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Als we, zoals Slavoj Zizek terecht zegt, de verandering zelf willen ZIJN, dan ligt de sleutel in de dage-

lijkse sociale verhoudingen, de dagelijkse strijd. Strijd waarbij we echt samenkomen, elkaar ontmoeten, 

een groep vormen, beginnen collectief te handelen. Op straat, in de wijk, op de werkplek, in de manier 

waarop we willen werken en vooral ook niet willen werken, in de manier waarop we voor elkaar zorgen.  

Voor elkaar zorgen, daar gaat het artikel Het belang van ondersteuning, over. In tijden waarin we zelf en 

onze naasten steeds meer getroffen worden door sociale neergang en sociale destructie en, misschien 

mede door onze leeftijd, steeds meer door ziekte en afhankelijkheid, zal “de zorg voor elkaar” steeds 

meer een rol gaan spelen in ons politieke en persoonlijke leven. De auteurs beginnen meteen met te zeg-

gen dat de scheiding tussen het persoonlijke en het politieke iets is om afstand van te nemen. En wie 

verder leest zal meerdere voorbeelden herkennen waaruit blijkt dat er iets fundamenteel niet klopt. Het 

meest schrijnende voorbeeld is dat van de punker David die voor zijn ernstig zieke moeder moest zor-

gen en daardoor totaal geïsoleerd kwam te staan. Zijn vrienden en kameraden en zijn woongroep wis-

ten niet hoe ze er mee om moesten gaan en hadden zelfs “last” van hem. Het is schokkend om te lezen 

dat je wellicht beter deel kunt uitmaken van een liefdevolle kerkgemeenschap dan van een radicaal-

linkse scene als je elkaar echt nodig hebt. Maar het maakt ook pijnlijk duidelijk wat er precies ont-

breekt in onze bewegingen en structuren. Misschien moeten we het ‘liefde’ noemen of  ‘revolutionaire 

tederheid’. Waarom ook eigenlijk niet? Als de bestaande maatschappelijke ordening leidt tot verkilde 

sociale verhoudingen, individualisme, vervreemding en isolement, moeten we daar dan niet juist collec-

tiviteit gebaseerd op liefde, vertrouwen en empathie tegenover stellen?  

 

‘Liefde’ wordt in dit nr. van Hydra meerdere keren bij name genoemd. In de briefwisseling tussen 

Hardt en Holloway; Marina Sitrin benoemt “liefde en vertrouwen” als basis voor de opkomst van de 

zgn. prefiguratieve bewegingen in o.a. Argentinië en ook de auteurs van Het belang van ondersteuning 

zeggen: Als we niet van elkaar kunnen houden en niet voor elkaar kunnen zorgen, hier en nu, dan zal 

onze beweging snel vernietigd en onhoudbaar worden. 

 

intro 

ALL WE NEED IS LOVE 
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Hardt en Negri laten zich in hun boek De Menigte in soortgelijke bewoordingen uit. Volgens hen is een 

concept van liefde precies wat nodig is om de constituerende macht van de menigte te bevatten. Wij 

spraken elders over een proces van sociale wederopbouw, het ontwikkelen van sociale kracht en samen-

hang van onderop, accumulatie van het gemeenschappelijke, het creëren van nieuwe gemeenschappelij-

ke sociale verhoudingen. Dat een concept van liefde, van naastenliefde (en dus geen ongelijkwaardige 

liefdadigheid!’) daarin een centrale rol speelt is volgens ons onmiskenbaar. En dan (als we de bewoor-

dingen van H/N mogen gebruiken) gaat het niet om het concept van liefde dat zich beperkt tot het bur-

gerlijke echtpaar en de claustrofobische grenzen van het kerngezin, d.w.z. liefde als strikte privé-

aangelegenheid, maar om een veel ruimere en genereuzere opvatting van liefde: een publieke en politie-

ke opvatting van liefde. Liefde houdt in dat onze contacten met allerlei anderen en ons voortdurend 

samenwerken met anderen ons vreugde schenken. “Dat wil niet zeggen dat je niet van je geliefde, je 

moeder of je kinderen kunt houden. Het betekent alleen dat liefde daar niet ophoudt, dat liefde als de 

grondslag voor onze gemeenschappelijke politieke projecten en de opbouw van een nieuwe samenleving 

moet gaan fungeren. Zonder deze liefde stellen we niets voor.”  

 

Ook de filosoof Alain Badiou (zie o.a. Hydra nr.1: De communistische hypothese) heeft veel nagedacht 

over de betekenis van liefde. Op verrassende wijze stelt hij zelfs dat liefde een rol speelt m.b.t. de conti-

nuïteit en consolidatie van bewegingen, waarmee we via een wonderlijke omweg weer midden in de or-

ganisatie-discussie terecht zijn gekomen.  

 

Badiou ziet overeenkomsten tussen verliefdheid – het begin van echte liefde – en de opstand – het begin 

van de revolutie. Het probleem is volgens Badiou de fascinatie voor het begin, d.w.z. de ontmoeting, 

het verliefd worden en het moment van de revolte, de ontmoeting en samenkomst van enthousiaste 

mensen. Het begin is fantastisch, maar daarna begint het pas. Omgaan met verschillen, samenwerken, 

samen kinderen opvoeden; organisatie, gepassioneerde discipline, omgaan met moeilijkheden, oplossin-

gen vinden voor problemen, er samen uit komen. Trouw blijven aan je liefde, trouw blijven aan wat 

Badiou ‘het evenement’ noemt. In die trouw wordt een nieuwe vorm van leven geconstitueerd, in die 

trouw wordt een nieuw enthousiasme of een nieuwe ontmoeting  gevonden.  

 

Misschien kan bij Badiou het begrip ’liefde’ vervangen worden door het begrip ‘trouw’. Hij spreekt im-

mers over de eventualiteit van de ontmoeting die de gedaante van het lot aanneemt, de overgang tus-

sen toeval en lot, de willekeurigheid van de ontmoeting wordt verslagen door de tussenkomst van wat 

zal standhouden …  

 

Misschien klinkt het allemaal wat vergezocht en lyrisch, toch denken we dat het stilstaan bij een con-

cept als ‘liefde’ kan helpen bij het nadenken en ontwikkelen van nieuwe gemeenschappelijke verhou-

dingen. Omdat de kern daarvan toch bestaat uit het aangaan van duurzame relaties met elkaar, het lot 

met elkaar, met anderen delen. Werkelijk delen. Het gaat er om of we elkaar zien staan en of we er voor 

elkaar zijn. Het gaat hierbij niet om ideeën, discussies of debatten, maar om wat we doen en waar we 

dan zijn. Want het proces van sociale wederopbouw, het ontwikkelen van sociale kracht en samenhang 

van onderop, de accumulatie van het gemeenschappelijke, het creëren van nieuwe gemeenschappelijke 

sociale verhoudingen vindt niet plaats tijdens eindeloze  vergader- en discussieavonden, maar in de re-

laties, de communicatie en de samenwerking die we dagelijks met elkaar aangaan en reproduceren. Het 

is in die relaties waarin een nieuwe gemeenschappelijkheid moet worden geproduceerd. Het zijn die re-

laties die moeten veranderen. 
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Hoe kunnen we anti-autoritaire en anti-

kapitalistische bewegingen opbouwen die in 

staat zijn om zich te handhaven en uit te breiden 

op de lange termijn? De structuren die we cre-

ëren tijdens ons politieke werk vormen de sleutel 

om het antwoord te ontsluiten. Als we willen dat 

onze structuren stand houden en onze bewegin-

gen meer diepgang krijgen, dan moeten we af-

stand nemen van de alomtegenwoordige schei-

ding tussen het politieke en het “persoonlijke” 

leven en onze activiteiten wortelen in de dage-

lijkse praktijk van wederzijdse hulp en onder-

steuning – zowel in goede als in slechte tijden. 

