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Wie wat gaat grasduinen in de wereld die 

Google heet zal er achter komen dat het be-

grip Hydra naar tientallen zaken kan ver-

wijzen: naar een schepsel uit de Griekse my-

thologie, een sterrenbeeld, verschillende 

bands, een zoetwaterpoliep, een maan van 

Pluto, een ongeleide raket, een waterstof-

boot uit Leipzig, een zwemvereniging in Ge-

mert, een schoonmaakbedrijf in Deventer, 

een computerchip, een eiland, een straalja-

ger in een computergame en zelfs een inter-

nationale fascistoïde terroristische organisa-

tie, die gelukkig een fictieve blijkt te zijn en 

alleen maar in stripboeken bestaat. De Hy-

dra waar wij onze naam aan hebben ont-

leend is die uit de Griekse mythologie en 

symboliseert voor ons chaos en subversie. 

 

Één van de twaalf werken van Hercules, 

held uit de Griekse Oudheid en zoon van de 

god Zeus en de sterfelijke Alkmene, was het 

verslaan van de monsterlijke Hydra van 

Lerna. Een slangachtig en giftig beest met 

vele koppen. Steeds als Hercules er één af-

hakte, groeiden er twee in zijn plaats. Uit-

eindelijk doodde hij de Hydra door vuur te 

gebruiken waarmee hij de afgehakte stom-

pen dichtschroeide en aldus voorkwam dat 

de koppen weer aangroeiden. 

 

Van oudsher staat Hercules, die met het vol-

brengen van de twaalf werken en nog veel 

meer heldendaden de onsterfelijkheid ver-

wierf, symbool voor macht en orde. Zijn 

twaalf werken symboliseerden economische 

ontwikkeling. Zijn afbeelding werd door de 

heersenden der aarde gebruikt op munten, 

zegels, tekenigen, standbeelden, paleizen en 

diverse triomfbogen. 

 

Dezelfde heersers zagen in de Hydra echter 

het tegenovergestelde symbool van wanorde 

en verzet. Een bedreiging van staat, imperi-

um en kapitalisme. Ten tijde van de Engelse 

koloniale expansie, begin 17e eeuw t/m de 

grootstedelijke industrialisatie begin 19e 

eeuw, werd door de heersenden dikwijls ge-

refereerd aan de mythe van Hercules en de 

Hydra.  De vorming van het imperium, een 

wereldwijde handelsorde, het gewelddadig 

opleggen van een wereldomvattende ar-

beidsdwang en waren-economie, werd steeds 

weer geconfronteerd met nieuwe, onver-

wachte vormen van verzet, die in nieuwe 

gedaantes en combinaties de kop op staken, 

als waren het onuitroeibare koppen van een 

Hydra: slavenopstanden, muiterijen, oproe-

ren van onteigende boeren, religieuze radica-

len, piraten, soldaten enz. 

 

De gouverneur-generaal van Suriname van 

1742 tot 1751, Jan Jacob Mauricius bij 

voorbeeld, beschreef in zijn dagboek de mili-

taire expedities tegen de Saramaka, een 

groep voormalige slaven die van de planta-

ges hadden weten te ontsnappen, als een ar-

beid om een Hydra uit te roeien. Alcides is 

hier een andere benaming van Hercules. 

 

~ 

“Er zijn momenten in het leven waarop de vraag of je anders kunt denken 

dan je denkt en anders kunt waarnemen dan je ziet, essentieel is om te  

blijven kijken en nadenken”  
 

Michel Foucault 1984 
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Daar moet gij blind met een' onzigt'bren vijand 

kampen,  

Die u als eenden schiet, en kiffelt in de  

zwampen,  

Al rukte een leger van tien duizend man  

bijeen,  

De moed en 't krijgsbeleid van Cesar en  

Eugeen';  

Vondt hier zijn arbeid om een' Hydra uit te 

roeijen ,  

Die zelfs Alcides knods ontduiken zou in 't  

groeijen . 

 

Aardig om te weten is dat er medio negen-

tiende eeuw er in Nederland een radicaal 

blad verscheen dat zich De Hydra noemde. 

Een politierapport uit 1848 meldde dat het 

blad de bestaande onvrede onder de bevol-

king aanwakkerde en een slechte invloed 

had op ‗de lagere volksklassen‘. Het blad 

stelde o.a. de staatsmacht, de klassenjusti-

tie, de zelfverrijking en corruptie van minis-

ters, belastingverhogingen, de te hoge prij-

zen van levensmiddelen, het gebrek aan 

persvrijheid en de uitbuiting van ―de Ja-

vaan‖ aan de kaak. Opvallend is wel dat 

Hydra hier een synoniem was voor de macht 

van de corrupte staat en dat Hercules ver-

eenzelvigd werd met het volk, met oppositie 

en tegenstand. Zo zijn er wel meer voorbeel-

den te vinden waarin de Hydra wordt ge-

bruikt als metafoor voor bijvoorbeeld de 

―contra-revolutie‖ (Trotski) of ―de onder-

drukking‖ (Rosa Luxemburg). De raden-

communist Anton Pannekoek sprak begin 

twintigste eeuw echter weer over de dui-

zendkoppige Hydra der revolutie en meer 

recentelijk maakte ook Provo gebruik van 

de metafoor van de Hydra in opstandige zin: 

 

―Provo kent geen leiders, haar tijdschrift kent 

geen in personen telbare redaktie. Provo is het 

provotariaat, het veelkoppige monster, de Hy-

dra: slaat men er een kop af dan groeien er 

twee aan. Het is de armoede van de autoritei-

ten dat zij dit niet begrijpen. Het is hun schan-

de en hun ondergang‖. 

De Hydra is voor ons echter meer dan een 

metafoor. Het is een manier van kijken die 

misschien nog het best als de blik van onder-

af of de blik van de underdog gekarakteri-

seerd kan worden. Peter Linebaugh en Mar-

cus Rediker, die de metafoor van de opstan-

dige Hydra introduceerden in hun fantasti-

sche boek The Many-Headed Hydra: Sailors, 

Slaves, Commoners and the Hidden History of 

the Revolutionary Atlantic, vertellen hoe de 

metafoor het hun mogelijk maakte om de 

verschillende geschiedenissen van de mensen 

in hun samenhang te zien en zo verbluffende 

verbindingen te ontdekken. De verschillende 

koppen van de Hydra zagen zichzelf vaak 

ook niet als een samenhangend iets. Ze be-

ten naar elkaar, gromden elkaar echter ook 

niet voortdurend met bloeddoorlopen ogen 

toe. Vaak konden ze elkaar verdragen, net 

zoals mensen. Rediker en Linebaugh ont-

dekten zo een veelkoppig en rijk gescha-

keerd historisch subject, met een ongekende 

mobiliteit, lang voor het moment waarop 

volgens de orthodoxie dé arbeidersklasse 

ontstond, zeg maar rond 1830, en met een 

veel grotere chronologische en geografische 

reikwijdte dan de ons bekende eurocentri-

sche klassenconcepten ons willen doen gelo-

ven. 

Niet voor niets spreken Rediker en Line-

baugh dan ook over een ―verborgen geschie-

denis‖. Vergeten door de terreur van de leu-

gen, de onteigening van herinneringen en 

ervaringen, de vernietiging van een alterna-

tief weten. Het vereist een groot empathisch 

vermogen om ons die geschiedenis toe te ei-

genen en in al zijn veelkoppige en verbluf-

fende geledingen bloot te leggen. Het is een 

zelfde empathisch vermogen dat, dwars door 

de ogenschijnlijk onwrikbare heersende ver-

houdingen en het schijnbaar onvermijdelij-

ke bestaande heen, nodig zal zijn om met 

het ―verleden tegen het heden te den-

ken‖ (Deleuze) en de huidige hydra ten tijde 

van wat tegenwoordig ―globalisering‖ wordt 

genoemd, in al zijn veelkoppigheid, chaos, 

mobiliteit en tegenstrijdigheid te leren zien 

en begrijpen. Dat is waar we met het project 

Hydra-web en Hydra.Odt naar proberen te 

streven en wat we trachten zichtbaar te ma-

ken. 
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Onze roots liggen in de strijdcyclus van de 

jaren ‘80, ook wel aangeduid als kraakscene 

of actiebeweging. Een tijd waarin met grote 

onbevangenheid het ene na het andere initi-

atief werd ontketend. Gewoon doen. Van 

een punkband of een eigen bedrijfje t/m een 

eigen blad. Of in het huidige geval: een web-

site met een PDF er aan gehangen. Vroeger 

maakten we er ook niet al te veel woorden 

aan vuil. Gewoon: voor het broodnodige actie-

nieuws, voor en door de beweging en te vinden 

in de betere boekhandel… Over bestaansrecht 

en –reden en levensvatbaarheid maakten we 

ons amper zorgen. In het laboratorium van 

de beweging van toen viel alles op zijn 

plaats, alles had z‘n plek, de samenhang was 

vanzelfsprekend en onbesproken en boven-

dien, vonden we met z‘n allen, was hun 

rechtsorde de onze niet… 

De wereld ziet er tegenwoordig uiteraard 

heel, héél anders uit. We zijn allemaal druk 

bezig geweest om uit de uitkering te komen. 

De druk werd steeds groter en de noodzaak 

om de sociale dienstambtenaren en het ar-

beidsbureau voor te zijn en een inkomen zo-

veel mogelijk op eigen voorwaarden te rege-

len, werd steeds dringender. Toch maar weer 

iets aan scholing doen of een afgebroken op-

leiding afmaken, eigen baas worden, bedrijf-

jes loonvormend maken, politieke activitei-

ten omzetten in gesubsidieerde baantjes. De-

ze exodus uit de uitkering had niet alleen 

met economische dwang en maatschappelij-

ke druk te maken, maar ook, en misschien 

wel juist, met vervagende politieke perspec-

tieven. Met een wereldbeeld dat begon te 

wankelen en een isolement dat begon te kna-

gen. We raakten onszelf en elkaar kwijt. Om 

elkaar, soms na vele jaren, als wildvreemden 

en op z‘n best als oude bekenden weer tegen 

te komen. Sommigen hebben elkaar niet los 

gelaten, anderen zijn helaas totaal uit het 

zicht verdwenen. 

We hebben kinderen gekregen, gezinnen ge-

vormd. De woongroepen verruild voor Vi-

nex-wijken. We werken, liefst niet full time, 

zoveel mogelijk op onze voorwaarden en zo 

flexibel mogelijk. Sommigen dienen het volk 

in zorgzame beroepen of anderszins dienst-

verlenend. In de hoop zo min mogelijk vuile 

handen te maken, want ergens zien we de 

maatschappij nog steeds als vijandelijk ge-

bied. We lopen er nog steeds een beetje on-

wennig rond en het kost ons nog steeds 

moeite om onze ‗normale‘ maatschappelijk-

heid onder ogen te zien. Soms verlangen we 

terug naar de rust en onbezorgdheid –hoe 

gek het ook klinkt – van de subcultuur, 

waar we ons over heel veel zaken het hoofd 

braken, maar over heel veel wezenlijke din-

gen gelukkig niet wakker hoefden te liggen, 

zoals de dagelijkse gang naar het werk of de 

conflicten met leidinggevenden, hoge huur-

prijzen en echte woningnood, de zorg voor 

kinderen of ouders of oude strijdmakkers, 

inkomen bij ouderdom of ziekte of helemaal 

geen inkomen. 

Daar staan we dan. Niet al te zachtzinnig 

geland in een nieuw millennium. In een 

woestenij die ons maar moeilijk kan beval-

len na de ―bevrijdingsstrijd‖ van de jaren 

‘80. Iemand uit de beweging of de kraaks-

cene, of hoe je het ook wilt noemen, die me-

dio jaren ‘80 in coma zou zijn geraakt en 

daar onlangs uit zou zijn ontwaakt, zou zich 

afvragen of hij niet per ongeluk in een paral-

lel universum met een hoog horror-gehalte 

was wakker geworden. Want er was duide-

lijk iets mis gegaan. Zijn ouders zouden mis-

schien niet meer leven. Soit. Maar de rest… 

Het pand waar hij had gewoond was ver-

vangen door luxe appartementen. Het 

kraakcafé vervangen door een kledingboe-

tiek. Geen enkele poster of leus op de muren 

verwees nog naar politieke activiteit. Hij 

kon geen enkel aanknopingspunt vinden. De 

wijk waar hij vroeger woonde was letterlijk 

van kleur verschoten. In een winkeltje waar 

hij shag en een pak melk wilde kopen kon 

hij zich nog maar nauwelijks verstaanbaar 

maken. En roken, ja dat deed eigenlijk nie-

mand meer. Amerika had een zwarte presi-

dent, Twente was kampioen van de eredivi-

sie, Rotterdam had een Marokkaanse burge-

meester, er werd met een nieuwe fascistoïde 

partij onderhandeld over gedoogsteun voor 

En wie denken wij dan  

wel dat we zijn? 
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een nieuw kabinet en Janmaat, die was al 

lang dood… 

Misschien, na een paar weken, zou hij brok-

stukken van de afgelopen decennia hebben 

geconstrueerd. Hij zou Google hebben ont-

dekt en dagen en nachten achter een PC 

hebben doorgebracht. Hij zou hebben ver-

nomen van de val van de Berlijnse Muur, de 

moord op Pim Fortuyn en op Theo van 

Gogh, de aanslagen van 11 september en 

alles wat daarna volgde van de oorlogen in 

Afghanistan en Irak, van Shock and Awe t/

m Guantanamo Bay. Die Wijnand die kende 

hij nog wel, zelfs zonder bril en met die slag-

room in het gezicht. Wat een droplul was 

dat geworden zeg! Globalisering. Beurscrisis, 

kredietcrisis, omvallende banken, Casino-

kapitalisme, Gucci-kapitalisme. De vrije 

markt functioneert niet meer, snikten de 

volgelingen van weleer en na het Oostblok 

leek nu ook het Westen als een kaartenhuis 

in elkaar te storten… 

―O, o, o, even rustig ademhalen…‖ (Acda & 

De Munnik: Het Regent Zonnestralen) 

Is het eigenlijk niet verwonderlijk hoe snel 

wij, die radicale veranderingen nastreefden, 

van slag raken als er werkelijk iets veran-

derd? Als op hol geslagen TomTom‘s. Alsof 

de spelregels stiekem veranderd zijn. Op zijn 

geheel eigen wijze zei Jan Blokker enkele 

jaren geleden in VN: ―Veel mensen zijn op-

eens enorm gecoiffeerd door te roepen: ik ben 

ontzettend in de war. Je bent een lúl als je niet 

in de war bent. Maar mensen die nu zo ―in de 

war‖ zijn, waren dat waarschijnlijk altijd al. 

Alleen vroeg niemand ze er ooit naar. Toen 

hadden we nog een makkelijk leven‖. 

Natuurlijk zijn er nederlagen geleden en zijn 

de krachtsverhoudingen gaan schuiven. Niet 

zo‘n beetje ook. Maar dat zijn ervaringen 

van alle tijden en van alle generaties. Heel 

mooi verwoord, midden jaren ‘30, door Ber-

tolt Brecht in zijn gedicht An den 

Schwankenden: 

―Onze zaak staat er slecht voor, onze krachten 

nemen af, nadat we er jarenlang zo hard voor 

gewerkt hebben, staan we er slechter voor als 

ooit tevoren, de vijand is sterker geworden en 

lijkt onverslaanbaar en ook wij hebben onze 

fouten gemaakt, daarover valt niet te twisten, 

we zijn niet meer met zovelen, en onze woorden 

klinken verward, op wie kunnen we nog reke-

nen? Zijn we alleen overgebleven? Niemand 

meer begrijpend en door niemand begrepen? 

Moeten we geluk hebben? …‖ 

De laatste regel is ook van alle tijden:  

―Verwacht geen andere antwoord dan dat van 

jezelf!‖  

In die zin gaan we ook niets nieuws doen, 

maar hetzelfde in andere tijden. Omdat we 

nog steeds nieuwsgierig en strijdbaar zijn. 

Omdat we willen begrijpen, scherp willen 

blijven en elkaar scherp willen houden. Om-

dat we anders willen denken en denken dat 

het anders kan. We willen zoeken naar het 

verzet in al haar verschijningsvormen, in al 

haar idealisme maar ook vertwijfeling, in 

haar verlangen maar ook haar tegenstrijdig-

heden, naar sociale krachten die verwijzen 

naar een nieuwe alternatieve maatschappij. 

Op politiek en sociaal gebied, lokaal en glo-

baal, op creatief en cultureel gebied, op uit-

zonderlijk en alledaags gebied. Daarnaast 

willen we de overheersings- en uitbuitings-

mechanismen bestuderen en blootleggen. 

Om ze te doorgronden en te herkennen, niet 

alleen in haar macht, maar juist ook in haar 

onmacht, onzekerheid en zeker ook haar 

wanhoop.  

Dit alles willen we gewoon doen! Gewoon op 

weg gaan met als bagage een flinke portie 

empathie, onbevangenheid, een ―hydra-

bril‖ en het bewustzijn dat wat we willen en 

waar we naar verlangen van alle tijden en 

daardoor oneigentijds is. 

 

 

 

Hydra Ensemble 
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Met de vertaling van een tekst over het fenomeen Sarkozy van de inmiddels ook in Nederland niet 

meer geheel onbekende filosoof Alain Badiou, willen we een bijdrage leveren aan een discussie over 

het duiden van het succes van het rechts populisme en de (on-)mogelijkheden van linkse politiek. In 

zijn analyse van de overwinning van Sarkozy in 2007 betoogt Badiou dat er sprake is van een de-

pressieve desoriëntatie bij links in Frankrijk. Sarkozy is daarvan niet zozeer de oorzaak als wel de 

uitdrukking. Samen met het artikel van Servaas Storm en Ro Naastepad kan de bijdrage van 

Badiou stimuleren tot een andere beschouwing van rechtspopulisme en linkse politiek. 

Maar er is meer. In zijn werk probeert Badiou te komen tot wat hij noemt ―de communistische hypo-

these‖, een nieuw vertrekpunt voor hedendaags links.  

Communisme in 2010? Is dat mogelijk na een 20ste eeuw waarin communisme synoniem lijkt gewor-

den met leninisme, stalinisme en maoïsme?  

Het zal niet verbazen dat dit ook bij ons de nodige discussie teweeg heeft gebracht. Wat onze inzet met 

het artikel ook moge zijn, we ontkomen er niet aan dat de term communisme uiterst negatieve associ-

aties zal oproepen. Hopelijk zal dit geen belemmering vormen het artikel te lezen, het gaat er toch ook 

om hoe Badiou communisme zelf verwoord? Bovendien, is het niet slechts een weerspiegeling van de 

situatie waarin we ons bevinden? We staan met de bek vol tanden. Weten niet wat te doen, weten 

zelfs niet meer wat te zeggen, want welke term en welke definitie is niet onomstreden?  

Deze problemen zijn reëel, alleen hebben we besloten ons er niet door te laten gijzelen. We hebben ook 

tal van vragen, opmerkingen en commentaren bij de tekst - maar we onderschrijven de inzet. We wil-

len ook de geschetste situatie waarin we ons bevinden doorbreken en hiertoe zou de tekst van Badiou 

een bijdrage kunnen leveren, niet meer en niet minder. Laten we Badiou aan het woord:  

―... Wat is de ‗communistische hypothese‘? In haar algemene betekenis, zoals beschreven in het Com-

munistisch Manifest, betekent ‗communist‘ op de eerste plaats dat de logica van de klasse -  de fun-

damentele onderwerping van arbeid aan een dominante klasse, het arrangement dat sinds de Oud-

heid bestaat - niet onvermijdelijk is, dat het overwonnen kan worden. De communistische hypothese 
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is dat een andere wereld mogelijk is, een wereld waar een einde zal worden gemaakt aan de ongelijk-

heid tussen rijk en arm en zelfs aan de arbeidsdeling... 

‗Communisme‘ als zodanig vormt slechts een aanduiding van deze zeer algemene uiteenzetting van 

intellectuele voorstellingen. Het is wat Kant een Idee noemde, met een regulerende functie, in plaats 

van een programma. Het zou dwaas zijn om deze communistische principes als utopisch af te doen. 

 In de betekenis zoals ik haar heb geschetst vormen het intellectuele patronen, altijd actueel in een 

andere vorm. Als puur Idee van gelijkheid bestaat de communistische hypothese zonder twijfel al 

sinds het ontstaan van staten. Zodra er actie van de massa‘s tegen de dwang van staten ontstond uit 

naam van gelijkheid en rechtvaardigheid, verschijnen er elementen of fragmenten van de communis-

tische hypothese...‖ 

Het artikel is sterk georiënteerd op ontwikkelingen in Frankrijk. Voor ons blijft de vraag bestaan in 

hoeverre er verbanden kunnen worden gelegd met de situatie hier. We denken toch dat het juist ook 

hierdoor de moeite waard is, want wie heeft er nog enig benul van wat er zich net over de grens af-

speelt? 

Badiou pleit voor een andere dan de inmiddels weer gebruikelijke opvatting over politiek. Vandaag 

de dag lijken de vormen van traditionele organisatie binnen links immers weer helemaal terug van 

weggeweest. Naast het niet meer bestaan van een buitenparlementaire linkse beweging als politieke 

factor, is links (weer) georganiseerd binnen organisaties met een formele structuur en lijkt het in 

toenemende mate opnieuw te versmelten met de sociaal-liberalen.  

 Badiou stelt een andere vorm van politiek voor, door hem verduidelijkt met de proclamatie ‘Er is 

maar één wereld‘. Echter: ―…de verenigde wereld van het kapitaal verdeelt de wereld tegelijkertijd in 

regio‘s gescheiden door politiehonden, bureaucratische controles, marinepatrouilles, prikkeldraad en 

uitzettingen (…) Geconfronteerd met de kunstmatige en moordende verdeling van de wereld in twee-

ën - een scheuring belichaamd door het vervloekte woord ―Westen‖ – moeten we het bestaan van één 

wereld van het begin af aan benadrukken, als axioma en principe. De eenvoudige uitdrukking ‗er 

bestaat maar één wereld‘, is geen objectieve conclusie. Het is performatief: wij beslissen dat het voor 

ons zo is. We zullen hier trouw aan moeten zijn...  

Tegen de schijnvertoning van de globalisering, de verenigde wereld van het kapitaal, die slechts uit 

―dingen en monetaire tekens‖ bestaat, plaatst Badiou een verenigde wereld van mensen. Een wereld 

die zich juist principieel kenmerkt door het bestaan van ongelimiteerde verschillen en waarin ver-

schillende identiteiten geen obstakel hoeven te vormen. Wat ons bindt en wat universeel is, is dat we 

ons allemaal binnen dezelfde existentiële situatie bevinden, namelijk die ene wereld. En zo bezien, 

stelt Badiou a.h.v. het voorbeeld van een actiecomité tegen de vervolging en uitzetting van sans pa-

piers , KAN niemand illegaal zijn.  

De communistische hypothese‖ van Badiou vormt naar ons idee een stimulerend artikel waarin o.a. 

belangrijke verbanden tussen populisme, verschillende identiteiten en een nieuwe linkse politiek wor-

den gelegd. Een politiek die zich vooral niet blind zou moeten staren op ons door de dominante orde 

opgelegde kaders. Daar moeten we uitbreken, en de simpele proclamatie dat er maar één wereld is 

blaast de fundamenten van die dominante orde ons inziens op, omdat het twee onverenigbare werel-

den zijn. Daarom is het in zijn eenvoud een revolutionaire proclamatie. 

We zullen voorbij en buiten het bestaande moeten leren denken en handelen. ―Volhouden tot in het 

onmogelijke‖, noemt Badiou dat. En het is die moed om vol te houden die nog niet eens zo lang gele-

den leidde tot een totaal onverwachte wederopleving van sociale bewegingen in  Seattle en Genua. Er 

is maar één wereld en dat zal een andere wereld zijn. De leus van de zgn. andersglobalisten, ―Een 

andere wereld is mogelijk‖, kunnen we in die zin opvatten als een eerste krachtige poging om de com-

munistische hypothese te vernieuwen. 
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Er hing een tastbaar gevoel van depressie in 

de lucht na de overwinning van Sarkozy 

(1) . Er wordt vaak beweerd dat onverwach-

te klappen het ergst zijn, maar verwachte 

klappen blijken soms op een andere manier 

te verzwakken. Het kan vreemd genoeg ont-

moedigend werken wanneer er een kandi-

daat wint die van begin af aan het best 

scoorde in opiniepeilingen,net zoals wanneer 

het beste paard de race wint. En ieder die 

ook maar een beetje gevoel heeft voor een 

weddenschap, een risico, een uitzondering of 

een breuk, zou liever een outsider zien win-

nen.  En toch kon niet alleen het naakte feit 

dat Nicolas Sarkozy  tot president was ver-

kozen zo‘n klap betekenen voor gedesoriën-

teerd  links in Frankrijk in de nasleep van 

mei 2007. Er stond iets anders op het spel -  

een complex van factoren waarvan 

‗Sarkozy‘ alleen een benaming is. Hoe moet 

dit worden begrepen?  

Een eerste factor was de wijze waarop het 

resultaat de overduidelijke machteloosheid 

van elk echt emancipatoir programma bin-

nen het electorale systeem duidelijk maakte: 

de politieke voorkeuren worden naar beho-

ren geregistreerd, op de passieve wijze van 

een seismograaf, maar het proces is dusda-

nig dat het per definitie elke belichaming 

van een afwijkende politieke wil uitsluit. 

Een tweede component van de depressieve 

desoriëntatie van links na mei 2007 was de 

overweldigende opleving van historische 

nostalgie. De politieke orde die voortkwam 

uit de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk -  

met haar duidelijk  referentiekader van  

‗links‘ en ‗rechts‘ en haar zowel door de 

Gaullisten als de communisten gedeelde, 

consensus, over de balans van de Bezetting, 

het Verzet en de Bevrijding -  is nu inge-

stort. Dit is een van de redenen voor de pro-

vocerende en uitdagende  diners van Sarko-

zy, de zeilvakanties enzovoort. Het is een 

manier om duidelijk te maken dat niemand 

meer bang is voor links: Vivent les riches en 

naar de duivel met de armen. Het is begrij-

pelijk dat dit bij oprechte linksen leidt tot 

nostalgische gevoelens over de goeie ouwe 

tijd -  Mitterrand, de Gaulle, Marchais, zelfs 

Chirac, de Brezhnjev van het Gaullisme, die 

besefte dat niets doen de meest eenvoudige 

manier was om het systeem te laten sterven. 

