
Standpunt 

Ir 
Gesprek over de 'klassieke' en de 'alternatieve' school 

Twee werelden die elkaar ontmoeten, dan ver-
wacht je le choc des idées waarna het licht al 
dan niet aanflitst. 

De vraag blijft open want de twee werelden 
waar wij het over hebben, leven op dezelfde 
planeet: de wereld van het klassieke basis-
onderwijs en die van de onafhankelijke of alter-
natieve scholen. 

Op een uitgespaarde zaterdagochtend 
brachten wij twee adviseurs van het Gentse ste-
delijk onderwijs, Luc Heyerick en Armand 
Demeyer rond de tafel samen met Marc 
Decleer, onderwijzer in de Gentse onafhanke-
lijke' school, De Buurt. 

Een confrontatie tussen de theorie van het 
haalbare en de praktijk van het onhaalbare. De 
synthese daarvan komt misschien nog ooit 
maar wat vandaag onder meer tussen droom 
en daad staat krijgt u deels in de persoonlijke 
opvattingen van dit trio. 

Als aperitiefje dient te volstaan dat de drie 
heren vinden dat het onderwijs zijn emancipa-
torische rol slecht speelt. De kleur en de inhoud 
van het gesprek worden echter sterk bepaald 
door hun beroepssituatie. Een man als De-
meyer trekt scherpe breuklijnen tussen exter-
neen interne democratisering van het onder-
wijs waarbij hij felle scepsis uit wat de externe 
democratisering of de doorstroming van arbei-
derskinderen naar hogere onderwijsvormen 
betreft. Maar over de evolutie van het basis-
onderwijs is hij nogal optimistisch omdat het 
een schoolvorm is waarin niet 'geselecteerd' 
wordt. Kortom, binnen de basisschool is zinnig 
werk te leveren opdat meer kinderen, inzonder-
heid arbeiderskinderen er meer zouden kun-
nen uithalen. 

Dat op zich vormt al een sterk contrast met 
de vaststelling van onderwijzer Decleer die dui-
delijk maakt dat de alternatieve scholen juist 
ontstaan zijn doordat er geen marge voor ver-
nieuwing was in de voorbije jaren binnen de  

bestaande zuilen, of ze nu vrij, rijks of gemeen-
telijk heten. Een vernieuwing die in zijn optiek 
zowel te maken heeft met externe als met in-
terne democratisering omdat die in wezen niet 
te scheiden zijn. 

De derde man in het debat ten slotte, 
Heyerick, luisterde even en besloot met enige 
treurnis dat de kloof tussen 'klassiek' en 'onaf-
hankelijk' toch zo groot is. Een kloof die moet 
worden gedicht als de alternatieven tenminste 
enige invloed willen uitoefenen op de grote net-
ten. 

Laat ons dit laatste de geest van het gesprek 
noemen want het was geenszins de bedoeling 
te gaan polariseren of twee onderwijsmodellen, 
stedelijk en De Buurt, met mekaar te vergelij-
ken. Een onmogelijke opgave trouwens omdat 
de vergelijking te veel onbekenden telt en 
dwarsverbindingen soms niet te leggen zijn. Wil 
noemen er enkele: het gemeentelijk onderwijs 
dat gekneld zit in reglementen, wetten en poli-
tici die soms de dienst uitmaken. Een onafhan-
kelijke school die zonder centen een expe-
riment opzet en leerkrachten moet 'honoreren' 
met BTK-stelsels of vrijstelling van stempelcon-
trole. 

Het is derhalve niet toevallig dat iedereen in 
stilte hoopt dat aan weerskanten een aantal on-
gerijmdheden uit de weg worden geruimd zo-
dat diepgaande dialoog, uitwisseling van 
resultaten of discussie over opties wel diep-
gaand kan gebeuren. 

Boven alle verschilpunten staat derhalve 
de zorg om het basisonderwijs te verbe-
teren. Wat is jullie drijfveer daartoe? 

A. Demeyer: Ik ging als een late roeping naar 
de universiteit. De meester-knecht verhouding, 
het gelijk hebben omdat en alleen omdat je ho-
ger geplaatst bent is daar aan de unief wezen-
lijk geweest voor mijn motivatie. Niet de 
levensvreemdheid van de universiteit. De uni- 
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versiteit mag voor mijn part levensvreemd zijn 
als wat ze biedt de moeite waard is. Mei 68 is 
daarbij wellicht verantwoordelijk geweest voor 
de verschuiving van mijn belangstelling van in-
terne naar externe democratisering. 

schoolse vernieuwing. 

Zijn er specifieke oorzaken voor het feit dat 
in de afvallingsrace van het onderwijs altijd 
de arbeidersgroep niet of nauwelijks de 
eindstreep bereikt? 

L. Heyerick: Het gekke is dat wij. Armand en 
ik, met onze bedenkingen over de afwezigheid 
van interne democratie aan de universiteiten, 
de externe democratie gingen bestuderen; het 
systeem als dusdanig dat bepaalde groepen 
eronder houdt. Eens wij echter in de praktijk van 
het onderwijs stonden en een klas binnenstap-
ten werden we weer in de eerste plaats gecon-
fronteerd met de machtsverhoudingen binnen 
de klas. Een gebrek aan interne democratie. 
En daar sta je dan en je wil wat maar botst in 
veel gevallen op een ontstellende zelfgenoeg-
zaamheid bij onderwijsmensen die niet zien ot 
willen zien dat er wat aan de hand is. Hoe saai 
en vervelend die school is. Dat is storend om-
dat je tegelijkertijd ziet dat er zo weinig kinde-
ren graag naar school gaan. 

Marc Decleer wordt opdat moment in zijn hart 
een bondgenoot van Heyerick: Alleen al een 
cijfermatige analyse van het talen in de lagere 
school en het profiel van de leerling-beroeps-
school leert dat arbeiderskinderen in het onder-
wijs door een burgerlijke molen worden ge-
draaid waar zij enkel verfomfaaid uit kunnen 
komen. Alleen het hoofd telt. 

Zelfs los van dikke theorieën over sociale re-
produktie is het revolterend om vast te stellen 
dat kinderen ganse dagen op de bank zitten ter-
wijl eenzijdig op hun hoofd wordt gemikt, voor-
bijgaand aan sociale, affectieve en creatieve 
talenten die liggen te verworden. 

Het aantrekkelijke voor mij als leerkracht in 
De Buurt is dat zowel op de externe als op de 
interne democratisering wordt aangestuurd. 
Enerzijds wordt er ingespeeld op de vraag naar 
interne democratisering die door de meeste on-
afhankelijke scholen wordt gedefinieerd als een 
school waar kinderen gelukkig kunnen zijn en 
waar hun totale persoonlijkheid wordt aan-
gesproken. Specifiek voor De Buurt komt daar 
nog het tweede luik bij. Want wij gaan ervan uit 
dat vernieuwing specifiek moet zijn afgestemd 
op arbeiderskinderen. Vandaar ook de keuze 
van De Buurt om actief te zijn in een specifie-
ke arbeiderswijk. Een keuze voor maatschap-
pelijke relevantie in combinatie met binnen- 

Armand Demeyer: Eenduidige oorzaken zijn 
er volgens mij niet. Wel kunnen we zeggen dat 
er een aantal verklarende factoren zijn waar-
over enige consensus bestaat. 

De eerste is wellicht dat arbeiderskinderen 
van huis uit minder voorbereid worden op het 
schoolgebeuren en dat ze wegens het verba-
lisme in het onderwijs ten tweede male worden 
afgeremd. 

De tweede factor, maar daarover is de con-
sensus al minder groot, luidt dat de ouders van 
deze kinderen een afkeer hebben van alles wat 
school en onderwijs heet omdat zij er zelf zul-
ke slechte ervaringen mee hadden. Een hou-
ding die niet stimulerend werkt om de kloof 
tussen school en gezin te dichten in functie van 
de kinderen. 

