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In dit proefschrift  heb ik de rol van de organisatoren van protestevenementen bestu-
deerd. Protest komt niet uit de lucht vallen; het moet georganiseerd worden en er 
moet voor gemobiliseerd worden. Hoewel onderzoekers erkennen dat mobilisati e een 
van de belangrijkste mechanismen binnen sociale bewegingen is, is het mobilisati epro-
ces en de rol van de organisatoren daarbinnen nog niet veel bestudeerd. De meeste 
wetenschappers en hun theorieën hebben zich gericht op hoe ‘politi eke mogelijkhe-
den’ (politi cal opportuniti es) de opkomst van bewegingen kunnen faciliteren, of hoe 
(sociale bewegingen)organisati es dit doen door (fi nanciële, culturele en sociale) mid-
delen bijeen te brengen (resource mobilizati on), of door hun boodschap op een be-
paalde manier vorm te geven (framing). Anderen hebben de parti cipanten van protest 
bestudeerd; wanneer en waarom sluiten zij zich aan bij een organisati e of protesteve-
nement? Maar de organisatoren zelf zijn grotendeels genegeerd. In dit proefschrift  
beargumenteer ik dat de organisatoren van protest moeten worden toegevoegd aan 
het verklarende model van sociale bewegingen.
 
Ik beargumenteer dat er eigenlijk twee mobilisati ecampagnes nodig zijn (zie Figuur 
29); eerst moet een initi ati efnemer andere organisatoren mobiliseren en daarmee een 
‘mobilisati estructuur’ (mobilizing structure) bouwen (zie Figuur 29 pijl 1), en vervol-
gens moeten de organisatoren in de mobilisati estructuur gezamenlijk een campagne 
opzett en en parti cipanten mobiliseren (zie Figuur 29 pijl 2). In deze dissertati e worden 
beide processen besproken. Ik heb het mobilisati eproces gevolgd, van begin tot eind, 
waarmee ik het belang van de rol van de organisatoren aantoon.

Organisatoren, parti cipanten en mobilisati estructuren kunnen niet als onafh ankelijk 
van elkaar gezien worden. Aan de ene kant vormen, bouwen en houden individuen 
structuren in stand. Aan de andere kant worden individuen gevormd, in gelegenheid 
gesteld of juist belemmerd in hun handelen door precies die structuren. Wanneer we 
individuen bestuderen moeten we hen dus beschouwen als ingebed in deze structu-
ren. In deze studie heb ik me daarom gericht op de relati e tussen individu en structuur. 
Mijn eerste vraag was daarom: ‘Hoe bouwen en onderhouden organisatoren mobili-
sati estructuren en hoe worden zij in dat proces belemmerd of in staat gesteld door 
de structuren waarin zij zijn ingebed?’ Mijn tweede vraag was: ‘Hoe beïnvloeden de 
relati es waarin individuen zijn ingebed, hun beslissing om deel te nemen aan een eve-
nement?’ Hierbij dient aangetekend te worden dat relati es niet per se persoonlijke 
relati es zijn; identi fi cati e met virtuele of verbeelde gemeenschappen (imagined com-
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muniti es) is ook van invloed op de meningen en moti even van individuen en daarmee 
op hun acti es.

Relati es, structuren en netwerken spelen dus een belangrijke rol in dit proefschrift . Het 
meest centraal staat de mobilisati estructuur. Mobilisati estructuren vormen de verbin-
ding tussen organisatoren en parti cipanten. Via deze structuren worden (fi nanciële, 
culturele en sociale) middelen en parti cipanten gemobiliseerd. Mobilisati estructuren 
kunnen zowel netwerken omvatt en die speciaal zijn opgezet voor en door sociale be-
wegingen, als formele en informele netwerken die buiten sociale bewegingen bestaan. 
Alles van een vriendschapsnetwerk, kerk, homogemeenschap, anarchisti sche subcul-
tuur of een formele NGO zoals Greenpeace, kan zich bij een mobilisati estructuur aan-
sluiten. Dat kunnen zij doen, maar er kan nooit vanuit gegaan worden dat zij dat zul-
len doen. In de campagnes die in dit proefschrift  bestudeerd werden bleek dat het 
mobiliseren van groepen en netwerken vrijwel nooit gemakkelijk was. Organisatoren 
moesten voor iedere campagne weer opnieuw een mobilisati estructuur bouwen en er 
kon nooit vanuit gegaan worden dat netwerken zich zouden aansluiten.
Bij het bouwen van een mobilisati estructuur maken organisatoren gebruik van be-
staande netwerken in de maatschappij. Maar de maatschappij verandert, meer spe-
cifi ek zij wordt steeds ‘vloeibaarder’ (liquid). De netwerken in de maatschappij veran-
deren, waardoor ook de mogelijkheden voor organisatoren om mobilisati estructuren 
te bouwen veranderen. In het verleden waren solide (solid) ‘traditi onele’ hiërarchische 
organisati es zoals vakbonden, politi eke parti jen en kerken de belangrijkste kanalen 
waardoor parti cipanten gemobiliseerd werden voor acti e. Maar tegenwoordig verlie-
zen veel van deze traditi onele organisati es hun leden en invloed. Tegelijkerti jd echter, 
ontstaan er nieuwe structuren die losser en informeler zijn. Vooral jongeren, prefere-
ren deze losse ad hoc verbindingen boven meer structurele en beperkende banden. Zij 
zijn nog wel betrokken bij de maatschappij maar vaker in gepersonaliseerde netwerken 
dan in collecti eve gemeenschappen. Organisatoren kunnen van deze nieuwe vloeibare 
banden gebruik maken om parti cipanten te mobiliseren, of ze nu online of offl  ine zijn, 
en zij zullen dit in de toekomst zelfs steeds vaker moeten doen. Het mobilisati e reper-
toire van organisatoren is hiermee dus vergroot.

De nieuwe mobilisati estructuur kan daarom verschillende vormen aannemen. Ik heb 
een  model ontwikkeld waarin organisatoren ofwel alleen formele netwerken, ofwel 
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alleen informele netwerken, ofwel een combinati e daarvan kunnen gebruiken om hun 
mobilisati estructuur te bouwen. Dit creëert een conti nuüm van mobilisati estructuren, 
dat loopt van solide (solid) (alleen formele netwerken) naar vloeibaar (liquid) (alleen 
informele netwerken) (zie Figuur 30) 
Een combinati e van deze drie besproken ideeën, 1) initi ati efnemers moeten een mobi-
lisati estructuur bouwen (maar niet vanuit het niets), 2) deze mobilisati estructuur kan 
verschillende vormen aannemen (van solide naar vloeibaar), en 3) de compositi e en 
vorm van deze structuur bepalen wie er zullen deelnemen aan het protest, en met wel-
ke moti even, leidt tot het model wat ik in deze dissertati e getest heb (zie Figuur 31).

In deze dissertati e heb ik getracht de volgende twee vragen te beantwoorden: 
1. Hoe vormen organisatoren van protest de mobilisati estructuur (zie Figuur 31, pijl 1)?
2.  Hoe beïnvloedt de vorm van de mobilisati estructuur wie deelneemt aan het evene-

ment, en de moti vati es van de parti cipanten (zie Figuur 31, pijl 2)?