Sarkozy heeft nu korte metten gemaakt met 

het stuiptrekkende Gaullisme aangevoerd 

door Chirac. .  Het verval van de socialisten 

was al aangekondigd door de zware neder-

laag van Jospin tijdens de presidentsverkie-

zingen van 2002 (en nog een keer door het 

rampzalige besluit om Chirac te omhelzen in 

de tweede ronde). De huidige ontbinding 

van de socialistische partij is echter niet al-

leen het gevolg van haar politieke armoede 

die al jaren kan worden waargenomen en 

ook niet door het aantal stemmen dat wordt 

behaald – 47% is niet veel slechter dan haar 

andere recente scores. De verkiezing van 

Sarkozy lijkt veel meer een klap te hebben 

toegebracht aan de gehele symbolische 

structurering van het Franse politieke leven: 

het oriëntatiesysteem zelf is een nederlaag 

toegebracht. Een belangrijk symptoom van 

de desoriëntatie als gevolg van de verkiezing 

van Sarkozy is het aantal voormalige socia-

listische stromannen die zich haasten om 

door Sarkozy te worden benoemd, de cen-

trum-linkse opiniemakers die de loftrompet 

steken, de ratten hebben het zinkende schip 

in grote aantallen verlaten. De logica die 

~ 
Alain Badiou 
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hieraan ten grondslag ligt is, uiteraard, die 

van de enige partij: vanaf het ogenblik dat 

iedereen de logica van de bestaande kapita-

listische orde, de markteconomie enzovoort 

accepteert, waarom dan de fictie van elkaar 

bestrijdende partijen in stand houden? 

Een derde component van de huidige desori-

ëntatie kwam voort uit het resultaat van 

het electorale conflict zelf. Ik heb de presi-

dentsverkiezingen van 2007 – Sarkozy tegen 

Royal – getypeerd als een botsing tussen 

twee typen angst. De eerste is de angst zoals 

die wordt gevoeld door de bevoorrechten die 

gealarmeerd zijn door het feit dat hun posi-

tie kan worden aangevallen. In Frankrijk 

manifesteert dit zich als een angst voor bui-

tenlanders, arbeiders, jongeren uit de banli-

eues, moslims, Afrikanen. In essentie conser-

vatief, creëert het een verlangen naar een 

meester die beschermd, zelfs een die je on-

derdrukt en nog armer maakt. De huidige 

belichaming van deze figuur is, uiteraard, de 

oververhitte politiechef: Sarkozy. In electo-

rale termen wordt dit niet bestreden door 

een luidkeelse bekrachtiging van zelfbepa-

lende heterogeniteit, maar door een angst 

voor deze angst: ook een angst voor de fi-

guur van de politieagent die de kleinburger-

lijke stemmer op de socialisten niet kent en 

ook niet mag. Deze ‗angst voor de angst‘ 

vormt een secundaire, afgeleide emotie 

waarvan de inhoud -  achter het sentiment 

zelf -  bijna niet kan worden achterhaald. 

Het kamp van Royal had geen concept voor 

wat voor alliantie dan ook met de uitgeslote-

nen of onderdrukten. Het beste wat ze zich 

kon voorstellen was het plukken van de  

vruchten van de dubieuze voordelen van de 

angst. Bij beide kanten heerste er een totale 

consensus over Palestina, Iran, Afghanistan 

(waar Franse strijdkrachten vechten), Liba-

non (idem dito), Afrika ( waar het wemelt 

van Franse militaire ‗administrateurs‘). Bij 

geen van de partijen stond een publieke dis-

cussie over alternatieven met betrekking tot 

deze vraagstukken op de agenda. Het con-

flict tussen de primaire angst en de ‗angst 

voor de angst‘ werd beslecht in het voordeel 

van de eerste. Hier speelde een inwendige 

reflex, duidelijk zichtbaar op de gezichten 

van diegenen die de overwinning van Sarko-

zy vierden. Bij degenen die in de greep wa-

ren van de ‗angst voor de angst‘ was er spra-

ke van een corresponderende negatieve re-

flex: terugdeinzen voor de uitslag.  Dit 

vormde de derde component van de depres-

sieve desoriëntatie van 2007. M.b.t. het for-

muleren en mobiliseren van dit soort collec-

tieve sentimenten,  moeten we de rol van de 

‗ideologische staatsapparaten‘ (zoals Al-

thusser ze noemde) niet onderschatten. Dit 

vond in toenemende mate plaats door mid-

del van de media, waarbij de pers nu een 

meer verfijnde rol speelde dan tv en radio. 

Binnen het electorale proces lijkt het erop 

dat het reële is verzwakt. Een proces dat 

zelfs verder ontwikkeld is  m.b.t. de secun-

daire ‗angst voor de angst‘ dan bij de primi-

tieve, reactionaire vorm. We reageren ten-

slotte op een reële situatie waarbij de ‗angst 

voor de angst‘ alleen maar  bevreesd is voor 

de schaal van de reactie en dus nog verder is 

verwijderd van de realiteit. De leegte van 

deze positie bleek glashelder uit de inhouds-

loze vervoering van Ségolène Royal. 

 

Electoralisme en de staat 
 

Wanneer we een definitie van politiek pone-

ren als ‗collectieve actie, gebaseerd op be-

paalde principes die erop is gericht is de con-

sequenties van een nieuwe mogelijkheid te 

onthullen die momenteel door de huidige 

orde worden onderdrukt‘, dan zouden we de 

conclusie moeten trekken dat het mechanis-

me van verkiezingen op de keper beschouwd 

een a-politieke procedure is. Dit kan men 

zien aan de grote kloof tussen het massieve 

en formele  gebod om te stemmen en de zwe-

vende, of zelfs niet bestaande politieke of 

ideologische overtuigingen. Het is goed om 

te stemmen, om een vorm te geven aan mijn 

angst; maar het valt zwaar te geloven dat 

waar ik voor stem op zichzelf een goed ding 

is. Dat wil nog niet zeggen dat het electoraal

-democratische systeem per sé repressief zou 

zijn, maar dat het electorale proces is geïnte-

greerd binnen een staatsvorm, die van het 

parlementaire kapitalisme, die geschikt is 
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voor het handhaven van de gevestigde orde 

en die dus ook een conservatieve functie ver-

vult. Dit schept nog meer een gevoel van 

machteloosheid: als normale burgers, behal-

ve door te stemmen, geen invloed hebben op 

de besluitvorming van de staat, valt moei-

lijk te begrijpen hoe een emancipatoire poli-

tiek gestalte zou moeten krijgen. 

Wanneer het verkiezingsmechanisme niet 

een politieke maar een staatsprocedure be-

treft, wat is dan het nut daarvan? Gelet op 

de lessen van 2007 is één van de effecten zo-

wel het inlijven van de angst als de ‗angst 

voor de angst‘ in de staat. Door de staat te 

voorzien van deze subjectieve elementen 

van de massa, is het des te eenvoudiger om 

de staat op zichzelf als een object van angst 

te legitimeren, toegerust voor terreur en 

dwang. Want wereldwijd wordt de horizon 

van de democratie steeds meer gedefinieerd 

door oorlog. Het Westen is bij steeds meer 

fronten betrokken: de handhaving van de 

bestaande orde met haar enorme ongelijk-

heid kent een niet te verwaarlozen militaire 

component; de dualiteit van de werelden 

van de armen en de rijken kan alleen worden 

gehandhaafd met geweld. Dit leidt tot een 

bijzondere dialectiek van oorlog en angst. 

Onze regeringen verklaren dat ze in het bui-

tenland oorlog voeren zodat we er thuis te-

gen worden beschermd. Wanneer Westerse 

troepen niet op terroristen jagen in Afgha-

nistan of Tsjetsjenië, dan zullen deze hier 

komen om het wraakzuchtige gepeupel te 

organiseren. 

 

Strategisch neo-Pétainisme 
 

In Frankrijk staat de alliantie van angst en 

oorlog van oudsher bekend onder de naam 

Pétainisme. De massa-ideologie van het 

Pétainisme – verantwoordelijk voor haar 

grote succes tussen 1940 en 1944 – steunde 

voor een deel op de angst veroorzaakt door 

de Eerste Wereldoorlog: maarschalk Pétain 

zou Frankrijk beschermen tegen de ver-

schrikkelijke gevolgen van de Tweede We-

reldoorlog door niet aan de oorlog mee te 

doen. In de eigen woorden van de maar-

schalk was het noodzakelijk banger te zijn 

voor de oorlog dan voor de nederlaag. De 

grote meerderheid van de Fransen accep-

teerde de relatieve kalmte van een overeen-

gekomen nederlaag en de meesten kwamen 

relatief gemakkelijk de oorlog door, vergele-

ken met de Russen of zelfs de Engelsen. Het 

soortgelijke project van tegenwoordig is ge-

baseerd op het geloof dat de Fransen zich 

simpelweg moeten houden aan de wetten 

van het door Amerika geleide wereldmodel 

en dat dan alles goed zal zijn: Frankrijk zal 

worden beschermd tegen de catastrofale ef-

fecten van oorlog en wereldwijde ongelijk-

heid. Deze vorm van neo-Pétainisme als een 

massa-ideologie wordt tegenwoordig door 

beide partijen aangeboden. Hieronder zal ik 

betogen dat deze ideologie een belangrijk 

analytisch element vormt om de desoriënta-

tie die gepaard gaat met de naam ‗Sarkozy‘ 

te kunnen begrijpen. Om  het laatste in zijn 

totale dimensie  te kunnen bevatten, zijn 

achtergrond en begrijpelijkheid, is het voor 

ons noodzakelijk om terug te gaan naar wat 

ik de Pétainistische ‗transcendaliteit‘ zou 

willen noemen (2). 

Ik wil natuurlijk niet beweren dat de huidi-

ge omstandigheden lijken op de nederlaag 

van 1940, of dat Sarkozy op Pétain lijkt. 

Het gaat me meer om een formeel punt; dat 

de onbewuste nationaal-historische wortels 

van datgene  wat met de naam ‗Sarkozy‘ 

wordt aangeduid kan worden gevonden in 

deze Pétainistische configuratie, waarin de 

desoriëntatie als zodanig plechtig wordt uit-

geroepen door de top van de staat en wordt 

voorgesteld als zijnde een historisch keer-

punt.  Deze matrix vormt een terugkerend 

patroon in de Franse geschiedenis. Het gaat 

terug tot de Restauratie van 1815 toen een 

post-revolutionaire regering, enthousiast 

gesteund door émigrés en opportunisten, on-

der de hoede van Oostenrijk, Groot-

Brittannië, Rusland en Pruisen terugkeerde 

en, met instemming van de uitgeputte be-

volking, aankondigde dat het de orde en de 

normen en waarden in ere zou herstellen. In 

1940 fungeerde de militaire nederlaag we-

derom als context voor een desoriënterende 

omkering van de feitelijke inhoud van de 
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actie van de staat: de Vichy-regering sprak  

onophoudelijk over ‗de natie‘, terwijl ze 

werd geïnstalleerd door de Duitse bezetter. 

De meest corrupte oligarchen zouden het 

land uit de morele crisis moeten leiden. 

Pétain zelf, een oude generaal in dienst van 

het privébezit zou de belichaming worden 

van de nationale wedergeboorte. 

Talloze aspecten van deze neo-Pétainistische 

traditie kunnen vandaag de dag duidelijk 

weer worden herkend. Typerend is dat capi-

tulatie en onderdanigheid worden gepresen-

teerd als vindingrijkheid en vernieuwing. 

Dit vormden de centrale thema‘s van de 

campagne van Sarkozy : de burgemeester 

van Neuilly zou de Franse economie trans-

formeren en het land weer aan het werk zet-

ten. In feite gaat het uiteraard om een poli-

tiek van voortdurende onderwerping aan de 

eisen van het financiële kapitaal, uit naam 

van de nationale wedergeboorte. Een tweede 

kenmerk is die van neergang en ‗morele cri-

sis‘, wat de genomen repressieve maatrege-

len uit naam van de vernieuwing rechtvaar-

digt. Als zo vaak wordt er een beroep ge-

daan op moraliteit in plaats van politiek en 

wordt deze tegen een mobilisatie van het 

volk ingezet. Er wordt een appél gedaan op 

waarden als hard werken, discipline, het ge-

zin; ‗inzet moet worden beloond‘. Deze type-

rende vervanging van politiek door morali-

teit is mede voorbereid door de ‗nieuwe filo-

sofen‘ van de jaren ‘70, en door iedereen die 

zich er hard voor heeft gemaakt om het his-

torisch oordeel te ‗moraliseren‘.  Het doel is 

in feite politiek: beweren dat de nationale 

neergang niets te maken heeft met de hoge  

dienaren van het kapitaal maar moet wor-

den geweten aan bepaalde elementen van de 

bevolking die het slecht met ons voor heb-

ben – tegenwoordig, buitenlandse arbeiders 

en de jongeren uit de banlieue. 

Een derde kenmerk van het neo-Pétainisme: 

de paradigmatische functie van buitenland-

se ervaringen. Het voorbeeld van aanpas-

sing komt altijd uit het buitenland, uit lan-

den die hun morele crises allang te boven 

zijn gekomen. Voor Pétain vormden het Ita-

lië van Mussolini, Hitler‘s Duitsland en het 

Spanje onder Franco lichtende voorbeelden; 

leiders die hun landen weer op hun eigen be-

nen hadden laten staan. De politieke esthe-

tica is die van imitatie: net als de demiurg 

van Plato, moet de staat de maatschappij 

scheppen met haar ogen gericht op modellen 

uit het buitenland. Tegenwoordig zijn de 

voorbeelden natuurlijk het Amerika van 

Bush en het Groot-Brittannië van Blair.  

Een vierde kenmerk vormt de notie dat de 

bron van de huidige crisis wordt gevormd 

door een rampzalige gebeurtenis uit het ver-

leden. Voor het proto-Pétainisme van de 

Restauratie van 1815 was dit natuurlijk de 

revolutie en de onthoofding van de koning. 

Voor Pétain zelf was dat in 1940 het Volks-

front, de regering Blum en met name de gro-

te stakingen en fabrieksbezettingen van 

1936. De bezittende klassen gaven overdui-

delijk de voorkeur aan de Duitse bezetting 

boven de angst die deze ongeregeldheden 

hadden losgemaakt. Voor Sarkozy vormt 

het kwaad van 1968 – veertig jaar geleden – 

de oorzaak van de huidige ‗crisis van nor-

men en waarden‘. Hij heeft er voortdurend 

naar heeft verwezen. Het neo-Pétainisme 

levert een bruikbare gesimplificeerde lezing 

van de geschiedenis, waarbij een negatieve 

gebeurtenis, doorgaans met een structuur 

van de arbeidersklasse of het volk, wordt 

verbonden met een positieve gebeurtenis, 

met een militaire of staatsstructuur, die dan 

als oplossing wordt gepresenteerd. De boog 

tussen 1968 en 2007 kan op deze wijze wor-

den gepresenteerd als legitimatie voor de 

regering Sarkozy, als zijnde de historische 

actor die eindelijk begint met de noodzake-

lijke correcties t.a.v. de  oorspronkelijke  

desastreuze  gebeurtenis. Tenslotte is er het 

element van racisme. Onder Pétain was dit 

pijnlijk duidelijk: zich van de Joden ont-

doen. Tegenwoordig wordt dit op een meer 

insinuerende wijze verwoordt: ‗wij zijn geen 

minderwaardig ras‘ - wat impliceert: ‗i.t.t. 

de anderen‘. ‗Echte Fransen hoeven niet te 

twijfelen aan de legitimiteit van de acties 

van hun land‘ - in Algerije en elders. In het 

licht van deze criteria kunnen we stellen dat 

de desoriëntatie die bekend staat onder de 

naam ‗ Sarkozy‘ kan worden begrepen als de 
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meest recente manifestatie van de transcen-

dentaliteit van Pétain. 

 

Het spook 
 

Op het eerste gezicht lijkt het merkwaardig 

dat de nieuwe president erop blijft hameren 

dat de oplossing van de morele crisis van het 

land,  het doel van het ‗vernieuwingsproces‘, 

bestaat uit het ‗afrekenen met Mei 1968, 

voor eens en altijd‘.  De meesten van ons 

hadden de indruk dat dit allang was verdwe-

nen. Wat achtervolgt het regime onder de 

naam Mei 1968? Het enige wat we kunnen 

bedenken is het ‗spook van het communis-

me‘, in een van haar laatste gedaantes. Hij 

zou zeggen (om een voorbeeld te geven van 

Sarkozisch prosopopoeia): ‘We weigeren 

achtervolgd te worden, door wat dan ook. 

Het is niet voldoende dat het empirische 

communisme is verdwenen. We willen dat 

alle mogelijke vormen worden verbannen. 

Zelfs de hypothese van het communisme - 

als algemene naam van onze nederlaag - 

mag niet meer kunnen worden benoemd‘.  

Wat is de ‗communistische hypothese‘? In 

haar algemene betekenis, zoals beschreven 

in het Communistisch Manifest, betekent 

‗communist‘ op de eerste plaats dat de logi-

ca van klasse – de fundamentele onderwer-

ping van arbeid aan een dominante klasse, 

het arrangement dat sinds de Oudheid be-

staat – niet onvermijdelijk is, dat het over-

wonnen kan worden. De communistische 

hypothese is dat een andere wereld mogelijk 

is, een wereld waar een einde zal worden ge-

maakt aan de ongelijkheid van rijk en arm 

en zelfs aan de arbeidsdeling. De private toe

-eigening van enorme rijkdommen en haar 

overdracht   d.m.v. erfenissen zal verdwij-

nen. Het bestaan van een dwingende staat, 

los van de burgerlijke maatschappij, zal niet 

langer noodzakelijk blijken: een langdurig 

proces gebaseerd op een vrije vereniging van 

producenten zal haar doen wegkwijnen. 

‗Communisme ‗ als zodanig vormt slechts 

een aanduiding van deze zeer algemene uit-

eenzetting van intellectuele voorstellingen. 

Het is wat Kant een Idee noemde met een 

regulerende functie, in plaats van een pro-

gramma. Het zou dwaas zijn om deze com-

munistische principes als utopisch af te 

doen,: in de betekenis zoals ik haar heb ge-

schetst vormen het intellectuele patronen, 

altijd actueel in een andere vorm. Als puur 

Idee van gelijkheid bestaat de communisti-

sche hypothese zonder twijfel al sinds het 

ontstaan van staten. Zodra er actie van de 

massa‘s tegen de dwang van staten ontstond 

uit naam van gelijkheid en rechtvaardig-

heid, verschijnen er elementen of fragmen-

ten van de communistische hypothese. 

Volksopstanden -  de slaven geleid door 

Spartacus, de boeren geleid door Müntzer -  

kunnen worden beschouwd als praktische 

voorbeelden van deze ‗communistische con-

stante‘. Met de Franse revolutie opent de 

communistische hypothese het tijdperk van 

de politieke moderniteit. 

Wat rest is te bepalen op welk punt we ons 

binnen de geschiedenis van de communisti-

sche hypothese bevinden. Een fresco van de 

moderne periode zou twee belangrijke  fases 

in haar ontwikkeling laten zien, met een gat 

van veertig jaar ertussen. De eerste is die 

van de  installatie van de communistische 

hypothese;  de  tweede die van eerste pogin-

gen om haar te realiseren. De eerste politie-

ke periode begint bij de Franse Revolutie en 

gaat tot de Commune van Parijs; van laten 

we zeggen 1792 tot 1871. Het verbind de 

brede volksbeweging met de greep naar de 

macht d.m.v. opstanden die de bestaande 

orde omver werpen. Dezerevolutie zal de 

oude vormen  van de maatschappij afschaf-

fen en een ‗gemeenschap van gelijken‘ in-

stalleren. In de loop van de eeuw kwam deze 

vormloze volksbeweging bestaande uit 

stadsmensen, ambachtslieden en studenten 

in toenemende mate onder het leiderschap 

van de arbeidersklasse te staan. Deze fase 

culmineerde in het sensationele nieuwe – en 

radicale nederlaag  -  van de Commune van 

Parijs. Want de Commune demonstreerde 

zowel de buitengewone energie van deze 

combinatie van volksbeweging, leiderschap 

van de arbeidersklasse en gewapende op-

stand, als ook haar beperkingen: de commu-

nards slaagden er niet in nationale steun 
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voor de revolutie te organiseren en ook niet 

om haar te verdedigen tegen de contra-

revolutie  die door buitenlandse krachten 

werd ondersteund. 

De tweede politieke periode van de commu-

nistische hypothese gaat van 1917 tot 1976: 

van de Bolsjewistische revolutie tot het eind 

van de Culturele Revolutie en  het wereld-

wijde militante oproer van 1966 -75. Deze 

werd gedomineerd door de vraag: hoe te 

winnen? Hoe vol te houden – anders dan de 

Commune van Parijs – tegen de gewapende 

reactie van de bezittende klassen; hoe een 

nieuwe macht te organiseren en te bescher-

men tegen de aanvallen van haar vijanden? 

Het ging er niet langer om de communisti-

sche hypothese te formuleren en te testen, 

maar om haar te realiseren: waar de 19e 

eeuw over had gedroomd zou de 20ste eeuw 

uitvoeren. De obsessie met overwinnen, met 

het organisatievraagstuk als middelpunt, 

vond haar principiële expressie in de  

‗ijzeren discipline‘ van de communistische 

partij -  de kenmerkende constructie van de 

tweede  fase van de hypothese. De partij los-

te op effectieve wijze de vraag op die geërfd 

was van de eerste fase: de revolutie over-

won, door opstanden of langdurige volksoor-

logen, in Rusland, China, Tsjecho-

Slowakije, Korea, Vietnam, Cuba en slaagde 

erin een nieuwe orde te vestigen. 

Maar de tweede politieke periode creëerde 

op haar beurt een ander probleem die niet 

kon worden opgelost met de methoden die 

ze had ontwikkeld in reactie op de proble-

men van de eerste fase. De partij bleek een 

geschikt middel om verzwakte reactionaire 

regimes omver te werpen, maar het bleek 

niet geschikt voor het instellen van de 

‗dictatuur van het proletariaat‘ zoals Marx 

dit had bedoeld -  dat wil zeggen, een tijde-

lijke staat die de overgang naar de situatie 

zonder staat zou moeten organiseren: haar 

dialectisch ‗afsterven‘. In plaats daarvan 

ontwikkelde de nieuwe partij-staat een 

nieuw vorm van autoritair bestuur. Sommi-

ge van deze regimes maakten grote vorde-

ringen op het gebied van onderwijs, gezond-

heidszorg, valorisatie van arbeid enzovoort; 

en zorgden voor een internationale beper-

king  van de arrogantie van de imperialisti-

sche krachten. Echter, het principe van de 

staat zelf bleek corrupt te zijn en, op de lan-

gere termijn, ineffectief. Politiegeweld kon 

de ‗socialistische ‗droom niet redden van in-

terne bureaucratische inertie en binnen vijf-

tig jaar bleek dat het nooit  kon zegevieren 

in de felle concurrentie zoals die door kapi-

talistische opponenten werd opgelegd.  De 

laatste grote stuiptrekkingen van de tweede 

fase -  de Culturele Revolutie en Mei 1968 of 

wat daaronder in breedste zin verstaan 

wordt-  kunnen worden begrepen als pogin-

gen om met de gebreken van de partij. om te 

gaan  
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Intermezzo 
 
Tussen het einde van de eerste politieke pe-

riode en het begin van de tweede, was er 

sprake van een interval van veertig jaar 

waarin de communistische hypothese als 

onhoudbaar werd beschouwd; het imperia-

lisme triomfeerde in de decennia van 1871 

tot 1914. Vanaf het einde van de tweede po-

litieke periode eind jaren ‘70 bevinden we 

ons in een soortgelijk interval, met opnieuw 

een superieure tegenstander. Wat onder deze 

omstandigheden op de agenda staat is de 

opening van een nieuwe politieke periode 

van de communistische hypothese. Maar het 

is duidelijk dat het niet de continuering van 

de tweede politieke periode kan zijn.  Mar-

xisme, de partij van het proletariaat, de so-

cialistische staat, alle interventies van de 

20ste eeuw, zijn voor ons niet meer echt 

bruikbaar. Op theoretisch niveau vragen ze 

ongetwijfeld meer studie, maar op het ni-

veau van de praktische politiek zijn ze on-

werkbaar. De tweede politieke periode is 

voorbij en het is zinloos haar te vernieuwen. 

Want in deze tussenperiode, die gedomi-

neerd wordt door de vijand, op het moment 

dat nieuwe experimenten nauwkeurig wor-

den omschreven, is het onmogelijk met ze-

kerheid te zeggen wat het karakter van de 

derde politieke periode zal zijn. Niettemin 

lijkt een algemene richting te kunnen wor-

den waargenomen. Het zal ook gaan om een 

nieuwe relatie tussen de reële politieke bewe-

ging en het ideologisch niveau. Dit werd al 

aangekondigd met de uitdrukking ‗culturele 

revolutie‘ of met de notie van mei ‘68 van 

een ‗revolutie van de geest‘.  We zullen de 

theoretische en historische lessen voortgeko-

men uit de eerste politieke periode en de cen-

trale positie van de overwinning die voort is 

gekomen uit  de tweede, in het achterhoofd 

moeten houden. Maar de oplossing zal noch 

een vormloze, of veelvormige, volksbewe-

ging zijn geïnspireerd door het intellect van 

de multitude– zoals Negri en de anders-

globalisten menen -  noch de hernieuwde en 

gedemocratiseerde communistische massa-

partij, zoals sommige Trotskisten en Maoïs-

ten hopen. De (19e eeuwse) beweging en de 

(20ste eeuwse) partij vormden specifieke in-

vullingen van de communistische hypothe-

se; we kunnen er niet langer op teruggrijpen. 

In plaats daarvan, na de negatieve ervarin-

gen van de ‗socialistische‘ staten en de dub-

belzinnige lessen van de Culturele Revolutie 

en Mei‘68, is het onze taak om de commu-

nistische hypothese op een andere wijze in te 

vullen, haar te helpen te verschijnen binnen 

de nieuwe vormen van politieke ervaring.  

Dat maakt ons werk zo ingewikkeld, zo ex-

perimenteel. We moeten ons richten op haar 

bestaansvoorwaarden, in plaats van haar 

methoden te verbeteren.  We moeten de 

communistische hypothese – de stelling dat 

de onderwerping van arbeid aan de domi-

nante klasse niet onvermijdelijk is – op-

nieuw op ideologisch en militant niveau een 

plek geven.   

