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Toen het na zes plezierige jaren aan de Universiteit voor Humanistiek 
tijd werd om deze masterscriptie te schrijven wist ik al snel wat 
mijn onderwerp moest worden. Het zou moeten gaan over iets dat 
ik interessant vind, iets dat me bezig houd en dat me niet snel zou 
gaan vervelen. Wat dat onderwerp zou zijn lag wat mij betreft voor 
de hand. Niet dat er maar één ding is in mijn leven dat ik interes-
sant vind, maar ik wist wel dat de kraakbeweging me fascineerde 
en dat ik graag meer over de geschiedenis en de mensen die de 
beweging dragen zou willen weten. Bovendien was het niet lang 
geleden dat kraken definitief verboden was. Mijn eerste gedach-
ten gingen dan ook uit naar een onderzoek dat zich zou richten 
op de gevolgen van het kraakverbod. Ik wilde onderzoeken hoe 
het kraakverbod doorwerkte bij krakers, of hun houding ten op-
zichte van kraken veranderd was, en hoe ze om gingen met het 
kraakverbod. Al snel kwam ik er echter achter dat het daarvoor 
noodzakelijk zou zijn om te weten hoe ze vóór het kraakverbod 
tegen kraken aan keken. 
Daarom ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe invalshoek. Bij 
het denken over de reactie van krakers op het kraakverbod was 
me al opgevallen dat het verbod voor veel krakers weinig verschil 
maakte. Ze leken het kraken met zo’n passie en inzet te doen dat 
de vraag of kraken legaal of illegaal was vrij irrelevant bleek. Dat 
bracht me op de gedachte dat de inzet voor de kraakbeweging 
weleens vanuit diepere overtuigingen zou kunnen gebeuren dan 
op het eerste gezicht misschien gedacht. Zo kwam ik op de vraag 
hoe de inzet voor de kraakbeweging zich eigenlijk verhoudt tot de 
persoonlijke zingeving van krakers. 
Ik heb deze scriptie met veel plezier geschreven. Vooral het lezen 
en zelf afnemen van interviews met krakers vond ik een genot. De 

Voorwoord
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kraakbeweging is een beweging van duizenden aparte, bizarre, 
grappige en wonderbaarlijke verhalen en anekdotes, vol van he-
roïek, tragiek, liefde en verraad, trouw en vriendschap, vreugde 
en verdriet. Om daar over te mogen lezen en horen was een voor-
recht, en ik hoop dat een deel van dat plezier terug te lezen is in 
deze scriptie. 
Rest mij nog de vele mensen te bedanken die deze scriptie moge-
lijk hebben gemaakt. Natuurlijk mijn scriptiebegeleidster Carmen 
Schuhmann die ondanks haar drukke agenda toch steeds weer 
een momentje voor me vondt. Jan Hein Mooren die op het laatste 
moment werd gevraagd meelezer te zijn en zowel inhoudelijk als 
mentaal belangrijke feedback heeft geleverd. Hielke Bosma die 
ik in feite nog het meest heb gesproken tijdens het schrijven van 
deze scriptie en die met zijn geduldig luisteren en grote kennis 
van onschatbare waarde is geweest voor dit proces. Mijn ouders 
die liefdevol een caravan op een heuvel naast hun huis in Zweden 
plaatsten zodat ik in alle rust kon werken, weg van de Amsterdamse 
drukte. Mijn zus Eva voor haar onbreekbare vertrouwen, en zus 
Lidewij voor het helpen met het transcriberen. Anne Wagenaar 
die de ontelbare spelfouten uit deze scriptie heeft lopen vissen. 
Mattijs de Wit, Maxim Leurentop en Koen Knevel van de graphic 
design studio OK200 die er voor hebben gezorgd dat dit werkstuk 
er geweldig uit ziet. Alle vrienden die de afgelopen tijd werk en 
verantwoordelijkheden uit mijn handen hebben genomen zodat 
ik de tijd had om dit stuk te schrijven. Alle docenten en medewer-
kers van de Universiteit voor Humanistiek voor zeven geweldige 
jaren aan de Universiteit voor Humanistiek, ik hoop van harte nog 
af en toe een college mee te pikken, gewoon voor de heerlijke 
sfeer en het prachtige denken aan deze universiteit. En natuurlijk 
mijn respondenten wiens namen ik helaas niet kan noemen, voor 
hun tijd en vooral hun openhartigheid in deze tijden waarin zij als 
criminelen worden weggezet. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit werkstuk.

Amsterdam, 1 December 2012
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De afgelopen vijf jaar ben ik langzaam steeds meer in de Amsterdamse 
kraakbeweging gerold. Wat begon met een avondje per week achter 
de bar en af en toe een vergadering is inmiddels uitgelopen tot een 
groot onderdeel van mijn leven. Daarin sta ik niet alleen, ik zie om 
mij heen veel meer mensen die zich ontzettend inzetten voor de 
kraakbeweging. De redenen voor deze inzet kunnen verschillen, 
wonen lijkt een logische te zijn, maar veel mensen die zich veel 
inzetten wonen niet (meer) in kraakpanden, dus zijn er volgens mij 
andere motiverende factoren die meespelen bij deze inzet. 
Veel literatuur over sociale bewegingen besteedt uitgebreid aan-
dacht aan de manier waarop bewegingen hun eisen en wensen 
omzetten in resultaat, over hoe ze zich organiseren en over welke 
middelen ze gebruiken. Het gaat daarin dus vaak vooral over de 
vraag hoe en veel minder over de vraag waarom. Dat ligt voor de 
hand, de meeste bewegingen maken zelf veel werk van het be-
schrijven van het waarom, 
en de betrokken personen lijken daarmee hun drijfveren duidelijk 
te expliciteren. Mijn ervaring is echter dat de beweegredenen voor 
mensen om zich in te zetten voor de kraakbeweging niet alleen 
instrumenteel kunnen zijn (wonen), of subcultureel (emancipatie 
van een levensstijl) maar ook levensbeschouwelijk. Zo zou het 
kunnen zijn dat, wanneer mensen zich inzetten voor de kraakbe-
weging, ze dat ook doen vanuit een mens- of wereldbeeld of een 
morele overtuiging die overeenkomt met het doel van de beweging. 
En het onderdeel zijn van een beweging kan veel invloed hebben 
op de identiteit en het zelfbeeld van een persoon, waardoor het 
een speciale betekenis krijgt. Die betekenis staat in relatie tot het 
geheel van betekenissen die het begrip van de wereld vormen en 
waarvan de verhoudingen in belangrijke mate worden bepaald door 

Inleiding
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gevoelens en gedachtenpatronen die te maken hebben met het 
verleden, de verwachtingen en dromen van de persoon. Of minder 
abstract: kraken gaat volgens mij voor veel mensen om meer dan 
wonen alleen, het behelst een volledige visie op de mens, het leven 
en de maatschappij. Wanneer ik het bovenstaande in acht neem 
ontkom ik niet aan de indruk dat het actief zijn voor een beweging 
onderdeel is van het proces van zingeving van het individu. Het is 
de vraag wat de verhouding is tussen inzet voor de kraakbeweging en 
de persoonlijke zingeving van de individuen die zich er voor inzetten 
die mij fascineert en die ik in dit onderzoek wil belichten.
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1.
DOELSTELLINGEN, 

VRAAGSTELLINGEN,

 VERbINDING MET

 HuMANISTIEk

Doelstelling van dit onderzoek is inzicht te krijgen 
welke plaats de inzet voor de kraakbeweging in-
neemt in de zingeving van mensen. Zoals gezegd: 
literatuur over sociale bewegingen richt zich vaak 
op het gedrag en de doelstellingen van de groep. 
Met dit onderzoek wil ik de andere kant belichten 
van het actief zijn voor een sociale beweging in het 
algemeen en de kraakbeweging in het bijzonder; de 
kant van het individu dat binnen zo’n beweging zin 
geeft aan zijn of haar leven en handelen. Daarbij wil 
ik zorgen dat de persoonlijke belevingswereld van de 
krakers centraal komt te staan. Ook wil ik proberen 
om oog te hebben voor de diversiteit van zingevende 
factoren die een beweging in zich kan dragen, dus 
niet alleen oog te hebben voor de achterliggende 
idealen, maar ook voor het onderdeel zijn van een 
beweging an sich. Op die manier hoop ik een breed 
perspectief te kunnen bieden op de inzet voor de 
kraakbeweging en de manier waarop zingeving daar 
een rol in speelt.

1.1
  DOELSTELLING
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Mijn onderzoeksvraag luidt: 

Hoe verhoudt de inzet voor de kraakbeweging zich tot 

de persoonlijke zingeving van de personen die zich voor 

de kraakbeweging inzetten?

Onder ‘inzetten’ versta ik dat mensen activiteiten 
ontplooien die gericht zijn op het voortbestaan van 
de beweging of die bepaalde doelen van de beweging 
(strijd tegen woningnood, speculatie, kraken van lege 
woningen, enz.) nastreven. Dit kan bijvoorbeeld de 
deelname aan een kraakspreekuur zijn, woordvoerder 
zijn bij een kraakactie maar ook de organisatie van 
een festival met als doel sympathie van de buurt te 
verkrijgen. Het begrip zingeving zal ik operationalise-
ren door de analyses van Mooren1, Smaling & Alma2, 
Hijmans3, Winkelaar4 en Van der Wal5 te vergelijken. 
Uit die analyse zal blijken dat zingeving een proces 
is dat bestaat uit verschillende aspecten. Zo omvat 
het bijvoorbeeld wereldbeeld, mensbeeld, ethiek, 
persoonlijke doelen, maar ook ervaringsaspecten 
zoals gemoedsrust, transcendentie, betrokkenheid of 
verbondenheid. Wanneer ik vraag naar de verhouding 
van de inzet voor de kraakbeweging met zingeving 
dan vraag ik naar de relatie die bestaat tussen deze 
verschillende aspecten van zingeving met die inzet. 
De vooronderstelling van dit onderzoek is dat actief 
zijn voor de kraakbeweging als betekenisvol wordt 
ervaren, en dat het een plaats heeft binnen het bredere 
geheel van betekenissen die samen als het volledige 
zingevingskader kunnen worden aangeduidt.

1.2
  VRAAGSTELLING

1.
DOELSTELLINGEN, 

VRAAGSTELLINGEN,

 VERbINDING MET

 HuMANISTIEk

1.
2011

2. 
2010

3.
1994

4.
2000

5.
2008
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Deelvragen van mijn onderzoek zijn:

Welke aspecten van zingeving hebben betrekking op 

activisme voor de kraakbeweging?

Hoe komt dit tot uiting? 

Wat is de betekenis van de kraakbeweging voor de 

respondenten?

Wat zijn de doelen van de kraakbeweging en hoe verhouden 

deze zich tot de persoonlijke doelen van de respondent?

Welke waarden spelen een rol bij de motivatie van mensen 

die zich inzetten voor de kraakbeweging?

Welke betekenis hebben deze waarden?

Op de Universiteit voor Humanistiek en speciaal bin-
nen de afstudeerrichting van de geestelijke begelei-
ding richten we ons op de vraag hoe de (seculiere) 
mens zin geeft aan het leven. Na het wegvallen van 
de traditionele levensbeschouwelijke kaders wordt 
de mens geacht zelf op zoek te gaan naar zin in 
het leven. Dat kan gebeuren op veel verschillende 
manieren. Mensen vinden zin bij familie, werk of de 
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inzet voor een goed doel. Dat deelname aan een be-
weging ook onderdeel uit kan maken van iemands 
zingeving wordt in de literatuur over zingeving wel 
onderkend maar nergens expliciet beschreven. In 
de literatuur over sociale bewegingen komt steeds 
meer aandacht voor de rol van betekenisverlening 
en zingeving, vaak in combinatie met een sterke aan-
dacht voor identiteit1. Zo kan de beweging de kaders 
aanbieden waarbinnen zingeving plaatsvindt2 of juist 
een manier zijn voor mensen om nieuwe zingeving 
te ontwikkelen en die uit te dragen3. 
Deze beschrijvingen zijn echter allemaal nog redelijk 
summier en niet gebaseerd op onderzoek. Met mijn 
scriptie wil ik een bijdrage leveren aan het begrijpen 
van de wisselwerking tussen zingeving en de inzet 
voor een sociale beweging. Daarmee kunnen we 
volgens mij zowel bewegingen als sociaal fenomeen 
beter begrijpen als ook de mens en de manier waarop 
hij zin geeft aan het leven.

1.
Melucci, 1996; 
Ferree & Miller 
2007; Goodwin & 
Jasper, 2004

2. 
Nash & Calonico, 
1996

3.
Poldervaart, 
2005; Kane, 
2002; Van 
Tilburg, 2010
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1.  
Glaser & Strauss, 
  1967

2.   
Constant 
Comparative 
Method

2.
 METHODOLOGIScHE 

VERANTwOORDING
Mijn onderzoeksmethode is gebaseerd op Glaser en 
Strauss’ ‘Grounded Theory’1. Uitgangspunt van de 
Grounded Theory is dat de onderzoeksmethode de 
mogelijkheid biedt om nieuwe theorie te ontwikke-
len door een cyclisch proces van dataverzameling, 
analyse en reflectie. Door het constant zoeken naar 
vergelijkingsgevallen2 binnen het onderzoeksveld 
worden overeenkomsten en wetmatigheden blootge-
legd die de onderzoeker helpen de sociale fenomenen 
die hij onderzoekt te begrijpen. Wetmatigheden en 
opvallende overeenkomsten geven de onderzoeker 
de mogelijkheid categorieën te benoemen binnen 
het onderzoeksgebied (bijvoorbeeld de categorie 
‘Levensdoelen’ bij een onderzoek naar zingeving), 
en verschillende kenmerken van deze categorieën 
(bijvoorbeeld het kenmerk ‘gericht op een betere 
wereld’ of ‘gericht op zelfontwikkeling’ van de cate-
gorie ‘Levensdoelen’). Vaak ontstaan in dat proces 
nieuwe vragen over de werking en verhoudingen 
tussen de verschillende categorieën en kenmerken 
van de categorie, deze worden vervolgens opnieuw 
onderzocht en vergeleken met de andere categorieën. 
Uit het vergelijken van deze categorieën en hun ken-
merken kunnen concepten worden ontwikkeld die 
richting een generaliserende theorievorming leiden. 
Dit resulteert in de beschrijving van een ‘kernproces’ 
waarbinnen de verschillende overeenkomsten en 
wetmatigheden een logische plek hebben. 
In Grounded Theory is het onderzoek in feite pas vol-
tooid wanneer alle mogelijke vragen zijn beantwoord 
die door het constant vergelijken van alle relevante 
informatie naar voren komen. Dus wanneer er geen 

2.1  
MetHO

De
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nieuwe categorieën of kenmerken meer bij komen. 
Dit noemt men de ‘verzadiging’ van het onderzoek. 
Hijmans1 beschrijft vier fasen van Grounded Theory; 
de exploratie fase waarin bepaalde begrippen wor-
den ontdekt die belangrijk zijn om een voorlopig 
analytisch kader te kunnen vinden, de specificatie 
fase waarin begrippen verder worden ontwikkeld en 
achterliggende dimensies worden onderzocht, de 
reductie fase waarin een kernbegrip of basisproces 
wordt geformuleerd waaromheen de verschillende 
begrippen in logisch verband worden gebracht, en 
tenslotte een integratie fase waarin verbinding wordt 
gezocht met literatuur en hypothetische relaties ge-
toetst en zo nodig opnieuw beschreven worden. In 
dit onderzoek ben ik niet tot volledige verzadiging 
gekomen, daarvoor was de tijd die ik beschikbaar 
had voor dit onderzoek te kort. Toch heb ik uit een 
onverzadigde specificatie fase geprobeerd tot de 
beschrijving van enkele kernprocessen te komen. Ik 
ben op een aantal centrale begrippen gestuit die ik 
heb onderzocht op hun specifieke karakter en waar 
ik enkele voorzichtige voorlopige uitspraken over 
durf te doen waar het hun samenhang betreft. Het 
is dus zeker geen afgerond onderzoek.
Toch acht ik dit onderzoek zeker relevant, gezien 
een aantal opmerkelijke patronen en verbanden die 
ik nu al heb kunnen ontdekken. En ik hoop van harte 
dat er in de toekomst mensen zullen zijn die met de 
eerste aanzet van dit exploratieve onderzoek verder 
willen zoeken naar zingeving binnen de Amsterdamse 
kraakbeweging. Ik sluit mij dan ook van harte aan bij 
Glaser & Strauss’ concept van ‘theory as process; 
that is, theory as an ever-developing entity, not as a 
perfected product’2.

1.  
Hijmans 1994, 
in navolging van 
Wester, 1987

2.  
Glaser & Strauss, 
   1967, p. 32

2.
 METHODOLOGIScHE 

VERANTwOORDING
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1.
Mooren, 2011

Ik heb dit onderzoek in twee stadia ingedeeld. Een 
oriënterend stadium waarin ik 44 al bestaande inter-
views met krakers uit de jaren tachtig heb geanalyseerd 
(literatuuronderzoek) en een tweede stadium waarin 
ik zelf interviews heb afgenomen en geanalyseerd 
(diepte interviews).

2.2  STADIA

Het eerste stadium fungeerde als oriëntatie op de ver-
schillende aspecten van zingeving die bij het kraken 
meespelen. Daarbij ben ik begonnen met de verschil-
lende aspecten van zingeving die in een schema dat 
Mooren heeft samengesteld1 te herkennen binnen de 
interviews. Ik kom op dit schema terug in hoofdstuk 3.  
Door het onderscheiden van deze aspecten had ik 
een eerste interpretatiekader waarbinnen ik zingeving 
kon analyseren in de interviews. Fragmenten van de 
interviews die correspondeerden met deze aspecten 
van zingeving heb ik uitgetypt. Deze interviewfrag-
menten heb ik uitgeprint en op kaartjes geplakt. Met 
deze kaartjes ben ik vervolgens gaan schuiven en 
gaan kijken of ik verbanden kon vinden tussen de 
uitspraken die duiden op specifieke processen die 
met zingeving te maken hebben. Ook heb ik gekeken 
hoe vaak bepaalde aspecten genoemd werden. Op 
deze manier heb ik me georiënteerd op de aspecten 
van zingeving die spelen binnen de kraakbeweging. 
Bovendien waren deze interviews samen met de 
literatuur over kraken en sociale bewegingen onder-
deel van het proces van triangulatie. Triangulatie is 
een proces waarin verschillende gezichtspunten op 
de waargenomen fenomenen reden zijn tot nieuwe 
reflectie. Door het vergelijken van de verschillende 
gezichtspunten krijgt de onderzoeker een genuan-
ceerd beeld van de realiteit die hij onderzoekt, wat 
voorkomt dat hij het onderzoeksgebied slechts vanuit 

2.
2 . 1

 Het eerste stADIUM
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één begrippenkader analyseert1. Zo bood bijvoor-
beeld de beschrijving van Della Porta en Diani2 over 
de manier waarop veranderingen in maatschappelijke 
waarden invloed hebben op het ontstaan van sociale 
bewegingen een nieuw perspectief op de waarden 
die door de krakers genoemd werden. Door litera-
tuur over kraken, over sociale bewegingen en over 
zingeving te vergelijken met de inzichten die ik zelf 
opdeed in het lezen van de interviews kreeg ik een 
breder beeld van de mogelijke processen die zich bij 
krakers afspeelden. Deze fase wordt zoals gezegd 
wel de exploratie fase genoemd, er wordt gezocht 
naar eerste aanknopingspunten voor een onderzoek. 
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de interviews 
uit het eerste stadium in drie opzichten anders zijn 
dan mijn eigen interviews. De respondenten zijn niet 
geselecteerd op hun inzet voor de kraakbeweging, de 
interviews waren niet gericht op zingeving en de helft 
van de interviews zijn gedaan vanuit het perspectief van 

mensen die terugkijken op hun leven. De eerste van deze 
drie afwijkingen bleek bij nadere bestudering van de 
interviews geen groot probleem, het overgrote deel 
van de respondenten gaf duidelijk aan zich op de één 
of andere manier in te zetten voor de beweging. Het 
tweede was slechts in zoverre een probleem dat ik de 
zingeving moest gaan zoeken in de verhalen, er werd niet 
specifiek naar gevraagd door de interviewer. Hierdoor 
kwamen niet altijd alle aspecten van zingeving aan de 
orde, toch werd er ‘tussen de regels’ veel gezegd over 
zingeving. De laatste van de drie was zowel een voor-
deel als een handicap; in retroperspectief wisten veel 
respondenten goed te verwoorden wat de rol van de 
kraakbeweging in hun leven was geweest. De directe 
ervaring en de beleving die daarbij komen kijken en die 
ook een belangrijk onderdeel van zingeving uitmaken, 
komen in deze interviews echter minder terug. 
In deze exploratieve fase zijn een aantal inzichten 
naar boven gekomen die onderdeel werden van de 
vragenlijst voor het tweede stadium, zij vormden een 
‘voorlopig analytisch kader’3 dat in de loop van het 
onderzoek weer gedeeltelijk verworpen en aangepast 
moest worden.

1.
Maso & Smaling, 
2004

2.
1999

3. 
Hijmans, 1994, 
p. 36
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2.
2 .

 2 
 Het tweede StAdIUM

Zoals gezegd heb ik in dit stadium van het onderzoek 
mijn categorieën vooral gebaseerd op de verschil-
lende aspecten van zingeving die Mooren noemt in 
het schema dat ik in hoofdstuk 3 zal behandelen. Het 
voordeel van deze werkwijze was dat ik zingeving 
binnen een duidelijk kader kon operationaliseren. Wel 
bleek dat niet alle aspecten van zingeving die ik tegen 
kwam bij krakers terug te voeren waren tot dit schema. 
Met name relationele aspecten van zingeving, zoals 
verbondenheid, erkenning en transcendentie waren 
niet binnen dit schema te plaatsen, wat niet verwon-
derlijk is wanneer we ons bedenken dat het zich richt 
op intra-psychische processen. Bovendien ontdekte 
ik gedurende het onderzoek zingevinsprocessen die 
niet direct terug te voeren waren op het schema van 
Mooren of die aspecten van zingeving met zich mee 
brachten die niet in dit schema terug te vinden zijn. 
Daardoor is de structuur die in het eerste stadium 
terug te vinden is (het schema van Mooren) in het 
tweede stadium enigszins verdwenen. Wat er voor 
terugkomt is een analyse van de manieren waarop 
zingeving binnen de kraakbeweging werkzaam is. 
In de suggesties voor vervolgonderzoek probeer ik 
tenslotte deze beide invalshoeken weer op elkaar 
te betrekken.

