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~ 
Silvia Federici 

 

Ons perspectief is dat van de gewone mensen op 

deze planeet: mensen met lichamen, behoeften, ver-

langens, waarvan de meest wezenlijke traditie die 

is van samenwerking m.b.t. het voortbrengen en in 

stand houden van het leven; en toch hebben ze het 

moeten doen onder omstandigheden van lijden en 

gescheiden van elkaar, van de natuur en van de 

gemeenschappelijke rijkdom die we generaties 

lang hebben voortgebracht.  

(The Emergency Exit Collective, The Great Eight 

Masters and the Six Billion 

Commoners, Bristol, 1 mei 2008) 

 

De manier waarop zowel de subsistentie-arbeid van vrouwen als de bijdrage van de commons aan het concrete 

voortbestaan van de lokale bevolking onzichtbaar zijn gemaakt, door ze te idealiseren, is niet alleen vergelijk-

baar maar heeft dezelfde wortels … Op een bepaalde manier worden vrouwen behandeld als commons en com-

mons als vrouwen (Maria Mies en Veronika Bennholdt-Thomsen, The Subsistence Perspective: Beyond the 

Globalized Economy, Londen: Zed Books, 1999). 

 

Reproductie gaat vooraf aan sociale productie. Raak de vrouwen aan en je zult op een rots stuiten (Peter Li-

nebaugh, The Magna Carta Manifesto, University of California Press, 2008) 

 

INTRODUCTIE: WAAROM COMMONS? 

 

Op z’n minst sinds de Zapatistas de zócalo (a) in San Cristobal de las Casas overnamen, op 31 december 

1993, om te protesteren tegen de wetgeving die de ejido gronden (b) van Mexico ophief, heeft het con-

cept van ‘de commons’ aan populariteit gewonnen onder radicaal-links, internationaal en in de VS en 

manifesteert het zich als een basis waarop anarchisten, marxisten, socialisten, ecologen en eco-

feministen naar elkaar toegroeien (1).  

 

Er zijn belangrijke redenen waarom dit schijnbaar archaïsche idee in het centrum van de politieke dis-

cussie van hedendaagse sociale bewegingen terecht is gekomen. M.n. twee springen er in het oog. Aan 

de ene kant is er de ondergang van het staatsmodel van de revolutie dat decennia lang de inspanningen 

van radicale bewegingen om een alternatief voor het kapitalisme op te bouwen heeft ondermijnd. Aan 

de andere kant heeft de neoliberale poging om elke vorm van leven en kennis ondergeschikt te maken 

aan de logica van de markt ons bewustzijn doen toenemen over het gevaar om te leven in een wereld 
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waarin we geen toegang meer hebben tot de zeeën, bomen, dieren en onze medeschepselen anders dan 

via monetaire relaties. De ‘nieuwe enclosures’ hebben ook een wereld zichtbaar gemaakt van gemeen-

schappelijke bezittingen en verhoudingen die door velen als uitgestorven werden beschouwd of niet op 

waarde werden geschat totdat ze door privatisering werden bedreigd (2). Ironisch genoeg hebben de 

nieuwe enclosures laten zien dat niet alleen het gemeenschappelijke niet is verdwenen maar dat er ook 

steeds opnieuw nieuwe vormen van sociale coöperatie worden voortgebracht, ook in levensdomeinen 

waar niemand voorheen bestond, zoals bijvoorbeeld het internet.   

 

Het idee van de commons biedt in deze context een logisch en historisch alternatief voor zowel het 

staats- en het private eigendom als voor de staat en de markt. Het stelt ons in staat om de fictie te ont-

zenuwen dat beide eigendomsvormen elkaar wederzijds uitsluiten, maar ook  dat onze politieke moge-

lijkheden in die zin uitgeput zouden zijn. Het heeft ook ideologisch gefunctioneerd als een verenigend 

concept die vooruitloopt op de coöperatieve samenleving die radicaal-links tracht te creëren. Deson-

danks is er sprake van tweeslachtigheden en aanzienlijke verschillen m.b.t. de interpretaties van dit 

concept die we moeten ophelderen als we het principe van de commons willen omzetten in een samen-

hangend politiek project (3).  

 

Waardoor, bijvoorbeeld, wordt een common gevormd? We hebben commons als water, land, lucht, di-

gitale commons; onze verworven rechten (bijvoorbeeld de AOW) worden vaak gedefinieerd als com-

mons, net als talen, bibliotheken en de collectieve producten van vroegere culturen. Maar zijn al deze 

commons, bekeken vanuit hun politiek potentieel, gelijk aan elkaar? Zijn ze onderling uitwisselbaar? 

En hoe zorgen we er voor dat ze geen eenheid projecteren die nog moet worden opgebouwd? En moeten 

we ten slotte spreken over ‘commons’ in het meervoud of  ‘de common’, zoals autonoom-marxisten 

voorstellen, waarmee dit concept in hun ogen de karakteristieke sociale verhoudingen van de dominan-

te productievorm in het post-fordistische tijdperk aanduidt? 

 

Met deze vragen in het achterhoofd kijk ik in dit essay naar de politiek van de commons vanuit een fe-

ministisch perspectief waarbij “feministisch” verwijst naar een standpunt gevormd door de strijd tegen 

seksuele discriminatie en om de reproductieve arbeid, wat – om Linebaughs opmerking hierboven te 

parafraseren – de rots is waarop de samenleving is gebouwd en waaraan ieder model van sociale organi-

satie moet worden getoetst. Deze ingreep is in mijn ogen noodzakelijk om deze politiek zodoende beter 

te kunnen definiëren en te verduidelijken onder welke voorwaarden het principe van de common/s het 

fundament kan worden van een anti-kapitalistisch programma. Twee overwegingen zijn daarbij van 

bijzonder belang.  

