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~ 
Een interview met Massimo De Angelis en Stavros Stavrides 

door 

An Architektur 

 

An Architektur: 

De term "commons" komt in verschillende historische contexten voor. Al-

lereerst verscheen de term in relatie tot de omheining en in beslagname 

van de gemeenschappelijke weidegronden  tijdens het pre-of vroege kapi-

talisme in Engeland. In de tweede plaats met betrekking tot de Italiaanse 

Autonomia-beweging van de jaren 1960, en ten derde, vandaag, in het 

kader van bijv. file sharing-netwerken, maar ook in toenemende mate in 

de andersglobaliserings-beweging. Kun je ons meer vertellen over je inte-

resse in de commons? 

 

Massimo De Angelis:  

Mijn interesse in de commons is gelegen in een verlangen naar de voorwaarden die 

nodig zijn om sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en gelukkig leven voor ieder-

een te bevorderen. Zo simpel als dat. Dit zijn onderwerpen waar een grote verschei-

denheid aan sociale bewegingen over de hele wereld zich mee bezig houdt en waar 

staten noch markten een antwoord op hebben, en daar zijn goede redenen voor. Het 

beleid van de staat ter bevordering van de kapitalistische groei is beleid die juist de 

tegenovergestelde voorwaarden creëert die we zoeken, omdat ze het functioneren 

van de kapitalistische markten bevordert. De kapitalistische markt reproduceert sociaal-economische 

onrechtvaardigheid en hiërarchische machtsverhoudingen, milieurampen en een gestresst en ver-

vreemd leven. Vooral tegen de achtergrond van de vele crises waarmee we vandaag de dag worden ge-

confronteerd – de recente mondiale economische crisis, de energie-en voedselcrises en de daarmee sa-

menhangende milieu-crisis – wordt het denken en handelen m.b.t. de commons bijzonder urgent. 

 

EEN NIEUWE POLITIEK DISCOURS: VAN BEWEGING NAAR MAATSCHAPPIJ  

 

Massimo De Angelis:  

Commons zijn 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 geven, en die hun kracht erkent om 

de kapitalistische maatschappij omver te werpen. Eén van de belangrijkste uitdagingen waar we van-

daag voor staan is, hoe maken we de stap van beweging naar de samenleving? Hoe kunnen we het on-

derscheid tussen ‘binnen en buiten de beweging’ opheffen en een sociale beweging ontwikkelen die de 

echte uitdagingen oppakt waarmee de mensen zich geconfronteerd zien m.b.t. de reproductie van hun 

eigen leven? Hoe herkennen we de echte machtsverhoudingen binnen de "menigte" en brengen we nieu-

we commons voort die trachten ze te overwinnen op verschillende niveaus van sociale actie? Hoe kun-
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nen we ons leven op een nieuwe wijze reproduceren en op hetzelfde moment grenzen stellen aan de ac-

cumulatie van kapitaal? 

 

Het discours rondom de commons heeft, voor mij, het potentieel in zich om die dingen te doen. Het 

probleem is echter dat het kapitaal, de commons ook ontwikkelt op zijn eigen manier, d.w.z. gekoppeld 

aan de vraag van de kapitalistische groei. Tegenwoordig bevindt het mainstream paradigma dat de pla-

neet de afgelopen dertig jaar heeft beheerst – het neoliberalisme – zich in een impasse, misschien zelfs 

voorgoed. Er zijn tekenen dat een nieuwe governance van het kapitalisme vorm begint te krijgen, één 

waarin de "commons" een belangrijke rol spelen. Neem bijvoorbeeld het discours van de 'global com-

mons' m.b.t. het milieu, of dat van de oxymoron genaamd 'duurzame ontwikkeling'. Dat is een contra-

dictio in terminis, juist omdat "ontwikkeling" in het kader van kapitalistische groei precies het tegen-

overgestelde is van wat nodig is door 'duurzaamheid'. Hier zien we duidelijk het "slimste segment van 

het kapitaal" aan het werk, die de commons beschouwt als de basis voor nieuwe kapitalistische groei. 

Toch kun je geen kapitalistische groei hebben zonder onteigening. 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 kapi-

taal zal onteigening nodig hebben, en de mensen zullen aan beide polen van kapitaal worden herschikt 

in nieuwe planetaire hiërarchieën en verdeeldheid. 

 

DE DRIE ELEMENTEN VAN DE COMMONS: SAMENGEVOEGDE HULPBRONNEN,  

DE GEMEENSCHAP EN VERGEMEENSCHAPPELIJKING  

 

Massimo De Angelis:  

Laat ik wat zeggen over de definitie van de commons. Er is een omvangrijke literatuur die de commons 

beschouwt als een bron waar  mensen niet voor hoeven te betalen. Wat we delen is wat we gemeen-

schappelijk hebben. Het probleem met deze aan bronnen gekoppelde definitie van de commons is dat 

het te beperkt is, dat het niet ver genoeg gaat. We moeten het openbreken en moeten de sociale verhou-

dingen in de definitie van de commons opnemen. 

 

Commons zijn niet alleen middelen die we delen – het conceptualiseren van de commons omvat drie din-

gen tegelijk. In de eerste plaats impliceren alle commons een soort gemeenschappelijke organisatie van 

hulpbronnen, opgevat als niet-vercommercialiseerde middelen voor het vervullen van de behoeften van 

de mensen. Ten tweede worden de commons noodzakelijkerwijs gecreëerd en in stand gehouden door 

gemeenschappen – dit is natuurlijk een zeer problematisch begrip en onderwerp, maar toch moeten we 

er over nadenken. Gemeenschappen zijn verzamelingen gewone mensen die deze middelen delen en die 

zelf de regels bepalen hoe je er toegang toe krijg en hoe ze te gebruiken. Gemeenschappen zijn echter 

niet per sé plaatsgebonden, ze kunnen ook opereren d.m.v. translokale ruimtes. Ze moeten ook niet 

worden opgevat als “homogeen” m.b.t. hun culturele en materiële kenmerken. Naast deze twee elemen-

ten – de organisatie van middelen en de verzameling van de gemeenschappen – is het derde en meest 

belangrijke element m.b.t. het conceptualiseren van de commons het werkwoord to common – het socia-

le proces waarin de commons worden gecreëerd en gereproduceerd. Dit woord is onlangs weer opgera-

keld door de historicus Peter Linebaugh die een fantastisch boek schreef over de dertiende-eeuwse Mag-

na Carta, waarin hij wijst op het proces van commoning en waarin wordt uitgelegd hoe de Engelse com-

moners hun leven in eigen handen namen. Ze waren in staat om bepaalde gezamenlijke praktijken te 

ontwikkelen – hout sprokkelen in het bos, het stichten van dorpen op het land van de koning – die op 
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hun beurt de koning dwong om deze praktijken als rechten te erkennen. Het is belangrijk om hier te 

benadrukken dat deze rechten niet werden “verleend” door de vorst, maar dat reeds bestaande collec-

tieve praktijken veeleer werden erkend als de facto rechten.  

 

ENCLOSURES, OORSPRONKELIJKE ACCUMULATIE EN DE TEKORTKOMINGEN  

VAN HET ORTHODOXE MARXISME 

 

 

An Architektur: 

We willen verder ingaan op jouw opmerking over de commons als een nieuw politiek discours en praktijk. 

Hoe verhoudt dit nieuwe politieke discours zich volgens jou tot reeds bestaande sociale en politieke theorie, met 

name het marxisme? Wij hebben de indruk dat grote delen van jouw interpretatie van de commons toch op het 

marxistische denken gebaseerd zijn. Waar liggen volgens jou de overeenkomsten en waar de verschillen? 

 

Massimo De Angelis: 

Het discours over de commons heeft op verschillende manieren met het marxistische denken te maken. 

In de eerste plaats is er de kwestie van de interpretatie van Marx’s theorie van de oorspronkelijke accu-

mulatie. In één van de laatste hoofdstukken van het eerste deel van Het Kapitaal gaat Marx in op het 

Commoners worden door de feodale adel van de collectieve weidegronden verdreven. Tekening uit de 17e eeuw.  
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proces van onteigening van de commoners, dat hij aanduidt als “oorspronkelijke accumulatie” opgevat 

als het proces dat de voorwaarden van de kapitalistische ontwikkeling creëert door de mensen te schei-

den van hun bestaansmiddelen. In het Engeland van de 16e tot de 18e eeuw werd dit proces bekend als 

enclosure [omheining, insluiting en onteigening] van gemeenschappelijke grond door de feodale adel 

teneinde deze te gebruiken voor de wolproductie. De commons vormden in deze tijd echter een essenti-

ële basis voor het levensonderhoud van de gemeenschappen. Ze vormden fundamentele elementen voor 

de menselijke reproductie en dit was niet alleen het geval in Groot-Brittannië, maar over de hele we-

reld. Mensen hadden toegang tot het bos om hout te verzamelen, cruciaal om te kunnen koken, voor 

verwarming en tal van andere zaken. Ze hadden ook toegang tot gemeenschappelijk grasland waar ze 

hun eigen vee konden laten grazen. Het proces van de enclosure betekende dat deze gebieden werden 

omheind om te voorkomen dat mensen toegang hadden tot deze gemeenschappelijke middelen. Dit 

droeg bij tot massale armoede onder de commoners, tot massale migratie en tot massale criminalisering, 

met name van migranten. Deze processen zijn vrijwel dezelfde als die we heden ten dage overal in de 

wereld zien. Toentertijd creëerde dit proces enerzijds het moderne proletariaat met een sterke afhanke-

lijkheid van het loon voor de reproductie, en anderzijds de accumulatie van kapitaal noodzakelijk voor 

het aanjagen van de industriële revolutie.  