In de tweede fase van het onderzoek heb ik interviews 
afgenomen naar aanleiding van een vragenlijst. Deze 
is gebaseerd op de 'topiclijst' van zingevingsonder-
zoekster Hijmans1 en op het schema van Mooren2 
dat ik op pagina 18 heb weergegeven. De lijst van 
Hijmans heb ik vrijwel letterlijk over genomen. Deze 
lijst geeft de onderzoeker de kans om aan de hand 
van de persoonlijke geschiedenis van een persoon, 
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de levensbeschouwing, praktische invulling daarvan 
en de context waarin zij geplaatst wordt een goed 
beeld te krijgen van wat Hijmans het zingevinssys-
teem van de respondent noemt. Daarnaast heb ik 
gebruik gemaakt van een tweede lijst van vragen 
die zich speciaal op de inzet voor de kraakbeweging 
richt. Deze lijst heb ik gemaakt naar aanleiding van 
het schema van Mooren, in combinatie met enkele 
vragen uit de 'topiclijst' van Hijmans. Ze beslaat in 
principe alle aspecten van zingeving die Mooren 
noemt, en besteedt in navolging van Hijmans ook 
aandacht aan de sociale context en de levensloop 
binnen de kraakbeweging van de respondent. Ook 
kwamen er in dit stadium steeds meer vragen bij. Door 
het gebruik van de constant comparative method 
ontdekte ik langzamerhand steeds meer verbanden, 
patronen en eigenschappen van de verschillende 
categorieën. Deze gingen dan onderdeel uitmaken 
van mijn 'topiclist'. Zo bleek bijvoorbeeld tijdens 
deze interviews 'Transcendentie' ook een belangrijke 
categorie. Bovendien ben ik steeds meer potentiële 
theoretische verklaringen gaan bevragen tijdens de 
interviews, bijvoorbeeld door te vragen of begrips-
structuren versterkt, veranderd of uitgebreid werden 
door inzet voor de kraakbeweging, een vraag die 
voortkwam uit de observatie uit het eerste stadium 
dat er verschillende effecten waren van kraken op 
de zinbeleving van de respondenten. De interviews 
werden dan ook steeds langer. Na het afnemen van 
elk interview werd het gesprek geanalyseerd en werd 
er gezocht naar uitspraken die de voorlopige hypo-
thesen konden bevestigen of ontkrachten. Daarvoor 
moest de data steeds weer gecodeerd worden. 
Langzamerhand bouwde het onderzoek zich dus uit 
van een onderzoek naar de verschillende aspecten 
van zingeving die Mooren had weergegeven naar 
een geheel nieuw stelsel van concepten, hypothesen 
en vragen rondom zingeving dat gebaseerd was op 
de data die de respondenten binnen brachten. De 
belangrijkste en opvallendste onderdelen van dit 
stelsel heb ik weergegeven in hoofdstuk 5. 

1.
Hijmans, 1994, 
p. 239

2.
2011, p. 61
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1.
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2.4
  ANALYSE

Glaser & Strauss gaan er van uit dat de verschillende 
categorieën binnen een onderzoek al vrij snel ont-
staan door de sensitiviteit van de onderzoeker voor 
de data. Het feit dat de codering niet ontstaat vanuit 
een vooraf gegeven theoretisch kader draagt volgens 
hun bij aan de mate waarin de theorie ‘gegrond’ is, 
dat wil zeggen, in de praktijk verankerd. Ik heb bij het 
analyseren van de interviews uit de eerste fase echter 
specifiek gelet op de vijf ‘pijlers’ van zingeving die 
Mooren in zijn schema heeft opgenomen, en op hun 
psychologische, emotionele en levensbeschouwe-
lijke componenten. Dit heb ik gedaan om het begrip 
‘zingeving’ te operationaliseren als iets dat zich ken-
merkt door duidelijk te onderscheiden aspecten. Dat 
maakte het makkelijk om betekenisvolle uitspraken 
op te sporen, het gaf een duidelijk kader waarbin-
nen zingeving te coderen. Glaser & Strauss spreken 
in dit geval van ‘local’ concepts, concepten die de 
onderzoeker vooraf al weet tegen te komen1. Door 
deze methode kwam ik langzamerhand al factoren 
op het spoor die mee leken te spelen bij de zingeving 
van de respondenten. Wanneer ik een vermoeden had 
van zo’n structuur heb ik hem toegevoegd aan mijn 
lijst van concepten en ben ik hem gaan vergelijken 
met de rest van de data2. Op het moment dat een 
structuur duidelijke vormen aan begon te nemen heb 
ik hem als conceptuele categorie aangeduid, dat wil 
zeggen een categorie die een mogelijke verklaring 
voor mijn onderzoeksvraag in zich draagt. 

2.
3  CODERING

Glaser & Strauss geven in hun beschrijving van data-
analyse een aantal fasen. De fasen van het creëren 
van conceptuele categorieën en conceptuele eigen-
schappen worden gevolgd door hypothesen. Wanneer 
deze hypothesen ontstaan worden ze vervolgens weer 
teruggekoppeld naar de data en worden relevante 
nieuwe respondenten gezocht voor verder onderzoek 
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naar data die de hypothesen kunnen bevestigen of 
ontkrachten. Het is een eigenschap van Grounded 
Theory dat dit proces op elk moment in het onderzoek 
plaats kan vinden, afhankelijk van de inzichten die 
de onderzoeker op dat moment opdoet. De volledige 
analyse is pas af wanneer de cycli geen nieuwe data 
meer opleveren en het onderzoek is verzadigd.

2.5   B
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EiD EN VALiDiTEiT

Maso en Smaling1 wijzen er in hun boek Kwalitatief 

onderzoek: praktijk en theorie op dat het bij kwalita-
tief onderzoek vaak moeilijk is om herhaalbaarheid 
te garanderen aangezien sociale omstandigheden 
kunnen veranderen. Herhaalbaarheid is één van de 
belangrijkste steunpilaren van betrouwbaarheid. 
Daarom pleiten zij voor virtuele herhaalbaarheid, 
wat er op neer komt dat ‘een onderzoek en onderdelen 

ervan in principe precies zo zouden kunnen worden her-

haald, en dus in principe in dezelfde situatie door andere 

onderzoekers opnieuw zouden kunnen worden uitgevoerd 

met dezelfde methoden en technieken als de werkelijkheid 

zelf niet veranderd was’.2 Dit moet mogelijk worden 
gemaakt door een uitgebreide rapportage van de 
oorspronkelijke uitvoering van het onderzoek. In dit 
verslag zal ik zo veel mogelijk inzichtelijk te maken 
wat mijn methodische stappen zijn geweest in de 
bespreking van de onderzoeksopzet en de resulta-
ten. Verder bevat dit verslag een bijlage waarin de 
oorspronkelijke interviews en de codering te vinden 
zijn, zodat men kan nagaan hoe het onderzoek is 
opgezet. Ook kan men daar de verschillende inter-
viewfragmenten terugvinden die ik heb gebruikt bij 
de vorming en analyse van de categorieën, en een 
lijst met de aantallen fragmenten per categorie en 

1.
2004

2.
ibid., p. 68
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kenmerk. Om de interne betrouwbaarheid te kunnen 
controleren voeg ik daar ook nog mijn theoretische 
en methodologische memo’s aan toe, alsmede de 
memo’s waarin de eerste theorievorming wordt 
beschreven. 
Tegenwoordig wordt voor codering veelal gewerkt 
met computerprogramma’s. Ik heb voor dit onderzoek 
gekozen om te werken met kaartjes waarop quotes 
die corresponderen met categorieën en kenmerken 
geplakt zijn. Dit omdat deze werkwijze meer ruimte 
laat voor visuele codering en het beter aansluit op 
mijn manier van onderzoeken. Ik vind het fijn om 
midden in mijn data te zitten, letterlijk. Dat betekent 
dat ik de verschillende uitspraken om me heen moet 
kunnen leggen en er op elk willekeurig moment de 
uitspraken uit moet kunnen pakken die ik in ver-
band zie. Dat kan nog steeds niet met computers, 
vandaar mijn methode met de kaartjes. Ik ben mij 
er terdege van bewust dat exacte herhaalbaarheid 
van het onderzoek hierdoor onmogelijk wordt. Om 
toch enigszins zicht te bieden op de resultaten van 
het ‘vrij coderen’ heb ik de quotes gezamenlijk in be-
standen gezet, gegroepeerd rondom de belangrijkste 
categorieën. Door de bovenstaande maatregelen, in 
combinatie met de beschrijving van mijn eigen rol in 
het onderzoeksgebied, de selectie van respondenten 
en de context van het onderzoeksgebied hoop ik de 
intersubjectieve navolgbaarheid van dit onderzoek 
toch enigszins mogelijk te maken. 
Een deel van de bovenstaande maatregelen hebben 
ook te maken met het zorg dragen voor de validiteit 
van mijn onderzoek. Door regelmatig terug te duiken 
in mijn memo’s, door constante vergelijking1 toe te 
passen, door triangulatie toe te passen en door op de 
resultaten te reflecteren met de respondenten zelf, 
probeer ik de interne validiteit van dit onderzoek te 
versterken. Zoals al aangegeven is dit onderzoek 
niet grootschalig genoeg om externe validiteit aan 
toe te schrijven, dat wil zeggen dat de beschreven 
fenomenen niet kunnen spreken voor een grotere 
groep, zoals bijvoorbeeld alle zingevingsprocessen 
die binnen sociale bewegingen voor kunnen komen. 
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Om mijn data goed te kunnen begrijpen en interpre-
teren is het belangrijk te begrijpen wat de criteria van 
selectie waren voor respondenten, de leeftijden van 
mijn respondenten en hun relatie tot mij als onderzoe-
ker. Zoals gezegd kan ik niet van alle respondenten 
uit het eerste stadium van het onderzoek zeggen 
of ze zich hebben ingezet voor de kraakbeweging. 
Daardoor worden deze interviews voornamelijk ge-
bruikt als oriëntatie. De hypethesevorming is vooral 
gebaseerd op de interviews in het tweede stadium. 
Deze respondenten heb ik geworven door middel 
van een selecte steekproef waarbij inzet voor de 
kraakbeweging een criterium was. Een aantal ken-
merken van de respondenten uit deze interviews 
acht ik van grote relevantie voor de interpretatie van 
de onderzoeksresultaten. Ten eerste heb ik mensen 
geïnterviewd die zich inzetten voor de kraakbeweging. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen dus niet 
zomaar geprojecteerd worden op alle krakers. Ten 
tweede zijn het mensen die zich in grote mate inzet-
ten voor kraakpanden die een publieke ruimte willen 
zijn. Socioloog Pruijt noemt dit in zijn configuratie 
van verschillende soorten kraken het 'Entrepreneurial 
squatting'1, het creëren van vrijplaatsen, buurtcentra, 
culturele broedplaatsen enzovoorts. Het is echter niet 
zo dat deze mensen exclusief in dit domein kunnen 
worden ondergebracht, uit de interviews blijkt dat 
ze zich bezig houden met verschillende vormen van 
kraken2. Ten derde zijn het mensen die zich allemaal 
al minstens vijf jaar inzetten voor de kraakbeweging. 
Het zijn dus niet de 'jonkies', de leeftijd varieert tus-
sen de 25 en de 35 jaar. Belangrijk om te weten is 
ook dat ik de respondenten veelal persoonlijk ken. 
Sommige sinds kort, andere al enkele jaren. Een groot 
gevaar in zo'n situatie schuilt altijd in 'over-rapport', 
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en té grote identificatie van de onderzoeker met de 
respondenten. Maso en Smaling noemen een aan-
tal gevaren van 'over-rapport' die in dit onderzoek 
relevant zijn. Om te beginnen wijzen zij op het risico 
van de eenzijdige selectie. In dit onderzoek is de 
inzet voor de kraakbeweging een eerste criterium 
geweest, ik wil echter wel meteen vermelden dat 
er een tweede selectie is die ik onbewust heb ge-
maakt. Zoals gezegd zijn het respondenten die zich 
inzetten voor 'entrepeneurial squatting'. Dit is een 
onbewuste selectie is geweest die zeker zal hebben 
bijgedragen aan bijvoorbeeld de nadruk die door veel 
respondenten word gelegd op noties als 'buurt' en 
'vrijplaats'. Omdat alle respondenten daarnaast ook 
nog aangaven actief te zijn geweest in andere vormen 
van kraken heb ik de onderzoeksgroep echter toch 
als 'krakers' beschreven en niet als een speciale 
groep krakers. De inzet voor de kraakbeweging van 
de respondenten strekt zich uit over een breed veld 
van activiteiten en is daarmee naar volgens mij wel 
degelijk representatief voor een breder deel van de 
beweging. 
Een tweede risico is eenzijdige interpretatie van de 
data. Dit gevaar is reëel wanneer een onderzoeker 
alleen werkt en zonder 'harde' data zoals bijvoorbeeld 
computerprogramma's dat kunnen geven. Ik heb 
geprobeerd dit risco te ondervangen door de data 
gedeeltelijk kwantitatief te maken door bijvoorbeeld 
aantallen quotaties te vermelden per categorie en 
per kenmerk van een categorie. Op deze manier 
verkreeg ik kwantitatieve data die mij heeft geholpen 
te analyseren hoe belangrijk bepaalde categorieën 
en hun kenmerken voor de respondenten waren. 
Bovendien laat ik van mijn verschillende interpreta-
ties zien welke respondenten er naar refereren, dit is 
terug te vinden in de bijlagen. Ook door triangulatie 
en constante vergelijking heb ik geprobeerd mijn 
interpretaties zo flexibel mogelijk te houden. 
Als laatste twee gevaren noemen Maso en Smaling 
tegenwerking van de respondenten en sociaal wen-
selijk gedrag. Tegenwerking heb ik niet ervaren. De 
mogelijkheid bestaat dat mijn respondenten sociaal 
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wenselijk gedrag hebben vertoond; dit valt niet ge-
heel uit te sluiten. Ik heb voor de interviews echter 
ruim de tijd genomen en regelmatig doorgevraagd 
op de antwoorden die de respondenten mij gaven. 
Daarmee heb ik de mogelijkheid om 'makkelijk weg 
te komen' met een antwoord aanzienlijk verkleind. 
In mijn ervaring spraken mijn respondenten met veel 
enthousiasme over hun inzet voor de kraakbewe-
ging omdat ze wisten dat er iemand tegenover hen 
zat die hun enthousiasme kon begrijpen. Voor een 
onderzoek naar zingeving lijkt mij dat geen nadeel. 

Alle methodologische veiligheidsmechanismen ten 
spijt zal echter in elk sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek iets van de persoonlijke overtuigingen van 
de onderzoeker doorschemeren. Ik wil hier niet de 
gehele discussie omtrent waardevrije wetenschap 
weergeven, maar toch zeker wel mijn persoonlijke 
overtuiging dat elke onderzoeker vanuit een persoon-
lijke motivatie zijn of haar onderzoek doet en dat dit 
in het onderzoek mee zal spelen. Elke onderzoeker 
heeft zijn eigen agenda, motivaties, verlangens, 
frustraties, nieuwsgierigheid, angsten, kortom, niets 
menselijks is hem vreemd. En dit menselijke aspect 
zal altijd meespelen in de manier waarop de onder-
zoeker zijn/haar onderzoek opzet1, de manier van 
interviewen2, de analyse en de conclusies. Dit geldt 
nog sterker wanneer een onderzoek door slechts 
één onderzoeker gedaan wordt, en wanneer de on-
derzoeker zich in een onderzoeksveld begeeft waar 
hij zelf mee verbonden is. 
Daarom wil ik duidelijk zijn over mijn eigen motivaties 
om dit onderzoek te doen. Ik voel me al sinds lange 
tijd verbonden met de kraakbeweging, als sinds mijn 
pubertijd ben ik gegrepen door de levendige, creatieve, 
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innovatieve en idealistische sfeer die deze beweging 
uitstraalde. Bovendien ben ik gegrepen door de 
mensen die deze beweging in leven houden. Mensen 
vol van levenslust, maatschappijkritische mensen, 
bewuste mensen, dappere mensen, strijdbare men-
sen, sociale mensen. De laatste jaren zit het kraken 
in het verdomhoekje, zeker in Amsterdam wordt er 
hardhandig ontruimd. Maar naast de fysieke afbraak 
van de beweging is er een sociale afbraak: krakers 
worden vaak afgeschilderd als profiteurs, voorkrui-
pers op de woningmarkt, of mensen die niet willen 
betalen voor een woning. Kortom, de waardering voor 
krakers neemt af, en die was al niet heel groot bij de 
meeste Nederlanders. Dit doet me pijn en ik wil daar 
graag wat aan doen. Daarom richt ik mijn aandacht 
in dit onderzoek op wat volgens mij belangrijk is 
te weten over krakers: waarvoor ze leven, wat hun 
overtuigingen zijn, en hoe ze kraken daarin zien. Dit 
leidt volgens mij niet tot een vertekend beeld van de 
werkelijkheid, waar het aankomt op onderzoek naar 
innerlijke drijfveren, motivaties en zingeving vind 
ik het zelfs een pré dat de onderzoeker dicht bij de 
respondenten staat om de volledige betekenis van 
hetgeen hem verteld wordt te begrijpen. Toch vind 
ik het belangrijk dat u als lezer weet wie ik ben, wat 
ik onderzoek en waarom, zodat u dit weet als u dit 
onderzoek leest. 
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3.
ZINGEVING, wAT IS 

DAT EIGENLIjk?

Het is moeilijk om een goede definitie te geven van 
zingeving. Enkele auteurs die schrijven over zinge-
ving omzeilen deze valkuil dan ook door zingeving 
te omschrijven in plaats van te definiëren1. Smaling 
en Alma geven wel een definitie: 'Nu wij de diverse 
aspecten hebben uitgewerkt kunnen we (existentiële) 
zingeving definiëren als een persoonlijke verhouding 
tot de wereld waarin het eigen leven word geplaatst in 
een breder kader van samenhangende betekenissen, 
waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbonden-
heid en transcendentie worden beleefd, samen met 
competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van 
gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren'2 
Een andere definitie vinden we bij Van der Lans: 'het 
complex van cognitieve en evaluatieve processen die 
bij het individu plaatsvinden bij diens interactie met de 
omgeving en die resulteren in motivationele betrok-
kenheid en psychisch welbevinden'3. Piet Winkelaar 
geeft in zijn boek Zingeving en Wereldbeschouwing4 
geen definitie van zingeving, maar we kunnen uit 
zijn tekst opmaken dat hij zingeving beschouwt als 
een ordenend geheel waarbinnen gebeurtenissen 
plaats krijgen, waarbij een opvallend kenmerk is dat 
het wegvallen van zingeving meestal pas leidt tot de 
vraag naar zin. 
Hijmans geeft in haar proefschrift Je moet er het 
beste van maken5 geen definitie van zingeving, maar 
beschrijft wel dat zingeving een alledaags verschijnsel 
is dat verbonden is met het doen en laten van mensen 
en dat het een oriëntatiefunctie heeft (het biedt een 
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kader voor het dagelijks handelen, plaatst zaken in 
een groter verband, is instrumenteel) en een bete-
kenisaspect; het biedt een 'ultieme' antwoorden op 
de vragen rondom waarden en doelen van het leven. 
Van Praag1 spreekt niet over zingeving als een enkel 
ding, maar over zingevingen. Hij verstaat onder zin-
gevingen van de mens '(…) mogelijkheden, die hem 
zijn bestaan als zinvol kunnen doen zien'2. Dat deze 
zingevingen zich kunnen richten op verschillende 
onderdelen van het bestaan zien we wanneer hij 
zingeving beschrijft als 'een pogen zich rekenschap 
te geven van de betekenis die de wederwaardighe-
den van het bestaan in gezin, vriendenkring en werk 
gehad hebben of nog kunnen krijgen'3. 
Jan Hein Mooren4 tenslotte, beschrijft dat zinge-
ving 'de dagelijkse beslommeringen verbindt met 
fundamentelere opvattingen over het bestaan'5. Dit 
verbinden of oriënteren is een gelaagd proces, er 
spelen verschillende aspecten een rol. Mooren geeft 
dan ook geen omvattende definitie van zingeving, 
wel sluit hij aan bij de definitie van Kruithof6 die als 
elementen van zingeving noemt dat zij mensen helpt 
zichzelf als totaliteit te structureren, in het leefmilieu 
te situeren en ten opzichte van dit milieu te oriënte-
ren7. Ook biedt Mooren ons wel een overzichtelijk 
schema waarbinnen verschillende aspecten van 
zingeving samenkomen en waarvan de aspecten in 
dit onderzoek regelmatig terugkomen:

1.
1978

2.
ibid., p 157

3.
ibid., p. 160

4.
2011

5.
ibid, p. 45

6.
1968, p. 505

7.
Mooren, 2011, 
p. 45

Zingevings-proces 
(de dimensie die 
zich dagelijks 
manifesteerd)

Contingentie-
structuren

Doelen Zelfbeeld Normen 
Waarden

Handelings-
noties

Zinervaring 
(De subjectief 
ervaren dimensie)

Begrijpelijk-
heid

Betrokkenheid Zelfvertrouwen Gemoedsrust Competentie

Zingevingskader 
(Levensbeschouwe-
lijke dimensie) 

Wereldbeeld Levens-
perspectief

Godsbeeld 
Mensbeeld

Moraal 
Ethiek 
Esthetiek

Levensregels

Mooren, 2011 

Cognitieve (zelf)-regulatiefactoren
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In dit schema zien we op de bovenste lijn ‘het actuele, 

zich continu voltrekkende proces van zingeving’1. Dit 
is de omgang met wat zich in de wereld voordoet, 
zowel in gedrag als in de innerlijke ervaring en de 
betekenissen die wij aan zaken geven. Deze omgang 
is gebaseerd op mentale beelden (ideeën, oordelen, 
projecties) over de werkelijkheid die een persoon 
in zich draagt en die bepalen hoe de persoon met 
situaties om gaat. Deze cognitieve factoren worden 
door Mooren ‘cognitieve (zelf)-regulatiefactoren’ 
genoemd omdat we op basis van deze factoren 
onszelf reguleren in ons eigen doen en laten, ons 
waarnemen, ons emotionele reageren en onze denk- 
en waarderingsprocessen.
Omdat we dit doen op basis van onze interpretaties 
van de wereld is er een verbinding met de onderste 
lijn in dit schema. Daar vinden we namelijk de inter-
pretaties van de wereld die traditioneel door levens-
beschouwingen ingevuld worden. De bovenste lijn 
geeft dus de ‘categorieën van cognities’2 weer die zich 
op dagelijks niveau manifesteren en die onderdeel 
uitmaken van het psychologische proces van zin 
geven. De onderste lijn de domeinen waar levens-
beschouwingen traditioneel een invulling aan geven. 

De tweede lijn geeft de ervaringen weer die zich ma-
nifesteren wanneer een persoon succesvol zin geeft 
aan het leven, dus wanneer onze omgang met de 
wereld in overeenstemming is met de levensbeschou-
welijke interpretatie de we van het leven hebben. We 
noemen dat hier de zinervaringen. Niet in dit schema 
vermeld zijn de directe tegenhangers van succes 
ervaringen, verwarring tegenover begrijpelijkheid, 
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onverschilligheid tegenover betrokkenheid, een 
schuld tegenover gemoedsrust, minderwaardigheid 
tegenover eigenwaarde en machteloosheid tegen-
over competentie. Wanneer we zingeving niet alleen 
beschouwen als een succesvolle omgang met de 
wereld maar ook oog willen hebben voor de interne 
strijd die met zingeving gepaard gaat zijn dit wel 
belangrijke ervaringen om in het oog te houden. Het 
zijn namelijk vaak juist deze ervaringen die er voor 
zorgen dat mensen de vraag naar zin gaan overden-
ken. Winkelaar1 is bijvoorbeeld van mening dat de 
vraag naar zin vaak het resultaat is van het wegval-
len van ‘oude’ en niet meer toereikende zingeving 
en van ervaringen van zinloosheid. 

De onderste lijn geeft het grotere kader aan waar-
binnen de bovenste twee processen zich afspelen, 
we kunnen dit het levensbeschouwelijke kader noe-
men, of het culturele kader. Hier vinden we de grote 
overkoepelende concepten die weergeven hoe de 
mens, de wereld en het leven in elkaar zitten. Mooren 
onderscheidt dus vijf deelprocessen waar het aan-
komt op de manieren waarop mensen zaken in een 
groter verband plaatsen. Deze vijf deelprocessen 
sluiten aan op vijf domeinen die traditioneel door 
levensbeschouwingen worden ingevuld: levensper-
spectief, ethiek/moraal, mens/godsbeeld, leefregels, 
en wereldbeeld. Deze vijf domeinen spelen een grote 
rol bij de interpretaties van de werkelijkheid van een 
persoon en daarmee bij de horizon waartegen de 
persoonlijke zingeving vorm krijgt. 

