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Een zoveelste poging om een zijingang te schrijven bij de briefwisseling tussen 

Hardt en Holloway. Alle vorige pogingen mondden uit in lange epistels, nog lan-

ger dan de briefwisseling zelf. Omdat we waarschijnlijk teveel in één keer wilden 

zeggen, een brainstorm zonder einde.  

 

Wat we mooi vonden aan de tekst was hoe twee mensen, waarvan bekend is dat 

hun denken op bepaalde punten duidelijk verschillende kanten opgaat, toch 

enorm hun best doen om te communiceren, samen verder te komen, dat verlangen ook uitspreken. 

Holloway vergelijkt dat heel mooi met een wandeling waarbij je gearmd loopt, soms dicht op el-

kaar, maar elkaar soms ook verschillende kanten optrekkend. Zo zien we dat als Hydra graag: de 

verdedigende stellingen verlaten, verder denken, iets toevoegen, iets creëren en iets doorbreken. 

“Denken is omverwerpen, denken is overschrijden”, zal Ernst Bloch ergens in de tekst zeggen. Wij 

sluiten ons daar graag bij aan. Want het gaat erom elkaar creatief te willen begrijpen, ruimte voor 

iets nieuws te willen creëren, i.p.v. te willen scoren of elkaar onderuit trachten te halen in een zgn. 

debat.  

 

In de tekst worden vele boeiende dingen gezegd. Variërend over de liefde t/m de wijze hoe je tegen 

een begrip als ‘abstracte arbeid’ aankijkt. Maar, zoals Hardt zelf ook zegt, keert het vraagstuk van 

de organisatie steeds terug. Het loopt als een rode draad door het stuk. En dat is voor ons dan ook 

één van de belangrijkste overwegingen geweest om het stuk te vertalen en te publiceren.  

 

Tijdens het schrijven van deze in- of uitleiding bekroop ons echter steeds het gevoel dat de vraag-

stelling niet klopte. Gaat het er werkelijk om hoe je uitbarstingen van woede moet vasthouden en 

consolideren? Met z’n allen boos zijn tijdens een top? Massaal protesteren op een plein? Moet je dat 

consolideren? Institutionaliseren? Volgens ons kan het daar niet om gaan.  

 

Denkend over organisatie moet je volgens ons twee kanten onderscheiden: een positieve en een ne-

gatieve. Omdat je je tegelijkertijd verzet tegen iets en strijdt voor een andere wereld. Die andere 

wereld moeten we niet in de toekomst projecteren, maar moeten we zien en herkennen als een soci-

ale kracht die zich in het heden ontwikkeld. Verzet en protest dat niet gepaard gaat met 

(aanzetten tot) nieuwe vormen van vergemeenschappelijking, een scheppingsproces waarin OOK 

een andere maatschappelijkheid wordt gecreëerd, leidt nergens toe.  

 

Consolidatie hangt o.i. samen met de mate waarin je er in slaagt nieuwe sociale verbindingen te 

leggen, nieuw sociaal weefsel te ontwikkelen. Als onze strijd o.a. draait (zoals Holloway zegt) om 

het ontwikkelen van nieuwe productieve krachten en een nieuwe manier van leven die kan breken 

met het kapitalisme, dan moeten we ons juist focussen op alternatieven voor de markteconomie, 

zelfbeheer, zelfbeschikking. Dan moeten we praktisch denken in termen van onteigening en toe-

eigening. Neem en eet! Dan moeten we ook denken aan het opvullen en transformeren van de weg-

bezuinigde en kaalgeslagen sociale ruimte met collectieve projecten zoals buurthuizen, buurtfami-

lierestaurants, kookclubs, buurvrouwen- en buurtvadersprojecten, leesbegeleidings- en mantel-

zorgprojecten, opvoedcollectieven etc. Dan moeten we weer denken in Kropotkiniaanse termen als 

wederzijds hulp, proletarische coöperatie en praktische solidariteit.  

 

INTRO 
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Het klopt dat woede en spontane rebellie niet voldoende zijn. Het moet immers ook gaan om zelfbe-

schikking, vergemeenschappelijking, sociale creatie, nieuw sociaal weefsel, nieuwe sociale verbindingen. 

De revolutie moeten we daarom zien als een permanent proces, een permanente opstand, een perma-

nente guerrillastrijd, en zoals we gedwongen worden het kapitalisme dagelijks te creëren, moeten we 

ook haar tegenhanger dagelijks trachten te creëren, als een proces van sociale wederopbouw. We moe-

ten volhouden (tot in het onmogelijke) totdat het kapitaal ons niet langer als loon- en consumptiesla-

ven kan organiseren, maar we onszelf van onderaf kunnen organiseren, we ons van onze eigen autono-

mie bewust worden en we ons van het kapitaal en de logica van loon, geld en winst kunnen loskoppe-

len. Dit zijn de processen die een revolutie van het dagelijks leven tot stand brengen en dat is wat an-

ders dan het veroveren van politieke macht. Want die zal op zichzelf geen breuk teweeg brengen. Zoals 

bijv. de complete ineenstorting van het Italiaanse politieke bestel eind jaren ’80 ons ook geen revolutie 

heeft gebracht, maar Berlusconi. 

 

De ruilbeurzen en de wijkraden in Argentinië zijn naar onze mening goede voorbeelden hoe zo’n 

“loskoppelingsproces” er prematuur uit kan zien, hoe bewegingen hun eigen vormen van organisatie uit 

kunnen vinden en hoe de opstand van onderaf niet aan een organisatie gedelegeerd wordt. In die zin 

zien we “organisatie” dan ook niet louter als een politiek vehikel, maar meer als een sociale bouwsteen. 

I.p.v. te verdwalen in zinsconstructies als “institutionaliseer – en –werp –omver ” of “instituten als 

wegwerp-krukken om te leren lopen” zouden we lessen moeten trekken uit het Argentinië van het begin 

van dit millennium, waar het gebrek aan een centrale organisatie juist als een succesfactor werd gezien. 

Revolutionaire politiek moeten we denken als anti-politiek. De bewegingen in Argentinië creëerden 

geen platforms voor partijen of partijprogramma’s. Ze zochten geen leider, maar maakten ruimte voor 

iedereen om leider te zijn. Ze vonden het belangrijker om de juiste vragen te stellen dan de correcte ant-

woorden te geven. Ze hingen geen dogma’s aan en wezen hiërarchie af. In plaats daarvan bouwden ze 

aan directe democratie en consensus. Het waren bewegingen die zich baseerden op vertrouwen en lief-

de. Ze bewezen dat zgn. spontane rebellie wel degelijk duurzame alternatieven kan voortbrengen en dat 

de vorm en inhoud van je organisatievorm samen kan vallen. Het is geen consolidatieproces alleen 

maar in de zin van handhaven, maar ook in de zin van voortduren en voortbouwen. Een permanente 

kringloop. Het doel is immers om onze sociale verhoudingen op een andere wijze te organiseren. En 

daar geven we vorm aan door de wijze waarop we onze sociale verhoudingen in het hier en nu organise-

ren. “Er is geen excuus, er is geen uitstel, je handelswijze, je manier van organiseren zegt iets over het 

type wereld dat je nastreeft, het is die wereld! (Massimo De Angelis)”. 

 

De rebellie in Argentinië overleefde daar waar deze concrete buurtgerichte alternatieven wist te ont-

wikkelen, veelal vanuit gekraakte gebouwen. Het daadwerkelijk veroveren van ruimte was daarbij cru-

ciaal en tastbaar. Wie de ruimte verandert, verandert de samenleving, schept nieuwe sociale relaties, 

nieuwe feiten, en verandert de dingen fundamenteel, schreven we in Hydra nr.2. Dat is ook onze erva-

ring en herinnering vanuit de beweging van de jaren ’80. Er was een tastbare en concrete ruimte van 

waaruit experimenten zich konden ontwikkelen. Een ruimte die niet enkel op subjectief of inspiratio-

neel niveau bestond maar ook daadwerkelijk gekoppeld was aan toegeëigende panden en plekken. Een 

radicale en experimentele beweging kan niet alleen uit ideeën en idealen bestaan maar vind zijn besten-

digheid en continuïteit juist in veroverde, vrije ruimtes en concrete projecten. Dat kan een café zijn, 

een moestuin, een volkskeuken, een bezette fabriek, een plek waar een “raad” bijeen kan komen en van 

waaruit weer iets nieuws vorm kan krijgen. Dat kunnen ruilhandel-netwerken zijn, green guerilla- en 
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city-gardening-projecten, kleinschalige consumentennetwerken die verbindingen leggen met kleinscha-

lige lokale producenten, burenhulp-projecten, communes etc. Maar de ruimte verandert ook door barri-

cades op te werpen, door snelwegen en verkeersaders structureel te blokkeren, zoals de Piqueteros de-

den, maar ook door Wall Street of het Gezi-park te bezetten.  