Tezamen laten de antwoorden op deze twee vragen zien, hoe de organisatoren van een 
protestevenement, door het vormen van een mobilisati estructuur, invloed uitoefenen 
op de compositi e van de menigte die aan hun evenement deelneemt, en de moti even 
die deze parti cipanten hebben om deel te nemen. 

SAMENVATTING

Vraag 1 is onderzocht in de hoofdstukken 4 en 5. In hoofdstuk 4 heb ik eerst het proces 
van het bouwen en in standhouden van een solide mobilisati estructuur beschreven 
(meer specifi ek, van het Nederlands Sociaal Forum, NSF), omdat ik verwachtt e dat 
dit type structuur het moeilijkst te bouwen en in stand te houden zou zijn. De samen-
werking in deze structuur bleek inderdaad problemati sch; de betrokken organisatoren 
stuitt en op vrijwel ieder denkbaar probleem. De beschrijving van deze casus gaf mij 
een perfecte mogelijkheid om een model te ontwikkelen voor het gehele proces van 
bouwen en in standhouden van een mobilisati estructuur. In hoofdstuk 5 heb ik voor-
beelden beschreven van meer vloeibare en van smallere mobilisati estructuren. De 
bouw van, en de samenwerking in deze structuren bleek inderdaad veel gemakkelijker 
dan het ‘gehele proces’ zoals beschreven in hoofdstuk 4.
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Vraag 2 is onderzocht in de hoofdstukken 6 en 7. Ik verwachtt e dat hoe de mobili-
sati estructuur eruit zou zien, van grote invloed zou zijn op wie er gemobiliseerd kon 
worden en waarom mensen parti cipeerden. Verschillende typen mobilisati estructuren 
gebruikten verschillende mobilisati estrategieën. In hoofdstuk 6 beschreef ik dat deze 
strategieën verschillende groepen parti cipanten bereiken op verschillende ti jdsti ppen. 
Het type structuur had daarmee een belangrijke invloed op wie er gemobiliseerd werd 
en wanneer. In hoofdstuk 7 heb ik aangetoond dat verschillende mobilisati estructuren 
en verschillende mobilisati estrategieën ook invloed hebben op de moti even van par-
ti cipanten. 

DE ORGANISATOREN

Zoals verwacht, begon het bouwen van de mobilisati estructuur steeds met een po-
ging van de initi ati efnemers om diegenen te mobiliseren die zij al kenden, mochten 
en vertrouwden. Wanneer de initi ati efnemers uitgebreide netwerken hadden was dit 
vaak voldoende om genoeg organisatoren te mobiliseren, en hoefden zij niet (hard) 
te proberen om nog anderen te rekruteren. In deze gevallen weerspiegelde de mobi-
lisati estructuur de latente netwerken (submerged networks) van de initi ati efnemers. 
Wanneer de eigen latente netwerken niet voldeden, moesten initi ati efnemers probe-
ren zwakke banden (zoals websites en e-maillijsten, massa media of posters en fl yers) 
te gebruiken om nieuwe organisatoren te mobiliseren. Deze zwakke banden waren 
alleen eff ecti ef wanneer de ideologie, identi teit en tacti eken van de initi ati efnemer 
duidelijk overeenkwamen met die van de potenti ële rekruut. Dus, hoe specifi eker de 
ideologie, identi teit en tacti eken van de initi ati efnemers, hoe minder zij in staat waren 
om organisatoren te rekruteren buiten hun eigen latente netwerken. Zodoende, was 
het eff ect dat de uiteindelijke vorm van de mobilisati estructuur de latente netwerken 
van de initi ati efnemers weerspiegelde, sterker naarmate de identi teit, ideologie en 
tacti eken van de initi ati efnemers specifi eker waren, en naarmate zij minder gebruik 
maakten van zwakke banden om buitenstaanders te rekruteren.

In het geval van de meest solide mobilisati estructuur, het NSF, kenden de initi ati ef-
nemers al veel organisatoren, wie zij vroegen om deel te nemen. Maar omdat deze 
organisatoren elkaar meestal nog niet kende, hadden zij vaak stereotype vooroorde-
len over elkaar. Zij vertrouwden elkaar daarom niet en bijgevolg waren zij niet bereid 
om zich bij de structuur aan te sluiten. Bovendien, hadden andere organisatoren, die 
elkaar al wel kenden, vaak negati eve ervaringen opgedaan bij voorgaande pogingen 
om samen te werken en een brede mobilisati estructuur te bouwen. Deze negati eve 
relati es leidde tot negati eve verwachti ngen, welke tot oncoöperati ef gedrag leidde en 
daarmee de negati eve ervaringen weer versterkten. 
Hoewel dus in sommige gevallen de latente netwerken van acti visten behulpzaam wa-
ren voor het bouwen van een ‘nieuwe’ structuur, werkten de latente netwerken van 
acti visten, en de negati eve relati es en ervaringen die hierin besloten lagen, de inspan-
ningen van de organisatoren vaak ook juist tegen. De ‘nieuw’ gebouwde structuur, was 
daarom nooit echt nieuw. Vriendschappen, tweespalt en stereotypen werden hercre-
eert en in stand gehouden door de acti es van de organisatoren.