 

MONDIALE COMMONS, WERELDBANK COMMONS 

 

Ten eerste hebben, op z’n minst sinds begin jaren ’90, de Wereldbank en de VN zich de taal m.b.t. de 

commons toegeëigend en deze in dienst gesteld van de privatisering. Onder het mom van de bescher-

ming van de biodiversiteit en het behoud van de mondiale commons heeft de Bank regenwouden veran-

derd in ecologische reservaten, heeft het de bevolking verdreven die er eeuwenlang van hebben kunnen 

leven en er tegelijkertijd voor gezorgd dat degenen die er voor kunnen betalen er toegang toe krijgen, 

bijvoorbeeld d.m.v. ecotoerisme (4). Op haar beurt hebben de VN de internationale wetgeving inzake 

de toegang tot de oceanen herzien op een manier die regeringen in staat stelt om het gebruik van het 
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zeewater te concentreren in minder handen, opnieuw uit naam van het behoud van gemeenschappelijk 

erfgoed van de mensheid (5).  

 

De Wereldbank en de VN staan niet alleen in hun aanpassing van het idee van de commons voor 

marktbelangen. Inspelend op verschillende motivaties is een herwaardering van de commons trendy 

geworden onder mainstream economen en kapitalistische planners, getuige de groeiende academische 

literatuur er over en aanverwante onderwerpen als: sociaal kapitaal, gift-economieën en altruïsme. Ge-

tuige ook de officiële erkenning van deze trend door de toekenning van de Nobelprijs voor de economie 

in 2009 aan een van de toonaangevende vertegenwoordigers op dit gebied, de politicoloog Elinor 

Ostrom (6).  

 

Projectmanagers en beleidsmakers hebben ont-

dekt dat onder de juiste omstandigheden een 

collectief beheer van natuurlijke hulpbronnen 

efficiënter kan zijn en minder vatbaar voor con-

flicten dan privatisering, en dat commons zelfs 

heel goed voor de markt kunnen produceren 

(7). Ze hebben ook erkend, tot in het extreme, 

dat de commodificatie van de sociale verhou-

dingen zelfvernietigende gevolgen heeft. De uit-

breiding van de warenvorm naar elke uithoek 

van de sociale fabriek, zoals gepromoot door 

het neoliberalisme, is de ideale grens voor de 

kapitalistische ideologen, maar vanuit het per-

spectief van de reproductie van het kapitalistische systeem op de lange termijn is het een project dat 

niet alleen onuitvoerbaar is maar ook ongewenst. De kapitalistische accumulatie is structureel afhanke-

lijk van de vrije toe-eigening van immense hoeveelheden arbeid en hulpbronnen die zich voordoen als 

extern aan de markt, zoals de onbetaalde huishoudelijke arbeid die door vrouwen wordt verricht, en 

waar de werkgevers op rekenen voor wat betreft de reproductie van de beroepsbevolking.  

 

Het is geen toeval dat al lang voor de meltdown van Wall Street verschillende economen en sociale the-

oretici waarschuwden dat de vermarkting van alle domeinen van het leven nadelig is voor het goed 

functioneren van de markt omdat markten ook, zo wordt geredeneerd, afhankelijk zijn van het bestaan 

van non-monetaire verhoudingen zoals vertrouwen en het doen van schenkingen (8). Kortom, het kapi-

taal leert van de deugden van het algemeen belang. Zelfs de Economist, dat al meer dan 150 jaar hét 

orgaan is van de kapitalistische vrije markt economie, sloot zich op 31-7-2008 voorzichtig aan bij het 

koor.  

 

De economie van de “nieuwe commons” – zo schreef de krant – staat nog in de kinderschoenen. Het is nog 

te vroeg om op zijn hypotheses te vertrouwen. Maar het kan toch een nuttige manier van denken blijken te zijn 

over problemen als het beheer van het internet, intellectueel eigendom of internationale vervuiling, waarbij de 

beleidsmakers alle hulp kunnen gebruiken die ze kunnen krijgen. 
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We moeten daarom erg oppassen dat we het discours over de commons niet op dusdanige wijze bewer-

ken dat het de door crises geteisterde kapitalistische klasse weer nieuw leven inblaast en zich bijvoor-

beeld voordoet als de hoeder van het milieu op de planeet.  

 

WELKE COMMONS? 

 

Terwijl de internationale instituties geleerd hebben om de commons functioneel te maken t.o.v. de 

markt, is een tweede vraag die we onszelf moeten stellen, namelijk hoe de commons een basis voor een 

niet-kapitalistische economie zouden kunnen vormen, nog steeds niet beantwoord. Van het werk van 

Peter Linebaugh, m.n. The Magna Carta Manifesto (2008), hebben we geleerd dat commons de rode 

draad zijn die de geschiedenis van de klassenstrijd met onze tijd verbindt en inderdaad de strijd om de 

commons vindt overal om ons heen plaats. De inwoners van de staat Maine in de VS vechten voor het 

behoud en de toegang tot hun visgronden die bedreigd worden door de vissersvloten van grote onderne-

mingen; bewoners van de Appalachen organiseren zich om hun bergen te beschermen tegen dagbouw 

(c); open source- en free software-bewegingen verzetten zich tegen de commodificering van kennis en 

openen nieuwe ruimtes voor communicatie en samenwerking. Verder zijn er nog vele commoning-

activiteiten en gemeenschappen die door mensen in Noord-Amerika zijn voortgebracht en die beschre-

ven zijn door Chris Carlsson in zijn boek Nowtopia (2007). Zoals Carlsson laat zien is er veel creativiteit 

gestoken in de productie van “virtuele commons” en vormen van gemeenschappelijkheid die gedijen 

buiten het zicht van de geld/markt economie.  

