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Na ruim een half  jaar melden we ons 

weer met de vertaling van een artikel, 

dat weer over een ander artikel gaat: Max 

Henninger namelijk over La planète 

malade van Guy Debord. Een manuscript 

over onze zieke planeet uit 1971 dat pas 

opdook in 2004. Het is een bijzondere 

maar ook nog verrassend actuele tekst 

uit een tijd toen nog over de bedreigde 

natuur werd gedacht in termen van 

“smog”, “zure regen”, “vervuiling” en 

“gat in de ozonlaag”. Over de opwarming van de aarde had 

men het toen nog nauwelijks. Dat de mens zelf  een 

doorslaggevende rol speelt in de dramatische verandering van 

het klimaat drong pas aan het einde van het vorige 

millennium aarzelend tot ons door (1). Begin jaren ‘70 

ontstond echter in kringen van de Situationistische 

Internationale (met name Debord en Sanguinetti) al een 

bewustzijn over de dramatische en cruciale gevolgen van de 

schade die de kapitalistische warenproductie toebrengt aan de 

bestaansvoorwaarden en de natuurlijke grondslag van de 

samenleving. Guy Debord spreekt zonder omwegen over de 

“productie van de dood” (2). Max Henninger stelt terecht vast 

dat de diagnose van het probleem door Debord nog altijd 

klopt en dat er in de decennia daarna weinig meer aan is 

toegevoegd dan detailkennis. Max Henningers eigen 

beschrijving van “het probleem” van de klimaatverandering 

maakt het artikel des te interessanter maar ook 

bijzonder verontrustend.  

 

Debord wordt door Henninger in het artikel een crisis-

diagnosticus genoemd in de greep van “revolutionair 

ongeduld”. Het “revolutionaire ongeduld” kan heden ten 
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dage, zeker ook na het lezen van Henningers 

probleemanalyse, inderdaad niet groot genoeg zijn. De keuze 

is, om met Murray Bookchin te spreken, duidelijk: ofwel 

brengt de mens een democratische, coöperatieve en 

ecologische samenleving tot stand, of  de ecologische 

fundamenten van de samenleving storten simpelweg ineen. 

Maar daar zit meteen ook het probleem. De situatie is kritiek 

en een radicale massabeweging ontbreekt. De tijd schiet 

tekort en de revolutie faalt. Henninger spreekt in dit verband 

over een temporele kloof  tussen de escalatie en de oplossing 

van een sociaal-historisch probleem. Andreas Malm, de 

schrijver van het boek Fossil Capital, noemt de noodzaak tot 

een  drastische economische, sociale en politieke 

koerswijziging in een tijd van “neoliberale hypnose” een 

“episch geval van slechte historische timing” (3). 

 

Het lijkt dan ook op het eerste gezicht totaal zinloos en 

onrealistisch om - op de korte termijn die ons nog rest - de 

socialistische wereldrevolutie als “rode ster” aan de horizon 

voor te stellen om zo de desastreuze verwoesting als gevolg 

van de opwarming van de aarde af  te wenden. Maar 

tegelijkertijd zegt Andreas Malm: daar waar het gebrek aan 

tijd revolutionairen tot pragmatisme dwingt, verplicht het 

anderen juist om revolutionaire maatregelen te nemen. 

Simpelweg omdat de noodzakelijke veranderingen dermate 

groot moeten zijn dat ze onmogelijk aan de markt 

overgelaten kunnen worden. Wat er nodig is, is geen groei of  

vooruitgang, maar juist een crisis, een geplande recessie die 

objectief  een oorlog tegen het kapitaal betekent. De economie 

moet in zijn totaal gemobiliseerd worden om de vijand (het 

fossiele kapitaal) te kunnen verslaan. Gemobiliseerd niet om 

te groeien maar juist om piepend en knarsend tot stilstand te 

komen. Walter Benjamin had gelijk: de revolutie is niet de 

locomotief  van de geschiedenis, maar de noodrem waar we 

met z’n allen en met ons volle gewicht aan moeten gaan 

hangen.  
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Maar hoe in godsnaam? Het antwoord op deze vraag schuilt 

wellicht in het hier boven genoemde laveren tussen 

pragmatisme en revolutie. Wat daarvoor nodig is, is “een 

politieke strategie, en een langdurig structureel project dat 

concreter is dan ‘een andere wereld is mogelijk’”(4). Om ons 

een dergelijk concreet project in te kunnen beelden, kunnen 

we ook terecht bij Andreas Malm, die een update van het 

Communistisch Manifest voorstelt. Een tiental maatregelen 

ter bestrijding van de catastrofe die gewoon voorhanden zijn, 

die volstrekt duidelijk en eenvoudig zijn en volkomen 

uitvoerbaar, maar die alleen en uitsluitend niet getroffen 

worden omdat de uitvoering ervan de macht van de 

kapitalisten zou aantasten, voor wie alleen de stelregel geldt: 

Na ons de zondvloed! (5).  

 

1. Een volledig moratorium op alle nieuwe installaties 

voor het winnen van kolen, olie of  aardgas afdwingen. 

2. Sluit alle energiecentrales die op zulke brandstoffen 

draaien. 

3. Haal 100 procent van de elektriciteit uit niet-fossiele 

bronnen, voornamelijk wind- en zonne-energie. 

4. Beëindig de uitbreiding van het lucht-, zee- en 

wegverkeer; zet het weg- en zeeverkeer om naar 

elektriciteit en wind; rantsoeneer het resterende 

vliegverkeer om een eerlijke verdeling te garanderen 

totdat deze volledig kan worden vervangen door andere 

vervoermiddelen. 

5. Uitbreiding van massa-transportsystemen op alle 

schaalniveaus, van metro's tot intercontinentale 

hogesnelheidstreinen. 

6. Beperk het verschepen en het vliegen van voedsel en 

stimuleer systematisch het leveren op lokaal niveau.  

7. Beëindig het platbranden van tropische wouden en 

start massale programma's voor herbebossing. 

8. Renoveer oude gebouwen met isolatiemateriaal en 

verplicht alle nieuwe gebouwen om hun eigen koolstof-

vrije energie te genereren. 
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9. Ontmantel de vleesindustrie en vervang de menselijke 

behoefte aan eiwit door plantaardige bronnen. 

10. Publieke investeringen in de ontwikkeling en 

verspreiding van de meest efficiënte en duurzame 

technologieën voor hernieuwbare energiebronnen, 

evenals in technologieën voor de verwijdering van 

koolstofdioxide. 