Maar het was niet alleen een kwesti e van in welke netwerken zijn de organisatoren 
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ingebed en in welke niet? Identi fi cati e –de percepti e van organisatoren tot welke net-
werken zij behoorden– speelde ook een belangrijke rol. Mijn onderzoek laat zien dat 
wanneer organisatoren zich identi fi ceerden met universele groepen, zoals de anders-
globaliseringsbeweging, dat zij dan vaak een mobilisati estructuur bouwden of zich er-
bij aansloten omdat zij die beweging wilde opbouwen of versterken. Organisatoren die 
zich identi fi ceerden met parti cularisti sche groepen, aan de andere kant, sloten zich 
bij een mobilisati estructuur aan omdat zij verwachtt en daarmee hun eigen specifi eke 
groep te kunnen versterken en hun eigen doelen te bereiken. Deze verschillende iden-
ti fi cati es hadden grote invloed op het type structuur dat men wilde bouwen, en leidde 
vaak tot spanningen. Identi fi cati e was daarom een belangrijke voorspeller voor wie 
er aan de structuur deelnam, wie bleef en wie vertrok, en hoe de samenwerking zich 
ontwikkelde.
Organisatoren die zich identi fi ceerden met universalisti sche groepen zagen de andere 
organisatoren als onderdeel van dezelfde beweging, dus als ‘wij’. Zij waren daarom 
gemoti veerd om steeds meer groepen en organisatoren bij de structuur te betrekken, 
en probeerden om iedereen erbij te houden, zelfs wanneer de samenwerking moeilijk 
was. Omdat hun doel was om de beweging te versterken, wilde zij dit doen op lang-
durige of zelfs permanente basis. Zij probeerden daarom solide structuren te bouwen.
Organisatoren die zich identi fi ceerden met de eigen specifi eke groep, vonden het min-
der van belang om iedereen erbij betrokken te houden, en waren zelf ook minder 
vastberaden om te blijven. Zij hadden instrumentele redenen om mee te doen en be-
gonnen na verloop van ti jd vaak de samenwerking te evalueren: wat hebben we erin 
geïnvesteerd en wat hebben we teruggekregen? Wanneer die balans naar hun gevoel 
negati ef was, dan verlieten zij simpelweg de mobilisati estructuur. Zij wilden zich dus 
niet onvoorwaardelijk verbinden aan een structuur en prefereerden vloeibare structu-
ren, waar zij aan konden meedoen en die zij konden verlaten wanneer zij maar wilden.
Bovendien zagen de organisatoren die zich identi fi ceerden met een specifi eke groep 
de meeste andere organisatoren in de mobilisati estructuur als ‘zij’. Zij waren daarom 
niet erg geneigd om compromissen te sluiten om aan de meningen van de anderen 
tegemoet te komen. Diegenen die zich identi fi ceerden met universele groepen zagen 
dit als onwil om samen te werken of zelfs als een poging om de mobilisati estructuur 
te saboteren. Zij reageerden hierop vaak door zelf ook geen compromissen meer te 
sluiten. De ‘parti cularisti sche identi fi ceerders’ kregen dan nog wel de ruimte om hun 
mening te venti leren, maar werden verder genegeerd. Uiteindelijk, verlieten zij de mo-
bilisati estructuur meestal, omdat zij zich niet (meer) serieus genomen voelden. Hun 
vertrek werd vervolgens gezien als bewijs van hun onwil om samen te werken, en een 
neerwaartse spiraal werd in gang gezet.
Er was dus een constante spanning in de mobilisati estructuren tussen diegenen die 
de structuur zagen als een manier om een brede en langdurige beweging op te bou-
wen (meestal de initi ati efnemers), en diegenen die zich aansloten om de krachten te 
bundelen om een eigen doel te bereiken. Terwijl de eersten bereid waren om onenig-
heid te tolereren, waren de laatsten daartoe veel minder bereid. Zij zagen moeilijke 
organisatoren liever vertrekken. Dit confl ict speelde zelfs in meer vloeibare structuren. 
Initi ati efnemers waren derhalve vaak diep teleurgesteld in het gebrek aan loyaliteit en 
doorzetti  ngsvermogen van de andere organisatoren.

Maar samenwerking was niet in alle typen structuren even moeilijk. In solide structu-
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ren werden ideologische en culturele verschillen problemati sch omdat er een dwang 
was om tot overeenstemming te komen. Hoe meer solide de structuur, hoe moeilijker 
het was om de structuur te bouwen, erin samen te werken en haar in stand te houden. 
Samenwerking in vloeibare structuren, en samenwerking in nauwe structuren waar er 
simpelweg veel minder diversiteit bestond, bleek veel gemakkelijker.
In vloeibare structuren waren identi teitsverschillen tussen de organisatoren geen is-
sue. Zij hadden nooit als doel om een collecti ef te worden, of met een mond te spre-
ken, dus discussies over ‘wie zijn we’ en ‘wat willen we’ waren niet nodig. Organisato-
ren werkten samen om prakti sche zaken te coördineren, daarbuiten waren zij vrij om 
te doen en laten wat zij wilden. De samenwerking verliep daarom soepel. 

DE PARTICIPANTEN

Ik onderscheidde drie typen mobilisati estrategieën: sterke banden (de organisatoren 
zelf en sociale contacten), semi-open online kanalen (websites en e-maillijsten), en 
open kanalen (de massa media, posters en fl yers). Elke strategie bereikte andere groe-
pen parti cipanten op verschillende ti jdsti ppen.
De organisatoren zelf bereikten en mobiliseerden vooral hun acti eve leden. Deze ac-
ti eve leden mobiliseerden vervolgens hun eigen sociale omgeving, welke dan op hun 
beurt weer hun sociale omgeving mobiliseerden, enzovoorts. Er ontstond dus een mo-
bilisati esneeuwbal van sterke banden, waarbij diegenen die het dichtst bij de organi-
satoren stonden (de acti eve leden) het eerste gemobiliseerd werden, gevolgd door 
diegenen die geïnformeerd werden door die leden, terwijl diegenen die verder van de 
organisatoren af stonden pas later werden gemobiliseerd. De ‘sterke banden strate-
gie’, was de meest eff ecti eve strategie, hierdoor werd de grootste groep parti cipanten 
gemobiliseerd.
Maar niet iedereen kon via deze strategie bereikt worden. Mensen die niet zelf acti ef 
lid waren, en wie dus geen directe persoonlijke relati e met de organisatoren hadden, 
en wie ook geen leden kenden, konden alleen door semi-open of open kanalen bereikt 
worden. Passieve leden wie geen persoonlijke verbinding met de organisatoren had-
den, ontvingen meestal wel informati e van hen. Organisatoren gebruikten semi-open 
online kanalen, met name e-maillijsten en nieuwsbrieven, om deze mensen te berei-
ken en mobiliseren. Niet-leden die ook deze online connecti e niet hadden konden al-
leen door open kanalen bereikt worden.
Mensen werden gemobiliseerd door e-maillijsten, massa media of posters en fl yers 
zodra de organisatoren hun boodschap via deze kanalen verspreidden. Omdat media 
aandacht steeds erg laat op gang kwam, werden de parti cipanten die van dit kanaal 
afh ankelijk waren, meestal als laatste gemobiliseerd.
De drie typen strategieën bereikten en mobiliseerden dus verschillende groepen parti -
cipanten op verschillende ti jdsti ppen. Hoe verder men van de organisatoren af stond, 
hoe minder waarschijnlijk het werd dat men bereikt en gemobiliseerd werd, en als 
men gemobiliseerd werd was dat op een later ti jdsti p. Tezamen betekenen deze resul-
taten dat de compositi e van de mobilisati estructuur weerspiegeld werd in de compo-
siti e van de demonstrati emenigte.

Verschillende typen mobilisati estructuren gebruikten verschillende mobilisati estra-
tegieën. Brede formele coaliti es konden gebruik maken van hun uitgebreide formele 
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organisati onele banden om in contact te komen met hun achterban en hen te mo-
biliseren. Zij hoefden bijna geen gebruik te maken van open of semi-open kanalen. 
In het geval van nauwe coaliti es of vloeibare mobilisati estructuren echter, moesten 
organisatoren wel gebruik maken van open en semi-open kanalen om buiten de kleine 
groep te treden die zij via sterke banden konden bereiken, en voldoende parti cipanten 
te mobiliseren.
Wanneer organisatoren erin slaagden parti cipanten te mobiliseren via open of semi-
open kanalen, trokken zij een breder en diverser publiek. Maar deze open en semi-
open kanalen waren alleen eff ecti ef wanneer de kosten van parti cipati e relati ef laag 
waren. Dus wanneer organisatoren besloten om open en semi-open kanalen te gebrui-
ken om mensen te mobiliseren, en wanneer de kosten en risico’s van deelname laag 
waren, kon een breed publiek gemobiliseerd worden en werd de compositi e van de 
mobilisati estructuur minder sterk weerspiegeld in de compositi e van de demonstra-
ti emenigte.