 

Heel belangrijk is het creëren van stedelijke tuinen geweest die zich in de jaren ’80 en ’90 door het hele 

land hebben verspreid, meestal dankzij initiatieven van migrantengemeenschappen uit Afrika, de Cara-

ïben en het zuiden van de VS. Hun betekenis kan niet worden overschat. Stadstuinen hebben de weg 
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geopend naar een proces van ‘rurbanisatie’ (d) dat onmisbaar is als we grip willen krijgen op onze voed-

selproductie, onze leefomgeving willen veranderen en in ons levensonderhoud willen voorzien. De tui-

nen zijn veel meer dan een bron van voedselzekerheid: Ze zijn centra van maatschappelijkheid, produc-

tie van kennis en culturele en intergenerationele uitwisseling. Stadstuinen “versterken de cohesie van 

de gemeenschap” schrijft Margarita Fernandez (2003) over de tuinen in New York, als zijnde plaatsen 

waar mensen bij elkaar komen, niet alleen om de grond te bewerken, maar ook om te kaarten, bruilof-

ten te vieren en babyshowers en verjaardagsfeesten te organiseren (9). Sommige tuinen werken samen 

met lokale scholen die de kinderen naschoolse milieueducatie aanbieden. Niet in de laatste plaats zijn 

de tuinen “een medium voor het doorgeven van en kennismaken met diverse culturele praktijken” zo-

dat Afrikaanse groente en landbouwpraktijken zich bijvoorbeeld mixen met die van de Caraïben (ibid.).  

 

Maar het belangrijkste kenmerk van de stadstuinen is toch dat ze  produceren voor consumptie in de 

wijk en niet voor commerciële doeleinden. Dit onderscheidt hen van andere reproductieve commons die 

ofwel produceren voor de markt, zoals de visserij aan de “Kreeft-kust” van Maine (10), of op de markt 

worden verkregen, zoals de Land-Trusts (e), die natuurgebieden beschermen. Het probleem is echter 

dat de stadstuinen spontane initiatieven vanaf de basis zijn gebleven en er zijn weinig pogingen ge-

weest van bewegingen in de VS om ze uit te breiden en om van toegang tot het land een speerpunt in de 

strijd te maken. Links heeft over het geheel genomen niet de vraag gesteld hoe de vele zich profilerende 

commons bij elkaar zijn te brengen, hoe ze verdedigd, ontwikkeld en bevochten kunnen worden, zodat 

ze een samenhangend geheel kunnen en een basis kunnen vormen voor een nieuwe productiewijze.  

 

Een uitzondering vormt de theorie die door Antonio Negri en Michael Hardt wordt aangedragen in 

Empire (2000), Multitude (2004) en recentelijk Commonwealth (2009), waarin wordt betoogd dat een sa-

menleving gebaseerd op het principe van “de common” zich al aan het ontwikkelen is vanuit de informa-

tisering en “cognitivisering” van de productie. Volgens deze theorie wordt er, naarmate de productie 

steeds meer transformeert in via het internet georganiseerde productie van kennis, cultuur en subjecti-

viteit, een gemeenschappelijke ruimte en rijkdom gecreëerd, die zich onttrekt aan het probleem van het 
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definiëren van regels van in- en uitsluiting. Omdat de beschikbare middelen op het internet zich door 

de toegang en het gebruik vermenigvuldigen i.p.v. verminderen. Dat wijst dus op de mogelijkheid van 

een samenleving gebaseerd op overvloed – voor de “multitude” resteert er dan nog één hindernis: hoe 

voorkom je de kapitalistische onteigening van de geproduceerde rijkdom.  

 

Het aantrekkelijke van deze theorie is dat het de ontwikkeling van het “gemeenschappelijke” niet 

scheidt van de organisatie van de arbeid en de productie, maar deze als immanent daaraan opvat. De 

beperktheid van deze visie op de common is dat het de arbeid van een minderheid, die vaardigheden 

bezit die niet beschikbaar zijn voor het grootste deel van de wereldbevolking, tot iets absoluut verheft. 

Het negeert ook dat deze arbeid waren produceert voor de markt en ziet over het hoofd dat online com-

municatie/productie afhankelijk is van economische activiteiten – mijnbouw, de productie van micro-

chips en de winning van zeldzame aardmetalen – die, zoals ze nu georganiseerd zijn, zowel op sociaal als 

op ecologisch gebeid extreem destructief zijn (11). Door de nadruk te leggen op kennis en informatie 

gaat deze theorie bovendien het vraagstuk van de reproductie van het dagelijkse leven uit de weg. Dit 

geldt echter ook voor het discours over de commons in het algemeen, die zich meestal bezig houdt met 

de formele bestaansvoorwaarden van de commons en veel minder met de materiële vereisten voor de 

ontwikkeling van een op de commons gebaseerde economie die ons in staat stelt om het hoofd te bieden 

aan de afhankelijkheid van de loonarbeid en de onderwerping aan de kapitalistische verhoudingen.  

 

VROUWEN EN DE COMMONS 

 

Het is deze context waarin een feministisch perspectief op de commons belangrijk is. Het begint met 

het besef dat vrouwen, als de primaire subjecten van de reproductieve arbeid, historisch en in onze tijd, 

meer dan mannen afhankelijk zijn geweest van de toegang tot gemeenschappelijke natuurlijke hulp-

bronnen, dat ze het meest benadeeld worden door hun privatisering en daarom het meest betrokken 

zijn bij de verdediging ervan. Zoals ik schreef in Caliban and the Witch (2004), bevonden vrouwen zich 

in de eerste fase van de kapitalistische ontwikkeling in de voorhoede van de strijd tegen de enclosures 

zowel in Engeland als in de Nieuwe Wereld en ze waren de felste verdedigers van de gemeenschappelij-

ke culturen die de Europese kolonisering trachtte te vernietigen. Toen de Spaanse conquistadores hun 

dorpen veroverden vluchtten vrouwen het hooggebergte in waar ze opnieuw vormen van collectief le-

ven ontwikkelden die voortbestaan tot op de dag van vandaag. Het is niet verbazingwekkend dat de 

zestiende en de zeventiende eeuw het decor waren van de meest gewelddadige aanval op vrouwen in de 