Dit schema kan op verschillende manieren gelezen 
worden. De horizontale lijnen geven verschillende 
dimensies van het zingevingsproces weer. De dimen-
sie van het actief vormgeven van zingeving boven, 
de ervaring die het oproept in het midden, en de ab-
stracte theoretische concepten onder. De verticale 
lijnen laten vijf deelgebieden zien die we kunnen 
onderscheiden binnen het zingevingskader van een 
persoon. De aspecten die op deze verticale lijnen staan 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen 
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een verbinding tussen het persoonlijk beleefde, de 
ervaren dimensie en het levensbeschouwelijke. 
De verticale opdelingen die in dit schema worden 
gemaakt zijn enigszins artificieel, in werkelijkheid 
hebben alle verticale lijnen betrekking op elkaar. 
De morele kaders van mensen bepalen ook hoe zij 
zichzelf beoordelen en wat de juiste manier zal zijn 
om met zaken om te gaan. Toch kan deze opdeling 
ons helpen om verschillende aspecten van zingeving 
helder te onderscheiden. 

Het woord zin-geven impliceert een activiteit, je 
geeft zin. Het woord suggereert daarmee een een 
bewuste activiteit van een actor. Maar is zin-geven 
wel een bewust mentaal proces? Is zingeving de 
uitkomst van de reflectie op het leven? Of zijn er 
nog onbewuste processen en ervaringen die een rol 
spelen bij zingeving? 
Laten we kijken wat de verschillende auteurs hier 
over te zeggen hebben. Mooren1 wijst ons er op dat 
het proces zich soms in het bewuste en soms in het 
onderbewuste afspeelt. Van der Lans spreekt over 
cognitieve en evaluatieve processen die zich in ons 
afspelen en laat daarmee de mogelijkheid open dat 
zingeving zich onbewust kan manifesteren. Smaling 
en Alma spreken over een ‘gerichtheid’ die ze later 
nader beschrijven als een reflectief-cognitieve ge-
richtheid. Volgens hun vallen daaronder cognitieve 
activiteiten als ‘interpreteren, beoordelen, waarderen, 

en vooral om vragen stellen en overdenken, antwoorden 

zoeken en vinden’2. Heymans ziet zin geven als een 
verschijnsel dat is verbonden met het doen en laten 
van mensen, als iets dat in het handelen te voorschijn 
komt en omdat mensen duidelijk kunnen articuleren 
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wat de zin is van deze handelingen beschouwt zij 
zingeving als een bewuste activiteit. 
Op de vraag naar wat nu de act van het zin geven 
precies is krijgen we dus verschillende antwoorden. 
Uit de definitie van Van der Lans zouden we kunnen 
opmaken dat zingeving een vrijwel onbewust proces 
is dat veelal buiten ons bewustzijn en buiten onze wil 
plaats heeft. Smaling en Alma geven de voorkeur aan 
een definitie waarin de activiteit van het zingeven veel 
meer een bewuste activiteit wordt waarbij bepaalde 
ervaringen optreden. Zo zeggen zij ‘het gaat hier niet 

alleen om cognitieve en evaluatieve processen, maar 

vooral om bewuste activiteiten, ervaringen of belevin-
gen en de persoonlijk ervaren betekenissen hiervan 
in het eigen leven’1. Winkelaar wijst ons op het feit dat 
zingeving bij bepaalde indringende ervaringen naar 
boven komt, en zich op andere momenten weer kan 
‘verstoppen’ voor ons bewustzijn. Het kan volgens 
Winkelaar zomaar zijn dat de dood van een geliefde 
alle zin uit het leven onttrekt, en dat zij daarmee ‘ver-
borgen’ raakt, maar ook dat zulke gebeurtenissen je 
kunnen dwingen nieuwe zingeving te gaan zoeken 
en daardoor een opening kunnen zijn voor nieuwe 
bronnen van zin. Dit is een proces dat doet denken 
aan de manier waarop Otto Duintjer2 beschrijft dat 
de waarheid (werkelijkheid) een oneindig gebied is 
dat zich ontsluit naar aanleiding van nieuwe inzich-
ten en zich soms weer in verborgenheid terug kan 
trekken voor ons bewustzijn. Het is volgens Duintjer 
belangrijk dat we ons open stellen voor de mogelijk-
heid om de waarheid te ontvangen. Dat is dus geen 
actief proces, maar een houding van ontvankelijkheid. 
Om die reden stellen sommigen vragen achter het 
activistische begrip zingeving en spreken zij liever 
van zinvinding. 
Ook Van der Wal3 wijst op het belang van ontvan-
kelijkheid wanneer het aankomt op zin. Volgens 
hem is zin geven pas aan de orde gekomen sinds 
de moderniteit de wereld heeft ‘onttoverd’. Door de 
rationaliteit centraal te stellen ontgaat ons de zin die 
zich intrinsiek in de ervaring voordoet, bijvoorbeeld bij 
het aanschouwen van een kunstwerk. Volgens hem is 
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de splitsing die Descartes heeft aangebracht tussen 
object en subject, tussen onszelf en de onkenbare 
wereld buiten ons, grotendeels verantwoordelijk 
voor het verliezen van de ervaring van zin. Daarmee 
verloren we de zin die in de relatie tot de wereld op-
gesloten zat. Zin is volgens hem oorspronkelijk een 
natuurlijk onderdeel van ons bestaan, en pas van 
ons gescheiden geraakt toen we ons losmaakten 
van onze directe leefomgeving. Dit gebeurde volgens 
hem in combinatie met het wegvallen van allesom-
vattende levensbeschouwelijke kaders waardoor 
de zin zich voor ons verborg. Wanneer we ons weer 
verbonden voelen met onze omgeving zal de zin zich 
vanzelf weer ontsluiten. Van der Wal: ‘De mens is in 

deze optiek de plek waar zin verschijnt – nog weer een 

andere vorm waarin de menselijke grondtrek van open-

heid, open-staan-voor zich uit – , maar wel allereerst 

zo dat het besef ervan bewust wordt aan ervaringen van 

zinverlies. De moderne zinproblematiek is zo gezien een 

crisisverschijnsel, duidend op de ‘normale’ situatie dat 

een van zin doorademde wereld even vanzelfsprekend ons 

element is als dat voor de vis het water is.’1 
Het fenomeen van zin die zich ‘openbaart’ wordt 
vaak beschreven als een transcenderende ervaring, 
zij kan optreden bij het luisteren naar muziek, het 
kijken naar een kunstwerk of in contact met de na-
tuur. Van der Wal’s visie doet enigszins denken aan 
die van Martin Buber2 die net als Van der Wal aan het 
beantwoorden van hetgeen zich aan de mens open-
baart een intrinsieke zin-ervaring toeschrijft. Volgens 
Buber is het herkennen van de ander als zijnde het 
tegenoverstaande wezen, een Zelf dat de ander als 
Zelf herkent, een ervaring die de zin van het bestaan 
openbaart. Een visie die lijkt op die van de filosoof 
Emmanuel Levinas die overtuigend redeneert dat 
het gelaat van de ander ook een bron van plotseling 
openbrekende zingeving kan zijn3. De vraag naar wat 
de act van het zin geven precies is levert dus ver-
schillende interpretaties op. Zin geven is geven, maar 
ook ontvankelijk zijn, het is zoeken maar ook vinden 
of ontdekken, het is een bewust evaluatief proces 
maar ook iets dat ons kan overkomen als we open 
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staan. In mijn optiek is zingeving geen gewone act 
maar een doorlopend innerlijk proces, soms cognitief 
en bewust, en soms instinctief of op intuïtie. Soms 
voortkomend uit reflectie en soms voortkomend uit 
een plotselinge ervaring van zin die nieuwe zingeving 
in gang zet. Aangezien dit proces zich soms aan 
ons bewustzijn voordoet, en soms aan ons bewust-
zijn onttrekt heeft zin-geven iets mysterieus, het is 
een act of een activiteit die je altijd doet, die immer 
doorloopt en waarover je niet altijd controle hebt. 
Je zou kunnen zeggen dat zin geven een handeling 
is wanneer zij bewust gebeurt, en een proces wan-
neer zij zich in het onbewuste afspeelt. Maar wel zo 
dat de handeling invloed heeft op het proces en het 
proces op de handeling. Zo bezien is zingeving dus 
een proces waar de bewuste handeling van het zin 
geven een belangrijke invloed op heeft, maar die 
toch niet geheel als act omschreven kan worden. 
Sommige mensen denken vrijwel nooit na over hun 
zingeving, anderen zijn er juist hun hele leven mee 
bezig. Sommige mensen construeren heel bewust hun 
zingevingskaders, anderen kiezen er voor om zich 
open te stellen voor wat zich in het leven aandient, 
aan zinervaring. In het laatste geval zou ik spreken 
van zin-ontvangen eerder dan zin-geven. Volgens 
mij is het nooit helemaal het ene of het andere, er 
lijkt een continuüm te bestaan waarop zingeven en 
zin-ontvangen twee uitersten vormen en die beiden 
onderdeel zijn van het proces van zin-vinding. 
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Op de vraag wat nou precies de inhoud is van het 
proces van zingeving vinden we veel overeenkom-
sten bij de verschillende auteurs. Bijna alle auteurs 
hechten belang aan het plaatsen van het leven in een 
groter verband. Smaling en Alma hebben het over 
het plaatsen van het leven in ‘een groter verband van 

betekenissen’1, Van der Lans heeft het over ‘processen 

die bij het individu plaatsvinden bij diens interactie met 

de omgeving’2. Ook in Winkelaars beschrijving komt 
de behoefte aan een betekenisvol geheel naar voren 
waarbinnen we gebeurtenissen een plaats kunnen 
geven en Hijmans heeft het over de oriëntatiefunctie 
van zingeving die mensen helpt om het dagelijks leven 
binnen een kader te kunnen plaatsen. Mooren3 spreekt 
van structurering, het creëren van samenhang en een 
overkoepelende visie op het bestaan. Bovendien kiest 
hij de term bestaansoriëntatie in plaats van zingeving, 
om duidelijk te maken dat de mens zich oriënteert 
en positioneert binnen een groter verband en door 
dat grotere verband richting kan kiezen in het leven. 
Mooren’s schema biedt daarnaast een functionele kijk 
op de werking van dit proces. Het laat de verbinding 
zien tussen de dagelijkse manifestatievormen van 
zingeving, de ervaring die daarmee gepaard gaat 
en de grote levensbeschouwelijke kaders waarbin-
nen zij vorm krijgt. Die laatsten verwijzen naar een 
belangrijke functie van levensbeschouwing, naast 
het verbinden van betekenissen geeft het bepaalde 
antwoorden op de vragen naar zaken als werkelijk-
heid, moraliteit, kenbaarheid of doel van het leven. 
Belangrijk binnen het proces van het ‘plaatsen in 
een groter verband’ is dus dat er punten zijn waarop 
dit ‘plaatsen’ zich oriënteert. Heymans noemde 
als tweede onderdeel van zingeving het ‘beteke-
nisaspect’, dat wil zeggen dat zingeving bepaalde 
ultieme antwoorden kan geven op levensvragen. 
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Deze ‘ultieme’ antwoorden komen bij verschillende 
auteurs in verschillende gedaanten naar voren. De 
Amerikaanse filosoof Charles Taylor spreekt bijvoor-
beeld over hypergoods, ultieme morele waarden die 
als leidraad voor ons leven gelden en zonder welke 
ons leven zinloos zou zijn1. Winkelaar spreekt over 
algehele (ultieme) zingeving die als ‘de laatste, ultieme 

zin’2 gezien kan worden, en Alma en Smaling hebben 
het over globale zingeving die gaat over ultieme ant-
woorden op levensvragen en ultieme waarden. Ook 
komt zowel bij Van der Wal als bij Smaling en Alma 
het begrip bronnen van zin naar voren, de plaatsen 
waar de mens als het ware de zin uit put. De punten 
waarop georiënteerd wordt kunnen dus zowel ultiem 
zijn (het laatste), als een bron (het begin). In beide 
gevallen geldt dat er daarna/daarvoor niets is, ze zijn 
zaken die zin in zichzelf dragen. Door hun absoluut-
heid bieden ze dus houvast en ze zijn daarmee een 
belangrijke factor in het proces van zingeving. Zulke 
absolute of ultieme oriëntatiepunten kunnen worden 
gevonden door diepgaande reflectie op het leven 
zoals Taylor voorstelt, of plotseling worden ont-dekt 
zoals Van der Wal3, Buber4 en Duintjer5 aangeven, 
ze worden echter meestal aangereikt door de cul-
tuur en/of de levensbeschouwing waarbinnen een 
persoon leeft. 
Dit laatste noemen we de collectieve zingeving6, de manier 
waarop een bepaalde groep, cultuur of samenleving 
als geheel zin geeft aan het bestaan. Het is binnen de 
oriëntatiekaders van de collectieve zingeving dat de 
mens zich situeert7 en op zoek gaat naar antwoorden 
op levensvragen. Welke antwoorden een mens vindt 
op levensvragen hangt dus in grote mate af van de 
mogelijke antwoorden die hij/zij binnen haar cultuur 
aangereikt krijgt. Het verinnerlijken van deze eigen 
cultuur of levensbeschouwing en de manier waarop 
de mens daar een eigen visie uit distilleert maakt 
zingeving pas iets persoonlijks. Zingeving blijft vaak 
een proces van oriënteren en heroriënteren, de wereld 
verandert en culturen veranderen mee. Zelfs levens-
beschouwingen die toch voor veel mensen een vast 
oriëntatiepunt vormen om hun zingeving op te baseren, 
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veranderen soms in hun opstelling ten opzichte van 
maatschappelijke vraagstukken. Er blijven zich dus 
zaken aandienen uit het collectieve zingevingskader 
die het individu een plaats moet geven binnen zijn 
persoonlijke zingeving. Peter Derkx spreekt daarom 
over levensbeschouwing als ‘contextgebonden 
mensenwerk’1, en pleit daarom voor een flexibelere 
benadering van levensbeschouwing. Het is volgens 
hem juist een kenmerk van het humanisme dat zij 
bereid is om ook de ‘ultieme antwoorden’ ter discus-
sie te stellen. Maar ook wanneer iemand volgens 
een vast levensbeschouwelijk kader leeft zullen zich 
situaties voordoen die om nieuwe interpretaties van 
het leven vragen; denk aan een overlijden van een 
geliefde, maar ook aan de opkomst van internet of 
een politiek idee. Verder is het nog zo dat mensen 
hun zingeving vaak uit verschillende hoeken halen, 
een religie, werk, maatschappelijke organisaties, 
zorgen voor een ziek persoon, zijn voorbeelden van 
doelen die mensen nastreven en die er voor zorgen 
dat ze verschillende vormen van zin ervaren. Om 
bovenstaande redenen is collectieve zingeving een 
enigszins problematische term. Toch is het goed om 
in het oog te houden dat zingeving nooit een puur 
individueel proces is, zij gebeurt altijd in een context 
die in belangrijke mate de punten bepaalt waarop de 
mens zich oriënteert. 
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Nu we enigszins hebben bekeken wat het proces van 
zingeving inhoudt wil ik aandacht besteden aan de 
uitkomsten van het proces. Dat wil zeggen; wat zien 
we terug van zingeving in het dagelijks leven? Hijmans 
(1994) heeft laten zien dat zingeving in belangrijke 
mate bijdraagt aan de levensstijl van mensen. In haar 
typologie van zingevingssystemen zet ze het leven 
vanuit een vast levensbeschouwelijk kader tegenover 
leven vanuit een ‘bricolage’, een samenraapsel van 
verschillende levensbeschouwelijke noties. Dit on-
derscheid combineert ze met het onderscheid tussen 
het hebben van meerdere levensdoelen tegenover 
leven vanuit een enkel levensdoel. Ze laat zien dat 
deze twee factoren in belangrijke mate de levensstijl 
van een persoon bepalen; hoe ze het leven leven. 

Een andere uitkomst van zingeving is de ervaring van 
zin. Er zijn meerdere manieren waarop mensen zin 
ervaren. Ik grijp hiervoor opnieuw terug op Smaling 
en Alma die hierover uitgebreid hebben geschreven. 
Zij hebben het over de ervaringsaspecten van zingeving, 
ofwel de ervaringen die samengaan met zingeving. 
Ten eerste noemen zij doelgerichtheid; de ervaring 
dat het leven een bepaalde bestemming heeft en 
dat je daarnaar onderweg bent. Doelgerichtheid en 
zingeving zijn sterk met elkaar verbonden; het is door 
zingeving dat doelgerichtheid wordt ervaren, een doel 
dat niet zinnig is verliest zijn kracht. Mooren heeft 
het ook over doelen, als resultaat van het zingevings-
proces, de ervaring van die doelen noemt hij echter 
geen ‘doelgerichtheid’ maar ‘betrokkenheid’. Beiden 
zijn zowel een houding als een ervaring en maken 
duidelijk wel deel uit van het proces van zingeving. 
Ten tweede noemen Smaling en Alma samenhang; 
zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven is het 
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plaatsen van de werkelijkheid in een breder verband 
van betekenissen één van de hoofdfuncties van 
zingeving. Dit resulteert dan ook in de ervaring van 
begrijpelijkheid wat voor veel mensen tevens een 
ervaring van veiligheid inhoudt. 
Ten derde wordt waardevolheid genoemd. Die ervaring 
kan twee vormen aannemen, men ervaart de extrin-
sieke waarde van iets, vanwege de eerder genoemde 
doelgerichtheid kan iets waardevol zijn omdat het 
bijdraagt een doel te bereiken. Daarnaast ervaren 
mensen intrinsieke waarde, zoals bijvoorbeeld in de 
eerder genoemde ultieme oriëntatiepunten. Onderdeel 
van de ervaring van waardevolheid is eigenwaarde; zij 
staat in verband met het grotere geheel van zingeving 
en wordt in grote mate ontleent aan de betekenissen 
die zich daarin voordoen. 
Smaling en Alma noemen als vierde verbondenheid. Zij 
onderscheiden dit van samenhang door de nadruk 
te leggen op de gevoelsmatige beleving en persoon-
lijke betrokkenheid op anderen die de ervaring van 
verbondenheid in zich draagt. De ervaring van ver-
bondenheid richt zich op de medemens die ermee in 
gelijke verhouding tot het zelf komt te staan. 
Als vijfde wordt transcendentie genoemd, de ervaring 
van het overstijgen van het alledaagse. Dit kan de 
vorm aannemen van het ervaren van het hogere, het 
overstijgende of zoals Luckmann zegt de ‘sacred 
cosmos’, maar volgens Smaling en Alma ook in 
de vorm van horizontale transcendentie, de ander 
ervaren als inspiratie, als bron van betekenis of zin. 
Voor Smaling en Alma is transcendentie tevens zeer 
verweven met verwondering, het exploreren van het 
onbekende. 
Het zesde ervaringskenmerk dat wordt genoemd is 
competentie, het besef in staat te zijn om op een zin-
volle manier invulling te geven aan het leven, om te 
kunnen leren en controle te hebben over wat je doet. 
Als zevende wordt erkenning genoemd, het gevoel 
dat wat je doet begrepen en gewaardeerd wordt, en 
zelf-erkenning, het kunnen waarderen van je eigen 
leven en de keuzes die je daarin maakt. Als achtste 
wordt er gesproken van een motiverende werking 
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als ervaring die deel uitmaakt van het proces van 
zingeving. Deze motiverende werking is verbonden 
met de voorgaande ervaringsaspecten; wanneer we 
doelgerichtheid, waardevolheid, transcendentie enz. 
ervaren dan heeft dit een motiverende werking. Als 
laatste wordt een gevoel van welbevinden genoemd, 
ook welbevinden is niet zozeer een ervaring inherent 
aan zingeving, maar eerder een uitkomst van de 
combinatie van de voorgaande ervaringsaspecten. 
De ervaring van welbevinden en de motiverende wer-
king als ervaringskenmerken van zingeving komen 
eveneens terug in de definitie van Van der Lans.

Wanneer we de ervaringsaspecten die Smaling en 
Alma noemen vergelijken met de ervaringsaspecten 
die Mooren in zijn schema noemt, vallen een aantal 
zaken op. Ten eerste is er enige overlap. In beide 
beschrijvingen komt de ervaring voor die ontstaat 
wanneer de mens zich verbindt met doelen. Bij 
Mooren heet dit betrokkenheid, bij Smaling en Alma 
doelgerichtheid. Het belang dat beiden toekennen 
aan doelen is in lijn met de bevindingen van Heijmans’ 
onderzoek waarin het hebben van één of meerdere 
levensdoelen als sturende factor voor processen van 
zingeving wordt gezien. Ook het tweede kenmerk dat 
Hijmans ontdekt als sturend voor het zingevingskader; 
de mate van samenhang die de interpretatie van het 
leven kenmerkt, zien we terug in de ervaringsaspec-
ten die genoemd worden. Mooren spreekt in dit geval 
van de ervaring van begrijpelijkheid die samenhangt 
met de begripsstructuren en het wereldbeeld van 
mensen. Smaling en Alma spreken van de ervaring 
van samenhang die voortkomt uit zingeving. Een 
derde ervaringsaspect dat de auteurs herkennen is 
competentie, wanneer een persoon succesvol zin 
geeft aan het leven gaat dat gepaard met een gevoel 
in staat te zijn het leven aan te kunnen. 
Over bovenstaande ervaringsaspecten van zingeving 
zijn Mooren, Smaling en Alma het duidelijk eens, maar 
de andere ervaringsaspecten lopen enigszins uiteen. Dit 
heeft vooral te maken met de verschillende manieren 
waarop de auteurs zingeving benaderen. Moorens’ 
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schema is voornamelijk formeel en functioneel, het 
beschrijft wat er werkt en hoe het werkt. Smaling 
en Alma zijn meer beschrijvend dan verklarend en 
richten zich vooral op de ervaring. Het schema van 
Mooren verbindt het intra-psychisch functioneren 
met elementen van levensbeschouwing. Door deze 
benadering komt het accent vooral te liggen op de 
interne processen die zich in de persoon afspelen. 
Smaling en Alma richten zich eerder op zingeving als 
iets dat in relatie vorm krijgt. Dat dit andere accenten 
met zich meebrengt zien we bijvoorbeeld wanneer 
Mooren zelfvertrouwen als ervaringsaspect noemt en 
Smaling en Alma het hebben over erkenning. Beide 
ervaringen brengen het zelf in verband met compe-
tentie en waardevolheid, toch ligt er een duidelijke 
nuance, het ene wordt gegeven door de persoon zelf, 
het andere komt tot stand in relatie. Twee kenmer-
ken die niet in Mooren’s schema voorkomen maar 
wel door Smaling en Alma genoemd worden hebben 
ook een duidelijke relationele component, dit zijn 
verbondenheid en transcendentie. Deze ervaringen 
komen tot stand wanneer de mens zin vindt in relatie 
tot iets dat buiten zichzelf staat.