 

Want zonder offensief verzet, zonder strijd en confrontatie gaat het niet. Dat is de negatieve kant van 

organisatie: de strijd tegen de kapitalistische wereld waarin we leven, tegen de gevangenis waarin we 

ons bevinden. Het proces van sociale wederopbouw, de ontwikkeling van onze sociale kracht van on-

deraf (wat in wezen niets anders is dan de omkering van het historische scheidingsproces van producent 

en productiemiddel, de herovering van de subsistentie, van de eigen middelen van bestaan, van het 

recht op bestaan) kan niet anders dan een onteigenings- en toe-eigeningsproces zijn. Het is een perma-

nente oorlogsverklaring aan de bestaande verhoudingen en moet daarom ook de kenmerken van een 

permanente guerrilla hebben. Want we bevinden ons in vijandelijk territorium. De andere wereld waar-

voor we vechten kan haar bestaansrecht alleen maar in de confrontatie ontwikkelen. Directe actie en 

offensief verzet zijn daarbij onontbeerlijk. Een beweging die de grens tussen protest en verzet niet over-

schrijdt, die geen wetten en verboden overtreedt, die niet ongehoorzaam is en die niet saboteert, neemt 

de eigen machteloosheid voor lief en verklaart de bestaande wetten, regels en procedures in wezen hei-

lig. De andere wereld kan zich alleen maar vanuit een verzetscultuur ontwikkelen. En ook om de moed 

erin te houden, om vol te houden, om het subversieve momentum te verlengen, om de mobilisatie op 

gang te houden, zijn directe acties broodnodig. Immers wie keer op keer neergeslagen wordt, staat op 

den duur niet meer op. Het vieren van kleine overwinningen, je bevrijden uit de slachtofferrol, subject 

worden in de strijd, ervaren dat de machthebbers niet onoverwinnelijk zijn, dat ze bestraft kunnen 

worden voor hun misdaden, dat ze ook een keer op hun bek krijgen, terugslaan, dat alles is zonder di-

recte actie ondenkbaar en dus onmisbaar.  

 

Het succes van ieder initiatief, ieder project, elke campagne zal echter ook afhangen van de mate waar-

in een zo breed mogelijke ondersteuning en solidariteit wordt verworven. Toen de bezette kachelfabriek 

Zanon in Argentinië voor de eerste keer zou worden ontruimd, werd niet alleen tot een provinciale alge-

mene staking uitgeroepen, maar hadden ook meer dan 5000 mensen zich als een schild voor de fabriek 

opgesteld. Ook ontruimingspogingen van andere bezette bedrijven en panden die door wijkraden waren 

gekraakt, werden soms door duizenden mensen tegengehouden. Soms met katapulten en molotov cock-

tails. De bezette drukkerij Chilavert in Buenos Aires werd mede verdedigd door bejaarden die in een 

tehuis aan de overkant woonden. Ze deden niet alleen mee, maar stonden er ook op dat ze in de voorste 

linie zouden staan als de politie zou komen.  

 

Daarnaast moeten we onze hoop op betere tijden niet al te optimistisch koppelen aan het verloop van 

de crisis omdat dan de irrationaliteit van het kapitalistische systeem duidelijker zichtbaar zou worden. 

Die irrationaliteit is immers net zo zeer aanwezig in tijden dat er geen sprake is van plotselinge sociale 

terugval. Zoals ook de cycli van strijd niet zomaar gelijke tred houden met cycli van economische neer-

gang. Natuurlijk kunnen sociale terugval, existentiële nood, teleurgestelde verwachtingen en de af-

braak van sociale en culturele voorzieningen wel degelijk leiden tot woede, kritiek en protest, maar we 

moeten niet vergeten dat sociale strijd historisch gezien ook altijd een strijd TEGEN de arbeid is ge-

weest en een strijd om de eigen waardigheid. Het kan nooit gaan om meer klotebanen, meer werkgele-

genheid voor nog meer nutteloze producten, maar om een zelfbepaald en zinvol leven. Het ging ons ooit 
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om het terugdringen van de arbeid uit het centrum van het leven. “Vrijwillige werkloosheid”, “bewuste 

baanloosheid” en het “proletarisch gebruik” van sociale voorzieningen waren ons dan ook verre van 

vreemd. We wilden meer leven en minder en vooral anders gaan werken. Daar tegenover stond een 

bloeiende subcultuur van eigen bedrijfjes, werkplaatsen, winkeltjes, kroegen restaurants, podia, ateliers 

t/m gezondheidscentra aan toe. In die zin was de (kraak-)beweging van ’80 in onze ogen ook een zeer 

goed voorbeeld van een poging om nieuwe productieve krachten en een nieuwe manier van leven te 

ontwikkelen die kan breken met de kapitalistische logica. Een klotebaan en een paar grijpstuivers als 

inkomen hebben niets met eigenwaarde te maken. Net zo min zal de roep om meer banen, als alterna-

tief voor bezuinigingen, ons gelukkiger maken. In de handen van het kapitaal is werkloosheid juist een 

wapen om ons voor i.p.v. tegen de arbeid te laten strijden, zoals ook de afhankelijkheid van sociale 

voorzieningen een wapen is om ons te beheersen en te chanteren. Ook daarom is de ontwikkeling van 

een sociale kracht van onderop en de herovering van de subsistentie (in de vorm van een zelf-

reproducerende beweging – Federici) een must. 

 

Opvallend is dat op de website van Solidariteit recentelijk ook steeds meer gewezen wordt op het be-

lang van solidariteit van onderop. Piet van der Lende concludeert dat het ideologische offensief van de 

participatiemaatschappij een defensieve reactie is van de staat op initiatieven en verdedigingssystemen 

van burgers van onderop. Als voorbeelden worden genoemd coöperatieve samenwerkingsverbanden, 

broodfondsen voor zzp'ers, woon-werk gemeenschappen, collectieven voor de productie van duurzame 

energie. Als ook soortgelijke initiatieven in de zorg. Volgens Van der Lende zoekt de staat momenteel 

hoe die vormen van zelfbestuur en zelfbeheer onder controle te brengen zijn, desnoods met geweld. 

Voor Van der Lende werpt dat een nieuw licht op de mogelijkheden van coalities van mensen die zich 

tegen het neoliberale marktgeweld willen verzetten. Van der Lende waarschuwt o.i. terecht dat het ide-

ologisch offensief van de participatiemaatschappij lijkt aan te sluiten bij de initiatieven van de mensen. 

De staat en zijn dienaren lijken te zeggen: 'Goed zo, doen jullie het zelf maar, dan kunnen wij in tijden 

van economische crisis de begrotingsproblemen oplossen. Slaan we twee vliegen in een klap.' Natuurlijk 

gaat het om veel meer dan alleen het oplossen van begrotingsproblemen. In essentie gaat het om de 

macht en de controle over de arbeid. Als we willen voorkomen dat de staat de ontwikkeling van onze 

sociale kracht van onderop d.m.v. “de participatiemaatschappij” kan kapen en inkapselen, dan zullen 

we dit als het terrein van onze organisatie en strijd moeten begrijpen en als front in de sociale confron-

tatie. De breuk met het kapitalisme zal zich precies hier moeten voltrekken en dat kan alleen als onze 

collectiviteit en solidariteit zich uitdrukt in een strijd tegen de abstracte kapitalistische arbeid en zo 

sterk wordt dat de kapitalistische sociale verbinding d.m.v. geld uiteenvalt. 

 

Hydra Ensemble – oktober 2013 
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JULI 2010 

 

Beste John, 

 

Een van de dingen die ik waardeer aan Crack 

Capitalism alsmede aan Change the world without 

taking power is dat het betoog uitgaat van de 

genealogie van de opstand. M.a.w. je begint met 

de verontwaardiging en woede die mensen erva-

ren, maar daar stop je niet. Je betoog leidt de 

opstand naar zowel een creatieve praktijk als 

een theoretisch onderzoek.  

 

Aan de ene kant – hoewel  de weigering essenti-

eel is, misschien zelf primair in jouw betoog – 

moet   met name de breuk met of de exodus uit 

de sociale formaties van het kapitalisme, moet 

elke vernietigende kracht worden vergezeld door 

een creatieve. Iedere inspanning om de wereld 

om ons heen neer te halen moet ook gericht zijn 

op de creatie van een nieuwe. En bovendien zijn 

deze twee processen, de destructieve en de con-

structieve, niet van elkaar te scheiden. Ze zijn 

compleet ingebed in elkaar en met elkaar ver-

vlochten. Daarom, zoals je zegt, heeft het geen 

enkele zin om het creëren van een nieuwe sa-

menleving uit te stellen tot na de complete in-

eenstorting of ontmanteling van de kapitalisti-

sche maatschappij. In plaats daarvan moeten 

we nu strijden voor de creatie van een nieuwe 

samenleving in het omhulsel van de oude of, be-

ter gezegd, in zijn scheuren, zijn tussenruimtes.  

 

Aan de andere kant laat je zien hoe de opstand 

niet alleen moet leiden  tot praktische maar ook 

tot theoretische innovatie. Hoewel je boek be-

gint met een tot de verbeelding sprekende op-

somming en voorbeelden van praktisch verzet, 

omvat je primaire betoog een conceptueel on-

derzoek (van het grootste belang in mijn ogen) 

naar de rol en het potentieel van onze productie-

ve vermogens in de kapitalistische maatschap-

pij. Ik wil hier geen onderscheid aanbrengen 

tussen praktijk en theorie. Je betoog veronder-

steld in wezen dat deze ook compleet met elkaar 

vervlochten en geïntegreerd zijn. Om de wereld 

te veranderen moeten we niet alleen anders 

gaan handelen maar ook anders gaan denken. 