Ten derde, maar dat is enkel een hypothe-
se, is de kloof zo grooten zo nefast voor arbei-
derskinderen doordat het cultuurpatroon (de 
wijze van leven, van denken, en doen) van ar-
beiderskinderen zo verschillend is van de an-
dere groepen. Hun mogelijkheden om ook 
buiten de school de meest diverse ervaringen 
op te doen zijn veel geringer. Zij zitten niet in 
de sport-, de muziek- ot de natuurclubjes of ko-
men niet in de meest diverse situaties. Mede 
gezien in de klas al evenmin - behalve op het 
kleuterniveau - wordt uitgegaan van de erva-
ringswereld van de kinderen zelf, komen zij dus 
helemaal niet aan bod. Maar ik zeg dit laatste 
blijft een hypothese ot een denkmodel dat in 
weinig onderzoek scherp is gezet. 

Decleer: Mijn verklaring voor de kloot tussen 
school en gezin die voor arbeiderskinderen ex-
tra groot is, komt in eerste instantie uit de rol die 
het onderwijs vervult in de samenleving. Voor 
mij is het een flagrante leugen als men in school-
plannen stelt dat kinderen op alle vlakken maxi-
male kansen op individuele ontplooiing moeten 
krijgen. De school biedt gewoon een vorming 
die kinderen later in staat moet stellen als vol-
wassenen te functioneren 'zoals het hoort', vol-
gens de waarden en normen die essentieel zijn 
om deze maatschappij die steunt op ongelijk- 
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held in stand te houden. 
Een tweede verklaring haal ik uit de ont-

staansgeschiedenis zelf van het onderwijs. Ja-
renlang was Onderwijs volgen een voorrecht 
van de begoede klasse en pas sinds de eerste 
industriële revolutie, toen de industrie nood 
kreeg aan geschoolde krachten werd ook het 
onderwijs voor de arbeidersgroep toeganke-
lijk. Het openwrikken van het onderwijsbestel 
was weliswaar mee het gevolg van sociale strijd 
maar typisch was het toch dat de kinderen uit 
de arbeidersgezinnen terecht kwamen in het 
beroepsonderwijs. Onderwijs krijgt daardoor 
de functie individuen af te leveren die kunnen 
meedraaien binnen een door anderen bepaald 
bestel. 

Vandaar weerspiegelt volgens mij het onder-
wijs ook in zijn inhouden, in zijn normen en 
waardenkader deze samenleving. Ik denk dan 
aan waarden als competitiviteit, individualisme 
die tegengesteld zijn aan de waarden die in de 
sociale strijd naar boven kwamen; waarden als 
solidariteit en samenwerking. 

Op het niveau van de klas vind je dat trou-
wens terug in de leerinhouden. Waar is het 
handboek met de leesles over het gezin dat 
woont in een rijhuis met pa aan de dop. Het 
beeld dat we krijgen is meestal dat van het mid-
denklasgezin terwijl het taalgebruik al even bur-
gerlijk 'gekuist' is voor de nette middenklasser. 
Men onderschat de problemen die kinderen, 
die in dialect of in een totaal andere taal zijn op-
gevoed, daarmee hebben. 

Demeyer doet nu even lastig en denkt door. 
Akkoord met je historische schets maar doe me 
niet meteen meelopen in het spel van de waar-
den en normen die zo vreemd zouden zijn voor 
arbeiderskinderen. 

De afstand tussen school en gezin - althans 
het cultuurpatroon van school en gezin als ver-
klaring meenemen is een goede maar eenzij-
dige werkhypothese. Je kan stellen dat 
arbeiders een opvoedingspatroon volgen 
waarin gehoorzaamheid een belangrijke waar-
de is. Dat is een erg functionele houding als je 
het bekijkt vanuit hun arbeiderssituatie. Ook de 
school hecht veel belang aan gehoorzaamheid. 
Vanuit dit oogpunt kan je stellen dat de school 
beter aansluit bij het opvoedingspatroon van 
arbeiders dan bij dat van hogere sociale strata. 

Een gevaar van bovenstaand uitgangspunt 
is verder dat vaak wordt uitgegaan van de ge- 

lijkwaardigheid van cultuurpatronen. Als men-
sen echter in een ongelijke verhouding staan 
dan is er veel kans dat het cultuurpatroon van 
de machthebber, dat dominant is, meteen ook 
superieur is. Democratisering kan dus niet be-
tekenen 'aanpassen aan' maar wel 'vertrekken 
van'. 

Of onderwijs dan doelbewust maatschap-
pelijke ongelijkheid in stand houdt? 

L. Heyerick: Wat heet doelbewust? Het zijn die 
mensen en groepen die voordeel halen bij de 
huidige maatschappelijke verhoudingen die ze 
ook in stand houden. Het Onderwijs speelt in 
het ontstaan en aanhouden van die structuur 
een belangrijke rol. 

De onderwijsvernieuwing lijkt zich binnen 
het klassieke netwerk te beperken tot ver-
nieuwing van methodieken, kinderen wat 
efficiënter te leren lezen of schrijven. Ge-
pruts in de marge of toch zinvol? 

L. Heyerick: Ik geloof datje het bestaande be-
ter kan maken voor de kinderen en zelfs gesleu-
tel middels remediëring en taakleraars vind ik 
zinvol. 

M. Decleer: Symptoombestrijding is het, maar 
fundamenteel lost het niets op. Meer nog, je 
loopt het gevaar blijvend te verglijden in de 
symptoombestrijding aangezien je op korte ter-
mijn inderdaad enig resultaat boekt wat vrij snel 
leidt tot zelfgenoegzaamheid. 

L. Heyerick: Akkoord, maar toch blijft ook ons 
gesleutel zinvol. Als je met 200.000 analfabeten 
zit, kan je inderdaad terecht, zoals je stelt, er-
van uitgaan dat er wat fout loopt met het aan-
leren van elementaire vaardigheden, maar dan 
blijf ik het waardevol vinden om voor die groep 
een goed leerprogramma op te zetten. 

Overigens weet jij ook dat je soms symp-
tomen moet bestrijden omdat het symptoom 
zelf kwaal is geworden. Ik vind het erg als vol-
wassen mensen analfabeet zijn. Van hen kan 
je dan ook weinig emancipatorische kracht ver-
wachten. 

Nieuwe methodieken, betere werkvormen 
kunnen leiden tot onmiddellijk resultaat. Van 
dergelijk gesleutel kan je echter geen externe 
democratisering verwachten. Gezien het Oroot 
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aantal leerlingen dat er echter bij betrokken is 
vind ik zelfs een kleine verbetering van het klas-
sieke Onderwijs belangrijk. 

Na een kort maar onbeslist intermezzo over het 
Onderwijs als mogelijke motor van onderwijs-
verandering krijgt Armand hef laatste woord 
over de remediëring waarbij hij met enige 
beslistheid affirmeert dat hij eigenlijk niet voor 
remediëring is maar voor aanpassing van on-
derwijsprogramma's kiest. Mijn ervaring leert 
mij dat alsje wat aan methodieken verandert 
dat ook zijn weerslag heeft op andere klas-
fenomenen. Ik heb zelf ondervonden dat leer-
lingen lager onderwijs beter kunnen voorbereid 
worden op schoolse gebieden'. Minder door 
remediëring of compensatieprogramma's dan 
wel door onderwijsvernieuwingen die te maken 
hebben met concrete streefdoelen als lezen, 
wiskunde...' 

L. Heyerick: Als je de levensomstandigheden 
van de ouders en de kinderen expliciet mee wil 
opnemen in het klasgebeuren mag je geen 
vreemde zijn. Nu staat de school te ver af van 
arbeidersouders. Dat geldt nog meer voor mi-
granten. Hun behuizing, hun werk is zo slecht 
dat zij er vaak zelf al wat aan willen verande-
ren maar de schoot is voor hen geen mede-
stander. 

De Buurt gaat er vanuit dat de brede maat-
schappelijke factoren en verbanden waar-
in ook kinderen opgroeien mee worden 
verrekend in het Onderwijs. Een open zet-
ten van de schoolpoort dat meer is dan wat 
vriendelijk onthaal van ouders. 