De vraag naar wat zingeving precies is kunnen we nu 
voorzichtig beantwoorden. Zingeving is ten eerste een 
proces dat zich in het leven van een persoon afspeelt. 
Zin kan zich plots voordoen (zin-ontvangen) bij een 
heftige ervaring met bijvoorbeeld kunst, natuur of een 
ander mens. Meestal vindt zingeving echter plaats 
vanuit een zingevingskader dat zich door de jaren 
heen door socialisatie, ervaringen en persoonlijke 
reflectie heeft opgebouwd. Zo’n persoonlijk zinge-
vingskader kunnen we schematisch weergeven aan 
de hand van het schema van Mooren. 
Wat ‘doet’ zingeving? Ze geeft ten eerste samen-
hang aan de wereld (structuur, wereld-begrip). Ten 
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tweede biedt ze normaal gesproken ‘ultieme’ ant-
woorden of waarden, de zaken die Luckmann ‘sacred 
cosmos’1 noemt, oriëntatiepunten waarop men het 
leven kan navigeren. Ten derde ontstaat collectieve 
zingeving, een gedeeld wereld-begrip en vaak een 
gedeelde metafysica. Wanneer dit laatste gebeurt 
kunnen we spreken van levensbeschouwing of reli-
gie. Luckmann beschouwt religie als een belangrijke 
socialiserende factor, het zorgt er voor dat we bin-
nen een maatschappij samen kunnen leven omdat 
we dezelfde betekenissen toekennen aan zaken en 
dezelfde oorzakelijke verbanden zien. Het geven 
van betekenissen is dus een belangrijke functie van 
levensbeschouwing en wordt door Hijmans samen 
met het geven van structuur als kenmerkend voor 
levensbeschouwing gezien. Zin wordt vaak ontleend 
aan levensbeschouwing of religie, of aan de culturele 
zingevingskaders waarbinnen iemand opgroeit. De 
mens begrijpt zichzelf ook binnen de collectieve 
zingevingskaders; in die zin kunnen we zeggen dat 
zingeving een belangrijke basis vormt voor het zelf-
beeld en de identiteit. Daarbij hebben we gezien dat 
de invulling van zingeving effect kan hebben op de 
levensstijl van een persoon.
Als laatste kunnen we bepaalde ervaringsaspecten 
van zingeving herkennen, deze zijn doelgerichtheid, 
betrokkenheid, samenhang, begrijpelijkheid, waar-
devolheid, verbondenheid, transcendentie, com-
petentie, en erkenning. Bovendien heeft zingeving 
een motiverende werking, leid het tot welbevinden 
en geeft het mensen gemoedsrust. Dit zijn de posi-
tieve uitkomsten van zingeving. Aangezien ik in dit 
onderzoek vraag naar hoe alle vormen van zingeving 
zich verhouden tot de inzet voor de kraakbeweging 
zal ook de andere kant van zingeving aan de orde 
moeten komen; de momenten waarin zin verloren 
gaat, waarin nieuwe inzichten worden gedaan die 
de mens dwingen opnieuw te zoeken en zich te ori-
enteren op het leven. 

1.
Hijmans, 1994, 
p. 19
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4.

LITERATuuRONDERZOEk 

NAAR ZINGEVING bINNEN DE 

kRAAkbEwEGING

Dit literatuuronderzoek beslaat 44 interviews met 
krakers uit de jaren tachtig en negentig. Deze inter-
views zijn terug te vinden in De Stad was van ons1 en 
Als je leven je lief is2. Voor de analyse van deze inter-
views heb ik gebruik gemaakt van de 5 deelgebieden 
van zingeving die Mooren onderscheidt. Zoals ik al 
paragraaf 3.1 heb beschreven vinden we in de vijf 
categorieën op de bovenste lijn de psychologische 
processen via welke het proces van zelfregulatie 
plaatsvindt. De persoon oriënteert zich met mentale 
representaties van de werkelijkheid en zijn situatie 
die we vinden op de onderste lijn. Deze worden tra-
ditioneel door levensbeschouwingen ingevuld, maar 
kunnen ook vanuit andere collectieve zingevingskaders 
worden aangedragen. De middelste lijn geeft weer 
welke ervaring ontstaat bij ‘succesvolle’ zingeving, 
maar de momenten van niet succesvolle zingeving, 
de crisis, het onbekende en de zoektocht zijn voor 
dit onderzoek evenzeer relevant. Daar ontstaan vaak 
processen waarmee nieuwe zin wordt gegeven.

InleIdIng

1. 
Snotneus, 1998

2.
Wietsema & 
Vonk & Van der 
Burgt, 1982



44     Kraken gaat door! Maar waarom?

De term ‘begripsstructuren’ is een vertaling, Mooren 
spreekt zelf van ‘contingentiestructuren’. Deze ‘bevat-

ten ideeën over de oorzakelijkheid, over de relatie tussen 

ons handelen en de effecten ervan, over verbanden tussen 

eigenschappen van mensen en voorwerpen en de rol die 

ze in de wereld spelen, over de loop der dingen in grotere 

verbanden etc.’ 1 Het totaal van de begripsstructuren 
maakt een wereldbeeld. Bovendien zijn ze een voor-
waarde voor de ervaring van begrijpelijkheid. Wanneer 
we bekijken hoe er in de interviews gesproken wordt 
over de inzet voor de kraakbeweging als zingeving 
in verband met begripsstructuren, dan vallen een 
aantal zaken op.

Veel krakers geven aan dat hun activisme voor de 
kraakbeweging voortkomt uit een wereldbeeld waarin 
ongelijkheid en onrechtvaardigheid een grote rol 
spelen. Daarin zijn vooral de uitwassen van de kapi-
talistische maatschappij een belangrijk thema, het 
feit dat de menselijke maat verloren gaat en plaats 
maakt voor de logica van het grote geld.

‘Er is wat dat betreft nog niets veranderd met vijf eeuwen 

geleden. Toen werd alles uit naam van God geregeld, nu 

wordt alles uit naam van Philips gedaan. ’2 

Vaak wordt de behoefte genoemd het theoretische 
praktisch te maken, men heeft een bepaald idee over 
de wereld en wat daar mis mee is, en wil dat idee 
omzetten in een vorm van actie. Er wordt dan vaak 
meteen een relatie gelegd met hanteerbaarheidsnoties; 
kraken is dan de beste, of in de omstandigheden van 
de respondent meest voor de hand liggende manier 
om iets aan de misstanden te doen. 

1. 
Mooren, 2009, 
p. 10

2.
Wietsema et al., 
1982, p. 86
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Wietsema et al., 
1982, p. 39

‘Ik was lid van de jeugdbeweging van een maoïstische 

splintergroepering en daar werd erg veel over de revolutie 

gesproken. Er moesten dingen gebeuren en er moesten 

dingen veranderen, maar dat bleef toch voornamelijk bij 

praten. Terwijl je hier voor het eerst echt iets kon doen.’1

Wanneer de theorie in handelen omgezet wordt blijkt 
vaak dat de vooronderstellingen van het achterlig-
gende wereldbeeld (gedeeltelijk) bevestigd worden. 
Het grote geld prevaleert, de staat beschermt de 
rijken in de optiek van de krakers en dus versterken 
de overtuigingen zich. De relatie tussen wereldbeeld 
en activisme voor de kraakbeweging blijkt zo een 
wederkerige; het kraken komt vaak voort uit een 
onderliggend wereldbeeld, en tegelijkertijd beves-
tigen de ervaringen binnen het kraken dus ook dat 
wereldbeeld. 

‘Zo’n vier, vijf jaar geleden had ik een hoop negatieve 

ideeën over hoe het er op de wereld aan toeging. Maar 

ik kon er nooit mee aankomen, want iedereen zei van: 

“Ach, dat geloof ik niet”. Zo langzamerhand is dat echter 

allemaal wel bevestigd. ’2

Zo zien we dat de ervaringen die de responden-
ten opdoen tevens direct invloed hebben op hun 
begripsstructuren. De cognitieve ontwikkeling is 
dan van abstract naar concreet; wat zich in eerste 
instantie nog vooral als abstracte ideeën over de 
invloed van macht en kapitaal in de hoofden van de 
respondenten afspeelde is door directe ervaringen 
omgezet in werkelijk doorleefde begripsstructuren, 
ze hebben de oorzaken en gevolgen direct ervaren. 
In interviews wordt bijvoorbeeld vaak aangegeven 
dat krakers meer inzicht hebben verkregen in de 
manieren waarop het kapitaal, de staat en de politie 
hun machtspositie consolideren. 

‘Je leert veel meer over de politie op het moment dat je 

een knuppel in je nek voelt dan wanneer je twintig boeken 

over ze leest. ’3
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Dit circulaire proces van ervaren, de reflectie op de 
ervaring en de bevestiging van vooronderstellingen 
die uit de reflectie voortvloeit, beïnvloedt vaak de 
zingeving. De waarden waarvoor men strijdt worden 
nog belangrijker wanneer men ze direct ondervon-
den heeft. In zulke gevallen kunnen we spreken van 
zin-versterkende processen.

‘Geweld heeft verschillende doelen gediend in de kraak-

beweging. Het ene is een strategisch doel, daar was ik ook 

absoluut een voorstander van. Je kan je niet zomaar laten 

ontruimen, noch door huiseigenaren en knokploegen, 

noch door de overheid. Er zal wel degelijk eerst onder-

handeld moeten worden en gekeken waarom een pand 

wordt ontruimd. Heel veel panden zijn achteraf gewoon 

aan speculanten teruggegeven. Blijkbaar kon het zonder 

geweld ook niet. Ik heb wel eens gezegd: kijk maar naar 

Zuid-Afrika. Een beetje flauwe vergelijking natuurlijk, 

maar ze hebben daar vijftig-zestig jaar gepraat en er is 

geen sikkepit veranderd, maar op het moment dat daar 

geweld gebruikt werd, is binnen tien jaar de apartheid 

onderuit gegaan. Geweld werkt en dat was natuurlijk 

ook zo in de kraakbeweging. ’1 

Er worden door ervaringen echter ook nieuwe begrips-
structuren ontwikkeld; mensen gaan zaken inzien die 
ze daarvoor nog niet hadden beseft. In die zin zou je 
kunnen zeggen dat het activisme voor de kraakbe-
weging niet alleen zingevend werkt, het werkt zelfs 
zin-uitbreidend, er ontstaan diepere verbindingen met 
ultieme waarden en er ontstaan nieuwe structuren in 
het wereldbeeld. Die nieuwe inzichten zijn vaak op 
het politieke vlak maar eveneens op intermenselijk 
vlak. Bijvoorbeeld hoe machtsverhoudingen onderling 
werken, hoe strategisch te handelen en hoe het eigen 
leven vormgeven een politieke handeling kan zijn. 

‘Ik ben bewuster geworden. Vroeger dacht ik gewoon 

niet zo na. Ik zat op de Akademie voor Expressie door 

Woord en Gebaar en wilde docent worden. Toneel vond 

ik belangrijk, mensen toneel leren spelen. Dat is goed 

voor de creativiteit. Maar ik trok helemaal niet in het 

1. 
Snotneus, 1998, 
p. 94-95
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Snotneus, 1998, 
p. 9

maatschappelijke door waarom mensen niet creatief zijn, 

waarom ze zo star zijn. Vooral door de kraakbeweging 

ben ik daar meer op gaan letten. ’1 

Het komt dus voor dat de bestaande begripsstruc-
turen worden uitgebreid door het activisme voor de 
kraakbeweging. Mensen zien nieuwe oorzakelijke 
verbanden, er worden nieuwe ‘werelden van werkelijk-
heid’ ontsloten. Soms omdat er binnen de beweging 
veel wordt gediscussieerd over verschillende vormen 
van maatschappelijke ongelijkheid of wereldproble-
matiek. Of soms simpelweg door ervaringen. 

‘Ze beukten er gewoon op los, ook op hoofden en waar 

ze iedereen maar te pakken konden krijgen. Dat was 

ongelooflijk, dat was voor mij gewoon de derde wereld-

oorlog. Dat zoiets zomaar in Nederland kon gebeuren, 

nee, dat had ik me daarvoor nooit voor kunnen stellen, 

en heeft me ook persoonlijk een behoorlijke opdonder 

gegeven en me een tijdlang heel wantrouwend gemaakt 

naar mensen . ’2 

Zoals uit dit citaat blijkt kan het proces uitmonden 
in veranderingen in het wereldbeeld. Dit is vaak 
een beangstigende ervaring zijn, het verlies van de 
oude kaders maakt mensen wantrouwig. Tussen het 
moment dat oude kaders wegvallen en het moment 
dat nieuwe kaders daar voor in de plaats komen zit 
vaak een periode van vertwijfeling en onzekerheid. 
Uiteindelijk worden begripsstructuren vaak echt ver-
anderd door het activisme voor de kraakbeweging. 
De oorzaak-gevolg noties moeten door opgedane 
ervaringen radicaal worden veranderd. Dat heeft in-
vloed op het zingevingssysteem, bepaalde aspecten 
moeten opnieuw overdacht worden. 

‘Toen ik zestien, zeventien, achttien werd, begon ik steeds 

meer het dubbelzinnige en huichelachtige van die ant-

woorden te ontdekken, en dat was voor mij aanleiding 

om een groot vraagteken te zetten achter alles, wat zo 

overtuigend op me was overgebracht. Dat grote vraag-

teken bleef staan en daar wilde ik eigen antwoorden op 
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vinden, dat was mijn overtuiging, dat was zeker ook 

politiek, dat ging eigenlijk over alles. Over het leven en 

over rechtvaardigheid. Dat wordt soms wel banaal een 

heel sterk rechtvaardigheidsgevoel genoemd. In 1981, 

toen ik net een jaar in de stad woonde ben ik voor het 

eerst spontaan in een rel terecht gekomen en ik merkte 

dat het autoritaire van een linie ME die tegenover me 

stond me eerst totaal choqueerde. M’n knieën stonden te 

trillen, ik vond het zo agressief wat daar voor me stond 

en op een gegeven moment sloeg het over in een gevoel 

van boosheid. Wat is dat nou, die almacht van de staat, 

dat zette allemaal processen bij me in werking en m’n 

hart stond spontaan aan de andere kant . ’1

Zoals het bovengenoemde citaat laat zien ontstaan 
veranderingsprocessen in de zingeving regelmatig 
vanuit radicale ervaringen die sturend zijn voor het 
vinden van nieuwe begrippenkaders. Het activisme 
voor de kraakbeweging blijkt uit de interviews sterk 
verbonden te zijn met nieuwe ervaringen en inzichten 
op verschillende gebieden, op het interpersoonlijk 
vlak door het samenwonen, op het maatschappelijk 
vlak door de confrontatie met de publieke opinie 
en de autoriteiten, en op wereldniveau door de vele 
informatie over wereldproblematiek die binnen de 
beweging rond gaat. Hierdoor ontstaan nieuwe be-
gripsstructuren die in belangrijke mate vorm krijgen 
in gesprek met mede-krakers. Hier ontstaat ook 
een collectief interpretatiekader van de wereld, op-
gebouwd uit een mengelmoes van anarchistische, 
feministische en socialistische theorie, gecombi-
neerd met begripsstructuren en handelingsnoties 
die zijn opgedaan in confrontatie met de overheid 
en huiseigenaren. 

1.
Snotneus, 1998, 
p. 147
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In de lijn doelen-betrokkenheid-levensperspectief 
als onderdeel van zingeving bekijken we hoe een 
beeld van waar iemand naar toe wil in het leven 
leidt tot bepaalde doelen die nagestreefd worden. 
Doelen kunnen verschillende gestalten hebben, 
Mooren1 maakt in navolging van Baumeister onder-
scheid tussen ‘goals’, zaken die men zich voorstelt 
in de toekomst concreet tot stand te brengen, en 
‘fulfillments’, die worden beschreven als ‘gewenste 

subjectieve toestanden.’2 die een bepaald levensper-
spectief bieden, zoals een rustige oude dag, of een 
wijs persoon worden. Het resultaat van dit proces 
is betrokkenheid; men voelt zich verbonden met het 
doel en wil zich er daarom voor inzetten. Worden deze 
doelen gefrustreerd dan kan dit leiden tot onvrede 
of (schijnbare) onverschilligheid.

Het meest voor de hand liggende doel van kraken, het 
vinden van een woning, wordt uiteraard veel genoemd. 
Maar net zo vaak komen andere doelen naar voren. 
Wat het meeste opvalt is dat een groot deel van de 
respondenten het werken aan een betere samenle-
ving als een belangrijk doel noemen om zich voor in 
te zetten. De betrokkenheid waarmee men zich inzet 
voor de kraakbeweging is dan ook vaak niet direct 
een betrokkenheid die voortkomt uit persoonlijke 
doelen, maar eerder uit een maatschappelijk doel 
en uit de verbondenheid die ontstaat door met een 
groep te strijden voor de goede zaak. Daarbij speelt 
op de achtergrond altijd een moreel zelfbeeld, men 
beschouwt het als een belangrijk iets om een mens 
te zijn die zich inzet voor een betere wereld. Het feit 
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dat je daar een steentje aan bij kan dragen geeft dan 
direct zin aan het activisme voor de kraakbeweging.

‘De overweging is om in ieder geval een soort bijdrage 

te leveren aan een verandering, om de wereld een beetje 

beter te krijgen. Tja, de verbetering van de wereld. Heb 

je daar een totaalbeeld van of zeg je: ik help een klein 

beetje. Ik denk het laatste. ’1

Tevens het creëren van een eigen vrijplaats waarbin-
nen men volgens eigen inzichten kan leven wordt vaak 
als doel genoemd. Het zelf inrichten van de eigen 
leefruimte, vaak in woongroepen en met veel ruimte 
voor woon-werk vormen speelt voor veel krakers een 
belangrijke rol. Dit doel is sterk verbonden met een 
ander aspect van zingeving, het gevoel voor com-
petentie, in staat zijn je eigen leven vorm te geven. 

‘Het bijzondere aan de kraakbeweging was voor mij dat je 

je eigen leven kunt vormgeven op zo’n plastische manier, 

binnen een huis of een gebouw. Als twintig-, vijfentwin-

tigjarige heb je daar de macht over. Niet alleen, maar 

met twintig, dertig, veertig, vijftig anderen. Wij woonden 

uiteindelijk met tachtig mensen. Dat is een kleine staat in 

de staat en dat is fantastisch, een soort anarchie waarin 

je jezelf zo ontwikkelt, je hele denkvermogen. ’2 

We zien dus duidelijk een opdeling in praktische 
‘goals’, direct haalbare doelen, en ‘fulfillments’, 
gewenste toekomstige zijnstoestanden. Deze twee 
soorten doelen nemen een belangrijke plaats in voor 
veel krakers, en er wordt veel zin aan ontleend. Dat 
resulteert ook in een sterk gevoel van betrokkenheid, 
men vindt de zaken waarvoor men strijdt belangrijk 
en is bereid er veel energie en tijd in te stoppen. 
Wanneer er gereflecteerd wordt op het eigen levens-
perspectief dan valt vaak de wens te horen dat men 
graag wil blijven wonen op een manier waar vrijheid 
en zelfbepaling centraal staan. Ook de maatschap-
pelijke idealen klinken veel door, men hoopt in een 
wereld te kunnen leven waarin de idealen waarvoor 
gestreden is verwezenlijkt zijn. Uiteindelijk is vooral 

1. 
Snotneus, 1998, 
p. 152

2. 
Snotneus, 1998, 
p. 97
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bij de generatie die terugblikt te lezen dat hun pe-
riode in de kraakbeweging belangrijk is geweest 
voor hun ontwikkeling, en dat het actief zijn voor de 
beweging hun manier van omgang met de toekomst 
heeft veranderd. 

‘Ik denk dat veel oude krakers weten dat, als ze iets wil-

len, dat dat ook kan. Het onmogelijke mogelijk maken 

is een credo dat door iedereen gedeeld werd. Ik denk dat 

veel oude krakers dat nog steeds hebben..’1

Zingeving en levensperspectief horen sterk bij elkaar. 
Wanneer iemand zin ervaart in het leven dan komt dit 
vaak voort uit duidelijke doelen die aangeven ‘waar-
voor geleefd moet worden’. Het hebben van doelen 
biedt perspectief en zorgt er voor dat mensen zich 
gaan inzetten; betrokkenheid tonen. Het valt op dat 
de kraakbeweging voor veel mensen hele concrete 
doelen aandraagt. Het hebben van een woning, 
het vechten tegen maatschappelijk onrecht of het 
leven in een woongroep zijn zaken die als concrete 
doelen worden genoemd. Waar het gaat om ‘fullfill-
ments’ spreken krakers vaak over het leven volgens 
zelfbepaling. Doordat deze doelen niet alleen zeer 
concreet zijn, maar ook haalbaar zien we een sterke 
betrokkenheid bij de kraakbeweging, vaak zelfs zo 
extreem dat mensen er af en toe tussen uit moeten 
om weer op adem te komen. Tegelijkertijd leeft er 
onder de meeste respondenten het besef dat kraken 
iets tijdelijks is/was. Het kraken is geen einddoel, het 
is een fase waarin veel geleerd wordt en een grote 
basis wordt gelegd voor de toekomst.
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Waarden, normen, ethiek en moraal maken een groot 
deel uit van de zingeving van mensen, ze hebben allen 
te maken met het gevoel het goede te doen. Wanneer 
iemand het gevoel heeft het goede te doen dan werkt 
dat door op het gemoed. Waarden spelen een grote 
rol bij zingevingsprocessen, hetgeen door mensen 
als ‘waardevol’ wordt benoemd bepaalt in grote mate 
hoe men zin geeft aan het dagelijks leven. Normen 
bepalen de regels van het sociale verkeer en staan 
nooit los van de waarden; aan elke norm is ook een 
waarde verbonden. Waarden en normen zijn reflec-
ties op de levensbeschouwelijke concepten ethiek, 
moraal en esthetiek. Zo kan men spreken over een 
hiërarchie van waarden1, waarden baseren zich weer 
op hogere waarden tot we uiteindelijk op een ‘value 
base’1 komen; een waarde die op zichzelf staat en 
niet door een andere waarde wordt onderbouwd. 

Normen en waarden spelen op verschillende manieren 
een rol bij mensen die zich inzetten voor de kraakbe-
weging. Een aantal waarden springen er duidelijk uit 
bij interviews met krakers. Om wat meer inzicht te 
krijgen in frequentie en inhoud van de waarden die 
genoemd zijn heb ik een kort onderzoekje gedaan 
naar waarden die vaak genoemd worden binnen de 

1.
 Mooren, 2011, 
p. 62
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kraakbeweging. Ik heb de interviews geanalyseerd aan 
de hand van een schema dat ik heb opgesteld aan de 
hand van een schema dat Bibi de Zeeuw1 maakte voor 
haar onderzoek naar gezondheidsgedrag bij krakers. 
In dit schema komen alleen waarden voor die expliciet 
genoemd worden in de interviews, daardoor zijn veel 
waarden die impliciet achter uitspraken schuil gaan 
(bijvoorbeeld eerlijke verdeling van de welvaart en 
gelijkheid) in dit schema verloren gegaan. Ik zal ze 
verderop in deze paragraaf wel bespreken. Zie voor 
verantwoording van dit onderzoek mijn methodolo-
gische notities. De waarden die het meest expliciet 
worden genoemd in de interviews zijn:

Waarden Als je leven je lief is De Stad was van ons Totaal

Do It Yourself 4 7 11

Solidariteit 4 1 5

Persoonlijke 
vrijheid/ Jezelf 
kunnen zijn

5 7 12

Verbondenheid 4 4 8

Autonomie 10 4 14

Recht op 
persoonlijke 
ruimte/vrijplaats

6 8 14

Betrokkenheid op de 
wereld

11 7 18

Er is in dit schema één waarde die er duidelijk boven 
uit steekt, dat is ‘betrokkenheid op de wereld’. Dit 
heeft volgens mij ten eerste te maken met het feit 
dat het een vrij brede categorie is waarin zowel het 
‘iets voor de wereld willen doen’ als ‘ik maakte mij 
druk over de woningnood’ in passen. Maar dat is 
volgens mij niet de enige reden dat deze categorie zo 
groot is. Door de interviews heen spreekt inderdaad 
een grote betrokkenheid op de wereld. Veel krakers 
geven aan ook in verschillende andere actiegroepen 
actief te zijn, feminisme, anti-militarisme, rechten 
voor immigranten, de lijst is lang2. Dat houdt in dat 
krakers vaak mensen zijn die zich graag en veel inzet-
ten voor ‘een betere wereld’ en dat het kraken daar 
als activistische woonvorm een logisch vervolg van 

1.
2009, p. 12 

2. 
zie voor een 
grappige en 
informatieve lijst: 
BILWET, 1990, p. 
32-33
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was. De kritische houding ten opzichte van de maat-
schappij is voor veel krakers de ingang geweest om 
bij de kraakbeweging binnen te komen, actiegroepen 
en ideologische verwanten ontmoeten elkaar vaak 
in kraakpanden, en een maatschappijkritische hou-
ding was dus een logische manier om met kraken in 
contact te komen. 
Wat volgens mij het meest opvallende cluster van 
waarden is dat uit het schema naar voren komt zijn 
de waarden die dicht bij elkaar liggen qua aantal 
keren dat ze genoemd zijn, maar ook qua ideologie. 
Dat zijn autonomie, persoonlijke vrijheid/jezelf kun-
nen zijn, recht op persoonlijke ruimte/vrijplaats en 
Do It Yourself. Dat zijn alle drie zeer individualistisch 
gerichte waarden, hoewel ik er bij moet zeggen dat 
bijvoorbeeld ‘recht op persoonlijke ruimte/vrijplaats’ 
veelal genoemd werd omdat mensen graag in een 
woongroep wilden wonen of graag een vrijplaats wilden 
creëren waarbinnen de normale maatschappelijke 
conventies niet golden. Toch kan worden gezegd 
dat veel waarden van krakers voortkwamen uit een 
streven naar een eigen wereld met eigen regels, om 
het leven zelf vorm te geven op de manier waarop ze 
het zelf goed achtten. Dit past uiteraard ook bij het 
specifieke karakter van deze beweging. Opvallend 
is verder dat de krakers die geïnterviewd zijn tijdens 
de heftige periode begin jaren tachtig (de krakers uit 

Als je leven je lief is) over het algemeen meer over 
verbondenheid, solidariteit en betrokkenheid op de 
wereld spreken dan de krakers die halverwege de 
jaren negentig terugkijken op de situatie (De stad 

was van ons). 
Naast deze veel genoemde waarden zijn er nog een 
aantal andere waarden die in verschillende vormen 
terugkomen. Menselijkheid is er daar één van, vaak 
afgezet tegenover de onpersoonlijke uitwassen van 
de kapitalistische maatschappij. Ook wordt er veel 
gesproken over de gelijkwaardigheid van man en 
vrouw. 
Wanneer er gesproken wordt over normen dan is dat 
vaak in negatieve zin, waarbij het verzet tegen de 
burgerlijke norm de boventoon voert. De mening dat 
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1. 
Wietsema et al., 
1982, p. 104

iedereen moet kunnen doen waar hij/zij zin in heeft 
heerst sterk onder de krakers. We zien dit bijvoor-
beeld terug in de slogan ‘30 april doe ik wat ik wil’ 
die met de kroning van Beatrix in de stad opduikt. 
Doordat de ‘vaste’ normen wegvallen word er veelal 
opnieuw gezocht naar nieuwe normen, vooral waar 
het aankomt op samenleven. Dat levert nogal eens 
problemen op.