 

Marx heeft laten zien hoe de oorspronkelijke accumulatie de historische voorwaarde was voor de kapi-

talistische ontwikkeling. Een van de sleutelproblemen van latere marxistische interpretaties van de 

oorspronkelijke accumulatie is de betekenis van “voorwaarde”. De dominante opvatting binnen de 

marxistische literatuur – een paar uitzonderingen daar gelaten, waaronder Rosa Luxemburg – heeft de 

primitieve accumulatie altijd gezien als een voorwaarde die gefixeerd was in de tijd: de onteigening 

vindt plaats voordat de kapitalistische accumulatie plaatsvindt. Daarna kan de kapitalistische accu-

mulatie doorgaan en mensen misschien uitbuiten, maar zonder de noodzaak om de commons te omhei-

nen en in te sluiten omdat de onteigening al had plaatsgevonden. Vanaf de jaren ’80 kwam de beper-

king van deze interpretatie duidelijk aan het licht. Het neoliberalisme trok als een rooftocht over de 

wereld als instrument van het mondiale kapitaal. Structurele aanpassingsprogramma’s, opgelegd door 

het IMF, stimuleerden de enclosures van de “commons” overal: van gemeenschappelijke grond en wa-

tervoorraden tot wettelijke rechten, sociale voorzieningen en onderwijs; van de stedelijke ruimte onder-

hevig aan nieuwe commerciële stadsplanning tot ontwikkelingen die de bestaanszekerheid op het plat-

teland bedreigen door de “externe kosten” van milieuvernietigende industrieën, van ontwikkelingspro-

jecten die in infrastructurele energie voorzien tot vrijhandelszones. Dit zijn de processen die door de 

groep Midnight Notes Collective als “nieuwe enclosures” worden aangeduid. Het herkennen van derge-

lijke processen als “nieuwe enclosures” in de hedendaagse kapitalistische dynamiek spoorde ons aan om 

het traditionele marxistische discours op dit punt te heroverwegen. Wat de marxistische literatuur niet 

begrepen had was dat de oorspronkelijke accumulatie een continu proces is binnen de kapitalistische 

ontwikkeling die ook noodzakelijk is voor de instandhouding van geavanceerde vormen van het kapita-

lisme en wel om twee redenen. Ten eerste omdat het kapitaal streeft naar grenzeloze expansie en daar-

om altijd nieuwe sferen en dimensies van het leven nodig heeft om die tot waren te transformeren. Ten 

tweede omdat sociale strijd de kern uitmaakt van de kapitalistische processen – dit betekent dat men-

sen de commons steeds opnieuw opbouwen, en dat doen ze de hele tijd. Deze commons dragen bij tot 

het herstellen van sociaal weefsel dat bedreigd wordt door voorgaande fasen van ingrijpende vermarkt-

ing en vormen tegelijkertijd een potentiële basis voor een volgende fase van enclosures.  
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De orthodox-marxistische benadering – waarbij enclosure en oorspronkelijke accumulatie alleen plaats-

vonden tijdens de vorming van het kapitalistische systeem als zijnde een oorspronkelijke basis voor de 

latere kapitalistische ontwikkeling – is dus misleidend. Het gebeurt constant; momenteel zijn ook de 

gemeenschappelijke hulpbronnen van de mensen onteigend voor kapitalistisch gebruik. Rivieren wor-

den bijvoorbeeld afgesloten en van de lokale bewoners, die er afhankelijk van zijn, afgenomen om dam-

men te bouwen met het oog op de energievoorziening voor industrialisatie. In India is er het geval van 

de Narmada-vallei; in Midden-Amerika wordt getracht een serie dammen te bouwen onder de noemer 

van het Puebla-Panama-Plan. De privatisering van publieke goederen in de VS en in Europa moet ook 

op deze manier worden gezien. Voor mij is het echter belangrijk om te benadrukken dat er niet alleen 

constant enclosures plaatsvinden, maar dat er ook constant sprake is van een sociaal proces waarin de 

commons worden gecreëerd en gereproduceerd [commoning]. Mensen proberen keer op keer om hulp-

bronnen te creëren en er toegang toe te krijgen op een manier die verschilt van de voorwaarden die de 

markt stelt, wat voor het kapitaal de standaard-manier is om toegang tot de hulpbronnen te krijgen. 

Neem bijvoorbeeld de P2P-productiewijze die plaatsvindt in cyberspace of de activiteiten in sociale 

centra of simpelweg de instellingen die mensen zelf ontwerpen ter ondersteuning van hun strijd. Een 

van de belangrijkste tekortkomingen van de orthodoxe marxistische literatuur is het onderwaarderen 

of het over het hoofd zien van de strijd van de commoners. Ze werden meestal als niet-progressief ge-

zien, als iets behorend bij een tijdperk dat al lang achter ons ligt. Maar in mijn ogen is de grootste uit-

daging die voor ons ligt hoe we uitdrukking geven aan de strijd voor de commons in een brede mondiale 

context, op de verschillende niveaus van de mondiale loon-hiërarchie, als een manier om die hiërarchie 

zelf te overwinnen.  

 

DE TRAGEDIE VAN DE COMMONS 

 

An Architektur: 

De notie van de commons als een pre-modern systeem dat niet past in een moderne geïndustrialiseerde samen-

leving wordt niet alleen gebruikt door marxisten, maar ook door de neoliberalen. Het maakt de kern uit van 

het neoliberale denken dat eigenbelang dominant is aan gemeenschappelijke belangen en dat daarom het sys-

teem van de vrije markt de beste manier is om de samenleving te organiseren. Hoe kunnen we ons hard ma-

ken voor de commons, tegen dit zeer populaire argument in? 

 

Massimo De Angelis: 

Een van de eerste belangrijke kritieken op de commons ten faveure van de markt was het beroemde 

artikel “The tragedy on the commons” van Garrett Hardin in 1968. Hardin stelde dat gemeenschappe-

lijke hulpbronnen onvermijdelijk zullen leiden tot een duurzame tragedie omdat de individuen die er 

toegang toe hebben altijd zullen proberen om hun eigen inkomsten te maximaliseren en ze zodoende 

zullen vernietigen. Een groep herders bijvoorbeeld zou proberen om hun eigen schapen zoveel mogelijk 

te laten eten. Als iedereen dat deed zou de bron natuurlijk worden uitgeput. De beleidsimplicaties van 

deze benadering zijn helder: de beste manier om de bron in stand te houden is ofwel door privatisering 

of door direct beheer door de staat. Historisch en economisch onderzoek heeft echter aangetoond dat 

dergelijke commons zelden met dit soort problemen te maken hebben gehad omdat de commoners regels 

hadden bedacht voor de toegang tot de hulpbronnen. Het ontwikkelen van methoden om de duurzaam-

heid van de gemeenschappelijke hulpbronnen te verzekeren is meestal een belangrijk onderdeel van het 

proces van commoning geweest.  
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Er is een derde weg voorbij markten en staten en dat is zelfbeheer en zelfbestuur door de gemeenschap. 

Dat is een andere reden waarom het belangrijk is om voor ogen te houden dat commons, de sociale di-

mensie van gemeenschappelijke, worden gevormd door de drie eerder genoemde elementen: samenge-

voegde hulpbronnen, de gemeenschap en vergemeenschappelijking. Hardin kon een “tragedie van de 

commons” formuleren omdat hij er van uit ging dat er geen gemeenschap noch een sociale praxis van 

vergemeenschappelijking bestond, er waren slechts vrij toegankelijke hulpbronnen.  

 

Verder is het belangrijk om op te merken dat het probleem van de commons niet simpelweg kan wor-

den geformuleerd als een kwestie van eigenbelang versus gemeenschappelijke belangen. Vaak is het be-

langrijkste probleem hoe individuele belangen op zodanig wijze gearticuleerd kunnen worden dat ze 

vorm geven aan gemeenschappelijke belangen. Dit is een kwestie van vergemeenschappelijking, gemeen-

schapsvorming, een belangrijke kwestie die tot veel open vragen leidt. Binnen het marxisme is er over 

het algemeen een standaard manier om met de kwestie van de gemeenschappelijke belangen om te 

gaan: deze worden gegeven door de “objectieve” omstandigheden waarin de “werkende klasse” zich 

t.o.v. het kapitaal bewust wordt als zijnde de klasse van uitgebuitenen. Een grote tekortkoming van 

deze standaard-interpretatie is dat “objectiviteit” altijd een “inter-subjectieve” verbintenis is. De ar-

beidersklasse zelf is gefragmenteerd in een hiërarchie van machten, vaak met onderlinge belangencon-

flicten, conflicten die materieel gereproduceerd worden door de werking van de markt. Dit betekent dat 

gemeenschappelijke belangen niet verondersteld kunnen worden, ze kunnen alleen worden geconstru-

eerd. 

 

HET SUBJECT VAN VERANDERING CONCEPTUALISEREN 

 

An Architektur: 

Het idee van een gemeenschappelijk belang moet in de eerste plaats worden geconstrueerd – wat voor conse-

quenties heeft dat voor het conceptualiseren van mogelijke subjecten van verandering? Zou dit iedereen moeten 

zijn, een vernieuwde vorm van avant-garde of een gehergroepeerde arbeidersklasse?  

 

Massimo De Angelis: 

Het is natuurlijk onmogelijk om het subject van verandering te benoemen. Het nut van de gebruikelij-

ke generalisaties – “arbeidersklasse”, “proletariaat”, “multitude” etc. – kan variëren afhankelijk van 

de situatie, maar heeft over het algemeen weinig analytische kracht, afgezien van het aangeven van 

cruciale kwesties als de “frontlinie”. M.i. is dit zo juist omdat gemeenschappelijke belangen niet veron-

dersteld kunnen worden, maar alleen gevormd door processen van vergemeenschappelijking, en deze 

vergemeenschappelijking, indien van enige betekenis, moet de huidige materiele verdeeldheid binnen 

de “arbeidersklasse”, “het proletariaat” of “de multitude” overwinnen. Vanuit het perspectief van de 

commons is de loonarbeider geen emancipatorisch subject omdat de kapitalistische verhoudingen ook 

de onbetaalde arbeid doorkruizen, vaak gefeminiseerd zijn, onzichtbaar zijn etc. Het is om twee rede-

nen niet mogelijk om op welke “voorhoede” dan ook te vertrouwen. Ten eerste omdat kapitalistische 

mechanismes alomtegenwoordig zijn in het gestratificeerde veld van mondiale productie, wat impli-

ceert dat het iedereen raakt. Ten tweede, omdat de meest “geavanceerde” sectoren van de mondiale 

“arbeidersklasse” – zowel wat betreft de hoogte van hun loon als m.b.t. de aard van hun arbeid (het 

maakt niet uit of ze immateriële arbeiders worden genoemd of symbolische analisten) – zich materieel 
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alleen kunnen reproduceren op basis van de onderlinge verwevenheid met de “minder ontwikkelde” 

sectoren van de mondiale arbeidersklasse. In de geschiedenis van het kapitalisme is het altijd zo ge-

weest en ik heb goede redenen om aan te nemen dat het altijd zo zal zijn zolang het kapitalisme een do-

minant systeem is.  