Dit artikel gaat over het laatste: beschouwingen 

over hoe we modellen kunnen ontwikkelen om 

elkaar met medeleven en zorg te ondersteunen in 

tijden van trauma, tragedie en ellende. 

 

Het integreren van hulp en steun in ons dage-

lijkse organiseren is een cruciaal element in de 

strijd om veranderingen. Zulke inspanningen 

vormen een fundamenteel onderdeel van de ont-

wikkeling van radicale structuren, zowel in een 

expliciete politieke context als in een meer per-

soonlijke context. Trauma, tragedie, ziekte en 

andere ontberingen zijn zaken die iedereen mee-

maakt gedurende hun leven. Activisten die doel-

bewust radicale structuren proberen op te bou-

wen gaan hier echter vaak op een manier mee 

om die haaks staat op deze doeleinden en in-

spanningen om een beter leven en een betere we-

reld te creëren.  

 

De gesprekken en ervaringen die hebben bijge-

dragen aan dit artikel gaan over persoonlijke 

ervaringen met de dood, ziekte, chronische pijn 

en met moord gesteund door de staat, repressie 

en gevangenschap. Sommige ervaringen zijn een 

direct gevolg van het systeem waartegen we 

strijden; andere maken deel uit van het dagelijk-

se leven. Het verlenen van hulp en ondersteu-

ning is niet altijd intuïtief; we handelen op basis 

van een scala aan complexe vaardigheden, ka-

raktereigenschappen, ervaring, privileges of juist 

het gebrek daaraan. Het ontwikkelen van ade-

quate modellen voor steun en hulp is noodzake-

lijk om onze gemeenschappen relevant en popu-

lair te maken, zowel voor onszelf als voor eenie-

der die zich bij onze bewegingen zou willen aan-

sluiten. 

 

De afgelopen jaren wordt er binnen anti-

kapitalistische en anti-autoritaire kringen steeds 

meer gediscussieerd over steun aan diegenen die 

geconfronteerd worden met ziekte, trauma en 

heftige persoonlijke ontberingen. Bladen als 

Counterbalance (Seattle), The Worst (New York) 

en Support, maar ook de publicatie van het boek 

van Patrice Jones Aftershock; Confronting Trau-

ma in a Violent World, hebben bijdragen aan de 

ontwikkeling van een debat over hulp en onder-

steuning. Organisaties zoals het Icarus Project en 

de vele steungroepen voor Green Scare-

verdachten en –gevangenen (1) zijn enkele voor-

beelden van gedegen steunprojecten geworteld in 

dagelijkse ervaringen en openlijke politieke or-

ganisatie.  

 

Als deel van anti-autoritaire en anti-

kapitalistische bewegingen voor meer dan 10 
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jaar hebben we aan den lijve de voordelen en 

tekortkomingen van ondersteuning en hulp in 

onze radicale bewegingen ervaren. Omdat we 

afhankelijk zijn van deze bewegingen om non-

hiërarchische en anti-repressieve sociale verhou-

dingen te realiseren, zetten we ons er voor in om 

structuren te ontwikkelen die deze verhoudingen 

ondersteunen. Als een manier om in ons dage-

lijks leven verder te komen en de pogingen van 

onszelf en van anderen om verzet te bieden te 

ondersteunen. We hebben allebei de nood ge-

voeld om steun te bieden en te krijgen van onze 

dierbaren en onze kameraden, vooral de laatste 

tijd. Onze ervaringen waren positief, maar soms 

hebben we ook steun gemist – of werd de behoef-

te aan steun niet begrepen. Sommige pogingen 

waren zelfs destructief. 

 

De gevallen waarin we ons echt in de steek gela-

ten voelden door onze vrienden en politieke 

bondgenoten, omdat ze niet in staat waren om 

concrete hulp te bieden of om daadwerkelijk me-

deleven en begrip te tonen, roepen voor ons seri-

euze vragen op m.b.t. de duurzaamheid van de 

beweging. Zeker in tijden waarop de beweging 

op een laag pitje staat. De discrepantie tussen 

wat we hebben meegemaakt en het potentieel van 

anti-kapitalistische en anti-autoritaire bewegin-

gen was soms ondragelijk. We moeten ons steeds 

de vraag stellen: wie zijn we en waar staan we 

werkelijk voor als verzetsbewegingen, als we el-

kaar niet kunnen helpen in tijden van nood? 

 

Wij geloven dat onze bewegingen belangrijker, 

nuttiger en duurzamer zijn als we collectief in 

staat zijn tot het bieden van hulp en ondersteu-

ning. Tevens zijn ze aantrekkelijker en meer in-

spirerend als ze vormen van wederzijdse hulp 

ontwikkelen die praktisch en consistent zijn. 

Praktische steun en hulp vormt solidariteit, ver-

sterkt onze bindingen en versterkt de integratie 

van onze politiek in onze levens op manieren die 

cruciaal zijn voor de strijd.  

 

Hulp en ondersteuning op de lange termijn is 

van buitengewoon belang. Dat betekent dat we 

moeten uitvinden hoe we wezenlijke steun en 

ondersteuning kunnen bieden zolang de nood 

duurt, omdat de behoefte aan hulp, de wijze 

waarop en de duur ervan verschilt van geval tot 

geval. Vaak lijken ondersteuning en hulp het 

sterkst onmiddellijk na een traumatische of tra-

gische situatie. We hebben ervaren dat onze be-

wegingen daar extreem goed in kunnen zijn: we 

organiseren benefieten, we bezoeken onze vrien-

den aan hun ziekenhuisbedden of bij hun rechts-

zittingen. Maar wat gebeurt er zes maanden of 

twee jaar later? Gaat de steun door? Maar al te 

vaak is het antwoord: nee. Nadat de directe ur-

gentie van een situatie afneemt kan, het moeilijk 

worden om te bepalen welke vorm van steun en 

hulp nodig is en de aandacht van de mensen 

wiens steun we nodig hebben begint soms voor-

tijdig af te dwalen. De reactie op urgente situa-

ties is waardevol en inspirerend, maar we moe-

ten hier verder op voortborduren om sterker te 

worden in het verlenen van steun in het alge-

meen. Ondersteuning op de lange termijn bete-

kent dat we onze inspanningen moeten volhou-

den zolang onze dierbaren en kameraden het no-

dig hebben.  