wereldgeschiedenis: de vervolging van vrouwen als heksen. Vandaag de dag, tegen de achtergrond van 

een nieuw proces van primitieve accumulatie, zijn vrouwen de belangrijkste sociale kracht die een com-

plete commercialisering van de natuur in de weg staan en een niet-kapitalistisch gebruik van het land 

en een op subsistentie gerichte landbouw ondersteunen. Vrouwen zijn de subsistentieboeren van de we-

reld. In Afrika produceren ze 80% van het voedsel dat de mensen consumeren, ondanks de pogingen 

van de Wereldbank en andere instanties om ze te bewegen tot cash crop productie (f) over te gaan. In de 

jaren ’90, geconfronteerd met stijgende voedselprijzen, hebben ze zich stukken grond toegeëigend gele-

gen in openbaar land en mais, bonen en cassave geplant “langs de kant van de weg … in parken, langs 

spoorlijnen..”. Daarmee veranderden ze het panorama van de Afrikaanse steden en braken al doende de 

scheiding tussen stad en land af (12). In India, de Filippijnen en in heel Latijns-Amerika hebben vrou-

wen opnieuw bomen geplant in verwaarloosde bossen. Sloegen ze de handen ineen om houthakkers te 
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verjagen, organiseerden ze blokkades om mijnbouwactiviteiten en de bouw van dammen te verhinde-

ren en voerden ze de opstand aan tegen de privatisering van water (13).  

 

Een ander aspect van de strijd van vrouwen voor directe toegang tot reproductiemiddelen is de vor-

ming geweest in de hele derde wereld, van Cambodja tot Senegal, van krediet-genootschappen die func-

tioneren als geld-commons (Podlashuc, 2009). In Afrika worden ze tontines genoemd: autonome door 

vrouwen opgerichte banksystemen in zelfbe-

heer die geld verstrekken aan personen of groe-

pen die geen toegang hebben tot banken en die 

puur functioneren op basis van vertrouwen. 

Hierin verschillen ze volkomen van de micro-

kredietsystemen die door de Wereldbank wor-

den gepromoot en die functioneren op basis van 

wederzijdse controle en schaamte. In extreme 

gevallen (bijv. in Niger) leidt dat tot het open-

lijk tentoonstellen van foto’s van vrouwen die 

hun leningen niet terugbetaald hebben waar-

door sommige vrouwen zelfs tot zelfmoord zijn 

gedreven (14).  

 

Vrouwen zetten zich in om de reproductieve arbeid te collectiviseren om zo de reproductiekosten te ver-

lagen en elkaar te beschermen tegen armoede, staatsgeweld en het geweld van individuele mannen. Een 

bijzonder mooi voorbeeld is dat van de ollas communes (gemeenschappelijke kookpotten), opgericht 

door vrouwen in Chili en Peru in de jaren ’80, nadat het als gevolg van hoge inflatie onmogelijk was om 

nog individueel inkopen te doen (15). Deze praktijken zijn, net als het toe-eigenen van land of de vor-

ming van de tontines, een uitdrukking van een wereld waarin gemeenschappelijke bindingen nog steeds 

sterk zijn. Maar het zou een vergissing zijn ze te beschouwen als iets pre-politieks, “natuurlijks” of ge-

woon een product van “traditie”.  

 

Na herhaalde stadia van kolonisatie bestaan de natuur en tradities in een bepaalde delen van de wereld 

niet meer, behalve daar waar mensen er voor gevochten hebben om ze te behouden en ze opnieuw uit te 

vinden. Zoals Leo Podlashuc heeft opgemerkt in “Saving Women: Saving the Commons,” leidt het basis-

communalisme van vrouwen vandaag de dag tot de productie van een nieuwe realiteit, het geeft vorm 

aan een collectieve identiteit, het vormt een tegenmacht thuis en in de gemeenschap en opent een pro-

ces van zelfvalorisatie en zelfbeschikking van waaruit we veel kunnen leren.  

 

De eerste les die we uit deze strijd kunnen trekken is dat de ‘vergemeenschappelijking’ (commoning) 

van de materiële reproductiemiddelen het primaire mechanisme is waarmee een collectief belang en on-

derlinge verbindingen worden gecreëerd. Het is ook de eerste linie van verzet tegen een leven in slaver-

nij en dé voorwaarde voor het creëren van autonome ruimtes die van binnenuit de houdgreep van het 

kapitalisme op ons leven ondermijnen. Ongetwijfeld zijn de ervaringen die ik heb beschreven modellen 

die niet over te planten zijn. Voor ons in Noord-Amerika, moet het terugveroveren en de vergemeen-

schappelijking van de reproductiemiddelen noodzakelijkerwijs andere vormen aannemen. Maar ook 

hier, door het bundelen van onze middelen en het weer toe-eigenen van de rijkdom die we hebben ge-
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produceerd, kunnen we een begin maken met het ontkoppelen van onze reproductie van de warenstro-

men die, door de wereldmarkt, verantwoordelijk zijn voor de onteigening van miljoenen mensen over 

de hele wereld. We kunnen beginnen ons levensonderhoud los te maken, niet alleen van de wereld-

markt, maar ook van de oorlogsmachine en het gevangenissysteem waar de Amerikaanse economie nu 

afhankelijk van is. Niet in de laatste plaats kunnen we verder gaan dan de abstracte solidariteit die zo 

vaak kenmerkend is voor de verhoudingen in de beweging, die grenzen stelt aan onze inzet, aan ons 

vermogen om vol te houden en aan de risico’s die we bereid zijn te nemen.  

 

In een land waar het privé-eigendom wordt verdedigd door het grootste wapenarsenaal ter wereld en 

waar drie eeuwen slavernij diepgaande verdeeldheid heeft geproduceerd in het sociale lichaam, kan de 

herschepping van de common/s alleen maar een formidabele opgave zijn die slechts kan worden vol-

bracht door een langdurig proces van experimenteren, coalitievorming en schadeloosstelling. Deze op-

gave lijkt nu nog moeilijker dan door het oog van een naald te kruipen, maar toch is het de enige moge-

lijkheid die we hebben om de ruimte van onze autonomie te verbreden en om te weigeren te accepteren 

dat onze reproductie plaatsvindt ten koste van andere commoners en commons in de wereld.  