Wat vereist dat we werken aan concepten en 

soms nieuwe concepten moeten uitvinden.  

 

Het centrale betoog van het boek, waarin een 

onderscheid wordt gemaakt tussen handelen en 

arbeid en waarin abstractie als een essentiële 

 

~ 

ë
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macht van de kapitalistische overheersing wordt 

gezien, komt op mij over als diepzinnig marxis-

tisch. Dat lijkt misschien paradoxaal om te zeg-

gen, omdat je je betoog met zorg posteert tegen-

over orthodoxe marxistische tradities en je je 

eigen punten daarentegen relateert aan Marx’ 

eigen geschriften. Waarbij je soms verduidelijkt 

wat hij eigenlijk zegt en laat zien hoe het tegen 

de orthodoxe marxistische traditie ingaat en op 

andere momenten verder gaat dan Marx. Hoe-

wel je betoog ingaat tegen de orthodoxe marxis-

tische traditie, plaatst deze manier van Marx 

lezen tegen het marxisme, en het verder gaan 

dan Marx, je op één lijn (of misschien beter ge-

formuleerd: in dialoog) met een sterke stroming 

die ooit heterodoxe marxistische tradities wer-

den genoemd en die actief waren sinds de jaren 

’60. Dit blijkt duidelijk uit de stelling, die cruci-

aal is in je boek, dat het doel van ons project 

voor vrijheid niet gelegen is in de bevrijding van 

de arbeid, zoals in termen van de marxistische 

orthodoxieën of de Sovjet-ideologie, maar ons 

verlossen van het werk.  Ik zie dit als een essen-

tiële leus en principe van deze heterodoxe tradi-

tie.  

 

Een van de dingen die ik waarneem is dat hoe-

wel in de jaren ’70 het orthodoxe marxisme in-

derdaad dominant was en ondersteund door de 

ideologieën van verschillende officiële commu-

nistische partijen, dat deze interpretatie van-

daag de dag vrijwel volledig in diskrediet is ge-

raakt. In plaats daarvan wordt de marxistische 

theorie vandaag de dag in mijn ogen voorname-

lijk gekarakteriseerd door wat de heterodoxe lijn 

is geweest, die jij hebt helpen ontwikkelen sa-

men met je collega’s van de Conference of Socia-

list Economists en i.s.m. vergelijkbare stromin-

gen in Italië, Duitsland en Frankrijk. Dat is een 

goede zaak en dat maakt marxistische theorie 

vandaag de dag veel interessanter en relevant.  

 

Het is hierbij niet mijn bedoeling om je onder de 

noemer van het marxisme terug te brengen. Net 

als jij kan het me weinig schelen of mijn werk 

marxistisch wordt genoemd of niet. Ik maak 

vaak mee dat marxisten me ervan beschuldigen 

dat ik niet marxistisch genoeg ben en dat niet-

marxisten me verwijten te marxistisch te zijn. 

Het maakt me allemaal weinig uit. Voor mij is 

van belang hoe waardevol het is om de geschrif-

ten van Marx te lezen en het maakt indruk op 

me hoezeer dat ook voor jou geldt in je boek.  

 

Eén van de belangrijkste en diepgravende over-

eenkomsten tussen jouw betoog in je boek en de 

geschriften van Marx ligt in het aanmerken van 

de arbeid (of menselijk productief vermogen) als 

terrein waar zowel onze onderdrukking plaats-

vindt als onze macht ligt. Deze dualiteit maak je 

specifiek door arbeid (die je omschrijft als pro-

ductie binnen een regime van kapitalistische ab-

stractie) te onderscheiden van doen (wat me zeer 

doet denken aan Marx’ concept van de “levende 

arbeid”). Aan de ene kant heeft het kapitaal on-

ze productieve vermogens nodig en kan het zon-

der deze niet bestaan noch zichzelf reproduce-

ren. M.a.w. het kapitaal onderdrukt en over-

heerst ons niet alleen, maar buit ons uit, wat wil 

zeggen dat het constant zoekt naar manieren om 

onze productieve krachten te onderwerpen en te 

beheersen binnen de grenzen van zijn sociale 

systeem. In jouw redenering wordt dit voorna-

melijk tot stand gebracht door processen van 

abstractie. Aan de andere kant overschrijden 

onze productieve vermogens altijd de grenzen 

Michael Hardt 
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van het kapitaal en zijn ze potentieel autonoom 

t.o.v. het kapitaal. Die asymmetrie is cruciaal: 

terwijl het kapitaal niet kan overleven zonder 

onze arbeid, kunnen onze productieve ver-

mogens potentieel bestaan en gedijen zonder ka-

pitalistische organisatie. Zoals je laat zien zijn er 

inderdaad altijd al talloze voorbeelden van onze 

productieve autonomie die bestaan in de barsten 

en kloven van de kapitalistische maatschappij. 

Die zijn extreem belangrijk, maar niet genoeg. 

Jouw project bestaat uit het creëren van alter-

natieve sociale netwerken van autonome pro-

ductieve coöperatie die, zoals ik eerder aangaf, 

een vrije samenleving kunnen vormen van bin-

nenuit de kapitalistische maatschappij.   

 

Als ik Crack Capitalism lees, dan lijkt het me dat 

daar waar Change the World het project om de 

staat af te schaffen omarmde en uitbreidde, zelfs 

de afschaffing in onze eigen hoofden en praktij-

ken, dat dit boek het project om het werk af te 

schaffen toepast – er vanuit gaande dat iedere 

revolte tegen het kapitalistische arbeidsregime 

ook, noodzakelijkerwijs, de ontwikkeling van 

onze eigen autonome vermogens om te handelen 

inhoudt. Dat de vernietiging van de maatschap-

pij van het werk is gekoppeld aan de schepping 

van een nieuwe samenleving gebaseerd op een 

alternatief concept van productie en productivi-

teit. 

 

Dat brengt me bij de eerste vraag. We weten dat 

het kapitalistische arbeidsregime beschikt over 

bijzonder goed ontwikkelde sociale systemen op 

het gebied van organisatie en coöperatie die 

functioneren d.m.v. discipline en controle. Je 

analyseert deze in de eerste plaats door de lens 

van de abstractie. De gevestigde arbeidersbewe-

gingen en m.n. de industriële vakbonden hebben 

ook vormen van organisatie en discipline georga-

niseerd als een soort tegenmacht, maar als we je 

analyse volgen is deze ook, net als het kapitalis-

tische regime, gericht op de organisatie van de 

abstracte arbeid. Ik denk dat ik deze kritiek be-

grijp en in grote lijnen deel, met de opmerking, 

zoals je zegt – daarbij het uitstekende boek van 

Karl Heinz Roth uit de jaren ’70 citerend – dat 

er altijd ook een “andere” arbeidersbeweging is 

geweest. Mijn vraag is hoe een autonome pro-

ductieve praktijk, of doen, kan worden georgani-

seerd en zich handhaven als een alternatieve so-

ciale vorm? Ik denk dat je het met me eens zal 

zijn dat de projecten van coöperatie en coördina-

tie tussen onze praktijken van doen niet spon-

taan zijn, maar georganiseerd moeten worden. 

Ik zou eraan willen toevoegen dat we instituten 

van sociale coöperatie moeten creëren en je zou 

het daar ook mee eens kunnen zijn als ik zeg dat 

ik met instituten geen bureaucratische struc-

turen bedoel maar meer, zoals antropologen het 

begrip hanteren, een zich herhalende sociale 

praktijk, een gewoonte, die onze sociale verhou-

dingen structureert. Over welke instituten die 

deze rol vervullen beschikken we al en welke 

kunnen we ontwikkelen? En, meer specifiek, in 

welke verhouding zou dit kunnen staan tot de 

syndicalistische tradities? Het punt hier is na-

tuurlijk niet de totale afwijzing van de traditio-

nele organisaties van de arbeidersbewegingen, 

maar ze in sommige opzichten uit te breiden en 

om te vormen. Hier zou ik de innovaties binnen 

de huidige organisatie van de arbeid, die wijzen 

in de richting van jouw betoog, willen onder-

zoeken. Kunnen we ons in plaats van de traditi-

onele arbeidersbeweging een samenhang of syn-

dicaat van doeners voorstellen, of beter, een so-

ciaal instituut van het doen? Hoe zouden zijn 

mechanismes van sociale coöperatie en zijn orga-

nisatiestructuren eruit zien? Ik weet niet zeker 

of je antwoorden hebt op deze vragen en ik pre-

tendeer ook niet dat ik ze heb, maar ik denk dat 

je enkele denkwijzen hebt over hoe we deze 

structuren en instituten kunnen ontwikkelen 

van een maatschappij van het doen en dat is de 

richting waar ik graag het eerst met onze uitwis-

seling heen zou willen gaan. 

 

Veel succes, Michael 
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DECEMBER 2010 

 

Beste Michael, 

 

Hartelijk bedankt voor je opmerkingen en voor 

hun toon die m.i. de spijker op de kop slaan: een 

sterk gevoel van gedeelde bekommernis en rich-

ting en het verlangen om verder te komen d.m.v. 

het onderzoeken van onze verschillen. Het weer-

spiegelt ook in hoge mate mijn eigen gevoelens 

bij het lezen van Commonwealth: een gevoel van 

vele raakvlakken tussen jouw ideeën en de mij-

ne, het gevoel arm in arm te lopen, soms te dicht 

op elkaar, soms verschillende richtingen op trek-

kend, een aaneenschakeling van bewondering, 

enthousiasme en vertwijfeling.  