 

Anarchistische en anti-autoritaire en anti-

kapitalistische bewegingen kunnen veel leren 

van de geschiedenis. Ondersteuning en hulp wa-

ren cruciaal voor organisaties als ACT UP, als-

ook voor de burgerrechten- en vrouwenbewe-

ging. ACT UP laat ons zien dat hulp letterlijk 

een kwestie van leven en dood was en de organi-

satorische taken die activisten op zich namen – 

van vele onderzoeksinitiatieven tot regelrecht 

gepolitiseerde vormen van wederzijdse hulp – 

leren ons waardevolle lessen over het potentieel 

van geradicaliseerde zorg en het opbouwen van 

politieke activiteit waarbij ondersteuning en 

hulp het centrum vormen. We hebben ervaren 

dat in radicale bewegingen we vaak proberen om 

alles in ons eentje uit te vogelen. Dat we het wiel 
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opnieuw uitvinden alsof er niemand voor ons 

was. De geschiedenis van deze bewegingen leren 

kennen en de ervaringen van degenen die er in 

actief waren kunnen ons vandaag de dag de weg 

wijzen. 

 

Hoewel alles politiek is, is het nodig om te herin-

neren aan het belang van hulp en ondersteuning 

naast het expliciete politieke activisme, maar in 

beginsel moeten we de verwevenheid van beide 

begrijpen. Het is belangrijk om onze vrienden, 

gezinnen en bondgenoten te ondersteunen, sim-

pelweg omdat we ze lief hebben of om ze geven, 

omdat ze een integraal onderdeel vormen van 

het sociale netwerk waarin we verkeren en om-

dat ze onmisbaar zijn in ons dagelijks leven. We 

hebben allemaal hulp en ondersteuning nodig in 

moeilijke tijden. 

 

EEN TRAUMA VOOR DE ÉÉN IS EEN 

TRAUMA VOOR ONS ALLEN:  

WAAROM HULP ER TOE DOET 

 

Ziek worden en de ervaring van trauma leiden 

tot isolatie; alleen de persoon met de ziekte of 

het trauma voelt de specifieke pijn. In de con-

text waarin de meeste van ons geen toegang 

hebben tot goede zorg en vaak creatieve manie-

ren moeten verzinnen om te krijgen wat nodig 

hebben om het te doorstaan, spelen onze bewe-

gingen een belangrijke rol om deze ervaringen te 

verwerken in het dagelijks leven. Zelfs voor de-

genen met een verzekering is het zorgsysteem 

nog steeds verschrikkelijk isolerend, vervreem-

dend en afhankelijk makend, gekenmerkt door 

professionals die vaak harteloos en kil zijn. Hier 

spelen onze bewegingen ook dagelijks noodzake-

lijke stabiliserende en ondersteunende rollen.  

 

Voor hen die geconfronteerd worden met repres-

sie door de staat, kan het doormaken van het 

juridische proces en het strafsysteem een ware 

nachtmerrie zijn. De worsteling om de kostbare 

en langdurige juridische strijd te doorstaan is 

een traumatiserende ervaring, en als gevangen 

kameraden eindelijk het gevangenissysteem ver-

laten, dragen ze een stigmatiserend verleden en 

ernstige emotionele littekens met zich mee. An-

deren brengen hun leven achter tralies door en 

sterven in de gevangenis. Waar kameraden een 

levenslange straf uitzitten is het onze taak om te 

helpen een gemeenschap op te bouwen voor hen 

van wie de levens zijn afgenomen, die gevangen 

zitten op een plek die weinig meer te bieden 

heeft dan pijn, isolatie en ellende. Ze hebben de 

steun van hun vrienden, kamerden en de bewe-

ging buiten nodig om ze, geconfronteerd met 

zo’n afschuwelijke realiteit, te helpen het beste 

van hun leven te maken.  

 

“Het vraagstuk van de solidariteit, van de zorg 

voor elkaar, het creëren van structuren, de orga-

nisatie van onze eigen reproductie als mensen, 

als activisten, dat vraagstuk – het politieke 

vraagstuk – is net zo belangrijk als de strijd aan 

de buitenkant.” Dat was Silvia Federici’s ant-

woord toen we haar vragen stelden over het op-

bouwen van duurzame bewegingen. Elders heeft 

ze omschreven dat “de analyse hoe we deze be-

wegingen reproduceren, hoe we onszelf reprodu-

ceren, niet centraal staat in de wijze waarop we 

de beweging organiseren. Dat zou wel zo moeten 

zijn (noot). Silvia Federici is een veteraan in de 

beweging en een oudere met belangrijke denk-

beelden. Ze speelde een belangrijke rol in de fe-

ministische beweging in de VS in de jaren ’70. Ze 

was betrokken bij de Loon voor huishoudelijke 

arbeid-campagne en heeft de afgelopen vier de-

Silvia Federici  
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cennia intensief geschreven over de raakvlakken 

tussen gender- en klasse-uitbuiting. Silvia ont-

wikkelde het concept van de zelf-reproducerende 

bewegingen. “De vrouwenbeweging heeft het feit 

op de agenda gezet dat een strijd om zelfbeschik-

king, een bevrijdingsstrijd, ook een strijd is die 

onmiddellijk het vraagstuk van de reproductie 

van de beweging ter sprake brengt, en als de re-

productie van de beweging geen deel uitmaakt 

van de strijd zal de beweging sterven” .(2) 

 

Zelf-reproducerende bewegingen zijn doelbewust 

geworteld in het dagelijkse leven. Ze zijn ge-

bouwd op een micro-politieke basis en ontwikke-

len culturen die het dagelijks leven gebruiken als 

een ruimte voor activisme om de openlijke poli-

tieke strijd uit te breiden. Hulp en ondersteu-

ning, op de lange en korte termijn, zijn essentieel 

om bewegingen op te bouwen die in staat zijn op 

dit terrein te acteren. Het idee van zelf-

reproducerende bewegingen is een bruikbare ma-

nier om de noodzaak van hulp en ondersteuning 

te conceptualiseren.  