Tenslott e heb ik gekeken naar de moti even van parti cipanten om aan de evenementen 
deel te nemen. Ten eerste, vond ik dat hoewel de moti vati e om deel te nemen bijna al-
ti jd erg sterk was (gemiddeld 5,5 op een schaal van 1-7), sommige parti cipanten meer 
gemoti veerd waren dan anderen. Diegenen die parti cipeerden in acti e waar deelname 
hoge kosten met zich meebracht, waren sterker gemoti veerd dan diegenen die in ac-
ti es met lage kosten parti cipeerden. Deze bevinding is logisch en was verwacht. Daar-
naast bleek dat parti cipanten die gemobiliseerd waren door vrienden of familie minder 
gemoti veerd waren om deel te nemen dan parti cipanten die via andere kanalen gemo-
biliseerd waren. Dit lijkt onlogisch, maar kan verklaard worden wanneer men bedenkt 
dat vrienden en familie sociale druk kunnen uitoefenen op iemand. Een individu hoeft  
daardoor zelf minder gemoti veerd te zijn; men loopt als het ware gewoon zijn of haar 
vrienden achterna.
Ten tweede, vond ik dat sommige parti cipanten andere moti even hadden om deel te 
nemen dan anderen. Ik onderscheidde drie moti even: 1) identi fi cati e moti even, 2) ide-
ologische moti even, en 3) instrumentele moti even. De band met de organisatoren en 
het type mobilisati estructuur beïnvloedde deze moti even. Een invloed van mobilisati e-
kanalen was niet verwacht, noch gevonden.
Identi fi cati e met de beweging of menigte was sterker naarmate de band met de orga-
nisatoren hechter was. Dit is logisch en was verwacht. Ideologische moti even waren 
sterker, naarmate de formele band met de organisatoren (dus lidmaatschap) sterker 
was. Dit kan verklaard worden omdat mensen met sterke ideologische moti even zich 
waarschijnlijk vaker bij een organisati e zullen aansluiten dan andere mensen. Eenmaal 
aangesloten zullen de ideologische moti even nog verder toenemen doordat het lid 
ideologische boodschappen van de organisati e ontvangt. Echter, sterke ideologische 
moti even lijken een voorwaarde zijn voor parti cipati e in een protestevenement en de 
verschillen tussen parti cipanten waren klein. Instrumentele moti even werden niet be-
invloed door de band met de organisatoren.
Het type mobilisati estructuur dat gebruikt werd om het evenement op te zett en be-
invloedde de moti even van parti cipanten ook. Formele coaliti es leken parti cipanten 
met ideologische moti even aan te trekken, of zij nu leden waren of niet. Het verband 
tussen organisati es en ideologie lijkt dus een meer algemeen patroon te zijn. Solide 
structuren leken parti cipanten aan te trekken met zwakkere identi fi cati e moti even. 
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Het kan zijn dat de menigte in deze evenementen te divers was voor parti cipanten om 
zich er sterk mee te identi fi ceren. Net zoals organisatoren in coaliti es een deel van hun 
identi teit moeten opgeven, zo moeten parti cipanten in coaliti e-evenementen dat dus 
ook. Ten slott e, leken vloeibare structuren parti cipanten aan te trekken met sterkere 
instrumentele moti even. Dit was onverwacht maar kan verklaard worden door het idee 
dat instrumentele moti even nodig zijn om onzekerheid te overkomen. Onzekerheid is 
hoger bij evenementen die door vloeibare structuren worden georganiseerd dan door 
solide structuren. Solide structuren organiseren meestal evenementen waarin mensen 
weten wat ze kunnen verwachten; er wordt een routi ne aangeboden, met een route, 
sprekers en stewards. Vloeibare structuren organiseren vaak meer fl uïde evenemen-
ten, daarom zijn sterkere moti even nodig om de onzekerheidsbarrière te overkomen.

Het feit dat verschillende parti cipanten verschillende moti even hadden, had een in-
direct eff ect op hun moti vati esterkte. Sterkere moti even leidde tot een sterkere mo-
ti vati e om deel te nemen, maar ideologische moti even hadden de sterkste invloed 
op de moti vati esterkte van parti cipanten, gevolgd door identi fi cati e moti even, terwijl 
instrumentele moti even de minste invloed hadden.

WETENSCHAPPELIJKE IMPLICATIES

In deze dissertati e heb ik een nieuw verklaringsmodel ontworpen voor sociale bewe-
gingenevenementen, waarin ik een belangrijke rol heb toegewezen aan de organisa-
toren van protestcampagnes. Ik combineerde hiertoe drie ideeën: dat organisatoren 
een mobilisati estructuur moeten bouwen voor iedere campagne, dat deze structuur 
verschillende vormen kan aannemen, en dat de compositi e en vorm van de mobilisa-
ti estructuur bepaalt wie er aan een protestevenement deelnemen en om welke rede-
nen. De combinati e van deze drie ideeën geeft  ons een duidelijk en testbaar verband 
tussen de organisatoren en parti cipanten van evenementen. Hoewel het logisch lijkt 
dat organisatoren evenementen en hun deelnemers zullen beïnvloeden, is nog niet 
veel onderzoek gedaan naar wat precies deze invloed is en hoe deze werkt. Dit model 
biedt een nieuwe manier om na te denken over de invloed van organisatoren en hoe 
dit te bestuderen. Dit kan ons dieper inzicht verschaff en in de processen die plaats-
vinden binnen sociale bewegingen, een inzicht dat nodig is om het macro-niveau van 
sociale bewegingen te kunnen begrijpen (Jasper 2004; Lichbach 1998). 

DE STRUCTUUR BOUWEN

In de huidige literatuur worden mobilisati estructuren vaak gezien als stati sch of al 
bestaand (Emirbayer en Goodwin 1994; Goodwin en Jasper 1999). Maar deze studie 
toont aan dat zij voor iedere campagne gecreëerd moeten worden en dat deelname 
nooit voor lief genomen kan worden. Dit betekent dat er ruimte is voor handelings-
invloed (agency) door organisatoren van sociale bewegingen, en wijst op het belang 
om dit te bestuderen om zodoende de vorm van protestevenementen, en daarmee 
indirect, de vorm van sociale bewegingen te kunnen begrijpen. 
Tegelijkerti jd, bouwen organisatoren deze structuren niet van de grond af op. Zij wor-
den in staat gesteld en belemmerd door de relati es waarin zij ingebed zijn. Dit leidt 
ertoe dat de vorm van de mobilisati estructuur een weerspiegeling is van de latente 
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netwerken van de initi ati efnemers. Dit betekent dus dat latente netwerken niet alti jd 
bevorderlijk zijn voor het bouwen van een mobilisati estructuur of sociale beweging. 
Hoewel McAdam en Paulsen (1993) er al op gewezen hebben dat sociale banden acti -
visme zowel kunnen beperken als aanmoedigen, worden latente netwerken over het 
algemeen een positi eve invloed toegedicht. Deze studie laat daarentegen zien dat dit 
vaak niet het geval is. Latente structuren belett en eigenlijk vooral het bouwen van mo-
bilisati estructuren en het organiseren van campagnes, door de negati eve ervaringen 
die zij met zich meebrachten.
Het bouwen en in stand houden van mobilisati estructuren en de samenwerking in 
hen, was echter niet alti jd problemati sch. Het bouwen van, en de samenwerking in, 
vloeibare structuren bleek veel eenvoudiger dan in solide structuren. Deze vloeibare 
structuren lijken op wat Gerlach en Hine (1970) (zie ook Gerlach 2001), ‘segmentary, 
polycentric, and integrated networks’ (SPIN), genoemd hebben. Zij stellen dat dit type 
van organiseren niet alleen gemakkelijk en goed geschikt is voor sociale bewegingen, 
maar dat het ook adapti ef is onder turbulente of oppositi onele omstandigheden. Ger-
lach (2001) stelt daarom dat SPIN de organisati evorm van de toekomst zou kunnen 
worden. Het empirische bewijs in mijn studie lijkt er inderdaad op te wijzen dat vloei-
bare structuren een makkelijker en geschikte organisati evorm voor bewegingen zijn, 
en ik verwacht dan ook een groei aan campagnes en bewegingen die op deze manier 
zijn georganiseerd. 