 

FEMINISTISCHE WEDEROPBOUW 

 

Maria Mies heeft op zeer krachtige wijze ver-

woord waar deze opgave uit bestaat: ze wijst er 

op dat de productie van commons in de eerste 

plaats een fundamentele verandering van ons 

dagelijks leven vereist om zo weer samen te 

voegen wat de maatschappelijke arbeidsverde-

ling van het kapitalisme uiteen heeft gescheurd. 

Want de scheiding van de productie van de re-

productie en de consumptie leidt ertoe dat we 

de omstandigheden negeren waaronder ons 

voedsel, onze kleding en de producten waarmee 

we werken worden geproduceerd, evenals de 

sociale en ecologische kosten en het lot van de 

mensen bij wie het door ons geproduceerde af-

val wordt gedumpt (Mies 1999:141 vlg.).  

 

M.a.w. we moeten deze toestand van onverantwoordelijkheid t.o.v. de gevolgen van onze daden, die 

voortvloeien uit de destructieve manier waarop de maatschappelijke arbeidsdeling in het kapitalisme is 

georganiseerd, overwinnen. Zolang ons dat niet lukt zal de productie van ons leven onvermijdelijk ook 

de productie van de dood van anderen betekenen. Zoals Mies laat zien heeft de globalisering de crisis 

verergert en de afstanden tussen wat wordt geproduceerd en wat wordt geconsumeerd vergroot. On-

danks de schijn van een toegenomen mondiale onderlinge verbondenheid heeft het ons nog blinder ge-

maakt voor het bloed in het  voedsel dat we eten, de olie die we gebruiken, de kleren die we dragen en 

de computers waarmee we communiceren (ibid.).  

 

 

Maria Mies 
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Een feministisch perspectief leert ons dat we voor de wederopbouw van de commons moeten beginnen 

met het overwinnen van deze achteloosheid. Er is niets gemeenschappelijks mogelijk, tenzij we weige-

ren ons leven en onze reproductie te baseren op de ellende van anderen, tenzij we weigeren om onszelf 

gescheiden van hen te zien. Sterker nog, als commoning iets te betekenen heeft, dan zal het onszelf als 

gemeenschappelijk subject voort moeten brengen. Op die manier moeten we de leus “geen commons 

zonder gemeenschap” opvatten. Waarbij met ‘gemeenschap’ geen afgeschermde realiteit bedoeld 

wordt, een groep mensen verbonden door exclusieve belangen die hen scheidt van anderen zoals ge-

meenschappen gevormd op basis van religie of etniciteit, maar meer een bepaalde kwaliteit van de ver-

houdingen, een principe van samenwerking en van verantwoordelijkheid naar elkaar toe en naar de 

aarde, de bossen, de zeeën, de dieren.  

 

Natuurlijk kan de opbouw van zo’n gemeenschap, zoals de collectivisatie van onze dagelijkse reproduc-

tiearbeid, slechts een eerste stap zijn. Het is geen vervanging voor bredere campagnes tegen privatise-

ring en de terugvordering van onze gemeenschappelijke rijkdom. Maar het is een essentieel onderdeel 

van een leerproces om ons te bekwamen in collectief bestuur en om tot het inzicht te komen dat de ge-

schiedenis een collectief project is. De laatste  is wellicht het grootste verlies van het neoliberale tijd-

perk van het kapitalisme geweest.  

 

Om deze reden moet ook de vergemeenschappelijking en collectivisering van de huishoudelijke arbeid 

in onze politieke agenda worden opgenomen, waarmee we de rijke feministische traditie nieuw leven 

inblazen die zich in de VS uitstrekt van de utopisch-socialistische experimenten medio 19e eeuw t/m de 

inspanningen van de 'materialistische feministen' in de late 19e eeuw tot het begin van de 20ste eeuw om 

de huishoudelijke arbeid te reorganiseren en te socialiseren en daarmee het huis en de wijk, d.m.v. een 

collectieve huishouding. Deze inspanningen duurden voort tot in de jaren ’20 tot de Red Scare (g) er een 

eind aan maakte (Hayden 1981 en 1986). Deze praktijken en, belangrijker nog, het vermogen van toen-

malige feministen om de reproductieve arbeid te zien als een belangrijk domein van menselijke activi-

teit die niet genegeerd maar getransformeerd moet worden, moet opnieuw opgepakt en herwaardeerd 

worden. 

 

Een cruciale reden om collectieve vormen van leven te creëren is gelegen in het feit dat de reproductie 

van mensen de meest arbeidsintensieve arbeid op aarde is en arbeid die voor het grootste deel niet te 

mechaniseren is. We kunnen de kinderopvang, ziekenverzorging of de psychologische arbeid die nodig 

is om onze fysieke en emotionele balans te herstellen, niet mechaniseren. Ondanks de inspanningen van 

futuristische industriëlen kunnen we de zorg niet robotiseren tenzij we de verschrikkelijke kosten voor 

de betrokkenen voor lief nemen. Niemand zal nursebots als verzorgenden accepteren, zeker niet als het 

om kinderen of zieken gaat. Gedeelde verantwoordelijkheid en coöperatieve arbeid, die niet ten koste 

gaat van de gezondheid van de zorgwerkers, zijn de enige garantie voor goede zorg. De reproductie van 

de mens is eeuwenlang een collectief proces geweest. Het is de arbeid geweest van grootfamilies en van 

gemeenschappen waar mensen, met name in proletarische wijken, op konden vertrouwen, zelfs als men-

sen alleen woonden, zodat ouderdom niet gepaard ging met de desolate eenzaamheid en afhankelijkheid 

waar zo veel van onze ouderen nu mee te maken hebben. Met de opkomst van het kapitalisme is de re-

productie volkomen geprivatiseerd, een proces dat nu zover gevorderd is dat het onze levens vernietigd. 