Wat zou dit kunnen betekenen? Als experi-

ment zouden we ons kunnen  voorstellen om 

een punt te vinden die buiten de temporali-

teit van de dominante orde zou moeten 

staan en wat Lacan ooit ―de dienst van de 

goederen‖ (3) heeft genoemd.  Welk punt 

dan ook,  als het maar in formele oppositie 

tot zo‘n ―dienst”  staat en het een discipline 

biedt van een universele waarheid. En voor-

beeld zou de proclamatie  ‘Er is maar een 

wereld‘ kunnen zijn. Wat zou dit betekenen? 

Het hedendaagse kapitalisme gaat er uiter-

aard  prat op dat het een globale orde heeft 

gecreëerd; haar tegenstanders spreken ook 

van ‗anders-globalisering‘.  In feite wordt er 

een definitie van politiek naar voren ge-

bracht als een praktisch middel om  de we-

reld zoals ze is te bewegen naar een wereld 

zoals we die willen. Maar bestaat er één en-

kele wereld van menselijke subjecten? Die 

―enkele wereld‖ van de globalisering bestaat 

alleen uit dingen -  voorwerpen te koop – en 

monetaire tekens: de wereldmarkt zoals 

voorzien door Marx. De overgrote meerder-

heid van de bevolking heeft op z‘n  hoogst 

beperkte toegang tot deze wereld. Ze worden 

buitengesloten, vaak letterlijk. 

De val van de Berlijnse muur werd veron-

dersteld het begin te vormen van een wereld 

van vrijheid en democratie. Twintig jaar 



 

17 

later blijkt de muur slechts te zijn verscho-

ven: in plaats van Oost en West van elkaar 

te scheiden, scheidt het het rijke kapitalisti-

sche Noorden van de armen en het verwoes-

te Zuiden. Overal ter wereld worden nieuwe 

muren gebouwd: tussen Palestijnen en Isra-

ëli‘s, tussen Mexico en de Verenigde Staten, 

tussen Afrika en de Spaanse enclaves, tussen 

de genoegens van de rijkdom en de verlan-

gens van de armen, of het nu gaat om boe-

ren in dorpen of bewoners van favelas, banli-

eues, pensions, zgn. sociale huisvesting, 

kraakpanden en sloppenwijken. De prijs van 

de zogenaamde verenigde wereld van het 

kapitaal is een grove verdeling van het men-

selijk bestaan in regio‘s gescheiden door po-

litiehonden, bureaucratische controles, ma-

rinepatrouilles, prikkeldraad en uitzettin-

gen. Het ‗probleem van de immigratie‘ is in 

wezen dat de levensomstandigheden die ar-

beiders afkomstig uit andere landen moeten 

trotseren, het levende bewijs vormen dat – 

in menselijke termen uitgedrukt -  de 

‗verenigde wereld‘ van de globalisering een 

schijnvertoning is. 

 

Een performatieve eenheid 
 

Het politieke probleem moet dus worden 

omgedraaid. We kunnen niet beginnen met 

een analytische overeenstemming over het 

bestaan van de wereld en overgaan tot nor-

matieve actie ten aanzien van haar kenmer-

ken. De onenigheid gaat niet over eigen-

schappen maar over het bestaan. Gecon-

fronteerd met de kunstmatige en moordende 

verdeling van de wereld in tweëen -  een 

scheuring belichaamd door het vervloekte  

woord ‗Westen‘ -  moeten we  het bestaan 

van één wereld van het begin af aan bena-

drukken, als axioma en principe. De eenvou-

dige uitdrukking ‗er bestaat maar één we-

reld‘ is geen objectieve conclusie. Het is per-

formatief: wij beslissen dat het voor ons zo 

is. We zullen hier trouw aan moeten zijn. 

Het gaat om het trekken van moeilijke con-

sequenties uit deze op zich simpele verkla-

ring.  

 Een eerste consequentie is de erkenning dat 

iedereen tot dezelfde wereld behoort als ik-

zelf: de Afrikaanse arbeider die ik zie in de 

keuken van het restaurant, de Marokkaan 

die ik een gat in de weg zie graven, de geslui-

erde vrouw die op kinderen past in het park. 

Dit gebeurt wanneer we het heersende idee 

van de wereld verenigd door objecten en te-

kens omkeren, door een eenheid te creëren 

van levende, handelende wezens, hier en nu. 

Deze mensen, die van mij verschillen op het 

gebied van taal, kleding, religie, eten, onder-

wijs, bestaan net zoals ik zelf besta. Doordat 

ze bestaan net als ikzelf, kan ik met hen dis-

cussiëren – en, zoals met wie dan ook, kan ik 

het met eens en oneens zijn over bepaalde 

zaken. Maar dan wel gebaseerd op de veron-

derstelling dat zij en ik in dezelfde wereld 

leven. 

Hier  aanbeland zal het bezwaar van het 

cultureel verschil worden geopperd – ‗onze‘ 

wereld bestaat uit mensen die ‗onze‘ waar-

den  onderschrijven -  democratie, respect 

voor vrouwen, mensenrechten. Diegenen 

wiens cultuur hier haaks op staat horen niet 

echt bij dezelfde wereld: als ze mee willen 

doen moeten ze onze waarden delen, 

‗integreren‘.  In de woorden van Sarkozy: 

―Als buitenlanders in Frankrijk willen blij-

ven, moeten ze van Frankrijk houden, an-

ders moeten ze vertrekken‘.  Maar door 

voorwaarden te stellen wordt er al afstand 

gedaan van het principe  van ‗één wereld 

van mannen en vrouwen‘. Mogelijk wordt er 

gezegd dat we rekening moeten houden met  

de wetten van het specifieke land. Zeker, 

maar een wet vormt geen voorwaarde om 

tot de wereld te kunnen behoren. Het is een-

voudigweg een voorlopige regel die geldt 

binnen een specifieke regio van de unieke 

wereld. En er wordt van niemand verwacht 

dat hij of zij van de wet houdt, ze moet en-

kel worden gehoorzaamd.  De unieke wereld 

van concrete mannen en vrouwen mag dan 

wetten kennen, wat het niet mag hebben 

zijn subjectieve of ‗culturele‘  voorwaarden 

voor het mogen bestaan in die wereld -  

m.a.w. verlangen dat je zo moet zijn als de 

anderen. Die ene wereld is bij uitstek de plek 

waar een ongelimiteerd aantal verschillen 
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bestaat. Filosofisch gesproken zijn vormen 

deze verschillen juist het bestaansprincipe 

voor die wereld, in plaats van dat ze twijfel 

op roepen over de eenheid ervan.      

Vervolgens rijst de vraag of er iets is dat de-

ze onbeperkte verschillen reguleert. Er mag 

dan slechts één wereld bestaan, maar bete-

kent dat dan dat het niets betekent dat je 

Frans bent, of een Marokkaan die in Frank-

rijk leeft, of als moslim leeft  in een land met 

christelijke tradities,? Of zouden we het 

voortbestaan van deze identiteiten als een 

obstakel moeten beschouwen? De meest een-

voudige definitie van ‗identiteit‘ is die van 

een aantal kenmerken en eigenschappen, 

waarmee het individu of groep zichzelf be-

schouwt als  zich ‗zelf‘. Maar wat is dit 

‗zelf‘? Het is hetgeen wat los van de kenmer-

kende eigenschappen van identiteit, min of 

meer onveranderlijk  blijft. Vervolgens is 

het mogelijk te stellen dat een identiteit het 

ensemble van eigenschappen vormt  die een 

onveranderlijkheid ondersteunen. Bijvoor-

beeld, de identiteit van een kunstenaar is 

datgene wat door de onveranderlijkheid van 

zijn of haar stijl kan worden herkend; homo-

seksuele identiteit bestaat uit al datgene wat 

nauw verbonden is met een mogelijk object 

van verlangen; de identiteit van een migran-

ten- gemeenschap in een land is hetgeen wat 

door lidmaatschap van de gemeenschap kan 

worden herkend: taal, gebaren, kleding, eet-

gewoonten etc. 

Wanneer identiteit op deze wijze door inva-

riabelen wordt gedefinieerd,  wordt identi-

teit op twee manieren gerelateerd aan ver-

schil: aan de ene kant is identiteit hetgeen 

wat verschilt van de rest; aan de andere 

kant, is het datgene wat niet anders wordt, 

het onveranderlijke.  De bevestiging van 

identiteit kent nog twee andere aspecten. De 

eerste vorm is negatief. Hierbij gaat het om 

het koppig vasthouden aan het feit dat ik de 

ander niet ben. Dit is vaak noodzakelijk, 

wanneer men wordt geconfronteerd met au-

toritaire eisen om te integreren. De Marok-

kaanse arbeider zal nadrukkelijk bevestigen 

dat zijn tradities en gebruiken anders zijn 

dan die van de Europese petit bourgeois; hij 

zal zelfs de kenmerken van zijn religieuze 

identiteit en gebruiken extra benadrukken. 

Bij het tweede aspect gaat het om de imma-

nente ontwikkeling van identiteit binnen 

een nieuwe situatie -  in navolging van 

Nietzsche‘s beroemde  devies, ‗wordt wat je 

bent‘.  De Marokkaanse arbeider zal geen 

afstand doen van hetgeen zijn individuele 

identiteit bepaalt, op sociaal gebied noch 

binnen het gezin; maar hij zal het allemaal 

geleidelijk aan, op een creatieve manier, 

aanpassen aan de plaats waar hij zich dan 

bevindt. Op deze manier zal hij uitvinden 

wat hij is – een Marokkaanse arbeider in Pa-

rijs -  niet door een innerlijke breuk, maar 

door een uitbreiding van zijn identiteit.  

De interne consequenties van dit axioma, ‗er 

is maar één wereld‘, zal tot uiting moeten 

komen in een politiek die zich inzet voor de 

consolidatie van datgene wat universeel is 

binnen deze identiteiten. Een voorbeeld -  

een locaal experiment -  zou een bijeenkomst 

kunnen zijn zoals onlangs in Parijs is geor-

ganiseerd waarbij zgn. illegale arbeiders en 

Franse burgers bijeenkwamen om de af-

schaffing van de rechtsvervolging, de inval-

len van politie  en de uitzettingen te eisen. 

Te eisen dat de aanwezigheid van migranten 

simpelweg moet worden erkend: dat nie-

mand illegaal is. Allemaal eisen die heel na-

tuurlijk zijn voor mensen die zich, op de ke-

per beschouwd, in eenzelfde existentiële si-

tuatie bevinden -  mensen van dezelfde we-

reld. 

 

 

Tijd en moed 
 

‗Met zo‘n rampspoed, wat rest je nog‘ wordt 

Corneille‘s Medea gevraagd door haar ver-

trouwelinge. ‗Mezelf! Mezelf zeg ik, en dat is 

genoeg‘, aldus haar antwoord. Waar Medea 

aan vast houdt is de moed om haar eigen lot 

te bepalen; en moed, zou ik willen suggere-

ren, de principiële deugd gelet op de desori-

ëntatie van onze tijd. Lacan stelt de kwestie 

ook aan de orde waar hij de analytische ge-

nezing van depressieve zwakte bespreekt: 

zou dit niet moeten uitlopen op grote dialec-

tische discussies over moed en rechtvaardig-
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heid, gebaseerd op het model van de dialo-

gen van Plato? In zijn beroemde ‗Dialoog 

over moed‘, antwoord generaal Laches die 

door Socrates wordt ondervraagd: ‗Moed is 

wanneer ik de vijand zie en op hem af ren en 

de strijd aanbind‘. Socrates is natuurlijk 

niet bepaald tevreden met het antwoord, en 

leest de generaal vriendelijk de les: ‗Het is 

een goed voorbeeld van moed, maar een 

voorbeeld is geen definitie‘.  Op het gevaar 

af dat ik dezelfde risico‘s loop als generaal 

Laches, zal ik mijn definitie geven. 

Allereerst  zou ik willen vasthouden aan de 

status van moed als zijnde een deugd -  dat 

wil zeggen, niet als aangeboren aanleg, maar 

als iets dat zichzelf vorm geeft, en wat jezelf 

in de praktijk vorm geeft. Moed is dan de 

deugd die zichzelf bewijst door vol te hou-

den tot in het onmogelijke.  Het gaat hierbij 

niet simpelweg om een tijdelijke ontmoeting 

met het onmogelijke: dat zou heroïsme zijn, 

geen moed. Heroïsme wordt altijd voorge-

steld als zijnde een houding in plaats van 

een deugd: als het moment waarop je oog in 

oog staat met het onmogelijke. De deugd 

van moed ontstaat door het onmogelijke vol 

te houden; tijd vormt haar ruwe materiaal. 

Wat moed vraagt is binnen een ander durée 

te opereren dan hetgeen door de wet van de 

wereld wordt opgelegd. Het punt waar we 

naar op zoek zijn moet één zijn die zich kan 

verbinden met een andere orde van tijd. De-

genen die zijn opgesloten binnen de tijdelijk-

heid zoals die voor ons door de dominante 

orde is bepaald, zullen altijd geneigd zijn te 

roepen, zoals zoveel  volgelingen van de So-

cialistische Partij hebben gedaan, ―Twaalf 

jaar Chirac, en nu moeten we wachten tot de 

volgende verkiezingen. Zeventien jaar; mis-

schien tweëenentwintig jaar; een heel leven!‘ 

In het beste geval worden ze depressief en 

raken ze gedesoriënteerd; in het slechtste 

geval worden het ratten. 

In veel opzichten bevinden we ons tegen-

woordig dichterbij de vragen van de 19e 

eeuw dan bij de revolutionaire geschiedenis 

van de 20ste eeuw. Een breed scala aan feno-

menen van de 19e eeuw verschijnen op-

nieuw: enorme armoedezones, toenemende 

ongelijkheid, een politiek die verdwijnt in de 

‖dienst van de goederen‖, het nihilisme van 

grote groepen  jongeren, de slaafsheid van 

een groot deel van de intelligentsia; het be-

lemmerde, belegerde experimentalisme van 

enkele groepen die wegen zoeken om de 

communistische hypothese  tot uiting te 

brengen…  Daarom is het ongetwijfeld zo 

dat, net als in de19e eeuw, niet de overwin-

ning  van de hypothese op het spel staat, 

maar de voorwaarden voor haar bestaan. In 

het  reactionaire intermezzo dat nu de over-

hand heeft, is het onze taak om door een 

combinatie van denkprocessen – altijd glo-

baal, of universeel van karakter -  en politie-

ke experimenten -  altijd lokaal of bijzonder, 

maar universeel overdraagbaar -  het be-

staan van de communistische hypothese te 

vernieuwen, in ons bewustzijn en in de prak-

tijk. 

 

 
Noten:  

 

1. Vertaling van: The Communist Hypothesis, NLR 

II 49, January-February 2008. Het betreft hier een 

bewerkte samenvatting van The Meaning of Sar-

kozy, Verso, London/New York, 2008. Onlangs is 

van Badiou het boek The Communist Hypothesis 

bij Verso verschenen. 

 

2. Vgl. mijn Logiques des Mondes, Paris 2006 voor 

een volledige uitwerking van het concept van 

‗transcendaliteiten‘ en haar functie van het orde-

nen van verscheidenheid binnen een wereld. 

3. Met ―dienst van de goederen‖, in het Frans ser-

vice  des biens, wordt verwezen naar een begrip 

van Lacan waarmee hij een politieke en sociale 

organisatie karakteriseert die functioneert op 

basis van vraag i.p.v. verlangen.  Lacan spreekt 

in Séminaire VII over de ―burgerlijke droom‖ 

om individueel comfort te verbinden met de 

―dienst van de goederen‖ (private goederen, fa-

miliegoederen, huiselijke goederen, goederen op 

het vlak van beroep of handel, de gemeenschap 

etc.). In dezelfde passage spreekt Lacan over de 

universele uitdijing van de dienst van de goe-

deren tot in zijn uiterste consequenties. Volgens 

Lacan impliceert deze ontwikkeling, deze bewe-

ging, een amputatie, een offer, een vorm van 

puritanisme in relatie tot het verlangen die zich 

historisch verankerd heeft. (Seminaire VII, pagi-

na 303). Noot geconstrueerd m.b.v. The Cam-

bridge Companion to Lacan (Jean Michel Raba-

te). 
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Zij-ingang (2) 
 

Dat we ons, sinds we deel uit maakten van de ‗beweging van ‗80‘ (nog niet volledig hebben 

aangepast, heeft onder andere te maken met het feit dat we nooit de illusie hebben gehad dat 

we met het politiek actief zijn dachten ons geld te kunnen verdienen. Een linkse maatschappe-

lijke carrière waarbij we zouden proberen verzet te organiseren leek en lijkt ons niet realistisch. 

Daarmee samenhangend  waren we ook te zeer bevreesd onze integriteit te verliezen. Maar wat 

heeft ons dit nu eigenlijk opgeleverd, behalve een goed gevoel?  Erg weinig, wat niet wil zeggen 

dat we de afgelopen 25 jaar  niet de nodige ervaringen hebben opgedaan, maar we zijn er echter 

(met anderen) niet in geslaagd om een  perspectief te ontwikkelen. Zo lijkt de situatie te zijn 

ontstaan dat ook wij weer langs de zijlijn staan en de ons onwelgevallige ontwikkelingen  

slechts kunnen becommentariëren. Hier hebben we echter geen vrede mee. 

 

Hiervoor bestaan meerdere redenen.  

Het is zeker niet voor het eerst dat enkele voormalige activisten schoon schip hebben willen 

maken, maar onlangs hebben enkelen het wel erg bont gemaakt. Tegen de trend in om het 

(voormalige) activisme ofwel op een buitengewoon smerige wijze  te gelde te maken (Paul 

Moussault), dan wel hiermee een (weliswaar gelukkig vooralsnog mislukte) politieke carrière 

vorm te geven (Wijnand Duyvendak), houden wij vast aan een gezamenlijke verwerking van 

opgedane ervaringen, deze te confronteren met ons leven nu en te blijven zoeken naar een per-

spectief. Hierbij hebben we nogal wat vragen. Vragen die we onderling bespreken en waar de 

keuze van de artikelen uit voort komen. Wellicht dat ons project ook anderen bemoedigt en 

stimuleert om niet terug te vallen in de illusie van partijpolitiek of een volledig geïndividuali-

seerd bestaan. De maatschappelijke verhoudingen zoals we die kenden, komen steeds meer in 

beweging – zij het in een richting die we 10 jaar geleden niet voor mogelijk hebben gehouden! 

Zo breken we ons al jaren het hoofd over hoe we de betekenis van het rechtse populisme moe-

ten duiden. Sinds 11-09-01 en het plotselinge overlijden van Wilhelmus  

Fortuyn lijken we in een andere wereld beland, zo ervaren vrienden met een andere huidskleur 

een aan apartheid grenzend racisme wat elke beschrijving tart. Het vijandsbeeld van ‗de‘ is-

lam , gestimuleerd door de politieke kaste, krijgen we middels de media onophoudelijk voorge-

schoteld, dit in omloop gebrachte gif mist z‘n werking niet. We hebben ten minste begrepen 

dat velen vergelijkbare ervaringen kennen. 

Waar we echter ook mee worstelen is dat we ons steeds meer realiseren dat we  nauwelijks zicht 

hebben op welke veranderingen er op sociaal terrein hebben plaatsgevonden, op dit moment 

plaatsvinden en inmiddels al weer zijn aangekondigd. Zo kennen en voelen we uiteraard de al-

maar toenemende werkdruk en de destructieve werking hiervan en weten we van mensen uit 

onze directe omgeving die gebukt gaan onder de arbeidsdwang van workfare en de verwoesting 

van talloze levens door steeds maar weer nieuwe bezuinigingen. Tot voor kort ondenkbare ver-

slechteringen in ons bestaan, die echter nog steeds volledig in het niet vallen vergeleken met de 

levensomstandigheden van mensen in andere werelddelen. Het weet hebben van de onvoorstel-

bare ellende elders op de wereld en de daarmee samenhangende problemen die we in onze direc-

te omgeving waarnemen, willen we niet wegpoetsen. Sterker nog, het gevaar is levensgroot dat 

we door onze keuzes aan de verkeerde kant belanden. Maar toch, zoals door Bergmann beschre-

ven, het karakteriseren van de situatie wereldwijd als een ‗sociale wereldoorlog‘ is ingrijpend, 

―…dit heeft voor ons een onzeker en broos bestaan tot gevolg wat maar moeilijk door consumptie en 

entertainment kan worden verbloemd…‖.  

 

Wat bezielt ons dan? Nieuwsgierigheid en zoeken naar openingen. We hebben tal van acties 

gevoerd, en, het moet gezegd, dat was zeker niet alleen kommer en kwel! We hebben daar veel  
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plezier in gehad, niet in de laatste plaats door grensverleggende ervaringen, en ook veel gewel-

dige mensen leren kennen. Daarnaast voelen we het inmiddels ook zeker als een verantwoorde-

lijkheid om verder te zoeken, proberen openingen te vinden. Niet alleen omdat we  

zelf, individueel, ook steeds meer in de verdrukking raken (wie niet?) en de noodzaak voelen 

daar iets tegenover te plaatsen, maar zeker ook als een verantwoordelijkheid naar mensen in 

onze directe omgeving die ten onder (dreigen te) gaan in. 

De keuze voor het referaat van Willi Bergmann is mede hierdoor ingegeven. Hij verbindt  ont-

wikkelingen uit de jaren ‗80 met tendensen waar we hier steeds minder over horen en zien (ook 

binnen links!): naast de link met de internationale verhoudingen de link met de sociale politiek 

die ons allen steeds harder treft. Maar zeker ook het belang van het verzet toentertijd door de 

directe verwijzing naar het proces , welke inmiddels al weer is afgesloten,  tegen een activist 

van de Revolutionäre Zellen , zien wij een invalshoek die ons veel meer aanspreekt dan de Mous-

sault/Duyvendak tendens. De ‗vluchtelingencampagne‘ van de RZ vormde immers niet alleen  

voor ons een grote bron van inspiratie, maar het doet ons natuurlijk ook deugd dat er nog al-

tijd activisten zijn van de generatie van onze ouders die niet de kop hebben laten hangen maar 

gemotiveerd blijven zoeken naar een perspectief. Dat enkele voormalige activisten van de Re-

volutionäre Zellen bereid zijn gebleken te spreken over hun ervaringen, in plaats van aan te ko-

men zetten met misplaatste spijtbetuigingen of hun collectieve ervaringen te gelde te maken 

voor privé-gewin, spreekt ons zeer aan. 

Naar ons idee belicht Bergmann een samenhang van ontwikkelingen zoals we die niet vaak 

meer lezen en die hopelijk verhelderend werkt. 

Volgens hem wordt het overschot aan mensen wat ontstaat binnen de modernisering  van de 

landbouw en leefgebieden die door de NAVO van de een op andere dag tot areas of vital interest  

werden benoemd, bestreden met het vijandsbeeld van islamisme als migratie. Het bestempelen 

van het islamisme als vijandsbeeld wordt in de VS en Duitsland door tal van wetenschappers 

ondersteund die deels zelfs deel uit maken van het militaire apparaat. (Hoe zit dit eigenlijk in 

Nederland?). Het heeft er alle schijn van dat dit vijandsbeeld functioneert als het nieuwe 

‗ongewenste element‘ zoals dat door Eberhard Jungfer werd beschreven in zijn opstel hande-

lend over de politiek tegen de Oostjoodse vluchtelingen gedurende het interbellum. De overeen-

komsten met de hedendaagse stigmatisering van het islamisme en de speciale behandeling door 

de staat  waarmee het vijandsbeeld wordt gevoed zijn frappant. 

Ondanks dat het bij de tekst gaat om een bewerking van een referaat en het dus geen door-

wrocht artikel betreft, willen we het toch onder de aandacht brengen. Het referaat is overigens 

zeker niet onomstreden. Ook binnen onze groep heeft het tot de nodige discussie geleid, zo zou 

de indruk kunnen ontstaan dat het hierbij gaat om de beschrijving van een quasi automatisch 

proces wat als een stoomwals op ons af komt en waaraan geen ontsnapping mogelijk lijkt. Dat 

lijkt ons toch niet de opzet van Bergmann.  Hij maakt, samen met een aantal andere grijs-

aards, niet voor niks deel uit van een groep mensen die reeds meer dan 40 jaar(sic!) op zoek is 

naar een revolutionair links perspectief en inmiddels een schat aan praktische ervaring en, 

daarmee samenhangende, theoretische inzichten hebben opgedaan die naar onze overtuiging 

van belang zijn om in te brengen in discussies en praktische initiatieven. 

In ieder geval vormt de in het referaat geformuleerde samenhang tussen de postdemocratie, de 

als ‗antiterrorisme‘ ingeklede strijd tegen de armoede en de met de metafoor van de als hydra 

betitelde vormen van verzet tegen het wereldwijde kapitalisme, belangrijke aspecten van de 

maatschappelijke totaliteit waar we ons meer in willen verdiepen. Dat  blijkt in dit nummer uit 

de recensie van het boek van Marcus Rediker en Peter Linebaugh, The Many-Headed Hydra en 

de uit de New Left Review  vertaalde artikelen van Ro Naastepad en Servaas Storm over Ne-

derland na Fortuyn en van Alain Badiou over het huidige Frankrijk onder Sarkozy. 
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Dreigingsscenario‘s en vijandsbeelden vor-

men wezenlijke elementen van een postde-

mocratische politiek. De meerderheid van de 

bevolking moeten binnen een veiligheidsdis-

positief worden geïntegreerd, waarbij niet 

meer in een maatschappelijke belangenafwe-

ging wordt voorzien – hoe gebrekkig deze in 

eerdere democratische samenlevingen naar 

westerse snit ook geweest moge zijn. 

 

In plaats daarvan groeit het aantal drei-

gingsscenario‘s: 

Dreiging van terrorisme, van energie-

schaarste, van klimaatverandering of nieu-

we migratiegolven. Het antiterrorisme 

vormt één van de media waarmee een nieuw 

type ―veiligheidsmaatschappij‖ ontstaat 

(het begrip ontleen ik aan Tobias Singelstein 

en Peer Stolle) (2). Niet eens meer de schijn 

van een maatschappelijke dynamiek, geen 

belangenafweging want Hartz IV (3) en lage 

lonen kunnen nooit met belangen in over-

eenstemming worden gebracht. In plaats 

daarvan risicomanagement en integratie 

van een meerderheid van de bevolking in 

een veiligheidsstrategie. Iedereen z´n eigen 

politieagent in het hoofd en de dwazen als 

bewakingsdienst of risicofactor. 