 

M.a.w. de computer en de glasvezelkabels die nodig zijn voor cyber-vergemeenschappelijking en P2P-

productie samen met mijn collega’s in India zijn gebaseerd op enorm waterverbruik voor de massapro-

ductie van computers, op lage lonen in vrijhandelszones, op de goedkope arbeid van mijn Indiase high-

tech-collega die ik kan kopen voor mijn eigen reproductie, verkregen door de devaluatie van arbeid 

d.m.v. voortdurende enclosures. De subjecten in deze keten kunnen allemaal “arbeidersklasse” zijn wat 

betreft hun relatie tot het kapitaal, maar hun objectieve positie en de vorm van hun onderlinge afhan-

kelijkheid is op een dusdanige wijze gestructureerd dat hun belangen elkaar vaak wederzijds uitsluiten.  

 

DE COMMONS ALS GEMEENSCHAP VERSUS DE COMMONS ALS PUBLIEKE RUIMTE  

 

An Architektur: 

Stavros, hoe kijk jij tegen de commons aan? Ben je het eens met Massimo’s drievoudige definitie en de acties 

die daaruit voortvloeien?  

 

Stavros Stavrides: 

Ten eerste wil ik graag een vergelijking tussen het concept van de com-

mons gebaseerd op het idee van de gemeenschap, en het concept van de 

publieke ruimte, in de discussie brengen. De gemeenschap verwijst naar 

een entiteit, vooral naar een homogene groep mensen, terwijl het idee 

van de publieke ruimte de nadruk legt op de relatie tussen de verschil-

lende gemeenschappen. De publieke ruimte kan worden beschouwd als 

de werkelijke of virtuele ruimte waar vreemden of verschillende mensen 

of groepen met uiteenlopende levensvormen elkaar kunnen ontmoeten.  

 

Het concept van de publieke ruimte spoort ons aan om op een complexe-

re manier over de commons na te denken. De mogelijkheid van een ontmoeting in het publieke domein 

heeft een effect op hoe we vergemeenschappelijking en delen conceptualiseren. We moeten de moeilijk-

heden van het delen, alsook het overleg en de geschillen die noodzakelijkerwijs verbonden zijn met het 

perspectief van het delen, onder ogen zien. Daarom ben ik een voorstander van het idee om een basis te 

leggen voor een publieke ruimte en mogelijkheden te bieden om te bespreken en overeen te komen wat 

goed is voor iedereen, i.p.v. het idee om gemeenschappen te versterken in hun strijd om hun eigen com-

mons te definiëren. Het verbinden van commons aan groepen van “gelijksoortige” mensen draagt het 

gevaar in zich van het eventueel creëren van gesloten gemeenschappen. Mensen kunnen zichzelf defini-

ëren als commoners door anderen van hun omgeving uit te sluiten, vanuit hun eigen bevoorrechte com-

mons. Het conceptualiseren van de commons op basis van de publieke ruimte richt zich echter niet op 

gelijkenissen of overeenkomsten, maar op de vele verschillen tussen mensen die elkaar mogelijk kunnen 

ontmoeten op een speciaal daartoe ingestelde gemeenschappelijke ruimte.  
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We moeten een ruimte van overleg tot stand brengen i.p.v. een ruimte waarin slechts bevestigd wordt 

wat er gedeeld zou moeten worden. Over wat het betekent om te delen moeten we niet spreken in ter-

men van morele kwesties, maar we moeten procedures ontwikkelen door middel waarvan we kunnen 

ontdekken wat en hoe er gedeeld moet worden. Wie is wij? Wie bepaalt wat er gedeeld moet worden en 

hoe dat moet gebeuren? En hoe zit het met degenen die niet met ons willen delen of met wie wij niet 

willen delen? Hoe kunnen de relaties met deze “anderen” worden gereguleerd? Voor mij is dit aspect 

van overleg en geschil cruciaal en het dubbelzinnige project van de emancipatie heeft te maken met het 

reguleren van verhoudingen tussen verschillen i.p.v. raakvlakken op basis van overeenkomsten te be-

vestigen.  

 

EMANCIPATIESTRIJD: DE VERHOUDING TUSSEN DOEL EN MIDDEL 

 

An Architektur: 

In hoeverre heeft jouw notie van verschil, i.p.v. commons gebaseerd op overeenkomsten, je denken over huidi-

ge sociale bewegingen en stedelijke vormen van strijd beïnvloedt? 

 

Stavros Stavrides: 

Voor mij gaat het er bij emancipatiestrijd of bewegingen niet alleen om wat er gedaan moet worden, 

maar ook hoe het zal gebeuren en wie het gaat doen. Of, om het abstract te stellen: hoe verhouden de 

middelen zich tot de doelen. We hebben veel geleden onder het idee dat de echte veranderingen pas na 

het laatste gevecht vorm krijgen en dat we ons dus moesten voorbereiden op de opbouw van een soort 

leger-achtige structuur die in staat zou zijn om daadwerkelijk een verandering van machtsverhoudin-

gen tot stand te brengen. Omdat we ons focussen op deze “plichten” zijn we geneigd om het toetsen 

van onze waarden uit te stellen tot na dit laatste gevecht, want alleen dan breekt de tijd aan om een 

nieuwe wereld te creëren als een samenleving van gelijken. Maar zoals we helaas weten en veel te vaak 

gezien hebben, bleek dit idee een nachtmerrie te zijn. Samenlevingen en gemeenschappen die opge-

bouwd worden d.m.v. procedures gedicteerd door hiërarchische organisaties, waren een exacte afspiege-

ling van deze organisaties. De structuur van de militante avant-garde heeft de tendens om te worden 

gereproduceerd als een structuur van de sociale verhoudingen in de nieuwe gemeenschap.    

 

Een essentiële vraag binnen emancipatorische projecten is dus: kunnen we als een groep, als gemeen-

schap of als een collectief onze ideeën en waarden tot uitdrukking brengen in de vorm die we kiezen 

voor het voeren van onze strijd? We moeten het idee van de avant-garde wantrouwen, het idee van het 

handjevol uitverkorenen (of zelfverkozenen) die weten wat er moet gaan gebeuren en die de anderen 

maar moet volgen. Voor mij is dit van cruciaal belang. We kunnen het oude concept van de avant-

garde niet langer volgen als we echt iets heel anders tot stand willen brengen dan de huidige samenle-

ving.  

 

Deze kwestie is nauw verbonden met de discussie over de commons, m.n. waar het gaat om de collecti-

viteit van de strijd te problematiseren. Is het onze intentie om een gedeelde samenleving te creëren 

door te delen of zijn we van plan om deze samenleving te creëren na een bepaalde periode waarin we 

niet delen? Natuurlijk zijn er specifieke onderlinge machtsverhoudingen, maar betekent dit dat sommi-

gen moeten leiden en dat anderen de leermeesters moeten gehoorzamen? Commons kunnen een manier 

zijn om te begrijpen wat er op het spel staat, maar ook hoe het te bereiken. Ik geloof dat we collectieve 
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strijdvormen moeten ontwikkelen die de collectieve emancipatorische doelstellingen tot uitdrukking 

brengen, vormen die ons ook kunnen laten zien wat het waard is om te dromen over een geëmancipeer-

de toekomst.  

 

COMMONING BINNEN DE KAPITALISTISCHE STRUCTUUR 

 

An Architektur: 

Massimo, je legt veel nadruk op het feit dat commoning de hele tijd plaatsvindt. Ook onder kapitalistische 

voorwaarden. Kun je een actueel voorbeeld geven? Waar zou je deze plaats van verzet zien? Voor Marx was 

het duidelijk de fabriek, op basis van de analyse van de uitbuiting van de arbeid, wat hem een duidelijke 

richting voor de strijd gaf.  

 

Massimo de Angelis: 

Voor Marx was de fabriek een tweeledige ruimte: het was de ruimte van de kapitalistische uitbuiting en 

discipline – dit kan uiteraard ook het kantoor, de school of de universiteit zijn – maar het was ook de 

ruimte waar de sociale coöperatie van de arbeid plaatsvond zonder directe tussenkomst van het geld. 

Binnen de fabriek hebben we een niet-gecommodificeerde ruimte, wat past in onze definitie van de 

commons als de ruimte van het “gedeelde” op een zeer algemeen niveau.  

 

An Architektur: 

Hoezo niet-gecommodificeerd? 