 

De relevatie van veel hulp en ondersteuning 

komt neer op het opbouwen van gemeenschaps-

structuren in dagelijkse vormen van solidariteit, 

i.t.t. liefdadigheids-benaderingen. In onze ge-

sprekken benadrukte Silvia wat dit zou kunnen 

betekenen voor de duurzaamheid van de bewe-

ging: “… als je een beweging bent, wat doen 

mensen dan? Wat is de essentiële behoefte? Dat 

moet niet alleen op het niveau van persoonlijke 

goedheid worden bekeken – snap je. Zo van “ik 

ben bereid om te helpen…” Dus je zit twee uur 

aan iemands bed … Dat moet gezien worden als 

onderdeel van het politieke werk – dat soort soli-

dariteit en dat soort hulp. Zolang het wordt ge-

zien als een soort liefdadigheid of als een per-

soonlijke gunst, gaat het niet werken. Weet je, 

mensen zullen het twee maanden doen …” 

 

 

STEUN TEGEN STAATS-REPRESSIE 

 

Daniel McGowan leefde in een kleine maar ster-

ke activistische beweging toe hij werd gearres-

teerd in 2005 wegens betrokkenheid bij acties 

van het Earth Liberation Front. Zijn steungroep 

opereerde onder de naam Familie en Vrienden 

van Daniel McGowan, verwijzend naar de ver-

binding van meerdere groepen die bij zijn onder-

steuning betrokken waren. De Familie en Vrien-

den van Daniel McGowan vormden een goed 

voorbeeld van verschillende positieve elementen 

van anticiperende en concrete emotionele en al-

gemene ondersteuning: deelnemers hielpen met 

geld inzamelen, coördineerden een grote steun-

campagne, hielpen Daniel met afstuderen, hiel-

pen hem zich voor te bereiden op de hechtenis en 

nog veel meer. Jenny, de partner van Daniel, 

was een sleutelfiguur in de steungroep. Ze had 

geen achtergrond in de beweging en zag zich met 

staats-repressie geconfronteerd in een groep 

mensen waarvan ze de meeste niet kende: 

 

“Daniel en ik hadden verschillende sociale levens 

en hoewel ik altijd wist waar hij mee bezig was en 

veel van zijn vrienden kende, had ik nooit het ge-

voel dat ik erg in zijn activistische gemeenschap 

betrokken was. Ik denk dat één van de meest waar-

devolle dingen uit deze gemeenschap de solidariteit 

was die ze me aanboden. Het was voor mij heel ge-

ruststellend en troostend dat vele mensen bij me 

over de vloer kwamen om me gezelschap te houden. 

Het was ook belangrijk dat er geen moreel oordeel 

werd geveld over de situatie en dat, hoewel niemand 

echt wist hoe de situatie moest worden opgelost, ie-

dereen bereid was om er over na te denken. Soms 

was het alsof we allemaal in hetzelfde schuitje za-

ten. Dat was iets wat ik helemaal niet voelde bij 

vrienden buiten de activistische gemeenschap.” 

 

Ashanti Alston maakte de gevangenis zelf mee. 

Als lid van de Black Panther Party in de jaren 

’70 in New York en New Jersey en als  militant 
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in het Black Liberation Army in de jaren ’70 en 

begin  ’80, spreekt Ahanti vol passie over het 

belang van verbindingen in de strijd: 

 

“De steun uit de politieke gemeenschap was klein, 

maar dat maakte niet uit … zelfs deze kleine kern 

van ondersteuners die er voor je zijn en dat laten 

blijken d.m.v. brieven of omdat ze doorgaan met 

hun politieke activiteiten – het helpt je om de moed 

er in te houden, zodat je de dagelijkse routine  in de 

bajes kunt volhouden; zelfs als het dagelijkse over-

gaat in elk jaar. Voor mij is deze politieke steun en 

de steun van de familie en sociale steun van jullie 

bewegingen … heel belangrijk …” 

 

Thadeaus was de kamergenoot van Brad Will 

toen Brad werd vermoord door Mexicaanse pa-

ramilitairen in 2006. Omdat Brad zeer intensief 

betrokken was bij radicale bewegingen in New 

York City was de reactie op de moord zeer intens 

en mensen steunden op elkaar om het te verwer-

ken: 

 

“… toen Brad stierf hoefde niemand het in z’n een-

tje te verwerken als ze niet wilden, omdat er iedere 

dag en avond iets plaatsvond m.b.t. de dood van 

Brad: er waren bijeenkomsten bij Bluestockings 

(3), er waren bijeenkomsten in Brooklyn over hoe 

te reageren en hoe te protesteren – omdat het ook een 

politieke moord was – dus dat hielp en je hoefde 

Brad niet persoonlijk te kennen om erbij betrokken 

te zijn. Het was niet nodig om hem gekend of van 

hem gehoord te hebben. Alleen het feit dat hij een 

anarchist was en dat hij was vermoord – of dat je 

zelf anarchist was of sympathie koesterde voor zulke 

ideeën, misschien had je het gevoel dat je iets daar-

van zou moeten delen … Veel mensen vlogen en 

reisden per vliegtuig of trein naar NewYork. Men-

sen waren er voor elkaar en dat gaf me een goed ge-

voel.” 

 

Als kameraden te maken hebben met staats-

repressie, of het nou gevangenschap of moord is, 

persoonlijke steun door familie en vrienden is 

cruciaal om het vol te houden. De persoonlijke 

ervaring van Ashanti maakt dat duidelijk: 

“Mijn grootste zorg toen ik vast zat was of ik er 

goed uitkwam, of ik niet koud zou worden, niet 

meer kunnen lachen. Ik ben een grapjas, ik ben 

humoristisch – en ik had altijd het gevoel, als ze 

dat aan mij veranderen kan ik vrij komen, maar 

hebben ze gewonnen op een andere manier. Ik 

ben nog steeds maf en humoristisch … Maar dat 

soort dingen werd belangrijk. De brieven bete-

kenden ook erg veel. De gesprekken aan de tele-

foon waren belangrijk. Dierbaren, je verwanten, 

familie of anderen die belangrijk voor je zijn. 

Dat soort dingen houden je op de been.” 

 

Staats-repressie is een boodschap aan toekomsti-

ge activisten met als doel ze af te schrikken door 

de zware straffen in het vooruitzicht te stellen. 

Onze steun aan degenen die met staats-repressie 

worden geconfronteerd is een boodschap dat we 

in onze bewegingen voor elkaar kunnen zorgen 

en dat we op elkaar kunnen steunen – welke 

straffen de staat ons ook oplegt.  

 

Daniel McGowan heeft geschreven over hoe 

sommige politieke bewegingen een infrastruc-

tuur hebben gecreëerd om hun gevangenen te 

ondersteunen: “De Ierse Republikeinse bewe-

ging heeft een groep genaamd Welcome Home die 

pas vrij gekomen politieke gevangenen onder-

steund, ook na de euforie van de vrijlating. Het 

is geen spannende activiteit, maar wel noodzake-

lijk. Het vinden van passende huisvesting en 

werk, helpen om te gaan met de reclassering en 

proeftijd, ze voorzien van kleding en wat geld als 

ze vrij komen – dit zijn allemaal dingen die de 

beweging kan en zou moeten doen.” 