M. Decleer: Omdat kinderen zich moeten her-
kennen in wat op school gebeurt en aangezien 
hun ervaringen daar een wezenlijk element in 
zijn, moeten volgens mij die brede factoren mee 
worden opgenomen. Het gaat dan om de huis-
vesting, verkeersveiligheid, arbeidsomstandig-
heden... We proberen - en het woord is hier 
juist gekozen - dat op twee manieren te be-
reiken. Enerzijds via de weg van de methodiek, 
anderzijds door de interne organisatie van de 
school. 

Naar de methodiek toe is wellicht bekend dat 
wij werken met projectonderwijs waarvan een 
der karakteristieken hef buurtgerichte is. Con-
creet gezien betekent dit dat voor de projecten  

zoveel mogelijk informatie uit de wijk wordt ge-
haald om die in de school, in de leefgroepen 
te verwerken waarna we het resultaat daarvan 
terug in de wijk brengen om daarover een dia-
loog op gang te brengen. Leerstof en leer-
inhouden worden derhalve via de ervaringen 
van de kinderen uit de wijk zelf gehaald en niet 
uit leer- of handboeken. 

Naar de Organisatie van de school toe - het 
beheer en het beleid -, dat wordt meege-
dragen door de ouders ook al gaat dat gepaard 
met veel moeilijkheden. 

A. Demeyer: Oké, ook ik ben voorstander van 
projectonderwijs maar de toepassingsmoge-
lijkheden dienen gerelativeerd. Er zijn haast 
geen buurtscholen meer en de herkomst van 
de kinderen op school is zowel geografisch als 
sociaal daarvoor te heterogeen. Het leven in de 
wijk waarde school ligt kan hen niet wezenlijk 
raken omdat het niet gaat om hun objectieve 
levenssituatie. 

L. Heyerick: Ik heb ook kritiek op project-
onderwijs an sich vanuit de indruk dat men 
poogt alle leren op een soms kunstmatige wij-
ze in het project te duwen. Past het er helemaal 
niet in dan komt dat leren niet aan bod. Op die 
manier toegepast zal projectonderwijs nogal 
eens ten koste gaan van het aanleren van de 
noodzakelijke basisvaardigheden zoals reke-
nen en lezen. 

Ter opklaring van de discussie even een 
verduidelijking want de begripsverwarring 
rond projectonderwijs lijkt nogal groot. 

M. Decleer: Onze ervaring is inderdaad dat het 
een term is die vaak wordt misbruikt. Kort ge-
zegd is projectonderwijs een actieproces waar-
bij de groep heel doelgericht een probleem 
oplost. Het is dus niet het werken rond een the-
ma of een belangstellingspunt maar het oplos-
sen van problemen die door iedereen als 
dusdanig worden ervaren. Kinderen worden 
in zulk onderwijs geconfronteerd met de nood-
zaak een aantal vaardigheden onder de knie 
te krijgen omdat ze anders geen problemen 
kunnen oplossen. Op het ogenblik dat de groep 
tijdens een project die vaardigheden van lezen, 
rekenen, schrijven. . . nodig heeft, stoppen wij 
niet om een lesje in te studeren maarde bege-
leider doet voor, eventueel samen met enkele 
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kinderen. Slechts als het project is beëindigd 
wordt een inoefenweek ingelegd waarin de 
vaardigheden die in het project essentieel wa-
ren echt worden ingestudeerd. 

Ik ben er echt zeker van dat projectonderwijs 
in die vorm en betekenis zeer goed in staat is 
om ook op het vlak van de technische vaardig-
heden kinderen ten volle te bekwamen. 

In het klassieke onderwijs durft men leer-
lingen nogal onder stoom zetten. Het lijkt 
vaak op een koers, al in het eerste leerjaar, 
want wie daar omstreeks kerstmis niet kan 
lezen is al tweederangs. 

A. Demeyer: Wij zijn niet de propagandisten 
van tempo en pressie maar de kerstmis-race 
is heel reëel. Ons pleidooi is altijd geweest dat 
kinderen de tijd krijgen voor die basisvaardig-
heden. Leren lezen laten wij bijvoorbeeld over 
tweejaar lopen. Ik meen dat die vaardigheden 
op een efficiënter wijze kunnen worden aange-
bracht zonder andere onderwijsdoelstellingen 
te verwaarlozen. 

Ik ga nog verder. Volgens mij zijn er een aan-
tal vaardigheden die je maar krijgt door ze te 
leren ook als je ze al kent. De tafels van verme-
nigvuldiging zijn daar een voorbeeld van. 

M. Decleer: Oefening is nodig om sommige 
vaardigheden echt in de vingers te krijgen maar 
een vaardigheid wordt toch slechts eigen, als 
ik tot het besef kom dat ik met die vaardigheid 
iets kan doen. 

Wat heb ik aan rekenen en lezen als techni-
sche uitvoering op zich, als ik niet weet wat ik 
ermee ben. Op de betekenis, de zingeving 
komt het aan. 

A. Demeyer: Ervaring leert mij dat we op dit 
punt niet zo pessimistisch moeten zijn. Alsje in 
de klas met technische vaardigheden afkomt 
vanuit de gedachte dat met de gehanteerde 
methodiek alle kinderen moeten mee zijn, dan 
zitje volgens mij, hoe dan ook in de betekenis-
geving. Dan heeft je gesleutel invloed op de be-
leving van leerlingen. 

Ik geef wel toe dat hoe dan ook uit het lager 
onderwijs op het vlak van de vaardigheden (cfr. 
de wiskunde of de afwezigheid van zingeving) 
heel wat balast overboord zou kunnen. 

Waarom kan een school als De Buurt niet 
bestaan binnen het traditioneel onderwijs? 

M. Decleer: De Buurt hanteert een totaal con-
cept dat niet zoals Freinet technieken als deel 
op zich of als een werkwijze voor binnen de 
klasmuren kan worden overgenomen. 

Bij ons is alles anders. Wij werken niet met 
jaarklassen maar met leefgroepen (twee voor 
de lagere school, met ongeveer 20 kinderen 
per groep en telkens 2 begeleiders). Wij ken-
nen geen handboeken voor de kinderen, dein-
houden komen uit de wijk, de ouders komen 
in de klas of participeren aan de beleidsvoering. 

Om dit totaal-concept in het bestaande on-
derwijs toe te passen zouden ontzettend veel 
structuren moeten worden doorbroken. 

Die vaststelling sluit voor mij echter de dia-
loog allerminst uit. Op didactisch vlak denk ik 
dat zeer veel uitwisseling mogelijk is en ons con-
ceptvan projectonderwijs ligt bijvoorbeeld erg 
dicht bij het model dat bij wijze van experiment 
in een aantal beroepsscholen wordt toegepast. 
Ik denk dan aan ideeën als produktgerichtwer-
ken, het doorbreken van de vakkenindeling, 
team teaching, het aanbrengen van de theo-
rie vanuit de praktijk. 
Inzake de interne structuur ligt de overdrach-
telijkheid veel moeilijker. Ikzelf heb in de buurt 
met vallen en opstaan al geleerd wat democra-
tie wel en niet is. Het heeft mij doen inzien dat 
als mensen op volwassen leeftijd voor het eerst 
fundamenteel op coöperatieve wijze moeten 
werken, dat vreselijk moeilijk is. Maar meteen 
is dat een pleidooi om kinderen van jongsaf aan 
te scholen in samenwerking, in het plannen, het 
organiseren, het discussiëren en het uitwerken 
van ideeën. Wij volwassenen blunderen te veel 
op menselijk en organisatorisch vlak. 

L. Heyerick: Een aanvulling daarbij vanuit een 
andere hoek. Laat mij niet zeggen dat ik De 
Buurt elitair vind. Qua recrutering is ze dat al-
lerminst Iets wat niet van een aantal andere on-
afhankelijke scholen kan worden gezegd. 

De Buurt is echter met haar concept wel eli-
tair omdat het niet overdraagbaar is binnen de 
algehele organisatie van het onderwijs. Het 
grootste knelpunt daarin ligt in de omringings-
graad, het aantal leerkrachten per leerling. Als 
De Buurt die bezetting als een onaantastbaar 
gegeven handhaaft vrees ik dat met het tradi-
tioneel onderwijs toch niet zo veel dialoog me- 
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gelijk is. Ik weet dat het een gemakkelijke kritiek 
is, maar er is toch iets van aan. 