 

Massimo de Angelis: 

Omdat wanneer ik in een kapitalistische onderneming werk ik weliswaar loon krijg in ruil voor mijn 

arbeidskracht, maar op het moment van de productie neem ik niet deel aan welke vorm van monetaire 

transactie dan ook. Als ik gereedschap nodig heb, vraag ik of je het aan me wil geven. Als ik informatie 

nodig heb, hoef ik geen copyright te betalen. In de fabriek – die we hier gebruiken als metafoor voor de 

plek waar kapitalistische productie plaatsvindt – kunnen we waren produceren, maar niet d.m.v. wa-

ren, aangezien goederen ophouden waren te zijn op het moment dat ze input worden in het productie-

proces. Ik refereer hier aan het klassieke marxistische onderscheid tussen arbeidskracht en arbeid. In de 

fabriek wordt arbeidskracht als waar verkocht, en na het productieproces worden de producten ver-

kocht. Juist op het moment van de productie is het echter alleen de arbeid die telt en arbeid als een so-

ciaal proces is een vorm van “commoning”. Uiteraard gebeurt dit binnen speciale sociale verhoudingen 

van uitbuiting, dus misschien moeten we niet hetzelfde woord gebruiken, commoning, om dit niet te 

verwarren met de commoning die wordt voortgebracht door mensen “die de zaken in eigen hand ne-

men”. Misschien moeten we het dus “vervormde commoning” noemen, als de mate van vervorming 

recht evenredig is met de mate van ondergeschiktheid van commoning aan sociale maatregelen van bui-

tenaf, gedicteerd door het management, door de eisen van de markt etc. Ondanks deze vervormingen is 

het denk ik belangrijk om hetgeen wat zich binnen de fabriek afspeelt ook als een vorm van commoning 

op te vatten. Dit is een belangrijk onderscheid dat raakt aan de vraag hoe het kapitaal de commons 

gebruikt. Ik maak dit punt omdat de belangrijkste kwestie in wezen niet is hoe we commoning opvatten 

binnen de sferen van de commons, maar hoe we de commons van onze productie heroveren, vervormd 

als ze zijn door de maat der dingen opgelegd door het kapitaal. Deze kapitalistische maat der dingen 

wordt ook dwars door de plaatsen van commoning heen opgedrongen. De markt is een systeem dat soci-
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ale productie op een enorme schaal articuleert en we moeten manieren vinden om deze wijze van articu-

leren te vervangen. Tegenwoordig moet het meeste van wat in de common is geproduceerd – of het nou 

gaat om vervormde kapitalistische commons of alternatieve commons – worden omgezet in geld zodat 

commoners toegang kunnen hebben tot andere hulpbronnen. Dit impliceert dat commons tegen elkaar 

opgezet kunnen worden in processen van concurrentie op de markt. We kunnen dus stellen, als leidend 

principe, dat alles wat wordt geproduceerd in de common in de common moet blijven teneinde de com-

mons uit te breiden, sterker te maken en te handhaven onafhankelijk van de kapitalistische circuits.  

 

Stavros Stavrides: 

Dit thema van de niet-gecommodificeerde ruimte binnen de kapitalistische productie is verbonden met 

het idee van de immateriële arbeid zoals geformuleerd door o.a. Negri en Hardt. Hoewel ik de hele the-

orie van “empire” en “de multitude” niet zo overtuigend vind, spreekt het idee dat de arbeidsvoorwaar-

den binnen het kapitalistische systeem tenderen naar het produceren van commons me zeer aan, zelfs 

als het kapitalisme als systeem zich tegen commons keert en deze tracht in te dammen. Negri en Hardt 

stellen dat met de opkomst van immateriële arbeid – die is gebaseerd op communicatie en de uitwisse-

ling van kennis, niet op gecommodificeerde goederen in het algemeen, maar eerder op een praktijk van 

delen – we een vreemde nieuwe situatie hebben: de verandering van de kapitalistische productie van 

materiële naar immateriële arbeid biedt de mogelijkheid om na te denken over commons die worden 

geproduceerd binnen het systeem maar daar aan onttrokken en in potentie tegen het systeem gekeerd 

kunnen worden. We kunnen het concept van de immateriële arbeid als een voorbeeld zien van een mo-

gelijke toekomst voorbij het kapitalisme, waarin de arbeidsvoorwaarden mogelijkheden creëren om te 

begrijpen wat het betekent om op gemeenschappelijke basis te werken  maar ook om commons te pro-

duceren.  

 

Natuurlijk zijn er altijd pogingen om het delen van kennis te controleren, bijvoorbeeld de maatregelen 

die er op uit zijn om het internet te controleren, deze enorme machine waarmee kennis en informatie 

wordt gedeeld. Ik wil niet al te lovend zijn over het internet, maar deze verspreiding van informatie 

bevat tot op een zekere hoogte altijd het zaad van een andere vergemeenschappelijking tegen het kapi-

talisme. Er is altijd van beide sprake: zowel de enclosures, als de opening van nieuwe mogelijkheden tot 

verzet. Dit idee is te vergelijken met ideeën binnen de antikapitalistische beweging die claimen dat er 

altijd een mogelijkheid is om binnen het systeem de middelen te vinden om het te bestrijden. Verzet 

gaat niet over een absolute externaliteit, over Utopia of de goede samenleving. Het gaat er om je be-

wust te worden van de mogelijkheden die zich binnen het kapitalistische systeem bevinden en proberen 

die tegen datzelfde systeem te keren.  

 

Massimo De Angelis: 

We moeten hier echter ook wijzen op het feit dat het gebruik maken van de interne mogelijkheden die 

het kapitalisme zelf creëert, ook het object van assimilatie kan worden. Neem als voorbeeld het kapita-

listische gebruik van de commons m.b.t. seizoenarbeiders. Hier kunnen commons worden gebruikt om 

de lonen te ondermijnen of kunnen ze, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, ook een basis 

vormen voor krachtiger verzet en een grotere macht van de arbeidersklasse. Het eerste voorbeeld was 

bijvoorbeeld zichtbaar in de Zuid-Afrikaanse enclaves t.t.v. het apartheidsregime, waar lagere lonen 

betaald konden worden omdat seizoenarbeiders terugkeerden naar hun huizen en een deel van de repro-

ductie plaatsvond binnen deze enclaves, buiten de circuits van het kapitaal. Het tweede voorbeeld is als 
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een staking van seizoenarbeid door migranten kan worden volgehouden juist omdat ze toegang hebben 

tot gemeenschappelijke middelen. Hun middelen van bestaan zijn niet volledig afhankelijk van het 

loon. Zoiets gebeurde bijvoorbeeld in het noorden van Italië enkele decennia geleden. De verhouding 

tussen kapitalisme en de commons is dus altijd een kwestie van machtsverhoudingen binnen een speci-

fieke historische context.  

 

DE ROL EN DE REACTIE VAN DE STAAT 

 

An Architektur: 

Hoe zou je het belang van de commons vandaag de dag inschatten? Zou je kunnen zeggen dat de huidige fi-

nanciële en economische crisis en de daarmee gepaard gaande delegitimatie van het neoliberale model de dis-

cussie over en de praktijk van de commons, althans tot op een zekere hoogte, verder heeft gebracht? En wat zijn 

de reacties van respectievelijk de autoriteiten en het kapitalisme? 

 

Massimo De Angelis: 

Steeds als er sprake is van een crisis zien we commons  

ontstaan als antwoord op vragen die op de een of ande-

re manier samenhangen met het levensonderhoud en de 

middelen van bestaan. Tijdens de crisis van de jaren ’80 

in Groot-Brittannië zag je de opkomst van het kraken, 

alternatieve markten of zgn. Local Exchange Trading 

Systems, zaken die ook t.t.v. de crisis in Argentinië in 

2001 te zien waren. 

 

T.a.v. de manier waarop het kapitalisme reageert en 

zichzelf reproduceert m.b.t. de opkomst van commons, 

kunnen drie belangrijke processen worden waargeno-

men. Ten eerste: de criminalisering van alternatieven in 

elk proces van insluiting en onteigening (enclosure), zo-

wel toen als nu. Ten tweede: de verleiding van de subjec-

ten, gefragmenteerd door de markt, om naar de markt 

terug te keren. En ten derde: een specifieke vorm van 

governance die de onderwerping van individuen, groe-

pen en hun waarden, hun behoeften en verlangens aan 

het marktproces veilig stelt.  

 

An Architektur: 

Maar hoe verhouden de commons en commoning zich dan t.a.v. de macht van de staat? Zijn de commons een 

manier om de staat te overwinnen of te bevechten of denk je dat ze de staat nodig hebben om een maatschappe-

lijke structuur te waarborgen? Zou de staat, althans in theorie, definitief kunnen worden ontbonden d.m.v. 

commoning? Nutteloos worden, zou het dus verdwijnen? Stavros, zou je hier iets over kunnen zeggen? 

 

 

 

Kraakacties in Brighton (Engeland) in de jaren ‘80.  
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Stavros Stavrides: 

We hebben soms de neiging om te negeren dat de strijd om de commons altijd gerelateerd is aan speci-

fieke situaties in specifieke landen en staten, met hun desbetreffende antagonismen.  Je moet jezelf al-

tijd zien in verhouding tot andere groepen in de samenleving. En natuurlijk kunnen sociale tegenstel-

lingen vele vormen aannemen, waaronder die, die geproduceerd of gekanaliseerd worden door verschil-

lende sociale instituten. De staat is niet zomaar een machine ergens daar buiten die de vele aspecten 

van de productie of de verdeling van de macht reguleert. De staat, zoals ik het zie, maakt deel uit van 

iedere sociale verhouding. Het is niet alleen een regulerend mechanisme maar het brengt ook een struc-

tuur van instituties voort die het sociale leven vormgeven. Om deze dominante vormen van het sociale 

leven het hoofd te kunnen bieden zullen we ons tegen deze krachten – die de staat tot een zeer domi-

nante realiteit in onze samenleving maken – moeten verzetten.  

 

In de huidige wereld, vatten we het proces van globalisering vaak op als het afsterven van staten, alsof 

staten niet langer van belang meer zijn. Maar eigenlijk waarborgt de staat de noodzakelijke voorwaar-

den voor de reproductie van het systeem. Het staat bijvoorbeeld borg voor geweld, wat geen kleinig-

heid is. Geweld, en niet alleen assimilatie, is een zeer belangrijk middel om het kapitalisme te reprodu-

ceren, want we leven zeker niet in een maatschappij waarin de kapitalistische waarden voor eens en 

voor altijd gelegitimeerd zijn. In plaats daarvan moeten deze waarden voortdurend worden opgelegd, 

vaak met geweld. De staat waarborgt ook de eigendoms- en landrechten, wat ook geen kleinigheden 

zijn omdat eigendomsrechten vormen van controle voortbrengen die raken aan vele aspecten van ons 

leven. Het claimen van eigendomsrechten heeft betrekking op specifieke plaatsen die behoren tot be-

paalde mensen of instellingen, waaronder ook internationale ondernemingen. De staat is daarom in de-

ze tijden van globalisering geen gepasseerd station, het is in feite het meest specifieke machtsarrange-

ment waar we tegen kunnen strijden.  