‘Ik vind dat je wèl normen mag stellen, anderen vonden 

van niet, vonden dat je niet mag ‘moraliseren’, hadden idee 

van vrijdenkend te moeten zijn. Ik noem dat de dwang 

van alles-moet-kunnen. Ik vind ook wel dat alles moet 

kunnen, maar er zijn grenzen.’ 1

Een ander punt waar de normen/waardediscussie sterk 
in terugkomt is geweld. Het veelvuldig in aanraking 
komen met geweld en regelmatig ook zelf deelne-
men aan geweld zorgt er voor dat geweld een issue 
is waar veel morele discussies zich om verzamelen. 
De resultaten van die discussies lopen uiteen, voor 
sommige is geweld absoluut not-done, maar voor 
velen is geweld een onderdeel van het bestaan als 
kraker, en daarmee in bepaalde situaties geoorloofd. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de kraakbe-
weging in vele opzichte een hele morele beweging 
is waarin een sterk gevoel van moreel gelijk leeft. 
Veel waarden die specifiek genoemd worden heb-
ben te maken met individuele vrijheid, maar ook 
solidariteit en een eerlijke verdeling van de welvaart 
maken onderdeel uit van het morele appel van de 
kraakbeweging. De sterke oriëntatie op ethiek en 
moraal komt enerzijds voort uit maatschappelijke 
betrokkenheid, en anderszins uit de ervaringen die 
krakers opdoen met politiegeweld en met onderling 
samenleven. Veel morele kaders worden opnieuw 
verkend, de oude worden resoluut afgewezen of 
op zijn minst aan een kritisch oog onderworpen. 
Hoewel er veel wordt geëxperimenteerd met normen 
en waarden zien we vaak tegelijkertijd dat juist het 
leven opbouwen in kleine gemeenschappen weer 
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om nieuwe afspraken vraagt. Nieuwe normen wor-
den ontwikkeld die vaak verdacht veel op de oude 
lijken. Zo is er bijvoorbeeld een conflict over wie de 
zeggenschap heeft over een nieuw gekraakt sociaal 
centrum. Ondanks het verzet tegen persoonlijk bezit 
en de afkeer van oorlog mondt dit conflict uit op een 
gewelddadige confrontatie waarbij mensen en spul-
len worden vernield. Maar hoewel het zoeken naar 
nieuwe morele kaders veel moeilijkheden en strijd 
met zich mee brengt zijn de meeste krakers toch 
overtuigd van het feit dat ze het beter doen dan de 
rest van de ‘hypocriete’ maatschappij. Het gevoel 
met een moreel goede strijd bezig te zijn speelt voor 
veel krakers een grote rol en draagt zodoende bij 
aan het gevoel zinvol te leven.

De bovengenoemde drie aspecten van zingeving 
hebben sterke verbindingen met de morele kaders 
en met het levensperspectief. De mens beoordeelt 
zichzelf aan de hand van de waarden en de doelen 
die hij zichzelf stelt. Het beeld van wat een mens is, 
wat een goed mens is en hoe een mensenleven zou 
moeten verlopen speelt hier een grote rol in. Ook de 
manier waarop mens zijn in maatschappelijke kaders 
word gezien spelen mee. Dit beeld wordt betrokken 
op het eigen leven, en wanneer het eigen leven past 
in het beeld van wat de mens is of zou moeten zijn 
resulteert dit in zelfvertrouwen. 
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Veel krakers spreken in de interviews over de relatie 
tot de maatschappij. Krakers ervaren over het alge-
meen sterk de beeldvorming die er rondom hun leeft. 
Duidelijk blijkt uit de interviews dat het zelfbeeld in 
een sterke interactie staat met hoe men door an-
dere mensen gezien wordt. Het zelfbeeld word dus 
niet alleen door het zelf bepaald, de respondenten 
moeten zich ook rekenschap geven van de maat-
schappelijke beeldvorming die rondom hen bestaat. 
Sommige wenden zich daardoor nog verder af en 
geven aan dat ze zich niets willen aantrekken van 
de beeldvorming. Een meerderheid echter is zich 
bewust van de beeldvorming en geeft aan dat ze het 
belangrijk vinden niet geïsoleerd te komen staan van 
de maatschappij. 

‘Vroeger zou men gezegd hebben, kraken is een huis 

opknappen. Nu dreigt het tegenovergestelde te gebeuren 

omdat de pers alleen nog maar over de kraakbeweging 

schrijft op het moment dat er een confrontatie is met de 

politie. En dan nog op een heel summiere wijze; alleen 

over de ruiten die gesneuveld zijn en het aantal woningen 

die ontruimd zijn, niet meer over een groep die mensen 

onder dak helpt. Daarom vind ik het zo belangrijk om 

te blijven uitleggen waar we mee bezig zijn.’1 

Kraken doet dus wat met het zelfbeeld; mensen gaan 
zichzelf echt zien als kraker en ontlenen daar iden-
titeit aan. Het feit dat er een bepaalde klederdracht, 
muziekstijl en levensstijl aan vast hangt versterkt dat 
proces. Verder zijn de gezamenlijke ervaringen die 
krakers opdoen belangrijk voor het zelfbeeld, door 
confrontaties met de politie, politiek en media hebben 
ze vaak het gevoel meer te weten dan de gemiddelde 
burger. Veel krakers geven dan ook aan dat ze vinden 
dat ze als mens gegroeid zijn in de kraakbeweging; 
ze zijn wijzer geworden. 

‘Ik kijk heel positief op de kraakbeweging terug. Ik ben 

heel blij dat ik die geschiedenis heb meegemaakt. Je wordt 

toch gevormd door die tijd, door de onafhankelijkheid, 

de zelfstandigheid, het zelf creëren van activiteiten en 

1.
Wietsema et al., 
1982, p. 40
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vooral het je toe-eigenen van de ruimte die je nodig hebt 

om te kunnen leven, te overleven samen met anderen.’1

Zoals al eerder aangegeven is het gevoel van ‘iets 
doen voor deze wereld’ sterk verbonden met kra-
ken en het activisme wat daarmee samen gaat. Het 
zelfbeeld dat krakers hebben wordt in sterke mate 
bepaald door de inzet die ze hebben voor een ‘betere 
wereld’, en het kraken en alles wat daar omheen 
hangt draagt sterk bij aan het gevoel zinvol bezig te 
zijn. Een goed mens is in hun ogen iemand die zich 
inzet voor een betere wereld. 

‘Dat vind ik soms wel moeilijk, dan denk ik: wat is nou 

nog zinvol om te doen? Ik heb in mijn leven al van alles 

gedaan: gedemonstreerd, petities ondertekend, avonden 

georganiseerd, geplakt, geschilderd, verf tegen een bank 

aan gegooid, gekraakt, affiches van de muur gerukt, 

voor een auto gaan rijden omdat ik vind dat die te hard 

rijdt, zwartrijden in de bus en zelfs in de trein. Nou, veel 

gepraat met mensen. Dat heb ik allemaal gedaan en dan 

denk ik, wat kan ik nog meer doen?’ 2

Hoewel uit het bovenstaande citaat ook twijfel klinkt 
is het toch vooral trots waarmee de meeste krakers 
hun inzet beschrijven. Het lijkt er op dat kraken, 
met een sterk doe-het-zelf ethos en het gevoel het 
goede te doen voor veel mensen iets is dat bijdraagt 
aan het zelfvertrouwen. Één uitzondering valt op bij 
de interviews, er wordt nogal eens gesproken van 
onzekerheid wanneer het gaat om het geven van de 
eigen mening in grote groepen, vooral wanneer daar 
de ‘harde kern’ aanwezig is. Vooral vrouwen geven 
aan dat in die vergaderingen het vooral de mannen 
van de harde lijn zijn die door hun rappe tong, ken-
nis van zaken en agressieve manier van spreken de 
toon bepalen. Dit zorgt er voor dat een aantal men-
sen zich minder op hun gemak voelen binnen deze 
vergaderingen. 
Waar het aankomt op mensbeeld (God komt in geen 
enkel interview terug) dan komt vooral de vrije, au-
tonome en daadkrachtige mens als ideaalbeeld naar 

1.
Snotneus, p. 76

2.
 (Wietsema et al, 
p. 74)
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voren. Een mens moet vooral zichzelf kunnen zijn, 
zonder daarin beperkt te worden. Toch lijkt deze 
mens niet geheel alleen te staan, het wonen in een 
groep wordt door bijna alle respondenten als pret-
tig en belangrijk benoemd. Het gaat meer om een 
vrijheid van repressie en politiegeweld. De politie is 
dan ook een belangrijk onderdeel van de discussie 
over ‘wat de mens is’. Voor sommigen is de confron-
tatie met politiegeweld een breuk met het positieve 
mensbeeld dat ze daarvoor hadden, of ze zien de 
politie als symbool voor de mens die opgeslokt en 
willoos slachtoffer is van het systeem. 

‘Vijf minuten later gingen al die linies ME... dat was 

zoiets... die hadden van die overalls aan... een soort ge-

vechtspakken... en die klapten ineens op bevel die helmen 

dicht... je had allemaal gezichten gezien: daar kon je tegen 

roepen, maar daarna had je met niemand meer contact. 

Het was alsof je helemaal omringd was door robotten.’1

Anderen kunnen in de politie nog gewoon een mens 
zien:

‘Ik vind het nuttig om na een aktie met de ME te praten. 

Bij de Vogelstruys bijvoorbeeld. Trek ik snel even wat 

andere kleren aan en loop naar ze toe. Een beetje lullen 

en zo. Het zijn trouwens mensen als iedereen. Dat ze nou 

toevallig bij de politie zijn terechtgekomen...’2 

Krakers vinden het over het algemeen belangrijk 
dat ze zich voor iets inzetten wat de moeite waard 
is, dat dit doel niet altijd bereikt wordt daar maken 
sommige zich zorgen over. Er zijn er echter ook die 
blijk geven van een mensbeeld waarin het streven 
op zich al zin geeft. Het mooiste voorbeeld daarvan 
vond ik in de volgende quote:

‘Camus heeft een mooi verhaal geschreven, de mythe van 

Sysiphus. Het verhaal eindigt met Sysiphus die door de 

goden gestraft wordt. Hij moet een steen een berg oprol-

len. Nou, de top van die berg is het doel, alleen bereikt hij 

dat nooit, want als hij bijna boven is dan rolt die steen 

1.
Wietsma et al., 
1982, p. 92 

2. 
Wietsema et al., 
1982, p. 100
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weer naar beneden. Maar, zo zegt Camus, zo is het leven 

ook, de enige zin die je daaraan ontleent is niet zozeer 

het bereiken van het doel als wel het streven, nou ja, het 

vechten op zichzelf. Dat geldt voor mij ook wel. ’1 

Zoals gezegd wordt er in de interviews veel gespro-
ken over de relatie van krakers met de maatschappij, 
wat er op duidt dat krakers zich sterk bewust zijn 
van hun imago. Veel krakers geven aan dat ze het 
belangrijk vinden om het contact met de maatschap-
pij te behouden, en duidelijk te maken waarom ze 
doen wat ze doen. Toch is het maatschappelijke 
beeld van krakers niet bepalend voor het zelfbeeld. 
Zeker wanneer het op zingeving aankomt wordt het 
zelfbeeld veel meer bepaald door de mate waarin ze 
zich inzetten voor de ‘goede zaak’, in welke verschij-
ningsvorm die ‘goede zaak’ zich dan ook voordoet. 
Zelfbeelden veranderen tevens door het actievoeren, 
bijvoorbeeld wanneer iemand ontdekt dat zij niet zo 
pacifistisch is als gedacht en plots met stenen aan 
het gooien is naar de politie. Op zulke momenten zien 
we dat er vaak veranderingen aangebracht moeten 
worden in de morele kaders, het morele gelijk van de 
geweldloosheid is doorbroken en men moet op zoek 
naar een uitleg voor het eigen gewelddadig gedrag. 
Tegelijkertijd is die nieuwe identiteit voor veel mensen 
ook een bevrijding, mensen hebben het gevoel dat 
het geweld gerechtvaardigd is omdat ze niet langer 
over zich heen willen laten lopen.

‘Het is natuurlijk heel prettig als je het gevoel hebt dat 

je jezelf bent en jezelf kunt zijn, daar hoef je je toch niet 

voor te schamen, en dat kan je laten zien ook. Dat heeft 

niets te maken met het laten zien dat je desnoods bereid 

bent om tot het bittere einde door te strijden, we lieten 

zien van: kijk, wat jullie doen is tot daaraan toe maar 

wij nemen onszelf wel serieus. ’2 

Het ideale mensbeeld dat door de interviews naar 
boven komt is een vrij persoon, die kan zijn zoals hij/
zij is, en die bovendien de ruimte krijgt om zich zo 
te ontwikkelen dat hij/zij de eigen wereld vorm kan 

1. 
Wietsema et al., 
1982, p. 58

2.
(Snotneus, 1998, 
p. 34)
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geven naar eigen inzichten. Die mens is duidelijk 
niet burgerlijk; authenticiteit lijkt dus een belangrijk 
onderdeel van de ‘ideale mens’. Veelal wordt er wel 
uitgegaan van het goede in de mens, hoewel het po-
litiegeweld vaak de toetssteen is voor de discussie. 
Wanneer we kijken naar zingeving in de bovenstaande 
context dan zien we dat mensen zelfvertrouwen ha-
len uit hun inzet voor de samenleving doordat ze het 
gevoel krijgen macht te hebben over hun omgeving 
en het gevoel ‘het goede’ te doen. Dit gevoel wordt 
versterkt door een onderliggend mensbeeld waarin 
een vrij, autonoom en creatief mens die zich inzet 
voor zijn medemens een ideaalbeeld is. Het is opval-
lend dat vooral de mensen die terugkijken op hun 
tijd in de kraakbeweging vaak aangeven dat deze 
periode veel heeft gedaan voor hun zelfbeeld en hun 
zelfvertrouwen.

Hanteerbaarheidsnoties gaan over de beelden die 
mensen in hun hoofd hebben over hoe het beste met 
bepaalde situaties om te gaan. Deze zijn belangrijk 
omdat ze mensen de ervaring geven controle over 
hun leven te hebben. Mooren noemt dit de ervaring 
van competentie. Levensbeschouwingen formule-
ren leefregels, die duidelijk maken hoe het leven 
te leven. Deze kunnen als leidraad dienen voor 
hanteerbaarheidsnoties. 
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Het zal geen verwondering wekken dat veel han-
teerbaarheidsnoties die in de interviews genoemd 
worden gaan over de vraag hoe de eigen vrijheid te 
bevechten. Die vraag heeft meerdere aspecten. De 
vraag hoe om te gaan met staatsrepressie, de vraag 
hoe de beweging vorm te geven zodat zij een kans op 
overleven heeft, hoe de eigen vrijheid vorm te geven 
in relatie tot de maatschappij, of hoe de eigen vrijheid 
vorm te geven in relatie tot de andere mensen in de 
beweging. Door nieuwe ervaringen en het uitwisselen 
van ideeën ontwikkelen krakers veel nieuwe hanteer-
baarheidsnoties. De manier van dingen doen wordt 
vaak eveneens gezien als een politiek statement. De 
houding is dan: ‘wij laten zien dat het anders kan, 
we bieden een alternatief aan het vastgeroeste idee 
dat er maar één manier is die zou werken’. Het zelf-
doen neemt dan ook een grote plaats in binnen de 
hanteerbaarheidsnoties die worden genoemd. 

‘Wat ik zo aantrekkelijk vond aan de kraakbeweging was 

dat je je eigen leefomgeving vorm kon geven, samen met 

andere mensen, op basis van vrijwilligheid zonder com-

merciële motieven. Als mensen een goed idee hadden, dan 

kon dat in de praktijk gebracht worden, dan kon daar 

over gepraat worden en werd er een consensus bereikt.’1

Een ander aspect van hanteerbaarheidsnoties gaat 
over de vraag hoe om te gaan met de kapitalistische 
maatschappij. Wat zijn de beste manier om je daar-
tegen te verzetten, wat werkt, en waarom. Kraken 
wordt vaak gezien als een directe manier om daar 
vorm aan te geven. Dit wordt mooi verwoord door 
Marcel:

‘Ik wil iets doen tegen wat ik al jarenlang als een abstract 

iets in mijn hoofd heb hangen: het kapitaal, het particuliere 

bezit, of hoe moet je het noemen, het systeem. Eigenlijk 

is het enige wat je daartegen kan doen het massaal bezet-

ten van fabrieken en ze overnemen. Toch? Het verder zelf 

gaan doen. Nou, voor mij is een kraakpand, zeker als je 

probeert het op een maatschappelijke manier overeind 

te houden, een bewijs dat dat kan. ’2

1.
Snotneus, 1998, 
p. 79

2. 
Wietsma et al., 
1982, p. 39
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Veel wordt ook gesproken over hoe om te gaan met 
de politie, de media en de politiek. Op alle drie die 
gebieden wordt in rap tempo bijgeleerd en ontstaan 
nieuwe ideeën over hoe daar mee om te gaan. De 
vraag is dan vaak simpelweg: wat werkt? Zo is er een 
duidelijke overgang te zien van geweldloos verzet 
naar actief verzet, vooral nadat er een film gemaakt is 
van een ontruiming in de Kinkerbuurt in Amsterdam 
waar een groep geweldloze krakers flink klappen 
krijgt van de politie. Nieuwe strategieën worden 
daarna snel ontwikkeld: 

‘In het kraakcircuit werd die film al heel snel een dis-
cussiestuk van kijk, als je niks doet dan gebeurt er 
wat je in die film ziet, dan krijg je klappen, dan komt 
de ME en word je weggeslagen. Er ontsponnen zich 
discussies van dit willen we geen tweede keer en 
we moeten ons gaan verdedigen en dan werden er 
strategieën bedacht hoe het anders moest.’1

Maar ook in de omgang met media en politiek word 
snel bijgeleerd:

‘Er was een bom ontploft bij het PvdA kantoor ‘s och-

tends vroeg, en om half acht stonden de journalisten al 

bij ons op de stoep en vroegen: Wat vinden jullie ervan? 

We baalden natuurlijk, want allerlei mensen gaan acties 

ondernemen in naam van de Lucky Luyk en we waren 

er totaal niet bij betrokken, dus wij namen afstand van 

die actie. Als je ervaren bent dan zeg je klassiek: nou, we 

kunnen het heel goed begrijpen dat mensen zich kwaad 

maken over de houding van de gemeente ten opzichte van 

de Lucky Luyk, dat pand moet aangekocht worden, de 

bewoners moeten blijven, speculatie is een misstand. ’2

Door de sterke focus op het zelf-doen is er een groot 
gevoel van competentie bij veel krakers. Het zelf 
opknappen van het pand, een structuur opbouwen 
om de beweging overeind te houden, je eigen leven 
vormgeven en een verschil kunnen maken in de stad 
zijn zaken die vaak genoemd worden. Het zelf-doen 
gaat dan ook verder dan een simpel plezier hebben 

1. 
Snotneus, 1998, 
p. 11

2.
Snotneus, 1998, 
p. 109
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1.
Wietsma et al., 
1982, p. 28

in klussen, het gaat om een leefregel die kan worden 
omschreven als ‘zorg dat je het leven in eigen hand houdt.’ 

‘Het is toch heel wezenlijk om niet meer te denken: als 

ik maar op de juiste partij stem, dan komt het wel goed. 

Nee, ik vind dat je het zelf moet opknappen. In die zin 

is kraken voor mij heel belangrijk, heel bepalend voor 

mijn leven. ’1

Ook het verlangen theorie in praktijk om te zetten 
draagt sterk bij aan het gevoel van competentie, veel 
krakers spreken over een voldaan gevoel bij het prak-
tisch bezig zijn. Tegelijkertijd worden gevoelens van 
onmacht ervaren, over de wereldproblematiek, maar 
ook over zeggenschap binnen de beweging. Er lijkt 
binnen de kraakbeweging toch een soort hiërarchie 
te bestaan waarbinnen mensen met veel ervaring en 
een grote mond beslissingen naar zich toe trekken. 
Bovendien is het zo dat er geen overkoepelende 
overlegcultuur is waardoor mensen op eigen houtje 
acties ondernemen die vervolgens bijdragen aan 
een beeldvorming rondom de beweging. Hier voelen 
mensen zich onmachtig over. 

Er zit een paradox in de leefregels die binnen de 
kraakbeweging lijken te bestaan. Aan de ene kant 
is de focus heel sterk op je eigen begrip van de we-
reld ontwikkelen, en het zelf-doen, en aan de andere 
kant zijn er grote overeenkomsten tussen de hande-
lingsnoties die door de krakers worden ontwikkeld. 
Ook worden er vaak zaken van de buitenwereld ver-
wacht, bijvoorbeeld door politieke eisen te stellen, 
en wordt er tegelijkertijd vaak geroepen dat er van 
de politiek niets verwacht moet worden en dat de 
mensen het zelf op moeten knappen. Tevens wordt 
er sterk ervaren dat men binnen de beweging de 
ruimte krijgt om zelf het leven vorm te geven, maar 
blijkt ook binnen de beweging wel degelijk rekening 
te moeten worden gehouden met bepaalde machts-
structuren. Hoe het leven te leiden is dus een vraag 
die geen eenduidig antwoord met zich meebrengt.
Er worden binnen de kraakbeweging dus veel nieuwe 
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handelingsnoties ontwikkeld door de respondenten. 
Men krijgt nieuwe inzichten in wat werkt, waarom, 
en hoe daarmee te leven. Dat heeft mede invloed op 
de leefregels. Het eigen leven in vrijheid vormgeven 
vormt een belangrijk thema daarin, waarbij de eigen 
leefomgeving vaak centraal staat. Daarnaast wordt 
sterk ervaren dat men alternatieven ontwikkelt voor 
bestaande handelingsnoties. Dat er door kraken een 
mogelijkheid ontstaat om tegen de bestaande poli-
tieke en economische structuren in te gaan word als 
heel belangrijk ervaren. Mensen mensen leren veel 
nieuwe dingen op het gebied van wonen, omgang 
met elkaar en door ervaringen met pers en politie. 
Op die gebieden wordt veel geleerd, en mensen heb-
ben sterk het gevoel daardoor meer grip te hebben 
op het eigen leven. 

