.58 0.46 0.30 0.15 
9 -0.64 0.19 0.13 -0.08 

11 -0.63 -0.03 -0.32 0.28 
13 -0.49 -0.30 -0.10 0.48 
15 -0.36 -0.72 0.24 -0.04 
17 -0.49 0.25 -0.29 0.27 
22 -0.42 Q.32 -0.42 -0.07 
26 -0.57 -0.22 -0.09 -0.57 
28 -0.59 -0.37 -0.16 -0.08 
29 -0.41 0.36 0.53 -0.17 
30 -0.55 -0.15 0.46 0.29 
verklaarde 
variantie 0.29 0.11 0.09 0.08 
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Bijlage D.1.4.5 Variantieanalyse op de protesten, verdeeld over ppn met meer 
en minder positieve attitude t.o.v. actiegroepen 

variatiebron kwadr. gem. 
so m df kwadr. F p 

tussen proefpersonen 7820.50 63 

A (=attitude laag, hoog) 91.13 1 91.13 
C (= 4 controleschema's} 709.19 3 236.40 1.97 n.s. 
AC 309.06 3 103.02 0.86 n.s. 
residu tussen ppn. 6711.13 56 119.84 

binnen proefpersonen 3191.00 64 

E (= fase 1, 2) 770.28 1 770.28 22.61 <O.Ol 
AE 175.78 1 175.78 5.16 <0.05 
CE 326.41 3 108.80 3.19 <0.10 
ACE 10.66 3 3.55 0.10 n.s. 
residu binnen ppn. 1907.88 56 34.07 

Bijlage D.1.5.1 Covariantieanalyse op de attitude-schaal 

variatiebron kwadr. df gem. F p 
so m kwadr. 

A (= instructie vertrouwen) 675.14 1 675.14 8.63 <O.Ol 
C (=·4 controleschema's) 1085.58 3 361.86 4.63 <O.Ol 
AC 1002.24 3 334.08 4.27 <O.Ol 
error 6806.34 87 78.23 
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Bijlage D.1.5.2 Covariantieanalyse op de schaal machteloosheid tegenover de 
overheid 

variatiebron kwadr. df gem. F p 
so m kwadr. 

A (= instructie vertrouwen) 56.20 1 56.20 1.95 n.s. 
C (= 4 controleschema's) 89.04 3 29.68 1.03 n.s. 
AC 123.03 3 41.01 1.42 n.s. 
error 2509.60 87 28.85 

Bijlage D.1.5.3 Covariantieanalyse op de schaal machteloosheid persoonlijk 

variatiebron kwadr. df gem. F p 
so m kwadr. 

A (= instructie vertrouwen) 0.24 1 0.24 0.01 n.s. 
C (= 4 controleschema's) 40.18 3 13.39 0.34 n.s. 
AC 17.70 3 5.90 0.15 n.s. 
error 3473.67 87 39.93 

Bijlage D.1.5.4 Covariantieanalyse op de schaal vertrouwen in de 

variatiebron kwadr. df gem. F p 
so m kwadr. 

A (= instructie vertrouwe';l) 21.23 1 21.23 0.54 n.s. 
c (= 4 controleschema's) 108.81 3 36.27 0.92 n.s. 
AC 101.20 3 33.73 0.86 n.s. 
error 3419.25 87 39.30 
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~ge D.l.li Frequentie van de successen die op een protest zijn. verkregen in 
J ::~ie tot de voorafgaande successen, per controleschemiJ, per fase en over het 

totaal 
l 

i 
fase Et , fase E2 totaal 

I succes eerste voorafgaand eerste voorafgaand eerste I· voorafgaand 
protest succes protest succes protest ! succes 

0 + - 0 + 0 + 

'23 69 36 41 21 53 29 31 44 122 65 72 
CtO I 1 38 9 14 3 

I 
35 25 29 4 73 34 43 

+ l 0 
45 12 O• 0 34 28 OJ 0 79 40 0 

I totaal i 24 152 57 55124 i 122 82 60 48 274 139 115 

• 

i - 112 12 30 3 7 i _10 23 12 19 22 53 15 i 

~0 12 30 77 50 17 25 82 49129 55 159 99 
+ 0 14 :f-8 0 0 11 52 0 0 25 lOO 0 

totaal 24 56 155 .53124 46 157 61,48 I 102 312 114' 

