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De Commons:  

het grote slagveld van onze tijd 
 

Het is lang geleden dat we van ons hebben laten horen. In oktober 2014 was de vertaling van David 

Graebers Waarom negeert de wereld de revolutionaire Koerden in Syrië? ons laatste teken van leven. 

Ons laatste nummer verscheen een jaar daar voor. Er zijn meerdere reden voor deze lange radiostilte. 

Die hebben te maken met turbulente ontwikkelingen in ons persoonlijke leven, het zoeken naar en be-

vechten van nieuwe evenwichten in ons dagelijkse leven, maar ook met motivatie en doorzettingsver-

mogen, wanhoop en desillusie, het (on)vermogen om nieuwe subversieve energiebronnen aan te boren. 

Ruim twee jaar later proberen we de draad dan toch weer op te pakken. Doorslaggevend daarbij is dat 

we de ontdekkingsreis die we zijn begonnen ( “langs verre en ketterse kusten, langs de heterodoxe ran-

den van het marxisme en anarchisme”, schreven we vijf jaar geleden) niet willen en kunnen opgeven. 

Want wat kunnen we anders in deze duistere tijden dan te blijven hopen, roepen, dromen: 

 

EEN ANDERE WERELD IS MOGELIJK!  

 

In ons laatste nummer schreven we: 

 

“Als onze strijd o.a. draait (zoals Holloway zegt) om het ontwikkelen van nieuwe productieve krachten en 

een nieuwe manier van leven die kan breken met het kapitalisme, dan moeten we ons juist focussen op alter-

natieven voor de markteconomie, zelfbeheer, zelfbeschikking.” 

 

Dat wilden we een paar jaar geleden al als vertrekpunt nemen voor nieuwe vertalingen en publicaties. 

Het denken over nieuwe productieve krachten en alternatieven voor de markteconomie, over solidari-

teit en coöperatie, zagen we toen in toenemende mate terug in de discussies en publicaties over de zgn. 

commons. Omdat we van mening waren dat het zowel theoretisch als praktisch heel actueel was. We 

zagen, net als in Argentinië destijds, commons in actie in Griekenland als antwoord op draconische be-

zuinigingen in de vorm van solidariteitskeukens, sociale klinieken, bedrijven in zelfbeheer en weder-

zijdse hulpnetwerken. En 

we zagen de commons 

a.h.w. als een praktische 

invulling van de cracks 

zoals John Holloway ze 

noemt – de haarscheuren, 

kloven en openingen van 

ongehoorzaamheid, weige-

ring en opstandigheid die 

zich in de maatschappelij-

ke structuur verspreiden. 

Ruimtes waarin de heer-

schappij van het kapita-

lisme in woord en daad 

betwist wordt.  

Commons in actie! Een solidariteits-apotheek in het Griekse Vyronas (Athene) waar  

onverzekerde patiënten gratis medicijnen kunnen krijgen.  

Bron: Solidarité France-Grèce pour la santé.  
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Maar behalve praktisch spraken de commons ook inhoudelijk tot de verbeelding. Massimo de Angelis 

noemde, in een door ons vertaald interview, de commons “een middel om een nieuw politiek discours te 

ontwikkelen dat voortbouwt op en helpt om de vele bestaande en vaak marginale strijdvormen een stem te ge-

ven, en die hun kracht erkent om de kapitalistische maatschappij omver te werpen.”  

 

Silvia Federici en George Caffentzis noemden de commons zelfs een logisch en historisch alternatief 

voor de crisis van het socialisme, het communisme en de nationale bevrijdingsbewegingen (Commons 

against and beyond capitalism; in Upping the Anti nr 15, sept 2013). Daarnaast functioneerde het vol-

gens Federici (in: Feminisme en de politiek van de commons) ook ideologisch als een verenigend con-

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

Het concept van de commons kan m.a.w. een basis vormen waarop anarchisten, marxisten, socialisten, 

ecologen en eco-feministen naar elkaar toe kunnen groeien. Want ook vanuit een ecologisch oogpunt 

bieden de commons een wenkend perspectief: “Commons kunnen een enorme bijdrage leveren aan het 

duurzaam beheer van de ecosystemen. Commons zijn de basis van een cultuur die radicaal tegengesteld 

is aan die van het kapitalisme. Wie commons beheert, heeft een totaal andere verhouding tot de natuur 

dan wie koopwaren verkoopt” (De mythe van de groene economie; Matthias Lievens; Anneleen Kenis 

2012). 