 

De vraag die je stelt aan het eind van je brief 

slaat de spijker op z’n kop omdat het regelrecht 

raakt aan een van mijn grootste twijfels bij het 

lezen van Commonwealth: de kwestie van de in-

stituten, die door jou en Toni vaak wordt onder-

streept en die je vooral in het laatste deel van je 

boek ontvouwd.  

 

Onze focus is denk ik hetzelfde, maar het ant-

woord dat we geven is nogal verschillend. Het 

vraagstuk dat we delen is: hoe gaan we verder 

na de uitbarstingen van woede, de Jacqerieën (1) 

zoals jij ze noemt? De Argentinazo (2) van bijna 

tien jaar geleden, toen de mensen in de straten 

van Argentinië de ene na de andere president ten 

val brachten terwijl ze luidkeels riepen Que se 

vayan todos (oprotten allemaal); de beweging van 

andersglobalisten en de protesten in Seattle, 

Cancún, Genua, Gleneagles, Rostock etc.; de 

woede-uitbarstingen het afgelopen jaar in Grie-

kenland, Frankrijk, Italië, Engeland, Ierland en 

nu, terwijl ik dit schrijf, in Tunesië, Egypte, Al-

gerije. Fantastisch. We juichen, springen op en 

neer van vreugde. En dan? Hoe gaan we verder? 

We zijn het er allebei over eens dat woede niet 

genoeg is en dat er een positief moment moet 

zijn. We zijn het er allebei over eens dat een par-

tij opbouwen, de volgende verkiezingen winnen 

of de controle over de staat bemachtigen niet het 

antwoord is. Maar, als dat het niet is, wat dan? 

Het  a nt w oor d  dat  j i j  gee f t  i s 

“Institutionaliseren. Het creëren van instituten 

om continuïteit te verlenen aan de verworvenhe-

den van de golf van opstanden”. En ik wil zeg-

gen “Nee, nee, nee, dat is niet de weg die we in 

moeten slaan, dat is een gevaarlijk voorstel”.  

Ik wil zeker niet de spot drijven met wat je zegt, 

want je redenering bevat een grote mate aan 

subtiliteit en zorgvuldigheid. In je brief zeg je 

“Ik zou eraan willen toevoegen dat we instituten 

van sociale coöperatie moeten creëren en je zou 

het daar ook mee eens kunnen zijn als ik zeg dat 

ik met instituten geen bureaucratische struc-

turen bedoel maar meer, zoals antropologen het 

begrip hanteren, een zich herhalende sociale 

praktijk, een gewoonte, die onze sociale verhou-

dingen structureert.” Maar nee, ik ben het daar 

niet mee eens. Zelfs niet als ik rekening houd 

met jouw ruime opvatting van instituten.  

 

Waarom ben ik het er niet mee eens? In de eer-

ste plaats, ook al ga je uit van een bredere op-

vatting van institutionalisering, effen je een weg 

waardoor het onderscheid tussen de twee beteke-

nissen vervaagd. De zich herhalende sociale 

praktijk glijdt gemakkelijk af in een bureaucra-

tische structuur en als je geen scherp onder-

scheid maakt tussen de twee (door verschillende 

woorden te gebruiken bijvoorbeeld), bestaat het 

gevaar dat je dit afglijden rechtvaardigt. In het 

boek is het onderscheid soms helder, maar soms 

lijkt het te vervagen, zoals bij het verbazing-

wekkende en verbijsterende voorstel op blz. 380 

dat instellingen van de VN zouden kunnen voor-

zien in een mondiaal gegarandeerd inkomen (ik 

kan er met mijn verstand niet bij). Institutiona-

lisering leidt makkelijk tot een staats-

gecentreerde politiek – hoe anders zou je je het 

tot stand brengen van zo’n VN-garantie ook 

maar kunnen voorstellen?  
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Ten tweede ben ik het er niet mee eens omdat 

institutionalisering altijd betekent dat je het he-

den in de toekomst projecteert. Zelfs in de softe 

betekenis van een zich herhalende sociale prak-

tijk schept het de verwachting dat de jongeren 

zich zouden moeten gedragen zoals hun ouders 

(of oudere zussen en broers) deden. Maar nee, 

dat zouden ze niet moeten doen. “Zo moet je dat 

niet doen, je moet het op deze manier doen”, zei-

den de veteranen van 1968 tegen de studenten 

tijdens de grote UNAM-staking in 2000 (3). Ge-

lukkig (of niet) luisterden de studenten niet. In-

stitutionalisering is altijd een inzegening van 

traditie, of niet soms? En wat schreef Toni jaren 

geleden over traditie als zijnde de vijand van de 

klassenstrijd? Ik herinner me niet meer precies 

wat of waar, maar ik herinner me dat ik het 

prachtig vond.  

 

Ten derde, institutionalisering werkt niet, in ie-

der geval niet op de beoogde manier. Er is een 

flow van strijd, een sociale flow van rebellie 

(zoals mijn vriend Sergio Tischler het onder 

woorden brengt) die niet kan worden beheerst en 

die telkens instituten opzij veegt die ontworpen 

zijn om het in een bepaalde richting te kanalise-

ren. Mijn gevoel is dat je teveel belang hecht aan 

instituten in jouw opvatting van de maatschap-

pij. Kan liefde worden geïnstitutionaliseerd? Ik 

ben het helemaal eens met je gedurfde opvatting 

van de revolutionaire kracht van de liefde, maar 

dan moet je je afvragen of je liefde kunt institu-

tionaliseren? Zeker niet. Zelfs als we zeggen dat 

we het niet hebben over een huwelijkscontract, 

maar gewoon “een zich herhalende sociale prak-

tijk, een gewoonte”, dan is de ervaring waar-

schijnlijk van ons allemaal dat liefde steeds in 

botsing komt met de gewoonte. Liefde mag dan 

goed kunnen overleven in de context van een 

zich herhalende  sociale praktijk, maar alleen als 

het zich er steeds in-tegen-en-verder beweegt.  

 

Denk aan het World Social Forum, het eerste 

instituut dat is voortgekomen uit de beweging 

van andersglobalisten. Ik ben er niet zonder 

meer tegen en ik denk dat het een nuttige en 

prettige ontmoetingsplek kan zijn. Maar i.t.t. de 

bedoelingen van de meeste deelnemers neigt het 

ertoe de bureaucratisering van de beweging te 

bevorderen en is het vast en zeker niet de sleutel 

tot de revolutie.  

Institutionalisering (breed of smal) betekent het 

leven op rails of snelwegen te plaatsen terwijl 

rebellie een permanente poging is om daarmee te 

breken, om nieuwe manieren om dingen te doen 

te bedenken. In mijn ogen zegt het voorstel om 

instituten te creëren dat de oude wegen naar de 

revolutie niet langer werken en dat we nieuwe 

wegen moeten creëren voor degenen die ons vol-

gen om ze te bewandelen. Maar het zegt beslist 

niet: revolutie is altijd een proces waarin we on-

ze eigen paden voortbrengen. Se hace el camino 

al andar (4) maakt een integraal onderdeel uit 

van het revolutionaire proces. Ik beschouw het 

hele idee van institutionalisering als een aspect 

van de organisatie van de menselijke activiteit 

als abstracte arbeid. Waar we juist tegen strij-

den.  

 

“Te gemakkelijk”, zul je misschien zeggen en 

natuurlijk zou je gelijk hebben. Moet er niet eni-

ge vorm van sociale organisatie zijn? Natuurlijk, 

maar onze organisatievormen, de organisatie-

vormen die refereren aan een andere maatschap-

pij, kunnen niet gedacht worden als blijvend. 

We hebben ideeën en principes en ervaringen en 

richtingen die we min of meer delen met de be-

wegingen tegen het kapitalisme. Maar uitgaande 

van het feit dat wij zelf, onze praktijken en idee-

John H
olloway 
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ën zo getekend zijn door de maatschappij waar-

tegen we strijden, kunnen de vormen van orga-

nisatie alleen experimenteel zijn. Een proces 

waarin we bewegen met vallen en opstaan en 

reflectie.  

 

Maar moet er dan geen sprake zijn van een sa-

menvoeging van de barsten en kloven? Ja, en ik 

denk dat het een thema is dat onvoldoende is 

onderzocht in mijn boek. Het vraagstuk van de 

samenvloeiing van de barsten en kloven zou ik 

op een bepaald punt graag verder willen ontwik-

kelen. Zowel in termen van ontsteken van prai-

riebranden op inspirationeel vlak, als in termen 

van praktische organisatie en samenwerking. 