A. Demeyer: Een ander punt is de selectie van 
de leerkrachten. De inzet die in de alternatie-
ven gevraagd wordt van de leerkrachten is een 
veelvoud van die in het klassiek Onderwijs. En 
meer dan 95 procent van de leerkrachten staan 
toch nog altijd in het klassiek onderwijs. Te hoge 
eisen stellen aan het personeel of een te strenge 
selectie betekenen voor mij dat zon experiment 
niet overdraagbaar is. 

Als toetje na die nieuwe vaststelling van de ga-
pende kloof tussen de dwerg en de reus, doen 
Demeyer en Heyerick hun suggestie naar een 
overbrugging toe: 

'Wijgeloven in het nut van de dialoog maar zien 
de afstand nu al te groot, zodat de vooroordelen 
elk gesprek onmogelijk maken. 

Waar wij van dromen is van de creatie van 
een tussenniveau. Dat zou gevormd kunnen  

worden door scholen die aan verandering wil-
len werken en daarvoor binnen het bestaande 
bestel een grotere autonomie krijgen zonder 
dat zij echter afwijken van de officieel vast-
gelegde subsidiëringsvoorwaarden. We zien 
daarin een middel om het monolietisch blok, dat 
het onderwijs is, te doorbreken. Voorlopig kun-
nen we enkel wat sleutelen op klasniveau, maar 
mocht zulke autonome, vernieuwingsgezinde 
school kansen krijgen, dan zou ook het school-
niveau kunnen worden aangepakt. 
Van zulke school dromen wij omdat van daar-
uit, ook met scholen als De Buurt, de dialoog 
wel mogelijk zou worden. 

Zulke school zou uiteindelijk ook eens kan-
sen geven aan die leerkrachten die nu vaak 
geïsoleerd in hun klas, goed onderwijs probe-
ren te geven maar die in hun vernieuwings-
pogingen, geïsoleerd als ze staan, worden 
ontmoedigd.' 

Interview afgenomen door 
G. Orosemans. 
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Gresea v.z.w. 

Gresea, afkorting voor Groep voor Research 
naar een Strategie voor een Economisch Alter-
natief, werd in 1978 opgericht als studie-
centrum om een bewustmaking rond de noord-
zuidverhoudingen te stimuleren. De groep 
tracht dit op de meest concrete manierte doen, 
namelijk door het bestuderen van produktie-
sectoren. Via deze concrete studies hoopt 
Gresea een betere kijk te krijgen op het inter-
nationaal economisch systeem en wil ze een té 
algemene discussie, die uiteindelijk nergens 
toe zou leiden, vermijden. 

Gresea koos produktiesectoren uit die de spil 
vormen van de economie van de ontwikke-
lingslanden en de geïndustrialiseerde wereld 
(in deze laatste groep vooral Europa en België) 
teneinde aan te tonen dat de aard van het inter-
nationale economische systeem zowel de ar-
beider uit het noorden als de bevolking uit het 
zuiden met de nefaste gevolgen ervan op-
zadelt. 

A. Activiteiten van Gresea 

1. De groep verrichtte studies over tabak, ko-
per, bouwmaterialen uit asbest-cement, tele-
communicatie, zonnepanelen, aluminium en 
ricinusolie. 
2. Deze studies worden uitgegeven door de 
groep zelf of door een uitgever terwijl de groep 
ook voor de verspreiding zorgt. De publikaties 
zijn gericht naar vakbondsmilitanten, leraars, 
onderzoekers, derde-wereldmilitanten... 
3. Gresea maakt ook klankbanden (audio-
visuele montages) over tabak, koper, over-
dracht van technologie en telecommunicatie. 
4. De groep neemt deel aan vormingsactivi-
teiten en debatten over de bestudeerde onder-
werpen. 
5. Gresea beheert een documentatiecentrum 
dat toegankelijk is voor het publiek en waarin 
men talrijke artikels terugvindt over de secto-
ren en bedrijven die de groep bestudeert. De 
documentatie is geïnformatiseerd om een snel-
le en nauwgezette opzoeking en gebruik toe 
te laten. 

B. Ons werkgroepensysteem 

Zoals we stellen doet de internationalisatie van 
het produktieproces en de uitbreiding van de 
wereldhandel de onderlinge afhankelijkheid en 
de mechanismen van de uitbuiting toenemen. 
Gresea hoopt daarom de belanghebbenden 
van een bepaalde produktiesector samen te 
brengen: arbeiders, onderzoekers, gebruikers, 
en dit zowel uit België, Europa als uit de derde 
wereld. 

Deze bijeenkomsten moeten een duidelijke 
en krachtdadige analyse mogelijk maken en 
een nieuwe en meer uitgewerkte vormings-
dynamiek voortbrengen. 
Twee werkgroepen zijn op dit ogenblik binnen 
Gresea actief: 
- Non-ferro 
- Telecommunicatie 

C. Structuur van Gresea 

De permanente ploeg verzorgt de coördinatie 
van de werkgroepen, verricht het studiewerk 
en staat in voor de verspreiding van de publi-
katies, de vormingsinitiatieven en verzorgt het 
beheer van het documentatiecentrum. 

De begeleidingsgroep, samengesteld uit 
onderzoekers, vakbondsmilitanten, derde-
wereldmilitanten en functionarissen onderzoekt 
met de permanente ploeg de theoretische en 
oraktische problemen die tijdens de onder-
roeken opduiken. 

Publikaties 
1. Tabak 
- Analyse du système de production mondial 
du tabac/29 p160 fr. 
- Fume, c'est du belge!/53 p/60 fr. 
- Analyse van het produktiesysteem van 
tabak/29 p/60 fr. 
- Rook maar lekker Belgisch!/51 pil 00 fr. 
- Fiches van de montage/47 pil 00 fr. 
2. Koper 
- Quandj'entendsle mot cuivre/1 29 p./l5Ofr. 
- Fiches van de montage/54 pil 00 fr. 
3. Asbest 
Overdracht van technologie 
- Een buis voor de Derde Wereld 
Fiches van de montage/48 p/l 00 fr. 
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4. Telecommunicatie 
Les télécommunications en Belgique, en-

jeux et stratégiesl63 pil 20 fr. 
- Du télégraphe au télétexte, les résaux du 
protit/Editions Ouvrières EVOI1 76 p1293 fr. 
- Fiches van de montage/79 p1150 fr. 
5. Aluminium 
- Géopolitique de ['aluminium: dossier de tra-
vai11250 p1400 fr. 

Diamontages 
(50 dia's, 1 cassette, 1 dossier) 
- L'empire de la cigaretteil 2 min./2000 fr. 

- Als de rook om je hoofd is verdwenen/1 2 
min./2000 fr. 
- Quands j'entends le mot cuivre/13 
min./2000 fr. 
- Koper, het rode goud?/13 min./2000fr. 
- Een buis voor de Derde Wereld/13 
min./2000 fr. 
- Du télégraphe au télétexte, les réseaux du 
profitll 8 min./68 dia's/2800 t r. (ook verkrijgbaar 
als VHS-video) 
- Van telegraaf naar teletekst/18 min./68 
dia's/2800 fr. (ook verkrijgbaar als VHS-video). 
Alle prijzen zijn exclusief portkosten. 

Gresea 
Tweelingenstraat 74 
2018 Antwerpen (03/235.28.70) 
Waversesteenweg 136 
1050 Elsene - Brussel (02/511.33.12) 
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Hoe effectief is de vredesbeweging? 
Reactie op het standpunt-artikel van Hugo Van den Enden over de politieke effectiviteit van de 
Vredesbeweging (VMT, 1983, nr. 5) en de antwoorden daarop van Dirk Van Damme en Jos Geyse/s 
(VMT, 1984, nr. 2). 