- 3 2 13 26 0 l 4 271 3 I 3 17 ss I 
c,o 8 11 17 41 4 

I 
5 10 49 • 12 16 27 901 

+ 13 27 44 83 20 25 51 92! 33 52 95 175 i 

totaal 24 40 74 150 24 31 65 168 48 71 139 318 

0 0 5 23 0 0 0 26. 0 0 5 49 
GtO 0 4 3 49 0 1 2 49 0 5 5 98 

+ 24 24 44 U2 24 25 49 112 48 49 93 224 
I 

totaal 24 28 52 184 24 26 51 187 48 54 103 371 
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Bz}lage D.2 Uitkomst van de berekening van de schaalwaarden van 
de I- en A-items en van de intervalgrenzen op de 7-punts beoorde
lingsschalen abstract-concreet, vaag-duidelijk en belangrijk-onbelang
rijk, volgens Torgerson 's analysemodel voor het oordelen in catego
rieifn. Voor de berekening is gebruik gemaakt van conditie D 
(Torgerson, 1958, hoofdstuk 10). 

Tabel D.2.1 Schaalwaarden van de items van actiegroep I en intervalgrenzen van 
de beoordelingscategorie: abstract-concreet 



TabelD.2.2 Schaalwaarden van de items van actiegroep I en intervalgrenzen van 
de beoordelingscategorie: vaag-duidelijk 

item-nummer 

17 
32 
29 
19 

15 
25 

4 
16 

30 
27 
20 
23 

schaalwaarde van 
de items 

1.27 
1.37 
1.47 
1.50 

1.73 
1. 78 
1. 78 
1.88 

2.17 
2.18 
2.27 
2.36 

intervalgrenzen 

I. 0.00 
2. 0.48 
3. 0.91 
4. 1.14 

5. 1.55 

6. 2.05 
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Tabel D.2.3 Schaalwaarden van de items van actiegroep I en intervalgrenzen van 
de beoordelingscategorie: belfmgrijk-onbelangrijk 

schaalwaarde van intervalgrenzen 
item-nummers de items 

15 -0.42 
16 -0.34 
30 -0.18 

1. 0.00 
19 0.02 
25 0.07 
4 0.14 

27 0.19 
17 0.35 
29 0.40 
20 0.40 
23 0.43 
32 0.48 

2. 0.65 
3. 1.17 
4. 1.52 
5. 1.97 
6. *** 
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Tabel D.2.4 Schaalwaarden van de items van actiegroep A en intervalgrenzen van 
de beoordelingscategorie: abstract·concreet 

A 

item·nummer 

29 

28 

15 
26 
30 

17 
9 
8 

13 
22 

11 

schaalwaarde van intervalgrenzen 
de items 

1. 0.00 
2. 0.40 

0.59 
3. 0.84 
4. 1.20 

1.21 
1.22 
1.25 
1.36 
1.58 

5. 1.59 
1.79 
1.80 
1.91 
2.02 
2.04 

6. 2.17 
2.38 

• 
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Tabel D.2.5. Schaalwaarde van de items van actiegroep A en intervalgrenzen 
van de beoordelingscategorie: vaag-duidelijk 

A 
item-nummer 

29 

1 

15 
28 
22 

26 
30 

8 
9 

11 
17 
13 

202 

schaalwaarde van 
de items 

0.68 

0.86 

1.19 
1.28 
1.31 

1.36 
1.39 
1.63 
1.65 
1.75 
1.77 
1.82 

intervalgrenzen 

1. 0.00 
2. 0.36 

3. 0.70 

4. 0.98 

5. 1.34 

6. 1.86 



Tabel D.2.6 Schaalwaarde van de items van actil!groep A en intervalgrenzen 
van de beoordelingscategorie: bekngrljk-onbelangrijk 