 

Het zou een begin kunnen zijn, maar wel één met een impact 

op de productiekrachten en de sociale verhoudingen die je 

revolutionair zou kunnen noemen. Waarschijnlijk heeft Malm 

daar gelijk in. Maar wat daar voor nodig is blijft een 

wereldwijde beweging van ongekende omvang. Hij is het eens 

met Naomi Klein dat zo’n beetje iedere sociale beweging waar 

ook ter wereld objectief  de strijd tegen de opwarming van de 

aarde bewust of  onbewust al voert. Omdat het huidige 

kapitalisme zo fundamenteel verweven is met fossiele energie 

is iedere actie en iedere beweging min of  meer al vanzelf  

gericht tegen het fossiele kapitaal en kunnen heel veel acties 

en eisen vertaald worden naar de hier boven geformuleerde 

doelstellingen. De subjecten moeten zich er alleen nog bewust 

van worden... De massale blokkade-acties van groepen als 

Ende Gelände en Code Rood tegen bijv. bruinkoolmijnen en de 

NAM, ziet Malm als een lichtend voorbeeld, maar dit soort 

type acties zou volgens hem “in iedere op wetenschap 

gebaseerde werkelijkheid” verduizendvoudigd moeten 

worden. Aan geschikte doelwitten in je directe omgeving 
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echter geen gebrek. Kijk maar om je heen, zegt Malm, voor de 

dichtstbijzijnde kolencentrale, pijplijnen, vliegvelden die 

willen uitbreiden, uitdijende winkelcentra etc. Maar, zo besluit 

Malm zijn artikel, we kunnen er niet omheen dat de 

fundamentele kwestie van iedere revolutie het vraagstuk van 

de staatsmacht is. Volgens Malm moet beide gebeuren: de 

beweging moet aan ongekende kracht winnen EN een 

strategie ontwikkelen om haar doelen via de staat te 

realiseren. Ook Paul Mason spreekt zich uit over de staat: “het 

probleem” is dermate groot dat snel, strategisch en 

gecentraliseerd optreden vereist is. Alleen de staat en 

samenwerkende staten zouden daartoe in staat zijn. Volgens 

Mason moeten we zelfs op een positieve manier nadenken over 

de rol van de staat in de overgang naar het postkapitalisme. 

Want iedereen die leiding geeft aan een staat kan volgens hem 

één verandering onmiddellijk én gratis implementeren: het 

uitschakelen van de neoliberale privatiserings-machine. Hoe 

we dat voor ons moeten zien is echter volstrekt onduidelijk. 

Verkiezingen? Andere, nieuwe partijen? Misschien. Misschien 

als onderdeel van een bredere stellingenoorlog. Misschien op 

gemeentelijk niveau. Feit is dat we de “neoliberale 

privatiseringsmachine” ook aan datzelfde electorale proces te 

danken hebben. En dat al decennia lang. Ook een Syriza heeft 

daar niets aan veranderd. Debords constatering dat een 

systeem gebaseerd op verkiezingen fundamenteel conservatief  

is en dat alle hoop gelegen is in diegenen die weigeren dat spel 

mee te spelen, staat vele decennia later nog steeds overeind. 

Onze doelen kunnen alleen maar gerealiseerd worden door een 

nieuwe politiek te formuleren en vorm te geven die de huidige 

institutionele kaders opblaast om zodoende plaats te maken 

voor een radicale democratie. We moeten het spel niet meer 

meespelen, maar de spelregels veranderen. Onze doelstellingen 

moeten dan nog veel radicaler zijn en die van het klimaat 

overstijgen. Een politiek gebaseerd op snel en gecentraliseerd 

optreden alleen, draagt het gevaar in zich uit te monden in 

catastrofisme, apocalyptisch denken en een politiek gebaseerd 

op angst. Historisch gezien is dat voor links altijd een 
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doodlopende weg geweest en altijd in het voordeel van rechts. 

Wat op zijn beurt ongetwijfeld zal uitmonden in een 

dystopische toekomst gebaseerd op een gemilitariseerde eco-

apartheid die miljoenen, zo niet miljarden slachtoffers op de 

koop toe neemt. Wat we nodig hebben is een ‘groot historisch 

project’ gebaseerd op hoop, waarvoor mensen bereid zijn om 

hun dagelijks leven overhoop te gooien en waar mensen deel 

van willen uit maken, zodra ze het tastbare besef  hebben dat 

een betere manier van leven mogelijk is, in de wetenschap dat 

het mogelijk is om te genieten van een aanzienlijk hogere 

kwaliteit van leven op basis van veel lagere niveaus van 

persoonlijke consumptie (6).  

 

Het trekken aan de noodrem is daarom niet alleen 

noodzakelijk om een klimaat-catastrofe af  te wenden, maar 

juist ook om het leven en het levende milieu te onttrekken 

aan de overheersing door de economie. De overheersing van 

de economische rationaliteit over alle andere vormen van 

rationaliteit is immers de essentie van het kapitalisme. We 

moeten daarom niet alleen het “fossiele kapitalisme” willen 

bestrijden, maar zullen het kapitalisme als alles omvattende 

catastrofe moeten bestrijden. En wie wil er nu niet deel 

uitmaken van een “groot historisch project” met als 

hoekstenen een vrijer, meer ontspannen en rijker leven? Voor 

de radicaal-linkse theoreticus en pionier van de politieke 

ecologie André Gorz, is dat één van de belangrijkste redenen 

waarom een eco-sociale politiek voornamelijk moet bestaan 

uit het garanderen van een toereikend inkomen, 

onafhankelijk van de arbeidsduur en zelfs onafhankelijk van 

arbeid zelf. Het loon zou door zo’n basisinkomen vervangen 

moeten worden en zou een uitdrukking moeten vormen van 

de collectief  tot stand gekomen rijkdom. De sociaal 

noodzakelijke arbeid zou dan zodanig herverdeeld moeten 

worden zodat iedereen zowel beter als minder kan werken. Zo 

kan er een nieuwe autonome tijd en ruimte ontstaan voor 

vrije activiteiten en de ontplooiing van menselijke 

capaciteiten op het gebied van opvoeding, cultuur, kunst, 
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sport en spel, maar ook voor zorg, wederzijdse 

hulpnetwerken, uitwisseling van diensten, coöperatieven, 

zelfproductie van goederen etc.  Er wordt dan niet meer 

uitgegaan van de kapitalistische wet van ongebreidelde groei, 

maar van een collectieve norm van het voldoende: een norm 

die grenzen aan behoeften en verlangens stelt en aan de 

inspanning die men er voor over heeft. Dat is iets heel anders 

dan het huidige kapitalistische consumptiemodel dat gebaat 

is bij het kunstmatig scheppen van zoveel mogelijk behoeften 

om die te bevredigen met een zo groot mogelijke 

goederenomzet. Wat uiteindelijk tot maximale verspilling en 

vernietiging leidt. Met die logica moet gebroken worden. De 

maatschappij en het kapitalisme moeten uit elkaar getrokken 

worden en er moeten wegen gevonden worden om een uittocht 

uit het kapitalisme te realiseren. Het leven en de natuur 

moeten aan de overheersing van de kapitalistische 

economische rationaliteit onttrokken worden om plaats te 

maken voor nieuwe sociale banden gebaseerd op solidariteit. 