ONDERHANDELINGEN

De studie van organisatoren heeft  tot nu toe weinig aandacht gekregen. We weten 
het meeste van formele coaliti es, maar zelfs deze studies zijn niet heel gangbaar (van 
Dyke 2003). Bovendien is het interacti eproces dat in deze structuren plaatsvindt zelden 
bestudeerd (maar zie: Pollett a 2002). Echter, wanneer we beter gebruik maken van de 
uitgebreide kennis die bestaat over onderhandelingen in sociaal psychologische litera-
tuur, zouden we meer kunnen begrijpen van de samenwerking die plaatsvindt in deze 
structuren. Hoewel de sociaal psychologen die zich hiermee bezighouden zich vooral 
richten op de studie van tweetallen of kleine groepen, laboratorium experimenten en 
zakelijke onderhandelingen, valt er veel te leren van hun resultaten. Ik heb de con-
cepten van deze sociaal psychologische studies geïmporteerd in mijn studie, om de 
processen in de onderhandelingen in mobilisati estructuren beter te kunnen begrijpen 
en verklaren.
Echter, ik vond dat onderhandelingstheorieën alleen, de processen die ik in mijn 
data ontdekte niet nauwkeurig genoeg konden beschrijven. Meer specifi ek, ik vond 
dat identi fi cati e een ontzett end belangrijke rol speelde in zowel het bouwen van de 
structuren als de samenwerking daarbinnen. Door het concept identi fi cati e aan mijn 
theoreti sch kader toe te voegen, heb ik een start gemaakt met de integrati e van soci-
aal psychologische onderhandelingstheorie en sociale bewegingen theorie, zodat een 
dieper begrip van de processen aan het werk in de interacti e tussen organisatoren 
mogelijk wordt.
Ik vond dat identi fi cati e, niet identi teit, de verklarende factor was. Het maakte niet uit 
welke identi teiten een persoon had, of tot welke groepen en categorieën zij daadwer-
kelijk behoorden. Waar het om ging, was met welke groep men zich identi fi ceerde, on-
geacht of men nu een daadwerkelijke relati e met andere mensen in deze groep had of 
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niet, en ongeacht of men nu door anderen tot die groep gerekend werd of niet. Mensen 
gedroegen in overeenstemming met de groep waarvan zij zich het sterkst onderdeel 
voelden. Mijn resultaten laten dus zien dat het minder belangrijk is van welke groepen 
men objecti ef lid is, dan van welke groepen men zich aff ecti ef onderdeel voelt. Deze 
bevinding is in lijn met de suggesti es van Huddy (2001, 2003). Zij maakt onderscheid 
tussen verworven (acquired) en toegeschreven (ascribed) identi teiten. Toegeschreven 
identi teiten worden mensen opgelegd (dus de groepen/categorieën waar men objec-
ti ef lid van is) terwijl verworven identi teiten vrijwillig zijn. Huddy beargumenteerd dat 
vrijwillige identi teiten doorgaans een sterkere identi fi cati e opwekken (2003), en hoe 
sterker de identi fi cati e, hoe sterker iemands bereidheid om namens de groep te han-
delen (2001). Mijn empirische bevindingen ondersteunen dit idee.
Dit heeft  belangrijke implicati es voor de studie naar de rol van collecti eve identi teiten 
in sociale bewegingen. Om het proces van het bouwen van en samenwerken in mo-
bilisati estructuren te begrijpen is een focus nodig op de percepti es en gevoelens van 
organisatoren, in plaats van op de categorieën waartoe zij behoren.

MOBILISATIE

In deze dissertati e heb ik een model van mobilisati ereeksen ontwikkeld. Dit model 
maakte drie belangrijke punten zichtbaar. Ten eerste liet het zien waarom de com-
positi e van de mobilisati estructuur weerspiegeld wordt in de compositi e van de de-
monstrati emenigte: omdat verschillende mobilisati estrategieën verschillende groepen 
parti cipanten bereikten en mobiliseerden. Hoe verder men verwijderd was van de or-
ganisatoren, hoe minder waarschijnlijk het werd dat men bereikt en gemobiliseerd 
werd. Dit laat zien hoe sommige mechanismen op microniveau, uitkomsten hebben 
op mesoniveau.
Ten tweede laat het model zien dat deze verschillende kanalen op verschillende ti jd-
sti ppen mobiliseren. Door te focussen op wanneer parti cipanten gemobiliseerd wer-
den, ontwikkelde ik een nieuwe manier om mobilisati epatronen te visualiseren. Door 
deze focus op ti jd was ik in staat om mobilisati esneeuwballen te laten zien, die van de 
organisatoren naar buiten groeiden naar steeds verder verwijderde parti cipanten. Dit 
was nog niet eerder empirisch aangetoond.
Ten derde, door verschillende typen mobilisati estrategieën te onderscheiden en te be-
studeren wie zij bereikten, liet het model zien dat het belangrijk is om verschillende 
online strategieën uit elkaar te houden, in plaats van te spreken van ‘het internet’ 
in het algemeen. E-maillijsten mobiliseerden een specifi eke groep mensen, namelijk 
de passieve leden van groepen en organisati es, terwijl websites vooral acti eve leden 
mobiliseerden. Omdat e-maillijsten naar de ontvanger toe komen, of die ontvanger de 
informati e nu wil of niet, konden zij zowel passieve als acti eve leden bereiken. Hoewel 
dit weinig invloed had op de acti eve leden (die vaak al gemobiliseerd waren via andere 
kanalen) was het cruciaal voor de mobilisati e van passieve leden. Een boodschap op 
een website, daarentegen, kan alleen gezien worden wanneer de ontvanger ernaartoe 
gaat en ernaar zoekt, het bereikte daarom alleen acti eve leden. Deze bevindingen sug-
gereren dat websites zich meer gedragen als gesloten kanalen dan e-maillijsten doen, 
en dat de twee apart bestudeerd en geanalyseerd moeten worden in toekomsti g on-
derzoek.
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MOTIVATIE 