A 
item-nummer 

28 
17 
13 

8 

9 
29 
11 
26 
30 

22 
15 

schaalwaarde van intervalgrenzen 
de items 

-0.45 
-0.11 
-0.08 
-0.06 

0.03 
0.13 
0.18 
0.27 
0.46 

0.58 

1.23 
1.27 

1. 0.00 

2. 0.55 

3. 0.94 

4. 1.28 
5. 1.62 
6. 2.17 

Bijlage D.3 Uitkomst van de berekening van de schaalwaarden van de 
protesten en van de intervalgrenzen op acht 5-punts beoordelings
schalen volgens Torgerson 's analysemodel voor het oordelen in cate
gorieen. Voor de berekening is gebruik gemaakt van conditie D 
(Torgerson, 1958, hoofdstuk 10). 
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Tabel D.3.1 Schaalwaarden van de protesten en intervalgrenzen van de beoor
delingscategorie: niet goed-zeer goed 

protest schaalwaarde van intervalgrenzen 
de stimuli 

1. 0.00 
loket 0.03 
knokpartij 0.39 

2. 0.64 
pers. contact 1.03 

3. 1.09 
bezetting 1.17 
demonstratie 1.20 
gemeenteraad 1.28r 
open brief 1.29 
eigen oplossing 1.38 

4. 1.77 

I 
I 
I 

Tabel D.3.2 Schaalwaarden van de protesten en intervalgrenzen van de beoor-
delingscategorie: niet krachtig-zeer krachtig 

protest schajrlwaarde van intervalgrenzen 
de stimuli 

loket -0.52 
1. 0.00 

eigen oplossing 0.53 
pers. contact 0.64 

2. 0.80 
gemeenteraad 1.05 
open brief 1.41 

3. 1.69 
knokpartij 1.80 
demonstratie 2.32 
bezetting 2.56 

4. 2.57 
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Tabel D.3.3 Schaa.lwaarden van de protesten en intervalgrenzen van de beoor
delingscategorie: niet gericht op samenwerking wel gericht op samenwerking 

protest schaalwaarde van intervalgrenzen 
de stimuli 

knokpartij -0.47 
1. 0.00 

bezetting 0.001 
demonstratie 0.11 

2. 0.56 
open brief 0.73 
loket 0.82 

3. 0.98 
pers. contact 1.49 
gemeenteraad 1.55 
eigen oplossing 1.57 

4. 1.65 

Tabel D.3.4 Schaalwaarden van de protesten en intervalgrenzen van de beoor
delingscategorie: niet gericht op informatieoverdracht-wel gericht op informatie
overdracht 

protest schaalwaarden van intervalgrenzen 
de stimuli 

1. 0.00 
knokpartij 0.53 
loket 0.65 

2. 0.81 
bezetting 0.92 
demonstratie 0.93 
open brief 1.15 

3. 1.27 
gemeenteraad 1.40 
pers. contact 1.51 
eigen oplossing 1.58 

4. 2.04 

205 



Tabel D.3.5 Schaalwaarden van de protesten en intervalgrenzen van de beoor
delingscategorie: schaadt het vertrouwen wel-schaadt het vertrouwen niet . 

protest schaalwaarden van intervalgrenzen 
de stimuli 

1. 0.00 
knokpartij 0.08 

2. 0.63 
bezetting 0.70 
demonstratie 1.14 

3. 1.29 
pers. contact 1.80 

4. 1.80 
open brief 1.89 
gemeenteraad 2.14 
eigen oplossing 2.16 
loket 2.19 

Tabel D.3.6 Schaalwaarden van de protesten en intervalgrenzen van de beoor
delingscategorie: wel destructiefniet destructief 

protest schaalwaarden van intervalgrenzen 
de stimuli 

1. 0.00 
knokpartij 0.003 

2. 0.60 
demonstratie 0.83 
bezetting 0.87 

3. 0.98 
4. 1.39 

pers. contact 1.61 
open brief 1.64 
gemeenteraad 1.71 
loket 1.75 
eigen oplossing 1.85 
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Tabel D.3. 7 Schaalwaarden van de protesten en intervalgrenzen van de beoor
delingscategorie wel agressiefniet agressief 