De door Hugo Van den Enden opgeroepen dis-
cussie over de effectiviteit van de vredesbewe-
ging dreigt door het over en weer gaan tussen 
verschillende niveaus en problematieken ener-
zijds en door zowel de heftigheid als de opeen-
volging van herformuleringen anderzijds in 
onduidelijkheid te verzenden. De discussie is 
belangrijk genoeg om te proberen ze toch nog 
wat te structureren. Zeker als wij tot een discus-
sie over alternatieven willen komen. Ik behan-
del achtereenvolgens: 

- de vraag naar het bewustzijn van de door 
en in de vredesbeweging gemobiliseerde mas-
sa, 
- de vraag naar de resultaten, die de vredes-
beweging reeds behaald heeft; 
- en de vraag naar de mogelijke alternatie-
ven. 

1. Het bewustzijn van de gemobiliseerde 
massa 

VdE heeft in zijn eerste stellingname benadrukt 
dat het bewustzijn van de door de vredesbe-
weging gemobiliseerde massa ten eerste erg 
verdeeld is (daarbij ontwerpt hij een schaal van 
zes posities gaande van radicaal tot zeg maar 
bijna-geïntegreerd [VDE 1, p. 75]) enten twee-
de erg emotioneel gekleurd is, in die mate dat 
van een vorm van escapisme gepraat kan wor-
den. In zijn tweede tekst benadrukt hij dat dit 
bewustzijn niet verder gaat dan een soort van 
'gezond verstand', dat bezwaarlijk gelijkgesteld 
kan worden met een 'rijk uitgewerkte theoreti-
sche kennis' (VDE II, p. 54). In beide gevallen 
waarschuwt hij voor de gevaren, verbonden 
aan de ontgoochelingen, die met de 'voorspel-
bare ondoelmatigheid' van dergelijke vormen 
van bewustzijn samengaan. 

Wat zijn die gevaren dan? In de aanhef van 
zijn eerste tekst spreekt hij over onverschillig-
heid en verbittering over 'de Politiek' (VDE 1, p. 
72), in de tweede tekst over de te vrezen effec-
ten van uitblussing van revolte-energie (VDE II, 
p. 55), indifferentisme (sic), anti-politisme (VDE 
II, p. 53). Om deze stellingen te onderzoeken  

is het nuttig het bewustzijn van de gemobiliseer-
de massa op drie niveaus te bekijken: dat van 
de analyse, dat van de doelstellingen en dat 
van de strategie. 

Wat de analyse van de bewapeningsdynamiek 
betreft denk ik dat VdE het bewustzijn in de vre-
desbeweging onderschat. De rakettenkwestie 
heeft tot polarisaties geleid in alle lagen van de 
bevolking: gezinnen, klassen, buurten, werk-
situaties enz. Veel mensen hebben tegen-
gestelde opvattingen en worden bijna dagelijks 
gedwongen hun stellingname te expliciteren. 
Het is waar dat veel van deze discussies bin-
nen de termen van de burgerlijke politiek, 
m.a.w. vooral vanuit een oost-west- en bijna 
nooit vanuit een noord-zuidperspectief, ge-
voerd worden en dat de vredesbeweging daar-
toe heeft bijgedragen. Maar het is ook waar dat 
er niet zelden een 'over-bewustzijn' van deeco-
nomische bepaaldheid van de bewapenings-
problematiek is. Ook VdE en Dirk Van Damme 
nemen in de discussie vrij snel 'de invloed van 
het militair-industrieel complex' in de mond, een 
invloed die mi. wat de rakettenproblematiek 
betreft maar eens aangetoond moet worden 
(de belangen van het militair-industrieel com-
plex bij de (relatief achterop geraakte) conven-
tionele bewapening zijn in elk geval duidelijker). 
Economische determinatie hoeft niet zo di-
rect te zijn. En daarnaast is er natuurlijk ook de 
(relatieve) autonomie van het politieke in 
bewapenings- en defensie-kwesties. Mij valt in-
tussen wel op hoe ruim verspreid de 'vulgair 
marxistische' verklaring is, wat mi. enkel ver-
klaard kan worden door het wijdverbreid cy-
nisme als het politiek-economische zaken 
betreft. En van cynisme kan men veel zeggen; 
maar snel tot ontgoochelingen leidt het niet. (Ik 
beweer dus niet dat er sprake is van een rijk uit-
gewerkte kennis. Maar geen andere vormen 
van bewustzijn erkennen dan verfijnde weten-
schappelijkheid en naïef irrationalisme is geen 
staaltje van verfijnde wetenschap en dus...). 
Misschien kunnen wij het gemiddeld bewust-
zijn in de vredesbeweging best omschrijven als 
'half-wetenschappelijk cynisme gekruid met 
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een beetje hoop'. 

Wat de doe/stellingen betreft, kan men zeggen 
dat in het algemeen VdE gelijk heeft dat er me-
ningsverschillen zijn tussen de mensen die te-
gen de onmiddellijke plaatsing zijn, zoals men 
weet uit opiniepeilingen de meerderheid van 
de bevolking. Maar als je het spectrum ver-
nauwt tot de mensen die deelnamen aan de 
mobilisaties - en dat is toch de groep waar-
over VdE hethad—, verschuift het beeld naar 
links en komen alleen nog de door VdE uitge-
werkte varianten a en b aan bod: uit een en-
quete van het Nijmeegse Studiecentrum voor 
Vredesvraagstukken tijdens de grote demon-
stratie op 29 oktober '83 in Den Haag bleek dat 
van de daar aanwezige demonstranten: 

- 97,9% het NAVO-dubbelbesluit ver-
wierpen; 
- 74,7% van de vrouwen en 70,9% van de 
mannen alle kernwapens onmiddellijk Neder-
land uit wilden (dat is dus reeds VdE's meest 
radicale variant a); 
- 46,3% (onder de vrouwen zelfs 56%) gin-
gen nog verder; zij wilden dat Nederland on-
middellijk de NAVO zou verlaten (1), een eis die 
door 'de' vredesbeweging zelfs nog niet 
gesteld is. 

Op dit niveau blijkt er dus geen tegenspraak 
tussen radicaliteit en massaliteit - en ik zie 
geen reden om te denken dat dit in België an-
ders zou liggen. Uit hetzelfde onderzoek bleek 
dat de demonstranten geen al te grote illusies 
hadden dat 'de' politiek rekening zou houden 
met hun eisen: daar waar twee jaar voordien 
in Amsterdam slechts 21,4% geloofden datde 
raketten er toch zouden komen, was dit aan-
tal in Den Haag aangegroeid tot 40% en nog 
eens 33% dachten dat de raketten gedeelte-
lijkzouden worden geplaatst. 73% waren dus 
allesbehalve optimistisch, maar toch kwamen 
zit betogen! Het aantal aanhangers van meer 
radicale acties was dan ook verhoudingsgewijs 
toegenomen: in Amsterdam reeds 570/s,  in Den 
Haag 72%. 

Daarmee belanden wij bij de problematiek van 
de strategie, ongetwijfeld de moeilijkste. Ik denk 
dat VdE's stelling over het escapisme in de vre-
desbeweging t.a.v. dit punt het meeste opgaat. 
Maar dat 'escapisme' moet juist verbonden 

worden met de moeilijkheidsgraad van de dis-
cussie over de strategie. Het is mijn stelling dat 
veel militanten genoeg hebben van de 
'marxistische' maximalistische stelling, waarin 
ook Van den Enden lijkt te vervallen (zie Van 
Damme, p. 83), dat alleen een succesvolle stra-
tegie op alle terreinen tot een oplossing kan lei-
den. Zo'n maximalisme kan tot immobilisme 
leiden - zie bijv. Van den Enden: 'Ik sta dus 
noch positief noch negatief tegenover die be-
togingen'(VDE, p. 74)— en dat willen deze ac-
tivisten vermijden. Liever dan zich wijs te laten 
maken dat het toch niet zal helpen - wij zagen 
reeds dat ze dat voor een zeer groot deel zelf 
ook denken — willen ze toch maar iets doen. 
Het is waar dat dit soort activisme een 'vlucht' 
vooruit is en het blijft noodzakelijk als marxisten 
de strategie-kwestie te stellen (ik ga daar op in 
in punt 3). 