Deze trend moet worden omgekeerd en de huidige tijd is gunstig voor een dergelijk project.  
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Nu de kapitalistische crisis de basiselementen van de reproductie voor miljoenen mensen over de hele 

wereld, inclusief de VS, vernietigd, is de wederopbouw van ons dagelijks leven een mogelijkheid en een 

noodzaak. Net als stakingen breken sociale/economische crises de discipline van de loonarbeid en drin-

gen ze ons nieuwe vormen van maatschappelijkheid op. Dit is wat er gebeurde tijdens de Grote Depres-

sie, die een beweging van hobo’s (h) voortbracht die van goederenwagons hun commons maakten en 

hun vrijheid zochten in mobiliteit en nomadisme (Caffentzis 2006). Op kruispunten van spoorlijnen or-

ganiseerden ze hobo jungles, prefiguraties van een communistische wereld gebaseerd op zelfbestuur en 

solidariteit, waarin vele hobo’s geloofden (16). Afgezien van enkele Boxcar Bertha’s (17), was dit echter 

een overwegend mannelijke wereld, een broederschap van mannen die op lange termijn niet kon blijven 

bestaan. Zodra de crisis en de oorlog ten einde waren werden de hobo’s  gedomesticeerd door de twee 

grote motoren van de arbeidskrachtfixatie: het gezin en het huis. Zich bewust van de dreiging van een 

herschikking van de arbeidersklasse tijdens de Grote Depressie, excelleerde het Amerikaanse kapitaal 

in de toepassing van het principe dat de organisatie van het economische leven heeft gekenmerkt: co-

öperatie m.b.t. de productie, scheiding en atomisering m.b.t. de reproductie. De geatomiseerde, seriële 

gezinswoningen gesymboliseerd door Levittown (i), gecombineerd met zijn navelstreng, de auto, leidde 

niet alleen tot de sedentarisering (j) van de arbeider, maar deden ook het type autonome arbeiders-

commons in de vorm van de hobo jungles de das om (Hayden 1986). Vandaag de dag, nu miljoenen 

Amerikaanse huizen en auto’s in beslag worden genomen en faillissementen, huisuitzettingen en het 

massale verlies van werkgelegenheid opnieuw de steunpilaren van de kapitalistische arbeidsdiscipline 

afbreken, beginnen nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid weer gestalte te krijgen, zoals de tent-

steden die zich uitstrekken van kust tot kust. Dit keer zijn het echter de vrouwen die de nieuwe com-

mons moeten opbouwen, zodat het geen ruimtes van voorbijgaande aard blijven, tijdelijke autonome 

zones, maar het fundament van nieuwe vormen van sociale reproductie worden.  

 

Als het huis de oikos is waarop de economie is gegrondvest, dan zijn het de vrouwen – historisch gezien 

de huishoudelijke arbeiders en gevangenen van het huishouden – die het initiatief moeten nemen om 

het huis weer tot een centrum van het collectieve leven te maken, tot een centrum waar vele mensen en 

vormen van samenwerking elkaar ontmoeten, dat veiligheid biedt zonder te isoleren en te fixeren, 

waarin de uitwisseling en circulatie van gemeenschappelijke eigendommen mogelijk is en wat boven-

dien als fundament fungeert voor collectieve vormen van reproductie. Zoals reeds is genoemd kunnen 

we voor dit project inspiratie putten uit de programma’s van de negentiende-eeuwse materialistische 

feministen die, overtuigd van het feit dat het huis een belangrijk “ruimtelijk component van de onder-

drukking van vrouwen” was, gemeenschappelijke keukens en collectieve huishoudens organiseerden 

teneinde daarmee de controle van de arbeiders over de reproductie op te eisen (Hayden 1981). 

 

Deze doelstellingen zijn heden ten dage cruciaal. Het doorbreken van het isolement van het leven in het 

huis is niet alleen een voorwaarde om tegemoet te komen aan onze meest elementaire behoeften en om 

onze macht t.o.v. de werkgevers en de staat te vergroten. Massimo de Angelis heeft ons er aan herin-

nert dat het ons ook beschermt tegen een ecologische catastrofe. Want er kan geen twijfel bestaan over 

de destructieve gevolgen van de “on-economische” vermenigvuldiging van de reproductieve goederen 

en de in zichzelf gesloten (self enclosed) onderkomens die we nu onze huizen noemen. Behuizingen die in 

de winter warmte afvoeren naar de atmosfeer en ons in de zomer blootstellen aan intense hitte. Maar 

het allerbelangrijkste is dat we geen alternatieve samenleving noch een sterke zelfreproducerende bewe-

ging kunnen opbouwen tenzij we onze reproductie op een meer coöperatieve wijze vormgeven en we de 
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scheiding tussen het persoonlijke en het politieke, tussen politiek activisme en de reproductie van het 

dagelijks leven opheffen. 

 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het initiatief om de reproductie te collectiviseren en te verge-

meenschappelijken (commoning) bij vrouwen neer te leggen geen concessie is aan een naturalistisch 

concept van vrouwelijkheid. Het is logisch dat veel feministen deze mogelijkheid als een lot opvatten 

dat erger is dan de dood. Het is diep in ons collectieve bewustzijn gegrift dat vrouwen gezien worden als 

common van de mannen, als natuurlijke bron van rijkdom en diensten die mannen zich net zo onbe-

schroomd kunnen toe-eigenen als de kapitalisten zich van de natuurlijke rijkdom bedienen. De reorga-

nisatie van de reproductieve arbeid, en dus ook de reorganisatie van de huisvesting en de publieke 

ruimte, is echter – zoals Dolores Hayden het zegt – geen kwestie van identiteit; het is een kwestie van 

arbeid en, kunnen we er aan toevoegen, een kwestie van macht en veiligheid (Hayden 1986: 230). Ik 

moet hierbij denken aan de ervaringen van de vrouwelijke leden van de beweging van landloze boeren 

in Brazilië (MST) die, nadat hun gemeenschappen het recht hadden bevochten om te mogen blijven op 

het land dat ze hadden bezet, er op stonden dat de nieuwe huizen zo gebouwd zouden worden dat ze één 

geheel vormden om zo te garanderen dat de huishoudelijke arbeid gemeenschappelijk zou blijven, sa-

men wassen en koken, om de beurt met de mannen, zoals ze ook gedurende de strijd hadden gedaan. 