De nieuwe veiligheidspolitiek ontwikkelt 

zich op een wereldwijd terrein van sociale 

conflicten en tegelijk als een historische aan-

val en poging om greep te krijgen op de sub-

jecten binnen de context van een maat-

schappelijke omwenteling. Vanuit deze 

strijd kunnen de actuele veiligheidsstrate-

gieën en haar vijandverklaringen worden 

uitgelegd. Voor de metropolen hebben 

Detlef Hartmann en Gerald Geppert dit in 

het meest recente deel van de ―Materialien‖ 

beschreven - de druk om zich als subjecten  

bloot te geven wordt verhoogd, zwakke of 

onwillige subjecten worden uitgesloten en 

als risicofactor behandeld(4). 

 

Op wereldwijd niveau is er sprake van een 

analogie met dit veranderingsprogramma, 

alleen op een geheel ander niveau. Uit-

sluiting, loskoppeling, controle, vernieti-

ging. Op wereldschaal is sprake van een per-

manente wereldoorlog die wij, bewoners van 

de metropolen, hier ondanks al onze goede 

intenties steeds weer verdringen. We moeten 

haar wel verdringen omdat we anders als 

subjecten in de metropolen niet zouden kun-

nen overleven. Dit heeft voor ons een onze-

ker en broos bestaan tot gevolg, wat maar 

moeilijk door consumptie en entertainment 

kan worden verbloemd. Van binnen weten 

we immers dat in een foute maatschappij 

geen goed leven mogelijk is. 

 

Wat betekent antiterrorisme sinds 2001? 

 

Ik begin met een omschrijving van Heiner 

Busch en Norbert Pütter. Ze beschrijven 

drie ontwikkelingen sinds 9.11: 

 

· de internationale infrastructuur van 

controle 

· nieuwe oorlogen en militaire opera-

ties 

· ―ten derde wordt in een antiterroristi-

sche strijd een instrumentarium ont-

wikkeld die zich aan de gebruikelijke 

–

(1) 

~ 
Willi Bergmann 
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categorieën onttrekt. Het is geen oorlog, 

noch strafvervolging, noch bestrijding 

van gevaar, het verbindt militaire en 

politionele acties met die van geheime 

diensten, het staat buiten het rechtssys-

teem en maakt betrokkenen machteloos, 

het schakelt de publieke opinie en par-

lementen uit en combineert geheime 

uitvoerende praktijken met een breed 

repertoire aan sancties‖(5)  

 

Of we hier van een nieuwe vorm van perma-

nente uitzonderingstoestand moeten spreken 

laat ik aan rechtsfilosofen over. De meest 

recente voorstellen van de CDU over een 

veiligheidsraad wijzen in deze richting. Het 

opheffen van checks and balances, in plaats 

daarvan een permanente ―integrale bestrij-

ding‖, steeds nieuwe loten aan de stam van 

veiligheidsinstanties die hun eigen dyna-

miek ontwikkelen, task forces zonder elke 

vorm van controle. 

 

Ter illustratie een voorbeeld: sinds begin 

2006 bestaat hier in Treptow bij het BKA 

het GASIM (Gemeinsame Analyse- und 

Strategiezentrum illegale Migration). Hier 

neemt het BKA aan deel, de landelijke poli-

tie, de douane, de federale inlichtingendienst 

voor het buitenland, de federale binnenland-

se veiligheidsdienst, het Bundesamt für Mi-

gration und Flüchtlinge (vert: vgl. IND), 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de 

verschillende deelstaten. 

Taak van het GASIM is ―het verzamelen van 

alle beschikbare informatie op het gebied van 

illegale migratie, het bestuderen en analyseren 

daarvan, het opstellen van situatieschetsen, 

internationale samenwerking, de analyse van 

de samenhang van illegale migratie met alge-

mene en georganiseerde criminaliteit, illegale 

tewerkstelling en misbruik van sociale voorzie-

ningen, het initiëren en ondersteunen van ge-

rechtelijke vooronderzoeken alsook het opzetten 

en waarnemen van een early-warning- func-

tie‖ (6). 

 

Op Europees niveau heeft de veiligheidspoli-

tiek voor een belangrijk deel te maken met 

de controle van migratie- en vluchtelingen-

bewegingen. SIS, SIS II, VIS (Schengen In-

formatie Systeem, Visa Informatie Systeem) 

– controlesystemen waarmee in eerste in-

stantie buitenlanders worden geregistreerd, 

maar die zich ook zouden kunnen richten op 

de bevolking in de EU (7). Het AZR 

(Ausländerzentralregister)in Keulen als pro-

totype van een bijna volledige registratie, 

zal met SIS II op Europees niveau worden 

uitgebreid en van nieuwe plug-ins worden 

voorzien. Sinds februari 2008 ligt de nieuwe 

Border Package van de Europese Commissie 

klaar dat de komende vier jaar zal worden 

uitgevoerd: Frontex (8) zal tot een 

―Integrated Border Management System‖ 

worden uitgebreid wat wil zeggen dat de 

controle op migratie, de douane en veilig-

heidsinstanties onder een gezamenlijk com-

mando zullen worden gebracht. Hier worden 

nog de coördinatie en versterking van het 

grensbewakingssysteem EUROSUR en een 

immigratiebestand met biometrische regi-

stratie aan toegevoegd (9). 

 

Dits is niet het moment om de uitbreiding 

van de vluchtelingenpolitiek tot een interna-

tionaal migratieregime weer te geven - een 

proces dat hier in Europa met Schengen in 

1985 is begonnen en wat zich in de jaren 

daarop tot een supranationaal netwerk van 

agentschappen en organisaties heeft uitge-

breid (10). Het trans-atlantische antiterro-

risme heeft deze ontwikkelingen enorm ge-

stimuleerd. De Homeland Security van de 

Verenigde Staten, de Europese vluchtelin-

genbestrijding en het Britse antiterrorisme 

hebben elkaar wederzijds beïnvloed. Kern-

woorden: de Britse Terrorism Act in 2000, 

de Amerikaanse Patriot Act van 2003, ver-

volgens de Britse Prevention of Terrorism 

Bill van 2005, en hier tussendoor de Europe-

se Ministerraden in Tampere in 1999, in Se-

villa in 2002 enzovoort tot en met het Euro-

pese Arrestatiebevel. 

 

Tot zover voorlopig het thema antiterroris-

me. Wat is echter ―terreur‖? We hebben het 

hier nu niet over Al Qaeda. De antiterreur-

wetten lagen voor 9.11 al klaar. Er werd op 

een aanleiding gewacht om ze in te voeren. 
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De willekeurige en de op een gegeven ogen-

blik doelbewust geformuleerde definitie van 

het begrip ―terreur‖ lijkt mij belangrijk – 

―niet meer gerelateerd aan bepaalde handelin-

gen, maar aan een moreel element waarvan de 

definitie zeer breed is geformuleerd en de straf-

norm aan de destabilisering van de staat is ge-

koppeld - of aan de opzet daartoe‖(11). De re-

geringen stellen vast wie een terrorist is. Dit 

gaat bijvoorbeeld ook om ―gewelddadige ra-

dicalisering van jongeren in steden, die door 

terroristische groepen in toenemende mate als 

handlangers voor hun criminele doeleinden 

worden gebruikt‖ (aldus het Spaans voorzit-

terschap van de EU), of juist ook migranten 

die onder een algehele verdenking worden 

geplaatst terroristen te zijn. 

 

De politiek van de honger 
 

Ik kom uit een politieke stroming die al der-

tig jaar geleden het kapitaal niet als een ge-

geven, maar als een sociale verhouding heeft 

opgevat, als een kapitalistische waardevor-

mingsstrategie binnen een strijdverhouding. 

We hebben geprobeerd deze opvatting ook 

in de imperialismeanalyse – zo heette dit 

vroeger – te verwerken. Niet als een zich au-

tonoom ontwikkelend meerwaardevormend 

kapitaal en ook niet de strijd van de vol-

keren tegen de imperialistische hoofdvijand 

of zoiets. Ook de nationale bevrijding heeft 

ons niet geïnteresseerd, maar de andere 

kant, de wereldwijde sociale omwenteling 

van de jaren ´60 en ´70, het wegtrekken van 

de bevolking van de derde wereld van het 

platteland naar de steden en de grenzen 

over, hun aanspraken op consumptie en op 

een beter leven, de ―revolution of expectati-

ons‖ (12).  

Deze omwenteling is wat ik sociale beweging 

noem. De aanspraken en verwachtingen van 

mensen binnen deze sociale bewegingen ste-

gen boven het aanbod van een versnelde ka-

pitalistische ontwikkeling uit. De mensen 

die naar de steden troken deden dat niet om-

wille van de Groene Revolutie of de ontwik-

kelingsplannen van de Wereldbank in het 

tijdperk McNamara. Ze wilden brood, elek-

triciteit, een televisie, een koelkast en een 

toekomst voor hun kinderen. Ze waren in 

eerste instantie consumenten en geen lage-

lonen-arbeiders.. Deze mensen, zo zagen de 

ontwikkelingsstrategen het, aten de ontwik-

keling op! 

Men zou de bevolking dus moeten indam-

men en hun mentaliteit veranderen voordat 

ze überhaupt voor ―de ontwikkeling‖ in 

aanmerking zouden kunnen komen. Het 

ontwikkelingsperspectief concentreerde zich 

op de opkomende Aziatische staten rondom 

Vietnam en in de rest van de wereld ontwik-

kelde zich een soort staat van beleg. Belege-

ring van bewegingen in de slums, regionale 

hongerzones, verhindering van migratie. 

Volgens mij is het voor de discussie nu van 

belang dat er toen, medio jaren ´70, twee 

mechanismen waren waarmee de omschake-

ling van een ontwikkelingsperspectief naar 

een belegering van het sociale werd geënsce-

neerd: de energiecrisis en de voedselcrisis. 

Toen een door de Amerikaanse regering be-

wust geënsceneerde schaarste op de wereld-

voedselmarkt. Men sprak in de eerste helft 

van de jaren ´70 over ―Food Power‖, en het 

voedselwapen in handen van de USA. Ener-

giecrisis en voedselcrisis - net zoals dit jaar. 

We weten sinds de NACLA-publicatie over 

de Amerikaanse graanstrategie, in 1975, dat 

honger als noodlot en als natuurramp allang 

niet meer bestaat. Maar er bestaat een poli-

tiek van honger, honger als laissez faire, 

honger als triage (13). Honger echter ook als 

voorwaarde voor de Food for Work-

programma´s overal ter wereld: wie niet 

werkt zal ook niet eten. 

 

De huidige door de media gecoverde honger-

ramp werd al maanden geleden voorspeld en 

nu ze daadwerkelijk is uitgebroken, worden 

er grootscheepse internationale vergaderin-

gen en conferenties georganiseerd, om 500 

miljoen dollar in te zamelen. Net zoveel als 

drie dagen oorlog in Irak kost of 1/100 deel 

van de jaarlijkse landbouwsubsidies van de 

EU. En omdat we het nu toch over dit the-

ma hebben: wie Mike Davis´ boek ―De ge-

boorte van de derde wereld‖ heeft gelezen weet 

dat het ook in de 19e eeuw al niet anders 
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was: nooit was de export van graan bijvoor-

beeld zo groot als in het hongerjaar 1877, 

toen er in enkele regio´s meer dan 1/3 deel 

van de bevolking van de honger omkwam 

(14). Honger lijkt een vraagstuk van de 

markt, van koopkracht, van de beurzen van 

Chicago - maar de graanprijs en de energie-

prijs vormen sinds mensenheugenis een 

weerspiegeling van de wereldwijde imperia-

listische crisispolitiek, van het manipuleren, 

of het uitsluiten en beteugelen van mensen. 

 

Vanuit de optiek van het wereldwijde kapi-

taal zijn er teveel mensen op de wereld. Zelfs 

in de beste tijden van McNamara, toen de 

Wereldbank nog dacht dat ze de hele wereld 

kon kapitaliseren en de bevolking van de 

derde wereld aan het werk kon zetten, wist 

men dat enkele honderden miljoenen men-

sen – lees landlozen en kleine boeren – ge-

heel overbodig waren voor deze ontwikke-

ling (15). Het idee van ontwikkeling was al-

tijd verbonden met de decimering van de 

bevolking. Het werd beter geacht de guerril-

lastrijder in de baarmoeder te doden dan in 

de bergen. Om oorlogen en natuurrampen 

hun werk te laten doen. Deze verhulde we-

tenschap doordrenkt sindsdien elke strategi-

sche discussie over de Noord-Zuid- relaties. 

Het vraagstuk spitst zich echter in het tijd-

perk van het wereldwijde kapitalisme op 

extreme wijze toe. 

 

Teveel mensen? 
 

Ik zou hier uitvoerig Samir Amin willen ci-

teren (16), de grote Afrikaanse ontwikke-

lingstheoreticus, want wat hij zegt raakt de 

kern, het cruciale probleem en het strijdter-

rein van de komende decennia: het kapitalis-

me en het imperialisme dragen genocide met 

zich mee als ze niet worden tegen gehouden. 

 

―Als we de landbouwproductie eens vanuit een 

wereldwijd perspectief bekijken, kunnen we 

concluderen dat er wereldwijd altijd nog meer 

dan drie miljard mensen, dus de helft van de 

wereldbevolking, in boerensamenlevingen en 

van  de landbouw leven. Hoe ziet het ontwik-

klingsconcept van de Wereldhandelsorganisa-

tie (WTO) er voor de toekomstige landbouw 

uit? 

Het is gebaseerd op het idee dat de landbouw 

alleen volgens de naar maximale winst streven-

de kapitalistische productie zou moeten worden 

georganiseerd. Dit betekent dat, wanneer dit 

concept wereldwijd zou worden gevolgd, voor 

het produceren van dezelfde opbrengst in plaats 

van 3 miljard mensen, nog slechts 50 miljoen 

boeren nodig zouden zijn. Hiervoor in de 

plaats zou, overeenkomend met de belangen 

van de voorstanders van zo´n systeem, een zeer 

winstgevende, transnationale agribusiness ont-

staan. 

Op de vraag naar wat er met de mensen gebeurt 

die vervolgens niet meer op het platteland kun-

nen overleven, met de ―rest‖ van drie miljard 

mensen, de helft van de wereldbevolking dus, 

bestaat geen antwoord. Moeten ze bijvoorbeeld 

naar de stad migreren? Nu is al overduidelijk 

dat als gevolg van deze landbouw, steden zijn 

ontstaan met enorme slums, zoals Bombay, 

Mexico City en talloze andere steden. Maar dit 

is, gelet op wat ons te wachten staat, als de 

voorstellen van de WTO worden aangenomen, 

pas het begin. 

Het forceren van een kapitalisering van de 

landbouw zal namelijk niets anders dan een 

sociale genocide op de helft van de mensheid tot 

gevolg hebben. Voor hen zou geen plaats meer 

zijn. Sterker nog: vanuit de exclusieve logica 

van de economische rationaliteit en financiële 

efficiency,y zouden ze niet alleen inefficiënt, 

maar geheel overbodig zijn. Volgens de kapita-

listische logica moeten ze worden weggevaagd.‖ 

 

Zeker is dat de kapitalisering van de land-

bouw en de klimaatverandering ertoe zullen 

leiden dat miljoenen mensen zullen worden 

uitgestoten en verdreven. Wanneer de mi-

gratieroutes zijn geblokkeerd, zal dit leiden 

tot een concentratie van mensen onder pre-

caire omstandigheden die doen denken aan 

het bestaan in kampen. Mike Davis heeft dit 

als ―urbanisering in situ‖ omschreven, een 

proces dat plaatsvindt naast de groei van de 

al bestaande steden (17). Daarbij kan de 

tendens worden waargenomen dat deze con-

glomeraten vervolgens met hekwerken en 
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muren worden omringd en aan hun lot wor-

den overgelaten. Het zijn de plaatsen voor 

wereldvoedselprogramma´s en incidentele 

militaire interventies, plaatsen van veldon-

derzoek en governance-studies - hier kom ik 

op terug. 

Niet alleen de kapitalisering van de land-

bouw is oorzaak voor de verdrijving en de 

containment van de bevolking van de derde 

wereld. Een andere reden is de aanspraak op 

nog meer territoria als ―areas of vital inte-

rest‖ – dus gebieden waar olie en grondstof-

fen worden gewonnen, bio-reservaten of re-

gio´s van strategische betekenis waaruit de 

mensen d.m.v. het ensceneren van stam-

menconflicten, honger of door militaire in-

terventies worden verdreven. Vluchtelingen-

kampen en op andere wijze leeg gemaakte 

en opgewaardeerde gebieden, staan op veel 

plaatsen te boek als het resultaat van gewa-

pende bevrijdingsbewegingen en als outcome 

van oorlogen tussen warlords.  

Is er sprake van 10 miljoen vluchtelingen, 

zoals door het UNHCR wordt opgegeven, of 

100 miljoen? Dat is een kwestie van defini-

tie, of de binnenlandse vluchtelingen mee 

worden geteld of niet. 

―Door de grote ontwikkelingsprojecten – het 

bouwen van stuwdammen, industriële centra of 

plantages – raken elk jaar tussen de 5 en 15 

miljoen mensen ontheemd. De verdrijving ten 

gevolge van milieuproblemen is qua schaal nog 

veel spectaculairder – het Zentrum für Ka-

tastrophenforschung noemt voor 2006 een aan-

tal van 145 miljoen slachtoffers… Er mag 

worden verondersteld dat het aantal verdreven 

mensen vanwege de grote ontwikkelingspro-

jecten en natuurrampen vijf tot zes maal hoger 

ligt dan het aantal slachtoffers van politieke 

conflicten. In totaal zouden er wel tussen de 

100 en 200 miljoen mensen van verdrijving het 

slachtoffer kunnen zijn‖ (18). 

 

Maar hoe zit het met de arbeid? 
 

Ik heb het er over gehad hoe hele regio‘s 

a.h.w. worden ―opgewaardeerd‖. Waarde 

wordt in een imperialistische context gege-

nereerd door het toeschrijven ervan: op-

waardering, omwaardering – door specula-

tieve processen die natuurlijk nauw samen-

hangen met de stand van de sociale strijd. 

A.h.v. de energie- en levensmiddelenprijzen 

kan dit goed geïllustreerd worden. Maar hoe 

zit het met de arbeid? Zonder arbeid en 

meerarbeid geen kapitalisme. Ook in de glo-

bale context blijft dat zo. Maar globaal be-

tekent nog altijd ongelijktijdig: zones van 

creatieve produktiviteit met de hoogste 

waarde-toevoeging, zones van seriële we-
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reldmarktarbeid, armoederegio‘s. De taylo-

ristisch georganiseerde wereldmarktarbeid 

heeft zich de afgelopen jaren in China gecon-

centreerd, onder door de staat gegarandeer-

de verhoudingen. Het betekent de uitbrei-

ding van armoedezones in andere delen van 

de wereld. M.a.w. de sociale strijd van de 

landarbeiders in China (19) zal de overle-

vingskansen in andere delen van de wereld 

verbeteren.  

 

En dan nog dit: in het algemeen wordt er 

van uit gegaan dat het arbeidsvolume in het 

netwerk van de Global Cities is toegenomen 

en verder zal toenemen – als combinatie van 

productieve creativiteit en high-tech ener-

zijds, met smerige arbeid en ―high touch‖ 

anderzijds. Aan de andere kant echter staat 

de seriële wereldmarktproductie op de drem-

pel van een over-accumulatie. De stijging 

van de energie- en levensmiddelenprijzen 

zijn in dit verband een belangrijke indicatie. 

En de veel beklaagde productiviteit van de 

armen in de sloppenwijken draagt nauwe-

lijks merkbaar bij aan de wereldwijde waar-

deproductie.  

 

Als we het globale imperialisme als terrein 

van een wereldwijde conflictualiteit willen 

opvatten, zijn arbeid en waardeproductie 

nog steeds belangrijk. Ze staan echter niet 

centraal in een analyse die uitgaat van de 

werkelijke sociale strijd zelf. Nieuwe opvat-

tingen van anti-imperialisme zullen zich uit 

deze strijd ontwikkelen. Voorlopig is het in 

deze zin zeker juist om het overleven van 

alle mensen absoluut centraal te stellen.  

 

Het wereldwijde kapitalisme is in tegen-

spraak met de wil tot overleven van 1/3 van 

de wereldbevolking. Dat is de kern van mijn 

betoog vanavond. Elk anti-imperialistisch 

debat dat het overleven van de perifere, uit-

gesloten bevolkingen niet tot speerpunt 

maakt, wordt medeplichtig aan de sociale 

genocide waarover Samir Amin gesproken 

heeft. De belangrijkste sociale bewegingen 

tegen de genocide zijn de migratiebewegin-

gen.  

 

Oorlog in de steden:  

nieuws uit Irak 
 

Migratie, kampen, oorlog tegen de arme be-

volkingen. Wat heeft dat met anti-

terrorisme te maken? Nogmaals: het gaat 

hier niet om Al Qaeda of de Moslimbroeders 

die hun oorlog tegen het imperialistische 

westen voeren om zich t.o.v. de armen als 

alternatieve orde en uitbuitersklasse te pre-

senteren. In zekere zin zijn Al Qaeda en Ha-

mas een medium waarmee de anti-terreur-

oorlog zich tegen de armen richt. Misschien 

wordt duidelijk wat ik bedoel als ik het over 

de verandering van de oorlogsvoering in het 

Midden Oosten heb.  

 

Ik kan beginnen te vertellen dat de NAVO 

sinds 1999 een nieuw strategisch doel heeft 

die boven de verdediging van de lidstaten 

uitstijgt en gericht is op de verdediging van 

wereldwijde strategische belangen (20). Het 

is al bijna 10 jaar geleden dat Kosovo de 

eerste proeftuin was voor deze nieuwe doc-

trine. In de eerste plaats ging het toen om 

het indammen van vluchtelingenbewegin-

gen (21). Om ervoor te zorgen dat er geen 

misverstanden ontstaan t.a.v. veronderstel-

de ‗kwade‘ Amerikaanse en ‗goede‘ Duitse 

bedoelingen, citeer ik ter illustratie van de 

NAVO-doctrine geen Amerikaans docu-

ment, maar de toenmalige minister van de-

fensie Struck, die de Europese belangen in 

2004 als volgt onder woorden bracht:  

 

―… de bescherming tegen het internationale 

terrorisme of het inperken van de gevolgen 

van destabiliserende conflicten in Europese 

buurlanden. Daarbij hoort ook de bescher-

ming tegen illegale migratie en georganiseer-

de misdaad alsook het veiligstellen van de 

energie- en grondstoffentoevoer. Dat zijn 

legitieme gezamenlijke belangen, die gemen-

schappelijk internationaal handelen van de 

Europese staten kunnen vereisen‖ (22).  

 

Gemeten aan de vooroorlogse plannen van 

de regering Bush (23) kan men zeggen dat 

de oorlog in Irak mislukt is. Het plan van de 
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neo-conservatieven was een ―regime-

change‖ als model voor het gehele Midden 

oosten. Maar is die oorlog werkelijk op een 

fiasco uitgelopen? Tijdens het verloop van 

de oorlog ontwikkelde zich een nieuwe stra-

tegie die in zekere zin teruggrijpt op de erva-

ringen van de ―low intensity conflicts‖ opge-

daan t.t.v. de regering Reagan in Midden 

Amerika (24). Er wordt echter m.n. geput 

uit ervaringen opgedaan door het Israëlische 

leger in de Gazastrook. ―Containment‖ van 

de bevolking, het insluiten met muren en 

prikkeldraad, strafexpedities en zo nu en 

dan een gerichte aanval. De ―slum cities‖ 

zijn zo onderhand tot ―centraal slagveld van 

de toekomst‖ geworden (25).  

 

Het gaat in Irak dus helemaal niet meer per 

sé om het in het zadel helpen van een nieuw 

regime – in ieder geval is er geen haast bij – 

maar om een nieuwe vorm van militaire 

controle op de lange termijn, een nieuwe mi-

litaire vorm van conflict- en risicomanage-

ment en natuurlijk ook de controle over de 

olie en de olieprijzen (26). Ondertussen 

wordt de oorlog verregaand geprivatiseerd: 

40% van de oorlogsuitgaven vloeien naar 

Blackwater en andere particuliere militaire 

dienstverleners (27). Nog interessanter lijkt 

me dat de oorlog inmiddels als een sociale 

oorlog verwetenschappelijkt wordt. De 

counterinsurgency baseerde zich op het 

handboek van een oude generaal. De sociale 

oorlog is een wetenschappelijk programma 

bestaande uit ―governance‖, ―embedded‖ 

cultureel antropologen en begeleidende veld-

studies. Het gaat om een nieuwe vorm van 

militaire politisering – governance i.p.v. de-

mocratie. Het omschakelen naar een nieuwe 

vorm van oorlogsvoering werd duidelijk met 

de aanstelling van generaal Petraeus. 

Petraeus is niet alleen afgestudeerd aan 

West Point. Hij was ook assistent-professor 

politicologie in Princeton. Zijn staf bestaat 

uit een groep academisch en politicologisch 

geschoolde officieren (28). Inmiddels bepaalt 

deze militaire staf de politieke strategie voor 

Irak. Het zijn niet meer de denktanks van 

de neo-conservatieven die de politiek bepa-

len. Dat doen de militairen inmiddels zelf. 

Deze verandering wordt ook duidelijk aan 

de hand van het voorbeeld van de RAND-

Corporation (29). Deze houdt zich al lang 

niet meer bezig met een nucleaire vernieti-

gingsslag, maar met gezondheids- en bevol-

kingspolitiek, stedenbouw, criminaliteitsrisi-

co‘s en ―militarized operations on urban ter-

rain‖. Oorlog is vandaag de dag – in Irak 

maar ook in Afghanistan – ―gewapend soci-

aal werk‖, opstandbestrijding waarbij de 

bevolking in het middelpunt staat.  

 

―Etnologen aan het front‖ (30) – De deelna-

me van etnologen aan de oorlog wordt sinds 

september 2007 aanzienlijk uitgebreid en 

―ingebed‖ op brigade- en divisieniveau. Om 

―maatregelen die recht doen aan de cultuur‖ 

in het betreffende strijdgebied te kunnen 

nemen. Zoiets noemt men een HTS-

progranna: ―Human Terrain Systems‖. De-

ze gang van zaken is bekend geworden na 

een controverse tijdens de jaarvergadering 

van de American Athropological Associati-

on. 