 

HET OPBOUWEN VAN EEN NETWERK VAN VERZET 

 

Stavros Stavrides: 

Ik ben dus erg op mijn hoede of terughoudend m.b.t. het idee dat we onze eigen enclaves van anders-

zijn kunnen creëren, onze kleine bevrijde bolwerken die ons zouden kunnen beschermen tegen de macht 

van de staat. Ik bedoel niet dat het niet belangrijk is om gemeenschappen van verzet op te bouwen, 

maar i.p.v. ze te structureren als geïsoleerde enclaves moeten we proberen ze als een potentieel netwerk 

van verzet te zien, die samen slechts een deel van de strijd representeren. Als je denkt dat een op zich-

zelf staande gemeenschap met zijn commons en daarbij behorende parameters een bolwerk van bevrijd 

anders-zijn zou kunnen zijn, dan ben je gedoemd om verslagen te worden. Je kunt je niet aan de ver-

woesting door de macht van de staat en zijn mechanismen onttrekken. Daarom moeten we de samen-

werking tussen de verschillende gemeenschappen bevorderen en onszelf ook zien als niet exclusief beho-

rend tot slechts één van deze gemeenschappen. We moeten onszelf eerder opvatten als leden van ver-

schillende gemeenschappen in een zich ontwikkelend proces.  

 

An Architektur: 

Maar hoe kan het worden georganiseerd? Hoe zou dat er uit kunnen zien? 
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Stavros Stavrides: 

Het korte antwoord is een federatie van gemeenschappen. Het lange antwoord is dat het te maken 

heeft met de omstandigheden van de strijd. Ik denk niet dat we voor de vervanging van de kapitalisti-

sche staat zijn door een ander soort staat. We komen uit een lange traditie, zowel de communistische 

als de anarchistische, waarin gestreefd wordt naar de vernietiging van de staat. Ik denk dat we in de 

huidige strijd moeten zoeken naar manieren om de aanwezigheid van de staat te reduceren, de staat 

dwingen zich terug te trekken en dwingen minder gewelddadig te zijn in zijn reacties. Dat we moeten 

zoeken naar manieren om ons te bevrijden van de bevoegdheden van de staat in al zijn vormen die ver-

bonden zijn met economische, politieke en sociale krachten. Maar zeker weten, de staat zal er zijn tot er 

iets gebeurd – niet zomaar een verzameling van strijd, maar iets van een kwalitatief andere vorm – wat 

een nieuwe sociale situatie voortbrengt. Tot die tijd kunnen we niet aan het bestaan van de staat voor-

bijgaan omdat zijn reacties altijd afhangen van onze keuzes en acties.  

 

DISCUSSIE IN VOLLE GANG: HET NAVARINOU PARK IN EXARCHEIA, ATHENE 

 

Massimo De Angelis: 

Ja, ik ben het er mee eens dat dit een cruciaal punt is. De staat is aanwezig in al deze verschillende pro-

cessen, maar het is ook waar dat we manieren moeten vinden om deze krachten te ontmantelen. Een 

voorbeeld is het bezette park in Exarcheia, een parkeerplaats die werd omgetoverd tot een park d.m.v. 

een continu proces van vergemeenschappelijking. De aanwezigheid van de staat is heel duidelijk, 

slechts vijftig meter om de hoek is er een hele bus volgeladen met ME en talloze agenten. Een van de 

De Atheense wijk Exarcheia. Omwonenden hebben de parkeerplaats bezet en toveren het om tot een park.  
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problemen m.b.t. het park is de manier waarop het optreden van de politie kon worden gelegitimeerd 

door gebruik te maken van de klachten van de buren over het park. En natuurlijk zijn er redenen om te 

klagen. Sommige organisatoren van het park vertelden me dat er blijkbaar elke avond jongeren rond-

hingen, die dronken, de boel vervuilden, lawaai maakten etc.. De organisatoren benaderden hen, vroe-

gen hen ermee op te houden. En ze antwoordden: “O, zijn jullie politie?” Ze werden ook uitgenodigd 

om deel te nemen aan vergaderingen die week, maar ze toonden geen interesse. Volgens sommige men-

sen die ik heb geïnterviewd gaven ze blijk van een individualistische houding, die we hebben geïnterna-

liseerd omdat we in een kapitalistische maatschappij leven; het idee dat dit mijn ruimte is waar ik kan 

doen wat ik maar wil – zonder, zo zou je het kunnen noemen, een proces van vergemeenschappelijking 

dat zich bezig zou moeten houden met alle kwesties die de gemeenschap aangaan. Maar je moet op de 

een of andere manier omgaan met dit probleem. Je kunt die jongeren niet zomaar uitsluiten, niet alleen 

als een kwestie van principes, maar ook omdat het compleet rampzalig zou zijn om dat te doen. Als je 

ze gewoon uitsluit van het park ben je er niet in geslaagd om van het park een inclusieve ruimte te ma-

ken. Als je ze niet uitsluit en ze blijven doorgaan met hun praktijken, zou de lokale gemeenschap ver-

der van je vervreemd worden en zou dat de politie een aanleiding bieden om hun optreden te legitime-

ren. Dus in een situatie als deze zie je enkele praktische antwoorden op cruciale vragen die we hebben 

besproken – er zijn geen gouden regels.  

 

Stavros Stavrides: 

Ik zou de situatie iets anders interpreteren. 

De mensen waar je aan refereert zeiden niet 

dat ze als individuele consumenten het recht 

hadden om een zooitje van het park te ma-

ken. Ze zeiden dat het park een plek is voor 

hun gemeenschap, een plek voor een alter-

natief leven of voor het opbouwen van al-

ternatieve politieke omgeving. Ze appelleren 

zeker aan een manier van vergemeenschap-

pelijking, maar alleen voor een zeer specifie-

ke gemeenschap van commoners. En dit is 

het cruciale punt: ze beschouwen de buren, 

of op zijn minst de houding van de buren, niet als deel van hun gemeenschap. Sommige mensen vatten 

dit gebied op als een soort bevrijd bolwerk waarin ze niet hoeven na te denken over die anderen buiten. 

Want wie zijn uiteindelijk die anderen buiten? Zij zijn degenen die “elke dag gaan werken en zich niet 

tegen het systeem verzetten.” 

 

Voor mij zijn dit zaken waardoor we worden getest, waardoor onze ideeën over wat het betekent om te 

delen of wat het betekent om in het openbaar te leven worden getest. We kunnen over het park praten 

als een zich ontwikkelende alternatieve openbare ruimte. En deze openbare ruimte kan worden ge-

vormd alleen als het discutabel blijft in termen van zijn gebruik. Openbare ruimtes die niet simpelweg 

de waarden opleggen van de soevereine macht zijn die ruimtes die voortgebracht en gedragen worden 

door de discussies en het overleg tussen verschillende groepen mensen. Zolang de discussie over de spe-

cifieke aard en het gebruik van alternatieve openbare ruimtes niet de collectieve vrijheid om als gelij-

ken te overleggen kapotmaakt, zou discussie verwelkomd moeten worden. Je moet in staat zijn om 
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plekken voort te brengen waar verschillende manieren van leven naast elkaar kunnen bestaan op basis 

van wederzijds respect. Daarom kan een dergelijke ruimte niet alleen tot een bepaalde gemeenschap 

behoren die de regels bepaalt; er moet een continu en open proces van regulering zijn.  

 

Massimo De Angelis: 

Het gaat hier om twee zaken. Ten eerste denk ik dat dit voorbeeld aantoont dat als we commons probe-

ren voort te brengen we ook tegelijk een gemeenschap moeten voortbrengen met zijn vormen van com-

moning. Het Navarinou-park is een nieuwe commons en de gemeenschap kan niet simpelweg bestaan 

uit organisatoren. De organisatoren die ik heb gesproken opereren als een soort commons-entrepeneurs, 

een groep mensen die proberen de communicatie tussen verschillende groepen in het park te ondersteu-

nen en ontmoetingen stimuleren die mogelijk leiden tot meer duurzame vormen van vergemeenschap-

pelijking. Dus als we het hebben over zich ontwikkelende commons als deze , hebben we het over ruim-

tes van discussie en overleg dwars door de verschillende gemeenschappen heen; dat is het cruciale punt 

als we het zoals Stavros hebben over “openbare ruimte”. Maar we kunnen ook niet spreken over een 

park als een “openbare ruimte” in de gebruikelijke zin, als een voor iedereen toegankelijke ruimte. 

Waar een individu geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen, zoals een park dat door de gemeente 

wordt beheerd.  

 

Ten tweede kan een ander fundamenteel aspect van commoning aan de hand van het park geïllustreerd 

worden – de rol van de reproductie. We hebben de afgelopen decennia van de feministen geleerd dat 

tegenover de zichtbare arbeid van de productie de onzichtbare arbeid van de reproductie staat. De 

mensen die het park willen behouden zullen hard moeten werken voor zijn reproductie. Dat wil niet al-

leen zeggen dat de ruimte steeds schoongehouden moet worden, maar dat ook de legitimiteit om deze 

ruimte te claimen gereproduceerd moet worden t.a.v. de gemeenschap, de politie etc.. Nadenken over 

de arbeid van de reproductie is in feite een van de meest fundamentele aspecten van vergemeenschap-

pelijking. Hoe zullen de diverse gemeenschappen in dit park samen komen om deze arbeid van de re-

productie te delen? Dit is een cruciale test voor alle commons.  

 

VOORBIJ DE REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE:  

HET COLLECTIEVE ZELFBESTUUR VAN DE ZAPATISTAS 

 

An Architektur: 

Maar hoe kunnen we ons dit voortdurende proces van overleg en discussie anders voorstellen dan op een vrij 

kleinschalig en lokaal niveau? 

 

Stavros Stavrides: 

Voor mij is dit niet primair een kwestie van schaal maar meer een fundamentele vraag hoe deze vraag-

stukken te benaderen. Maar als je het wil hebben over een grootschaliger initiatief, zou ik willen refere-

ren aan de Zapatista-beweging. Voor de Zapatistas neemt het proces van overleg twee vormen aan: tus-

sen de gemeenschappen onderling, waarbij het gaat om mensen die deelnemen in volksvergaderingen, 

en onderhandelingen met de staat, waarbij het gaat om de verkiezing van vertegenwoordigers. De 

tweede vorm werd abrupt afgekapt toen de staat er voor koos om ieder bereikt akkoord te negeren. 