We moeten het terrein veroveren en uitbreiden waarin deze 

economische rationaliteit niet meer toepasbaar is. In die zin 

kan alleen al het idee van een gegarandeerd en toereikend 

basisinkomen een hefboom zijn en een breuk. En op een breuk 

zullen we moeten aansturen. Want, zegt Gorz: “Het is 

onmogelijk een klimaatcatastrofe te vermijden zonder 

radicaal te breken met de methodes en de logica die er sedert 

honderdvijftig jaar aanleiding toe geven.” (7).  

 

Alles is altijd mogelijk. Zowel het ergste als het beste.  

 

Hydra Ensemble, september 2018 
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Noten: 

 

1. “Vanaf de ijstijden oefent de klimatologische factor een doorslaggevende maar 

autonome invloed uit op het menselijk bestaan, maar nu gaat het er op lijken 

dat ook menselijk ingrijpen tot een klimaatverandering leidt.” Ger Harmsen: 

Nieuwe inleiding tot de geschiedenis. Nijmegen 1998.  

2. Zie ook: Situationistische Revolutionstheorie, Vol. I, blz 213 e.v. Baumeister en 

Negator, Stuttgart 2007.  

3. Andreas Malm: Time to pull the plugs, ROAR Magazine, december 2017.  

4. Paul Mason: Postkapitalisme. Amsterdam/Antwerpen 2016. Blz 327. 

5. Andreas Malm: Revolutionary strategy in a warming world. Maart 2018. https://

climateandcapitalism.com/2018/03/17/malm-revolutionary-strategy/. Malm 

citeert hier trouwens uit Lenin: De dreigende catastrofe en hoe die te 

bestrijden.  

6. Brian Tokar: Het uitdagen van de Apocalyps. Oktober 2014. http://

groenekwesties.nl/2014/10/het-uitdagen-van-de-apocalyps/#more-  

7. De laatste alinea is met name gebaseerd op André Gorz: De markt voorbij. 

Leuven 2011. Met name blz 63 en 228.  

 

Max Henninger is redacteur van het tijdschrift Sozial Geschichte Online. Hij werkt als 

vertaler en woont in Berlijn. 

 

Voor wie meer wil lezen over het gedachtengoed van de Situationisten, zie: Hydra nr. 

2: Thomas Seibert: De spektakelmaatschappij, het dagelijks leven en de kunst van de 

omkering, september 2011.  

http://hydraweb.yolasite.com/resources/vol2/Situationisme.pdf 

 

Over André Gorz zie: Hydra nr. 3, september 2012. Christophe Fourel: Kort overzicht 

van leven en werk van André Gorz.   

http://hydraweb.yolasite.com/resources/Vol_3/Gorz.pdf  
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NIEUWS  

VAN  

DE ZIEKE PLANEET 

~ 
Max Henninger 

 
Over een tekst uit de nalatenschap van Guy Debord. 

 

Als samenwerkingsverband van links-radicale theoretici heeft 

de Situationistische Internationale (SI), die van 1957 tot 1972 

actief  was rondom Guy Debord, Asger Jorn, Raoul Vaneigem 

e.a. met verbazingwekkend bescheiden middelen een ideeën-, 

maar vooral ook een sociaal-historische invloed ontwikkeld, 

die men in ieder geval voor het west- en midden-Europa van 

de 2e helft van de 20ste eeuw als ongekend moet aanmerken 

(1). Naast de films van Guy Debord en drie manifest-achtige 

boekpublicaties (Over de armoede van het studentenmilieu van 

Mustapha Khayati; De Spektakelmaatschappij van Debord; 

Alice Debord, Gianfranco Sanguinetti en Guy Debord. Italië 1972 
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Handboek voor de jonge generatie van Vaneigem) heeft ook de 

krant Internationale Situationiste, waarvan tussen 1958 en 

1969 in totaal 12 edities verschenen, een cruciale rol gespeeld 

(2). Voor de nooit verschenen 13e editie van de krant heeft 

Debord in 1971 een manuscript geschreven dat pas in 2004, 

d.w.z. 10 jaar na zijn zelfdoding, door zijn weduwe Alice 

openbaar gemaakt is. Over dat manuscript gaat onderstaand 

artikel. 

 

DE TEKST 

 

In het “La Planète Malade” (De zieke planeet) getitelde 

manuscript bekritiseerd Debord op zijn karakteristieke wijze 

het gangbare discours over een toen in de mode komend 

thema (4), de milieuvervuiling, om door middel van deze 

kritiek de noodzaak van een revolutionaire omverwerping van 

het ontwikkelde kapitalisme te onderbouwen. Debords eerste 

argument is dan ook inderdaad de stelling dat er een parallel 

bestaat tussen milieuvervuiling en revolutie: Het ene is niet 

toevallig “op precies dezelfde manier” als het andere in de 

mode. Het gaat om “twee aspecten waarin hetzelfde lang 

verwachte historische moment tot uitdrukking komt”: De 

vernietiging van de natuurlijke leefomgeving is als “hoogste 

stadium van de warenproductie” op te vatten en de revolutie als 

“project van de totale negatie” van deze warenproductie. De 

gemeenschappelijke basis van beide fenomenen is niets 

minder dan de “onmogelijkheid van de continuering van het 

functioneren van het kapitalisme” (5). Het gaat voor Debord 

duidelijk niet om een feitelijke toestand die alleen d.m.v. een 

discours-analyse te doorgronden zou zijn. Ook ideologie-

kritisch kan daar slechts vat op worden gekregen als men 

ideologie (marxistisch) als een weliswaar vervormde, maar 

toch een zeker waarheidsgehalte vertonende weerspiegeling 

van een “reëel proces” opvat, waarmee het terrein van de 

ideologie-kritiek al weer verlaten wordt. Het “reële proces” 

waarover het in dit geval gaat, betiteld Debord als “het snelle 

verval van de bestaansvoorwaarden zelf, in meest algemene en 

triviale zin des woords.” We hebben te maken met het 
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“probleem van de materiële bestaansmogelijkheid van de wereld” 

die door een dergelijke [kapitalistische; M.H.] ontwikkeling in 

stand wordt gehouden (6). 