En Rutger Bregman ten slotte, noemde in de Correspondent in maart 2016 de commons het uitgestrek-

te niemandsland tussen de Staat en de Markt en het onzichtbare communistische fundament zonder 

welke het kapitalisme niet eens zou kunnen functioneren. (https://decorrespondent.nl/4212/stiekem-zijn

-we-allemaal-communisten-al-eeuwen-de-hele-dag-door/161930340-c837c928) 

 

Dit alles klonk ons als muziek in de oren. Het concept van de commons leek wel als een godsgeschenk 

uit de hemel te zijn gevallen. Recht in onze schoot! Toch kleven er flinke en gevaarlijke haken en ogen 

aan het concept van de commons.  

Massimo de Angelis waarschuwt dat het kapitaal, de commons ook ontwikkelt op zijn eigen manier, 

d.w.z. gekoppeld aan de vraag van de kapitalistische groei. Hier zien we volgens De Angelis duidelijk 

het "slimste segment van het kapitaal" aan het werk, die de commons beschouwt als de basis voor nieu-

we kapitalistische groei. “We lopen het risico om mee te spelen in wat het drama van de komende jaren te 

worden: het kapitaal zal de commons nodig hebben en kapitaal zal onteigening nodig hebben, en de mensen 

zullen aan beide polen van het kapitaal worden herschikt in nieuwe planetaire hiërarchieën en verdeeldheid.” 

Federici uit zich in min of meer vergelijkbare bewoordingen als ze waarschuwt hoe bijvoorbeeld de  

Wereldbank en de VN zich de taal m.b.t. de commons hebben toegeëigend en deze in dienst hebben ge-

steld van de privatisering. Volgens Federici is een herwaardering van de commons trendy geworden on-

der mainstream economen en kapitalistische planners, getuige de groeiende academische literatuur er 

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

Het ontwikkelen van pro-kapitalistische commons die compatible zijn met de kapitalistische accumula-

tie en deze ook versterken, noemt George Caffentzis zelfs het Plan B van het neoliberalisme, om zo het 

kapitalisme te behoeden voor zijn eigen zelfdestructieve en totalitaire tendensen ontketend door het 

neoliberalisme (in: The Future of ‘The Commons’: Neoliberalism’s ‘Plan B’ or the Original Disaccumu-

lation of Capital?; in New Formations, 69: 23-41, januari 2010). 

Rutger Bregman spreekt in hetzelfde artikel van zijn hand ook over de commons die het grote slagveld 

van onze tijd vormen: “Van alle kanten worden ze belaagd, door multinationals die watervoorraden opko-
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pen en genen patenteren, door overheden die alles wat los en vastzit privatiseren, door universiteiten die hun 

kennis in de uitverkoop doen en door de rijkste wereldbewoners die de planeet opwarmen voor de rest. 

De werkelijke tragedie is dat de homo economicus, dat door en door kunstmatige schepsel, zijn winsten steeds 

wil privatiseren en zijn verliezen socialiseren. Tegelijkertijd zien we de opkomst van het platformkapitalisme, 

waarbij bedrijven als Airbnb en Uber de welvaart van de homo cooperans weten af te romen. De deeleconomie 

wordt zo een steeleconomie. Het is een harde, nog onbesliste strijd.”  

Het is dan ook geen toeval dat een Tine de Moor, hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan 

de Universiteit Utrecht bijv. spreekt over commons als correctiemechanisme voor een niet naar beho-

ren functionerende vrij markt, commons als ander governance model naast staat en markt, regulering 

van commons, de staat die een faciliterende rol moet spelen etc… en dit allemaal gekoppeld aan het 

zgn. debat over de terugtredende overheid, de participatiemaatschappij en de zgn. transitie en decen-

tralisatie van de zorg.  

 

Het feit dat de scheidslijn tussen “postkapitalistische prefiguratie” enerzijds en “Plan B van het neoli-

beralisme” anderzijds flinterdun lijkt, zien we echter niet enkel als “je op glad ijs begeven” of als iets 

waaraan je je handen beter niet vuil kunt maken. Het zegt ons juist iets over de urgentie van de weder-

opbouw van de commons en de strijd tegen de kapitalistische vervorming en onteigening. De flinter-

dunne scheidslijn kun je ons inzien dan ook meer opvatten als frontlinie in de sociale confrontatie en 

het proces van sociale wederopbouw.  