 

Een dergelijke controverse hier in Berlijn 

laat nog op zich wachten. Ruim een jaar ge-

leden heeft hier SFB700 het licht gezien 

(31). Hieraan nemen meer dan 50 weten-

schappers deel die zich bezighouden met het 

thema: ―Governance in gebieden met be-

grensde statelijkheid: nieuwe regeringsvor-

men‖. Nieuwe regeringsvormen betekent: 

militair bestuur. I.s.m. het ministerie voor 

economische samenwerking en ontwikkeling 

werd onder meer veldonderzoek in Afghanis-

tan uitgevoerd. De probleemstellingen gaan 

ervan uit dat mislukte staten een permanen-

te aanwezigheid van ―externe actoren‖ be-

hoeven. M.a.w. militaire bezetting om de 

bevolking te pacificeren (32).  

 

Anti-terrorisme tegen migratie 
 

Keren we trug naar migratie: 1999 was het 

crisisjaar van de vluchtelingen waarin de 

oorlog tegen de vluchtelingen in Joegoslavië 

gedeeltelijk samenviel met het Europese 

―Actieplan voor Irak‖ (33). Dit actieplan 
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werd uiteindelijk door de oorlogspolitiek 

van de VS achterhaald. Sindsdien is niet al-

leen het Midden Oosten, maar zijn het hele 

Middenlandse Zee-gebied en Noord Afrika 

gemilitariseerde en tendentieel ook door 

―externe actoren‖ te exploiteren gebieden. 

Noord Afrika staat als veiligheidsbedreigen-

de regio in het middelpunt van de Europese 

belangstelling. Tegen 2025 zal volgens VN-

schattingen 2/3 van de landbouwgrond in 

Afrika verdwenen zijn.  

 

―De afgrendeling van de zuidgrenzen van de 

Maghreb is niet alleen in het belang van de 

Europese migratiepolitici, maar ook van de 

Amerikaanse terrorismebestrijders. Scherpe-

re grenscontroles in de Sahara, luchtruimbe-

waking en technische hulp door mobiele 

Amerikaanse militaire teams, zijn de Noord-

Afrikaanse dimensie van de internationale 

―oorlog tegen het terrorisme‖ … Het is ech-

ter ook in het belang van het tegengaan van 

de illegale migratie. Zo wordt er openlijk op 

NAVO-vergaderingen over gesproken (34)”.  

 

Helmut Dietrich heeft 3 jaar geleden onder-

zoek gedaan naar ―de Middellandse Zee als 

nieuwe intimidatie-regio‖ en daarbij gewe-

zen op de verandering van vijandsbeelden 

(35). Eerst was het nog de georganiseerde 

misdaad die in 1997 het vijandsbeeld m.b.t. 

migratieprocessen, o.a. uit Irak, belichaam-

de. De toenmalige minister van binnenland-

se zaken Kanther sprak i.v.m. de aankomst 

van grote vluchtelingenschepen over 

―crimineel georganiseerde illegale migratie-

bewegingen.‖ Toen de oversteek van de 

Middellandse Zee zich in toenemende mate 

naar kleinere boten verplaatste, wat zoals 

bekend duizenden mensen met hun leven 

hebben moesten betalen, richtte de activi-

teit zich steeds meer op het tegenhouden 

van migranten in Afrika zelf en het bijeen-

brengen in zgn. ―begroetingskampen‖ (deze 

betiteling van Schilly zal men niet snel verg-

eten!). Na de aanslagen in Casablanca 2003 

en Madrid 2004 kreeg de militarisering van 

het westelijke deel van de Middellandse Zee 

een anti-terroristische lading. De Boat-people 

werden deel van een ―islamitisch‖ dreigings-

scenario en de EU stelde steeds meer in het 

werk om Noord Afrika en de Sahel een anti-

terroristische veiligheidspolitiek op te drin-

gen: het oprichten van opvangkampen, uit-

wijzen van migranten naar de woestijn en 

militaire samenwerking. De IOM is ook be-

trokken. Ze zorgt voor de (militaire) uitrus-

ting van de grenscontrole tussen de Sahel-

landen. Het Actieplan Irak werd in 2002 op-

gevolgd door het  Actieplan Marokko (36). 

Minstens zo belangrijk waren de bilaterale 

verdragen tussen Duitsland en Tunesië in 

2003, Italië en Libië 2004 en Frankrijk en 

Algerije 2005. Richting Libië was tot enkele 

jaren terug een ongehinderde immigratie 

vanuit Afrika mogelijk. Sinds de toenade-

ring tot het westen bepalen omheiningen, 

het inperken van de bewegingsruimte, regi-

stratie en deportatie echter het beeld. Inves-

teringen worden gekoppeld aan toezeggin-

gen omtrent veiligheidsmaatregelen. Een 

nieuwe geografie, gekenmerkt door verbo-

den gebieden, beschermde investeringszones 

en ―areas of vital interest‖ (olie, fosfaten 

(37)) bepaalt het land, sinds het niet meer 

tot de ―schurkenstaten‖ wordt gerekend.  

 

De cirkel sluit zich. Ik heb gesproken over 

de revolte van de bevolking in de 3e wereld 

en hun definiëring als overtolligen. Ik heb 

over migratie als uitbraak uit deze misère 

gesproken. Ik heb laten zien hoe nieuwe mi-

litaire strategieën deze overtolligen als mik-

punt hebben en hoe behulpzaam de weten-

schap hierbij is. Ik heb verteld hoe het ver-

mengen van islam en migratie leidt tot de 

constructie van een nieuw vijandsbeeld dat 

de vluchtelingen stigmatiseert en ze tot 

staatsvijanden maakt. De grensoverschrij-

ding wordt tot een vijandige, bijna terroris-

tische daad. Eind 19e eeuw noemde Bis-

marck de Oost-Joden ―het ongewenste ele-

ment‖, als zijnde een element dat de staat 

destabiliseert. Stigmatisering en speciale be-

handeling door de staat zijn altijd het fun-

dament van racistische vijandsbeelden ge-

weest (38). De scheiding tussen gewenst en 

ongewenst, de uitsluiting van tot overtollig 

verklaarde mensen wordt tot de belangrijk-

ste functie van de migratiepolitiek (39). De 



 

30 

Europese ―Verklaring van Berlijn‖ van 2007 

noemt terroristen, georganiseerde misdaad en 

illegale migranten in één adem als vijanden 

van de vrije orde. Het anti-terrorisme dient 

tot rechtvaardiging van een politiek die men-

sen de woestijn instuurt en laat verdrinken. De 

Straat van Gibraltar is momenteel het groot-

ste massagraf in de na-oorlogse Europese ge-

schiedenis.  

 

Een nieuwe hydra? 
 

Ontbreekt er nog iets? Ja natuurlijk, eigenlijk 

het allerbelangrijkste deel. Het deel dat altijd 

te kort gedaan wordt. De ongewensten zijn 

immers niet alleen vijanden van de regeringen 

en slachtoffer van de uitsluiting, maar ook 

subjecten in opstand. Een meertalig, mobiel en 

wereldwijs volk dat in een nieuwe wereld op-

staat (40). Dwars door alle continenten en on-

danks alle migratiesystemen (41) treden de ar-

moedezones in de 3e wereld in verbinding met 

LA, Bombay, Rio, Parijs, Moskou, Berlijn. Er 

ontstaat een nieuw cosmopolitisme van onder-

af, een nieuwe subjectiviteit in de strijd tegen 

de wereldwijde kapitalistische ordening. Het 

panorama van het verzet doet in meerdere op-

zichten denken aan de transatlantische mobili-

teit in de 17e en 18e eeuw, die door Linebaugh 

en Rediker als veelkoppige hydra is beschre-

ven (42). Dit boek is niet alleen lezenswaardig 

en goed te lezen. Het komt op mij paradigma-

tisch over. Op dezelfde manier, net zo beschrij-

vend en empatisch, zouden we ons een begrip 

van het veelvoudige verzet tegen het dodelijke 

imperialisme kunnen toe-eigenen. 

―Als de verzetsacties en offensieve handelingen 

(van onderaf), die ieder uur van de dag ergens 

op deze aarde plaatsvinden, in de media net zo 

uitvoerig belicht zouden worden als de kapitalisti-

sche concentratie-bewegingen en de beursactivitei-

ten in de grote financiële Cities, dan zou de om-

vang van de strijd een ieder duidelijk voor ogen 

staan‖(43). Deze strijd is desperaat en ten dele 

tegenstrijdig. Deels ook vertwijfelt en regres-

sief. Maar in de strijd tegen het wereldwijde 

imperialisme zullen zich nieuwe verbindingen 

vormen tussen de koppen van de hydra. Een 

alternatieve wereld van het verzet, waarin 

geen mens meer overbodig of ongewenst hoeft 

te zijn.  
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In zijn boek ―La Production de l'Espace‖ zette de Franse filosoof en voormalig Situationist 

Henri Lefebvre het idee dat iedere samenleving zijn eigen ruimte produceert vierkant op de 

politieke agenda. Met de Situationisten, en in het bijzonder Guy Debord, was Lefebvre de 

overtuiging toegedaan dat de stad (een focus van hun aandacht) het product is van sociale 

relaties. In deze op zichzelf eenvoudige stelling ligt echter veel besloten. Indien het product 

van sociale relaties, ligt de productie van ruimte, of zo men wil van de stad, besloten in het 

handelen van subjecten, en is deze hiermee ook politiek. En meer dan een theorie over de pro-

ductie van ruimte, lag Lefebvre zijn interesse bij de sociale strijd die er over ruimte wordt ge-

voerd, welke ruimten er worden geproduceerd, hoe ruimtelijke relaties vorm worden gegeven, 

en hoe deze samenhangen met de kapitalistische productiewijze. Onder een kapitalistische 

logica bijvoorbeeld is ruimte opgedeeld in percelen welke doorgaans het bezit zijn van ie-

mand, welke een wezenlijk onderscheidt is met het betekenis geven aan geografische ruimte 

in de Middeleeuwen. Marxistische geografen als David Harvey en Mike Davis, beïnvloed door 

Lefebvre, hebben de aandacht gevestigd op de relatie tussen neo-liberale regimes en de pro-

ductie van ongelijke geografische ontwikkeling en sloppenwijken.  

 

Geopolitiek is echter niet alleen deel van grote projecten, maar ook van het dagelijkse hande-

len. In de Situationistische praktijken van detournement, een sociale praktijk waarin opnieuw 

betekenis wordt gegeven, betekenissen die antagonistisch zijn aan de originele betekenis. Kra-

ken als een sociale praktijk, waarin de geprivatiseerde en geprivilegieerde percelen in de stad 

onderdeel worden van nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid en andere vormen van le-

ven is een mooi voorbeeld van detournement. Tevens zien we hiermee dat in de actie van de-

tournement de geografische ruimte wordt getransformeerd: de ruimte van het belastingkan-

toor op het Buitenom in Den Haag en die van de Blauwe Aanslag lijken alleen nog maar op 

elkaar voor een voorbijganger die een vluchtige blik naar rechts werpt. Waar de een deel uit-

maakte van een verwaringseconomie, maakte de ander deel uit van een sociale praktijk waar-

in relaties politiek gedefinieerd werden.  

 

De strijd om de stad stond in de jaren zeventig en tachtig midden in de publieke belang-

stelling. Al was het alleen maar vanwege de krakersrellen, die van de beeldbuis afspatten. 

Maar achter het spektakel van de rellen was er sprake van een sociale strijd over het ontwerp 

van de stad: als geprivatiseerde percelen voor het verwerven van speculantenkapitaal, de stad 

als geprivilegieerd domein voor de (nieuwe rijken), of de stad, als gemeenschappelijke ruimte, 

welke vorm krijgt in het creëren van nieuwe vormen van woon en leef gemeenschappelijk-

heid. Het ontrekken van die strijd aan het oog (van de camera) was, zo kan men stellen, ook 

deel van de politieke strijd die toen plaats vond. 

 

Het artikel ‗de strijd voor een stad op mensenmaat in Gent‘ verhaalt de geschiedenis van deze 

strijd om de organisatie van de stad, een organisatie van het leven, in deze stad in het westen 

van Vlaanderen. Centraal staat de strijd tussen de zogenaamde stadsvernieuwing uit die peri-

ode, welke draaide om de kapitalisering van de binnenstad, welke plaats vond via het op-

nieuw ontwerpen en betekenis geven van die binnenstad als historisch centrum, als toeristen-

stad en open lucht museum, versus de stad waar jongeren en ouderen alternatieve leef- en 

woonvormen ontwikkelde, vormen die vaak, en ten onrechte, in termen van ‗behoud‘ gefor-

muleerd werden, daar waar het eerder ging om de ontwikkeling van nieuwe sociale relaties 

(leefvormen), met bijpassende woonvormen. De strijd, toentertijd, vanuit die nieuwe vormen, 

Zij-ingang (3) 
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werd gestreden door het Pandinistische Verblijfingsfront, een creatieve woordspeling op het 

Sandinistisch Bevrijdingsfront, welke ik 1979 een revolutie bewerkstelligde in het Midden-

Amerikaanse Nicaragua, en velen inspireerde.  

 

In zijn artikel ‗ Door muren gaan‘ geeft de auteur Eyal Weizman een adembenemende analyse 

van de manier waarop microtactisch handelen van het Israelische leger ruimtelijk is doordacht, 

op ontluisterende wijze geïnspireerd door de kritische filosofen Gilles Deleuze en Felix Guatta-

ri. Adembenemend is het stuk door de vlijmscherpe analyse van de vernietiging van de be-

staande stadstructuren in Palestijnse gebieden als zijnde een rationele, ruimtelijk doordachte 

operatie. Ontluisterend is de wijze waarop Deleuze en Guattari, filosofen van de oppositie, op 

instrumenteel-dodelijke wijze gebruikt worden door officieren in het leger, resulterend in het 

binnenstebuiten keren van de stad, van de Palestijnse staat.  Weizman zijn analyse is onont-

beerlijk voor het begrijpen van specifieke operaties van het Isreaelische leger in Palestijnse ge-

bieden.  

 

Beide artikelen, hoe verschillend ze ook zijn, onderstrepen het belang dat we hechten aan ana-

lyses waarin het ‗sociale‘ en het ‗ruimtelijke‘ als in elkaar geïntegreerde dimensies aan elkaar 

gekoppeld worden.  

Israëlische soldaten drillen een gat door een muur in een vluchtelingenkamp 
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Het door eenheden van het Israëlische leger 

doorgevoerde manoeuvre tijdens aanvallen 

op de stad Nablus in april 2002 werd door 

haar commandant, Brigadegeneraal Aviv 

Kochavi, beschreven als „omgekeerde geo-

metrie―. Dit legde hij uit als de reorganisatie 

van de stedelijke structuur middels  een se-

rie van microtactische acties. Tijdens de 

aanval verplaatsten de  soldaten zich door 

de stad door honderden meters lange  

„bovenaardse tunnels“, die door een com-

pacte en met elkaar verstrengelde stedelijke 

textuur gecreëerd waren. Zij waren dermate 

met deze structuur verweven dat de meesten 

op geen enkel moment van bovenaf te zien 

waren, hoewel zich op hetzelfde moment 

meerdere duizenden soldaten en honderden 

Palestijnse guerrillastrijder door de stad be-

wogen. Bovendien gebruikten de soldaten 

zelden de straten, wegen, doorgangen of bin-

nenplaatsen die de structuur van de stad 

bepalen, en ook zelden de ingangsdeuren, 

binnentrappen en vensters, die de indeling 

van de gebouwen bepalen, maar bewogen 

zich  horizontaal door scheidingsmuren van 

woningen en verticaal door gaten in pla-

fonds en vloeren die zijn opgeblazen. Deze 

vorm van bewegen is deel van een tactiek 

waarnaar het militair apparaat verwijst in  

metaforen uit het dierenrijk als 

„uitzwermen“ of „teisteren“. Doordat zij 

zich door huiselijke interieurs bewegen, ma-

ken deze manoeuvres het buiten tot binnen 

en het privéterrein tot openbare weg. De 

gevechten vonden plaats in half afgebroken 

woonkamers, slaapkamers en gangen van 

slecht gebouwde vluchtelingenonderkomens 

waar de televisie misschien nog aanstond en 

de etenspan nog op het fornuis.  In plaats 

van zich te onderwerpen aan het gezag van 

de conventionele ruimtelijke grenzen, werd 

beweging hier constitutief voor de ruimte en 

de ruimte werd gevormd als evenement. Het 

was niet de ordening van de ruimte die de 

modellen van beweging bepaalden, maar het 

was de beweging die de ruimte om zich heen 

produceerde en praktiseerde. De drie-

dimensionale beweging kriskras door muren, 

plafonds en vloeren in de grote stad, sloot de  

architectonische en de stedelijke bouw kort, 

interpreteerde het opnieuw en stelde ze op-

nieuw samen. De tactiek van "wandelen 

door muren‖, behelst een conceptie van de 

stad als niet alleen een plek, maar als het 

medium van oorlogvoering - als flexibele, 

bijna vloeibare materie welke altijd contin-

gent en in beweging is. 

 

Volgens geograaf Stephen Graham is er 

sinds het einde van de Koude Oorlog een 

omvangrijk  internationaal "intellectueel 

gebied‖ ontstaan, wat hij de 

―schaduwwereld van de militaire stadson-

derzoeksinstituten en trainingscentra‖ 

noemt.  De taak van deze "schaduwwereld" 

is om militaire operaties in stedelijk terrein 

opnieuw te bekijken1.Dit als reactie op de 

urbanisatie van opstanden.  De groeiende 

netwerken van deze "schaduwwerelden" om-

vatten scholen, stedelijke onderzoeksinstitu-

ten en opleidingscentra, alsook mechanis-

men van uitwisseling van kennis tussen de 

verschillende legers, zoals conferenties, 

workshops en het gezamenlijk oefenen van 

militaire acties. In hun poging om het stede-

lijk leven te begrijpen, volgen de soldaten - 

de stedelijke professionals van vandaag - 

stoomcursussen met onderwerpen als stede-

lijke infrastructuur, de analyse van com-

plexe systemen, structurele stabiliteit en 

bouwtechniek, en houden zij zich ook bezig 

met een verscheidenheid aan theorieën en 

methodologieën die zijn ontwikkeld binnen 

de hedendaagse civiele academische wereld. 

~ 
Eyal Weizman 
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Er is een nieuwe relatie aan het ontstaan 

tussen drie onderling samenhangende com-

ponenten: gewapende conflicten, de gebouw-

de omgeving en de theoretische taal die deze 

conceptualiseert. 

  

In navolging van de globale trend van de 

laatste tien jaar, richtten de Israëlische 

strijdkrachten (Israel Defense Forces, IDF) 

op diverse hiërarchische niveaus een hele 

serie instituten en denktanks op belast met 

de taak om strategische, tactische en organi-

satorische antwoorden te vinden op de wre-

de  politionele acties , die bekend waren ge-

worden als "vuile oorlog" of "low intensity 

conflict". Tot de opvallendste onder hen be-

horen  het in 1996 opgerichte Operational 

Theory Research Institute (OTRI) en het 

"Alternative Team", opgericht in 20032.  De-

ze instellingen zijn niet alleen samengesteld 

uit officieren, maar ook met civiele academi-

ci en technici. Twee van de belangrijkste 

hoofdfiguren binnen deze instellingen - Shi-

mon Naveh, een gepensioneerde brigadege-

neraal en directeur van OTRI, en Aviv 

Kochavi, een actieve officier - worden hier-

onder uitvoerig geciteerd. 

  

Omgekeerde stadsgeografie 
  

De tactieken van "wandelen door muren" 

die het leger in de stedelijke aanvallen op 

vluchtelingenkampen toepasten zijn ontwik-

keld, niet als antwoord op theorieën, , maar 

als een manier om in te breken in de tot dan 

toe "ondoordringbare" vluchtelingenkam-

pen. Aviv Kochavi, in die tijd commandant 

van de Brigade Paratroepers, legde de be-

ginselen uit waarop de aanvallen op de 

vluchtelingenkampen van Batala en de na-

burige stad Nablus (Kasbah) waren geba-

seerd: 

  

"Deze ruimte die u hier ziet, de kamer die u 

ziet, is niets meer dan uw interpretatie er-

van. Nu kunt u de grenzen van uw interpre-

tatie verleggen, maar niet eindeloos, uitein-

delijk moet ze aan de fysica  gebonden blij-

ven, omdat ze gebouwen en wegen omvat. 

De vraag is: Hoe interpreteert u een weg? 

Interpreteert u een weg zoals elke architect 

en iedere stadplanner dat doet, als een plek 

waar men doorheen loopt, of interpreteert u 

het als een plaats verboden om zich over te 

bewegen. Dit hangt enkel en alleen van uw 

interpretatie af. Wij interpreteren de weg als 

een plaats die we niet moeten doorkruisen, 

en de deur als een plek waar we niet door 

kunnen gaan, en het venster als iets waar-

door we niet mogen kijken, want in de 

straat wacht een geweer op ons en achter de 

deur een booby trap. Dit komt omdat de 

vijand de ruimte interpreteert op een tradi-

tionele, klassieke manier, en ik wil deze in-

terpretatie niet volgen om vervolgens in zijn 

val te trappen, ik wil hem juist verrassen! 

Dit is de essentie van de oorlog. Ik moet 

winnen. Ik moet opduiken op een onver-

wachte plaats. En dat hebben we gepro-

beerd.‖  

 

―Om deze reden kozen we de mogelijkheid 

door-muren-lopen. […] Net als een worm die 

zijn weg naar voren vreet, op een bepaald 

punt opduikt en dan weer verdwijnt. Zo wa-

ren we in staat om op een verrassende ma-

nier vanuit de woningen naar buiten en naar 

plaatsen te gaan waar we niet verwacht wer-

den. We kwamen van achteren en versloe-

gen de vijand, die achter een hoek op ons zat 

te wachten. […] Omdat het de eerste keer 

was dat deze methode [op deze schaal] ge-

probeerd werd, leerden we tijdens de actie 

ons aan de betreffende stedelijke gebieden 

aan te passen en in een soortgelijke wijze de 

betreffende stedelijk gebieden aan onze be-

hoeften aan te passen. […] We kozen deze 

microtactische praktijk [van wandelen door 

muren] en veranderde ze in een methode 

Dankzij deze methode waren we vervolgens 

in staat om de totale ruimte anders te inter-

preteren! […] Ik zei tegen mijn troepen: 

Vrienden! Jullie hebben geen keuze! Er is 

geen andere manier om je te verplaatsen! 

Als je tot nu toe gewend was over wegen en 

trottoirs te gaan, vergeet dat maar!  Van nu 

af aan gaan we door muren!"3 
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Als het leger het door-muren-gaan als een 

"humaan" antwoord op de door traditionele 

stedelijke oorlogvoering toegepaste moed-

willige vernietiging kan presenteren, en het 

als een "elegant" alternatief voor de Jenin-

achtige stadsvernietiging kan voorstellen, 

dan alleen omdat de schade die veroorzaakt 

wordt vaak verborgen blijft in de interieurs 

van de huizen. Het onverwachte binnen-

dringen van de oorlog in het privédomein 

van de woning werd, net als in Irak, door de 

Palestijnen ervaren als de meest diepgaande 

vorm van trauma en vernedering. Sinds Pa-

lestijnse guerrillastrijders zich zelf door mu-

ren en vooraf geplande openingen verplaat-

sen, vinden de meeste gevechten plaats in 

particuliere woningen. Sommige gebouwen 

worden daardoor een soort van gelaagde 

taart, met Israëlische soldaten boven en on-

der en daartussen een laag van in de val zit-

tende Palestijnen. 

 

Stedelijke oorlogsvoering hangt steeds meer 

af van technologieën die werden ontwikkeld 

met het doel de muren te ont-muren [„un-

walling of the wall―], om een term van Gor-

don Matta-Clark te gebruiken. In aanvulling 

op militaire tactieken die gericht zijn op het  

fysiek doorbreken en het verplaatsen door 

muren, zijn tegelijktertijd nieuwe methoden 

ontwikkeld die het voor soldaten mogelijk 

maakt soldaten niet alleen te zien door dich-

te muren, maar ook door ze te schieten en te 

doden. Het Israëlische bedrijf Camero heeft 

een hand-held imaging apparaat ontwikkeld 

dat thermische beeldvorming combineert 

met ultra-breedband radar, waarmee het 

evenals met moderne ultrasone zwanger-

schapsapparatuur mogelijk is om driedimen-

sionale weergaven produceren van achter 

muren verborgen, biologisch leven.4 De 

NAVO-standaard wapens met 5,56-mm mu-

nitie werden aangevuld met 7,62-mm wa-

pens waarmee door steen, hout en tegels ge-

schoten kan worden zonder dat de kogel veel 

van richting veranderd. Instrumenten van 

"letterlijke transparantie" zijn de belang-

rijkste componenten in de pogingen om een 

spookachtige (of computergame-achtige) 

militaire fantasiewereld van grenzeloze 

vloeibaarheid te creëren, waarin de ruimte 

van de stad zo bevaarbaar kan zijn als een 

oceaan.  In haar streven te kunnen kijken 

naar wat er verborgen is achter muren en 

wanden, zich door hen heen te bewegen en 

er munitie door heen te jagen, lijkt het alsof 

het leger – zich rechtvaardigend met behulp 

meer of minder moderne theorie - de heden-

daagse technologieën naar het niveau van de 

metafysica heeft getild: er naar strevend bo-

ven het hier en nu van de fysieke werkelijk-

heid uit te stijgen en tijd en ruimte te laten 

instorten.  

  

Academie van het straatgevecht 
 

Shimon Naveh, een gepensioneerde brigade-

generaal, was tot mei 2006 co-directeur van 

de Operational Theory Research Institute. 

In een interview dat ik met hem had, legde 

Naveh de doelstellingen van het instituut 

uit:  "[De actie in] Jenin was een complete 

mislukking voor de IDF, de schade die deze 

vernietiging de IDF heeft gebracht, is groter 

dan de schade die we de Palestijnen [sic] 

hebben toegebracht. De operatie werd geleid 

door zeer onervaren officieren die simpelweg 

in paniek raakten en stopten met denken. 