Maar twee dingen: mijn gevoel zegt dat het in-

stitutionele denken mogelijk een obstakel vormt 

om de praktijk en de potentie van zo’n samen-

vloeiing te kunnen zien. En ten tweede is het 

van belang om de samenvloeiing te denken als 

een altijd experimenteel bewegen vanuit het bij-

zondere, en niet een in kaart brengen van de toe-

komst dat beweegt vanuit de totaliteit, zoals 

naar ik meen de tendens is in jouw boek. We be-

vinden ons in de barsten en kloven en oefenen 

van daar uit druk uit. Ons probleem is dat we 

een breuk moeten forceren en vandaaruit verder 

moeten bewegen, niet de constructie van een al-

ternatief bestuurssysteem. We kunnen proberen 

de praktijken van bestaande bewegingen te vol-

gen, ze bekritiseren en kijken hoe de samenvloei-

ing al of niet tot stand wordt gebracht. Maar we 

kunnen geen model voor de toekomst construe-

ren.  

 

Waardigheid is een lichtvoetige dans, zei ik in 

mijn boek. Maar de twijfel die opkomt is dat we 

misschien niet tot een dergelijke beweeglijkheid 

in staat zijn. Misschien zijn we alleen maar in 

staat tot langzamer bewegen. Misschien hebben 

we instituten nodig als krukken, zodat we iedere 

stap die we zetten kunnen consolideren. Dat kan 

ik me voorstellen, maar zelfs dan betekent leren 

lopen dat je de krukken weggooit. We verraden 

onszelf als we subversie en institutionalisering 

niet me elkaar verbinden. Als we al moeten insti-

tutionaliseren, dan zouden we onze eigen institu-

ten tegelijkertijd omver moeten werpen. Dit is 

verwant aan het vraagstuk van de identificatie. 

In Change the World accepteer ik dat het soms 

belangrijk kan zijn om onze identiteit te bevesti-

gen, maar alleen als we het tegelijkertijd onder-

mijnen of eraan voorbij gaan. En wat jij en Toni 

zeggen in jullie discussie over identiteit is verge-

lijkbaar. Institutionaliseren-en-omverwerpen is 

een formulering die ik veel aantrekkelijker zou 

vinden, maar zelfs dan staat het me niet aan. 

Institutionalisering kan op sommige momenten 

onvermijdelijk zijn, maar in het spanningsveld 

tussen institutionalisering en subversie hebben 

we al partij gekozen. Denken is omverwerpen. 

Denken betekent overschrijden, zoals Ernst 

Bloch zegt – Ernst Bloch, die je meerdere malen 

citeert in het boek, maar die Toni ergens anders, 

onvergeeflijk, karakteriseert als een bourgeois 

filosoof (Antonio Negri, Time for Revolution, 

Continuum London-New York, 2003, blz. 109) 

 

Publiceren is natuurlijk een vorm van institutio-

naliseren en ik doe er ook actief aan mee. Door 

mijn gedachten te publiceren geef ik ze iets on-

veranderlijks. Maar misschien is deze briefwisse-

ling een poging van beide kanten om die institu-

tionaliteit te ondermijnen. De bedoeling is niet 

om ingenomen posities te verdedigen maar om 

elkaar aan te moedigen om verder te gaan dan 

wat we al hebben geschreven.  

 

En dan nu een onvermijdelijk thema als we spre-

ken over instituten: wat kan ik zeggen over de 

titel van jullie laatste hoofdstuk – “Het besturen 

van de Revolutie”? Een afschuwelijke oxymo-

ron? Een heftige en onverschrokken provocatie? 

Of is het een serieus voorstel? Voor zo ver het 

me een serieus voorstel lijkt, provoceert en ver-

vult het me wel degelijk met afgrijzen. Wat mij 

verbijsterd is dat de zin een scheiding suggereert 

tussen bestuur en revolutie terwijl voor mij re-
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volutie staat voor de opheffing van dit onder-

scheid. De revolutie besturen doet bij mij on-

middellijk de vraag opkomen: wie? Wie gaat het 

besturen? Zo schrik ik ook van jullie stelling op 

blz. 377 dat “mensen te trainen zijn”. Wie gaat 

die training geven? Wie gaat jouw revolutie be-

sturen, wie gaat de mensen trainen? Als je zegt 

dat we praten over zelfbestuur, prima, maar 

waarom praat je dan niet over de organisatie-

vormen van zelfbeschikking, er van uitgaande 

dat zelfbeschikking een proces van zelf-educatie 

en zelf-transformatie inhoudt? Maar als we de 

vraag op die manier herformuleren, dan moeten 

we meteen zeggen dat de over de organisatievor-

men van zelfbeschikking zelf beschikt wordt en 

dat deze dus niet geïnstitutionaliseerd kunnen 

worden.  

 

Laat ik een tweede punt van zorg aanstippen. 

Democratie. Je focust de discussie over de revo-

lutie op de strijd voor democratie. De afschaf-

fing van het kapitalisme moet a.h.w. op de ach-

terbank plaatsnemen, en dat breng me in de 

war. Je formuleert de stelling in hoofdstuk 5.3 in 

termen van een programma om het kapitaal te 

redden en dan zeg je dat je geen afstand neemt 

van het idee van de revolutie maar dat je een 

ander  concept van overgang hanteert. Het is 

mij niet duidelijk wat je met een ander concept 

van overgang bedoelt. Het klinkt bijna als een 

programma van overgangs-eisen, een concept 

om de anti-kapitalistische revolutie door te voe-

ren door te strijden voor een democratie waar-

van we weten (maar niet openlijk zeggen) dat 

het onverenigbaar is met het kapitalisme. Het 

gevaar is dat hoe meer je praat over democratie 

en hoe minder over kapitalisme, des te meer het 

hele vraagstuk van de revolutie op de achter-

grond zal verdwijnen. Het lijkt mij veel eenvou-

diger om aan de andere kant te beginnen, door 

te zeggen: het kapitalisme is een ramp, hoe ko-

men we er van af?  

 

Deze brief is belachelijk lang. Jouw schuld na-

tuurlijk, omdat je zo’n stimulerend boek hebt 

geschreven. Ik kijk uit naar je reactie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

John 

JUNI 2011 

 

Beste John, 

 

Ik denk dat het klopt dat samen wandelen, zo 

vlak naast elkaar, ons soms kan laten struikelen 

en strompelen als we elkaar lezen. Het leidt tot 

een soort ergernis als we, nadat we het over zo-

veel eens zijn geworden, op een punt komen dat 

uit de toon valt en dat kunnen we niet accepte-

ren. Het maakt deel uit van onze taak om 

schijnbare conflicten die meer het gevolg zijn 

van misverstanden of terminologische verschil-

len op te helderen (geen geringe taak) en de be-

langrijke punten waarover we het oneens zijn te 

verduidelijken.  

 

Ik respecteer het dat de term “instituut” zo 

slecht bij je valt en ik waardeer het dat je er in je 

brief zo volhardend op doorgaat om uiteindelijk 

uit te komen bij een formulering waar we het 

feitelijk over eens zijn. Je kunt institutionalise-

ring accepteren als het samengaat met een ge-

lijktijdig proces van subversie. Ja, institutionali-

sering en omverwerping – een goed motto dat we 

kunnen delen.  

 

Maar onze kijk hierop verschilt natuurlijk, dus 

laat ik er wat verder op in gaan. Zoals je aangaf 

vloeit voor Toni en mij de discussie over institu-

tionalisering voort uit onze aandacht voor de 

noodzaak van organisatie. Opstand komt eerst 

maar spontaniteit is niet genoeg. De rebellie 

moet georganiseerd zijn in een revolutionair pro-

ces. Ik denk dat we op deze basale punten enigs-

zins verschillen. Zoals je zegt ontstaat het con-

trast door een verschil in accenten en in het bij-

zonder naarmate de stabiliteit van de organisa-
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tie wordt benadrukt.  

 

Op het moleculaire niveau ben ik er niet van 

overtuigd dat onze verschillende accenten sub-

stantieel zijn. Ik begrijp dat concepten als ge-

woonte, traditie en zich herhalende praktijken 

restrictief op je overkomen en je vreest dat ze 

vernieuwing afzwakken. Ik  hou echter vol dat 

levensvormen alleen bestaan door structuren 

van herhaling. Onze levens en bindingen t.o.v.  

elkaar worden ondersteund door talloze gewoon-

tes en herhaalde praktijken. Veel daarvan zijn 

we ons niet eens bewust. Dat is niet alleen een 

kwestie van de tijd waarop we elke avond eten 

en wanneer we op zondag gaan wandelen, maar 

ook hoe we ons tot elkaar verhouden en hoe we 

zowel intieme als sociale bindingen onderhou-

den. (Marcel Prousts boek lijkt me een klassiek 

onderzoek naar hoe een leven gevormd wordt 

door een complex web van gewoontes en her-

haalde praktijken.) Zulke instituten verbinden, 

zoals je zegt, inderdaad het heden met de toe-

komst, maar niet noodzakelijk op de manier die 

jij vreest. Je vreest dat sociale gewoontes ons 

beperken tot het herhalen van sociale en organi-

satorische vormen van voorgaande generaties. 