Maar het proces van overleg tussen de gemeenschappen heeft zich ontwikkeld tot een echte alternatie-

ve vorm van collectief zelfbestuur. De Zapatistas hebben autonome regio’s binnen het gebied van de 
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Mexicaanse staat opgericht om het zo voor mensen mogelijk te maken om daadwerkelijk deel te nemen 

in het zelfbestuur van deze regio’s. Om zo niet alleen deel te nemen aan een soort representatieve demo-

cratie, maar om daadwerkelijk zelf betrokken te raken. De autonome gemeenschappen ontwikkelden 

een roulatiesysteem dat nogal vreemd op ons over zou kunnen komen, waarbij er elke vijftig of dertig 

dagen een wisseling van de wacht plaatsvindt. Dus, als je een soort plaatselijke overheid van een kleine 

gemeente wordt, dan moet je, net op het moment dat je er achter komt welke problemen er spelen en 

hoe je ze gaat aanpakken, je positie opgeven en overlaten aan iemand anders. Is dat logisch? Leidt dit 

systeem tot resultaten die vergelijkbaar zijn met andere vormen van bestuur of resulteert het gewoon 

in chaos? Voor de Zapatistas is het echter belangrijker dat alle mensen in deze posities komen en zich 

zo een vorm van bestuur eigen maken die het idee van “besturen door de gemeenschap te gehoorza-

men” (mandar obedeciendo) tot uitdrukking brengt. Het roulatiesysteem voorkomt op een effectieve 

manier elke vorm van accumulatie van individuele macht. Het systeem is misschien niet het meest ef-

fectief in termen van bestuur, maar het is effectief in termen van het opbouwen en behouden van dit 

idee van een gemeenschap gebaseerd op overleg en wederzijds respect.  

 

Ja, het vaststellen en opleggen van regels is effectiever, maar het is belangrijker om collectief te partici-

peren in het proces waarin de regels worden gemaakt en gecontroleerd, als je van plan bent om een an-

dere maatschappij te creëren. We moeten het idee van een democratie van “hier is mijn mening en er is 

die van jou – wie wint?” achter ons laten. We moeten manieren vinden om ruimte te bieden aan de ver-

schillen. Misschien heb ik de neiging om de middelen, het eigenlijke proces en niet het effectieve deel 

ervan – de resultaten – te benadrukken. Er zijn natuurlijk een heleboel problemen m.b.t. het bestuurs-

systeem van de Zapatistas, maar al deze gemeenschappen zijn meer voorbeelden van een nieuwe wereld 

die zich tracht te ontwikkelen en geen prototypes van hoe de wereld zou moeten worden.  

 

We kunnen ook de opstand in Oaxaca als voor-

beeld nemen, waar het goed functioneerde. De 

mensen daar hebben daadwerkelijk een stadscom-

mune voortgebracht die m.i. nog belangrijker is 

dan de roemrijke Commune van Parijs. Hier in 

Athene is iemand uit Oaxaca geweest die op een 

bijeenkomst vertelde dat ze zich realiseerden dat 

"ze het zonder hen konden doen" - d.w.z. de staat, 

de macht, de autoriteiten. Ze konden de stad geza-

menlijk runnen m.b.v. gemeenschappelijke midde-

len. Ze hadden scholen en van begin af aan hadden 

ze beslag gelegd op de radio en een Tv-station. Ze 

bestuurden de stad en zagen zich geconfronteerd 

met alle complexe problemen die een samenleving 

kenmerken. Oaxaca is maar een kleine stad van 

rond de 600.000 inwoners en natuurlijk is het geen 

Parijs. Maar we kregen de kans om dit soort expe-

rimenten te aanschouwen, nieuwe vormen van 

zelfbestuur die nieuwe vormen van sociaal leven 

voort kunnen brengen - en zoals we weten werd de 
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opstand in Oaxaca meedogenloos onderdrukt. Maar in het algemeen kunnen we zeggen dat we niet we-

ten hoe deze nieuwe samenlevingsvormen er uit kunnen zien, totdat we ze daadwerkelijk zien. En ik 

denk dat we dat moeten accepteren!  

 

OVER PRINCIPES: HET VERBINDEN VAN DISCOURS EN PRAKTIJK  

 

An Architektur: 

Stavros, je zei dat het bestuur en het roulatiesystem van de Zapatistas niet moet worden opgevat als een proto-

type van wat zou moeten komen. Betekent dit dat je elk idee of reflectie over modellen voor een toekomstige sa-

menleving afwijst? 

 

Stavros Stavrides: 

Ik denk niet dat het gaat om een model. We kunnen niet zeggen dat er een soort model bestaat, noch 

zouden we er naar moeten streven. Maar goed, we hebben wel een vorm van principes nodig. Voor mij 

is het echter belangrijk om te onderstrepen dat de commons niet alleen als een abstract idee behandeld 

kunnen worden. Ze zijn onlosmakelijk vervlochten met de bestaande machtsverhoudingen. Het pro-

bleem is hoe we principes kunnen ontwikkelen waarmee we kunnen beoordelen welke gemeenschappen 

daadwerkelijk strijden voor commons? Of andersom, kan de strijd voor commons ook gericht zijn tegen 

emancipatorische strijd? Hoe toetsen we dit? Ik denk dat je in bepaalde historische periodes, niet ge-

woon contingente situaties, je principes  kunt hebben waarmee je kunt oordelen. Zo zullen bijvoorbeeld 

middenklasse-wijken, die de neiging hebben om hun enclave-karakter te behouden, gemeenschappen 

voortbrengen die vechten voor commons maar tegen het idee van emancipatie. Hun idee van de com-

mons is gebaseerd op een gemeenschap van gelijksoortige mensen, een gemeenschap gebaseerd op uit-

sluiting en privileges.  

 

Principes zijn echter niet gewoon discursieve gestes, ze moeten worden gezien in verhouding tot de per-

soon of het collectieve subject die naar deze principes verwijst in bepaalde discoursen en acties. Daarom 

kunnen verwijzingen naar principes worden opgevat als een soort performatieve geste. Als ik zeg dat ik 

voor of tegen deze principes ben, wat betekent dat dan voor mijn praktijk? Principes zijn niet alleen 

belangrijk om een plaats te bepalen in een discursieve krachtmeting maar kunnen ook van invloed zijn 

op de manier waarop een discours is verbonden met de praktijk. Als de premier van Griekenland bij-

voorbeeld tijdens een toespraak vlak voor de verkiezingen zegt dat hij alle privileges wil uitbannen, dan 

weten we natuurlijk dat hij alleen bepaalde privileges voor bepaalde mensen bedoelt. Dus niet alleen 

het verkondigen van principes is belangrijk maar ook de voorwaarden waaronder de verkondiging bete-

kenis krijgt. Daarom praat ik over principes omdat ik veronderstel dat we aan dezelfde kant staan. Ik 

ben bij het aangaan van deze discussie er echter ook van uit gegaan dat we getekend zijn door bepaalde 

strijdervaringen, anders zou het een louter academische discussie zijn.  

 

 

ALS WE MET RUST GELATEN ZOUDEN WORDEN, WAT ZOUDEN WE DAN DOEN?  

 

An Architektur: 

Stel je voor dat we met rust gelaten zouden worden, wat zouden we dan doen? Hebben we nog steeds de staat 

nodig als en alomvattende structuur of als tegenstander? Zouden we een staat voor onszelf vormen, gemeen-
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schappen opbouwen gebaseerd op commons of een meer egoïstische manier van leven gaan leiden? Misschien 

kan deze oefening ons een stukje verder brengen … 

 

Massimo De Angelis: 

Ik durf te zeggen dat “als we met rust gelaten worden” we uiteindelijk vrij veel hetzelfde zouden doen 

als nu: de race gaande houden totdat we onszelf herprogrammeren om andere soorten van relaties te 

ondersteunen. M.a.w. je kunt er van uitgaan dat “we met rust gelaten worden” en nog steeds op de au-

tomatische piloot functioneren, omdat niemand weet wat anders te doen. We moeten nog ontzettend 

veel leren. Er zijn veel vooroordelen die we hebben opgebouwd door – althans voor een groot deel – ho-

mo economicus te worden, met ons kosten/baten-berekening in termen van geld. Er is een hoop rotzooi 

die overboord moet worden gegooid, andere dingen moeten worden gevaloriseerd en andere moeten we 

gewoon nog steeds realiseren.  

 

Maar de automatische piloot kan niet eeuwig duren. Om te kunnen groeien moet het kapitalistische 

systeem omsluiten en onteigenen [enclose], maar enclosures impliceren een strategisch handelen van de 

kant van het kapitaal. Mocht dat ontbreken (er vanuit gaande dat “we met rust gelaten worden”), dan 

zou het systeem tot stilstand komen en miljoenen mensen zouden zich afvragen: Wat nu? Hoe reprodu-

ceren we onze middelen van bestaan? De vraag die in onze huidige context dringend geproblematiseerd 

moet worden zou op natuurlijke wijze voor de dag komen in de (behoorlijk absurde) hypothese die je op 

tafel legt. Er is geen eenvoudig antwoord die mensen kunnen geven. Het zou o.a. voor een groot deel 

afhangen van machtsverhoudingen binnen bestaande hiërarchieën, want zelfs als “we met rust worden 

gelaten” zouden mensen nog steeds verdeeld worden in machtshiërarchieën. Maar één ding wat zeker is 

voor mij is dat de mensen in de stad, vooral in het noorden, zouden moeten beginnen om meer voedsel 

te verbouwen, hun levenstempo te verlagen, sommigen verhuizen terug naar het platteland, en vaker in 

elkaars ogen te kijken. En dit omdat “met rust gelaten worden” het einde van een vorm van onderlinge 

afhankelijkheid inhoudt die gevormd wordt door het huidige beleid van de staat. Welke nieuwe vormen 

van onderlinge afhankelijkheid zouden zich ontwikkelen? Wie zal het zeggen. Maar de echte vraag is: 

welke nieuwe vormen van onderlinge afhankelijkheid kunnen ontstaan gezien het feit dat we nooit met 

rust gelaten zullen worden?  

