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Op onze site een herdruk van het artikel Immateriële Arbeid van 

Maurizio Lazzarato uit 1996, dat in 2010 ook al eens werd afge-

drukt in het Vlaamstalige tijdschrift de Witte Raaf (nummer 

142, januari-februari 2010). De inleiding tot het essay van 

Lazzarato, geschreven door Pietro Bianchi en Marina Micheli, 

drukken wij hier ook af. Beide teksten vormen een heldere inlei-

ding tot het thema van het veranderde karakter van arbeid in de 

samenleving. In de teksten definiëren de auteurs wat zij onder 

immateriële arbeid verstaan, schetsen zij de historische context 

en de hedendaagse relevantie. Bovenal analyseert Lazzarato via 

de lens van de immateriële arbeid de mogelijkheden voor een 

post-kapitalistische samenleving. Hiermee komen we tevens op het thema van de prefiguratie (1): 

deze nieuwe vorm van arbeid die zich vormt rondom netwerken, communicatie en zelf-valorisatie, is 

het post-kapitalisme. Deze zelf-valorisatie is een integrerend antagonisme: Het begrip is via een om-

weg ontleend aan Marx, die onder zelf-valorisatie de zelf-reproductie van het kapitaal verstond. Ne-

gri, en de operaisten, pasten het echter toe op de arbeid, en begrepen zelf-valorisatie als de zelf-

reproductie van arbeid. Zij zien zelf-valorisatie ook als een belangrijk kenmerk van immateriële ar-

beid. Kapitaal, door Marx nog beschouwt als een producerende kracht, wordt in Negri‟s analyse te-

ruggebracht tot een parasiterende kracht. De arbeid reproduceert zich nu zonder dat het het kapi-

taal nog nodig heeft. En in die zin kunnen we het als een Hydra-kop opvatten die opduikt vanuit het 

hart van het kapitalisme zelf (2). 

Maurizio Lazzarato was in de jaren zestig/zeventig lid van de autonoom Marxistische beweging Au-

tonomia Operaio (Arbeidersautonomie), die alternatieven trachtte te ontwikkelen voor de traditionele 

arbeiders- en vakbondsstrijd van de communistische partij en aan de partij geassocieerde bonden in 

Italië. Volgens hen was deze vorm van strijd defensief en achterhaald. De Operaisten baseerden zich 

daarbij mede op het idee van de diffuse fabriek. Zij meenden dat de gecentraliseerde productie, die 

gekenmerkt werd door massaproductie en de massa-arbeider (het model van het Fordisme) plaats 

aan het maken was voor decentraliseerde vormen van productie en arbeid, en dat de traditionele 

(fabriek-georiënteerde) vakbondsstrategie daarom ook plaats diende te maken voor nieuwe vormen 

van politieke strijd, waarbij de wijk (de stad) centraal stond. In de jaren zeventig bereikte deze soci-

ale strijd in Italië een hoogtepunt. De repressie echter ook. Lazzarato, en andere sleutelpersonen uit 

Autonomia Operaio, waaronder Toni Negri, werden beschuldig van lidmaatschap van de Rode Briga-

des, en ontvluchtten Italië. Zij leefden jaren in ballingschap en illegaliteit in Frankrijk.  

Met zijn beschouwingen over immateriële arbeid bouwt Lazzarato voort op de gedachte van de 

„diffuse fabriek‟. Deze vorm van arbeid wordt immers gekenmerkt door het feit dat het zich niet 

meer binnen de muren van de fabriek afspeelt. Dat is ook het geval met de organisatie van immateri-

ële arbeid die cultureel-informatief-communicatief van aard is. Lazzarato verwijst onder meer naar 

de informatietechnologie. Kenmerkend is nu juist, dat vele immateriële arbeiders flexibel en zelfstan-

dig werken (de tegenwoordige ZZPers, zou je kunnen zeggen). Dat maakt immateriële arbeid veelal 

ook precaire arbeid, die zich kenmerkt door lange uren. En met het werken vanuit huis kan het gehe-

le leven gekoloniseerd raken door de arbeid. Niettemin zijn er twee belangrijke conclusies te trekken 

uit deze nieuwe arbeidsvorm c.q. relatie.  
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De eerste is dat we hier getuige zijn van een vorm van arbeid, die weliswaar is onderworpen aan de ka-