 

Uit deze diagnose volgt de ontoereikendheid van iedere louter 

esthetische kritiek op de met “milieuvervuiling” verbonden 

verschijningsvormen. Wie er genoegen mee neemt om de pré-

industriële wereld als een mooiere en meer bij het menselijke 

schoonheidsgevoel passend op te vatten en het verlies daarvan 

op deze basis te betreuren, miskent de dimensie van de 

bedreiging (7). Maar ook van de natuurwetenschappen heeft 

men niet veel te verwachten, want ze zitten zozeer in de 

kapitalistische dynamiek gevangen dat ze weliswaar de 

catastrofale gevolgen kunnen constateren, maar geen 

noodzakelijke veranderingen kunnen initiëren. De 

natuurwetenschappen zijn in zekere zin de spreekwoordelijke 

“open ogen” waarmee de maatschappij de eigen vernietiging 

tegemoet gaat (8). Daar waar de angst voor een vernietiging 

van de natuurlijke bestaansvoorwaarden van de mensen in 

vele opzichten doet denken aan millenaristische denkbeelden 

m.b.t. het einde der tijden in het verre verleden - spreekt 

Debord over de “verschrikking van het jaar 2000” - en is de 

situatie, abstract bezien, ook in zo verre niets nieuws omdat 

het enkel om het “gedwongen einde van het oude proces” gaat. 

Dus om de afsluiting van een op zijn grenzen gestoten 

historische ontwikkeling. Het nieuwe is echter dat de angst 

voor de ondergang van de wereld deze keer goed beredeneerd 

is en zich op natuurwetenschappelijke kennis kan beroepen 

(9). Want de kapitalistische maatschappij - “een steeds ziekere, 

maar ook steeds machtigere” - heeft de materiële wereld in het 

teken van haar ziekte van de bodem af  herschapen met de 

empirische, volgens alle regels van het exacte onderzoek te 

constateren resultaat, dat we vandaag de dag op een “zieke 

planeet” leven (“Een maatschappij, steeds zieker, maar steeds 

machtiger, heeft de wereld overal concreet herschapen als de 

omgeving en het decor van zijn ziekte, als een zieke planeet”) 

(10). 
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In de verwijzing naar het dubbelkarakter van de 

kapitalistische maatschappij (steeds zieker, steeds machtiger) 

is - zoals bijna overal bij Debord - het erfgoed van de 

denkfiguren van Marx te herkennen. Achtergrond van 

Debords opmerkingen is hier de tweedeling van 

productiekrachten en productieverhoudingen, d.w.z. de 

gedachte dat de kapitalistische ontwikkeling een uitbreiding 

van de mogelijkheden van menselijke natuurbeheersing 

verwezenlijkt die deze ontwikkeling zelf  ondergraaft, er een 

eindpunt achter zet en de omverwerping van het kapitalisme 

noodzakelijk maakt (11). Ook aan Marx ontleend is de 

stelling van Debord dat het om een proces gaat die de 

maatschappij niet zozeer planmatig doorloopt, maar eerder 

passief  ondergaat. Debord spreekt over een “beweging van de 

natuurbeheersing, die zichzelf  niet beheerst heeft” (12). Debord 

beweegt zich ook volkomen binnen de context van de 

geschiedenistheorie van Marx, als hij als post-kapitalistisch 

scenario niet het stilleggen van de ontwikkeling van de 

productiekrachten voor ogen heeft, maar veel meer de 

voortzetting ervan (13). Oorspronkelijk, of  in ieder geval in 

deze eenduidigheid niet bij Marx na te lezen (hoewel duidelijk 

afgeleid van de denker aan wie de marxistische 

geschiedstheoretische denkfiguren het meest schatplichtig 

zijn: Hegel) is de opmerking dat de post-kapitalistische 

ontwikkeling niet meer kwantitatief, maar kwalitatief  van 

aard is (14). Daarmee wordt dus bedoeld dat de bereikte 

mogelijkheden van de natuurbeheersing niet zomaar 

uitgebreid moeten worden maar veel meer op een andere 

wijze toegepast zouden moeten worden. 

 

Anticiperend op recente ideeën geformuleerd in de discussie 

over de mogelijkheid van een “groen kapitalisme” spreekt 

Debord over het ontstaan van een “nieuw reformisme”. “Er 

tekent zich een nieuw reformisme af  dat aan dezelfde 

beperkingen onderworpen is als zijn voorgangers: het moet de 

machine oliën en nieuwe winstmogelijkheden voor de 

toonaangevende ondernemingen ontsluiten” (15). Dit nieuwe 

reformisme heeft met zijn voorgangers eveneens gemeen dat 
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het uiteindelijk tot mislukken gedoemd is. Het enige nieuwe is 

dat dit mislukken nu een definitief  karakter aanneemt: 

“Vergeleken met het verleden kenmerkt dit nieuwe reformisme 

zich door het feit dat de tijd niet langer in zijn voordeel 

werkt” (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het bereiken van de grenzen van de kapitalistische 

ontwikkeling, zo vervolgt Debord, komt het tot de voltooiing 

van de politieke economie (17). Dat betekent hier: tot een 

beëindiging van een beweging die Hegel in een passage van 

zijn Hoofdlijnen van de Rechtsfilosofie, die tot één van de 

belangrijkste bronnen van de marxistische kapitalisme-kritiek 

wordt gerekend, als een gelijktijdige opeenstapeling van 

ellende en rijkdom gekenmerkt heeft (18). Als 

eindbestemming van deze tegenstrijdig ontwikkeling en 

daarmee a.h.w. als laatste waarheid van de politieke economie 

ziet Debord de (door de vernietiging van de natuur 

aangekondigde) dood: “De maatschappij waarin de producenten 

zichzelf  tijdens de arbeid doden […] laat hen nu het algemene 

resultaat van de vervreemde arbeid openlijk zien en inademen; dit 

resultaat is de dood” (19). Dit apocalyptische denkfiguur in 

dubbele zin des woords - d.w.z. het idee van een ondergang die 

tegelijkertijd een openbaring is - wordt nog een paar keer 

gevarieerd. Debord spreekt over de vernietiging van de 

natuurlijke bestaansvoorwaarden als een “perfecte materiële 

voltooiing” van de volledige economisering van de 

maatschappij, waardoor “alles in de sfeer van de economische 

goederen is overgegaan”, en over de overgang van een “productie 

van niet-leven” (waaronder de ellende van de arbeiders in de 
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dagelijkse productie begrepen moet worden) in een “productie 

van de dood”. “De productie van niet-leven heeft zijn lineaire en 

cumulatieve proces steeds sneller ontwikkeld; nu het de laatste 

drempel van zijn progressie heeft overschreden produceert het 

direct de dood” (20). Debord benadrukt in deze context 

opnieuw het onafwendbare karakter van de situatie: “Het 

conflict is zijn laatste fase ingegaan” (21). 