 

Een concreet programma, zoals Daniel be-

schrijft, is op twee niveaus van belang. Ten eer-

ste voorziet het in de basisbehoeftes van dege-

nen die vrij komen en verminderd het hun isole-

ment. Ten tweede biedt het concreet een model 

dat ons laat zien hoe we als beweging kunnen 
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zorgen voor diegenen die zich in de gevarenzone 

bevinden. Door onze capaciteit te tonen waar 

het gaat om de ondersteuning van onze vrienden 

tegen staats-repressie, maken we het ook minder 

intimiderend voor mensen om zich bezig te gaan 

houden met activiteiten die bepaalde risico’s 

met zich meebrengen.  

 

HET OVERWINNEN VAN DE  

MACHTELOOSHEID:  

DE UITDAGING OM BETERE HULP TE 

BIEDEN 

 

Soms weet je niet hoe je een dierbare of een ka-

meraad, die met ellende, pijn of verlies te kam-

pen heeft, kunt ondersteunen of er zelfs mee om-

gaan. Het kan moeilijk zijn om om steun te vra-

gen of om anderen ons te laten ondersteunen. 

We worden echter betere activisten en we maken 

onze bewegingen aantrekkelijker als we voor 

onszelf en onze naasten kunnen zorgen.  

 

Het lijkt er op dat mensen geen helpende kun-

nen hand bieden vanwege de eigen onzekerheid 

hoe ziekte of trauma bespreekbaar te maken, of  

vanwege eigen pijnlijke ervaringen waardoor het 

te veel gevraagd is. Vaak is het echter ook een 

kwestie van ontbrekende vaardigheden waar-

door we geen passende steun kunnen bieden. Het 

komt zelden voor dat activisten een info-avond 

organiseren over begeleiding en steun – in het 

bijzonder lange-termijn-steun – bij ziekte. Vaak 

leren we deze vorm van steun gehaast en tussen-

door, met mensen met wie gebrekkige relaties 

hebben of slecht communiceren. We beschikken 

zelden over het vocabulaire om gestigmatiseerde 

thema’s als ziekte te bespreken. Vooral als de 

ziekte levensbedreigend is of leidt tot een lang-

durige strijd tegen de aandoening. 

 

Als een persoon intense ellende doormaakt die zo 

enorm verschilt van de dagelijkse ervaringen 

van zijn naasten, kan zich een ernstige breuk 

ontwikkelen tussen mensen die anders veel met 

elkaar gemeen zouden hebben. Vooral als de 

naasten niet steeds proberen te begrijpen wat 

degene doormaakt. De verwachtingen van dege-

ne die door een diep dal moeten mogelijk veran-

deren. De manier waarop men elkaars gezel-

schap ervaart moet misschien veranderen. Ten 

einde onze relaties in stand te houden en er wer-

kelijk te zijn voor onze vrienden in nood, moeten 

we open staan voor zulke veranderingen en sen-

sitief t.o.v. wat anderen doormaken en ervaren. 

Anders riskeren we onze bindingen met anderen 

te verliezen en vergroten we het isolement van 

degenen die al door een diep dal gaan. En in een 

politieke context verzwakken we onze beweging.  

 

David is al lange tijd actief in de radicale bewe-

ging en de punk scene. De laatste jaren heeft hij 

zijn ernstig zieke moeder ondersteund. T.g.v. de 

grote zorgbehoefte van zijn moeder heeft David 

hulp gezocht waar hij maar kon. In het bijzon-

der zocht hij hulp bij zijn vrienden en in zijn ei-

gen netwerk – de punk scene en de radicale be-

weging.  

 

Toen we met hem spraken, vertelde David over 

de afstand die hij ervaarde t.o.v. zijn naasten 

toen hij zich bezig hield met de ondersteuning 

van zijn moeder. “Sommige mensen waarmee ik 

samenwoonde zeiden “David is saai”, omdat ik 

overal door werd overspoeld. Dus ik kwam soms 

totaal van streek thuis. Er waren mensen in het 

huis die het me kwalijk namen dat ik van streek 

was of omdat ze er last van hadden dat ik ze om 

hulp vroeg. Het was precies het tegenovergestel-

de van wat ik zocht, omdat ik me verloren voel-

de en hulp nodig had. En een negatieve reactie 

omdat ik daar uiting aan gaf, gaf me het gevoel 

dat ik het voor mezelf moest houden en daar-

door voelde ik me nog meer alleen. Toen ik dit 

hoorde van de mensen waarmee ik samenwoon-

de, kon ik ze niet meer onder ogen komen en dat 

maakte het nog moeilijker.” De onverschillig-

heid en de gevoelloosheid t.o.v. de problemen 

van onze vrienden en kameraden is pijnlijk en 
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schadelijk. Dit gedrag gaat uit van egoïstische 

verlangens zonder rekening te houden met de 

behoeften van anderen. Om duurzame verhou-

dingen te ontwikkelen, gebaseerd op hulp, on-

dersteuning en solidariteit, maar ook om goede 

vrienden zijn t.o.v. degenen waar we om geven, 

moeten we onszelf er toe verplichten om van on-

ze fouten te leren en er naar te streven te hande-

len in overeenstemming met onze politieke idea-

len; anders laten we degenen om wie we geven in 

de steek en blijkt onze politiek slechts te gaan 

om identiteit.  

 

David maakte mee hoe de politiek van zijn 

vrienden en hun dagelijkse handelen met elkaar 

in tegenspraak waren: “Leven in een punk-huis 

toen, met mensen die zichzelf als anarchisten 

zagen – ik  herinner me het gevoel dat ze niet 

bereid waren om met een situatie om te gaan 

waarin iemand daadwerkelijk hulp nodig had. 

En als ik er om vroeg gingen ze er mee om alsof 

het iets hinderlijks was dat inbreuk maakte op 

hun punk-lifestyle i.p.v. een gelegenheid om de 

waarden en normen waarvoor ze beweren te 

staan tot uitdrukking te brengen.” 

 

Hoe moeilijk en hoe deprimerend het ook mag 

lijken, het is heel belangrijk om ziekte en trauma 

bespreekbaar te maken. Wanneer het zich voor 

het eerst voordoet, maar ook op een langere ter-

mijn. Het wegstoppen of vermijden van discus-

sie vergroot het isolement van degene die zich 

met ziekte geconfronteerd ziet. Het is ook een 

disciplinerend mechanisme: door doelbewust dis-

cussie hierover te vermijden nemen gevoelens 

van schaamte toe, laten we hen die door een diep 

dal gaan weten dat hun problemen niet belang-

rijk zijn en zenden we het signaal uit dat ze niet 

over hun behoeften zouden moeten praten.   