 

Juist om te voorkomen dat we medespelers worden in “het drama van onze jaren” en meewerken aan 

het plan-B van het neoliberalisme hebben we drie artikelen over de commons vertaald. Alle drie vanuit 

een ander perspectief.  

 

Het stuk “Over de Commons” is een publiek interview met Massimo de Angelis en Stavros Stavrides 

tijdens de Biënnale in Athene in 2009. Je kunt het lezen als een uitgebreide inleiding in de materie van 

de commons vanuit het oogpunt van de beweging en waarbij de vraag centraal staat hoe je de stap 

maakt van de veelal marginale strijdvormen naar de samenleving. Hoe kijk je aan tegen “binnen” en 

“buiten” de beweging? “Binnen” en “buiten” de gemeenschap, of moet je juist denken in termen van 

Internationale wederzijdse hulp! Ziekenhuisbedden ingezameld in Caen en Auxerre (Frankrijk) worden uitgeladen in 

een sociale kliniek in Thessaloníki (Griekenland). Bron: Solidarité France-Grèce pour la santé.  
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“ruimte” i.p.v. gemeenschap? Wat kunnen we leren van de Zapatistas en de stadscommune van Oaxa-

ca? En hoe zouden we ons eigenlijk gedragen als we ineens door staat en kapitaal met rust zouden wor-

den gelaten? Hoe zouden we dan omgaan met (on-)gelijkheid, afhankelijkheid en macht? Wat zou er 

gebeuren als de helft van de fabrieken zelf bestuurd zou worden? En hoe stellen we ons ten slotte een 

stad gebaseerd op commons voor? 

 

Over de stedelijke commons gaat het tweede stuk dat we hebben vertaald: “De schepping van de stede-

lijke commons”, door David Harvey (Uit: Rebel Cities, Londen 2000). Harvey gaat m.n. heel praktisch 

in op wat hij noemt catchy en intrigerend klinkende slogans als “recht op de stad” of “de metropool als 

een fabriek voor de productie van de common” (Hardt en Negri). Simpelweg door de vraag te stellen: 

wat zou het kunnen betekenen? Harvey gaat daarbij vooral ook in op “schaalproblemen” van de com-

mons. Je kunt niet alles kleinschalig denken. Sommige problemen moeten grootschalig aangepakt en 

opgelost worden. En dat is een blinde vlek van radicaal-links. Kleinschaligheid, decentralisatie en loka-

le autonomie kunnen geen doel op zich zijn, maar kunnen ook belangrijke instrumenten zijn om grotere 

ongelijkheid voort te brengen d.m.v. neo-liberalisering. Neoliberale politiek kan juist een pleitbezorger 

zijn van bestuurlijke decentralisatie en de maximalisatie van lokale autonomie. Sommige ontwikkelin-

gen op het gebied van zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en participatie moeten ook zeker in dat 

licht bezien worden. Harvey gaat zelfs zo ver door te stellen dat een gangbare eis binnen links voor 

“lokale autonomie” eigenlijk een pleidooi voor een vorm van enclosure (omheining) is. Zoals ook de ga-

ted communities van de rijken in wezen commons zijn gedefinieerd door hekken en uitsluiting. En tege-

lijkertijd is niet iedere vorm van enclosure een slechte zaak. “Het vraagstuk van de commons, zo moe-

ten we concluderen, is tegenstrijdig en dus altijd omstreden.” Toch biedt Harvey in deze wirwar van 

tegensstrijdige en conflicterende belangen een helpende hand door te zeggen: Uiteindelijk blijft er vaak 

een simpele vraag over: Aan welke kant sta je, wiens gezamenlijke belangen probeer je te beschermen 

en met welke middelen?  

Radicaal-links, m.n. van anarchistische of autonome origine is volgens Harvey naïef en sprakeloos 

waar het gaat om de veronderstelling dat radicale decentralisatie kan bestaan zonder hiërarchische be-

perkingen en ook handhaving. Echter het veruit meest geavanceerde radicale voorstel m.b.t. de schep-

ping en het collectieve gebruik van de commons op verschillende schaalniveaus is volgens Harvey juist 

afkomstig van een anarchistisch theoreticus, namelijk Murray Bookchin. Zijn voorstel is zeer de moeite 

waard om verder uitgewerkt te worden als onderdeel van een antikapitalistische agenda. Dit vraagstuk 

is des te acuter gezien de gewelddadige neoliberale aanval op de publieke sociale voorzieningen de afge-

lopen 30 jaar, aldus Harvey.  