Deze dissertati e draagt ook bij aan de kennis over de moti even van parti cipanten om 
deel te nemen. Ik vond dat de moti vati e voor deelname het sterkst beïnvloed werd 
door ideologische moti even, gevolgd door identi fi cati e moti even en het minst door 
instrumentele moti even. Dit komt overeen met de bevindingen van van Stekelenburg 
(2006), wat een algemeen patroon suggereert.
Ten tweede vond ik dat parti cipanten sterker gemoti veerd moesten zijn om deel te 
nemen aan evenementen die hoge, in plaats van lage kosten met zich meebrengen. In 
deze studie leek het verschil vooral te liggen tussen evenementen die plaatsvonden in 
iemands eigen buurt en evenementen die verder weg plaatsvonden. Als mensen meer 
dan 10 minuten moesten reizen om naar de plaats van acti e te komen, dan sprong de 
moti vati onele kracht omhoog. Als de kosten nog verder rezen, bleven de moti vati onele 
niveaus gelijk, zij leken een plafond bereikt te hebben. Als dit het geval is, dan zou dat 
betekenen dat zelfs evenementen met objecti ef vrij lage kosten en risico’s (moti vati o-
neel) niet zo veel verschillen van evenementen met objecti ef veel hogere kosten. Dit 
heeft  belangrijke implicati es voor ons begrip van het verschil tussen hoge en lage kos-
ten acti es. Hierbij moet wel worden aangetekend dat mijn studie geen echte hoge kos-
ten (levensbedreigende) types van evenementen bevatt e, welke misschien een heel 
andere moti vati onele dynamiek hebben.
Ten derde heb ik gevonden dat het mobilisati ekanaal de moti vati onele kracht beïn-
vloedde. Belangrijk was dat diegenen die gemobiliseerd werden door sociale banden 
(vrienden, familie, collega’s) niet zo gemoti veerd hoefden te zijn als diegenen die 
door andere kanalen gemobiliseerd waren. Eerder onderzoek suggereerde dat sterke 
banden betere moti vatoren waren dan zwakke banden (Klandermans 2000; Oliver en 
Myers 2003), en dat informele banden sterkere moti vati e kunnen opwekken dan for-
mele banden (Klandermans en Oegema 1987). Mijn studie suggereert dat wat wordt 
opgewekt door deze sterke informele banden geen (innerlijke) moti vati e is. De moti -
vati onele kracht van parti cipanten gemobiliseerd door informele sterke banden was 
zelfs zwakker dan de moti vati onele kracht van parti cipanten die door andere kanalen 
werden gemobiliseerd. Het lijkt er dus op dat informele sterke banden eff ecti ef kunnen 
mobiliseren omdat zij sociale druk kunnen uitoefenen, waardoor juist een zwakkere 
innerlijke moti vati e volstaat.
Ten vierde, ik vond dat het type mobilisati estructuur de moti even beïnvloedde. Op 
evenementen georganiseerd door vloeibare structuren waren instrumentele moti even 
veel hoger. De verklaring die ik daarvoor gaf was dat de onzekerheid op deze evene-
menten hoger is. Het is gesuggereerd dat instrumentele moti even nodig zijn om onze-
kerheid te kunnen overkomen (Chaikalis-Petritsis en Abrams 2011). Echter is dit idee, 
voor zover ik weet, nog niet empirisch getest. Mijn studie geeft  een aanwijzing hoe 
deze bewering geoperati onaliseerd en bestudeerd kan worden.
In het algemeen is de invloed van banden, mobilisati ekanalen en typen evenementen, 
op moti vati e nog niet bestudeerd op de manier zoals ik gedaan heb in deze dissertati e. 
Deze studie kan daarom nieuwe wegen openen en ideeën aandragen om moti vati e 
voor parti cipati e in sociale bewegingen evenementen verder te bestuderen.
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HET CONTINUÜM

In deze dissertati e heb ik een conti nuüm van mobilisati estructuren ontwikkeld. Aan 
de solide kant van het conti nuüm heb ik mobilisati estructuren geplaatst die uit alleen 
formele netwerken bestaan, en aan de vloeibare kant heb ik mobilisati estructuren ge-
plaatst die uit alleen informele structuren bestaan.
Verschillende auteurs hebben gevraagd, en geprobeerd om meer handelingsinvloed 
(agency) en dynamiek in sociale bewegingen theorie te incorporeren (Jasper 2004; 
McAdam 2003; Goodwin en Jasper 1999). Meer specifi ek, de theorieën over de mo-
bilisati e van middelen (resource mobilizati on) en mobilisati estructuren zijn ervan be-
schuldigd dat zij al te structureel en stati sch zouden zijn (bijvoorbeeld Jasper 2004). 
Het conti nuüm van mobilisati estructuren probeert ruimte te creëren voor handelings-
invloed en dynamiek binnen de resource mobilisati e theorie. De classifi cati e van mo-
bilisati estructuren op een conti nuüm maakt het mogelijk om in termen van resource 
mobilisati e te denken zonder noodzakelijkerwijs (sociale bewegingen) organisati es er-
bij te betrekken. Het concept van ‘vloeibare structuren’ stelt ons zo in staat om deze 
theorie in een nieuw licht en een nieuw ti jdperk te plaatsen, zodat we uit de inzichten 
die deze theorie ons biedt kunnen putt en en hen kunnen toepassen op de nieuwe 
vloeibare realiteit.