 

Concrete steun betekent niet alleen open staan 

voor wat iemand vraagt, maar de ander benade-

ren met de vraag wat hij of zij nodig heeft. Jen-

ny hielp ons, a.d.h.v. haar eigen situatie, te ver-

duidelijken hoe belangrijk het is om communica-

tie op gang te brengen: “Er waren zeker tijden 

dat ik me extreem vervreemd en alleen voelde 

omdat vrienden niet met me spraken over wat ik 

doormaakte. Ik denk dat sommige mensen dach-

ten dat ik er niet over wilde praten. Ik vond het 

moeilijk om er mee om te gaan omdat het leek 

alsof het ze niks kon schelen … de keren dat 

werd aangenomen dat het beter was om terug-

houdend te zijn en te wachten totdat ik zou pra-

ten heb ik als pijnlijk ervaren.” 

 

Een andere vriend waarmee we spraken, Ben – 

27 jaar oud en al lange actief in radicale bewe-

gingen – heeft  gestreden tegen kanker. Ook hij 

onderstreepte het belang van communicatie 

waar  het ging om hulp en ondersteuning. “Het 

beste wat je kunt doen is vragen, of gewoon pra-

ten tegen de persoon in kwestie … als iemand je 

vriend is en ze hebben te maken met een situatie 

waarin ze hulp nodig hebben … [in het alge-

meen] is het dan het beste om het te vragen aan 

de mensen die het meest direct getroffen zijn.”  

Jenny beaamde dit: “Het is altijd beter om voor 
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degene die de situatie doormaakt aanwezig te 

zijn en te vragen hoe het gaat, wat ze voelen en 

een dialoog op gang te brengen.” 

 

Ben voegde er aan toe: “We zijn bang om iets 

verkeerds te zeggen tegen iemand die ziek is. Als 

ik denk aan alle dingen die mensen werkelijk te-

gen me gezegd hebben – van alle duizend woor-

den die tegen me zijn gezegd i.v.m. mijn ziekte, 

heb ik misschien één of twee keer gedacht ‘Weet 

je, nu zeg je iets verkeerds.’ Als je bedenkt dat 

… al de mensen die emotioneel begaan waren en 

werkelijk iets wilden betekenen in termen van 

alleen maar woorden, op dit bescheiden niveau 

van steun, dan was het overweldigend dat zoveel 

mensen, ook al was het niet altijd even welbe-

spraakt, er toch in slaagden om niet het verkeer-

de te zeggen. Mijn punt is dat het echt een bui-

tenproportioneel soort angst is. Die angst is echt 

bullshit en iets zeggen tegen iemand is altijd be-

ter dan niets zeggen …” 

 

Ondersteunend zijn op een echt behulpzame ma-

nier betekent open staan en luisteren naar wat 

de persoon die hulp behoeft wil. Het heeft geen 

nut en het kan schadelijk zijn als je uitgaat van 

je eigen wensen m.b.t. hoe je iemand wil helpen 

i.p.v. de verlangens van de persoon die hulp no-

dig heeft. Het is geen makkelijke weg. Ben sprak 

hierover: “Vaak voel je je totaal klote. En als je 

je klote voelt heb je geen zin om te praten, heb 

een zin om mensen te zien … Het heeft geen zin 

om iemand op te bellen en te zeggen ‘Ik voel me 

klote’ en te praten over de vele manieren om je 

klote te voelen. Je ellendig voelen en praten over 

de vele manieren om je ellendig te voelen is zin-

loos. Wat helpt is als mensen weten dat dit soort 

periodes voorkomen en niet maar één dag, maar 

soms wel twee weken, en weten dat er een reden 

is waarom ik niet terugbel en dat ook begrij-

pen.” 

 

Hulp en ondersteuning moet concreet zijn, con-

sequent en vrijwillig, wil het zin hebben. Op z’n 

best is ondersteuning anticiperend en creatief. 

Toegankelijkheid is cruciaal, maar initiatief ne-

men ook. Ben vond de momenten waarop men-

sen inspeelden op behoeften “echt veelbeteke-

nend, echt belangrijk en echt verassend.” 

Het slechtste wat we kunnen doen is de persoon 

in kwestie het gevoel geven dat de steun aan hen 

een last is. In het geval van ziekte of staats-

repressie is het een teken van ronduit mis-

plaatste prioriteiten en belachelijk beperkte 

middelen, om degenen die het moeilijk hebben 

het gevoel te geven een probleem te zijn. David 

haakt hierop aan: “Als ik in een situatie verkeer 

waarin ik hulp nodig heb en ik moet een groot 

deel van mijn energie steken in het smeken om 

hulp en ik het gevoel krijg dat ik mensen in een 

positie breng waarin ze niet willen zijn – dan ga 

ik me nog slechter voelen. Wat ik heb geleerd en 

steeds weer heb geleerd is dat het ondersteunen 

van mensen niet iets reactiefs kan zijn. Je moet 

proactief zijn om mensen substantieel hulp te 

kunnen bieden.” 

 

Continuïteit en het nemen van initiatief zijn van 

groot belang voor ondersteuning op de lange ter-

mijn. Vaak, op momenten van urgente nood en 

in een specifieke situatie, vormt zich een ge-

meenschap van steun rondom een individu. 

Hulp en ondersteuning hebben echter de neiging 

om snel af te nemen, zelfs als het voor een lange-

re periode noodzakelijk is. Ondersteuning op de 

lange termijn betekent dat we in gesprek moeten 

blijven met de persoon in kwestie. Andersom 

moeten degenen die hulp nodig hebben hun ver-

langens en behoeften tot uitdrukking brengen – 

en de manier waarop we met elkaar communice-

ren moet hen helpen om dat proces makkelijker 

te maken. Als we hulp en ondersteuning in prak-

tijk brengen moeten we ook eerlijk zijn t.o.v. 

onszelf over wat we werkelijk op ons kunnen ne-

men en eerlijk zijn t.o.v. de persoon in kwestie 

en de bredere gemeenschap.  
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Dit laatste punt is juist van belang in een acti-

vistische cultuur waar, doordat we zo hard pro-

beren om onze idealen in praktijk te brengen, we 

onszelf juist meer dan volledig en tot ver over 

onze grenzen inzetten. Dit leidt soms tot een cul-

tuur waarin burn-out wordt verheerlijkt of ge-

woon genegeerd. In Aftershock: Confronting 

Trauma in a Violent World, gaat Pattrice Jones 

hier dieper op in: “Het vermogen om door te 

gaan zonder slaap of te werken zonder lunchpau-

ze wordt vaak verward met toewijding. Daarom 

zijn sociale bewegingen vaak kleiner dan ze zou-

den moeten zijn, omdat zoveel mensen opbran-

den of er van overtuigd zijn dat ze niet kunnen 

bieden wat er van ze wordt gevraagd.” (noot) 

Gezondheid moet een prioriteit zijn van de be-

weging als we onszelf willen handhaven; grenzen 

stellen en duidelijke communicatie is cruciaal 

voor onze eigen duurzaamheid en de daarin 

noodzakelijkerwijs verankerde praktijk van on-

dersteuning en hulp.  