Maar ik vind het gemakkelijk te gaan zeuren 
over dissonantiereductie van 'gelovigen' (VDE, 
p. 52) die gepikeerd reageren (ibid., p. 55), als 
men mensen op de minachtende toon aanpakt 
zoals VdE dat doet. Het is hier inderdaad no-
dig even de man te tacklen die een serieuze be-
zinning wil uitlokken en in een serieuze zoek-
tocht geïnteresseerd is (VOE, p. 52-53) en niet 
begrijpt waar Dirk Van Damme en Jos Geysels 
toch zijn minachting of morele afkeer voor de 
massa vandaan hebben gehaald. Zij worden 
dan ook streng aangemaand zijn tekst beter te 
lezen (VDE II, p. 52, 54). 

Dat is toch niet serieus. In de aanhef van 
VdE's eerste tekst lezen wij al: 'De euforie van 
de "true believers" in de politieke macht van 
de moraal, zal wel weer eens omgeslagen zijn 
in ontgoocheling, onverschilligheid of verbitte-
ring over "de politiek". ( ... ) Maar mensen en be-
wegingen plegen nu eenmaal niets uit de 
geschiedenis te leren.' Op p. 76: 'Helaas zijn 
"true believers" nu eenmaal onwezenlijk taai 
in hun politieke naïeviteit. Het "heilig vuur" 
pleegt nu eenmaal nooit voor een helder zicht 
te zorgen...'. Verder blijkt uit de nagekomen pu-
blikatie van een vergeten stuk uit de eerste tekst 
dat VdE bijna een hele kolom besteedt aan een 
ondialectisch geschimp - of waren er geen vak-
bondsacties, vredesdemonstraties? - op de be-
volking die 'zonder noemenswaardige weer-
stand' de politiek van de huidige regering over 
zich heen laat komen: 'Neen, zulke bevolking, 
zulke volksvertegenwoordigers, zulke sociaal- 
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democraten, krijgen in de grond van de zaak 
alleen maar de nucleaire holocaust-dreiging en 
de raketten die zij verdienen'. Op dezelfde 
pagina wordende verwachtingen van de vre-
desbeweging in een zin niet alleen twee keer 
'pijnlijk irreëel', maar daarnaast ook 'ronduit 
"stompzinnig" genoemd (VdE II, p. 72). Jos 
Geysels en Dirk Van Damme hebben er niet 
naast gelezen. VdE zegt: 'Van wie een repliek 
schrijft moet ten minste verwacht worden dat 
hij leest waterstaat'. Mij dunkt dat dit ook voor 
de eigen teksten geldt. 

Daarnaast vind ik het vreemd dat iemand die, 
zoals VdE, geïnteresseerd is in een zakelijk de-
bat als verdediging opwerpt dat 'Van Damme 
wat geforceerd moeilijk doet'-  als die gewoon 
probeert op zakelijke wijze twee problemen 
analytisch te onderscheiden en daarnaast 
vraagt naar de objectieve criteria die VdE ge-
hanteerd heeft - en dan verder stelt: 'In een 
essayistische tekst kan men natuurlijk geen 
stringente, systematische en volledige politico-
logische analyse verwachten?' Ik dacht te be-
grijpen dat de vredesbeweging, en niet alleen 
zij, aan dergelijke praktijken ten onder ging. 
VdE heeft het soort kritiek gekregen 'die hij ver-
diend heeft'. Het blijkt dat een dergelijke aan-
pak inderdaad eerder verdedigende reflexen 
- langs weerszijden - oproept dan dat zij aan-
zet tot een zakelijk en open debat. Ook intellec-
tuelen moeten op dat vlak uit de geschiedenis 
leren, tenzij ze edito's voor de De Nieuwe wil-
len gaan schrijven. Verdedigende reflexen kun-
nen overigens alleen de vormen van esca-
pisme versterken die wij willen bestrijden. 

Om nu terug te keren naar onze bewustzijns-
problematiek: mijn slotsom is dat het gemiddeld 
bewustzijn van de gemobiliseerde mensen in 
de vredesbeweging genoeg doorspekt is met 
politiek realisme en zelfs cynisme om hen voor 
al te grote ontgoochelingen te behoeden. In die 
zin lijkt het mij dat VdE te veel de 'kater na mei 
'68' als model gebruikt heeft. Bij vele deel-
nemers (-neemsters) aan de beweging van '68 
waren de revolutionaire verwachtingen veel 
meer overspannen dan nu het geval is. In te-
genstelling tot wat VdE beweert, leren mensen 
en bewegingen wel degelijk uit de geschiede-
nis en de vredesbeweging van dit ogenblik is 
dan ook een typisch voorbeeld van een bewe-
ging die globaal een aantal lessen heeft getrok- 

ken uit zowel de beweging van de jaren zestig 
(gevaar van overschatting van de mogelijk-
heden) als van de jaren zeventig (gevaar voor 
marginalisering, zie Van Damme, p. 79 en 82). 
Daarmee is niet gezegd dat ze op dat vlak een 
soort ideale synthese tot stand zou hebben ge-
bracht. 

Ik beweer ook niet dat een eventuele misluk-
king op het vlak van de doelstellingen voor nie-
mand een traumatische ervaring zal zijn (zoals 
ik al zei: hoe cynisch men ook is, een beetje 
hoop heeft men altijd). Ik zie daarin echter ze-
ker geen groter probleem dan in de apathie van 
hen die niet in beweging zijn gekomen. Daar-
enboven zou het voor veel mensen niet minder 
traumatisch geweest zijn als er helemaal geen 
beweging tegen de verdere bewapenings-
wedloop was tot stand gekomen, laat staan als 
de leiding van de vredesbeweging er voortijdig 
het loodje had bij neergelegd omdat zij nu een-
maal niet in staat was om het probleem van 
massaliteit en radicaliteit op te lossen. Ik her-
haal het: dit is geen reactie van een 'true be-
liever' die zijn dissonanties wil reduceren. Ik 
trachtenkel aan te tonen dat een stellingname 
zoals die van VdE - wijzen op impasses en dan 
zeggen dat er evengoed geen beweging kan 
bestaan - op zich ook demoraliserend kan 
werken - de gepikeerde' reacties wijzen ge-
lukkig op het tegendeel —,iets wat VdE zelf ge-
vaarlijk zou moeten vinden. 

2. De resultaten van de vredesbeweging 

T.a.v. de resultaten van de vredesbeweging is 
VdE nogal dubbelzinnig: enerzijds kende vre-
desbeweging door haar bewustzijn niet effec-
tief zijn, anderzijds noemt hij tussen haakjes 
enkele 'eventuele gelijdelijke termijneffecten', 
iets verder 'zo men wil: positieve neveneffec-
ten' genoemd: nieuwe ideeën over bewape-
ningswedloop, het kernwapengevaar, de 
O.-W.-betrekkingen; impulsen op de sociaal-
democratie en op fracties van de christen-
democratie; hypocrisie-ontmaskering (VdE II, 
p. 55). Dat zijn zaken waaraan men toch niet 
zomaar kan voorbijgaan! 

Elders heb ik, samen met Joop Roebroek, 
gesteld dat door de mobilisaties van de nieu-
we sociale bewegingen de burgerij er niet in 
geslaagd is haar successen in de economische 
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strijd ook naar andere terreinen, zoals de kern-
bewapening, de atoomprogramma's, het mi-
lieu..., te  verleggen en dat deze bewegingen 
daarom een essentiële plaats in de confrontatie 
tussen loonarbeid en kapitaal innemen (2). Het 
is duidelijk dat de vredesbeweging hierbij een 
belangrijke rol gespeeld heeft en blijft spelen. 
Vooral op het terrein van de buitenlandse be-
trekkingen en de defensie-politiek wordt door 
de burgerlijke pers telkens weer geconstateerd 
dat de periode van 'eenvoudige consensus' 
voorbij is. Zoals VdE zelf, zij het wel zeer be-
knopt, opmerkt: de sociaal-democratie in 
Noord-West-Europa is op dit vlak snel geëvo-
lueerd. Laten wij niet vergeten dat tot in het 
begin van de jaren zeventig de sociaal-
democraten bijvoorbeeld de interventie van de 
Amerikanen in Viëtnam ondersteunden. Nu is 
Schmidt, één van de initiatiefnemers tot het 
NAVO-dubbelbesluit, in zijn eigen partij gemar-
ginaliseerd, heeft de technocraat Simonet door 
deze koerswijziging de PS verlaten... Ook de 
problemen binnen de CVP, evenals hef stem-
menverlies van deze partij, hebben niet weinig 
met deze door de vredesbeweging opgewor-
pen problematiek te maken. 