Echter, mijn bevindingen suggereren dat formeel en solide, en informeel en vloeibaar 
niet noodzakelijkerwijs samen gaan. De relati e tussen solide-vloeibaar en formeel-in-
formeel was niet alti jd eenduidig. Bijvoorbeeld, ‘Dissent’ bestond onmiskenbaar uit 
informele kleine groepjes en de meeste organisatoren in het Dissent netwerk behan-
delde Dissent als een vloeibare structuur. Maar sommige initi ati efnemers wilde dat het 
een meer langdurige en samenhangende, solide structuur zou worden. Dus hoewel 
voor de meeste organisatoren in het Dissent netwerk informeel en vloeibaar hand in 
hand gingen, was dit voor sommigen –de centrale groep organisatoren– niet het geval. 
Dit waren informele groepen die ‘samen iets wilde opbouwen’ en een (meer) solide 
mobilisati estructuur wilden worden.
‘Keer het Tij’ aan de andere kant, de coaliti e die het ‘Omsingel het Kabinet’ evenement 
organiseerde, was een formele coaliti e met vele grote en kleinere formele organisati es 
en groepen. De initi ati efnemers hadden de intenti e dat Keer het Tij een solide struc-
tuur zou worden, die geheel links zou samen brengen tegen de regering. Maar het 
specifi eke ‘Omsingel het Kabinet’ evenement bevatt e een diverse groep organisatoren, 
die allen hun eigen mensen mobiliseerden en hun eigen eisen en leuzen gebruikten. 
Voor deze campagne handelde ‘Keer het Tij’ meer als een coördinati estructuur, die 
ertoe diende om iedereen samen te brengen op dezelfde plek en ti jd, maar niet om 
met een stem te spreken. Het doel was eigenlijk precies om ‘met duizend stemmen 
te spreken’, en de diversiteit te laten zien van iedereen die tegen de regering was. Op 
een vergelijkbare manier was de prakti jk om het Nederlands Sociaal Forum als een 
vloeibare structuur te beschouwen, hoewel de initi ati efnemers het bedoeld hadden 
om een (langdurige)  solide beweging te bouwen.
Er zijn dus twee dimensies belangrijk in een mobilisati estructuur: 1) Wie parti cipeert: 
formele of informele groepen? 2) Hoe werken ze samen: ad hoc of langdurig, met een 
stem, of met 1000 stemmen? In andere woorden, hoe is de structuur georganiseerd: 
solide of vloeibaar?
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Figuur 32 laat een nieuw conti nuüm van mobilisati estructuren zien die met deze inter-
relati es rekening houdt. Op de horizontale as plaatste ik ‘wie parti cipeert’ (formele 
of informele netwerken), en op de verti cale as ‘hoe zijn zij georganiseerd’ (solide of 
vloeibaar).
In de linkerbovenhoek plaatste ik de ‘Formele Coaliti e’. In een coaliti e komen formele 
organisati es samen om op langdurige basis samen te werken om verschillende eve-
nementen op te zett en en gezamenlijke eisen te stellen. In de linkerbenedenhoek 
plaatste ik het ‘Platf orm’ of ‘Functi onele allianti e’. In deze mobilisati estructuur ballen 
formele organisati es hun krachten samen om een specifi ek evenement te organiseren 
op een onderwerp dat bijzonder urgent is op dat moment. In dit geval, hebben de 
organisatoren niet het doel om een langdurig collecti ef te vormen, in plaats daarvan 
willen zij sterk staan tegenover een direct kwaad. ‘Keer het Tij’ was zo een ‘Platf orm’, 
wat vergelijkbaar functi oneert aan een coördinati estructuur.
In de rechterbovenhoek plaatste ik de ‘Subcultuur’. Wanneer informele netwerken sa-
menkomen en samenblijven voor een langere periode gaan zij een solide structuur 
vormen. Zij gaan in feite een subcultuur of acti visten milieu vormen. Dit zijn de latente 
netwerken waarvan onderzoekers (bijvoorbeeld Taylor 2012) hebben opgemerkt dat 
zij zo een belangrijke rol spelen bij de organisati e van protest.
In de rechterbenedenhoek plaatste ik –bij gebrek aan een beter woord- ‘ad hoc sociale 
(virtuele) netwerken’. Dit is de mobilisati estructuur die zich vormt wanneer informele 
netwerken samenkomen voor ad hoc organisati e. In deze gevallen is het eigenlijk lasti g 
om überhaupt van organisati e te spreken.
De coördinati estructuur houdt een middenpositi e. Zowel formele als informele groe-
pen bundelen hun krachten om gezamenlijk verschillende acti es en evenementen te 
organiseren voor een gezamenlijk doel. Coördinati estructuren kunnen meer of minder 
solide zijn (in de fi guur heb ik ze in het midden geplaatst); zij kunnen alleen samenwer-
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ken voor een evenement (zoals het geval was met ‘Step it Up’), of zij kunnen voor een 
langere periode voortbestaan, en verschillende individuen en groepen samenbrengen 
voor verschillende doelen (zoals het geval was met de ‘Universitaire Acti visten’).

Figuur 33 laat het nieuwe verklaringsmodel voor protestevenementen zien. Volgens 
dit model kunnen initi ati efnemers een mobilisati estructuur verzamelen welke zowel 
formele als informele netwerken van organisatoren omvat. En zij kunnen zichzelf or-
ganiseren in een solide of vloeibare structuur. De solide-vloeibaar dimensie heeft  de 
meeste invloed op de organisatoren. Met welke groep de organisatoren zich identi -
fi ceren bepaalt wat voor type structuur zij zullen willen bouwen, en hoe soepel de 
samenwerking waarschijnlijk zal zijn. De bepalende factor was met welk niveau de or-
ganisatoren zich identi fi ceerden (de andersglobaliseringsbeweging versus de Amster-
damse Anarchisten), niet of dat zij waren ingebed in formele of informele netwerken. 
De formeel-informeel dimensie had de grootste impact op de parti cipanten. Structu-
ren samengesteld uit formele netwerken gebruikten deze banden om te mobiliseren, 
terwijl structuren opgebouwd uit vooral informele netwerken vaker open en semi-
open kanalen gebruikten om te mobiliseren. Bijgevolg mobiliseerden zij verschillende 
groepen parti cipanten. ‘Step it Up’ de coördinati estructuur in mijn sample, welke een 
middenpositi e hield tussen formeel en informeel, gebruikte ook een tweesporige mo-
bilisati estrategie. Vanaf het begin gebruikte zij zowel sterke banden, als semi-open on-
line kanalen. 

Mijn studie biedt dus een nieuw model om naar protestevenementen te kijken. Dit 
model start bij de organisatoren en volgt het proces tot aan het evenement. Het laat 
zien dat organisatoren de vorm van hun evenementen op een complexe manier beïn-
vloeden.
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BEPERKINGEN

Ik verzamelde data van vijf verschillende evenementen en hun parti cipanten. Som-
mige van de betrokken mobilisati estructuren waren meer vloeibaar terwijl anderen 
meer solide waren, sommigen waren meer formeel terwijl anderen meer informeel 
waren. Om het model dat in deze studie ontwikkeld is werkelijk te verifi ëren zouden 
meer gevallen onderzocht moeten worden. Maar het feit dat ik een aantal algemene 
tendensen heb gevonden, ondanks de diversiteit van de bestudeerde casussen, sug-
gereert dat er reden is om aan te nemen dat dit model een stap in de goede richti ng is 
naar het beter begrijpen van mobilisati e en parti cipati e.

Het conti nuüm beschreven in deze dissertati e is ti jdens de studie ontwikkeld. Omdat 
het niet mijn uitgangspunt was, was de keuze van de casussen niet gericht op het vul-
len van alle positi es op het conti nuüm. Bijgevolg heb ik geen voorbeeld bestudeerd 
van het meest vloeibare en informele type mobilisati estructuur, een die volkomen was 
samengesteld uit informele netwerken welke op een ad hoc basis samenkwamen. Om 
het model van de organisati e van protest verder te ontwikkelen, is inclusie van zulke 
voorbeelden in de studie nodig. Van Stekelenburg en Klandermans (verwacht) bestu-
deerden zo een mobilisati estructuur. Hun bevindingen lijken aan te geven dat deze 
structuren in het model passen op de verwachte wijze. Van Stekelenburg en Boekkooi 
(2012) beschrijven een formele coaliti e, een coördinati estructuur en ad hoc informele 
netwerken. Zij laten zien dat in alle drie de gevallen de structuur door de organisatoren 
gebouwd moest worden, en dat het type structuur dat zij bouwden invloed had op wie 
zij mobiliseerden en hoe het protestevenement eruit zag. Buiten deze studies echter, 
is onderzoek naar dit type structuur zeldzaam, en meer systemati sch onderzoek van 
meer verschillende casussen is nodig om harde conclusies te trekken. Hetzelfde geldt 
voor de studie van coördinati estructuren. Hoewel er enkele studies naar dit type pro-
test zijn (zie: Fisher en Boekkooi 2010), is meer gedetailleerde studie noodzakelijk.