Bovendien werd zo ook de mogelijkheid ingebouwd dat vrouwen elkaar te hulp konden schieten als ze 

door mannen mishandeld zouden worden. Bepleiten dat vrouwen het voortouw moeten nemen in de 

collectivisatie van de reproductieve arbeid en de huisvesting betekent niet de huishoudelijke arbeid als 

een vrouwelijke roeping te naturaliseren. Het betekent de weigering om collectieve ervaringen uit te 

wissen, de kennis en de strijd die vrouwen hebben geaccumuleerd m.b.t. de reproductieve arbeid en 

wier geschiedenis een essentieel onderdeel van ons verzet tegen het kapitalisme is geweest. Opnieuw een 

verbinding maken met deze geschiedenis is een cruciale stap voor de vrouwen en mannen van vandaag 
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om zowel de gender-gebonden architectuur van onze levens ongedaan te maken alsmede onze huizen en 

levens als commons weder op te bouwen.  

 

Noten van de vertaler:   

 

a) Een zócalo is een centraal gelegen plein in Mexicaanse steden. 

b) Ejido gronden zijn een vorm van gemeenschappelijk grondbezit en stamt nog uit de tijd van de Azteken.  Het sys-

teem verdween tijdens de kolonisatie van Mexico maar werd in de jaren ’30 weer ingevoerd als onderdeel van een 

programma van landhervormingen. Begin jaren ’90 werd het weer afgeschaft t.g.v. het North American Free Trade 

Agreement. 

c) Dagbouw is een vorm van mijnbouw, waarbij de delfstoffen in een groeve worden afgegraven aan de oppervlakte. 

Daarom is de aantasting van het landschap bij deze wijze van ontginning erg groot, in tegenstelling tot gesloten 

mijnen. 

d) Rurbanisatie is een samentrekking van ruraal (landelijk, platteland) en urbanisatie (verstedelijking). Het betekent 

letterlijk het proces van verstedelijking van het platteland. In de tekst wordt eigenlijk een omgekeerde rurbanisatie 

bedoeld: een ‘ruralisering’ of ‘verlandelijking’ van de stad. Het platteland gaat meer onderdeel uit maken van de 

stad.  

e) Land Trusts bestaan in de VS sinds eind 19e eeuw. Ze worden ook wel Land Conservancies of  Conservation Land 

Trusts genoemd. Hun doel is dan ook de bescherming en het behoud van kwetsbare en waardevolle natuurgebieden, 

landbouwgronden, waterbronnen, cultureel erfgoed. Het zijn non-profitorganisaties die afhankelijk zijn van dona-

ties en subsidies. Een bijzondere vorm is de Community Land Trust. In de VS is dit een coöperatieve rechtsvorm 

zonder winstoogmerk. Ze ontstond eind jaren ’60 vanuit studenten- en burgerrechtenorganisaties om Afro-

Amerikaanse boeren in het zuiden toegang te geven tot landbouwgrond. Vanaf de jaren ’80 werd het ook gebruikt 

om woningen betaalbaar te maken, gentrificering tegen te gaan en de wijken te revitaliseren. De Community Land 

Trusts zijn o.a. geïnspireerd door de Joodse kibboets-beweging die op hun beurt weer socialistische en anarchisti-

sche roots hebben (Kropotkin, Tolstoj, Landauer).  

f) Cash-crop = Gewassen die door de lokale bevolking van een in oorsprong zelfvoorzienende samenleving voor de 

markt worden geproduceerd.  

g) Red Scare: Letterlijk Rode Angst. Periode van sterk anticommunisme, repressie en censuur  in de VS van 1917 – 

1920. De tweede Red Scare van 1948 – 1950 werd bekend door de anticommunistische heksenjacht t.t.v. de republi-

keinse senator McCarthy.  

h) Een hobo is een zwerver die deel uitmaakt van de Amerikaanse subcultuur van rondreizende dakloze arbeiders. Het 

was vanaf het einde van de negentiende- tot ver in de twintigste eeuw een bekend verschijnsel in de Verenigde Sta-

ten. Hobo's doorkruisten het land door illegaal mee te rijden met goederentreinen. Die treinen reden op sommige 

plaatsen zo langzaam dat men er zonder veel risico op kon springen. Omdat deze treinen vaak erg lang waren, 

merkte het treinpersoneel er meestal niets van.  

i) Genoemd naar het bouwbedrijf Levitt and Sons. Vlak na de oorlog namen ze de massaproductie van huizen ter 

hand m.n. voor teruggekeerde oorlogsveteranen en hun gezinnen. M.b.v. nieuwe gereedschappen zoals het nietpi-

stool werden soms  zo’n 30 huizen per dag gebouwd. De suburbs die zo ontstonden werden Levittowns genoemd. 

Tot 1970 zijn er 7 Levittowns gebouwd.  

j) Sedentariseren: (van sedere: zitten) is een levenswijze die wordt bepaald door het verblijf op dezelfde plaats. Dit in 

tegenstelling tot de nomadische levenswijze waarbij men rondtrekt. 

 

Noten: 

 

*Eerder gepubliceerd in Uses of a WorldWind, Movement, Movements, and Contemporary Radical Currents in the United Sta-

tes, geredigeerd door  Craig Hughes, Stevie Peace en Kevin Van Meter voor het Team Colors Collective, Oakland: AK Press, 

2010. 

