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H
et is donderdagochtend in het Zuc-
cotti Park in Lower Manhattan. Op 
een open ruimte tussen de bouw-
put van het World Trade Center 
aan de ene kant en Wall Street aan 
de andere, ontwaakt het tenten-

kamp van Occupy Wall Street na een nacht vol 
regenbuien. Naast de tentjes en overkappingen 
van plastic zeil verwarmen de bezetters zich met 
thee en koffie.

Occupy Wall Street heeft aangekondigd ‘on-
eindig’ op het plein te willen blijven. ‘Door een 
regenbui laten we ons in elk geval niet afschrik-
ken’, zegt Ryan Villarreal (26), een werkloze 
journalist. Hij neemt sinds de eerste week deel 
aan protestmarsen en overnacht sinds drie 
dagen op het plein. 

De protestbeweging, die geen hiërarchie 
kent en beslissingen uitsluitend neemt op basis 
van volledige consensus, bestaat inmiddels 
bijna anderhalve maand en kent navolging in 
honderden steden in de Verenigde Staten en 
elders in de wereld. Nog altijd is de buitenwe-
reld vooral benieuwd naar het antwoord op één 
brandende vraag: wat willen ze nu eigenlijk? 

‘Occupy’ heeft zich vooralsnog vooral gema-
nifesteerd als tegenbeweging. Onder demon-
stranten bestaat in grote lijnen overeenstem-
ming over wat ze níét willen. Ze zijn tegen de 
toenemende kloof tussen arm en rijk, tegen de 

grote zakken belastinggeld voor reddingsacties 
van roekeloze ‘too-big-to-fail’-banken (‘winst 
is geprivatiseerd, risico’s zijn gesocialiseerd’ is 
een veelgehoorde leus) en tegen politici die in 
hun ogen aan de leiband lopen van lobbyisten 
uit het bedrijfsleven. Ze willen een einde maken 
aan het systeem waarin partijen afhankelijk zijn 
van campagnedonaties om een kans te maken 
op een verkiezingsoverwinning.

‘Occupy’ wordt door veel vooraanstaande 
commentatoren vergeleken met de conserva-
tief-populistischeTea Party-beweging die begin 
2009 opkwam. Beide bewegingen hebben een 
‘grassroots’-karakter: ze vinden hun wortels in 
de samenleving en passen directe democratie 
toe in hun organisatie. 

Frustratie over inadequaat politiek optreden 
en het gevoel dat niemand zich bekommert om 
de hardwerkende middenklasse die ziender-
ogen verpietert zijn brandstof voor beide kam-
pen, die soms dezelfde leuzen gebruiken. ‘Hef 
de Federal Reserve op’, lees je op spandoeken 
van beide en ‘Geen nieuwe bail-outs’. 

Aardig detail is dat een deel van de ‘bezetters’ 
de gelijkenissen erkent, hoewel ze benadruk-
ken dat de Tea Party financiële injecties krijgt 
van rechtse belangenorganisaties, terwijl Oc-
cupy compleet onafhankelijk zou zijn. 

De Tea Party en haar officieuze spreekbuis 
Fox News stellen daarentegen alles in het werk 
om Occupy weg te zetten als een bende luie, 
drugsgebruikende hippies en werklozen, die 
een ‘gratis lunch’ op kosten van de belasting-
betaler willen. Fox meende zelfs een parallel 
te zien met de opkomst van nazi-Duitsland en 

noemde Occupy een gevaar voor de democratie.    
Het verschil tussen beide bewegingen zit ’m 

in de schuldvraag. Voor de Tea Party is de rege-
ring-Obama de hoofdschuldige van de malaise, 
terwijl Occupy het kwaad vooral bespeurt achter 
de glazen façades van de multinationals en de 
wolkenkrabbers nabij Wall Street.

Dat betekent echter niet dat Occupy zonder 
meer kan worden beschouwd als een steun-
pilaar voor de Democratische regering. Veel 
betogers zijn voorstander van een actief banen-
beleid, maar tot betogingen voor het stimule-
ringsplan waarmee Obama bijna twee miljoen 
banen wil creëren, kwam het niet.

‘Occupy Wall Street is een postpolitieke be-
weging die iets veel groters vertegenwoordigt 
dan falende partijpolitiek’, staat op de eigen 
website. ‘Wij zijn een beweging waarin de 
macht bij het volk ligt en we zijn ons er collectief 
van bewust dat wijzelf de macht hebben om 
verandering te creëren van onder naar boven, 
omdat we Wall Street niet nodig hebben, en 
politici evenmin.’