‘Het is bijna niet te benoemen wat dat is, misschien over 

twintig jaar, maar je weet hoe je tegenover het gezag 

staat, je weet van elkaar dat je altijd bereid bent of op 

zoek bent naar een manier om improviserend of er iets 

op verzinnend iets te regelen, om de geijkte kaders te 

omzeilen, te ondermijnen of een list te verzinnen, om 

iets mafs te doen.’ 1

Samenvattend kunnen we stellen dat de ontwikke-
lingen rond handelingsnoties en leefregels binnen 
de kraakbeweging een grote dynamiek kennen. Veel 
nieuws wordt ontwikkeld, veel oude noties verworpen, 
en veel moet aangepast worden. Het is dan ook bij 
uitstek een aspect van zingeving waarbinnen veel 
verandert. Vooral mensen die terugblikken op hun tijd 
in de kraakbeweging moeten achteraf concluderen 
dat ze belangrijke inzichten omtrent hoe om te gaan 
met het leven en de wereld opgedaan hebben binnen 
de kraakbeweging. Er wordt daarbij veel en langdurig 
vergaderd, vrijwel alle oude hanteerbaarheidsnoties 
worden bevraagd, en de nieuwe zijn altijd onderdeel 
van discussie. 

1.
Snotneus, 1998, 
p. 23
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5.
 DIEpTE INTERVIEwS

Op vrijwel alle aspecten van zingeving die Mooren 
noemt vinden we overeenkomsten tussen het lite-
ratuuronderzoek en mijn eigen interviews. Op het 
gebied van wereldbeeld spelen sociale onrechtvaar-
digheid en de uitwassen van het kapitalisme bij beide 
onderzoeken een grote rol. Tevens blijkt uit beide 
onderzoeken dat het wereldbeeld in sommige geval-
len versterkt wordt, in andere gevallen uitgebreid en 
in weer andere gevallen veranderd. Op het gebied 
van handelingsnoties zien we in beide onderzoeken 
dat de respondenten het belangrijk vinden om door 
kraken een praktische invulling te geven aan hun 
ontevredenheid over het systeem. Handelingsnoties 
zijn in beide onderdelen van het onderzoek onder-
hevig aan veranderingen waardoor de responden-
ten vaak opnieuw na moeten gaan denken over de 
vraag hoe het leven het best te leiden. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld wanneer mensen ontdekken dat actief 
verzet een effectief politiek middel kan zijn. Beide 
delen van het onderzoek laten ook een tendens zien 
waarin het werken aan een betere wereld/samenle-
ving wordt genoemd samen met het opbouwen van 
een ‘vrijplaats’. Deze twee zaken sluiten veelal aan 
bij de persoonlijke doelen van de respondenten, 
en resulteren in het gevoel controle te hebben over 
de leefomgeving en te werken aan iets zinvols. De 
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maatschappelijke betrokkenheid in combinatie met 
de ervaring van competentie die voortkomt uit het 
theoretische praktisch maken, en de kleinschalige 
doelen die de kraakbeweging daarvoor biedt blij-
ken in beide onderzoeken belangrijke motieven te 
zijn voor respondenten om zich in te zetten voor de 
beweging. Tevens komt in beide onderzoeken een 
sterke oriëntatie op ethiek naar voren, er word veel 
gesproken over wat het juiste en het goede is om 
te doen in verschillende situaties. Als laatste komt 
in beide onderzoeken terug dat krakers het belang-
rijk vinden om in contact te blijven staan met de 
maatschappij. 

In het vorige hoofdstuk heb ik aan de hand van het 
schema van Mooren gekeken naar processen van 
zingeving die zich in de kraakbeweging voordeden. 
Gedurende het onderzoek kwamen er echter steeds 
meer aspecten van zingeving in beeld die niet direct 
binnen dit schema vielen. Omdat ik met het afnemen 
van mijn eigen interviews de mogelijkheden kreeg 
om ook deze andere aspecten te bevragen ontston-
den er langzamerhand nieuwe vragen en mogelijke 
antwoorden die ik wilde beantwoorden. Daarom 
besteed ik in dit hoofdstuk voornamelijk aandacht 
aan processen van zingeving die buiten het schema 
van Mooren vallen.
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Om te beginnen heb ik onderzocht welke aspecten 
van zingeving meespelen bij mensen die zich inzetten 
voor de kraakbeweging. Dit heb ik in eerste instantie 
gedaan door het begrip ‘zingeving’ te operationa-
liseren als zijnde ‘het plaatsen van het leven in een 

groter verband van betekenissen.’1 waarin in elk geval 
alle aspecten van zingeving die in Mooren’s schema 
genoemd worden een rol speelden. Zij fungeerden als 
eerste coderingen in dit onderzoek. In mijn bespreking 
van zingeving kwamen echter nog andere aspecten 
van zingeving aan bod, die tijdens mijn onderzoek 
alsnog belangrijk bleken te zijn voor de processen 
van zingeving van mijn respondenten. Dat waren 
twee aspecten die door Smaling en Alma2 worden 
genoemd. Dit zijn verbondenheid en transcendentie. 

1.
Smaling & Alma, 
2010, p. 17

2.
2010, p. 21
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Verbondenheid en vriendschap blijken belangrijk te 
zijn voor krakers. Als ik in de interviews vraag naar 
de belangrijke personen in hun leven noemen ze bijna 
allemaal hun vrienden. Ook wanneer de vraag naar 
zingeving in hun persoonlijke leven wordt gesteld 
geven ze zonder uitzondering aan dat ze het sociale 
een belangrijk aspect vinden van het leven. Binnen 
het kraken worden gezelligheid, samen mooie dingen 
neerzetten en elkaar helpen veel genoemd. Binnen 
de beweging is veel sociaal contact en daar wordt 
van genoten. Een kraakpand wordt vaak een ont-
moetingsplek genoemd voor het sociale leven, alle 
respondenten geven aan dat het opbouwen van een 
gemeenschap of een vriendengroep een persoonlijk 
doel is in het leven dat binnen de kraakbeweging 
ingevuld wordt. Verder wordt er door mensen aange-
geven zich waardevol te voelen in de gemeenschap. 
Leven in een gemeenschap geeft de mogelijkheid 
elkaar te helpen, wat als belangrijk onderdeel van 
verbondenheid wordt gezien. Waar het op zingeving 
aankomt zien we dus dat krakers mensen zijn die het 
cruciaal vinden om in een sociaal verband te staan, 
daar van genieten en zich daar waardevol in voelen. 
Uit mijn vooronderzoek bleek dat de ervaring van 
verbondenheid binnen de kraakbeweging vaak ver-
sterkt werd door heftige ervaringen als aanvaringen 
met de politie of knokploegen van huiseigenaren. Ook 
in mijn eigen interviews wordt dit aspect genoemd, 
zij het minder frequent dan bij het vooronderzoek. 
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‘Ja, dat is waarschijnlijk het allerleukste. Wat ik er het 

leuke aan vind. Om het zo samen met mensen te doen. Ja, 

wat ik ook al aan het begin zei van die... ik ben eigenlijk 

altijd onder de mensen. Ik krijg daar energie van, ik 

vind dat tof. Ja, als je veel dingen meemaakt heb je ook 

weer veel om over te praten, en ja... Ja, zo veel mogelijk 

mensen vind ik het aller leukst.’ (Respondent D)

De ontwikkeling van een groepsgevoel roept de vraag 
op of de verbondenheid binnen de kraakbeweging 
leidt tot een vorm van zelfdefiniëring van de persoon 
als kraker ten opzichte van de maatschappij zoals 
bijvoorbeeld de Italiaanse fenomenoloog, socioloog 
en psycholoog Alberto MelucciA (1996) beschrijft. In 
mijn onderzoek komt naar voren dat sommige respon-
denten zich specifiek niet als kraker willen definiëren 
ten opzichte van de buitenwereld, terwijl anderen het 
onontkoombaar achten als ‘kraker’ door het leven 
te gaan. Wat wel opvalt is dat alle respondenten heb 
belangrijk vinden om in contact te blijven staan met 
de rest van de maatschappij, de verbinding niet te 
verliezen en uit te blijven leggen wat ze doen met 
kraken en waarom ze dat doen. Opvallend genoeg 
geeft geen van de respondenten aan zich onderdeel 
van ‘de kraakbeweging’ te voelen, maar wel van een 
kleinere, intiemere groep, hun eigen kraakgroep of 
de buurt waar ze veel in kraken. De verbondenheid 
krijgt dus geen gestalte in een abstracte beweging, 
maar in de groep waar mee samengewerkt wordt, 
waar ervaringen mee gedeeld worden. Dáár wordt de 
identiteit bevestigd in het spel van intersubjectieve 
reciprociteit1. Het feit dat het opbouwen van een 
gemeenschap door alle respondenten als doel op 
zich genoemd wordt duidt mijns inziens op de fun-
damentele menselijke behoefte om in gemeenschap 
te staanB. Hoe belangrijk dit voor de respondenten 
is zie je terug in opmerkingen als ‘ik werd in mijn 
ziel geraakt’ (Respondent A), ‘ik vind zin terug in het 

hebben van een functie en een doel in de gemeenschap’ 
(Respondent B) of ‘ik word een beter mens door mijn 

vrienden om me heen.’ (Respondent C) Mensen hebben 
het gevoel gezien te worden als mens, een plek te 

A.
Verwijzingen 
p. 99

B.
Verwijzingen  
p. 100

1.
ibid., p. 29
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hebben in de gemeenschap en daarin vinden ze een 
zinvolle invulling van het bestaan. 

‘…..terugkijkend op van nou waarom ben je nou gaan 

kraken eigenlijk uiteindelijk een hele basale zingevings-

vraag. En ik zeg niet dat het oplossing is of een weg voor 

iedereen maar ik denk dat één van de dingen waar ik moei-

lijk mee om kan gaan in de maatschappij is dat het super 

geïndividualiseerd is, waardoor je alles kan en alles mag 

en waardoor eigenlijk daardoor juist een hoop zingeving 

verloren gaat of zo’n egoïstisch doel heeft dat ik het niet 

meer interessant vind of zo. En dat heeft dan misschien 

te maken met wat voor een karakter ik zelf ben, en mijn 

karakter heeft het nodig om met mensen gemeenschappen 

te vormen, community’s, daarin bloei ik. In het hebben 

van een doel en een functie.’ (Respondent B)

Er zijn dus volgens mij drie processen die een rol 
spelen bij de totstandkoming van verbondenheid. 
Ten eerste de interactie met de buitenwereld. Door 
de externe bedreiging van (staats) geweld kruipen 
mensen naar elkaar toe. Ook is er de perceptie on-
derdeel te zijn van een aparte groep die buiten de 
maatschappij staat. Ten tweede een intern proces 
van het gezamenlijk opbouwen van een gemeen-
schap en een fysieke plek. Door de ervaring samen 
te werken aan een betere wereld ontstaat een sterk 
gevoel zinvol bezig te zijn in verbondenheid. En ten 
derde een existentieel proces. Het zoeken naar ver-
bondenheid is een basisgegeven van het mens-zijn 
en vindt hier vervulling.
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Een andere notie die vaak naar voren kwam is die ik 
als de ‘magie’ van de kraakbeweging heb aangeduid. 
Deze notie gaat over het feit dat veel respondenten 
beschrijven hoe de kraakbeweging een speciale 
aantrekkingskracht op hen had door het avontuur, 
het onverwachte, het ongewone. Respondenten 
gaven aan dat ze op zoek waren naar een spannend 
en avontuurlijk leven en dat de kraakbeweging dit 
kon bieden. Bovendien worden de avonturen in een 
bepaalde heroïsche context geplaatst omdat de actor 
in een strijd gewikkeld is met het grotere ‘kwaad’. 
Organisatiesocioloog Antonio Strati beschrijft dit in 
zijn typologie van esthetische dimensies van organi-
saties als ‘the aesthetic category of the tragic’ 1, waarin 
het heroïsche binnen een organisatie gestalte krijgt. 
In zekere zin kunnen we hier spreken over de trans-
cendente aspect van het kraken, Smaling en Alma 
beschrijven het transcendente als het ‘overstijgen van 

het alledaagse, het voor de hand liggende, het bekende 

en vertrouwde, het exploreren van en het reiken naar het 

nieuwe, het andere, het onbekende.’2 
In de interviews vind ik zowel het reiken naar het 
nieuwe, het onbekende terug als het overstijgen 
van het alledaagse. Respondenten geven aan dat 
er een magische dimensie van de kraakbeweging 
uitging die hun aantrok en waardoor ze de beweging 
in werden gezogen.

1.
Strati, 1999, p.
 185

2.
Alma & Smaling, 
2010, p. 21
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1. 
BILWET, 1990

2.
ibid., p. 20

3. 
ibid., p. 21

4.
ibid., p. 28

‘[Dat] was ook in de tijd dat de tweede golfoorlog was. 

Gingen we dan wel eens naar demonstraties in Amsterdam 

tegen die oorlog dan, en dan zagen we ook krakers, mensen 

die waanzinnige uniformen aan hadden en hanenkammen 

en die voor de duvel niet bang leken, en dachten we: nou, 

daar moeten we naartoe.’ (Respondent B)

De aantrekkingskracht van de kraakbeweging zie je 
ook terug in het taalgebruik van sommige responden-
ten. Één respondent heeft het over ‘verliefd’ worden 
op de beweging, een andere over het omwerpen van 
de staat als ‘sexy’ gedachte en een derde over de 
beweging als ‘fascinerend’. Over de magie van de 
kraakbeweging heeft de stichting BILWET (Stichting 
tot Bevordering van de Illegale Wetenschap) een 
uiterst interessant boekje geschreven onder de titel 
Bewegingsleer1. Volgens BILWET was het oorspron-
kelijke kraken niet meer dan het openbreken van 
een deur en het verschaffen van woonruimte. Deze 
ervaring leidde echter al snel tot een bepaald gevoel, 
het gevoel dat ‘los van het politieke geloof in de regel-

geving, konkrete problemen praktisch kunnen worden 

opgelost.’2 Dit gevoel groeide onder invloed van een 
aaneensluiting van gebeurtenissen en ontmoetingen 
die langzamerhand het predicaat ‘beweging’ opgelegd 
kreeg. Dat gebeurde in de media, die in haar beeld-
verhaal maakte van de gebeurtenissen en daarmee 
de beweging een plek gaf in het bewustzijn van de 
Nederlanders. Dit had ook effect op de krakers zelf. 
‘In het vacuüm tussen gebeurtenis en beeldverhaal ontstaat 

het bewegingsgevoel.’3, het besef een beweging te zijn 
geworden, een ervaring onderdeel uit te maken van 
iets dat geschiedenis is. Maar belangrijker nog, er 
ontstond intern ook het ‘verhaal van de kraakbewe-
ging’, een verhaal dat zich vormde rond de ervaringen 
en gebeurtenissen die zo merkwaardig en nieuw 
waren voor hen die ze hadden meegemaakt, dat ze 
hun levens gevormd hadden. BILWET: ‘De beweging 

is de herinnering aan de gebeurtenis. Ze is geen optelsom 

van avontuurtjes en groepen, maar een beeld, reflectie of 

interpretatie van het voorafgaande, zowel bij de bewegers 

zelf als bij buitenstaanders.’4 In mijn interviews komt 
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dit sterk terug, de verhalen over de beweging, het 
bewegingsgevoel, het besef onderdeel te zijn van 
iets historisch en heroïsch heeft een sterke aantrek-
kingskracht op de respondenten gehad. Zoals één 
van mijn respondenten verwoordde: 

‘Eerst kijk je nog heel erg tegen die dingen op en zo, 

krakers met veel ervaring, de verhalen die je hoort, da’s 

natuurlijk ook fantastisch mooi. Ja, daar kon ik natuur-

lijk ademloos naar luisteren op de hoek van de bar van 

de kraakkroeg in Groningen. Allemaal krakers die nu 

nou ja, van mijn leeftijd moeten zijn geweest. Een aan-

tal van hun ken ik nog steeds. En ja, die dan verhalen 

vertellen over mooie kraakacties of wilde feesten. Of ja, 

uitstapjes naar Duitsland, wat dan heel gezellig was of 

een enorme rel werd. Nou, dat soort dingen die prikkelen 

je verbeelding en als je dat dan voor de eerste keren zelf 

gaat doen, ja, dat heeft grote indruk op mij gemaakt.’ 

(Respondent E)

Veel van de beschrijvingen die mijn respondenten 
geven over de eerste ontmoetingen met de kraak-
beweging hebben iets weg van wat ik in hoofdstuk 
3 onder beschreef als ervaringen waar zin zich plot-
seling openbaarde. Het gaat dan om ervaringen of 
observaties waar mensen zich plotseling sterk tot 
aangetrokken voelden. Deze aantrekkingskracht 
kwam dan niet zo maar uit de lucht vallen. Vaak was 
zij sterk verbonden met een al aanwezig zingevings-
kader waarbinnen verzet tegen de staat of kapitalisme 
centraal stonden. Maar ook de schoonheid van een 
kraakpand waarbinnen mensen op geheel eigen 
wijze leefden en ervaringen van gelijkwaardigheid 
en solidariteit spelen hier een rol in. En dus speelt 
daarbij de aantrekkingskracht van mooie verhalen. 
Ik benoem dit onderdeel van de ‘magie van de bewe-
ging’ in navolging van Strati het heroïsche, de magie 
van onwaarschijnlijke verhalen en gebeurtenissen 
die zich in de vrije ruimtes van de kraakbeweging 
afspelen. 
Als tweede onderdeel van de magie van de kraakbe-
weging wil ik het utopische belichten. Daarmee bedoel 
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ik utopisch als in de klassieke definitie van het ‘streven 
naar de onmogelijke werkelijkheid’ maar tevens als 
het proces waarin de respondenten op zoek gaan naar 
het ‘nieuwe’ of het ‘andere’ waar Alma en Smaling 
aan refereren. We zouden hier kunnen spreken van 
het utopische als bron van transcendentie, hetgeen 
direct hier gebeurt staat in het licht van het hogere 
utopische ideaal. Ik zie dit bijvoorbeeld terug in het 
feit dat alle respondenten aangeven dat de discussie 
over eigendomsrecht en ‘met je poten van andermans 
spullen afblijven’ zou moeten gaan over de vraag hoe 
de maatschappij er in de toekomst uit zou moeten 
zien. Het schijnbaar onweerlegbare argument van 
een onschendbaar eigendomsrecht wordt daarmee 
opgeheven door het in het perspectief te plaatsen van 
het utopische ideaal. Maar ik zie het ook terug in het 
feit dat ze allen op hun eigen manier vinden dat de 
kraakbeweging een alternatief biedt voor de huidige 
maatschappij. Daar moet bij worden opgemerkt dat 
de respondenten deze visie eerder verbinden aan de 
specifieke kraakgroep waarmee ze zich verbinden 
dan aan de beweging an-sich. Er lijkt een besef te 
bestaan dat niet alle krakers en kraakgroepen zich 
zo idealistisch opstellen. Wat in elk geval duidelijk 
wordt is dat de mogelijkheid van een alternatief een 
enorme aantrekkingskracht uitoefent op de respon-
denten, en dat zij tot onderdeel van het ‘magische’ 
van de kraakbeweging mag worden gerekend. 

‘En de hele gedachte van revolutie is gewoon... al het 

bestaande omver gooien en zelf opnieuw beginnen. Nou 

dat is... zo’n sexy gedachte! (lacht). Da’s waanzin.’ 
(Respondent C)

Saskia Poldervaart heeft het utopische van bewegin-
gen volgens mij goed verwoord wanneer zij zegt dat 
utopische begingen het kenmerk hebben het hogere, 
de idealen, in het dagelijkse te kunnen projecteren. 
‘Het ging altijd om ‘’leven volgens je idealen’’, om het 

bekritiseren van de hypocrisie van de rijken/machtheb-

bers en om daartegenover met een groep gelijkgezinden 

je eigen leven vorm te geven. Het ‘’Do It Yourself’’-idee 
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heeft dus een lange geschiedenis, valt grotendeels samen 

met wat de postmodernist Foucault bedoelt met ‘’vrij-

heidspraktijken’’ en vormt een typerend onderdeel van de 

utopische bewegingen.’1 Dat het utopische denken een 
belangrijke plaats inneemt bij zingeving onderkent 
ook Mooren2 wanneer hij beschrijft hoe het utopi-
sche een horizon biedt waarop bestaansoriëntatie 
zich kan plaatsen. Wel moet gezegd worden dat over 
de precieze invulling van de utopie geen vaststaand 
beeld bestaat. De vrijheid zelf je eigen utopie na te 
streven lijkt belangrijker te zijn dan het formuleren 
van een gezamenlijke toekomstvisie. Ook zijn er vaak 
paradoxen te herkennen in het utopisch denken, 
bijvoorbeeld tussen het streven naar overheidsbe-
moeienis op de woningmarkt en het verwerpen van 
de staat. 
Wat betreft het magische van de kraakbeweging betreft 
kan dus in elk geval gezegd worden dat de uiterlijke 
verschijning van de beweging, het ‘heroïsche’ van de 
beweging en het ‘utopische’ verschillende dimensies 
zijn die onderdeel uitmaken van de magie. Daarbij 
moet gezegd worden dat er geen duidelijke schei-
ding bestaat tussen ‘heroïsch’ of ‘utopisch’ gerichte 
respondenten, drie van de vijf geven in hun interview 
aan beide ervaren te hebben, twee spreken vooral 
van utopische motieven.

5.
3 ‘

Ik
 M
OET IETS DOEN VOO

R D
E w

ERELD’

Een belangrijk kenmerk van de krakers die ik in 
mijn vooronderzoek en in mijn eigen onderzoek 
heb bestudeerd is een bepaalde levenshouding die 
ik omschrijf als ‘ik moet iets doen voor de wereld’, 
dus het gevoel dat het een plicht is voor de mens 
om zich in te zetten voor een betere wereld. Mijn 
vermoeden was dat dit voort zou komen uit de le-
vensbeschouwelijke opvoeding. Echter blijkt dat er 

1. 
Poldervaart, 
2002, p. 20

2. 
(2011, p. 48-53)
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geen vaststaand levensbeschouwelijk kader valt 
te herkennen wat zou leiden tot activisme voor de 
kraakbeweging. Respondenten komen van gevari-
eerde levensbeschouwelijke milieus. Wel geven ze 
allen blijk van een grote betrokkenheid op de wereld 
en daar aan gepaard een sterk gevoel dat het niet 
goed gaat met de wereld. 