 

1. Een belangrijke bron voor de politiek en de theoretische grondslagen van de commons is het Engelse electronische 

tijdschrift The Commoner (www.commoner.org.uk), dat inmiddels 14 jaar bestaat.  
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2. Een voorbeeld hiervan is de strijd die plaatsvindt in veel gemeenschappen in Maine tegen de privatisering  van de 

lokale wateren van Maine door het Nestlé-concern, die het mineraalwater  “Portland Spring” produceert. De dief-

stal van water door Nestlé heeft de mensen bewust gemaakt van het vitale belang van deze wateren en de onderlig-

gende watervoerende bodemlagen. Daarmee zijn ze daadwerkelijk tot een common geworden (Food and Water Fact 

Sheet, juli 2009). Food and Water Watch is een (zelf-beschreven) "non-profit organisatie die zich inspant voor 

schoon water en veilige voeding in de Verenigde Staten en elders ter wereld." 

3. Een uitstekend voorbeeld voor de huidige debatten over de commons is het onlangs verschenen nummer van het in 

Engeland gevestigde tijdschrift Turbulence. Ideas For Movement (5 December, 2009). turbulence.org.uk 

4. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het belangrijke artikel “Who Pays for the Kyoto Protocol?” van Ana 

Isla, waarin de auteur beschrijft hoe de instandhouding van de biodiversiteit door de Wereldbank en andere inter-

nationale organisaties als voorwendsel is gebruikt om de regenwouden te omheinen met als argument dat  het 

"koolstofreservoirs" en "zuurstof generatoren" zijn.  In Salleh (2009). 

5. Het Zeerechtenverdrag van de Verenigde Naties uit november 1994, heeft een grens van  

200 mijl voor de kust vastgesteld die de exclusieve economische zone definieert waarbinnen 

landen de grondstoffen (visserij, aardgas) kunnen exploiteren, beheren en beschermen. Het regelt ook de diepzee-

mijnbouw en het gebruik van de daaruit voortvloeiende inkomsten. Over de ontwikkeling van het concept van het 

"gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid" binnen de Verenigde Naties, zie Susan J. Buck, The Global Com-

mons. An Introduction (1998). 

6. Zoals beschreven op Wikipedia, richt het werk van Ostrom zich op gemeenschappelijke middelen en "benadrukt ze 

hoe mensen omgaan met ecosystemen om op lange termijn duurzame opbrengsten te behouden. "Wikipedia, 9 ja-

nuari 2010, blz. 1 

7. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie Calestous Juma en J.B. Ojwang red., In Land We Trust (London: 

Zed Books, 1996), een vroege verhandeling over de effectiviteit van gemeenschappelijke eigendomsverhoudingen in 

de context van de kapitalistische ontwikkeling en ambities. 

8. David Bollier, Silent Theft: The Private Plunder of Our Common Wealth. New York en London: Routledge, 2002: 36

-39. 

9. Zie Margarita Fernandez, , “Cultivating Community, Food and Empowerment,”, ongepubliceerd manuscript, 

2003: 23-6. Een eerder, belangrijk werk over stadstuinen is van Bill Weinberg en Peter Lamborn Wilson red, Avant 

Gardening: Ecological Struggle in the City & the World. (Brooklyn (NY): Autonomedia, 1999). 

10. De visserij-commons van Maine worden momenteel bedreigd door een nieuwe privatiseringsbeleid dat wordt ge-

rechtvaardigd uit naam van natuurbehoud en dat op ironische wijze wordt aangeduid als " aandelen 

vangst"  (catch shares). Het is een systeem dat reeds toegepast is in Canada en Alaska, waarbij lokale overheden 

grenzen stellen aan de hoeveelheid vis die kan worden gevangen door het toewijzen van individuele aandelen op 

basis van de hoeveelheid vangst  in het verleden. Dit systeem heeft zich bewezen als desastreus voor kleine, zelf-

standige vissers die snel worden gedwongen om hun aandeel te verkopen aan de hoogste bieders. Het protest tegen 

de invoering  breidt zich inmiddels uit in de visserij-gemeenschappen van Maine. “Cash Shares or Share-Croppers?” 

Fishermen’s Voice, Vol. 14, No.12, December 2009. 

11. Er is bijvoorbeeld berekend dat 33.000 liter water en 15-19 ton aan materiaal nodig is om slechts één personal com-

puter te produceren. (Zie Saral Sarkar, Eco-Socialism or Eco-Capitalism?: A Critical Analysis of Humanity’s Funda-

mental Choices, London: Zed Books, 1999:126).  Zie ook Elizabeth Dias, "First Blood Diamonds, Now Blood Compu-

ters?”24 juli 2009. Dias haalt het standpunt van Global Witness aan – een organisatie die campagne voert om con-

flicten gerelateerd aan grondstoffen te voorkomen – dat de handel in de mineralen in het hart van de elektronische 

industrie de burgeroorlog in de Democratische Republiek van Congo aanwakkert. http://www.time./com/time/

world/article/0,8599,1912594,00.html 

12. Donald B. Freeman, "Survival Strategy or Business Training Ground? The Significance of Urban Agriculture For 

the Advancement of Women in African Cities." African Studies Review, Vol.36, N.3 (December 1993), pp. 1-22. 

Federici 2008a. 

13. Shiva 1989, 1991:102-117, 274 

14. Deze informatie heb ik te danken aan Ousseina Alidou, directeur van het Center for African Studies aan de Rutgers 

University (NJ) . 

15. Fisher 1993, Andreas 1985. 

16. Anderson 1998, Depastino 2003, Caffentzis 2006. 
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17. Boxcar Bertha (1972) is Martin Scorsese’s verfilming  van Ben Reitman's Sister of the Road, "de gefictionaliserde 

autobiografie van de radicale, reizende activiste Bertha Thompson." (Wikipedia) 
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