 

Het schandaal, dat Debord met deze redeneringen tracht te 

verduidelijken, ligt niet zozeer in de vernietiging van de 

bestaande natuurlijke verhoudingen op zich. Men zou kunnen 

zeggen dat het sociaal- en niet natuurhistorisch van karakter 

is, ware het niet dat dit (altijd al discutabele onderscheid) met 

het oog op de milieuproblematiek in toenemende mate 

ontoereikend lijkt. Debord betreurt - en ook dat is een typisch 

denkbeeld van het marxisme (en wellicht van alle 19e eeuwse 

revolutie-theorieën) - de temporele kloof  tussen de escalatie 

en de oplossing van een sociaal-historisch probleem (een kloof  

die in dit denkbeeld steeds samenvalt met het heden die het 

articuleert). Debords positie is die van een door “revolutionair 

ongeduld” gegrepen crisis-diagnosticus. Niet omdat de natuur 

een waarde op zichzelf  is, is de vernietiging ervan een 

schandaal, maar omdat in het voortschrijden van deze 

vernietiging het falen van de revolutie zichtbaar wordt. “De 

oude oceaan staat onverschillig tegenover de milieuvervuiling, 

maar de geschiedenis niet” (22). I.t.t. de vertegenwoordigers 

van de zgn. diepe ecologie (deep ecology) die pleiten voor een 

radicaal terugdringen van waarden en doelen die primair 

gericht zijn op het menselijk welzijn, weigert Debord 

consequent zijn argumenten op iets anders dan de 

geschiedenis van de mensheid en de daarin geformuleerde 

doelstellingen te baseren. Hij vraagt niet om een breuk met 

het antropocentrisme, dat als fundamentele oorzaak van de 

natuurvernietiging wordt beschouwd, noch streeft hij naar 

een complete heroriëntatie van de menselijke praxis waarbij 

het ecosysteem tot het ultieme criterium van ethisch juist 

handelen is geworden. Het gaat hem veel meer om de 

implementatie van een volstrekt traditionele en, in 
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empathische zin, humanistische doelstelling die zijn 

legitimiteit maar zelden heeft ontleend aan overwegingen 

m.b.t. de externe natuur: de revolutionaire opheffing van het 

kapitalisme. De breuk die Debord voor ogen heeft is ook de 

voltooiing van iets dat al begonnen is, door de geschiedenis tot 

nu toe voorbereid, geheel in de geest van de marxistische 

formulering dat de mensheid zich altijd slechts taken stelt die 

het niveau van de maatschappelijke ontwikkeling ook toelaat 

om te volbrengen (24). 

 

Hoe duidelijker de verstrengeling tussen sociale geschiedenis 

en natuurgeschiedenis, politiek en biosfeer wordt, des te 

sneller lijkt de impuls op te komen om beide conceptioneel 

weer uit elkaar te trekken: door één van beide sferen tot 

wezenlijk te verklaren. Dan wordt de sociale geschiedenis een 

bijzaak van de natuurgeschiedenis (dat is een vluchtpunt van 

de diepe ecologie) of  omgekeerd is de natuurgeschiedenis 

alleen nog als symptoom van de sociaal-historische 

ontwikkeling interessant (dat is bij Debord het geval). 

Natuurlijk spelen in beide gevallen normatieve ideeën een rol: 

wat de facto als secundair wordt verklaard, moet het ook zijn 

en blijven. Debord wil in ieder geval het primaat van sociale 

geschiedenis en politiek niet prijsgeven. Voor hem bestaat er 

duidelijk niets externs tegenover de politiek: op zijn minst zou 

de natuur deze status vandaag voor zich kunnen opeisen (25). 

 

Maar als de redenering van Debord immanent blijft aan het 

domein van de politiek, wier transcendentie hij zelfs als 

onmogelijk beschouwt, dan is dat alleen om als volgende stap 

te kunnen constateren dat alle politiek tot nu toe gefaald 

heeft. In deze context formuleert Debord een gedachte die 

ook in andere situationistische teksten steeds weer opduikt: 

namelijk dat de systeemconcurrentie van de Koude Oorlog, 

om met Marx te spreken, een “vijandelijke broeder” is (26) en 

dus een tegenstelling ensceneert, waarbij het er vooral om 

gaat om op de overeenkomsten te letten. De staten aan 

weerszijden van het “IJzeren Gordijn” hebben volgens 

Debord o.a. hun onvermogen met elkaar gemeen om de 
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uitdagingen van de milieuvernietiging op een andere wijze 

aan te pakken dan door schijnoplossingen. De “totalitaire 

bureaucratische macht van de zgn. socialistische regimes” is net 

zo min opgewassen tegen deze uitdagingen dan het “als 

democratisch aangeduide bestuur van het kapitalisme” (27).  

Als het aandeel van de zgn. socialistische staten in de 

milieuvervuiling relatief  gering is, is dit niet toe te schrijven 

aan een vooruitziende politiek, maar alleen aan de beperkte 

economische capaciteiten van deze staten en hun armoede 

(28). Wat de “westerse” landen betreft: zij zijn in de eerste 

plaats verantwoordelijk voor de ecologische crisis en ten 

tweede is de noodzakelijke ommekeer niet van hen te 

verwachten, aangezien die onder de voorwaarden van een 

representatieve democratie zijn uitgesloten. Het wisselen van 

regeringen alleen leidt niet tot een fundamentele breuk met de 

structuren van de kapitalistische klassenmaatschappij en wie 

zich inlaat met verkiezingen ziet daarmee af  van de 

mogelijkheid van een fundamentele verandering (29). Elk 

systeem gebaseerd op verkiezingen is “in essentie 

conservatief” (30). De hoop op een noemenswaardige 

verandering bestaat alleen daar waar mensen weigeren de aan 

hen toegedachte rol in het verkiezingssysteem te spelen: “De 

man [sic] die gisteren “in vrijheid” voor de Gaullisten of  de 

PCF gestemd heeft is net zo goed in staat, als degene die zijn stem 

gedwongen aan Gomulka (a) gegeven heeft, om de week daarop te 

laten zien wij hij werkelijk is, als hij aan een wilde staking of  

opstand meedoet” (31). Als de politieke besluitvorming binnen 

de gegeven institutionele kaders gevangen blijft i.p.v. plaats te 

maken voor een raden-democratie, die Debord als het enige 

echte alternatief  beschouwt, dan zal het antwoord op de 

ecologische crisis met het creëren van nieuwe vakgroepen, 

overheidsafdelingen, arbeidsplaatsen en bureaucratische 

structuren steeds verder uit het zicht verdwijnen: d.w.z. met 

maatregelen die de bestaande maatschappelijke ordening niet 

overstijgen maar deze juist uitbreiden en consolideren, met 

alle verwoestende gevolgen van dien (32). 