De reden waarom Van den Enden deze effec-
ten minimaliseert lijken tweeërlei. Ten eerste be-
oordeelt hij de effecten in eerste instantie, vanuit 
zijn bekommernis voor de eventuele ontgoo-
chelingen van de actievoerders, vanuit de 
gestelde doelen van de beweging zelf 'dE II, 
p. 52, 55). Hier lopen echter twee dimensies 
door elkaar. Hoe overspannen de verwachtin-
gen van die actievoerders zijn, heb ik al bespro-
ken. Maar er is meer: Van den Enden gaat er 
van uit dat, als er geen afgewogen strategie is, 
de beweging als het ware per definitie niet ef-
fectief kan zijn. Ot erger nog: de resultaten kun-
nen niet beduidend zijn, want hij had het zo 
voorspeld (o.a. VdE 1, p. 77, II, p. 52) (3)l Dat 
is geen vruchtbare benadering, die zoals in het 
geval van VdE, als ik zijn stellingname begre-
pen heb, tot sectarisme kan leiden. Degeschie-
denis leert ons dat de best afgewogen strategie 
kan mislukken en dat een weinig overwogen 
actie succesvol kan zijn. Zoals ik reeds zei en 
in punt 3 verder uitwerk, ontslaat ons dit niet van 
de plicht om over strategieën na te denken, ze 
te evalueren, bij te stellen, enz. Maar de wer-
kelijkheid gebiedt ons intussen ook zonder 
vooringenomenheid de resultaten van bewe- 

gingen, los van ons oordeel over hun strate-
gieën, te evalueren. 

Wij dreigen anders in een idealistische bena-
dering gevangen te blijven die de effectiviteit 
van bewegingen enkel afmeet aan hun inter-
ne coherentie. 'Vanuit het standpunt van een 
materialistische conceptie van de geschiede-
nis', schrijft Göran Therborn in een artikel waar-
in hij de effectiviteit van de verschillende 
nationale arbeidersbewegingen vergelijkt, 'is 
wat gedaan en bereikt wordt belangrijker dan 
de ideeën die men erop na houdt. Vormen van 
praktijk zijn ( ... ) interessanter dan bewustzijns-
vormen' (4). Ik reken het persoonlijk tot een van 
de interessantste bevindingen van het boek 
van Joop Roebroek en mezelf over de nieuwe 
sociale bewegingen in Vlaanderen en Neder-
land, en het blijkt dat ook mensen binnen de 
bewegingen daar moeite mee hebben, dat wij 
moeten vaststellen dat, ondanks al hun inter-
ne tegenstellingen en hun zelfs overwegend 
idealistisch karakter, deze bewegingen een be-
langrijke rol spelen in de tegenstelling tussen 
arbeid en kapitaal, dat ze zelfs eerder en meer 
nog dan de arbeidersbeweging het naoorlogs 
compromis tussen de twee belangrijkste klas-
sen op de helling hebben gezet. Zoals gezegd 
heeft ook de vredesbeweging, met al haar be-
perkingen, daar een rol in gespeeld. 

3. Tekortkomingen van de vredes-
beweging 

Iedere beoordeling moet echter dialectisch zijn. 
Ik deel zeker niet de mening van Dirk Van 
Damme dat 'de vredesbeweging die tactieken 
en actievormen heeft gebruikt die gegeven de 
maatschappelijke mogelijkheden de beste re-
sultaten hebben opgeleverd' (p. 81) en VdE 
heeft gelijk niet zomaar vertrouwen te hebben 
in het beraad dat het VAKA op  december'83 
heeft gehouden (VdE II, p. 52). Maar ook hier 
moeten wij onderscheiden naar niveaus. Eerst 
en vooral de eisen. Mandel stelt terecht dat op 
dit vlak het belangrijkste beoordelingscriterium 
het unilateralisme is. Alleen een beweging die 
voor ontwapening in het eigen blok opkomt (en 
haar eisen dus niet van diplomatieke onderhan-
delingen laat afhangen) kan zich niet het ini-
tiatief uit handen laten nemen en dus een 
massakarakter behouden (5). Op dit punt kan 
het VAKA, zoals Jos Geysels opmerkt (p. 50), 
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niets verweten worden. In haar belangrijkste 
eisen is de benadering ondubbelzinnig ur,i-
lateraal: geen raketten in België, stopzetting 
van de werken in Florennes. 

Wat de korte termijn strategie betreft zijn er al 
meer problemen. De Werkgroep Politieke Filo-
sofie en Praktijk schreef op 6april j.l. in De Mor-
gen dat het centrale probleem van de 
vredesbeweging niet meer zozeer een overtui-
gingsprobleem, maar een institutioneel pro-
bleem is, namelijk hoe kan een maatschappe-
lijke meerderheid omgezet worden in een 
politieke. Het vreemde is dat deze werkgroep 
met veel nadruk het probleem stelde, maar 
blijkbaar aarzelde de voor de hand liggende 
oplossing voor te stellen, namelijk de eis van 
een referendum over de kernraketten. Tot nu 
toe is door een soort zelfcensuur ook het 
VAKA voor deze eis teruggeschrikt. De SP loopt 
er met name niet warm voor en daar wordt toch 
iets te veel rekening mee gehouden. Toch zijn 
er signalen dat dit punt eindelijk weer op de 
agenda zal komen (Elcker-Ik gaat er bijvoor-
beeld een studiedag aan wijden; zelfs in de 
Nederlandse Partij van de Arbeid begint een 
strekking die een referendum over deze kwes-
tie wil zich duidelijker af te tekenen), zij het in 
vergelijking met de'~ timing' misschien 
te traag (6). 
Ondertussen blijkt ook hier 'de' vredesbewe-
ging achter te lopen op de door haar gemobi-
liseerde mensen. In Den Haag bleek niet 
minder dan 519%  van de ondervraagden voor 
een referendum te zijn tegen 18,5%  voor het 
door de Nederlandse vredesbeweging (en in 
België de SP) voorgestelde 'volkspetition-
nement'. Daarnaast wilde nog eens 27,6%  ge-
woon allebei! Het lijkt mij dat de vredes-
beweging, als zijde huidige impasse nog tijdig 
wil doorbreken, buiten deze eis geen alterna-
tief meer heeft. Daarvoor zou zij nu zo snel en 
intensief mogelijk campagne moeten gaan voe-
ren. Haar basis is er zeker rijp voor. 

Daarnaast kan nog een heel boek opengedaan 
worden over de gevaren die de vredesbewe-
ging bedreigen door zich enkel toe te spitsen 
op de kernraketten, hoe belangrijk die kwestie 
ook is. Hier stelt VdE terecht de vraag van het 
lange termijn perspectief. Het is toch opvallend 
dat niemand nog luidop durft te spreken over 
het uittreden uit de NAVO als noodzakelijke 

voorwaarde om niet telkens met nieuwe kern-
dreigingen geconfronteerd te worden. Een 
dreiging die daarnaast steeds grotere vormen 
begint aan te nemen is die van de Europese de-
fensiemacht, juist omdat ook de sociaal-
democratie daarvan een voorstander is en veel 
atoompacifisten daardoor in slaap gewiegd 
worden. Met stijgende verbazing zag ik bijvoor-
beeld tijdens de verkiezingsavond van 17 juni 
.1. op de Nederlandse televisie welk een vurig 
pleitbezorger van die Europese benadering 
men in Paul Goossens gevonden heeft. Als 
men Europa militair één wil maken (op dit mo-
ment gebeurt dit binnen de NAVO, maar het 
zou natuurlijk ook daarbuiten kunnen), dan is 
dat enkel omdat de volgende ronde in de be-
wapeningswedloop, kernwapens incluis, voor 
landen als Groot-Brittannië en Frankrijk gewoon 
te duur aan het worden is. Ook de toenadering 
van Frankrijk tot de NAVO-strategie van de 
'flexible response', met de daarbij horende tac-
tische kernwapens en neutronenbommen 
(door bepaalde mensen vriendelijk 'granaten' 
genoemd), dreigt destabiliserend te gaan wer-
ken (7). Tenslotte wordt door die Europese ver-
haaltjes de rol van de NAVO en het Europees 
deel ervan in de noord-zuid-problematiek ver-,  
doezeld. Als Europa zich moet versterken, dan 
is het in de eerste plaats om de politierol in de 
Derde Wereld over te nemen op de plaatsen 
waar de Verenigde Staten die niet meer willen 
of kunnen waarmaken (denk aan Zaïre, Tsjaad, 
de Malvinas, Libanon, straks misschien de Per-
zische Golf). De vredesbeweging, of op zijn 
minst een deel ervan, zou - en zeker nu het 
publiek zo ontvankelijk is voor deze problema-
tiek - tegen deze ontwikkeling duidelijk stel-
ling moeten kiezen. 