 

Wat betreft het andere deel van je vraag, ja we zouden ons een “staat” kunnen voorstellen, maar niet 

noodzakelijk in de tragische vormen die we hebben gekend. De rationele kern van “de staat” is het do-

mein van de context – de omgeving voor de dagelijkse activiteiten van de commoners. Vanuit het per-

spectief van gevestigde systemen van commons op steeds grotere schaal, kan de staat worden opgevat 

als het instrument van onderop waarmee de commoners hun fundamentele en collectieve regels en de 

regels tussen de commons onderling vaststellen, monitoren en ten uitvoer brengen. Maar natuurlijk is 

de betekenis van vaststellen, monitoren en – vooral – ten uitvoer brengen misschien wel heel anders 

dan wat er vandaag mee bedoeld wordt.  

 

Stavros Stavrides: 

Laten we veronderstellen dat we met rust gelaten worden, wat denk ik nooit het geval zal zijn. Maar 

goed. Betekent dit dat we ons in een situatie bevinden waarin we gewoon onze eigen principes kunnen 

vaststellen, onze eigen vormen van commons, dat we ons in een situatie bevinden waarin we gelijk zijn? 

Natuurlijk niet! 
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Een goed voorbeeld zijn de bezette fabrieken in Argentinië. Daar werden de arbeiders met rust gelaten, 

d.w.z. zonder het management, de accountants en technici en zonder de professionele kennis die nodig 

is om met de verschillende aspecten van de productie om te gaan. Ze moesten vaardigheden ontwikke-

len die ze daarvoor niet hadden. Een vrouw, bijvoorbeeld, zei dat haar grootste obstakel om de beno-

digde softwareprogramma’s onder de knie te krijgen om accountant te worden voor de bezette fabriek, 

was dat ze eerst moest leren lezen en schrijven. Dus stel je de kloof voor die ze moest overbruggen! En 

uiteindelijk, zonder het te willen, werd ze een van de nieuw opgeleide werknemers die de productie kon-

den leiden en die strategieën voor de fabriek konden ontwikkelen. En hoewel ze het niet zou opleggen 

aan de anderen die bleven werken aan de assemblagelijn en geen vaardigheden ontwikkelden op de ma-

nier zoals zij gedaan had, werd ze een soort bevoorrechte persoon.  Dus hoe egalitair het bedrijf ook 

was, je ontwikkelt uiteindelijk dezelfde problemen die je daarvoor ook had. Je krijgt een scheiding tus-

sen mensen, wat een gevolg is van de materiële omstandigheden. Daarom moet je de middelen ontwik-

kelen om deze situatie te bestrijden. Naast het voortbrengen van de commons, moet je de macht aan de 

mensen geven zodat ze participeren in het proces waarin deze commons worden voortgebracht, niet al-

leen in de zin van economische omstandigheden, maar ook in de zin van de socialisatie van kennis. Je 

moet er voor zorgen dat iedereen in staat is om te spreken en mee te denken, op de hoogte gehouden 

wordt en participeert. Al deze problemen kwamen tot een eruptie in een bezette fabriek in Argentinië, 

niet in een toekomstige samenleving.  

 

Antropologisch onderzoek heeft 

aangetoond dat er samenlevingen 

zijn geweest en nog steeds be-

staan gebaseerd op commoning en 

delen, en dat deze samenlevingen 

– of het nou verzamelaars waren 

of jagers – niet alleen een opvat-

ting hadden van eigendom in de 

zin van goederen als eigendom 

van de gemeenschap, maar dat ze 

ook een specifieke manier hadden 

ontwikkeld om de accumulatie 

van macht te elimineren. Ze heb-

ben actief manieren ontwikkeld 

om de machtsverhoudingen te reguleren waarmee ze konden verhinderen dat iemand een leider kon 

worden. Ze moesten erkennen dat mensen niet over gelijke vaardigheden of kracht beschikken en tege-

lijk moesten ze manieren ontwikkelen waarmee ze collectief konden verhinderen dat deze verschillen 

geen barrières zouden worden die mensen verdelen, maar barrières die uiteindelijk een asymmetrie van 

macht zouden voortbrengen. Hier zie je dat het idee van de commons niet enkel een kwestie van eigen-

domsverhoudingen is, maar ook een kwestie van de verdeling van macht.  

 

Dus, om terug te komen op je vraag, als we met rust gelaten worden moeten we om zien te gaan met 

het feit dat we niet in ieder opzicht gelijk aan elkaar zijn. Om deze gelijkheid te bereiken moeten we 

gestes maken – niet alleen regels – maar gestes die niet gebaseerd zijn op een winst-verlies-berekening. 

De zelf-bestuurde keramiek-fabriek Zanon in Argentinië  
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Soms moet iemand meer ruimte bieden, niet omdat iemand hem of haar daartoe verplicht, maar omdat 

hij of zij er voor kiest om dit te doen. Ik respecteer bijvoorbeeld dat jij niet kunt spreken zoals ik, daar-

om doe ik een stap terug en vraag ik je om bij deze grote bijeenkomst te spreken. Ik doe dit in de we-

tenschap dat ik over de bevoorrechte vaardigheid beschik om te spreken op grond van mijn opleiding 

of talent. Dit is niet echt een common, dit is waar de common eindigt en de gift begint – om te delen 

moet je in staat zijn om te geven. Het ontwikkelen van een samenleving gebaseerd op gelijkheid bete-

kent niet datje het vermogen van eenieder om te participeren in de gemeenschap nivelleert, maar dat je 

het in stand houdt en dat is niet iets wat vanzelf gebeurt zonder inspanning. Gelijkheid is een proces, 

geen toestand. Sommigen zullen “opzij moeten gaan” zodat anderen – de meer achtergestelden – in 

staat zijn om hun eigen behoeften en dromen tot uitdrukking te brengen.  

 

Massimo De Angelis: 

Ik denk dat de gift en de commons niet buiten elkaar zullen bestaan. De “gift” kan een eigenschap van 

de commons zijn, zeker als we deze niet als vaste entiteiten beschouwen maar als processen van verge-

meenschappelijking. Het definiëren van het “wat”, “hoe” en “wie” van de commons kan ook praktij-

ken van schenken en vrijgevigheid inhouden. Ze kunnen worden geschonken zonder de verwachting er 

iets voor terug te krijgen. We weten echter dat de gift, de daad van vrijgevigheid vaak ook onderdeel is 

van een uitwisseling waar je iets in ruil daarvoor terugverwacht.  

 

ARENA’S VOOR HET VORMGEVEN VAN DE COMMONS EN HUN BEPERKINGEN  

 

Massimo De Angelis: 

De bezette fabriek waar we net over spraken is een voorbeeld van een arena waarin we de mogelijkheid 

hebben om commons voort te brengen, niet alleen door het maken van de geste van de gift maar ook 

door creatieve herhaling van deze gestes om te zetten in nieuwe instituties. En deze arena’s van verge-

meenschappelijking bestaan in potentie overal. Maar elke arena bevindt zich binnen bepaalde grenzen 

– zowel interne als externe. In het geval van de bezette fabriek worden de interne grenzen bepaald door 

de gemeenschap van arbeiders die de fabriek bezet hebben en die op hun beurt hun verhouding tot de 

buitenwereld, de werklozen, de omringende gemeenschappen etc. moeten bepalen. De keuzes die hier 

worden gemaakt hebben ook invloed op de aard van de verhoudingen en de samenhang met andere are-

na’s van vergemeenschappelijking. 

 

Een andere barrière die opdoemt in alle potentiële arena’s van vergemeenschappelijking en die een 

grens stelt aan de inspanningen van de commoners, is buiten hen gepositioneerd en wordt bepaald door 

het alles doordringende karakter van de kapitalistische maat en waarden. Om een voorbeeld te noe-

men: de beslissing van de arbeiders om de productie draaiende te houden heeft tot op zekere hoogte te 

maken met de acceptatie van processen die bepaald worden door de kapitalistische markt en die de ar-

beiders bepaalde beperkingen oplegt, zoals de noodzaak om concurrerend te blijven, althans tot een be-

paalde hoogte. Opeens moesten ze een begin maken met de zelforganisatie van hun eigen uitbuiting en 

dat is één van de grote problemen waar we bij dit soort initiatieven tegen aan lopen. Een probleem dat 

alleen kan worden aangepakt als er veel meer arena’s van vergemeenschappelijking ontstaan en hun 

samenhang gepaard gaat met vindingrijkheid.  
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Maar voordat we die buitengrens bereikt hebben is er nog veel terrein te winnen wat betreft vormge-

ving, ontwikkeling en de articulatie van subjectiviteit binnen deze arena’s van vergemeenschappelij-

king. Daarbij gaat het om de vraag waar onze verantwoordelijkheden en kansen liggen. Als de buiten-

grens het ‘nee’ van het kapitalisme is t.o.v. het ‘ja’ van de commons, in hoeverre kan onze constitueren-

de beweging dan een positieve kracht zijn die ‘nee’ zegt tegen het ‘nee’ van het kapitaal? 

 

An Architektur: 

Maar goed, wanneer zal een kwalitatief verschil in de maatschappij gemaakt worden op zo’n manier dat we 

in staat zijn om die mechanismen van criminalisering, verleiding en governance, waar Massimo eerder over 

sprak, het hoofd te bieden? Wat zou er gebeuren als de helft van de fabrieken zelf bestuurd zou worden? 

 

Stavros Stavrides: 

Ik weet niet wanneer een kwalitatief verschil zal worden bereikt. 50% is maar een gok in het wilde weg! 

Uiteraard zou dat een enorm verschil maken. Maar ik denk dat een heel klein percentage ook een ver-

schil maakt. Niet in de zin van enclaves van anders-zijn omgeven door een kapitalistische markt, maar 

als voorbeelden van collectieve experimenten waarmee je mensen ook kunt overtuigen dat een andere 

wereld mogelijk is. En de mensen in de Argentijnse fabrieken hebben het daadwerkelijk voor elkaar ge-

kregen om dergelijke experimenten te realiseren en niet omdat ze het ideologisch met elkaar eens waren 

voor welke maatschappijvorm ze vochten, maar omdat ze hun eigen vormen van dagelijks verzet op 

authentieke wijze tot stand brachten, uit noodzaak omdat ze hun banen moeten verdedigen na een gro-

te crisis. Ze moesten de basis waarop ze hun collectieve en duurzame autonomie fundeerden vaak op-

nieuw ontdekken. De kracht van dit experiment ligt echter in zijn vermogen om zich uit te breiden – 

als het ingesloten blijft binnen de goed gedefinieerde grenzen van een “alternatieve enclave”, is het ge-

doemd te mislukken.  