Ik richt me meer op wat Spinoza prudentia (5)

noemt: de toekomst beschouwen alsof het het 

heden was en op die basis handelen. Dat is niet 

alleen de manier hoe we vandaag de dag ageren 

tegen industrieën en praktijken die tegen 2050 

rampzalige CO²-niveau’s zullen produceren, 

maar ook de manier waarop we constant een 

perspectief van duur creëren in onze relaties met 

elkaar. Dit gaat ook op m.b.t. de liefde. Liefde is 

niet alleen een ontwrichtend, verpletterend of 

transformerend gebeuren, maar ook een verbin-

ding. Ik keer steeds terug naar degenen van wie 

ik hou. Dat betekent niet dat liefde een stati-

sche, onveranderlijke verhouding is. Liefde is 

vernieuwing en, zeg je met recht, gaat verder. 

Ja, maar er is ook een ritueel m.b.t. de liefde. 

Terugkeren naar de dierbaren en onze gedeelde 

praktijken herhalen. Binnen de context van deze 

rituelen evolueren de vernieuwingen van de lief-

de. Institutionaliseren en omverwerpen, zoals je 

zegt, of herhaling met verschil. In ieder geval 

begrijp ik dat jij en ik op dit moleculaire niveau 

het vraagstuk van de instituten vanuit verschil-

lende perspectieven benaderen, maar ik zie geen 

grote consequenties m.b.t. onze verschillen. 

 

Op het molaire niveau (6) daarentegen denk ik 

dat onze verschillen meer betekenis hebben. To-

ni en ik leggen het accent op instituten, of beter, 

het creëren van nieuwe institutionele vormen 

teneinde een alternatief bestuur te ontwikkelen. 

Ik denk dat je bepaalde vormen van dit project 

kunt accepteren en je er niet ongemakkelijk bij 

hoeft te voelen. Een van de grootste successen 

van het EZLN in Chiapas bijvoorbeeld, was het 

scheppen van instituten voor een alternatief be-

stuur. Caracoles, Juntos de buen gobierno (7)en de 

talloze normen en procedures waarmee de Zapa-

tista gemeentes bestuurd worden, zijn geweldige 

voorbeelden van het soort experimenten met 

nieuwe, democratische institutionele vormen 

waarvoor wij pleiten. Ik heb het idee dat je dit 

niveau van de Zapatistische institutionele prak-

tijk in zijn algemeenheid ondersteund. Ook hier 

werkt de slogan “institutionaliseer en werp om-

ver” goed. Alle praktijken zouden permanent 

aan het wapen van de kritiek onderworpen moe-

ten worden, vragend lopen we vooruit. 

 

Onze verschillen komen duidelijker naar voren 

m.b.t. gevestigde instituten die we bekritiseren. 
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Net als jij staan Toni en ik kritisch t.o.v. de offi-

ciële vakbonden en hun tradities, maar dat wil 

niet zeggen dat we volledig tegen de gehele vak-

beweging gekant zijn. Kleine segmenten van de 

vakbeweging proberen zich steeds los te maken 

van de traditie en nieuwe wegen in te slaan: in 

sommige periodes (soms kortstondig) hebben 

delen van de FIOM in Italië, SUD in Frankrijk 

en de SEIU in de VS bijvoorbeeld gezocht naar 

nieuwe wegen. Wij zijn van mening dat de dia-

loog met deze syndicalistische elementen moet 

worden aangegaan en dat we tegelijkertijd hun 

traditionele logica moeten ondergraven, zowel 

binnen als buiten hun institutionele structuren. 

Wordt “institutionaliseer en werp omver” voor 

jou begrijpelijker in deze context? Misschien is 

het beter om dezelfde kwestie te benaderen in 

termen van jouw boek: kan en zou het “doen” 

georganiseerd moeten worden en zo ja, in welke 

verhouding zouden deze organisaties staan t.o.v. 

de geschiedenis van de georganiseerde arbeid? 

Hoe zou je de syndicalistische praktijken van 

het doen willen karakteriseren? Ik voel me aan-

getrokken tot het idee om “sovjets van het 

doen” te creëren maar ik vrees dat dat idee je 

met afgrijzen vervult. 

 

Onze verschillen komen wellicht het scherpst tot 

uiting m.b.t. de zogenaamde progressieve rege-

ringen die momenteel aan de macht zijn, m.n. 

die in Latijns-America. Zoals je weet, staan Toni 

en ik, net als jij, kritisch t.o.v. al deze linkse par-

tijen en regeringen, van Argentinië en Brazilië 

tot Bolivia, Ecuador en Venezuela. En zoals 

voor jou hangt ook onze hoop en ons enthousias-

me niet in eerste instantie samen met de regerin-

gen maar met de krachtige sociale bewegingen 

die hun electorale overwinningen mogelijk 

maakten. Maar we beschouwen deze regeringen 

niet alleen als antagonisten. Ook hier spreekt het 

duale aspect van je leus, institutionaliseer en 

werp omver, me aan. Ik zou, m.a.w. zeggen dat 

komst van deze regeringen een nieuw (en in som-

mige opzichten beter) strijdterrein creëert waar-

op de bewegingen hun strijd moeten voortzetten 

tegen de neoliberale praktijken, economische 

paradigma’s gebaseerd op afpersing (inclusief 

afhankelijkheid van olie, gas, soja monocultu-

ren, etc.), raciale hiërarchieën en nog veel meer. 

Ik heb het idee dat deze vorm van kritische be-

trokkenheid, waar Toni en ik ons op ons gemak 

bij voelen, op jou vreemd en zelfs gevaarlijk 

overkomt. Dit is wellicht een wezenlijk verschil 

tussen ons en ik vraag me af of er nog veel over 

te zeggen is. 

 

(Een kleine opheldering: Je bent verbijsterd 

door een passage in ons boek waarin het er op 

lijkt dat Toni en ik voor stellen dat de VN een 

mondiaal gegarandeerd inkomen invoeren. Je 

instincten kloppen dat dit niet ons voorstel is. 

De passage bevindt zich in een paradoxaal ge-

deelte van ons boek waarin we een gedachte-

experiment uitvoeren over hoe het kapitaal zich-

zelf zou hervormen als het in staat zou zijn om 

rationeel in zijn eigen belang te handelen. We 

proberen de logica van de kapitalistische hervor-

ming te doorgronden, waarbij we zeggen dat we 

tezelfdertijd weten dat zulke hervormingen on-

mogelijk zijn en dat de logica uiteindelijk ineen 

zal storten.) 

 

Misschien is dit het juiste ogenblik om een ande-

re vraag op te werpen n.a.v. Crack Capitalism. 

Wellicht ook gerelateerd aan de kwestie van de 

instituten maar dan in een andere context. In 

jouw betoog is abstracte arbeid een primaire an-

tagonist en, als ik het goed begrijp, de conceptu-

ele abstractieprocessen meer in het algemeen. Ik 

denk niet dat ik het eens ben met jouw bezwaren 

tegen abstractie. Laten we beginnen met ab-

stracte arbeid bij Marx d.m.v. ruilwaarde. Zoals 

ik de beginpagina’s van Het Kapitaal lees, waar-

in Marx gedetailleerd laat zien hoe de ruilwaarde 

van een waar zijn gebruikswaarde verhuld en 

ondergeschikt maakt, net zoals abstracte arbeid 

voorrang heeft op concrete arbeid, brengt dit 

niet een symmetrisch antikapitalistisch project 
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met zich mee dat de andere kant op wijst. 

M.a.w., een politiek project om gebruikswaarde 

te bekrachtigen t.o.v. ruilwaarde klinkt me als 

een nostalgische poging om pre-kapitalistische 

sociale orde te doen herleven in de oren. Zoals ik 

het echter zie, breekt het project van Marx door 

het kapitalisme heen, om aan de andere kant uit 

te komen. Op dezelfde manier zie ik abstracte 

arbeid niet als de antagonist. Het is een simplifi-

catie (maar een belangrijke, denk ik) om te zeg-

gen dat er zonder abstracte arbeid geen proleta-

riaat zou zijn. Als de arbeid van de metselaar, de 

timmerman, de wever, de landarbeider en de ar-

beider in de auto industrie, ieder voor zich con-

creet zou blijven en onvergelijkbaar, dan zouden 

we geen concept hebben van arbeid in het alge-

meen (arbeid zonder dat gelet wordt op de vorm 

van zijn besteding, zoals Marx zegt), dat hen 

potentieel samenbindt als een klasse. Ik weet dat 

dit jou in de oren moet klinken alsof ik van rich-

ting verander en me nu beroep op de tradities 

van de arbeidersklasse, maar dat doe ik niet. In 

ieder geval niet onkritisch. Abstractie daarente-

gen is voor ons noodzakelijk om te argumente-

ren tegen de corporatistische structuren die deze 

traditie hebben geplaagd. Een dergelijke ab-

stractie maakte het ook mogelijk om het debat 

over huishoudelijke arbeid te voeren in sociaal-

feministische kringen in de VS en het Verenigd 

Koninkrijk in de jaren ’70 en ’80, waarin de on-

betaalde huishoudelijke activiteiten en de zorg-

praktijken, die de arbeidsdeling op basis van 

sekse blijven kenmerken, als arbeid werden er-

kend. Abstracte arbeid, zoals ik het opvat, is 

dan ook geen ding maar een analytisch instru-

ment, een manier om de continuïteiten dwars 

door de werelden van de arbeid te kunnen begrij-

pen.  