‘Waarom loop je op een totale muur kapot van een soor-

tement van neoliberale machine die maar door dendert 

zeg maar? En ondertussen lijkt het wel alsof gewoon 

iedereen er ook in mee gaat. Het staat gewoon van de 

Kalverstraat tot de fucking Vondelpark... staat er een rij 

wanneer de nieuwe Apple-store open gaat. Ik word er 

gewoon onpasselijk van als ik dat zie. Waar zijn mensen 

in godsnaam mee bezig? Het is gewoon verschrikkelijk.’ 
(Respondent E)

Dat er iets mis is met de wereld is een gemeen-
schappelijke ervaring. Over de inhoud van de pro-
blematiek en de oplossingen die daar voor gekozen 
zouden moeten worden verschillen de meningen 
echter. Opvallend is wel dat de respondenten met 
een christelijke achtergrond de oorzaak van de 
problematiek vooral in de mens zelf zoeken terwijl 
de respondenten met een seculiere opvoeding de 
oorzaken van de problematiek eerder zoeken in de 
systemen die de mens heeft ontwikkeld. Het aantal 
respondenten is op dit moment nog te klein om uit 
deze tendens conclusies te trekken, het zou echter 
wel een interessant onderscheid kunnen zijn bij 
verder onderzoek. Wat verder opviel in zowel het 
vooronderzoek als mijn eigen interviews was de 
diversiteit in ‘problemen’ die door de respondenten 
werd genoemd. Waar men zou kunnen verwachten 
dat krakers zich vooral op de woningproblematiek 
richten blijken ze in de praktijk begaan met een grote 
diversiteit van wereldproblemen. 
Een belangrijk aspect van het gevoel ‘iets te moeten 
doen voor de wereld’ is het feit dat vier van de vijf 
respondenten die ik heb gesproken expliciet zeiden 
dat een goed mens voor hun een onbaatzuchtig mens 
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is. Zo geeft één van de respondenten op de vraag 
naar wat een goed mens is dit antwoord: 

‘Ik denk dat je niet... andere mensen benadeeld om er 

zelf beter van te worden. Dat je bewust omgaat met wat 

er om je heen gebeurt. Dat heeft met milieu te maken 

bijvoorbeeld, maar ook met mensen. Ik denk ook dat je 

je interesseert voor... ik heb zelf best wel... ik begrijp het 

niet, ik wou zo zeggen van ik heb er geen sympathie voor, 

maar ik begrijp het niet als mensen hun ogen sluiten voor 

dingen die gebeuren. Ik vind dat best wel moeilijk als 

mensen zo [zeggen] van; daar interesseer ik me gewoon 

niet voor. Dan ik denk van ja... hallo! Weet je hoe groot 

dit probleem is. Dat is toch hartstikke belangrijk. Dan 

denk ik van, Jezus Christus, hier moeten we echt wat aan 

doen!’ (Respondent D)

Het past dus in de morele kaders van de respondenten 
om jezelf volledig in te zetten voor de ander, of voor 
de maatschappij. Daar komt bij dat alle respondenten 
aangeven het belangrijk te vinden zich in te zetten voor 
het politieke. Het is de combinatie van de ervaring 
dat er iets mis is met de innerlijke plicht die oproept 
om daar iets aan te doen die ik veel terug hoor bij 
de respondenten. Dat roept natuurlijk de vraag op 
hoe de inzet voor de kraakbeweging als zinvol kan 
worden beleefd wanneer de problematiek zo breed 
is en er op zo veel vlakken ‘iets’ moet gebeuren. Op 
de dynamiek rond deze vraag ga ik in in hoofdstuk 
5.4. We zien dus in elk geval een groot gevoel van 
betrokkenheid bij de respondenten. Deze betrokken-
heid is al aanwezig voor zij met de kraakbeweging in 
aanraking komen, maar de inzet voor de kraakbewe-
ging stimuleert ook een gevoel van betrokkenheid. 
Mooren zegt hier over: ‘Betrokkenheid is de positieve 

uitkomst van het proces van zingeving. Maar eigenlijk is 

hier sprake van een circulair proces: onze betrokkenheid 

bepaalt op haar beurt ook de richting van ons handelen.’1

1.
Mooren, 2011, 
p. 54
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Er is nog een aspect van zingeving dat door veel respon-
denten genoemd wordt: het hebben van een functie binnen 
een gemeenschap. Dit kan een grote bron van zin betekenen 
voor veel mensen. Krakers geven zonder uitzondering aan 
dat ze veel leren binnen de gemeenschap, dat kraken heeft 
bijgedragen aan hun algemene ontwikkeling. Kraken blijkt 
dan ook een hele diverse activiteit; er zijn vele verschil-
lende zaken die men kan leren en vele taken te verdelen:
‘En op die manier, je leert zoveel. Als je... je komt iemand tegen 

die is goed met elektrisch weet je, je komt iemand tegen die kan 

loodgieten, je komt hier iemand tegen die is super handig met 

computers. En die legt twee dagen nadat je een pand gekraakt 

hebt legt die een een internetverbinding via een steigerpijp die 

je op je dak last, legt die voor je aan zeg maar. Andere mensen 

die zijn weer super juridisch onderbouwd, andere mensen die 

die spelen in een band en die komen een openingsfeest geven 

als je in een groot kraakpand woont. Andere mensen die zijn 

weer super handig met allemaal politieke dingen bedenken en 

andere mensen die zijn altijd te porren voor een heavy actie zeg 
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maar. En al die verschillende mensen... je komt mensen 

tegen die hebben LTS gedaan, je komt mensen tegen die 

geven les op een universiteit weet je wel. En iedereen staat 

samen aan de bar, iedereen werkt samen in een pand om 

er wat moois van te maken. Werkt samen aan projecten 

om er wat moois van te maken. Die totale diversiteit van 

mensen, dat vind ik ten eerste heel mooi, maar ik heb 

natuurlijk ook veel van die kwaliteiten van mensen... 

wat ik al zeg... want de ene kan loodgieten en de ander 

die die is politiek of juridisch heel goed, ja dat dat krijg 

je natuurlijk mee.’ (Respondent E)

In de door mij gehouden interviews geven vier van de 
vijf respondenten expliciet aan dat ze het belangrijk 
vinden om zichzelf te blijven ontwikkelen als mens. 
Kraken blijkt hen die mogelijkheden te geven. Die 
ontwikkeling draagt zo direct bij aan een gevoel 
zinvol te leven; het sluit aan bij het levensdoel om je 
als mens te ontplooien en te ontwikkelen. Bovendien 
draagt het bij aan een gevoel van erkenning1, zowel 
van anderen als door de persoon zelf. De erkenning 
komt voort uit het feit dat de anderen de ontwikkeling 
ook zien en herkennen. In de interviews komt naar 
voren dat de ontwikkelingscurve bij krakers vaak hoog 
is, men leert veel bij op veel verschillende vlakken:
‘Maar hoe het voor mij heel interessant is geweest, hoe 

het voor mij een functie heeft gehad, is dat het een expiri-

menteer vijver is om met heel veel verschillende dingen te 

proberen zeg maar. En dat is van het politicus spelen, tot 

en met slotenmaker spelen, tot en met een bedrijf runnen. 

Als je een kroeg draait, of een concert plek, ja, het heeft 

zo veel zaken waarop mensen zich op persoonlijk vlak 

zo snel kunnen ontwikkelen. Ik denk dat het een hoge 

school is, een universiteit van persoonlijke ontwikkeling.’ 
(Respondent B)

Kraken lijkt dus sterk bij te dragen aan het gevoel 
voor competentie. Vanuit dit perspectief gezien ver-
houdt inzet voor de kraakbeweging zich dus tot de 
persoonlijke zingeving van mensen als iets dat door 
het doen zelf, door de activiteit van het inzetten zelf al 
bijdraagt aan zingeving omdat het een belangrijk 

1.
Smaling & Alma, 
2010
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persoonlijk doel (zelfontwikkeling) faciliteert, de 
ervaring van competentie versterkt en bovendien 
leidt tot een sterk gevoel van erkenning. 

Maar ook op meso-niveau hebben de responden-
ten het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de 
gemeenschap. Ze zien het kraken als een vorm 
van maatschappelijke betrokkenheid die er zorg 
voor draagt dat er misstanden aan de kaak worden 
gesteld, leegstand wordt voorkomen of belangrijke 
ontmoetingsplaatsen worden gerealiseerd. Zo geven 
alle respondenten aan dat ze de maatschappelijke 
relevantie van kraken belangrijk vinden, en geven 
meerdere respondenten aan dat het heel belangrijk is 
om deze uit te blijven leggen. Er is bovendien kritiek 
op krakers die hier geen werk van maken. Kraken 
wordt dan ook door alle respondenten gezien als een 
mogelijkheid om een maatschappelijke boodschap 
uit te dragen, het kraken gaat dan niet alleen over 
wonen maar over een visie over hoe de maatschap-
pij er uit zou moeten zien. Het uitdragen van nieuwe 
waardenkaders wordt zeer belangrijk geacht. In die 
zin voldoet de kraakbeweging aan het beeld van de 
‘nieuwe sociale bewegingen’1 die zich specifiek rich-
ten op postmateriële waarden. De kraakbeweging 
kent haar oorsprong in de postmateriële bewegingen 
als de kabouter en de hippie beweging2 en is blijven 
bestaan als een beweging die verschillende postma-
teriële waarden omarmt.3 Zo zijn de waarden die uit 
mijn vooronderzoek naar voren komen en die uit mijn 
eigen interviews op te tekenen zijn niet zeer verschil-
lend, en vrijwel allemaal postmaterieel gericht. Wat 
ik wel meer terugvind in mijn eigen interviews is de 
wil om de waarden ook uit te dragen. In die zin kan 
kraken volgens mij gezien worden als een beweging 
die zich niet alleen richt op praktische zaken (wonen) 
maar die daarbij sterk verbonden is met een streven 
naar alternatieve waardenkaders en probeert deze 
te implementeren in de maatschappij. 

Op macro niveau geven de meeste respondenten aan 
in het ‘kleine’ een manier te zien om grip te krijgen 

1.
Duivendak et 
al.,1992, p. 16

2.
Van Noort, 1988

3.
Uitermark, 2004; 
Duivenvoorden, 
2000
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1.
2011

op het ‘grote’. Daar hoort sterk bij het gevoel dat de 
wereldproblematiek te groot is voor een individu om 
aan te pakken. Het werken aan de directe leefom-
geving wordt dan genoemd als probaat middel om 
de grote problematiek bij de wortel aan te pakken. 

‘Ja, de wereld is gewoon te groot, dat kan je gewoon niet 

aan. Of tenminste, ik kan het niet aan, sommige mensen 

kunnen wel iets veranderen. Maar elke plek heeft zijn 

eigen dingen en zijn eigen strijd, en ik kan niet de strijd 

van een ander volk gaan voeren. Ik kan niet de strijd van 

de Syriërs gaan voeren, zeg maar. Ik kan daar een info 

avond over organiseren en bewust zijn en ik kan me een 

keer gaan verhongerstaken of wat dan ook, maar je moet 

dát gaan doen waar je gevoel bij zit en dat is gewoon je 

directe omgeving waar je vandaan komt. En voor mij is 

dat gewoon hier in Amsterdam, dat is de plek waar ik me 

thuis voel en daarvoor ga ik strijden.’ (Respondent C)

Wanneer we dit proces beschouwen binnen het 
kader van Mooren1 dan zien we dat de ervaring van 
competentie samen gaat met handelingsnoties (je 
moet het zelf doen, klein beginnen, dat werkt het 
beste) die getuigen van achterliggende leefregels 
die sterk verbonden zijn met het wereldbeeld (je 
hebt geen macht over de grote krachten op deze 
aarde). De filosofie van het anarchisme en van DIY 
(Do It Yourself) speelt hier duidelijk een rol in. Zowel 
in het vooronderzoek als in mijn eigen interviews zijn 
regelmatig uitspraken te vinden die duidelijk terug 
te voeren zijn op anarchistische ideeën. Ook geven 
een aantal respondenten aan kraken te zien als een 
adequaat middel om tegen het kapitalisme te strijden. 
En het idee van zelfsturing komt sterk terug, de mens 
moet de controle over zijn directe leefomgeving terug 
krijgen. Er word dan ook veel gesproken over ‘de 
buurt’, dorpen in de stad, kleine gemeenschappen, 
en de kracht van burgers die zelf verantwoordelijk-
heid nemen. Hoewel twee respondenten aangeven 
zichzelf geen anarchist te vinden (waarvan één wel 
sterk inzet op ‘bottom-up planning) lijkt het wereld-
beeld van de respondenten in elk geval beïnvloed te 
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zijn door ideeën die uit het anarchisme voorkomen. 
Dat directe actie op lokaal niveau bijdraagt aan een 
gevoel voor competentie en zelfvertrouwen draagt 
daar zeker aan bij. Zoals bij de kraker die ik vraag 
hoe kraken doorwerkt op haar zelfbeeld:

‘Hoe werkt dat door? Nou ja, ik denk dat je je ook mach-

tiger voelt over je leefomgeving. En dat het... dat je zo 

veel dingen neer kan zetten met mensen die lukken dat 

dat ook heel veel zelfvertrouwen geeft.’ (Respondent D)

Dat brengt het verhaal weer terug op waar het mee 
begon; waar het op zingeving aankomt biedt de 
kraakbeweging mensen een groot gevoel voor wat de 
existentieel psycholoog Baumeister1 ‘efficacy’ noemt, 
het gevoel controle te hebben over het leven. Dat 
brengt mij bij het existentiële aspect dat doorklinkt 
in de interviews met krakers. Kraken blijkt voor hen 
een manier om het eigen leven ter hand te nemen, 
om in het klein wat te doen tegen de overweldigende 
misstanden van de wereld. Het feit dat het vechten 
in het kleine vaak gezien wordt als een middel om 
tegen de onmacht ten opzichte van het grote te 
strijden kan gezien worden als een verzet tegen de 
‘condition humaine’, het lot om mens te zijn, en de 
onmacht om aan het menselijk lot te ontsnappen. 
Het verzet is in die zin existentieel; het is een poging 
van de mens om het lot in eigen handen te nemen, 
om zich niet over te geven aan het onvermijdelijke 
maar om te blijven strijden. Daarmee raakt het ten 
diepste aan één van de belangrijkste voorwaarden 
voor zingeving, voor zingeving moet de mens de 
ervaring hebben geen speelbal van het lot te zijn, 
maar het leven zelf ter hande te hebben. 

‘En toen ik gewoon voor de eerste keer op TV krakersrel-

len zag zeg maar. En mensen die vochten voor hun recht 

zeg maar, toen dacht ik gewoon bij mezelf nou; dat wil 

ik gewoon ook. Ik wil gewoon ook met de politie vechten 

en gewoon niet bij de pakken neer zitten en zelf dingen 

maken, panden kraken, daar dromen over hebben, er 

idealen over hebben.’ (Respondent E)
1.
1991
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Wanneer mensen de kraakbeweging binnen komen 
lijken zich een aantal interessante processen voor 
te doen. De belangrijkste ontwikkeling die ik heb 
gevonden is dat mensen delen van hun persoonlijke 
zingeving gaan projecteren op de kraakbeweging. 
Dit verdient enige uitleg. Wanneer ik in het eerste 
deel van mijn interviews op zoek ging naar het zin-
gevingskader van mijn respondenten kwam er altijd 
een bepaald doel, een waarde of een visie op de we-
reld naar voren die min of meer bepalend was voor 
de zingeving van de respondent, of die duidelijk een 
zeer grote rol speelde in de zingeving van die res-
pondent. Deze bepalende factor in de zingeving werd 
dan vervolgens zonder uitzondering teruggevonden 
in de kraakbeweging. Bovendien werd deze factor 
dan aangegeven als een belangrijke reden voor de 
respondent om zich in te zetten. Dit waren altijd bron-
nen van zin die de respondent al hadden vóórdat ze in 
aanraking kwamen met de kraakbeweging. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat alle respondenten zeggen 
dat de doelen van de kraakbeweging overeenkomen 
met persoonlijke doelen in het leven. Zo geeft een 
respondent, die aangeeft dat hij het opbouwen van 
een thuisbasis op dit moment als belangrijkste doel 
in zijn leven ziet, deze opmerking over het kraken: 

‘Je zit zo’n community aan het opbouwen, of zoiets zeg 

maar. Ik denk niet dat ik kinderen ga hebben, dus ik zal 

het daarvan moeten hebben. En het lijkt me ook te gek 

als je gewoon tachtig bent en op de stoep van de Valreep 
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(kraakpand) zit, biertje aan ‘t drinken en bep bep bep 

(doet geklets na en lacht). Ja, als dat er is dan heb ik wel 

het gevoel dat ik er iets van gemaakt heb en dan kom ik 

het geluk dichtbij.’ (Respondent C)

Jan Hein Mooren1 heeft het in zijn boek Verbeelding 
en bestaansoriëntatie in dit kader over een oriënta-
tiepatroon dat zich gedurende een leven opbouwt 
aan de hand van bepalende ervaringen die samen 
door mensen tot betekenisvolle levensbeschouwe-
lijke noties worden verwerkt. Een oriëntatiepatroon 
zorgt dus voor een bepaalde interpretatie van nieuwe 
aspecten binnen het leven. Ook op maatschappelijk 
niveau bestaan er oriëntatiekaders, beelden van de 
werkelijkheid waar grote groepen mensen bepaalde 
invulling aan geven. Sociale bewegingen kunnen 
daar gebruik van maken door bepaalde problemen 
te ‘framen’. ‘Frames’ worden opgevat als innerlijke 
schematische interpretatiekaders van de wereld die 
al bestaan in de persoon en die de perceptie van de 
wereld vormgeven. Zo’n interpretatiekader ligt dus 
vast en geeft een (aan de ervaring voorafgaande) 
structuur weer die gebruikt wordt om te (her)ken-
nen wat zich in de wereld voordoet. In de sociologie 
word ‘frame-analysis’ gebruikt om het proces van 
het toekennen van betekenis te bestuderen2. Ik zie 
in mijn interviews dat mijn respondenten sterke 
‘frames’ of oriëntatiekaders bezitten die de interpre-
tatie van wat de kraakbeweging en de maatschappij 
betekenen beïnvloeden. Zo zien we bijvoorbeeld dat 
bij respondent A tolerantie een belangrijke waarde 
is die veelal bepalend is voor de interpretatie van de 
wereld. Respondent B heeft door een vroege ervaring 
overal buiten te staan een perspectief ontwikkeld 
dat zich richt op verbondenheid en zelfontwikkeling. 
Respondent C geeft door het interview heen het be-
lang van een thuisbasis een grote plaats in het leven, 
gekoppeld aan een sterk gevoel van strijd tussen het 
individu en de staat/het kapitaal. Respondent D heeft 
in haar leven veel te maken met vragen rondom het 
sociale en samenleven, die voor een belangrijk deel 
haar visie kleuren. Respondent E tenslotte heeft al 

1.
2011

2.
Della Porta & 
Diani, 1999, 
p. 69
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vroeg in het leven een zeer positieve ervaring met 
kraken opgedaan die hij later omschrijft als ‘verliefd 
worden en maakt zich daarbij sterke zorgen over 
de vervreemding die met kapitalisme gepaard gaat. 
Van al deze respondenten kunnen we zeggen dat dit 
‘frame’ sturend is voor hun perceptie van de kraak-
beweging en hun eigen inbreng daarin. Dit frame 
waarmee de kraakbeweging geïnterpreteerd word 
helpt zin te geven aan het activisme voor de kraak-
beweging. Respondent A vindt kraakpanden (zoals 
die waar hij zelf onderdeel van uitmaakt) belangrijke 
ontmoetingsplekken voor mensen van verschillende 
achtergronden, respondent B vindt zingeving in het 
hebben van een plaats binnen de kraakbeweging 
als gemeenschap, respondent C ziet kraken als een 
manier om een thuisbasis voor zichzelf te creëren en 
een praktisch middel om te strijden tegen staat en 
kapitaal, respondent D vindt de kraakbeweging een 
functie hebben in het vormgeven van de maatschappij 
en respondent E vindt kraken iets waar je verliefd op 
kan worden en een goede manier om vervreemding 
tegen te gaan. 
We zien dus dat er voor alle respondenten een voor-
afgaand interpretatiekader bestaat waarbinnen de 
kraakbeweging een plaats krijgt, geïnterpreteerd 
wordt. Dat geeft aan dat de kraakbeweging niet zo 
maar is wat het is, het is ook wat mensen willen dat 
het is. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn 
voor de grote diversiteit aan interpretaties over wat 
de kraakbeweging is, zou moeten zijn of juist niet 
mag zijn.1

1. 
Uitermark, 2004
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De kraakbeweging ontwikkelt als groep mensen met 
eigen doelstellingen en visies op de wereld ook iets 
dat als een collectief zingevingskader aangeduid 
zou kunnen worden. Aan de hand van mijn vooron-
derzoek en de resultaten van de interviews die ik 
heb afgenomen zal ik proberen een globaal beeld 
te schetsen van dat kader. Dit is dus zeker geen 
universeel kader en elke kraker verhout zich op een 
andere manier ten opzichte van dit kader. Zoals 
eerder al aangegeven lijkt het er op dat de meeste 
respondenten vooral onderdelen van hun persoonlijke 
zingeving terug vinden in de kraakbeweging. Maar 
zoals we gezien hebben bestaat er toch ook een 
invloed van bijvoorbeeld anarchistisch ideeëngoed 
en de verhalen van de beweging die leiden tot een 
‘groter verhaal’ waarbinnen de kraakbeweging als 
beweging betekenis verleent aan de wereld en zin 
ontleent aan haar bestaan. Daarom is het goed om 
een globaal beeld te schetsen van het collectieve 
zingevingskader, om een idee te hebben in wat voor 
een veld van betekenissen het activisme voor de 
kraakbeweging zich manifesteert. 

Een overgroot deel van de respondenten heeft een 
wereldbeeld waarin het kapitalisme en de macht 
van het geld een grote rol spelen. Parallel daaraan 
of als gevolg daarvan wordt een toenemend indivi-
dualisme waargenomen. Binnen dit wereldbeeld zijn 
de scheve bezits- en machtsverhoudingen een groot 
thema. Het wekt geen verbazing dat misstanden in 
de woonsector daar binnen de kraakbeweging een 
belangrijk symbool voor zijn. Of het nu gaat om me-
galomane woningbouwcorporaties, speculanten of 
huisjesmelkers, de eigenaar van de gekraakte wo-
ning is vrijwel zonder uitzondering een representant 
van het kapitaal. Kraken wordt vaak gezien als een 
probaat middel om deze scheve verhoudingen tegen 
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te gaan. In mijn vooronderzoek kwamen veel respon-
denten voor die kraken op zich als een goed middel 
zagen om in de vorm van directe actie wat te doen 
tegen de scheve bezitsverhoudingen. In mijn eigen 
interviews komen ook wat meer indirecte vormen 
aan de orde zoals de strijd tegen vervreemding die 
met kapitalisme gepaard gaat, of het belang van een 
buurt die op basis van zelfsturing de macht terug in 
handen neemt. In dit wereldbeeld komen waarden 
als eerlijke verdeling van de welvaart, solidariteit en 
autonomie sterk naar voren als waarden waar voor 
gevochten moet worden. Bovendien is er een sterke 
nadruk op wonen als universeel mensenrecht; door-
dat het (in Amsterdam) vrijwel onmogelijk is om een 
betaalbare woning te vinden bestaat er volgens de 
respondenten het recht om een woning in gebruik 
te nemen van iemand die uit winstbejag een woning 
leeg laat staan. 