 

We hebben aan den lijve ondervonden dat acti-

visten vaak een cultuur creëerden die welwillend 

stond t.o.v. het excentrieke, het afwijkende, het 

chaotische of het prettig gestoorde, en als onze 

reserves zijn opgebruikt – of als we niet eerlijk 

zijn t.o.v. onszelf of onze beweging over wat we 

wel en niet aankunnen – dan is de meest gebrui-

kelijke reactie vaak dat we instorten en/of afha-

ken. Het opbouwen van een serieuze verzetsbe-

weging betekent dat we minder tolerant moeten 

zijn t.o.v. onverantwoordelijkheid en groot-

spraak binnen de beweging. Dat geldt voor al 

onze projecten, maar vooral als het gaat om on-

dersteuning en hulp – en helemaal als het gaat 

om situaties van leven en dood.  

 

Consequent zijn en onze beloftes nakomen is van 

groot belang om hulp behoevende personen een 

gevoel van veiligheid te bieden op de lange ter-

mijn.  Als we onze beloften niet kunnen nako-

men, moeten we leren verantwoordelijk te zijn 

voor onze tekortkomingen. Een dergelijke ver-

antwoordelijkheid maakt deel uit van een proces 

dat ten goede komt aan alle betrokkenen en be-

vestigd onze menselijkheid: we maken fouten, 

ook al zijn onze bedoelingen goed. Als het chao-

tische dominant wordt en het consequente ont-

breekt dan kan dit direct schade berokkenen aan 

degene die met ziek geconfronteerd wordt. Ben 

zei hierover: “Weet je, je bent echt bang dat het 

persoonlijke contact minder wordt als je ziek 

bent … en de gedachte dat jou dat zou kunnen 

overkomen is beangstigend, het is beangstigend 

te denken dat mensen afstand van je nemen en 

niet alleen omdat je je situatie moet doorstaan 

met minder steun dan je had gehoopt, maar ook 

omdat je de pijn moet doorstaan als je ziet dat 

mensen je in de steek laten…” 

 

HET GEWICHT VAN DE WERELD:  

WAT ONS TEGENHOUDT 

 

Onze sociale geconditioneerdheid kan er toe lei-

den dat we, onbedoeld, handelen op een manier 

die problematisch is t.o.v. degenen die onze 

steun en ons begrip nodig hebben. Het kan er 

ook toe leiden dat we ons gedragen op een ma-

nier die niet behulpzaam is voor onszelf en dege-

nen die ons proberen te helpen als we ons eigen 

trauma en lijden trachten te verwerken. Behalve 

van onszelf te verlangen om betere ondersteu-

ning te realiseren, kunnen we onszelf ook een 

dienst bewijzen als we leren onszelf emotioneel 

open te stellen en onze behoeften en verlangens 

beter te herkennen.  

 

Thadeaus moest aan zijn eigen socialisatie den-

ken in relatie tot de manier waarop hij het 

nieuws over de moord op Brad vernam: “Nou ja, 

ik was kapot toen ik het hoorde. Ik was DJ op 

een feest en het was de vrijdag voor Halloween 

en een vriend kwam naar me toe en vertelde het 

en er was niet veel dat ik kon doen. Hij had fo-

to’s van Brad, dood, met een kogel in zijn borst. 

Ik weet het niet meer, ik geloof niet dat ik hem 

heb gevraagd om het te laten zien, maar ik zou 
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willen dat hij het niet had gedaan. Daarna ging 

ik naar huis en ik huilde en het was de eerste 

keer dat ik huilde in jaren. In het gezin waar ik 

opgroeide was het niet OK om te huilen – niet 

alleen voor jongens, maar met name voor de jon-

gens, zelfs mijn zus mocht niet huilen, zij huilt 

ook niet. Huilen is dus niet iets wat ik doe of 

waarvan ik weet hoe het moet. Op de één of an-

dere manier wist ik die nacht hoe het moest. Het 

ging vanzelf, net zoals ik vanzelf op de fiets naar 

huis reed door de regen.” 

 

Als activisten worstelen we in ons politieke 

werk, in onze sociale dynamiek in onze struc-

turen, o.a. met racisme, geïnternaliseerd seksis-

me etc. De strijd tegen en het te boven komen 

van de kenmerken van deze dominante cultuur 

is van cruciaal belang m.b.t. de wijze waarop we 

omgaan met emotioneel en fysiek trauma.  

 

Ashanti verteld over zijn ervaringen met manne-

lijkheid tijdens zijn gevangenschap:  

 

“Ik herinner me een ‘brother’ met wie ik veel sprak 

over relaties, liefde etc. toen ik nog veel over deze 

dingen moest leren. Hij had een relatie met een 

vrouw en ze hadden een baby. Als hij aan de tele-

foon sprak was hij kil en hard en zei hij tegen haar 

‘als je komt, neem dit mee en neem dat mee’. Maar 

als we met elkaar spraken, en onze relatie zich ont-

wikkelde, zag ik hem groeien, als hij begon na te 

denken over zijn machismo, het seksisme, hoe hard 

hij was t.o.v. zijn partner… En ik loop terug naar 

mijn cellenblok en ik zie hem aan de telefoon en hij 

is aan het huilen. En deze man is een bokser, een 

zwaargewicht bokser, en toen ik er later met hem 

over sprak vertelde hij me dat hij toe moest geven 

hoe ongevoelig hij was geweest t.o.v. haar en dat hij 

had besloten dat hij niet meer die macho wilde zijn. 

En wat er ook aan de hand was, hij huilde aan de 

telefoon. Ik heb nu zoiets van ga door met huilen 

i.p.v. te zeggen ‘je bent een bokser, je bent een strij-

der, we hebben je nodig voor de revolutie’. Het is – 

werkelijk begrijpen wat het betekent om een nieuwe 

man, een nieuwe vrouw te zijn, is als – werkelijk 

beginnen dit in praktijk te brengen. Dus binnen 

Ashanti Alston 

http://zapagringo.blogspot.com/2006/09/ashanti-alston.html
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hielp het ons te overleven. Maar ik denk dat het ons 

ook hielp om betere relaties met familie en anderen 

te ontwikkelen, waar ze voelden dat het niet alleen 

maar om politiek ging.  

 

Ashanti vergelijkt dit met de huidige steun aan 

hen die met staats-repressie hebben te maken:  

 

“Ook vandaag nog, als ik praat met Daniel McGo-

wan en Andy Stepanian van de dierenbevrijders, 

die nu politieke gevangenen zijn, gaat het om de-

zelfde dingen. Ze stellen zich er op in dat ze een tijd 

moeten zitten – maar mijn advies is altijd hetzelfde 

weet je: blijf mens, ontwikkel relaties, relaties met 

mensen en probeer ze echt te waarderen. Maar ga 

asjeblieft niet de macho uithangen over het feit dat 

je moet zitten. Aanvaard dat het moeilijk zal wor-

den, dat het moeilijke dagen gaan worden. Je moet 

het hebben van krachten waar je normaliter niet op 

steunt. Hoe je het ook wilt noemen, spiritueel of 

wat dan ook. Maar je wil ook voelen dat je een lief-

hebbend menselijk wezen bent. Dat wil je ook. Het 

kan me niet schelen hoe de omstandigheden zijn 

daar binnen. Probeer er achter te komen op welke 

manier je die krachten kunt aanspreken en ontwik-

kelen. Door je relaties met je familie en je politieke 

gemeenschap, maar je zult binnen ook mensen vin-

den die op dezelfde manier denken. En dat zijn 

mensen met wie je binnen relaties wilt ontwikkelen, 

omdat je een manier moet vinden om mens te blij-

ven.” 