 

Debord keert hier terug naar het thema van een opkomend 
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“nieuw reformisme” en gaat aansluitend nog dieper in op een 

ander denkbeeld dat al eerder elders is geïntroduceerd: de van 

zijn eigen machteloosheid bewust wordende wetenschap. Nu 

gaat het echter in de eerste plaats niet langer om praktische 

maar om theoretische machteloosheid, en ten tweede richt 

Debord zich niet alleen op de natuurwetenschappen, maar 

neemt hij ook de sociale wetenschappen en het speculatieve 

denken op de korrel. Hij spreekt over het “wetenschappelijk 

optimisme” van de 19e eeuw dat op drie manieren onderuit is 

gegaan. Ten eerste is de geschiedsfilosofische opvatting van de 

revolutie als logische en noodzakelijke opheffing van actuele 

conflicten twijfelachtig geworden; ten tweede zijn alle 

coherente theorieën over het materiële universum verloren 

gegaan en ten derde is het “euforische sentiment” m.b.t. een 

lineaire ontwikkeling van de productiekrachten vervlogen 

(33). De eerste, links-hegeliaanse en marxistische van deze 

drie illusies is uiteindelijk de “minst illusoire” (34). Bovendien, 

als het lukt om het eerste punt te beheersen - d.w.z. het 

daadwerkelijk tot stand brengen van een revolutie die de 

tegenstrijdige kapitalistische productiewijze overwint - dan 

wordt daarmee ook het derde punt opgelost: “het tweede punt 

zullen we later tot onze zaak en ons spel maken” (35). 

 

Na deze beknopte en cryptische kijk op een toekomstige 

wetenschap, sluit Debord zijn betoog af  door nogmaals te 

wijzen op de noodzaak om de huidige politieke vormen 

revolutionair voorbij te streven: “De verschrikkelijke keuzes 

m.b.t. de nabije toekomst laten ons slechts dit alternatief: “totale 

bureaucratie of  totale democratie” (36). Voor wie “totale 

democratie” een abstract idee lijkt, wijst Debord op 

voorbeelden uit de recente geschiedenis - Parijs mei 1968: 

“Die lente liet een prachtige lucht zien omdat sommige auto’s 

verbrand waren en het de andere aan benzine ontbrak om de lucht 

te vervuilen. Als het regent en Parijs bedekt is met valse wolken, 

vergeet dan nooit dat het de schuld van de regering is. De 

vervreemde industriële productie laat het regenen. De revolutie 

brengt mooi weer” (37). 
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HET PROBLEEM 

 

De klimaatverandering van onze tijd is voornamelijk het 

gevolg van de steeds meer toenemende concentratie 

koolstofdioxide (CO2) en andere zgn. broeikasgassen 

(methaan, distikstofmonoxide, 

chloorfluorkoolstofverbindingen) in de atmosfeer sinds het 

begin van de industriële revolutie in Engeland sinds 

plusminus 1800 (38). Het grootste deel van deze toename 

heeft de laatste halve eeuw plaatsgevonden. Dit kan deels 

toegeschreven worden aan de absolute groei van de 

wereldbevolking in deze periode, maar de beslissende factor is 

echter de overgang van de meerderheid van de 

wereldbevolking naar een emissie-intensieve levenswijze. Op 

dit moment leven meer dan 4 miljard, van de in totaal 7 

miljard mensen, in geïndustrialiseerde of  zich 

industrialiserende landen, vergeleken met minder dan 300 

miljoen medio 19e eeuw. De concentratie koolstofdioxide in de 

atmosfeer is sinds 1800 gestegen van 280 ppm (parts per 

million) tot ongeveer 390 ppm (b). De tot menselijke activiteit 

te herleiden toename bedroeg in de 19e eeuw ongeveer 15 ppm 

en 75 ppm in de 20ste eeuw. De jaarlijkse toename is sinds 

1960 van ongeveer 1 ppm meer dan verdubbeld tot inmiddels 

tussen de 2 en 3 ppm. De vooral daaruit resulterende toename 
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van de gemiddelde temperatuur op aarde, bedraagt sinds 1800 

ongeveer 0,8ºC en beslaat bijna volledig het laatste 3e deel van 

de 20ste eeuw. Alleen al als gevolg van de reeds uitgestoten 

kooldioxide wordt een verdere toename van 0,4 tot 0,5 graden 

verwacht. Een totale opwarming van 1,2 tot 1,3 graden 

vergeleken met 1800 zou daarom onvermijdelijk zijn. Zelfs als 

alle kooldioxide-emissies per onmiddellijk worden stopgezet. 

 

Dit zijn natuurlijk gemiddelde waarden. Maar daarachter 

gaan aanzienlijke regionale verschillen schuil. Een stijging 

van 1,2 graden gemiddeld op aarde betekent een stijging van 

ten minste 2 graden op de landmassa’s van de planeet en zelfs 

4 tot 5 graden in de poolgebieden met stijgende zeespiegels 

t.g.v. smeltend poolijs en drastische weersveranderingen als 

resultaat (hevige stormen en overstromingen in het Caribisch 

gebied, maar ook in Zuid-, Zuid-Oost- en Oost-Azië, droogte 

in de subtropen). De onmiddellijke stopzetting van alle 

kooldioxide-emissies is echter een puur hypothetisch scenario. 