 

Voor een deel, denk ik, kan wat ik net heb ge-

schreven het vraagstuk wat onduidelijk kunnen 

maken omdat jij en ik de begrippen verschillend 

gebruiken. Ik vermoed dat jij het begrip ab-

stractie (en abstracte arbeid) gebruikt om de 

processen en structuren van de uitbuiting te be-

noemen, door middel waarvan het kapitaal de 

waarde die door onze arbeid wordt geproduceerd 

onteigent en bepaalt, en waarmee het de contro-

le over onze levens uitoefent. En daartegenover 

plaats jij “doen” als de zelf georganiseerde, auto-

nome arbeid waarvoor we ruimte zouden kun-

nen creëren in de barsten en scheuren van de ka-

pitalistische orde. Oké, daar kan ik mee uit de 

voeten. Sterker nog, je redenering komt redelijk 

overeen met de onze in hoofdstuk 3 van Com-

monwealth –over wat we de crisis van kapitalisti-

sche biopolitieke productie noemen, de zich afte-

kenende samenstelling van de arbeid en de nieu-

we mogelijkheden voor autonomie t.o.v. het ka-

pitaal – en vult deze ook aan.  

 

Maar hoewel ik probeerde afstand te nemen van 

de kwestie van de instituten, sluipt het er hier 

toch weer in. Ja, ik wil elke vorm van doen 

waarderen in zijn bijzonderheid, maar ik wil ook 

het gemeenschappelijke doorgronden in de tallo-

ze vormen van doen dwars door de hele maat-

schappij. (Is dit een logica van abstract doen?) 

Ik wil organisatie. Probeer de vieze smaak van 

mijn eerdere voorstel om ‘sovjets van het doen’ 

te creëren weg te spoelen. Hoe moet het doen 

worden georganiseerd en in welke vorm?  

 

Het is niet zo eenvoudig om afstand te nemen 

van het vraagstuk van de organisatie en de insti-

tuten. Het komt steeds terug. Ik vermoed dat 

het een terrein is waar we ons nog steeds moeten 

inspannen om onze verschillen te begrijpen. 

 

Groetjes, Michael 

 

OKTOBER 2011 

 

Beste Michael, 

 

Heel stimulerend en prikkelend allemaal, over-

eenstemming, onenigheid, mooi! 
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Laat ik meteen gaan naar een zin die onopval-

lend in je redenering sluipt maar waarvan ik ver-

moed dat het een belangrijke rol speelt in onze 

verschillen. Je zegt, in het kader van de discussie 

over abstracte arbeid: “Zoals ik het echter zie, 

breekt het project van Marx door het kapitalis-

me heen, om aan de andere kant uit te komen.” 

Maar ik wil niet door het kapitalisme heen bre-

ken om aan de andere kant uit te komen: ik wil 

dat we er nu uit stappen, nu er nog tijd is, als er 

nog tijd is. Er moet een bepaalde manier zijn om 

hier uit te komen (zoals Bob Dylan en Jimi Hen-

drix het zeggen) (8) – maar natuurlijk is die er 

misschien niet.  

 

Dit is de noodrem van Walter Benjamin (9). We 

bevinden ons in een trein op weg naar een cata-

strofe. We razen in de richting van de totale uit-

roeiing van de mensheid. Het heeft geen zin 

meer, als daar al sprake van was, om te denken 

dat we aan de andere kant uit kunnen komen. 

We moeten aan de noodrem trekken, we moeten 

de trein stoppen. (Of, van de ene naar de andere 

metafoor, kapitalisme is een overrijpe, rottende 

appel, of een zombie, al lang dood maar voort 

marcherend terwijl het alles vernietigd.) Geen 

vooruitgang dus, maar een breuk. Hier en nu. 

 

Ik vermoed dat een groot deel van het betoog in 

de trilogie van jou en Toni berust op de visie dat 

door het kapitalisme heen breken ons aan de an-

dere kant zal doen uitkomen. Je zegt inderdaad 

dat het kapitalisme zich op een destructief pad 

bevind (306), maar dat is iets anders dan zeggen 

dat het kapitalisme een pad naar de afgrond is, 

zoals ik zou doen. Je formulering suggereert dat 

de koers kan worden veranderd, terwijl mijn ge-

voel zegt dat breken met het kapitaal een nood-

zakelijke voorwaarde is om de drang naar de-

structie te stoppen. Je stelling dat het kapitaal 

zich op een pad naar destructie bevindt laat je 

volgen door een voorstel voor een reformistisch 

programma voor het kapitaal, als een manier om 

te bewegen in de richting van een overgang naar 

een andere maatschappij. Ik daarentegen denk 

dat het kapitalisme zich al in een gevorderd sta-

dium van ontbinding bevindt, terwijl allerlei 

projecten voor alternatieve samenlevingen haar 

oevers overstromen, en ik stel voor dat we al on-

ze energie in deze overstromingen en breuken 

stoppen.  

 

M.i. helpt dit om onze verschillen m.b.t. institu-

tionalisering een plek te geven. We komen el-

kaar vrolijk tegemoet op basis van 

“institutionaliseer en werp omver”, maar ik heb 

het gevoel dat we binnen dit spanningsveld ver-

schillende kanten op leunen. Je benadrukt het 

belang van institutionalisering terwijl ik wil dat 

we ons gewicht leggen aan de kant van de sub-

versie, constant bewegen tegen en voorbij. Insti-

tutionaliseer en werp omver is voor mij niet het-

zelfde als “herhaling met verschil”, zoals je sug-

gereert, maar een voortdurend proces van scheu-

ren, breken en negatie.  

 

Natuurlijk is het niet alleen maar een kwestie 

van breken. Opstand is niet genoeg – dat is 

startpunt dat delen we bij onze verkenning. Wat 



16 

dan? Het woord waar ik me steeds meer toe aan-

getrokken voel is: vergemeenschappelijken 

[origineel: communise]. Het breken en opnieuw 

weven van sociale verhoudingen op een andere 

basis. Het is duidelijk dat dit in de buurt komt 

van jouw gemeenschappelijke rijkdom (Common 

Wealth), maar ik denk dat het belangrijk is te 

denken in werkwoorden i.p.v. zelfstandige 

naamwoorden, in termen van doen.  

 

Het probleem, zoals altijd, is de materiële pro-

ductie van het leven. Als we onze stem verheffen 

tegen het kapitaal maar niet in staat zijn om te 

leven op een manier die met het kapitaal breekt, 

dan zullen we niet ver komen met onze rebellie. 

Om de kapitalistische sociale verhoudingen te 

kunnen breken, moeten we nieuwe productieve 

krachten steunen. Niet op de oude orthodox-

marxistische manier van technologie, maar meer 

d.m.v. een nieuw weefsel van menselijke activi-

teit. Dus ik zeg absoluut JA tegen de sovjets van 

het doen, waarvan je dacht dat het me met af-

grijzen zou vervullen. Doen i.t.t. arbeid betekent 

voor mij een collectieve of vergemeenschappelij-

kende beweging van zelfbeschikking, met in het 

centrum de zelfbeschikking over ons eigen han-

delen – onze eigen productieve kracht. Misschien 

creëert de beweging nieuwe instituten, maar al-

leen als stromend water dat voor een moment 

stil staat in een poel en dan verder stroomt. Ik 

denk dat dat mijn antwoord zou zijn op je 

vraag: “Hoe moet het doen worden georgani-

seerd en in welke vorm?” als we het doen opvat-

ten als een beweging van vergemeenschappelij-

king en zelfbeschikking, dan kunnen we nauwe-

lijks vastleggen welke vorm het zou moeten aan-

nemen. We kunnen hooguit kijken naar experi-

menten uit het verleden en het heden en daar 

aanknopingspunten vinden.  

 

We verschillen van mening op het punt van de 

abstracte arbeid. Ik begrijp abstracte arbeid als 

de substantie van de sociale binding en dat is 

geld. M.a.w. het feit dat we onze producten uit-

wisselen als waren, abstraheert ons, ontneemt 

ons de controle over onze eigen activiteiten. Ab-

stracte arbeid (en dus geld), is de kern van de 

ontkenning van sociale zelfbeschikking en dus 

moet iedere strijd voor sociale zelfbeschikking 

een strijd zijn tegen abstracte arbeid (en geld). 

Het klopt, zoals je zegt, dat er geen proletariaat 

zou bestaan zonder abstracte arbeid. Maar wie 

heeft een proletariaat nodig? Ik denk dat je het 

met me eens bent dat het bestaan van het prole-

tariaat de strijd is tegen zijn eigen bestaan als 

proletariaat. Je formulering: “een politiek pro-

ject om gebruikswaarde te bekrachtigen t.o.v. 

ruilwaarde klinkt me als een nostalgische poging 

om pre-kapitalistische sociale orde te doen herle-

ven in de oren” – lijkt me de plank volledig mis 

te slaan. Het zou zo kunnen zijn, maar voor mij 

is de essentie van de strijd de creatie van een 

communistische of anti-kapitalistische samenle-

ving. Als je de strijd niet ziet als zijnde de schep-

ping van een andere manier van creatieve activi-

teit (of doen bevrijd van abstracte arbeid) en 

dus een ander soort product (een gebruikswaar-

de bevrijd van waarde), kom je dan niet heel 

dicht in de buurt van het Leninisme, dat, uiter-

aard, blind was voor het verschil tussen abstrac-

te en concrete arbeid, met rampzalige gevolgen?  