"Hij stelde voor dat de IDF moest doorgaan 

met de aanpak die zij in Nablus en Balata 

hadden toegepast. Hij zag het als zijn taak 

de " acties van de IDF efficiënter, slimmer 

[...] en op die manier meer humaan te ma-

ken".  Hij vatte de missie van het Instituut 

als volgt samen: "We zijn als de Jezuïeten 

Orde. Wij proberen het denken van de sol-

daten te vormen en te trainen". Ten aanzien 

van de theorieën die het instituut toepast, 

zei hij: " We lezen Christopher Alexander 

[...] kunt u zich dat voorstellen? We lezen 

John Forester [...]. We lezen Gregory Bate-

son, we lezen Clifford Geertz. Niet alleen ik, 

maar onze soldaten en onze generaals ver-

diepen zich in dergelijke teksten. We hebben 

een school ingericht en een leerplan ontwik-

keld die ‗gevechtsarchitecten‘ [operational 

architects] doceert".  
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In een lezing die ik bijwoonde, presenteerde 

Naveh een diagram dat leek op een 

‗kwadraat van tegenstellingen' en een reeks 

logische verbindingen tussen bepaalde aan 

militaire en guerrilla-operaties gerelateerde 

stellingen poneerde. Met benamingen als 

Verschil en herhaling - De dialectiek van 

structurering en structuur; "vormloze rivali-

serende entiteiten‖; gebroken bewegingen; 

bliksemaanvallen; snelheid versus ritme; 

Wahhabi oorlogsmachine; postmoderne an-

archistes/n; nomadische terroristen, enz. 

werd de taal van de Franse filosofen Gilles 

Deleuze en Félix Guattari gebruikt.  

 

In het interview vroeg ik Naveh: "Waarom 

Deleuze en Guattari?" En hij antwoordde:  

"Veel van de concepten in Duizend Plateaus 

werden voor ons nuttig [...], ze maakten het 

ons mogelijk de hedendaagse situaties te in-

terpreteren op een manier die we anders niet 

hadden kunnen verklaren. Het problemati-

seerde onze eigen paradigma‘s [...].Het be-

langrijkste voor ons was het onderscheid dat 

zij hebben gemaakt tussen 'gladde' en 

'gegroefde' ruimte [en die zich op hun beurt] 

in de organisatorische concepten van de 

'oorlogsmachine' en het 

'staatsapparaat' [spiegelen] [....]. In de IDF 

gebruiken we nu vaak de uitspraak ‗de 

ruimte glad maken‘ wanneer we verwijzen 

naar een actie in een ruimte alsof die geen 

begrenzingen heeft. Wij proberen de opera-

tionele ruimte zo te produceren dat begren-

zingen geen invloed op ons hebben. Pales-

tijnse gebieden zouden inderdaad als 

'gegroefd' gedacht kunnen worden omdat ze 

door hekken, muren, sloten, wegversperrin-

gen, enz. zijn omgeven [...].Wij willen de 

‗gegroefde‘ ruimte van de traditionele, ou-

derwetse militaire praktijk [waarmee de 

meeste militaire eenheden heden ten dage 

opereren] met een gladheid tegemoet treden 

die ons een beweging door de ruimte moge-

lijk maakt die alle grenzen en barrières over-

wint. In plaats van onze troepen volgens de 

bestaande grenzen te sturen en te organise-

ren, gaat het ons er om door deze grenzen 

heen te gaan." 

 

Naveh heeft onlangs de vertaling van enkele 

hoofdstukken uit Bernard Tschumi's 

―Architectuur en Disjunctie‖ voltooid in het 

Hebreeuws. Naast deze theoretische posities 

zijn canonieke elementen van stedelijke the-

orie als de Situationistische praktijken van 

de dérive en détournement zijn referentie-

punten. Deze ideeën waren bedacht om de 

gebouwde hiërarchie van de kapitalistische 

stad ter discussie te stellen. Ze hadden tot 

doel te breken met het onderscheid tussen 

privé en openbaar, binnen en buiten, nut en 

functie, en de privé-ruimte door een 

―grenzeloos‖ openbaar oppervlak te vervan-

gen. Naveh verwees ook naar Georges Ba-

taille, die ook de wens uitsprak om de archi-

tectuur aan te vallen: Zijn roep naar de wa-

pens was erop gericht het rigide rationalisme 

van de naoorlogse orde in diskrediet te bren-

gen, te ontsnappen aan ‗de architectonische 

dwangbuis‘en de onderdrukte menselijke 

verlangens te bevrijden. Hoewel ze een spec-

trum van zeer verschillende posities en tijd-

perken vertegenwoordigen, ging het zowel 

Bataille, alsook de situationisten en de 

Tschumi erom de repressieve macht van de 

burgerlijke stad met nieuwe strategieën van  

doordringing en doorkruising te ondergra-

ven. 

  

Deze ideeën en tactieken weerspiegelden een 

algemeen gebrek aan vertrouwen tegenover 

de regeringsstructuren m.b.t. hun vermogen 

om de democratie te beschermen of te be-

vorderen. De niet-gouvernementele micro-

politiek van die tijd vertegenwoordigde in 

veel opzichten de pogingen om een mentale 

en affectieve guerrilla op de intieme niveaus 

van het lichaam, de seksualiteit en de inter-

subjectiviteit te constitueren, een individu 

waarin het persoonlijke subversief politiek 

werd. Zo boden deze theoretische posities 

een strategie voor het terugtrekken uit het 

officiële staatsapparaat in de particuliere 

sector. Terwijl deze tactieken opgevat wer-

den als schending van de gevestigde 

"burgerlijke orde" van de stad, waarbij het 

architectonische element van de muur - 

huishoudelijk, stedelijk of geopolitiek - ge-

zien werd als de belichaming van sociale en 
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politieke onderdrukking, worden de door 

deze denkers geïnspireerde tactieken in de 

handen van Israëlische soldaten tot basis 

voor aanvallen op de "vijandelijke" stad. 

Geesteswetenschappelijke vorming - vaak 

gezien als een van de meest krachtige wa-

pens tegen het imperialisme – werd hier toe-

geëigend als een geducht instrument voor 

koloniale machtsuitoefening.  

 

Dit alles is hier niet beschreven om deze the-

orie, haar bedenkers of de zuiverheid van 

hun intenties te beschuldigen of aan te zet-

ten tot een anti-theoretische benadering, 

maar als poging om onze aandacht te vesti-

gen op de mogelijkheid dat, zoals Herbert 

Marcuse betoogde, met de toenemende inte-

gratie van de vele diverse aspecten van de 

samenleving ook "oppositie en kritiek" on-

dergebracht en door de heersende macht als 

instrument operatief gemaakt kunnen wor-

den - in dit geval post-structuralistische en 

zelfs post-koloniale theorie door de koloniale 

staat.5 

  

Uitzwermen 
 

Volgens Naveh is het ―uitzwermen‖ een cen-

trale categorie in de IDF-opvattingen over 

de nieuwe stedelijke optredens. Het gaat om 

een gecoördineerde gezamenlijke actie die 

door een netwerkachtige organisatievorm 

wordt ondernomen, waarvan de afzonderlij-

ke eenheden semi-autonoom, maar in onder-

linge samenwerking met alle anderen opere-

ren.  De theoretici van de onderneming 

RAND David Rönfeldt en John Arquilla, 

waaraan de popularisering van de militaire 

implicaties van de term wordt toegeschre-

ven, wijzen erop dat het uitzwermen van 

oudsher voor oorlogsvoering werd gebruikt 

door nomadische stammen en tegenwoordig 

door verschillende organisaties over het hele 

spectrum van sociale en politieke conflicten 

in gebruik worden genomen, zoals bijvoor-

beeld door terroristen en guerrilla-

organisaties en maffia-criminelen, evenals 

door geweldloze sociale activistes/n.6 

 

In ons interview legde Kochavi uit hoe de 

IDF het concept interpreteert en toepast: 

"Een overheidsleger wiens vijand  een dif-

fuus netwerk is van los georganiseerde ben-

des [...] moet zichzelf bevrijden van het ou-

de concept van rechte lijnen, eenheden in 

lineaire formatie, regimenten en bataljons 

[...] en moet zelf veel meer diffuus en ver-

strooid worden, flexibel en uitzwermend. 

[…] In feite moet het zich zelf aanpassen 

aan de heimelijke kracht van de vijand [...]. 

Uitzwermen is in mijn beleving het gelijktij-

dig arriveren op het doelwit van een groot 

aantal knooppunten - indien mogelijk van-

uit 360 graden, [...] die vervolgens weer uit 

elkaar gaan en zich opnieuw verspreiden". 

Volgens Gal Hirsh creëert het uitzwermen 

een 'luid gebrom' dat het voor de vijand zeer 

moeilijk maakt om te bepalen waar de sol-

daten zich bevinden en in welke richting ze 

zich bewegen.7 

 

Het uitgangspunt van het lage intensiteit-

conflict is, zoals Arquilla en Ronfeldt het 

formuleerden, dat "het een netwerk nodig 

heeft om een netwerk te bestrijden".8 Zo op-

gevat is een gevecht in de stad niet de actie 

van een levende strijdkracht tegen een le-

venloze massa, maar de botsing van twee 

netwerken.9  Door zich aan elkaar aan te 

passen, elkaar na te bootsen en van elkaar te 

leren, stappen de guerrilla en het leger in een 

kringloop van "co-evolutie." De militaire 

capaciteiten ontwikkelen zich in relatie met 

het verzet, die zich op haar beurt ontwikkelt 

in samenhang met veranderingen in de mili-

taire praktijken. Toch zijn de beweringen 

van een totale ineenstorting van de verticale 

hiërarchieën in de hedendaagse legers sterk 

overdreven. Achter de retoriek van de 

―zelforganisatie‖ en de ―afgevlakte hiërar-

chieën‖ zijn militaire netwerken nog steeds 

stevig verankerd binnen de traditionele in-

stitutionele hiërarchieën. Het niet-lineaire 

uitzwermen wordt aan het uiterste tactische 

einde van een inherent hiërarchisch systeem 

gepraktiseerd.10 Ruimtelijke non-lineariteit 

wordt gewaarborgd omdat Israël nog steeds 

alle lineaire aanvoerlijnen controleert - de 

wegen binnen de Westelijke Jordaanoever 
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en die, die hen met de grote bases in Israël 

zelf verbinden, evenals het grote aantal line-

aire barrikades die langs de wegen zijn opge-

worpen. Bovendien zijn het "uitzwermen" 

en het "wandelen door muren‖ vooral suc-

cesvol op momenten waarop de vijand rela-

tief zwak is, slecht georganiseerd en nauwe-

lijks in staat om het verzet te coördineren en 

vooral wanneer de superioriteit in technolo-

gie, opleiding en slagkracht duidelijk aan de 

kant van het leger ligt. Gedurende de jaren 

van de Intifada stelden de bezettingstroepen 

hun aanvallen op slecht gewapende guerril-

la‘s voor als "veldslagen" en bliezen hun re-

sultaten op tot buitengewone militaire pres-

taties.  

 

Al die jaren die ze hebben besteed aan het 

met succes aanvallen van de zwakke Pales-

tijnse organisaties waren zonder twijfel een 

van de redenen voor de incompetentie die 

dezelfde Israëlische soldaten lieten zien toen 

ze in 2006 tegenover de sterkere, beter be-

wapende en goed getrainde Hezbollah-

strijders in Libanon stonden. En inderdaad 

waren de beide meest bij de gebeurtenissen 

in Gaza en in Libanon betrokken officieren 

in de zomer van 2006 dezelfde als de twee 

Israëlische afgestudeerde militairen van de 

OTRI, veteranen van de aanval op Balata 

en Nablus in 2002, Aviv Kochavi 

(commandant van de Gaza-divisie) en Gal 

Hirsh (commandant van de noordelijke Ga-

lilea Divisie 91). Kochavi, die in de zomer 

van 2006 het bevel gaf tot de aanval op 

Gaza, hield vast aan zijn verdoezelend taal-

gebruik: "We hadden de intentie aan de Pa-

lestijnse kant chaos te scheppen, van de ene 

plaats naar de andere te springen, het gebied 

te verlaten om vervolgens terug te keren. 

[…] Wij zullen eerder de voordelen van de 

'overval' benutten als die van de 'bezetting'. 

"11 Ook Hirsh promootte in Libanon 

―overvallen in plaats van bezetting‖ en be-

val de zojuist onder zijn commando geko-

men bataljons, die de door hem gebruikte 

taal van de OTRI niet gewend waren, ―uit 

te zwermen‖ en het gebied ― te overvallen‖. 

Zijn ondergeschikte officieren schenen ech-

ter niet te begrijpen wat dit betekent. Later 

werd Hirsh bekritiseerd vanwege zijn arro-

gantie, zijn intellectualisme en zijn neerbui-

gendheid. Naveh zelf moest, nadenkend 

over de uitkomst, in het openbaar op televi-

sie toegeven: "De oorlog in Libanon was een 

vergissing en ik heb daar een groot aandeel 

in. Wat ik heb ingebracht in het IDF faal-

de."12 

 

Het was chaos aan Israëlische zijde. Conti-

nue  beschietingen door de steeds meer ge-

frustreerde IDF veranderde dorpen en ge-

meenschappen geleidelijk in scherpe topo-

grafieën van gebroken beton en glas, be-

zaaid met verwrongen metaal. In dit maan-

landschap waren de puinhopen doortrokken 

met grotten van begraven kamers, die para-

doxaal genoeg de guerrilla meer schuilplaat-

sen boden. De Hezbollah-strijders zwermden 

van hun kant uit zeer bedreven door de 

brokstukken en puinhopen van de oorlog, 

gebruikten deels verborgen tunnelsystemen, 

bestudeerden de manoeuvres van de Israëli-

sche soldaten en vielen ze met anti-tank-

wapens precies op het moment aan waarop 

ze Libanese huizen binnendrongen, organi-

seerden en bewogen zich zoals ze dit binnen 

de steden en vluchtelingenkampen in de 

Westelijke Jordaanoever gewend waren.  

  

Dodelijke theorie 
 

De terminologie van het niet-lineaire en het 

netwerk heeft zijn oorsprong in het militaire 

discours na het einde van de Tweede We-

reldoorlog. Ze werd in de Amerikaanse mili-

taire doctrine lucht-land-gevecht van 1982 

gebruikt, die de samenwerking tussen de 

verschillende (land-, lucht- en zee-) strijd-

krachten benadrukte en de strategie volgde 

de vijand op systematische zwakke punten 

te treffen - bruggen, hoofdkantoren en aan-

voerlijnen - om hem uit balans te brengen. 

Ze werd ontwikkeld om een Sovjet-invasie 

in Centraal-Europa te stoppen en werd voor 

het eerst toegepast in de Golfoorlog van 

1991. De handhaving van deze lijn leidde 

tot de netwerkgecentreerde doctrine in het 

kader van de revolutie inzake militaire aan-
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gelegenheden (Revolution in Military Af-

fairs, RMA) na het einde van de Koude Oor-

log. De netwerkgecentreerde oorlogsvoering 

conceptualiseerde het gebied van de militai-

re operaties als decentrale netwerksystemen, 

die door de informatie-technologie over het 

gehele operationele spectrum met elkaar zijn 

geweven. Deze transformaties, doorgevoerd 

door neoconservatieven zoals Donald 

Rumsfeld, werden geconfronteerd met een 

sterke oppositie binnen de Amerikaanse 

strijdkrachten. Deze oppositie maakte re-

cent een groei door in verband met de mili-

taire fouten van het Amerikaanse leger in 

Irak. De IDF maken sinds de vroege jaren 

1990 op zeer vergelijkbare wijze institutio-

nele conflicten mee in samenhang met deze 

transformaties. Binnen deze interne conflic-

ten werd een specifieke, op de post-

structuralistische theorie gebaseerde taal 

gebruikt om de kritiek op het bestaande sys-

teem te articuleren en te pleiten voor verde-

re hervormingen en reorganisaties: Zoals  

Naveh vertelde: "Wij gebruiken kritische 

theorieën in de eerste plaats om het militaire 

instituut zelf te bekritiseren - haar onbe-

twistbare en gewichtige conceptuele funda-

menten [...]. "  

 

Een van de interne conflicten binnen de  

IDF, die zowel de conceptuele als ook de hi-

ërarchische kant betrof, speelde zich af in de 

context van het debat dat volgde op de slui-

ting van het OTRI in het voorjaar van 2006 

en het omstreden ontslag van Naveh en zijn 

mede-directeur Dov Tamari. Dit op zijn 

beurt vond plaats in verband met de ver-

vanging van het personeel, die werd doorge-

voerd in aansluiting op de vervanging van 

Moshe Ya'alom als stafchef door zijn rivaal 

Dan Halutz.13  Nadat hij de OTRI had ont-

manteld richtte Halutz een alternatief insti-

tuut op voor "operationeel denken" geba-

seerd op het model van een soortgelijke af-

deling die Halutz eerder bij de luchtmacht 

had opgezet. Naveh vatte zijn ontslag op als 

"een coup tegen de OTRI en tegen de theo-

rie." 

  

Het militaire debat weerspiegelt politieke 

vraagstukken. Naveh ondersteunde samen 

met de meeste van zijn collega's de Israëli-

sche terugtrekking uit de Gazastrook even-

als de Israëlische terugtrekking uit Zuid-

Libanon, voordat deze in 2000 daadwerke-

lijk werden doorgevoerd. Op vergelijkbare 

wijze steunde hij de terugtrekking uit de 

Westelijke Jordaanoever.  In feite kan zijn 

politieke positie toegerekend worden aan 

wat in Israël "zionistische links" genoemd 

wordt. Hij gaf zijn stem afwisselend aan de 

Partij van de Arbeid en Meretz.  Ook aan-

vaarde Kochavi enthousiast het bevel over 

de militaire operatie bij de evacuatie en ver-

nietiging van de nederzettingen in de 

Gazastrook. Ook hij staat bekend als een 

"linkse" officier, ongeacht de gruweldaden in 

de Gazastrook waar hij verantwoordelijk 

voor wordt gehouden. Volgens Naveh moet 

het operationele paradigma proberen de 

aanwezigheid in de bezette gebieden te ver-

vangen door het vermogen er door heen te 

bewegen en er te produceren wat hij 

"effecten" noemt. Dat zijn "militaire opera-

ties zoals bijvoorbeeld luchtaanvallen of 

commando-raids [...] die de vijand psycholo-

gisch en organisatorisch raken." De nieuwe 

tactieken zijn bedoeld om controle te hou-

den over de veiligheidssituatie in de geëva-

cueerde Palestijnse gebieden en de ontwik-

keling ervan werd gezien als een voorwaarde 

voor terugtrekking. De terugtocht wordt 

binnen de IDF gezien als afhankelijk van 

het vermogen van Israël om hem in noodsi-

tuaties, die zij zelf definiëren, onmiddellijk 

te beëindigen. Dit doet ongetwijfeld een be-

langrijk deel van de veronderstelde symme-

trie van de grenzen teniet die de iconografie 

van de muur op de Westelijke Jordaanoever 

vertegenwoordigt, zoals het ook alle diplo-

matieke retoriek teniet doet, die aan de an-

dere kant van de muur - wat er ook is over-

gebleven van de gemeenschap en hoe gefrag-

menteerd en geperforeerd het ook mag zijn - 

een Palestijnse staat wil erkennen.  Deze 

logica volgend beweert Naveh, "welke lijn 

[de politici] dan ook overeenkomen, daar 

moeten ze het hek [de muur] neerzetten. Ik 

vind dat prima [...] maar alleen als ik dit 
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hek kan oversteken. Wat voor ons noodza-

kelijk is, is niet daar te zijn, maar [...] daar 

op te treden [...].  De terugtrekking is niet 

het einde van het verhaal.‖ In dit opzicht is 

de grote" staatsmuur " net zo ontworpen als 

een woningmuur - als een transparant en 

doorlaatbaar medium wat het het Israëli-

sche leger toestaat om er "soepel" door- en 

overheen te gaan. 

  

Een vergelijking tussen de aanvallen op 

Jenin en op Nabloes onthult de paradox dat 

de linkse officieren per saldo veel destructie-

ver waren. Een gat in de muur is misschien 

niet zo verwoestend als de vernietiging van 

de gehele huis, maar de hele kwestie moet 

ook met het oog op het lokale en internatio-

nale protest tegen de aanvallen worden ge-

zien: omdat de bezettingsmacht tot nu toe 

niet in staat is geweest in een vluchtelingen-

kamp binnen te dringen zonder het te ver-

nietigen, zoals ze deed in Jenin, hebben ze in 

de meeste gevallen de vluchtelingenkampen 

vermoedelijk niet eens aangevallen, zeker 

niet zo vaak als ze nu doen, nu ze het ade-

quate gereedschap daarvoor gevonden heb-

ben. In plaats van een politiek onderhande-

lingsproces met Hamas te starten, geeft het 

vertrouwen in het militaire apparaat de re-

gering de mogelijkheid om de politiek te om-

zeilen. 

 Muren/Wetten 
 

In belegeringsoorlogen stond de doorbraak 

van de buitenste muur gelijk aan de vernie-

tiging van de soevereiniteit van de stad-

staat. Daarom wijdde de historische "kunst" 

van de belegeringsoorlog zich ook aan de 

geometrie van stadsmuren en vergelijkbare 

complexe technologieën die erop waren ge-

richt om dichter bij de muur te komen en ze 

uiteindelijk neer te halen. In tegenstelling 

hiermee is de stedelijke oorlogsvoering van 

nu meer en meer bezig met methoden die er 

toe dienen door huismuren belichaamde be-

grenzingen te overwinnen. In zoverre lijkt 

het verstandig de (private) huismuren als 

(openbare) stadsmuren op te vatten - als ef-

fectieve hoekstenen van de wet en de voor-

waarden voor democratisch stadsleven.  

 

Volgens Hannah Arendt werd het politieke 

domein van de Griekse stad door twee types 

van muren (of muurachtige wetten) gewaar-
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borgd: de muur rond de stad die de zone van 

het politieke vastlegde; en de muren of wan-

den die het privé-terrein van de openbare 

ruimte afscheidde en de autonomie van het 

huiselijke gebied garandeerde. "De ene koes-

terde en omsloot het politieke leven en de 

andere beschutte en beschermde het biolo-

gische leven van de familie‖.14 De algehele 

ordening van de stad berustte dus op de fan-

tasie van de muur als stabiel, solide en vast-

staand. En aan de andere kant neigt het ar-

chitectonische discours ertoe om de muren 

of wanden te zien als onherleidbare realitei-

ten van de architectuur. De militaire prak-

tijk van het "lopen door muren '- op het ni-

veau van het huis, de stad of de "staat"- 

koppelt de fysische condities van het bou-

wen met de syntaxis van architectonische, 

sociale en politieke structuren. Nieuwe tech-

nologieën maken het de soldaten mogelijk 

levende organismen door muren heen te zien 

en vergemakkelijken het om door hen heen 

te gaan en wapens af te vuren. Dat raakt 

niet alleen de materialiteit van de muur of 

wand, maar haar totale concept. Met de 

muur, die fysiek en qua concept niet langer 

stabiel of juridisch ondoordringbaar is, stort 

de functionele ruimtelijke syntaxis, die ze 

geschapen heeft - de scheiding tussen binnen 

en buiten, privé en publiekelijk – in elkaar. 

Zonder deze muur, gaat Arendt verder, "kon 

er weliswaar een stad bestaan in de zin van 

een verzameling van huizen voor het samen-

leven van mensen (asty), maar geen polis, 

geen stadstaat als een politieke gemeen-

schap."15  Het onderscheid tussen een stad 

[city] als een politiek domein en een plaats 

[town] (als de contrathese t.o.v. de stad is 

hier het vluchtelingenkamp bedoeld) is ge-

baseerd op de conceptuele stabiliteit van de 

elementen, die zowel het bestaan van de pu-

blieke als private ruimte garanderen. Gior-

gio Agamben's bekende observaties volgen 

het spoor dat Arendt heeft gelegd: "In het 

kamp zijn staat en huis niet meer te onder-

scheiden."16 De overschrijding van de fysie-

ke, visuele en conceptuele grens/muur/wand 

opent nieuwe gebieden van politieke macht 

en biedt zo een fysiek diagram van het con-

cept "uitzonderingstoestand".  

 

Als Kochavi beweert dat ruimte "slechts een 

interpretatie" zou zijn en dat zijn beweging 

door en over het weefsel van gebouwen van 

de stad de architectonische elementen 

(muren, ramen en deuren) zou herinterprete-

ren, en als Naveh verklaart dat hij elke 

grens zou accepteren zo lang hij die maar 

kan passeren, dan gebruiken zij een grens-

verleggende theoretische benadering om dui-

delijk te maken dat het bij oorlog en bij aan-

vallen niet langer om de vernietiging van 

ruimte gaat, maar om diens 'reorganisatie'. 

Als een muur nog slechts een teken voor 

"muur" is, schalen van politieke ordes mar-

kerend, dan wordt ont-muren ook een vorm 

van herschrijven - een voortdurend proces 

van vernietiging - gevoed door de theorie. 

Als het "lopen door muren" een methode 

wordt voor "herinterpretatie van de ruimte" 

en als de aard van de ruimte alleen " in rela-

tie" met deze vorm van interpretatie be-

staat, kan deze "herinterpretatie" dan do-

den?  

 

Als het antwoord ja is, dan zal de "inverse 

geometrie", die de stad "binnenste buiten" 

keert doordat ze de private en openbare 

ruimten vermengd en die het idee van een 

"Palestijnse staat" van buiten naar binnen 

keert, gevolgen voor militaire operaties met 

zich meebrengen die verder gaan dan de fy-

sieke en sociale vernietiging. En het dwingt 

ons om de "conceptuele vernietiging" van 

politieke categorieën te overdenken die deze 

operaties impliceren.  
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Het prille begin van de stedelijke 

contestatiebeweging 
 

In dit artikel gaan we op zoek naar het prille 

begin van de stedelijke contestatiebewegin-

gen die in de lange naweeën van mei 1968 de 

woonfunctie van de stad in Gent, zoals over-

al in West-Europa, opnieuw centraal stelden 

en zo vooruitliepen op de herontdekking van 

de stad door de middenklassen. De Gentse 

binnenstedelijke wijk het Patershol staat nu 

vooral bekend als de enige overgebleven 

middeleeuwse wijk in Gent en een populaire 

toeristische restaurantbuurt, maar was toen 

het schouwtoneel van een hevige sociale 

strijd. Rond de bedreigde woongemeenschap 

het Pand in het Patershol vormde zich in 

1979 het „Pandinistisch Verblijvingsfront‟. 

De ‗Pandinisten‘, zoals ze ook genoemd wer-

den, verdedigden tegen de modernistische 

stadsplanning in de binnenstad als woonmi-

lieu en stelden de autoritaire politieke be-

sluitvormingsprocessen aan de kaak. De do-

minante visie op de binnenstad als een mo-

nofunctionele zone voor de commerciële en 

dienstensector die te allen tijde bereikbaar 

moest zijn via automobiliteit, was al langer 

het voorwerp van kritiek uit verschillende 

hoeken. Een amalgaam van stedenbouw-

kundigen, ‗monumentenzorgers‘ en stadsac-

tivisten ageerden tegen de verloedering en 

leegloop van binnenstedelijke gebieden 

(Knops 1992: 6).  