In werkelijkheid wordt tot het jaar 2100 rekening gehouden 

met een stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur die 

veel hoger ligt dan 1,2 tot 1,3 graden. De meeste schattingen 

variëren tussen de 2 en 6 graden. Met een stijging tussen de 4 

en 6 graden wordt, met het smelten van alle ijsmassa’s, een 

stijging van de zeespiegel verwacht met 70 tot 80 meter. Het 

beperken van de temperatuurstijging tot maximaal 2 graden 

is sinds 2009 het uitgesproken doel van de G-8-landen, alsook 

China, India, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, Australië, 

Indonesië, Zuid-Korea en de EU. Welke koolstofdioxide-

concentratie overeenkomt met deze temperatuurstijging, is 

omstreden. Meestal wordt uitgegaan van een concentratie van 

450 ppm. De regeringen van de genoemde landen laten zich 

door deze waarde leiden. Een groep klimaatonderzoekers rond 

David Hansen ziet de drempel voor grote klimatologische 

verschuivingen al bereikt bij 350 ppm - een waarde die al lang 

overschreden is (39). Bij gebrek aan tegenmaatregelen zou de 

kooldioxide-concentratie tegen het einde van de eeuw kunnen 

oplopen tot 700 - 800 ppm. Dit zou grofweg overeenkomen 

met de concentratie ten tijde van de zgn. Trias/Jura-grens 200 
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miljoen jaar geleden, toen het tot het klimaat-gerelateerde 

uitsterven van ongeveer de helft van de toen op de planeet 

levende dier- en plantensoorten kwam. Een gebeurtenis die 

algemeen bekend staat als de ondergang van de dinosaurussen 

(40). 

 

Hoewel een stijging van de gemiddelde wereld-temperatuur 

van 2 tot 6 graden achterblijft bij dit scenario, is het toch 

ongeëvenaard in de geschiedenis van de menselijke 

beschaving. Het zou het einde betekenen van het tijdperk dat 

bekend staat als het Holoceen, waarin het kwam tot een 

duizendvoudige toename van de wereldbevolking en de 

opkomst van landbouw en steden (41). Een dergelijke 

verandering zou het beste te vergelijken zijn met het begin 

van het Holoceen 15.000 jaar geleden, d.w.z. met de overgang 

van de laatste ijstijd naar de klimatologisch meest stabiele 

periode van de laatste 650 miljoen jaar in de geschiedenis van 

de aarde, die ook als “lange zomer” bekend staat (42). 

 

Eén van de onbetwiste gevolgen van de klimaatverandering is 

een aanzienlijke daling van de wereldwijde voedselproductie. 

Enkele van de meest productieve agrarische regio’s van de 

planeet- het Middenwesten in de VS, de zgn. Vruchtbare 

Halvemaan in het Midden-Oosten, de Australische 

tarwegordel - liggen niet ver van woestijngebieden, waarvan 

zelfs onder de meest optimistische aannames is te verwachten 

dat die zich zullen uitbreiden. Zelfs als deze agrarische regio’s 

niet tot een complete woestenij worden, zou een drastische 

afname van neerslag de lokale watervoorziening en daarmee 

de voedselproductie, althans in de huidige vorm, onmogelijk 

maken. Andere gebieden nabij de woestijn, waarvan de 

bijdrage aan de mondiale voedselvoorziening betrekkelijk laag 

is, zouden ook door dergelijke klimatologische effecten 

getroffen worden, met als te verwachten gevolgen rampzalige 

regionale voedselcrises en hongersnoden. De meest sombere 

prognoses betreffen de landen ten noorden en zuiden van de 

Sahara. 
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De afgelopen jaren is herhaaldelijk gewezen op de 

mogelijkheid dat de gangbare mathematische modellen van de 

klimaatverandering, zoals die o.a. worden toegepast door het 

Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC), gebaseerd 

zijn op onvolledige veronderstellingen en de omvang en het 

karakter van de te verwachten veranderingen daardoor 

systematisch onderschat zouden kunnen worden. De 

geofysicus David Archer heeft er op gewezen dat de 

gelijkmatige temperatuur stijging, zoals voorspeld in de IPCC

-modellen, niet overeenkomt met wat we weten over 

vergelijkbare eerdere klimaatveranderingen (43). Deze hebben 

zich soms zeer abrupt in de loop van een paar jaar voltrokken. 

In dit opzicht is dit scenario van een geleidelijke 

temperatuurstijging slechts de gunstigste van verschillende 

mogelijke ontwikkelingen. 

 

Een belangrijke reden voor het manco van de gangbare 

modellen is gelegen in de onzekerheden van de zgn. 

terugkoppelingseffecten (feedback effects). Bedoeld zijn 

effecten van de klimaatverandering die op zichzelf  

terugwerken, d.w.z. tweede-orde effecten genereren. 

Dergelijke tweede-orde effecten kunnen de 

klimaatveranderingen vertragen (negative feedback) of  

versterken (positive feedback). Het wetenschappelijk inzicht 

m.b.t. dergelijke effecten is nog niet ver gevorderd; ze 

onttrekken zich in ieder geval nog steeds grotendeels aan 

mathematische representatie. 

 

Een simpel voorbeeld: één van de directe gevolgen van het 

broeikaseffect is een verhoogde verdamping van zeewater. 

Aan de ene kant dreigt deze verdamping de 

temperatuurstijging te doen toenemen omdat er warmte 

wordt opgestuwd in de opstijgende waterdamp (positive 

feedback). Aan de andere kant leidt de verdamping ook tot een 

dichtere bewolking boven de oceanen, waardoor zonlicht van 

het aardoppervlak weggehouden wordt, wat op zijn beurt de 
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temperatuurstijging vermoedelijk weer afremt (negative 

feedback). Welke van de twee effecten de overhand krijgt is 

nog steeds discutabel, hoewel er aanwijzingen zijn dat het 

eerste, de klimaatverandering versterkende is.  

 

Een ander feedback-effect is het vrijkomen van fossiel 

koolstofdioxide en methaanhydraat veroorzaakt door het 

smelten van het poolijs. Vooral het vrijkomen van 

methaanhydraat is zeer bedreigend, omdat het 

klimaatverwarmende effect 20 tot 30 keer hoger is dan dat 

van koolstofdioxide. Doordat ze de klimaatverandering 

bevorderen, versterken dergelijke feedback-effecten ook 

zichzelf: een vicieuze cirkel die tot veel ingrijpender gevolgen 

kan leiden dan voorspeld in de gangbare klimaatmodellen en 

wel tot een stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur 

met tweemaal het huidige maximum-scenario van 6 graden in 

de komende 90 jaar. 