 

Er valt veel meer te zeggen. Over de progressie-

ve regeringen bijvoorbeeld. Het is niet dat ik ze 

slechts als antagonisten beschouw. Het is meer 

dat de organisatorische vorm die ze hebben aan-

genomen (de staat) ze opneemt in de algemeen-

heid van de kapitalistische sociale verhoudingen 

en ze keert, op z’n minst tendentieel, tegen de 

bewegingen die gericht zijn tegen het kapitalis-

me. Kijk naar Bolivia de afgelopen maanden.  

 

Maar i.p.v. maar door te gaan, wil ik eindigen 

met een dilemma. Voor ons allebei misschien, 

maar ik vermoed dat we verschillende kanten op 

neigen. Je zegt in het begin van je brief: 

“Opstand komt eerst maar spontaniteit is niet 

genoeg. De rebellie moet georganiseerd zijn in 
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een revolutionair proces.” Ik kan me vinden in 

de eerste zin. Het is de tweede die me tot naden-

ken stemt, me verbaasd, me verbijsterd, me op-

nieuw verbaasd. Voor mij betekent rebellie een 

massale en explosieve samenloop van onvrede en 

ander-doen. Het dramatisch samenkomen van 

de vele perforaties van de kapitalistische sociale 

verhoudingen. Om te voorkomen dat je door een 

wederopstanding van het kapitaal ten onder 

gaat moet de vergemeenschappelijking (of een 

samenvloeien van barsten en scheuren) zo sterk 

zijn dat de sociale verbinding d.m.v. geld uiteen-

valt of haar relevantie verliest. Of zo je wilt, de 

opstand moet zichzelf op zodanige wijze organi-

seren dat het voldoende momentum verzameld 

om volledig met het kapitalisme te breken. Or-

ganisatie is cruciaal, maar niet een organisatie. 

Het moet een organisatie zijn die van onderaf 

komt, een vergemeenschappelijking. Is dat wat 

je bedoeld als je zegt: “De rebellie moet georga-

niseerd zijn in een revolutionair proces”? Ik 

vraag het me af.  

 

Graag gedaan, 

 

John 

 

OKTOBER 2011 

 

Beste John, 

 

Sommige misverstanden blijven bestaan. Het is 

bijvoorbeeld duidelijk dat we een heel verschil-

lende opvatting hebben van abstractie en ab-

stracte arbeid. En de paradoxale passage in 

Commonwealth waar we een gedachtenexperi-

ment uitvoeren over kapitalistische hervorming 

om juist de onmogelijkheid ervan te demonstre-

ren komt opnieuw naar voren en doet je op-

nieuw denken dat een dergelijke hervorming ons 

programma is. Maar in wezen zijn deze misvat-

tingen ondergeschikt en ik vermoed dat, zelfs als 

ze een grote rol spelen in onze ogen, ze van min-

der belang zijn voor onze lezers.  

Wat me echter het meest raakt als ik onze cor-

respondentie er nog eens op na sla, is het ge-

meenschappelijke theoretische en politieke ter-

rein dat we delen. We komen elkaar vrolijk tege-

moet, zoals je zegt, op het gebied van 

“institutionaliseer en werp omver” – net zoals 

“werp omver en institutionaliseer” (aangezien 

het proces zeker beide kanten op werkt). Maar 

dan, voeg je toe, bewegen we in verschillende 

richtingen, of benadrukken we op zijn minst ver-

schillende kanten van de vergelijking. Dit ver-

schil wordt denk ik duidelijkst tot uitdrukking 

gebracht als we onze reserves m.b.t. de formu-

leringen van de ander uiten. Ik ben vaak voor-

zichtig met het stellen van te veel vertrouwen in 

spontane rebellie, omdat het er op zichzelf niet 

in slaagt om duurzame alternatieven te ontwik-

kelen. Daarom pleit ik voor constituerende pro-

cessen. Jij vreest daarentegen de onveranderlijk-

heid van herhalende praktijken en institutionele 

structuren en dus geef je de voorkeur aan breken 

en bewegen. Wat ik zeer interessant vond in de-

ze context waren de reflecties in onze korte ge-

dachtewisseling over liefde.  Maar zelfs zulke ac-

centverschillen zouden we niet moeten overdrij-

ven omdat we dat wat ons bezighoudt duidelijk 

in hoge mate delen.  

 

Ik ben dan ook blij deze correspondentie te kun-

nen beëindigen met de hoop dat we hem weer 

kunnen hervatten als de bewegingen, en wij ook, 

enkele stappen vooruit hebben gezet. 

 

Het beste! 

 

Michael 
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1. De Jacquerie was een opstand tegen de adel van 

de Franse boeren in mei 1358. De naam Jacquerie 

is waarschijnlijk afgeleid van de denigrerende 

naam voor de gewone boer uit die tijd: de Jacques 

Bonhomme.De oorzaak van deze opstand onder 

leiding van Guillaume Cale was de slechte situatie 

waarin de boeren moesten overleven. Gevolgen 

van de Zwarte Dood, de Honderdjarige Oorlog, de 

bendes van zwervende briganten na de Slag bij 

Poitiers en dergelijke meer maakten hun toestand 

onleefbaar. In 1358 barstte de bom en een grote 

opstand brak uit.De boeren ondernamen plunder-

tochten waarbij ze zoveel mogelijk edelen en rid-

ders afslachtten. Dit ging gepaard met onnoeme-

lijke wreedheden. Na een maand boden de heren 

een georganiseerde tegenstand waartegen het or-

deloze boerenleger niet was opgewassen. De op-

stand werd neergeslagen en Guillaume Cale werd 

door een list van koning Karel II van Navarra 

gevangengezet. Hij kreeg naar men zegt een gloei-

ende ijzeren kroon op het hoofd gezet en werd 

daarna onthoofd.Naar schatting 20.000 boeren 

kwamen tijdens en na de Jacquerie om het leven. 

2. De ’Argentinazo’ is de benaming voor de volksop-

stand van december 2001 waarbij vier opeenvol-

gende presidenten tot aftreden warden gedwon-

gen.  

3. In april 1999 brak er in Mexico-Stad op de uni-

versiteit (de UNAM) en diverse hoge scholen een 

staking van studenten uit die tot februari 2000 

zou duren. Inzet was aanvankelijk de invoering 

van collegegeld en later kwamen daar allerlei soci-

ale eisen bij, die naarmate de staking langer duur-

de radicaler werden. Meer dan 1000 studenten 

werden gedurende de staking opgepakt en velen 

werden genadeloos in elkaar geslagen tijdens de-

monstraties, nadat ze opgepakt waren en tijdens 

ontruimingen van bezette scholen. De staking 

werd uiteindelijk na meer dan negen maanden 

gebroken door de zeer gewelddadige ontruiming 

van alle bezette hogescholen en universitaire in-

stituten. 

4. “Al wandelend ontstaat de weg”. Is een frase uit 

een gedicht van de Spaanse dichter Antonio Ma-

chado die stierf in 1939, een paar dagen nadat hij 

Spanje was ontvlucht na de franquistische 

machtsovername. Voor het volledige gedicht zie 

de achterpagina van dit Hydra-nummer. 

5. Prudentia komt van het Latijnse providentia = 

vooruitzien, voorzien.  

6. Molair/moleculair: het molaire is het macropoli-

tieke, institutionele niveau; het moleculaire is het 

micropolitieke, marginale niveau.  

7. Caracoles, Juntos de buen gobierno = de zgn. 

slakkenhuizen (= caracoles) en raden van goed 

bestuur,  zijn de organisatievormen van de auto-

nome gebieden van de de Zapatistische beweging. 

Ze organiseren zelf hun onderwijs en gezondheids-

zorg, creëren coöperatieven, en besturen zichzelf 

autonoom. Er zijn vijf caracoles in Chiapas. Ze 

worden slakkenhuizen genoemd omdat binnen en 

buiten daar samenkomen, maar het representeert 

ook de spiraalvormige organisatievorm, vertrek-

kend vanuit een punt en zich uitbreidend in cir-

kels. 

8. There must be some kind of way out of here… 

The Jimi Hendrix Experience – All along the 

watchtower. Ook vertolkt door Bob Dylan, Neil 

Young & Pearl Jam.  

9. Walter Benjamin: ‘Marx sprak over revoluties als 

de locomotieven van de geschiedenis. Maar mis-

schien is het wel helemaal anders. Wellicht vor-

men de revoluties een greep naar de noodrem van 

het met deze trein meereizende mensengeslacht.’ 

Volgens Benjamin moet de tijd moet niet worden 

opgevat als tijdlijn, of als een trein die voortden-

dert, maar als een verzameling momenten, ogen-

blikken van betekenis. Dat opent namelijk de 

mogelijkheid het ogenblik aan te grijpen en tot 

historisch moment te maken: elk ogenblik kan 

aan de noodrem van die trein worden getrokken. 

In plaats van je dus aan een veronderstelde loop 

van de geschiedenis te conformeren, moet die con-

tinue gang van de geschiedenis juist opgeblazen, 

stilgezet worden. In elk heden is er de mogelijk-

heid tot revolutie, elk moment opnieuw kun je 

proberen geschiedenis te schrijven. 

 

 

 

 

Noten: 