 

De strijd van de Pandinisten reflecteerde 

ook sterk de omwentelingen in de theorie-

vorming rond de stad in die tijd. De marxis-

tische filosoof en socioloog Henri Lefebvre 

argumenteerde dat de stedelijke ruimte geen 

natuurlijk gegeven is, maar dat iedere sa-

menleving zijn eigen ruimte creëert. Die so-

ciaal geproduceerde ruimte is niet zomaar 

een afgeleide van de dominante productie-

verhoudingen, maar de inzet van een sociale 

strijd en het product van de steeds wisselen-

de machtsverhoudingen die daaruit voort-

komen. Belangrijk daarbij voor Lefebvre is 

het alledaagse leven en hoe mensen via alle-

daagse praktijken geleefde ruimtes produce-

ren. Om het spanningsveld waarin de stede-

lijke ruimte sociaal geproduceerd wordt te 

beschrijven, ontwikkelde Lefebvre een drie-

ledig concept van de ruimte: l‘espace perçu, 

l‘espace vécu en l’espace conçu (Lefebvre, 

1974: 33-38). Dat ruimtelijke drieluik ver-

wijst respectievelijk naar de bestaande rou-

tines en alledaagse ruimtelijke praktijken 

:
Het Pandinistisch Verblijvingsfront  

en de herwaardering van de stad als woonomgeving 

~ 
Stijn Oosterlynck en Pascal Debruyne 

"Het wordt tijd dat men beseft dat de materiële onbewoonbaarheid van de 

achterbuurten voorkeur geniet boven de morele onbewoonbaarheid van 

de funktionele nuttigheidsarchitectuur"  
(Van Herrewege, 1981: 26) 

 

“Placide, Betonpoeper!”  
(muurschreeuw in het Pand In: De muren weten ervan II, 1997: 70) 
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van bewoners, de complexe betekenisgeving 

en symbolisering van die ruimte door bewo-

ners en het heersende beeld van de ruimte 

zoals onder meer planners dit voorstellen en 

in kaart brengen. Het is de spanning tussen 

de geleefde ruimte en de abstracte ruimte 

zoals geconcipieerd door modernistische 

planners die de strijd van de Pandinisten 

tegen de overheden die hun woongemeen-

schap bedreigen aandrijft. In het denken 

over de stad van de Franse filosoof, histori-

cus en sociale wetenschapper De Certeau 

vinden we een gelijkaardig onderscheid tus-

sen het alledaags handelen, dat hij benoemd 

als ‗tactisch onzichtbaar gedrag‘, en de 

‗panoptische systemen‘, die een uiting zijn 

van wat hij strategisch gedrag noemt (De 

Certeau 1974/1984). De Certeau verbindt 

‗strategisch gedrag‘ met de manier waarop 

instituties en machtsconfiguraties van bo-

venaf machtsregimes opleggen, met andere 

woorden het gedrag van de overheid bij het 

plannen van monofunctionele zakencentra 

in binnenstedelijke gebieden. Met tactieken 

verwijst hij daarentegen naar de manier 

waarop individuen en groepen zoals de Pan-

dinisten zelf op een creatieve en decentrale 

manier via dikwijls banale dagdagelijkse 

praktijken ruimtes creëren die aan de pa-

noptische controle en strategische discipline-

ring ontsnappen. Die tactieken mikken niet 

noodzakelijk op machtsovername mikken, 

maar buigen wel de bestaande machtsstruc-

turen om. Ook de strijd van de Pandinisten 

was niet gericht op een revolutionaire om-

wenteling maar eerder op het behoud en de 

uitbouw van ruimtes voor alternatieve, col-

lectieve woonvormen. 
 

In wat volgt situeren we de strijd van het 

Pandinistisch Verblijvingsfront binnen de 

historische context die we hierboven al sum-

mier schetsten en analyseren we het als een 

symbolisch kantelmoment was in de her-

waardering van de stad als woongebied en 

de strijd voor meer participatie in stedelijke 

planningsprocessen. In een eerste sectie be-

schrijven we hoe gedurende de jaren 1970 

een spanning opgebouwd werd tussen de vi-

gerende autoritaire en modernistische vorm 

van stadsplanning enerzijds en een nieuwe, 

meer op participatie en leefbaarheid voor de 

bewoners gerichte planning anderzijds. We 

argumenteren dat deze spanning tot uit-

barsting kwam in de strijd van het Pandi-

nistisch Verblijvingsfront. In een tweede 

sectie schetsen we de Patersholwijk en het 

Pand historisch, met bijzondere aandacht 

voor de sociale relaties die zich over de tijd 

heen in deze stedelijke ruimte verknoopt 

hebben. Daarna analyseren we de strijd van 

het Pandinistisch Verblijvingsfront zelf. We 

leggen sterk de nadruk op hoe vanuit de 

dagdagelijkse sociale praktijk van deze wat 

afwijkende woongemeenschap in een verloe-

derd binnenstedelijk gebied de autoritaire 

planningspraktijk van de overheid de wacht 

aangezegd werd. Het zijn de sociale relaties 

die zich in deze woongemeenschap ver-

knoopt hadden die het fundament vormden 

van de toenmalige sociale strijd in het Gent-

se Patershol. We sluiten af met een aantal 

bedenkingen over hoe deze strijd de paden 

mee hielp uitzetten voor de verdere strijd 

voor ‗een stad op mensenmaat‘, zoals de 

stadsactivisten, progressieve stedenbouw-

kundigen en monumentenzorgers dit toen 

noemden. 
 

Een omslag in de ideeën over 

stadsplanning 
 

Zoals veel West-Europese steden kreeg Gent 

het in de jaren 1960 zwaar te verduren. De 

stadsvlucht sloeg grote gaten in het binnen-

stedelijk weefsel en de betere 19de eeuwse 

gordelwijken (Heughebaert 2006). Terwijl 

de suburbanisatie onverdroten verder ging, 

woekerde speculatie in het centrum van de 

stad. Hoewel het stedelijk weefsel sinds de 

jaren 1950 stevig gesaneerd werd door belui-

ken en in onbruik geraakte fabrieken te slo-

pen, gebeurde dit met bijzonder weinig aan-

dacht voor de leefbaarheid van de stad. We 

staan middenin het tijdsvak van de hoog-

bouwdozen zoals de Amelinckxblokken in de 

Groene Vallei, de sociale woontorens in het 

Rabot of Groene Briel. De stedelijke plan-

ning werd bepaald door een ‗mindset‘ van 
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autoritaire topdown planning en grootscha-

lige fysiekruimtelijke interventie. Mei ‘68 

luidde een keerpunt in. Jongeren stelden de 

legitimiteit van het traditionele gezag in 

vraag en streden voor maatschappelijke 

emancipatie en participatie (Heughebaert 

2009). Door de stadsvlucht was er een over-

aanbod aan goedkope huurwoningen in 

Gent. Voor studenten die naar autonomie 

streefden was dit een gedroomde kans. Ze 

kwamen dikwijls in cités en beluiken te-

recht. Afgesloten van de straat (en dus van 

de sociale controle van de goegemeente) en 

met veel gemeenschappelijke ruimte gedeeld 

met gelijkgestemden, werden sommige van 

die beluiken en cité‘s ‗vrijhavens‘ voor radi-

cale ideeën en samenlevingsexperimenten. 

Een nieuwe groep jonge mensen leerde de 

stad dus kennen en waarderen op een andere 

manier dan gangbaar was in het doorsnee 

Vlaamse gezin. Tegelijkertijd werden ze ook 

geconfronteerd met armoede, kaalslag, ge-

brekkige leefbaarheid en andere sociaal-

ruimtelijke problemen die zich in de stad 

concentreerden. Ze vonden er stof voor hun 

maatschappelijk engagement. 

 

Maar ook bij de Gentse politieke en econo-

mische elite gistte een nieuw denken rond de 

stad. In 1970 lanceerde een werkgroep de 

internationale stedenbouwkundige ideeën-

wedstrijd ―Gent Morgen‖ gelanceerd. De 

werkgroep bestond onder meer uit vertegen-

woordigers van de lokale middenstand, ste-

denbouwkundige ambtenaren, academici en 

de toenmalige schepen van openbare werken 

(Van Keymeulen 2006). De opdracht was 

om een ruimtelijke toekomstvisie voor Gent 

uit te werken. 65 architectenbureaus uit de 

hele wereld reageren op de oproep van ‗Gent 

Morgen‘ (Desomer 2006). Daartussen zaten 

een reeks visies waarin geheel volgens mo-

dernistische planningsprincipes tabula rasa 

gemaakt werd met het bestaande stadsweef-

sel. Het winnend ontwerp van architecten 

Willy Verstraete en Herman Dewitte drukte 

echter een nieuw denken rond de stad en ste-

denbouw uit. Gedreven door de zorg om de 

stadsvlucht te stoppen benadrukten zij de 

cultuurhistorische waarde van de binnen-

stad en vroegen de stad voorzichtig om te 

springen met haar patrimonium. Ze stelden 

voor het water in de stad zoveel mogelijk te 

behouden en de auto zoveel mogelijk te we-

ren uit het historisch centrum. De ideeën die 

voortkwamen uit de wedstrijd zouden later 

hun weg vinden toen schepen van openbare 

werken Jacques Monsaert (zie verder) eind 

de jaren 1977 stadsrenovatie en ruimtelijke 

structuurplanning opstartte.  
 

De oliecrisis van 1973 maakte de kost van 

de op automobiliteit gerichte suburbanise-

ring pijnlijk duidelijk (De Decker 2009). Het 

versterkte de aandacht voor wonen in de 

stad en openbaar vervoer. De eerste Vlaam-

se, schuchtere initiatieven om de leefbaar-

heid van steden op te krikken volgen. De 

christendemocratische Staatssecretaris Luc 

D‘Hoore (CVP) schrijft een drietal beleids-

nota‘s (1974-1976) over de fysieke aftakeling 

van de bebouwing in de steden en de eenzij-

dige binnenstedelijke bevolkingssamenstel-

ling. In 1978 krijgt Vlaanderen een wetge-

ving ‗betreffende de tegemoetkoming voor 

stads- en dorpsvernieuwings-operaties‘ en 

twee jaar later, in 1980, wordt 'het Jaar van 

de Stadsvernieuwing' georganiseerd. Na de 

wedstrijd ‗Gent Morgen‘ in 1970 evolueerde 

ook op Gents niveau het denken over stede-

lijkheid en stedelijke planning. Een nieuwe 

generatie politici met een andere kijk op de 

stad laat steeds nadrukkelijker van zich ho-

ren. De gemeentelijke fusie operatie van 

1977 bood dé aangelegenheid bij uitstek om 

goed na te denken over een nieuwe visie en 

aanpak voor de ruimtelijke ontwikkeling 

van het stedelijk grondgebied (Desomer 

2006). In de aanloop naar de verkiezingen 

van 1976 stelden de winnaars van ‗Gent 

Morgen‘ Herman Dewitte en Willy Ver-

straeten op vraag van de christendemocrati-

sche politicus Jacques Monsaert het Richt-

plan Gent op om de discussie over de toe-

komst van de stad te voeden. Herman 

Rosseau, die 40 jaar als architect en steden-

bouwkundige voor de stad Gent werkte, en 

Geert Van Doorne, voormalig directeur van 

de Gentse Dienst Monumentenzorg: ―In de 

verkiezingsbrochures voor de verkiezingen 
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van 1976 werd gewerkt met toekomstbeel-

den over de stad. Dit Richtplan Gent van de 

CVP zou ook andere partijen en politici sti-

muleren hierover na te denken. Dat was in 

die tijd behoorlijk revolutionair‖ (Coene 

2006; Rousseau and Vandoorne 2008). 

Naast ideeën over welvaart en welzijn be-

vatte het Richtplan veel ideeën over stads-

ontwikkeling. Een aantal van de mensen die 

actief waren rond dit Richtplan zouden later 

een belangrijke rol spelen in de Gentse stads-

ontwikkeling en ruimtelijke planning. Het 

richtplan dwong ook politici van andere par-

tijen aan om hierover na te denken. Onder 

meer op basis van het ‗Richtplan Gent‘ zou 

de CVP in 1977 de verkiezingen winnen en 

een coalitie aangaan met de sociaaldemocra-

ten. Het nieuwe gemeentebestuur werd ge-

leid door de Christendemocraat Placide De-

paepe, die op stedenbouwkundig vlak een 

exponent was van de conservatieve oude 

elite. De jongere christendemocratische poli-

ticus Jacques Monsaert werd Schepen van 

Stadsontwikkeling, Openbare Werken en 

Rechtszaken. Hoewel hij door de stadsacti-

visten allerminst als één van de hunne ge-

zien wordt (Heughebaert 2009), vertegen-

woordigde hij in de stedelijke politieke elite 

toch een nieuw geluid. Zo installeerde hij 

voor de eerste keer een team van vier à vijf 

ruimtelijk planners, een beroepsgroep die 

stadsherwaardering als middel om de ruim-

teverslindende suburbanisering tegen te 

gaan in het hart droeg.  

 
De zich langzaam opbouwende spanning 

tussen de autoritaire vormen van modernis-

tische planning die de onleefbaarheid en ver-

loedering van het stadscentrum in de hand 

werkten en de nieuwe ideeën rond stadsplan-

ning die ontstonden in kringen van stadsac-

tivisten, ruimtelijke planners en monumen-

tenzorgers en waarin de herwaardering en 

leefbaarheid van de stad centraal stonden 

kwam in Gent voor het eerst tot uitbarsting 

eind de jaren 1970. Tussen 1978 en 1980 

streed het Pandinistisch Verblijvingsfront in 

een tot de verbeelding sprekende manier 

voor het behoud van de woonfunctie in het 

Gentse ‗Pand‘. In wat volgt situeren we kort 

de historische ontwikkeling van het Paters-

hol, de middeleeuwse stadsbuurt waarin het 

Pand gelegen is en analyseren we de ont-

staansgronden, de inzet, het verloop en de 

uitkomst van de strijd van het Pandinis-

tisch Verblijvingsfront. 
 

Van patriciërswijk naar volksbuurt 

en … terug? 
 

De Patersholwijk heeft een lange geschiede-

nis. Deze middeleeuwse wijk in de schaduw 

van het Gravensteen heeft altijd een erg ge-

sloten stedenbouwkundige structuur gehad, 

wat de wijk uitstekend leent voor de vor-

ming van gesloten leefgemeenschappen. De 

socio-economische samenstelling van de 

wijk hing altijd al sterk samen met de func-

tie van het Gravensteen. In de middeleeu-

wen, toen het Gravensteen een belangrijke 

administratieve functie had, was het veeleer 

een patriciërswijk (Dhaene in (Dhaene 

1997)). Toen het Gravensteen tijdens de 

Franse en industriële revolutie haar admini-

stratieve functie verloor en in het begin van 

de 19de eeuw eigendom werd van private on-

dernemers die haar ombouwden tot een tex-

tielfabriek, veranderde het Patershol in een 

volkswijk, die vooral arbeiders en ambachts-

lui aantrok. Naar het einde van de 19de eeuw 

toe verhuisde textielindustrie naar de 

(toenmalige) stadsrand en verlieten arbei-

ders en ambachtslui het Patershol. Zij wer-

den vervangen door een sterk verpauperde 

bevolkingsklasse. Vanaf 1900 vinden ook 

kunstenaars en muzikanten, aangetrokken 

door de nabijheid van de Academie, de weg 

naar het Patershol. Het Patershol werd een 

echte volksbuurt en verwierf een bedenkelij-

ke reputatie, niet alleen omwille van het 

grote aantal cafés (300 à 400 volgens een tel-

ling in 1890, REF), maar ook voor de car-

berdoushkes en bordelen en de vele overbe-

woonde krotlogementhuizen die voor weinig 

geld verhuurd werden aan leurders, bede-

laars, dokkers en vreemdelingen van allerlei 

pluimage (Deseyn in (Dhaene 1997).  In de 

ogen van de gegoede burgerij was het Pa-

tershol een ontspanningsoord voor het 
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―schuim van de bevolking‖ en een toe-

vluchtsoord voor criminelen. 

 

Midden in de Patersholwijk, aan de Vrouwe-

broederstraat 8, ligt sinds de 13de eeuw het 

klooster van de Geschoeide Karmelieten of 

‗Het Pand‘. Het bestaat uit twee Pandho-

ven, een infirmerie, de Kerk en een Spreek-

huis (Pandinistisch Verblijvingsfront 1980; 

Vanherrewege 1981). Het tweede Pandenhof 

werd bijgebouwd in 1720 en onteigend tij-

dens Franse revolutie ten voordele van pri-

vate eigenaar. Een aantal jaren later werd 

het grootste deel van het klooster opnieuw 

aangekocht door een gevolmachtigde van de 

paters Karmelieten. Die verhuurde verschil-

lende delen van het klooster aan bewoners, 

handelaars en industriëlen. Er woonden dus 

al sinds de late 18de eeuw lekenbewoners in 

het Pand. Na de dood van de laatste Kar-

meliet kwam het Pand in handen van de 

kerkfabriek Heilige Kerst. Rond 1850 be-

reidden zij de woongelegenheid uit door du-

plex-woningen te bouwen in de bidgang van 

het 2 de Pandhof.  Tijdens de 19de eeuw ver-

loor het Pand dus haar religieuze functie en 

werd het, in lijn met de veranderende bevol-

kingssamenstelling van de wijk, een goedko-

pe woongelegenheid met armoedig bemeu-

belde kloostercellen voor de meest verpau-

perde delen van de Gentse bevolking (rond 

1880 voor een 200-tal gezinnen; Dhaene in 

Dhaene, 1997).  

 

Na 1920 keerde het tij een beetje in het Pa-

tershol en begon de bevolking weer wat 

meer te variëren, maar de armoedige huis-

vesting en dagelijkse miserie van de bewo-

ners bleven (Deseyn in Dhaene, 1997; 

(Vanherrewege 1981). In de eerste helft van 

de 20ste eeuw verouderde de bevolking van 

het Pand sterk. Vooral bejaarden, alleen-

staande vrouwen en werklozen woonden in 

het Pand en de verhuisdynamiek is er, voor-

al voor de kamers op de verdiepingen, hoog. 

Het Pand functioneert als een soort 

‗passagewoning‘, waar bewoners een aantal 

jaren vertoeven in afwachting van iets be-

ters. In de loop van 1960 strijken steeds 

meer studenten en kunstenaars neer in het 

Pand (Dhaene in Dhaene, 1997). De volkse 

sfeer, de contacten met andere artiesten, de 

bijzondere architectuur van het Pand en 

niet in het minst de goedkope huur trekken 

hen aan. Onder deze kunstenaars waren 

mensen zoals Rik Vermeersch, Walter De 

Buck en Tjok Dessauvage. De kloosterarchi-

tectuur, zeer gesloten naar buiten toe en met 

woningen rond een gemeenschappelijk bin-

nenhof, nodigde sterk uit tot een gemeen-

schapsleven (Vanherrewege 1981). Hoewel 

er ook regelmatig conflicten voorkwamen en 

zeker niet iedereen zich in het gemeen-

schapsleven mengde, groeide er in het Pand 

dus een kleinschalige woongemeenschap van 

jonge en oude mensen, bejaarden, studen-

ten, werkzoekenden en kunstenaars. Onder 

de alternatieve jongeren en kunstenaars in 

het Pand was de afkeer van klein links even 

groot als die van de burgerlijke maatschap-

pij (Popelier in Dhaene, 1998). Ze be-

schouwden vrijheid als het hoogste goed en 

verzetten zich tegen macht en gezag, maar 

een politiek engagement voorbij de ‗sexuele 

revolutie‘ was er niet.  
 

Het Pand als strijdtoneel voor  

sociale stadsvernieuwing 
 

Eind de jaren 1970 werd de woongemeen-

schap echter in haar voortbestaan bedreigd. 

In 1977 kocht de provincie Oost-Vlaanderen 

het Pand voor 18 miljoen Belgische franken 

van de Kerkfabriek Heilige Kerst. De pro-

vincie had het toeristisch potentieel van de-

ze middeleeuwse buurt ontdekt. Ze wou het 

Pand restaureren en het, in het kader van de 

vernieuwing van het Patershol, ‗een functio-

nelere bestemming‘ bestemming geven. Con-

creet onderhandelde de provincie met het 

Kommissariaat-Generaal voor Toerisme om 

een deel van het complex als jeugdhotel in 

te richten ter vervanging van de jeugdher-

berg in Sint-Pietersabdij (De Gentenaar, 29 

augustus 1979; Gentenaar regionaal, 3 okto-

ber 1978). Alhoewel er op dat moment 

slechts een voorontwerp was voor de restau-

ratie van het eerste Pandenhof en de be-

stemming nog niet vastgelegd was, wilde de 

provincie het Pand toch al laten ontruimen 



 

49 

(Pandinistisch Verblijvingsfront 1980). Op 

29 september 1978 kregen de vijfenzeventig 

huurders die het Pand bewoonden, waar on-

der een vijftiental bejaarden, bericht dat ze 

het oude klooster moesten verlaten. Als offi-

ciële reden geeft de socialistische provincie 

gouverneur Roger De Kinder 

‗veiligheidsproblemen‘ en een gebrek aan 

garantie op ‗brandveiligheid‘ op. Het pro-

vinciebestuur volgde daarbij een verdeel- en 

heerspolitiek. De ene groep huurders kreeg 

een harde boodschap waarin ze verplicht 

werden om binnen de drie maanden het 

Pand te verlaten, terwijl de oudere bewoners 

een brief kregen met een eerder zachte on-

dertoon over ―huuropzeg‖ en begeleiding bij 

het zoeken naar een nieuwe woonst (Het 

Laatste Nieuws, 13 juli 1979; De Gentenaar 

Regionaal, 3 oktober 1978). Enkele dagen 

na de huuropzeg, op 2 oktober 1978, tekende 

burgemeester Placide Depaepe de onbe-

woonbaarheidsverklaring van het Pand. 

De bewoners van het Pand pikken dit niet. 

Zoals een 82-jarige vrouw in de krant Voor-

uit zei: ―naar ‘t rusthuis? Nog liever in ‘t wa-

ter!‖ (Vooruit, 8 oktober 1978). De huurop-

zeg was niet wettig gebeurd, zo hadden ze 

uit moeilijk verkrijgbare documenten ge-

haald (Vooruit, 27 oktober, 1978; De Gente-

naar regionaal: 10, 26 oktober 1978). Een 

aantal bewoners, waaronder Luk Emmery, 

Piet Creve, Stefan Lindeman en Luc Ro-

giest, verenigden zich en zetten het Pandi-

nistisch Verblijvingsfront op. Zij stelden dat 

―voor het Pand geen functioneler bestem-

ming kon gevonden worden dan bewo-

ning‖ (Pandinistisch Verblijvingsfront 1980: 

3). De Pandinisten beschouwden hun woon-

gemeenschap als een progressieve woon-

vorm, waarvan de schaal aangepast was aan 

de mens (kleinschalig), de woningtypes di-

vers genoeg waren om mensen uit verschil-

lende sociale groepen in onder te brengen en 

de publieke, open ruimte veelvuldig sociaal 

Ontruiming  

van het  

Pand 
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contact mogelijk maakten. Ze verdedigden 

dus niet enkel de woonfunctie in de binnen-

stad, maar ook het behoud van kleinschali-

ge, collectieve woonvormen. Hun verzet was 

gericht tegen de autoritaire en van bovenaf 

opgelegde herwaardering van het Patershol, 

die geen aandacht schonk aan de bestaande 

bewoners en hun woon- en leefvormen. De 

Pandinisten gingen akkoord met de provin-

cie dat het eerste pandhof onbewoonbaar 

was, maar zeiden dat dit niet zo was voor 

het tweede pandenhof, zoals de provincie en 

burgemeester beweerden. Voor het tweede 

pandhof stelden de Pandinisten een zachte 

restauratie voor waarbij zoveel mogelijk wo-

ningen, de diversiteit aan woonvormen en 

de huurprijs behouden bleven en het recht 

om door een persoonlijke inrichting een ei-

gen woonklimaat te scheppen gegarandeerd 

was. Ze verwierpen de louter bouwtechni-

sche kijk op gebouwen en vergeleken het 

Pand met ‗een levend wezen dat aan inten-

sieve verzorging toe is‘ (Pandinistisch Ver-

blijvingsfront 1980: 11). Een zachte restau-

ratie houdt in dat men tracht ―de inbreng 

van elke bouwkampagne in de loop van de 

geschiedenis te respekteren‖ (p.11). De daad 

werd meteen bij het woord gevoegd en de 

Pandinisten pakten zelf de meest dringende 

herstellingswerken aan, daar waar de pro-

vincie het gebouw liet verkrotten. Vanaf 

november 1978 betaalden de overgebleven 

Pandbewoners geen huur meer, maar stort-

ten ze de huurgelden in een Gemeenschappe-

lijke Fonds dat aan de provincie aangeboden 

werd om het onderhoud en restauratie te 

financieren (Beeckman inDhaene 1998). Uit-

eindelijk werd zo‘n 200.000 Belgische fran-

ken verzameld. Alle gezondheid- en veilig-

heidseisen die de toen op tafel legde wat be-

treft de renovatie konden daar volgens de 

Pandbewoners mee betaald worden (De 

Vooruit, 14 februari 1979).  

 

De provincie weigerde echter te luisteren en 

volhardde in haar plannen. Pandinist Luk 

Emmery tilde zwaar aan wat hij zag als een 

gebrek aan democratische ingesteldheid bij 

de provincie: ―Dergelijke handelswijze buigt 

gewoon de demokratie om in haar tegendeel. 