 

Debords opmerkingen over het onvermogen van onze 

kapitalistisch geconstrueerde maatschappelijke orde om een 

adequaat antwoord die vinden op de ecologische crisis, zijn 

tot nu toe alleen maar bevestigd. Dit onvermogen wordt soms 

verklaard door te verwijzen naar de ongelijke ontwikkeling 

van het mondiale kapitalisme. Aan de ene kant is het vandaag 

van belang omde nieuwe opkomende industrielanden (newly 

industrialized countries - NICs; noot van vertaler) tot een 

ecologische koersverandering te bewegen. Aan de andere kant 

worden dergelijke argumenten regelmatig beticht van 

onrechtvaardigheid, want de belangrijkste veroorzakers van 

de huidige problematiek zijn juist niet de NICs, maar de 

Noord-Atlantische pioniers van het industriële kapitalisme. 

Men hoeft de waarheid van deze verwijzing niet te betwisten 

om te ontdekken dat het tekortschiet. Het wezenlijke 

probleem is niet het verschil in ontwikkelingsniveau of  de 

ongelijktijdigheid van de mondiale ontwikkeling. Het ligt veel 

meer in de logica van de kapitalistische ontwikkeling zelf. 

Elke poging tot oplossing die immanent blijft aan deze logica 

zal onvermijdelijk ook gericht moeten zijn op economische 
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groei als basisvoorwaarde van de kapitalistische 

maatschappelijkheid. Daarmee is het falen van een dergelijke 

poging om het probleem op te lossen al gegarandeerd, want de 

kapitalistische constitutie van de samenleving is - zoals 

Debord correct heeft erkend - niet slechts een context, maar 

de wortel van het probleem. De voorgestelde oplossingen 

zullen technische oplossingen in de ruimste zin des woords 

moeten zijn. Daarvoor geldt echter wat critici van de 

kapitalistische tegenmaatregelen het “licensing effect” hebben 

genoemd. Als een dergelijke oplossing het mogelijk maakt om 

een bepaald niveau van economische ontwikkeling te 

handhaven en tegelijkertijd de daaruit voortvloeiende 

ecologische schade weet te beperken, dan komt het daarmee 

nog lang niet tot een nul- of  zelfs negatieve groei, maar moet 

men, in tegendeel, er rekening mee houden dat het streven 

naar toenemende groei juist zal worden versterkt. 

 

Daadwerkelijke verandering vereist een breuk met deze 

logica. Maar hoe zit het met het revolutionaire perspectief  

geschetst door Debord? Er zijn geen aanwijzingen voor een 

ophanden zijnde arbeidersrevolutie op wereldschaal (want 

daar komt het in deze context op aan) die resulteert in raden-

democratische structuren. De hedendaagse radicaal-linkse 

tegenconcepten bewegen zich tussen machteloosheid en 

integratie. Ze richten zich op een breuk, waarvoor in het 

mondiale sociale proces weinig tot geen aanknopingspunten te 

vinden zijn. Daarmee veroordelen ze zichzelf  tot een positie 

gekenmerkt door isolement en praktisch onvermogen. Of  ze 

nemen deel aan de door Debord terecht bekritiseerde praktijk 

van het reformisme. 

 

Dat mag een generalisatie zijn, nuanceringen veranderen 

echter weinig aan de uitkomst. Als men bijvoorbeeld kijkt 

naar de erfenis van de laatste radicaal anti-kapitalistische 

ecologische massabeweging in de Bondsrepubliek, de 

antikernenergiebeweging, dan ziet men dat de overgang naar 

een poging om de misstanden parlementair op te lossen 

uitzichtloos moet blijven en wel om redenen die Debord in 
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zijn reformisme-kritiek heeft geformuleerd. Tegelijkertijd 

vervalt het restant van de beweging, die parlementaire 

oplossingen verwerpt, tot betekenisloosheid - verscheurd 

tussen enerzijds het verachtelijke en tragische individualisme 

van de lifestyles of  health and sustainability, en anderzijds het 

“waardiger” (want berustend op scherpe analyses m.b.t. het 

ontbrekende totaal-maatschappelijke perspectief) maar niet 

minder tragische radicalisme van diegenen die aan de 

oorspronkelijke anti-kapitalistische dynamiek van de 

beweging hebben vastgehouden. Het zijn veel woorden voor 

een eenvoudig probleem: in een situatie die Debord terecht als 

cruciaal heeft aangemerkt, ontbreekt het aan het broodnodige 

massale radicalisme. 

 

CONCLUSIE 

 

Veel zaken die hier zijn aangestipt konden in 1971 bij Debord 

niet bekend zijn geweest. Zijn ironische slotopmerking over 

het mooie weer onthult de relatieve argeloosheid van een tijd 

waarin de ecologisch destructieve gevolgen van de 

kapitalistische industrie nog aan de hand van trefwoorden als 

“smog” of  “zure regen” besproken werden en de antropogene 

opwarming van de aarde nog een omstreden hypothese was. 

Des te indrukwekkender zijn de zekerheid van het oordeel en 

de duidelijkheid waarmee Debord wijst op “het snelle verval 

van de bestaansvoorwaarden” als kenmerk van een “slotfase” 

van de “voltooiing” van de politieke economie die uitmondt in 

Demonstratie bij de kerncentrale in Brokdorf BRD 1981 
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de onmiddellijke “productie van de dood”. Zijn opmerkingen 

over de praktische machteloosheid waardoor de 

natuurwetenschappelijke kennis momenteel bevangen is en 

waarin zich de kapitalistische constitutie van de 

maatschappij als aan te pakken oorzaak van het probleem 

openbaart, hebben zich evenzeer bewezen als zijn 

opmerkingen over de ontoereikendheid van politieke 

tegenmaatregelen die gevangen blijven binnen de traditionele 

instituties. Ondanks zijn toen nog beperkte informatie en een 

zo nu en dan nogal stoffig aandoend hegeliaans en 

marxistisch begrippenapparaat, heeft Debord de juiste 

diagnose gesteld. Recente publicaties over de tegenstelling 

tussen de kapitalistische productiewijze en ecologische 

duurzaamheid hebben, behalve detailkennis, nauwelijks meer 

te melden dan Debords manuscript. 

 

Vertaling Hydra Ensemble september 2018 

 

Oorspronkelijk: Sozial.Geschichte Online 17 (2015), blz. 83- 

102. 

(https://sozialgeschichteonline.wordpress.com) 
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eind jaren ‘60/ begin jaren ’70 ontstonden toen de studentenbeweging in verval 
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tegen te gaan.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hoofdlijnen van de 
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Noten vertaler: 

 

a. De gaullisten zijn een rechtse en sterk nationalistisch georiënteerde Franse 

politieke stroming genoemd naar generaal Charles de Gaulle; De PCF is de 

Franse Communistische Partij; Gomulka was secretaris-generaal van de Poolse 
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