Sinds 2011 wordt het “libertair municipalisme” van Boockchin door de Koerdische PYD in Rojava 

(Noord-Syrië) in praktijk gebracht in de vorm van het “democratisch confederalisme”. Er worden met 

succes vrije zelf-bestuurde gemeenschappen gevormd op basis van directe democratische beginselen en 

een zelfvoorzienende coöperatieve economie. Met het idee dat deze over landsgrenzen heen samen kun-

nen vloeien waardoor de landsgrenzen op den duur zullen vervagen (zie ook Graeber).  

 

Ten slotte sluiten we deze trilogie over de commons af met het stuk “Feminisme en de politiek van de 

commons”, van Silvia Federici van wie we eerder al het stuk “Ouderdom en de grenzen van het marxis-

me” vertaalden. Zoals de titel al zegt wordt de politiek van de commons hier benaderd vanuit een femi-

nistisch perspectief. Voor Federici is dat van groot belang om deze politiek zodoende beter te kunnen 

definiëren en te verduidelijken onder welke voorwaarden het principe van de common/s het fundament 
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kan worden van een antikapitalistisch programma. Voor Federici zijn vrouwen niet alleen het grootste 

slachtoffer van de “kolonisering van de commons”, maar moet in een politiek van de commons de re-

productieve arbeid centraal staan. Deze is immers de rots waarop iedere samenleving is gebouwd en 

waaraan ieder model van sociale organisatie moet worden getoetst. Een andere wereld is ondenkbaar 

als we er niet in slagen de reproductieve en de huishoudelijke arbeid te collectiviseren. De reproductie 

van de mens, dat eeuwenlang een collectief proces is geweest, is door het kapitalisme volkomen gepriva-

tiseerd. De destructieve gevolgen van de marktwerking in bijv. de zorg, en met name voor ouderen, zijn 

dagelijks zichtbaar en dat moet een halt toegeroepen worden. Het is een besef dat door velen en diep in 

de samenleving gedeeld wordt. Tot lijstduwers van het CDA toe: 

 

“Je moet perspectief bieden en niet zoals Edith Schipers zeggen: je leven is voltooid want je kunt de zorg niet 

meer betalen en bent eenzaam. Tijdens het leven duwde de overheid alle zorg naar de markt, maar de dood 

gaat ze faciliteren. Het was een misdadig voorstel van Schippers.” (Omroep Max-bestuurder Jan Slagter in 

het AD van 24-12—2016, pag. 53). 

 

Bovendien kunnen we niet anders dan leven in collectieve samenlevingsvormen, simpelweg omdat de  

reproductie van mensen de meest arbeidsintensieve arbeid op aarde is en arbeid die voor het grootste 

deel niet te mechaniseren is. We kunnen, zegt Federici “de kinderopvang, ziekenverzorging of de psycholo-

gische arbeid die nodig is om onze fysieke en emotionele balans te herstellen, niet mechaniseren.”  

Daarnaast moeten we beseffen, aldus Federici “dat vrouwen, als de primaire subjecten van de reproductie-

ve arbeid, historisch en in onze tijd, meer dan mannen afhankelijk zijn geweest van de toegang tot gemeen-

schappelijke natuurlijke hulpbronnen, dat ze het meest benadeeld worden door hun privatisering en daarom 

het meest betrokken zijn bij de verdediging ervan.” 

We moeten ons, zegt Federici ten slotte, bekwamen in collectief bestuur en onszelf daarom ook heruit-

vinden als gemeenschappelijk subject. En daarbij denkt Federici juist ook over de landsgrenzen heen.  

 

“Ondanks 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 com-

puters waarmee we communiceren” (…) 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 weigeren ons leven en onze reproductie te baseren op de ellende van anderen, tenzij we wei-

geren 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.” 

 

Wat ons tot besluit doet herinneren aan de woorden van de Senegalese schrijfster Fatou Diomé in een 

Franse talkshow n.a.v. het zich voltrekkende vluchtelingedrama, waarbij ze o.a. de zgn. opiniemaker, 

would be-politiek leider en PowNed tafelgast Thierry Baudet van repliek diende: 

 

“WE ZULLEN ALLEN RIJK ZIJN OF GEZAMENLIJK VERGAAN”  

 

Veel leesplezier! 

Hydra Ensemble 

December 2016 

 