Progressieve Amerikanen die nog niet zijn 
toegetreden tot het ‘postpolitieke’ tijdperk, 
zouden graag zien dat Occupy een ruk naar 
links veroorzaakt bij de Democraten, zoals de 
Tea Party heeft bijgedragen aan verrechtsing 
bij de Republikeinen. Zij vinden Obama veel te 
gematigd in vraagstukken als financiële regule-
ring, privacybescherming, milieumaatregelen 
en belastingbeleid. 

Met een mengeling van afgunst en walging 
zagen linkse Amerikanen afgelopen zomer 
tijdens het debat over de verhoging van het 

schuldenplafond hoe de zestigkoppige Tea 
Party-fractie in het Huis van Afgevaardigden (op 
een totaal van 435 leden) erin slaagde de eigen 
agenda door te drukken. Democraten en Repu-
blikeinen bereikten uiteindelijk een akkoord 
waarin diepe bezuinigingen staan vastgelegd, 
zoals de Tea Party eiste, zonder dat daar extra 
belastinginkomsten tegenover staan, zoals de 
Democraten wensten.

Occupy is nog lang niet zo ver. Hoewel een 
peiling deze maand aangaf dat de demonstran-
ten op aanzienlijk meer sympathie kunnen 
rekenen bij het Amerikaanse publiek (54%) dan 
de Tea Party (27%), trekken de bezettingsacties 
en de protestmarsen nergens in de VS meer dan 
enkele duizenden aanhangers tegelijk. 

Veel commentatoren denken dat de invloed 
van Occupy kan toenemen als de beweging erin 
slaagt een serie duidelijke doelstellingen te 
formuleren, zoals de Tea Party dat heeft gedaan. 
De voornaamste standpunten van die beweging 
—  een zo klein mogelijke overheid en geen 
nieuwe belastingen — zijn volgens critici weinig 
constructief, maar wel effectief. 

De bezetters lijken het vooral te moeten heb-
ben van hun volharding. ‘Na een week kregen 
we nauwelijks aandacht’, zegt Andrew Stachiw 
(25) in het Zuccotti Park. ‘Maar na twee weken 
kon niemand meer om ons heen.’

Stachiw denkt dat concrete voorstellen voor 

beleidsmaatregelen in deze fase een verzwak-
king zouden betekenen. ‘We bieden nu een 
brede paraplu voor protest, waaronder voor 
iedereen plaats is’, zegt hij. 

‘In elke stad spelen andere issues, iedereen 
heeft verschillende motieven om mee te doen. 
Als we de Occupy-beweging afbakenen, lopen 
we het risico aantrekkingskracht te verliezen. 
Het is zaak eerst zo groot mogelijk te worden 
en daarna kunnen we bekijken hoe we invloed 
kunnen uitoefenen.’

In zekere zin lijkt Occupy daarmee het groei-
model van netwerksite Facebook te volgen. 
Oprichter Mark Zuckerberg en zijn partners 
hadden al in een vroeg stadium hun bedrijf 
kunnen verkopen, waardoor ze op zeer jonge 
leeftijd multimiljonairs waren geweest. In 
plaats daarvan kozen ze ervoor ‘cool’ te zijn en 
door te groeien. Hoe het netwerk in klinkende 
munt kon worden omgezet, was van latere zorg. 
Occupy is uiteraard geen bedrijf, maar de rede-
nering is dezelfde. Eerst groei, dan zorgen over 
de effectiviteit. 

Dat model is echter niet zonder risico. In 
steeds meer steden neemt het verzet van het 
stadsbestuur tegen de langdurige aanwezigheid 
van tentenkampen toe. In Oakland aan de west-
kust kwam het deze week tot een gewelddadig 
treffen tussen de politie en demonstranten. 

Bovendien is het de vraag hoe de bezetters 
zullen reageren als regenbuien plaatsmaken 
voor de gure winter in New York en andere ste-
den. Een programma met standpunten is dan 
wellicht toch te verkiezen boven een tent tussen 
de wolkenkrabbers. 

‘Occupy’ heeft zich tot nu toe 
vooral gemanifesteerd als 
tegenbeweging 

‘Concrete eisen zouden 
in deze fase de beweging 
kunnen verzwakken’ 

Demonstranten getooid 
in Guy Fawkes-maskers in 
het tentenkamp in Zuc-
cotti Park, New York.
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