Ten slott e, zou men kunnen bekriti seren dat ik alleen parti cipanten van protesteve-
nementen heb bestudeerd, en geen niet-parti cipanten. Dat ik dus op de afh ankelijke 
variabele gesampled heb en geen vergelijking kan maken tussen parti cipanten en niet-
parti cipanten, en daarom niet kan vaststellen wat maakt dat mensen parti ciperen. 
Maar zo een vergelijking was niet de centrale vraag in deze dissertati e. In plaats daar-
van wilde ik de verschillen (en overeenkomsten) tussen verschillende groepen parti -
cipanten verklaren; parti cipanten van verschillende evenementen, parti cipanten met 
verschillende structurele banden, en parti cipanten die door verschillende strategieën 
gemobiliseerd waren. Hiervoor is de vergelijking met niet-parti cipanten irrelevant.
Dit betekent niet dat zo een vergelijking tussen parti cipanten en niet-parti cipanten niet 
interessant zou zijn. Klandermans en Oegema (1987) geven een beroemd voorbeeld 
van de inzichten die zo een vergelijking kan opbrengen. Het bestuderen van niet-par-
ti cipanten is echter moeilijk, want waar vind je een vergelijkbare groep mensen die 
niet parti cipeerde? Ik heb geprobeerd de niet-parti cipanten van de G8-protesten te 
bestuderen, door parti cipanten op het Nederlands Sociaal Forum te benaderen. Deze 
mensen zouden het in principe eens kunnen zijn met de zorgen die ti jdens de G8 pro-
testen geuit worden, en wisten waarschijnlijk dat deze evenementen gingen plaatsvin-
den. Hoewel mijn eigen poging om de niet-parti cipanten te bestuderen niet werkte 
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door te hoge non-responsie, laat het zien dat mogelijkheden om niet-parti cipanten 
te bestuderen denkbaar zijn. Een beter begrip van niet-parti cipati e zal zeker bijdragen 
aan ons begrip van parti cipati e.
Hetzelfde geldt voor de studie van niet-organisatoren. In deze studie heb ik verschillen-
de organisatoren betrokken die niet, of alleen gedeeltelijk bij de campagnes betrokken 
waren. Dit leidde tot belangrijke inzichten in de redenen waarom organisatoren soms 
besluiten om niet deel te nemen aan een campagne; meer specifi ek, het wijst op de 
belangrijke rol van al bestaande relati es, stereotypen en identi fi cati e. Echter, het sam-
ple van niet-organisatoren in deze studie is klein en het bleek vaak moeilijk om niet-
organisatoren te vinden die bereid waren om mee te werken aan een diepte-interview. 
Zij vonden vaak dat zij niets over het onderwerp te vertellen hadden. Verdere studie 
van deze organisatoren zou licht kunnen werpen op aanvullende processen die hen 
van parti cipati e weerhouden.

CONCLUSIE

Ondanks deze tekortkomingen en de extra samples die in de studie betrokken hadden 
kunnen worden, is deze dissertati e –bij mijn weten– de eerste keer dat campagnes 
van begin tot eind werden bestudeerd. Dit ontwerp van de studie van protestevene-
menten stelde mij in staat om organisatoren en parti cipanten expliciet met elkaar te 
verbinden en een raamwerk te ontwikkelen dat beide rollen in een op handen zijnde 
protestevenement omvatt e.
Ik liet zien dat de meso-mobilisati ecampagne, de mobilisati e van organisatoren, en 
de micro-mobilisati ecampagne, de mobilisati e van parti cipanten, innig met elkaar ver-
bonden zijn. Wanneer de meso-mobilisati e informeel begon, binnen een gelimiteerd 
latent netwerk (bijvoorbeeld ‘Dissent’) dan leek de micro-mobilisati e binnen dezelfde 
grenzen te hebben plaatsgevonden, waarbij vooral mensen gemobiliseerd werden uit 
hetzelfde latente netwerk. Als meso-mobilisati e een tweesporige strategie volgde, 
waarbij gericht werd op zowel formele organisati es en een online campagne (bijvoor-
beeld ‘Step it Up’) dan leek de micro-mobilisati e ook via organisati es aan de ene kant 
en online kanalen aan de andere kant te hebben plaatsgevonden. En wanneer meso-
mobilisati e vooral bestond uit de mobilisati e van grote formele organisati es (bijvoor-
beeld ‘Keer het Tij’ of ‘Klimaschutz jetzt’), dan leek de micro-mobilisati e ook vooral te 
verlopen via organisati onele kanalen.
Met name in die gevallen van meer informele en vloeibare strategieën, kon geen dui-
delijk onderscheid gemaakt worden tussen meso- en micro-mobilisati e. Mobilisati e 
van mensen om te organiseren, mobiliseerde tegelijkerti jd mensen om te parti ciperen, 
en het mobiliseren van parti cipanten, mobiliseerde tegelijk ook individuen die bereid 
waren te helpen met de organisati e. Dit was duidelijk het geval bij ‘Step it Up’ en ‘Dis-
sent’. Het steeds vloeibaarder worden van protestorganisati e vervaagd dus de grens 
tussen meso- en micro-mobilisati e. 
De twee processen kunnen niet apart van elkaar gezien worden; meso-mobilisati e be-
paalt micro-mobilisati e, wat het belang van de rol van de organisatoren nog eens on-
derstreept. Niet alleen werden de netwerken van de initi ati efnemers weerspiegeld in 
de mobilisati estructuur, de compositi e van de mobilisati estructuur werd op zijn beurt 
weerspiegeld in de compositi e van de demonstrati emenigte. Wie het initi ati ef neemt is 
dus van uiterst belang om te begrijpen hoe het uiteindelijke evenement eruit zal zien. 
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Bestaande structuren worden gereproduceerd.
Organisatoren zijn echter niet totaal gebonden door bestaande structuren. Soms 
worden nieuwe organisatoren gerekruteerd, wordt oud wantrouwen en stereotypen 
overkomen, of ontstaat nieuw wantrouwen en opsplitsingen. Om de uitkomst van een 
campagne dus echt te begrijpen is het niet mogelijk om alleen naar bestaande structu-
ren te kijken, noch organiseren organisatoren in een vacuüm. Deze studie laat zien dat 
hoewel er een duidelijke rol was voor handelingsinvloed van organisatoren, omdat zij 
een inspanning moesten maken en moesten beslissen wie zij rekruteerden voor hun 
mobilisati estructuur en wie niet, was er ook een duidelijke invloed van structuur. Een 
zorgvuldige studie van de organisati e- en mobilisati eprocessen is daarom nodig om de 
reproducti e van oude structuren en de creati e van nieuwen te begrijpen, en daarmee 
de mogelijkheden die organisatoren en actoren in het algemeen hebben in de structu-
ren waarin zij leven. Alleen door nauwkeurig in te zoomen op de organisatoren en hun 
acti es kunnen we de eff ecten van structuur en handelingsinvloed in sociale bewegin-
gen ontrafelen.
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