pitalistische logica, maar waarbij de arbeider niet langer gescheiden is van zijn of haar productiemidde-

len. Dit is een belangrijk onderscheid met de fabrieksarbeider die geen controle heeft over de middelen 

van productie. Door die controle over de productiemiddelen is, in theorie, de mogelijkheid concreet 

aanwezig voor het ontwikkelen van niet-kapitalistische of post-kapitalistische alternatieven. Want, 

zegt Lazzarato, met de opkomst van immateriële vormen van arbeid, worden antagonismen en tegen-

stellingen blootgelegd die, om opnieuw op een marxistische formulering terug te grijpen, toch minstens 

om een nieuw soort voorstelling van zaken vragen. 

De tweede, en daar wijst Lazzarato expliciet op, is dat met de opkomst van het verschijnsel immateri-

ële arbeid er sprake is van een totalitaire tendens in het hedendaags kapitalisme. Controle vindt immers 

niet meer via de controle over productiemiddelen plaats vindt, maar via het subject. Het is niet het li-

chaam waarover getracht wordt controle te krijgen (via bijvoorbeeld de lopende band, het symbool van 

de gecentraliseerde fabriek, waar iedere beweging van de arbeider bepaald wordt door het ritme van de 

band), maar over de geest. En mogelijk ligt hier ook de onderliggende betekenis van het neoliberale 

project: de productie van een geïndividualiseerd en marktgericht subject. Het subject, of beter gezegd, 

manieren van subjectivering (hoe mensen geleerd wordt betekenis te geven aan zichzelf en elkaar), 

komt hiermee centraal te staan in politieke strijd.  

Omdat de discussie over het begrip immateriële arbeid  zo’n centrale rol speelt in hedendaagse politieke 

debatten (Tony Negri en Michael Hardt zien in de opkomst van immateriële arbeid een communistische 

toekomst gloren: het is collectief en het kapitalisme verhoudt zich er alleen nog maar toe als een exter-

ne, uitbuitende kracht) en omdat er een hele intellectuele traditie uit is voortgekomen,  publiceren wij 

de tekst  op de Hydra-website. Dit doen we in combinatie met de, overigens uitstekende, inleiding van 

Pietro Bianchi en Marina Micheli. De inleiders wijzen daarin eveneens op de “ruimte voor radicale au-

tonomie” die met de opkomst van de immateriële arbeid gepaard gaat, maar leggen het accent ook 

sterk op wat zij de “duistere kanten van de immateriële arbeid” noemen en nieuwe vormen van uitbui-

ting die ermee gepaard gaan. Hiermee willen we niet zonder meer tegemoet komen aan de vele, vaak 

ongemeen felle, kritieken op het concept immateriële (en affectieve) arbeid (zie o.a. Federici, Caf-

fentzis), maar vooral recht doen aan “de complexiteit van de nieuwe antropologische werkelijkheid” die 

zowel gevaren met zich meedraagt, maar zeker ook aanknopingspunten biedt voor potentiële revolutio-

naire ontwikkelingen. En daar is het ons als Hydra Ensemble toch vooral om te doen. Adelante! 
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Noten: 

1. Het concept ‘prefiguratie’ verwijst naar het creëren van het politieke ideaal in het ‘hier en nu’, in ons dagelijks le-

ven. Het is nauw verwant aan John Holloway‟s “scheppingsproces van een ander doen” waarin een andere maat-

schappelijkheid wordt gecreëerd (zie „Stop making capitalism‟ in Hydra nr. 2), maar ook aan het operaistische con-

cept „zelf-valorisatie‟ en vormen van proletarische coöperatie die in een ver verleden al door de anarchist Kropotkin 

werden waargenomen. “De kracht van zelf-valorisatie is het vermogen om de ruimte (bevochten door de weigering) te 

bezetten met alternatieve activiteiten en nieuwe gemeenschapsvormen om de communistische toekomst in het heden vorm te 

geven” zegt Harry Cleaver, zie noot 2.  

2. Zie voor een verdere uitleg van het begrip ‘zelfvalorisatie’ het artikel op de Hydra website: ‘Autonomie! Een inter-

view met Harry Cleaver.‟ http://hydraweb.yolasite.com/resources/tijd/Cleaver.pdf .  