protest schaalwaarden van intervalgrenzen 
de stimuli 

knokpartij -0.36 
1. 0.00 

bezetting 0.29 
demonstratie 0.54 

2. 0.64 
3. 1.04 

open brief 1.63 
4. 1. 71 

eigen oplossing 1.80 
pers. contact 1.87 
gemeenteraad 1.99 
loket 2.39 

Tabel D.3.8 Schaalwaarden van de protesten en intervalgrenzen van de beoor
delingscategorie niet dwingend-dwingend 

protest schaalwaarden van intervalgrenzen 
de stimuli 

loket -0.24 
1. 0.00 

eigen oplossing 0.55 
pers. contact 0.75 

2. 0.84 
open brief 0.99 
gemeenteraad 1.01 

3. 1.44 
demonstratie 1.61 
knokpartij 1.62 
bezetting 2.13 

4. 2.43 
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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
PROTESTEREN IN ACTIEGROEPEN 
van 
M. L. VAN VONDEREN-VAN STAVEREN 

17 september 1974 



(1) Conflicten over onderwijsmethoden worden vaak uitgevochten 
als waren het conflicten over onderwijsdoelstellingen. 

(2a) De doelstelling van het wetenschappelijk onderwijs met betrek
king tot de ontwikkeling van het maatschappelijk verantwoordelijk
heidsbesef bij studenten is een wetenschappelijke en niet een 
emotionele aangelegenheid. 
(2b) Een op het wetenschappelijk onderwijs afgestemde defmitie 
van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef dient dan ook in 
termen van analyse en evaluatie van maatschappelijke problemen te 
worden gesteld. 

(3) Ontwikkeling van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef is 
meer gebaat met probleemgericht onderwijs dan met onderwijs in 
specifieke disciplines. 

(4) De hoeveelheid vakkennis die nodig is voor de analyse en evalua
tie van maatschappelijke problemen verduistert in het algemeen het 
zicht op de problemen zelf. Docenten in de maatschappijweten
schappen blijken daardoor te worden gedwongen tot de keuze 
tussen probleemgericht populariseren van hun vak of in abstracto 
behandelen van de problemen en daardoor vakgericht doceren. 

(5) Een interdisciplinaire behandeling van complexe problemen 
heeft de beste kans van slagen als althans een van de onderzoekers 
van het probleem de conceptuele schema's vari meer dan een disci
pline op de probleemstelling kan toepassen. 

(6) De toepassing van wetenschappelijke verworvenheden in ontwik
kelingslanden dient gepaard te gaan met overdracht van de hodgste 
niveaus van kennis, opdat problemen die als gevolg van de weten
schapstoepassingen optreden, door de eigen bevolking van het be
treffende land kunnen worden herkend en zo mogelijk opgelost; 



(7) bf mensen zullen protesteren wordt in hoofdzaak bepaald door 
de onmiddelijke situatie; h0e mensen zullen protesteren wordt 
bepaald door zowel de omstandigheden als de persoonlijkheid~ 
kenmerken van de protesterenden. 

(8) Het besteden van Iiefdevolle aandacht aan afwijkend gedrag van 
individuen draagt bij tot de instandhouding van dat gedrag. 

(9) Van het openbaar vervoer zal frequenter gebruik worden ge
maakt, wanneer de passagiers het bedrag van hun reisbiljet niet 
steeds behoeven te betalen, maar integendeel soms, volgens een 
variabel ratio schema, als beloning voor hun vervoerskeuze het 
bedrag uitgekeerd krijgen. Zie W. A. T. Meuwese, Syllabus van 
het college Milieukunde, 1974. 

(10) De bedreigende toon van de slogans 'stop de kindermoord' en 
'baas in eigen buik' doet hun toch al geringe informatieve waarde 
geheel teniet. 