 

Op basis van eigen ervaringen hebben we ge-

merkt dat we onze stress en problemen gewoon-

lijk op stapelen omdat we bang zijn om onze 

dierbaren ermee te belasten. Ashanti zegt hier-

over: “…Je hebt iemand nodig met wie je kunt 

praten. Je kunt je emoties niet opstapelen om-

dat je anderen wilt sparen. Laat ze voor zichzelf 

beslissen of ze er mee om kunnen gaan. Dat hoef 

je niet voor hun te doen. Je moet een manier 

vinden om gezond te blijven … soms kun je dat 

niet uiten naar de mensen met wie je binnen clo-

se bent.” 

 

Soms voelt het alsof we het gewicht van de we-

reld op onze schouders dragen. De complete shit 

van deze wereld kan leiden tot enorme mentale 

en emotionele beschadiging, maar we houden 

onze problemen voor onszelf en denken dat we 

het, t.o.v. zoveel verschrikkingen en misstanden, 

nog best goed hebben. Waarom zouden we kla-

gen als het allemaal nog zo veel slechter kan? In 

andere situaties houden we dingen voor onszelf 

omdat we weten dat onze vrienden en familie 

zelf al genoeg problemen en ellende te verduren 

hebben.  

 

Ashanti zegt dan: “Soms moet je je hart uitstor-

ten bij iemand anders, familie, dierbaren of je 

naaste politieke kameraden en zeggen ‘hee luis-

ter eens’, ook al zijn zij het die op bezoek komen, 

er moet toch tijd zijn om te zeggen ‘zus en zo is 

er gebeurd, die advocaat, deze cipier, deze rech-

ter, wat dan ook, ik kots ervan, deze klotezooi 

…” Hee, het is er uit. en degenen die bij je zijn 

helpen je daarmee … je wil ze altijd helpen. 

Weet je, soms moet je mensen je ook laten hel-

pen. Laat ze dat besluit ook nemen.”  

 

We bewijzen onszelf een slechte dienst als we 

niet open staan t.o.v. onze eigen behoeftes en 

verlangens en we bewijzen onze gemeenschap en 

onze beweging daarmee ook een slechte dienst. 

We moeten bewust met ons eigen mentale en 

fysieke welzijn omgaan als we doelbewuste acti-

visten willen zijn, doelbewuste hulpverleners en 

doorgaans positieve mensen willen zijn.  

 

HET DAGELIJKSE LEVEN:  

VORMGEVEN AAN EEN NIEUWE  

WERELD 

 

We verlangen naar een nieuwe wereld, beter dan 

deze. Een wereld die meer behoedzaam is, zorg-

zamer, minder isolerend, een wereld die de ge-

meenschap waardeert en ontwikkelt. Onze bewe-

ging is een ruimte waarin nieuwe verhoudingen 
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t.o.v. elkaar in praktijk kunnen worden ge-

bracht, een ruimte om vorm te geven aan ver-

houdingen gebaseerd op medeleven en weder-

zijdse hulp, om verzet op- en uit te bouwen. Als 

we niet van elkaar kunnen houden en niet voor 

elkaar kunnen zorgen, hier en nu, dan zal onze 

beweging snel vernietigd en onhoudbaar worden. 

Als we, aan de andere kant, er in slagen om een 

cultuur van wederzijdse hulp te ontwikkelen, 

dan zullen deze nieuwe verhoudingen t.o.v. el-

kaar ons verzet tegen de dominante cultuur al-

leen maar aantrekkelijker maken.  

 

Het is van belang om het aspect van de gemeen-

schap te benadrukken m.b.t. hulp en ondersteu-

ning. We maken deel uit van sociale netwerken; 

iedereen is een schakel in de keten van hulp en 

ondersteuning. In veel gevallen is het gebruike-

lijk dat de persoon die geconfronteerd wordt met 

ziekte of trauma zijn primaire ondersteuners 

kiest; deze ondersteuners hebben ook hulp no-

dig. Hoewel ziekte vaak een zeer persoonlijk iets 

is, is het van groot belang dat de beweging de 

dialoog over kwesties als ziekte bespreekbaar en 

minder stigmatiserend maakt, voor zo ver dat 

op een comfortabele en gepaste wijze kan.  

 

Onze politiek en onze bevlogenheid t.o.v. radica-

le verandering, wordt in moeilijke tijden op de 

proef gesteld. We hebben geleerd – persoonlijk 

en door de ervaringen met ondersteuning van 

anderen in tijden van tragedie en ellende – dat 

de aanwezigheid van concrete en zinvolle onder-

steuning in tijden van nood, een groot gevoel 

voor gemeenschapszin heeft voortgebracht. Een 

dergelijke gemeenschap kan ons door de meest 

pijnlijke en moeilijke situaties heen helpen. De 

momenten waarin we er in slagen om elkaar 

daadwerkelijk te ondersteunen en bij te staan, 

markeren het beste wat onze gemeenschap en 

beweging heeft te bieden.  

 

Om feedback te delen, een bijdrage te leveren, vra-

gen te stellen of voor correspondentie met de schrij-

vers van dit stuk, schrijf naar: theimportanceofsup-

port@gmail.com  

 

(Het artikel is een vertaling  afkomstig uit het blad 

Rolling Thunder nr.6 herfst 2008) 

 

Noten:  

 

1. Green scare: Eind 2005 werden plotseling veel men-

sen opgepakt, aangeklaagd en beschuldigd van 

deelname aan acties van het Earth Liberation 

Front en/of Animal Liberation Front. Deze opera-

tie werd door de FBI Operation Backfire genoemd, 

maar in de volksmond kreeg het de naam 

“Greenscare”, naar de heksenjacht die in de koude 

oorlog plaats vond, de “Red Scare” , die zoveel pro-

gressieve bewegingen de kop ingedrukt heeft. 

2. Silvia Federici, “Precarious Labor: A Feminist 

Viewpoint.” In Team Colors Collective (Red.) In 

the Middle of a Whirlwind: 2008 Convention Pro-

tests, Movement and Movements. Journal of Aesthet-

i c s  a n d  P r o t e s t  P r e s s .  O n l i n e : 

www.inthemiddleofawhirlwind.info 

3. Bluestockings is een boekhandel, free trade café en 

actiecentrum in Lower East Manhattan in New 

York http://bluestockings.com/  