In dit (voor de gelegenheid overgesimplificeerde) 
wereldbeeld krijgt kraken zin doordat het een ma-
nier is om iets te doen aan het onrecht in de wereld, 
en aan de eigen onmogelijke woonsituatie die aan 
het kapitalistische systeem wordt toegeschreven. 
Het geeft aanwijzingen hoe te handelen richting het 
goede, aanwijzingen over wat kan werken, en een 
duidelijk kader waarbinnen zaken betekenis krijgen, 
bovendien verbindt het verschillende betekenissen 
tot een coherent kader, in die zin heeft het trekken 
van een levensbeschouwing1. Opvallend daarbij is 
bovendien dat in mijn interviews naar voren kwam 
dat de meeste krakers het kraken ook als een manier 
zien om de omgeving te laten zien wat er buiten de 
invloedssfeer van het kapitalisme mogelijk is, dat er 
alternatieven te vinden zijn voor de manier waarop de 
maatschappij vormgegeven is. Dit geeft het activisme 
voor de kraakbeweging een extra lading; het is niet 
alleen een manier om praktisch te werken aan een 
betere wereld, maar tevens om symbolisch aan an-
deren te laten zien dat een betere wereld mogelijk is. 
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1.
Hijmans, 1994

‘Ja... dat er dus een plek is waar mensen op een creatievere 

manier over het leven na kunnen denken. Dat ze geprikkeld 

worden om anders te denken en dat ze ja... en ze daardoor 

inspiratie te geven, en ook kracht te geven. Dat zijn wel 

allemaal dingen waar ik het voor doe.’ (Respondent D)

In die context heb ik het kraken in mijn codering wel 
eens beschreven als een poging om nieuwe zinge-
vingskaders te ontwikkelen waarin nieuwe waarden 
centraal staan of de oude opgepoetst worden. Hoewel 
ik het te ver vind gaan om te beweren dat krakers op 
zoek zijn naar een volledig nieuw zingevingskader (ze 
lijken vooralsnog voornamelijk andere accenten te 
willen leggen dan hun omgeving of bepaalde waarden 
consequenter door te willen trekken) moet het wel 
gezegd worden dat krakers in elk geval op zoek zijn 
naar manieren om het denken over wat belangrijk is 
in het leven wakker te schudden. 
Wanneer we het hebben over zingevingskaders dan 
vind ik het zelf vaak hulpvol om me in te denken dat 
een zingevingskader een horizon biedt waar we ons 
in ons leven op oriënteren. Die horizon biedt kaders 
waarbinnen we de wereld begrijpen, daar liggen de 
ultieme waarden waartegen we goed of kwaad af-
wegen, daar liggen ook onze persoonlijke doelen als 
een heilige graal te schitteren. Zo’n zingevingshori-
zon is in principe voor iedereen anders, het is een 
persoonlijke invulling van wat het leven waardevol 
maakt. Ze is echter voor een groot deel niet bewust 
gevormd; opvoeding, cultuur, belangrijke gebeurte-
nissen en persoonlijke overdenkingen kunnen allen 
bepalende invloed uitoefenen op de levensbeschou-
welijke skyline. Het lijkt er op dat mensen die zich 
veel inzetten voor de kraakbeweging zich voor een 
deel het collectieve zingevingskader van de kraakbe-
weging eigen maken. Dit betekent zeker niet dat hun 
eigen zingevingshorizon daarmee verdwijnt, veeleer 
komen daar oriëntatiepunten bij, bepaalde waardes 
worden opgewaardeerd en voor de meeste mensen 
verbreedt kraken de horizon waar het aankomt op 
begrip van de wereld en mogelijkheden om met de 
wereld om te gaan. Zeker gedurende een bepaalde 
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fase van het leven wordt kraken onderdeel van de 
doelen die de persoon zichzelf stelt. Ook gaan som-
mige mensen zichzelf zien als kraker, dit verschilt per 
persoon. In elk geval moet de persoonlijke zingeving 
zich gaan verhouden tot nieuwe elementen die in de 
kraakbeweging worden ontdekt. In navolging van 
Otto Duintjer1 kan in deze gevallen gezegd worden 
dat door kraken een bepaalde ‘manifestatie-ruimte’ 
van waarheid zich laat zien. Zij belicht de werke-
lijkheid op haar eigen manier en kleurt daarmee 
de subjectieve ervaring van de persoon. Dit opent 
een werkelijkheid waarin de wereld bekeken wordt 
volgens de ‘manifestatie-wijze’ die deze ruimte 
met zich meebrengt. Wat Mooren2 benoemt als 
de beïnvloeding van begripsstructuren binnen het 
zingevingsproces die leiden tot een verandering in 
wereldbeeld op levensbeschouwelijk niveau. In die 
zin is de opmerking ‘door kraken ging er een wereld 
voor mij open’ een goede beschrijving van wat er 
binnen een beweging kan gebeuren. Desgevraagd 
zegt één van mijn respondenten daarover:

‘Ja, dat denk ik zeker wel dat dat heel veel gebeurd is, 

vanaf begin af aan met Schijnheilig. Weet ik ook wel, dat 

dat gebeurd is, ik bedoel we hebben vanaf begin af aan 

contacten gehad met PvdA raadsleden en dingen, en daar 

zijn gewoon mensen van die letterlijk gewoon zijn gaan 

walgen, en nu ergens werken voor Wijksteunpunt Wonen 

en gewoon meehelpen bij Damoclashes of weet ik veel 

wat. Of bij Schijnheilig de bar willen draaien. Ja, zeker 

wel veel mensen gezien die.... daardoor toch een andere 

kijk hebben gehad.’ (Respondent A)

1. 
2002

2.
2009
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Zoals gezegd is dit onderzoek nog niet ‘af’ of ‘verzadigd’ 
in de zin dat uit de data een allesomvattende theorie 
kan worden gedestilleerd die een volledig antwoord 
geeft op de vraag hoe inzet voor de kraakbeweging 
zich verhoudt tot de persoonlijke zingeving van de 
personen die zich inzetten. Daarom is de term ‘ver-
volgonderzoek’ enigszins misleidend. Ik bedoel hier 
met ‘vervolgonderzoek’ de vragen die in het kader 
van dit onderzoek moeten leiden tot meer helderheid 
omtrent de tendensen die ik heb waargenomen, zodat 
dit onderzoek uiteindelijk kan leiden tot een volledige 
of verzadigde theorie. Ik heb in het vorige hoofdstuk 
aangegeven wat de contouren zijn van het antwoord 
op die vraag, ik dit hoofdstuk zal ik dus een aantal 
suggesties doen voor vervolgonderzoek.

6.

 VERVOLGONDERZOEk

Ten eerste wil ik duidelijk maken waar dit onderzoek 
op dit moment staat. Ik heb door het literatuuron-
derzoek duidelijk gekregen op wat voor manieren 
verschillende aspecten van zingeving een rol spelen 
binnen de kraakbeweging. Daardoor heb ik mijn eigen 
interviews kunnen beginnen met enkele conceptuele 
categorieën (mogelijke aspecten van zingeving die 
een rol spelen), naast de aspecten van zingeving 
van Mooren die als 'local concepts' fungeerden. Na 
een eerste ronde coderen naar aanleiding van deze 
conceptuele categorieën en 'local concepts' heb ik 
de kenmerken van deze categorieën vastgesteld en 
geanalyseerd. Daaruit is een tweede cluster concep-
tuele categorieën ontstaan waar ik mijn hypothesen 
op heb gebaseerd. Van dit tweede cluster concepten 
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hebben we enkele kenmerken kunnen vaststellen 
(bijv. dat de oorzaak voor wereldproblematiek door 
respondenten met een christelijke achtergrond 
eerder in de mens word gezocht, terwijl seculiere 
respondenten deze eerder in de systemen zoeken). 
Veel vragen blijven echter nog open met betrekking 
tot deze categorieën en het aantal respondenten is 
te laag om valide generalisaties te kunnen maken. Er 
zullen dus meer interviews moeten worden gedaan. 
Gezien het feit dat mijn onderzoeksgebied nog vrijwel 
geheel onontgonnen was heb ik de doelstelling van 
dit onderzoek ruim gehouden. Het moest een ex-
ploratief onderzoek worden. Hierdoor was vanaf het 
begin duidelijk dat de onderzoeksvraag nooit volledig 
beantwoord zou worden. Wel heb ik aan de hand van 
de tot nu toe gevonden concepten een uitgebreide 
lijst van vervolgvragen en categorieën samengesteld 
die in een verder verloop van dit onderzoek naar mijn 
mening zouden moeten worden onderscheiden (zie 
bijlagen: Conceptuele Categorieën > Concatnieuw.
doc). Aan de hand van deze lijst zouden volgens mij 
de vervolginterviews vorm moeten worden gegeven. 

Aan de hand van de observaties uit hoofdstuk 5 kun-
nen we onderscheiden wat de interessante onder-
zoeksgebieden zijn wanneer we ons de vraag stellen 
hoe verhoudt activisme voor de kraakbeweging zich 
tot de zingeving van personen die zich inzetten voor 
de kraakbeweging?
Laten we beginnen met een simpele constatering. 
Wanneer mensen zich inzetten voor de kraakbewe-
ging dan blijken er een aantal belangrijke aspecten 
van zingeving mee te spelen. Het heeft invloed op 
mensen hun wereldbeeld, hun leefregels, de normen 
en waarden waarop ze zich oriënteren, hun zelfbeeld, 
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de doelen die ze zichzelf stellen en het draagt in 
sterke mate bij aan hun gevoel voor verbondenheid. 
Bovendien biedt het de respondenten de dimensie 
van het transcendente, het onbekende, het hogere 
door te appelleren aan het heroïsche en het utopische. 
Een tweede belangrijke observatie is dat mensen die 
zich veel inzetten voor de kraakbeweging in deze 
beweging datgene gevonden hebben waarvan ze 
al langer vonden dat het in belangrijke mate zin gaf 
aan hun leven. Deze zinvolle aspecten van het leven 
lijken een soort ‘frame’ te vormen waarbinnen kraken 
wordt begrepen en betekenis krijgt, en de responden-
ten weten hun inzet voor de kraakbeweging binnen 
dit frame te plaatsen. Dit kan een bepaalde waarde 
zijn (bijvoorbeeld tolerantie of autonomie) maar ook 
een persoonlijk doel (een gemeenschap opbouwen, 
ongebonden leven). 

Dit sluit aan bij de derde observatie; dat inzet voor de 
kraakbeweging in belangrijke mate bijdraagt aan de 
ervaring van competentie. Dat gebeurt op tenminste 
drie niveaus. In de eerste plaats geven alle responden-
ten aan dat ze veel hebben geleerd in de beweging, 
dat ze op veel verschillende vlakken competent zijn 
geworden. Direct hiermee hangt een gevoel samen 
een waardevol onderdeel van een gemeenschap te 
zijn, om als persoon een zinvolle bijdrage te leveren 
aan een gemeenschap. In de tweede plaats hebben 
de mensen die zich inzetten voor de kraakbewe-
ging het idee dat hun inzet bijdraagt aan een betere 
wereld. Zowel in mijn vooronderzoek als in mijn 
eigen interviews kwam regelmatig het inzicht naar 
voren dat het verbeteren van de wereld ten eerste 
op lokaal niveau begint, en dat ieder mens zijn eigen 
kleine stukje van de wereld moet zien te verbeteren. 
Krakers zien hun ‘kleine’ bijdrage aan de wereld dus 
over het algemeen als zeer zinvol. Op existentieel 
niveau kan worden gezegd dat de ervaring invloed 
te hebben op de leefomgeving, als verzet tegen het 
idee een speelbal van het lot te zijn, een absolute 
voorwaarde is voor zingeving. 
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Dat krakers het belangrijk vinden om een bijdrage te 
leveren aan een betere wereld is de vierde observatie 
die ik hier wil noemen. Dit lijkt misschien niet zo’n 
bijzondere observatie, men mag er van uit gaan dat 
de meeste mensen het belangrijk vinden om iets bij 
te dragen aan een betere wereld. Maar bij krakers 
lijkt er vaak sprake van een sterke innerlijke drijfveer, 
een ‘moeten’. Deze drijfveer lijkt in aanleg al aanwe-
zig te zijn voordat krakers met kraken in aanraking 
komen.In die zin blijkt de inzet voor het kraken de 
invulling van een diep gevoelde morele plicht. Het 
is daarom niet verbazend dat krakers zich vaak ook 
over veel andere maatschappelijke problemen druk 
blijken te maken. Saskia Poldervaart1 heeft in dat 
verband wel eens gesproken van de ‘paraplufunctie’ 
van de kraakbeweging; de kraakbeweging behuist 
talrijke actiegroepjes tegen een breed pallet aan 
maatschappelijke misstanden. Krakers hebben dus 
duidelijk het gevoel dat er van alles mis is met de 
wereld. Het lijkt er op dat krakers met een seculiere 
achtergrond die misstanden eerder toeschrijven aan 
fouten in ‘het systeem’, de manier waarop de wereld 
is georganiseerd, terwijl krakers met een religieuze 
achtergrond de oorzaken eerder zoeken in het falen 
van de mens zelf. 
Als laatste wil ik de observatie delen dat wanneer 
personen zich inzetten voor de kraakbeweging hun 
persoonlijke zingeving zich altijd zal verhouden tot 
het collectieve zingevingskader dat de kraakbeweging 
door de jaren heen heeft opgebouwd. Zoals Justus 
Uitermark2 heeft laten zien is dat geen statisch kader, 
er zijn fluctuaties te herkennen in de maatschappe-
lijke positionering per kraakgroep, per situatie en per 
periode, maar zoals ik hierboven heb laten zien zijn 
er zeker vaste punten waarop dit zingevingskader 
zich oriënteert. In die zin kunnen we zeggen dat de 
verhouding van het activisme voor de kraakbeweging 
ten opzichte van de persoonlijke zingeving ook een 
vraag is naar de mate van horizonversmelting van 
de persoon met de collectieve zingevingshorizon 
van de beweging.

1.
2002

2.
2004
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Theorieën willen verklaren. In het geval van dit on-
derzoek willen we verklaren hoe de inzet voor de 
kraakbeweging beïnvloed wordt door processen van 
zingeving, en hoe processen van zingeving beïnvloed 
worden door de inzet voor de kraakbeweging. 
Om met het eerste te beginnen; wat is de invloed 
van zingeving op de inzet voor de kraakbeweging? 
Ten eerste speelt het volgens mij mee bij de motiva-

tie van mensen om actief te worden. In mijn onderzoek 
komt naar voren dat krakers mensen zijn die een 
bepaalde maatschappelijke betrokkenheid hebben, 
vaak meegekregen vanuit hun opvoeding. Vanuit 
dit gevoel worden mensen aangesproken door de 
kraakbeweging als zijnde een zeer activistisch inge-
stelde beweging. Ook ‘herkennen’ mensen bepaalde 
belangrijke waarden, doelen of overtuigingen in de 
beweging. Bovendien heeft de kraakbeweging een 
aantrekkingskracht die appelleert aan de menselijke 
behoefte aan het transcendente, het overstijgende 
dat de mens buiten de kaders van het dagelijkse 
plaatst en opneemt in een doel van hogere orde. Dit 
manifesteert zich als een gerichtheid op het hero-
ische of het utopische. Daarnaast lijkt de menselijke 
behoefte aan verbondenheid een rol te spelen wan-
neer mensen actief worden voor de kraakbeweging. 
Op zich is dit proces niet exclusief verbonden met de 
kraakbeweging, mensen sluiten zich aan bij heel veel 
verschillende soorten clubjes vanwege ‘gezelligheid’. 
Ik heb echter wel de indruk dat de verbondenheid 
sterker ervaren wordt binnen de kraakbeweging door 
een combinatie van enigszins buiten de maatschappij 
staan, het ondergaan van heftige ervaringen, het feit 
dat het eigen wonen op het spel staat en de nadruk 
die binnen de beweging op solidariteit wordt gelegd. 
Dit zijn echter vooral speculaties, en dus interessant 
voor vervolgonderzoek. 
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Bovendien lijken processen van zingeving de verbinding 

met de beweging ook te versterken als mensen eenmaal 
actief zijn binnen de beweging. Dit komt volgens mij 
vooral terug in de ervaring van competentie zoals 
ik die heb omschreven op drie niveaus: toenemend 
zelfvertrouwen en het gevoel zinvol bezig te zijn door 
het hebben van een functie in een gemeenschap, het 
beantwoorden aan het gevoel ‘iets te moeten doen 
voor de wereld’ door een bijdrage te leveren aan het 
oplossen van een maatschappelijk probleem of zelfs 
de wereldproblematiek en op meer existentieel niveau 
het gevoel grip te hebben op het bestaan, het leven 
zelf vorm te geven en geen speelbal te zijn van het lot. 
Schematisch ziet dit er zo uit:

Aspecten van  
zingeving:

Invloed van zingeving op: 

Actief worden binnen de kraakbeweging Actief zijn binnen de kraakbeweging

Wereldbeeld Voorafgaande wereldbeeld speelt een rol, 
zet aan tot

Integreert persoonlijk met collectief 
wereldbeeld

Begripsstructuren Mensen ‘herkennen’ hun eigen zingeving in 
de kraakbeweging

Er ging een wereld voor me open’- ervaring

Doelen Mensen willen ‘iets doen voor deze wereld’ Persoonlijke en collectieve doelen worden 
geïntegreerd

Moraal/Ethiek De overtuiging dat een goed mens zich 
inzet voor de wereld

Resulteren in het gevoel ‘het goede’ te doen

Competentie De mens zoekt een plek om waardevol te 
kunnen zijn

Draagt bij aan een gevoel waardevol te zijn

Handelingsnoties Kraken lijkt een goede manier om onrecht 
tegen te gaan

Verbind verschillende nieuwe handelingsnoties

Verbondenheid Mensen worden aangetrokken door de 
gezelligheid

Verbondenheid word als waardevol ervaren in 
het leven

Transcendentie Appelleert aan het hogere, heilige, 
heroïsche, utopische

Geeft aan de inzet een ‘hoger doel’

De omgekeerde vraag moet natuurlijk ook gesteld 
worden: wat doet de inzet voor de kraakbeweging met 
de zingeving van mensen die zich inzetten? 
Vaak wordt het wereldbeeld van krakers veranderd, 
versterkt of uitgebreid wanneer ze zich binnen de 
kraakbeweging begeven, wat er vaak toe leidt dat 
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het nog duidelijker wordt waarom de inzet voor de 
kraakbeweging zinvol is. De kraakbeweging heeft 
ook een collectief zingevingskader waarin bepaalde 
‘hypergoods’ liggen, een soort ‘sacred cosmos’ waar 
bepaalde waarden en doelen een soort heilige status 
hebben en dus als extra bron van zin kunnen gaan 
fungeren. In die zin kunnen we zeggen dat er een vorm 
van horizonversmelting plaatsvindt. Zoals gezegd ver-
sterkt het mensen hun gevoel voor competentie op de 
drie genoemde niveaus. In sommige gevallen wordt 
kraken een onderdeel van het levensperspectief van 
de persoon, echter lang niet altijd. Het zou interessant 
kunnen zijn om te onderzoeken wat hier de redenen 
voor zijn. Verder blijkt uit mijn onderzoek dat er ver-
schillende effecten zijn op zelfbeeld en identiteit, twee 
respondenten zien zichzelf duidelijk als kraker, maar 
drie ook totaal niet. Het zou dus interessant zijn om 
te onderzoeken waar en waarom de verschillen zich 
voordoen.

Wat is het effect van inzet voor  
de kraakbeweging op:

Wereldbeeld/begrippstructuren
/begrijpelijkheid

Uitbreiding/versterking/verandering wereldbeeld/begripsstructuren

Levensperspectief/Doelen Soms versmelting doelen, de beweging word soms een onderdeel 
van het levensperspectief

Mensbeeld/Zelfbeeld/Zelfvertrouwen Toename zelfvertrouwen, soms word het zelfbeeld van kraker-zijn 
ontwikkeld

Moraal/Ethiek/Normen/Waarden Legt accenten in de morele oriëntatie, bevredigd een gevoel van 
gemoedsrust

Levensregels/handelingsnoties/competentie Sterke uitbreiding handelingsnoties en gevoel voor competentie

Verbondenheid Vergroot het gevoel van verbondenheid, vooral met eigen 
kraakgroep

Transcendentie Bied een nieuwe horizon van ultieme zingeving, noties van heroïsch 
leven en uitzicht op Utopia

Bovenstaande schema’s zouden een eerste aanzet 
kunnen zijn tot theorievorming rondom zingeving bij 
krakers. Ze geven slechts een oppervlakkige schema-
tische weergave van de complexiteit van de processen 
van zingeving die ik heb geprobeerd weer te geven in 
de voorgaande hoofdstukken, maar kunnen wel dienen 
als een oriëntatiekader bij vervolgonderzoek. 



98     Kraken gaat door! Maar waarom?

A.
Melucci kent drie kenmerken toe aan de menselijke 
identiteit. Ten eerste permanentie van subject, het 
subject wordt als permanent in de tijd ervaren. Ten 
tweede eenheid van het subject, het subject wordt 
als een samenhangend geheel ervaren, en ten derde 
de relatie tussen deze twee die dusdanig is dat zij 
als gelijk worden beschouwd. Wanneer we over de 
identiteit van een persoon of groep spreken worden 
deze drie kenmerken altijd onderscheiden om over 
een identiteit te kunnen spreken. Al deze kenmerken 
moeten echter door een ander bevestigd worden. 
Psychologisch onderzoek bij bijvoorbeeld jonge 
kinderen toont aan dat de ontwikkeling van de iden-
titeit begint bij het onderscheid tussen het ik en de 
ander. In vroegere maatschappijen bestonden voor 
die ‘ander’ mythische figuren of goden die buiten de 
directe leefwereld van het individu stonden, in de 
moderne maatschappij wordt de ‘ander’ gevonden 
binnen de maatschappij. In het moderne ‘gevecht’ 
om identiteit zoekt het moderne individu solidariteit 
bij anderen die hem of haar kunnen helpen om de 
identiteit te kunnen bevestigen. Dat gebeurt onder 
andere door aan te sluiten bij een groep die al een 
duidelijke identiteit draagt. Melucci zegt daarover: 
‘The foundations of identity in traditional societies were 

always metasocial; they lay in the mythical time of origin 

or coincided with the holy figure of the chief. The desacra-

lization of the roots of identity has relocated the sources 

of identification processes inside the society itself, within 

the networks of associative human action.’1 Volgens hem 
wordt de menselijke identiteit versterkt wanneer we 
ons in groepen begeven. Groepen helpen om onze 
daden als betekenisvol te ervaren en bevestigen 
ons in onze behoefte onszelf te definiëren. Daarmee 
laat Melucci zien dat de menselijke identiteit zich 
altijd in een paradox bevindt, zij is het proces van 
zelf-definiëring dat slechts plaats kan vinden in een 
sociale context, door anderen. De mens heeft vol-
gens Melucci dus behoefte aan ‘auto-identification’ 
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(zelfbevestiging) en hetro-identification (erkenning), 
een onderscheid dat sterk doet denken aan het 
onderscheid tussen de behoefte aan ‘agency’ (zelf 
controle hebben) en ‘communion’ (met-de-ander zijn, 
verbinding) van Hermans & Hermans1. Doordat beide 
verlangens zich slechts binnen sociale relaties kun-
nen manifesteren is onze identiteit afhankelijk van het 
leven met anderen. Melucci: ‘Participation in forms of 

collective mobilization or in social movements, involve-

ment in modes of cultural innovation, voluntary action 

inspired by altruism- all these are grounded in the need 

for securing our identity and facilitate it’s satisfaction.’2 
In Melucci’s gedachtengoed is de constructie van 
de moderne identiteit dus een proces waarin zowel 
de behoefte aan zelfbevestiging als erkenning een 
rol spelen. Beiden kunnen beschouwd worden als 
belangrijke bronnen van zin voor mensen. Vooral de 
behoefte aan erkenning uit zich in een sterke drang 
naar verbondenheid.

B.
Over de menselijke behoefte om bij een groep te 
behoren is al veel geschreven. Één van de meest 
uitgebreide en verhandelingen daarover is geschre-
ven door Baumeister en Leary3 die in een uitgebreid 
artikel de hypothese verdedigen dat ‘the need to 
belong’ een fundamenteel menselijke behoefte is die 
universeel in mensen aanwezig is en een belangrijke 
drijfveer vormt voor menselijke handelingen. Maar 
ook verschillende narratieve psychologen wijzen 
op de menselijke behoefte aan ‘communion’4, maar 
ook bijvoorbeeld de beroemde pyramide van Maslow 
heeft als één van de ‘basic needs’ de behoefte aan 
‘love and belonging’.
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