 

Ik geloof dat als we dergelijke experimenten zien en meemaken we nog steeds kunnen hopen op een an-

dere wereld en een glimp van die wereld vandaag kunnen opvangen. Het is belangrijk om fragmenten 

van deze toekomst op de proef te stellen en te beoordelen in onze strijd – en ik denk dat deze collectieve 

experimenten behoorlijk verschillen van de alternatieve bewegingen in de jaren ’70. Streven we nog 

steeds naar het ontwikkelen van andere leefomgevingen die kunnen worden omschrijven als onze eigen 

“Christiania’s”? Voor mij ligt het verschil in de poreusheid, in de mate waarin de gebieden van het ex-

periment uitvloeien in de samenleving. Als ze alleen worden gezien als vrijplaatsen zijn ze gedoemd te 

mislukken. Opnieuw kunnen we hier iets leren van de Zapatistas die probeerden om een soort hybride 

samenleving te creëren, d.w.z. en samenleving die op het zelfde moment zowel pre- als post-industrieel 

is, zowel pre- als post-kapitalistisch. Voor mij is dit – je mag het een  onduidelijke situatie noemen die 

in mijn ogen het gevolg is van onze beperkte en bevroren perceptie van de samenleving – erg belang-

rijk.  

 

DE DECEMBER-OPSTAND IN ATHENE 

 

An Architektur: 

Hoe zou je de opstand in Athene, vorig jaar december [2008, noot van de vertaler],  in deze context willen 

omschrijven? In Duitsland was er in ieder geval veel aandacht gericht op de uitbarsting van geweld. Hoe kijk 

je er op terug en zijn er sindsdien dingen veranderd? 
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Stavros Stavrides: 

Een van de dingen die me opviel is dat zowel links 

als de anarchisten aanvankelijk niet wisten wat ze 

moesten doen. Ze waren niet voorbereid op een 

opstand als deze die zich niet helemaal aan de on-

derkant van de samenleving voltrok. Er waren 

jongeren van elk type school bij betrokken. Na-

tuurlijk namen er ook migranten aan deel, maar 

het was geen opstand van migranten. Natuurlijk 

hadden veel mensen te maken met armoede en on-

recht, maar een opstand van het “banlieue-type” 

was het ook niet. Dit was een bijzondere en in ze-

kere zin ongekende opstand. Geen centrum, maar 

een collectief netwerk zonder een specifiek punt 

waar activiteiten van uitgaan. Griekenland werd 

gewoon door ideeën doorkruist en je zag initiatie-

ven die je je een paar maanden eerder niet had 

kunnen voorstellen. Veel naamloze initiatieven of 

met een geïmproviseerde collectieve signatuur. In 

Syros bijvoorbeeld, een eiland met een lange tradi-

tie van arbeidersstrijd, werd het hoofdbureau van 

politie omsingeld door lokale scholieren en werd 

geëist dat de politieagenten naar buiten zouden 

komen, hun petten zouden afdoen en zich verontschuldigen voor wat er was gebeurd. En ze deden het. 

Ze kwamen naar buiten in volledige formatie. Zoiets is onder normale omstandigheden onvoorstelbaar.   

 

Deze polycentrische eruptie van collectieve actie, die een glimp laat zien van een sociale beweging die 

middelen gebruikt die overeenkomen met de emanciperende “doelen”, is, althans in mijn ogen, iets 

nieuws en inspireerde vele mensen over de hele wereld. Ik heb de neiging om daar een beetje optimis-

tisch over te zijn. Laat me niet overdrijven wat nieuw is, er gebeurden ook een paar zeer onaangename 

en tegelijk maar al te bekende dingen. Je zag een paar “Bonapartistische” groepen die zich gedroegen 

alsof ze de hele situatie dirigeerden. Maar dat was een leugen. Dat geloofden ze gewoon.  

 

Wat ook belangrijk is, is dat de geest van collectieve en veelsoortige actie niet enkel heerste tijdens die 

decemberdagen. Na de december-opstand vond er iets kwalitatief nieuws plaats in verschillende initia-

tieven. Neem het initiatief van het Navarinou Park in Exarcheia. Dit zou niet mogelijk zijn geweest 

zonder de ervaring van december. Natuurlijk bestonden er al verschillende anarchistische en linkse 

projecten rond Exarcheia en er bestond al een alternatieve politieke cultuur, maar nooit eerder hadden 

we dit soort initiatieven waarbij zo’n verscheidenheid aan mensen op zulke verschillende manieren bij 

betrokken waren. En ik denk dat na december verschillende stedelijke bewegingen een nieuwe impuls 

kregen en dat die begrepen dat we niet simpelweg iets eisten, maar dat we er recht op hadden. Weige-

ren nog langer geregeerd te worden en onze levens in onze eigen handen nemen, hoe onduidelijk dat 

ook moge zijn, is een kenmerk van een groot scala aan acties van stedelijke bewegingen “na december”.  
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STAD VAN DOORGANGEN:  

DE VERHOUDING TUSSEN DE RUIMTE EN DE COMMONS CONCEPTUALISEREN  

 

An Architektur: 

We hebben een grote verscheidenheid aan gebeurtenissen, initiatieven en projecten besproken. Kunnen we 

proberen om onze bevindingen te relateren aan hun ruimtelijke en stedelijke effecten, misschien door ons een 

stad voor te stellen die geheel gebaseerd is op de commons? 

 

Stavros Stavrides: 

Om ons een stad voor te stellen die gebaseerd is op commons moeten we de connectie tussen ruimte en 

de commons onderzoeken en conceptualiseren. Het zou interessant kunnen zijn om de productie van 

ruimte voor te stellen als een ruimte van commons en dan te onderzoeken hoe deze productie zich zou 

moeten onderscheiden van de huidige kapitalistische productie van ruimte. In de eerste plaats is het 

van belang om de ruimte niet hoofzakelijk waar te nemen in termen van hoeveelheden – wat de domi-

nante perceptie is – de gekwantificeerde ruimte waar winst wordt gemaakt, waarbij ruimte altijd een 

waarde heeft die makkelijk verdeeld en verkocht kan worden. Dus als we beginnen na te denken over 

de ruimte in relatie tot de commons betekent dat dat we het moeten conceptualiseren als een vorm van 

relaties i.p.v. een entiteit, als een set vergelijkingen i.p.v. een vastgelegd arrangement van posities. We 

moeten ruimte niet opvatten als een som van gedefinieerde plaatsen die we moeten controleren of be-

vrijden, maar eerder als een potentieel netwerk van doorgangen die de ene open plaats verbindt met de 

ander. Ruimte wordt dus belangrijk als een constitutieve dimensie van sociale actie. Ruimte “gebeurt” 

inderdaad als verschillende sociale acties letterlijk verschillende ruimtelijke kwaliteiten produceren. Er 

van uitgaande dat we ruimte moeten opeisen als een vorm van commons moeten we ons verzetten te-

gen het idee dat iedere gemeenschap bestaat als een ruimtelijk gedefinieerde entiteit en daar het idee 

tegenover stellen van een netwerk van communicerende en discussiërende sociale ruimtes die niet wor-

den gedefinieerd in termen van een vastgelegde identiteit. Dergelijke ruimtes behouden dus het ka-

rakter van de “doorgang”.  

 

Eens te meer moeten we de exclusieve geste afwijzen die ruimte opvat als behorend 

tot een bepaalde gemeenschap. Denken over ruimte in de vorm van de commons 

betekent je niet te focussen op zijn kwantiteit maar om het te zien als een vorm van 

sociale relationaliteit die de basis vormt voor sociale ontmoetingen. Ik neig er toe 

om dit soort ervaringen met en de creatie van ruimte te zien als het perspectief van 

de “stad van doorgangen”. Walter Benjamin, zoekend naar manieren om het bevrij-

dende potentieel van de moderne stad te ontketenen, ontwikkeld het idee van de 

‘drempel’ [in de zin van passage, overgang of doorgang; noot van de vertaler] als zijnde een onthullen-

de spatio-temporele ervaring. Voor hem is de flaneur een connaisseur van deze drempels: iemand die 

weet hoe de stad te ontdekken als de plaats van onverwachte nieuwe vergelijkingen en ontmoetingen. 

En dit besef kan het begin zijn van de ontmanteling van de  heersende stedelijke fantasmagorie die de 

moderniteit heeft gereduceerd tot de mislukte collectieve droom van een bevrijde toekomst. Voor mij 

zou het idee van een emanciperende ruimtelijkheid er uit kunnen zien als een stad van doorgangen. 

Een zich potentieel bevrijdende stad kan worden opgevat niet als een agglomeraat van bevrijde ruim-

tes, maar als een netwerk van doorgangen, als een netwerk van ruimtes die niemand en tegelijkertijd 
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iedereen toe behoren, die niet worden gedefinieerd door een geometrie van vastliggende krachten maar 

die open staat voor een voortdurend proces van (her)definitie.  

 

Er is een lijn van denken die leidt naar Lefebvre en zijn notie van het “recht op de stad”, als het recht 

dat alle rechten omvat en combineert. Dit recht gaat niet over de toegang tot stedelijke ruimtes 

(hoewel we de specifieke strijd voor vrij toegankelijke parken enz. niet moeten onderschatten) , het 

gaat er niet simpelweg om of je een eigen huis hebt of middelen die je nodig hebt ter ondersteuning van 

je eigen leven, het is iets dat al die eisen omvat maar ze ook overstijgt door een hoger niveau van de 

commons voort te brengen. Voor Lefebvre is het recht op de stad het recht om de stad te creëren als 

een collectief kunstwerk. De stad kan dus worden geproduceerd d.m.v. ontmoetingen die ruimte cre-

ëren voor nieuwe betekenissen, nieuwe waarden, nieuwe dromen, nieuwe collectieve ervaringen. En dit 

is inderdaad een manier om het pure nut te overstijgen, een manier om de commons te zien voorbij de 

utilitaire horizon.  
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