Ook de nieuwe bewapeningswedloop die de 
NAVO dreigt uit te lokken op het vlak van de 
chemische en elektronische wapens, om nog 
maar te zwijgen van de 'star wars' ontwikkelin-
gen, zijn thema's waarop de vredesbeweging 
niet attent genoeg kan zijn. Propagandistisch 
kan elke poging in die richting direct gekoppeld 
worden aan de contradictie dat volgens de li-
beralen de staat ontvet moet worden. Heeft 
men blijkbaargeld voor wapentuig, dan kan de 
eis 'Geen bommen, maar bananen, socialeze-
kerheid, kwaliteitsonderwijs,...' zo duidelijk mo-
gelijk, meer nog dan nu (bijv. met affiches 
waarop de keuze illustratief wordt afgebeeld), 
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gepopulariseerd worden. De vakbeweging is 
normaal gezien daarvoor niet ongevoelig. 

We zien dus grote tekortkomingen, zowel op 
het vlak van de strategie als van de lange ter-
mijn benadering. Op dit niveau is de theoreti-
sche zwakte onweerlegbaar. Het probleem is 
hier dat veel nieuw-linkse kaders geen klaar on-
derscheid maken - en Dirk Van Damme valt 
daaraan mi. in zijn reactie ook ten prooi - tus-
sen de doelstellingen die ze zich stellen en de 
compromissen die zij eventueel moeten sluiten. 
Zonder na te denken over eventuele mogelijk 
na te streven doeleinden gaan ze direct over 
op de compromissen. Discussieer je met ka-
ders uit de vredesbeweging dan gaat bijna 
iedereen vlug akkoord dat, om uit de hele be-
wapeningsdynamiek te komen, wij de NAVO 
uit moeten. Sommigen zullen er zelfs mee in-
stemmen dat een soort democratisch socia-
lisme op wereldvlak een noodzakelijke voor-
waarde voor een duurzame wereldvrede is. 
Maar zowel twijfels die steeds meer mensen 
hebben over de realiseerbaarheid van zo'n so-
cialisme enerzijds, als een veel voorkomend 
suivisme t.o.v. het (veronderstelde) gemiddeld 
bewustzijn anderzijds (vroeger werd dat terecht 
'opportunisme' genoemd) verhinderen veel ka-
ders om eerst klaar te stellen wat hun doelstel-
lingen zijn, en daarna na te denken over hoe 
je die best kunt bereiken. 

Denk bijvoorbeeld aan de eis 'België uit de 
NAVO'. Het is duidelijk dat deze snel weerklank 
zou kunnen vinden, maar door een gevaarlijk 
soort zelfcensuur durft niemand daarover te be-
ginnen. Ik zeg ook niet dat het hele VAKA die 
eis nu maar moet overnemen - dat zou de 
massabasis inderdaad in gevaar kunnen bren-
gen - maar binnen de beweging kunnen radi- 

calere groepen daar toch meer propaganda 
voor maken en dan zien wij wel in welke mate 
het aanslaat en zich verspreidt. In die zin is het 
jammer dat de belangrijkste kaders van Elcker-
Ik en Oxfam-Wereldwinkels, de meest linkse 
groepen in het VAKA, daarbinnen de represen-
tatieve plaatsen hebben ingenomen. Misschien 
was (en is) dat ook nodig om belangrijke ver-
worvenheden van de beweging, zoals het uni-
lateralisme, overeind te houden. Maar het 
ontneemt hen voor een groot stuk de mogelijk-
heid om binnen de beweging politiserend te 
werken. Men zou zich bijvoorbeeld kunnen in-
beelden dat vanuit deze organisaties, samen 
met belangstellende basisgroepen en vredes-
groepen (zoals in Nederland) een 'Platform van 
radicale vredesgroepen' gevormd zou worden 
dat een aantal meer radicale eisen zou verde-
digen en propageren. Dat zou zeker zowel het 
ideologische als het theoretische gehalte van 
de beweging ten goede komen, zonder de 
massabasis ervan in het gedrang te hoeven 
brengen (Dirk Van Damme denkt hier teveel 
vanuit het geheel; juist de wisselwerking van 
deel en geheel kan politiserend werken) (8). 

Hugo Van den Enden komt de verdienste toe 
op het belang van het lange termijn perspec-
tief gewezen te hebben. Door zijn eenzijdig ha-
meren daarop, en dan nog voor een groot stuk 
op het niveau van het individueel bewustzijn, 
dreigde de discussie echter direct op een dood 
spoor te geraken. Ik hoop door deze bijdrage 
de discussie opnieuw geopend te hebben. Mis-
schien zijn er mensen uit de vredesbeweging 
die daarop willen ingaan? 

Dany Jacobs 
Nijmegen, 25 juni 1984 

1. Alle cijfers uit De Volkskrant, 2/11/1983. 
2. D. JACOBS, J. HOEBROEK, Nieuwe Sociale Bewegingen in Vlaanderen en Nederland, 1983, 

Antwerpen, Toestanden-Boeken, p. 92. 
3. In die zin lijkt Jos Geysels wel redenen te hebben om VdE van kringredeneringen te verdenken. 
4. G. THERBORN, 'Why Some Classes Are More Succesful than Others' in New LeftReview, 

nr. 138, maart 1983, p. 38. 
5. E. MANDEL, 'ftThreat ofWarandtheStrugglefOrSOCiaIi5m' in NewLeft Review, nr. 141, 

sept. 1983, p. 41. 
6 Ik deel overigens de principiële en tactische bezwaren van een aantal mensen tegen het refe-
rendum niet. Tactisch: voor zover ik het overzie leren de ervaringen in landen waar referenda 
meer ingeburgerd zijn dat de uitkomsten daarvan eerder links dan rechts van die van de norma- 

70 



ie parlementaire procedures liggen. Principieel: voor wie beweert een democraat te zijn moet 
het referendum toch een volwaardige vorm van besluitvorming kunnen zijn, en zeker na een gron-
dig maatschappelijk debat, zoals wij dat nu wel stilaan over de kernraketten gehad hebben. 
7. Het 'voordeel' - vergeet mij de uitdrukking - van de vroegere NAVO-strategie (en de nu 
nog geldende Franse strategie) van de 'massale vergelding' was immers dat zij zo stupied was 
- een totale vernietiging uitlokken bij de geringste aanval - dat zij daardoor ook totaal onbruik-
baar was. Het gevaar van de op het eerste gezicht veel meer gematigde 'flexible response'-
benadering daarentegen is dat men een beperkt begonnen escalatie niet in de hand kan houden. 
8. Het is waar dat, doordat sinds december j.l. ook de basisgroepen van de vredesbeweging 
voor de helft in de stuurgroep van het VAKA vertegenwoordigd zijn, de matigende invloed van 
de traditionele vredesgroepen verminderd is. Maar een dergelijke organisatorische maatregel 
is niet voldoende om aan de noodzakelijke verdere politisering te kunnen werken. 
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