Het is duidelijk dat hier opnieuw de sociaal 

zwakste groep van de Gentse binnenstad 

(bejaarden, invaliden,…) dreigt te worden 

verdreven uit de buurt waar ze reeds tiental-

len jaren leven.‖ (De Morgen, 29 maart 

1979). De gouverneur moest van de nieuws-

oortige vormen van burgerdemocratie en 

participatie waar de Pandinisten voor ijver-

den echter weinig hebben en reageerde als 

volgt: ―De bewoners en de bevolking heeft 

voldoende inspraak via de door haar op de-

mokratische wijze verkozen vertegenwoordi-

gers in de provincieraad die ter zake het 

laatste woord hebben‖ (De Vooruit). Naast 

het belang van een zachte, gefaseerde res-

tauratie en inspraak van de bewoners, was 

ook het behoud van de woonfunctie cruciaal 

voor de Pandinisten (Vooruit, 14 februari, 

1979). Marc Leten van het Pandinistisch 

Verblijvingsfront beschreef de ontruiming 

van het Pand als de destructie van ―een ma-

nier van leven‖ en ―het offer aan de prestige 

en kommercie‖ en schreef in een brief op 4 

september 1979: ―Het behoud van de woon-

functie in het Pand (Patershol, Gent) is 

sinds september 1978 onderwerp van Aktie 

door bewoners en sympathisanten. […] Het 

gaat hier niet enkel om de uitdrijving van 

circa 50 personen uit de woning welke voor 

elk van hen het centrale en onvervangbare 

punt in hun leefwereld vormt. Het gaat ook 

om de wellicht definitieve teloorgang van 

een kleine gemeenschap in het hart van de 

grootstad Gent, waar jongeren en ouderen, 

mensen van diverse sociale standen en ge-

zindheden juist door de architectuur van het 

gebouw naast en met mekaar een harmoni-

eus leven kunnen leiden‖. De provincie en 

de burgemeester werden er van beschuldigd 

de buurt op te offeren aan snobisme en com-

mercie en verweten niets te doen aan de stij-

gende huurprijzen door de ondertussen 

drukke speculatie (Marc Reynebeau, Knack, 

26 september 1979).  

Door de verdediging van hun alternatieve 

leef- en woonruimte tegenover een autoritai-

re stadsplanning de inzet van hun strijd te 

maken plaatsten de Pandinisten hun acties 

in het hart van de strijd voor een sociale 

stadsvernieuwing die toen aan het ontstaan 
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was. In een brochure die het Pandinistisch 

Verblijvingsfront begin september 1980, 

kort na de uiteindelijke ontruiming van het 

Pand, publiceerde, stelde ze het behoud van 

de woonfunctie in het Pand voor als ―een 

test-case voor sociale stadsrenova-

tie‖ (Pandinistisch Verblijvingsfront 1980: 

6). Het behoud van de woonfunctie kaderde 

voor hen in de steeds breder aangevoelde 

nood ―aan een georganiseerde aanpak om de 

verdere leegstand en ontvolking in de bin-

nenstad tegen te gaan‖, ―de aanpak van 

kansarme buurten‖ (zoals het Patershol) en 

het belang van een architectuur die in en 

rond woongebouwen ―gemeenschappelijke 

ontmoetingsplaats‖ voorziet (Pandinistisch 

Verblijvingsfront 1980: 5-6). Ook Phillipe 

Van Herrewege zag in de woon- en leefvorm 

van de Pandbewoners de kiemen voor een 

ander soort stadsvernieuwing: ―de zo ge-

waardeerde kleinschaligheid, herkenbaar-

heid en integratie eigen aan zo'n woonbuurt 

zijn niet zomaar randverschijnselen van een 

marginale woongemeenschap. Heel het pro-

ces van stadsvernieuwing berust immers op 

een groeiende afkeer van grootschaligheid, 

desintegratie en suburbanisatie. In plaats 

van deze gemeenschap af te schilderen als 

een subversief groepje marginalen, verdient 

het een veeleer grondige studie om in het 

kader van de stadsvernieuwingscampagne in 

te spelen op de reële behoefte naar zo'n type 

woonvorm‖ (Vanherrewege 1981). De be-

kommernis omtrent het behoud van erfgoed 

(monumentenzorg) leefde toen ook al sterk 

en vormde een verdere basis om over de 

woonfunctie na te denken tijdens de her-

waardering van wijken.  
 

Inspraak 
 

Om hun eis om inspraak kracht bij te zetten 

organiseerden de Pandinisten allerlei acties 

zoals de picknick op de Kouter, bloemenver-

koop in de Veldstraat, theaterspelen 

(theater ARENA), open vergaderingen en 

open dagen om de mensen het Pand te laten 

bezoeken. Er was ook een radiostation in het 

Pand en in februari 1979 richtten de Pandi-

nisten de ‗Pandkrant‘ op om de bevolking te 

informeren (Het Volk, 18 februari 1979). 

Dat alles leidde ertoe dat de strijd van de 

Pandinisten op 29 maart 1979 het nationale 

journaal haalde. Die BRT-uitzending van 

Panorama versterkte de mobilisatie tegen de 

uitzetting van de Pandbewoners (De Voor-

uit, 29 maart 1979). Op 13 juli 1979 ver-

voegden een dertiental krakers de overgeble-

ven huurders in het Pand. Op 9 september 

1979 trok een optocht van zo‟n 1500 men-

sen, aangevoerd door Pandinist Walter De 

Buck, van het Pand in het Patershol door-

heen de stad. De overgebleven gepensioneer-

den reden mee op een paardenkar (De Gen-

tenaar, 16 juli 1979). Ondertussen zochten 

de Pandinisten ook steun bij andere organi-

saties en gelijkgezinden om hun slagkracht 

te verhogen. Pandinist Luc Rogiest had 

rechten gestudeerd en was verbonden met 

de Wetswinkel, die gratis juridisch advies 

verschafte. Meteen kon men de huuropzeg 

brief gaan betwisten als ―onwettig‖. De 

Pandinisten konden bovendien terugvallen 

op een hele schare Gentse organisaties om 

breed te mobiliseren: Vuile Mong en zijn 

Vieze gasten, het Gents Universitair Straat-

toneel en een hele reeks ‗werkgroepen‘ (de 

Werkgroep Zuid, de Werkgroep 

―stadsvernieuwing‖, de Werkgroep Muide, 

de Werkgroep Groene Vallei, etc.). Ze haal-

den ook banden aan met Antwerpse groepen 

zoals de Neefsteeg. Steun kwam er ook van-

uit partijpolitieke hoek: de KP-afdeling, 

Agalev en de Jongsocialisten stelden zich 

solidair met de eisen van de Pandinisten 

(Vooruit, 18 september 1979; Rode Vaan, 14 

september 1979). De PVV-jongeren, met 

onder meer Guy Verhofstadt, meenden dat 

het tweede Pandhof zijn woonfunctie moest 

behouden (De Gentenaar, 30 augustus 

1979). De hardnekkige weerstand van de 

Pandinisten krijgt zelfs steun tot in de pro-

vincieraad, onder meer van André Vanhove 

(PVV, sociaal-liberaal) en Albert De Bruyne 

(KP) en Oswald Van Ooteghem (VU) (De 

Gentenaar, 10 september 1979).  

Ondertussen zetten de Pandinisten druk op 

de Stad Gent, vooral via schepen van Stads-

ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en 

Openbare Werken Jacques Monsaert, om 
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het Pand over te kopen van de provincie, in 

de hoop dat de stad zou kiezen voor behoud 

van de woonfunctie tijdens de renovatie 

(Het Volk; 16 juli 1979). Monsaert had eer-

der bemiddeld met de provincie en verkre-

gen dat de bewoners tot 31 augustus 1979 in 

het Pand konden blijven wonen (De Gente-

naar, 8 december 1978). De Pandinisten 

stelden verder hun hoop op het Actieplan 

Patershol, dat op 11 oktober 1979 voorge-

steld werd door schepen Monsaert. Dat Ac-

tieplan stelde een renovatie van de Paters-

holswijk voor met behoud van de sociale 

structuur en woonfunctie (Beeckman in 

Dhaene 1998). In februari 1980 ruilde de 

provincie met de stad het tweede binnenhof 

van Pand voor de Kerk van het Klooster 

aan de Lange Steenstraat. Dat gaf de Pandi-

nisten even weer hoop (Pandinistisch Ver-

blijvingsfront 1980), maar het bleek uitein-

delijk ijdele hoop te zijn. Op 29 juli 1980 

stuurde de stad een uitwijzingsbevel naar de 

overgebleven bewoners van het Pand met 

het dringende verzoek binnen de twee weken 

het Pand te verlaten. Het uitwijzingsbevel 

oogste veel kritiek in de pers en de georgani-

seerde civiele samenleving, die zich afvraagt 

hoe ernstig het argument van de onbewoon-

baarheid nog is nu de effectieve uitwijzing al 

twee jaar op zich laat wachten. De Pandi-

nisten reageren op 8 augustus met een brief 

waarin ze het uitwijzingsbevel van de stad 

beschrijven als ―een geïsoleerde actie van 

burgemeester De Paepe‖ en vragen dat de 

stad haar belofte om met de bewoners te on-

derhandelen nakomt. Tijdens een onderhoud 

met de Pandinisten stelt burgemeester De 

Paepe dat hij voor het behoud van de woon-

functie afhankelijk is van regeringssubsidies 

en dat hij dit bij de regering zal verdedigen.  

Op 20 augustus valt echter het doek. Terwijl 

burgemeester De Paepe van zijn vakantie 

aan de Belgische kust geniet voert een 50 

man sterke politiemacht zijn bevel tot uit-

wijzing uit. Bruine zeep op de trappen, de 

nauwe steegjes en de zelf gemaakte inbraak-

alarmen en barricades houden de politie in 

gevechtsuitrusting nog even tegen, maar 

uiteindelijk verliezen de Pandinisten het 

pleit (Rogiest 2008). Later op de dag volgt 

nog een zitstaking op de Korenmarkt, een 

korte bezetting van de Dienst Monumenten-

zorg en Stadsarcheologie in Corduwanier-

straat en een betoging van een paar honderd 

mensen in de binnenstad (Beeckman in 

Dhaene 1998). Het persbericht van de stad 

over de ontruiming maakt de verdeeldheid 

in het stadsbestuur nogmaals pijnlijk duide-

lijk: de eerste drie paragrafen waarin onder 

meer de nood van de uitzetting beargumen-

teerd wordt staan enkel op naam van burge-

meester De Paepe als hoofd van de politie. 

De laatste twee paragrafen gaan over de re-

novatie van het tweede pandhuis en werden 

door het ganse stadsbestuur onderschreven. 

De apotheose van de strijd van het Pandi-

nistisch Verblijvingsfront volgt anderhalve 

week later. Op 31 augustus 1980 stapten 

tussen de 1.000 en de 1.500 mensen, inclusief 

leden van de vier politieke fracties binnen 

Gemeenteraad (ook uit De Paepe‘s eigen 

partij), op in een betoging tegen de hard-

handige ontruiming van het Pand (De Stan-

daard, 1 september 1980). Ze eisen het be-

houd van de woonfunctie zoals ze is en een 

onmiddellijke aanvang herstellingen in dia-

loog met bewoners (Pandinistisch Verblij-

vingsfront 1980). Vanuit een breder perspec-

tief kan de betoging ook gezien worden als 

de eis voor een andere aanpak van de oude 

stadswijken en een sociale stadsvernieuwing 

(Heughebaert 2006). Veel zoden zet het pro-

test niet aan de dijk voor de Pandbewoners. 

Het zou nog vele jaren duren voor een elftal 

gerestaureerde woningen in de middenvleu-

gel van het eerste en tweede Pandhof op-

nieuw voor bewoning klaar waren (Dhaene 

1998). Op de vijfentwintig sociale woningen 

was het zelfs wachten tot 1995. In mei 1991 

gaf de Raad van State de Pandinisten wel 

nog gelijk door de onbewoonbaarheidsver-

klaring te wegens onvoldoende gemotiveerd 

en procedurefouten te vernietigen (arrest nr. 

37.120).  

 

Epiloog 
 

De strijd voor een sociale stadsvernieuwing, 

een herwaardering van de oude stadswijken 



 

53 

met inspraak van de bewoners en respect 

voor het bestaande sociale weefsel en ruim-

telijke structuur, zet zich na de Pandinisten 

verder door. Verschillende basisorganisaties 

en bewegingen bleven het ‗Recht op de 

Stad‘ opeisen tegen de kolonisering van 

marktkrachten en autoritaire stedelijke 

planningsinterventies. Voorbeelden daarvan 

zijn GEBAK (Gentse Buurt en Actie Komi-

tés), de mislukte poging om met ‗Stad voor 

de Mens‘ een brede stadsbeweging te vor-

men en de Vlaamse organisatie BIRO 

(Bewoners In de Ruimtelijke Ordening, 

1982-1995). Tegelijkertijd kwam er rond 

1982 ook een nieuwe generatie politici aan 

de macht zoals Jacques Monsaert in Gent en 

Bob Cools in Antwerpen. Alhoewel deze niet 

door alle activisten als vernieuwers werden 

gezien (zie bijvoorbeeld de slogan ‗Waar was 

Monsaert? Rooie piet was er niet‘ in de grote 

betoging na de uitzetting van de Pandbewo-

ners; Creve 2008; Heughebaert 2009), week 

hun benadering van stadsvernieuwing in 

belangrijke mate af van hun voorgangers 

(zoals in Gent Placide De Paepe). Het her-

waarderingsbeleid dat in 1982 van start ging 

was de beleidsmatige uiting van deze nieuwe 

wind in het beleid. Ook al was dit groten-

deels een beleid zonder centen, er was wel  

ruimte voor participatie en overleg, alsook 

was er oog voor het vermijden van 

―saneringsnomadisme van de zittende bewo-

ners‖, twee kernelementen voor sociale 

stadsvernieuwing (Ackermans, 1983: 75 In: 

De Decker, 2009).  

 

Het verhaal van de Pandinisten geeft mooi 

aan hoe tijdens de jaren 1970 nieuwe stede-

lijke actoren ontstaan die vanuit hun geleef-

de ervaring de autoritair geplande stadsont-

wikkeling de wacht aanzegden en zo de voe-

dingsbodem en het draagvlak voor een an-

der, socialer vernieuwingsbeleid voor de ou-

de stadswijken vormden. Vandaag is het ste-

denbeleid sterk geprofessionaliseerd. De so-

ciale en participatieve insteek op stadsver-

nieuwing blijft aanwezig, maar is absoluut 

geen verworvenheid en moet meer wel dan 

niet het onderspit delven tegen marktgerich-

te en centraal gestuurde stadsontwikkelings-

projecten. Problematisch is dat de sociale 

strijd die aan de grondslag ligt van de stede-

lijke renaissance vandaag dikwijls wegge-

schreven wordt uit haar officiële geschiede-

nis, of ten hoogste nog geduld wordt als een 

folkloristisch element dat geen gevolg heeft 

voor de huidige stadsvernieuwing. Stadsver-

nieuwing wordt vandaag gereduceerd tot 

een beleidsverhaal dat draait rond het 

stroomlijnen van de acties van verschillende 

publieke en private actoren en investerings-

stromen. Daarin wordt stadsvernieuwing 

voorgesteld als een proces van institutionali-

sering, professionalisering en voortdurende 

optimalisering van het stedelijke beleid ten 

voordele van ‗de‘ stadsbewoner. Dat blijkt 

ook uit een deel van de wetenschappelijke 

literatuur waarin de beleidsfocus centraal 

staat. Door de geschiedenis van de stadsver-

nieuwing te bekijken vanuit het perspectief 

van de dagdagelijkse sociale strijd voor en 

over de stedelijke ruimte en haar inrichting, 

willen we deze dimensie, die vandaag even 

relevant blijft, opnieuw in de kijker zetten. 

Zowel gisteren als vandaag is stedelijke ver-

nieuwing in de eerste plaats een voortduren-

de strijd voor de controle over de stedelijke 

ruimte en haar inrichting. 

 

 
Verdere tips:  

 
FILM: IN ‘T PATERSHOL: Godelieve Van Geertru-

yen – super 8 – 1973-1979 – 11min. Met: buurtbewo-

ners, hippies, Walter de Buck,…De filmmaakster 

woonde tijdens de jaren ‘70 in het Patershol. Het 

Patershol was toen een echte volkswijk, met de kleur-

rijke figuren en verhalen die daarbij horen.  

 

Bibliografie: 

 

Coene, A. (2006) Socializing Agents underlie political 

affinities, A Belgian Case-Study. 1st ECPR Graduate 

conference ―contentious politics‖. University of Es-

sex, UK.  

Creve, P. (2008) Interview door Pascal Debruyne. 

De Certeau, M. (1984) The Practice of Everyday Life, 

Berkeley: University of California Press. 



 

54 

De Decker, P. & Kesteloot, C. (2005) De sociale roots 

van de anti-stedelijke politiek. ALERT, 31, 5, pp. 71

-80 

De Decker, P., (2009) 30 jaar beleid voor de stad: van 

bewonersgerichte stadsvernieuwing naar stadsont-

wikkeling., ALERT.   

Desomer, B. (2006). Dromen, plannen en bouwen. 

Tentoonstelling over 35 jaar ruimtelijke planning in 

Gent. Stadsmagazine Gent: 4-6. 

Dhaene, S., Ed. (1997) De muren weten ervan I. 

Gent: Museum voor Volkskunde. 

Dhaene, S., Ed. (1998) De muren weten ervan II. 

Gent: Museum voor Volkskunde. 

Heughebaert, M. (1988), Over kansarmen en groot 

geld, inleiding op het Symposium ‗Naar een nieuw 

stadsontwikkelingsbeleid?‘, Congrespaleis, Gent, 23 

september. 

Heughebaert, M. (2007), Gent, waar Mattheus zich 

nog altijd thuis voelt. In: Oikos, 38, pp.22-36. 

Heughebaert, M. (2009). Interview by Stijn Ooster-

lynck and Pascal Debruyne. Gent. 

Knops, G., Ed. (1992). Stadsvernieuwing in bewe-

ging. Brussel, Koning Boudewijnstichting. 

Coene, A. (2006). Socializing agents underlie political 

affinities, a Belgian case-study. 1ste ECPR Graduate 

Conference 'Contentious Politics'. University of Es-

sex. 

De Decker, P. (2009). "Stedelijk beleid: dertig jaar 

surfen op politieke golven." Alert. 

Desomer, B. (2006). Dromen, plannen en bouwen. 

Tentoonstelling over 35 jaar ruimtelijke planning in 

Gent. Stadsmagazine Gent: 4-6. 

Dhaene, S., Ed. (1997). De muren weten ervan I. 

Gent, Museum voor Volkskunde. 

Dhaene, S., Ed. (1998). De muren weten ervan II. 

Gent, Museum voor Volkskunde. 

Heughebaert, M. (2006). "Gent, waar Mattheus zich 

nog altijd thuis voelt." Oikos 38(3): 15. 

Heughebaert, M. (2009). Interview by Stijn Ooster-

lynck and Pascal Debruyne. Gent. 

Knops, G., Ed. (1992). Stadsvernieuwing in beweging. 

Brussel, Koning Boudewijnstichting. 

Pandinistisch Verblijvingsfront (1980). Het Pand der 

geschoeide karmelieten Vrouwebroerstraat, Gent. 

Bestemming. Gent: 27. 

Rogiest, L. (2008). Interview by Pascal Debruyne. 

Rousseau, H. and G. Vandoorne (2008). "Interview 

by Pascal Debruyne." 

Van Keymeulen, K. (2006). Gent morgen. 35 jaar 

dromen, plannen en bouwen in de stad. Gent, STAM 

& Gent Cultuurstad vzw. 

Vanherrewege, P. (1981). Het Pand. Architectuur. 

Gent: 47. 

  

 

 



 

55 

Met de tekst van Thomas Frings vragen we aandacht voor een andere dan gebruikelijke analy-

se van de achtergronden van de internationale crisis. Het in de burgerlijke media vaak ge-

schetste beeld van economen die tevergeefs proberen elkaar en het regime in Den Haag te over-

tuigen van, hetzij stevige bezuinigingen, dan wel stimuleringsmaatregelen om de (nationale) 

economie weer vlot te trekken, laten we voor wat het is. Thomas Frings vestigt hier de aan-

dacht op de achtergrond van de crisis waarbij het woord kapitalisme onvermijdelijk valt. Be-

treft het hier de zoveelste analyse van het wereldkapitalisme waarbij we ons allemaal wel erg 

klein voelen gemaakt?  

Frings plaatst het huidige kapitalisme binnen een historisch perspectief. Volgens hem moeten 

we voor een verklaring van de huidige crisis, die lijkt te zijn begonnen binnen de financiële sec-

tor, terug naar begin jaren ‘70. Niets nieuws onder de zon zal men zeggen, dit wordt tenslotte 

al 30 jaar door elke marxist beaamd, waarbij de term ‗interne bewegingswetten van het kapi-

taal‘  vervolgens het geheel zou moeten verklaren. Dat als gevolg hiervan een afwachtende 

houding sterk wordt gestimuleerd zal wel niemand meer verbazen. Maar volgens Frings gaan 

dit soort analyses ook inhoudelijk mank. Hij grijpt hierbij terug op analyses uit de autonome 

beweging waarbij de crisis werd opgevat als de uitkomst van strijd ontstaan door ‗de simultane 

druk door arbeiders‘. We moeten ons hierbij niet voorstellen dat de strijd dus werd beslecht 

door mannen in overalls van middelbare leeftijd die door stakingen een doorbraak zouden heb-

ben bereikt (waarmee overigens niets wordt afgedaan aan de acties vanuit dit segment). Wel-

licht dat Mario Montano het brede karakter van de strijd toentertijd beter heeft verwoord: 

―...Het kapitaal heeft de crisis opgedrongen gekregen door de parallel lopende, zich gelijktijdig 

ontwikkelende en cumulatief werkende vormen van loonstrijd van de kant van zowel loonontvangers 

als niet-loonontvangers, en wel op internationaal niveau...‖ (1). Dit betekent uiteraard niet dat de 

talloze vormen van strijd in het verleden ook anti-kapitalistisch waren gemotiveerd, maar het 

werpt zeker wel een verhelderend licht op het effect van de uitdijende zorg- en onderwijssecto-

ren voor de strijd binnen en tegen het (internationale) kapitalisme. 

De insteek van Frings vestigt wederom de aandacht op de subjectieve factor binnen de maat-

schappelijke verhoudingen. Dit leek ons een belangrijk inzicht wat maar al te vaak wordt on-

derbelicht. We zijn ons echter, net als velen met ons, de laatste tijd maar al te bewust gewor-

den van de subjectieve factor binnen het politieke regime in Den Haag. Nu een voorheen als  

extreem-rechtse gekenschetste beweging (in Nederland althans) inmiddels volledig de politieke 

agenda bepaalt, wordt het door ons al eerder gesignaleerde verband tussen de internationale 

verhoudingen en hun rechts-populistische politieke vertaling des te belangrijker. Met de verta-

ling van artikelen van Alain Badiou en Servaas Storm/Ro Naastepad hebben we een begin ge-

maakt om de betekenis van het rechts-populisme te kunnen duiden binnen een internationale 

context (Bergmann, Frings).  

 
Noten: 

 

 
1. Uit: Mario Montano, Opmerkingen over de internationale crisis, in: Frans van den Oudenrijn: Autonomie. 

 Hoofdlijnen van het politiek-theoretisch project van Toni Negri, Papieren Tijger, Breda, 1992, pagina 43. 

Zij-ingang (4) 
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Sinds augustus 2007 ziet de toekomst van 

het kapitalisme er slecht uit. Plotseling, bin-

nen enkele dagen en weken, breidde de crisis 

van de financiële markten zich over de hele 

wereld uit. Wat begon als een lokaal gebeu-

ren, deed banken en beurzen in alle conti-

nenten op hun grondvesten schudden. En 

het is nog lang niet voorbij. 

 

De crisis ontwikkelde zich in meerdere gol-

ven. Na ieder dramatisch hoogtepunt en net 

zo hectische interventies door banken en 

staten, werd steeds verkondigd dat het einde 

van de crisis spoedig in zicht zou zijn. De 

neergang was ondanks alle staatsingrepen 

tot dusver echter niet te stoppen. Als de 

Duitse Bondspresident de financiële mark-

ten als ―monster‖ aanmerkt, doet dat den-

ken aan de mythe van Frankenstein die ook 

al eens door Marx werd aangehaald om de 

raadselachtige verdinglijking van het kapi-

taal te beschrijven: ―door aan de dode materie 

levende arbeidskracht toe te voegen, zet de kapi-

talist waarde — arbeid uit het verleden, tot ma-

terie geworden, dode arbeid — om in kapitaal, 

een zichzelf uitbreidende waarde, een monster 

met een ziel, dat begint te ‗werken‘ alsof het van 

liefde bezeten was‖ (2). De heersenden zelf 

worden beheerst door een anonieme kracht, 

die zij verdedigen maar wiens logica ze niet 

begrijpen.  

 

Iedere crisis verwijst naar de historische ver-

gankelijkheid van het kapitalisme. Als de 

toekomstdromen van de heersenden en de 

kapitalisten niet in vervulling gaan, ont-

staan er opties voor de bewegingen van on-

deraf. Onvermijdelijk is dat niet. de opties 

voor de bewegingen zijn vandaag echter vele 

malen groter dan 100-200 jaar geleden. Op 

de agenda staat nu geen institutionele cor-

rectie, zoals de terugkeer naar een strenegere 

regulatie van de markten. Velen roepen daar 

vandaag om, zelfs grote delen van links die 

in de crisis slechts een uitdrukking van neo-

liberale excessen zien. De financialisering (3)  

is echter zelf een uitdrukking van een funda-

mentele crisis, die het kapitalistische sys-

teem en de wijze waarop het zich na de 

Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld, we-

reldwijd en in zijn geheel treft.  

 

Aan het einde van de jaren ‘60 was dit sys-

teem in een crisis terechtgekomen. Niet sim-

pelweg door interne bewegingswetten van 

het kapitaal en concurrentie, maar vooral 

door de simultane druk die door de arbei-

ders, overal ter wereld, werd uitgeoefend. 

Dat leidde tot een duidelijke anders verloop 

van de crisis. De heersende machten schrok-

ken er voor terug de last van de crisis op de 

arbeiders af te wentelen om zo de winstmar-

ges te saneren. Ook al zijn we dat momen-

teel vergeten, toen was het het gesprek van 

de dag. Na Parijs 1968 en de massale sta-

king, gaf De Gaulle iedere poging op om tot 

de gouden standaard terug te keren. In 

plaats daarvan liet hij inflatoire loonstijgin-

gen toe. In Italië werd de leus ‘Arbeiders pro-

duceren de crisis‘ alom gescandeerd. Linkse 

economen ontwikkelden de theorie van de 

‗profit-squeeze‘ volgens welke loonstijgingen, 

die door militante stakingsbewegingen afge-

dwongen werden, een beslissende invloed op 

de daling van de winstmarges hadden. Weer 

anderen lieten zien dat de dalende producti-

viteitsstijging tot de toenemende weigering 

van de monotone lopende band-arbeid en de 

“ ”

~ 
Christian Frings (1) 
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inefficiëntie van de  bureaucratische contro-

le op de arbeidskrachten te herleiden was.  

 

De ontdekking van de ‗subjectieve factor‘ in 

de marxistische crisistheorie in de jaren ‘70 

was dus geen toeval, maar een theoretische 

uitdrukking van praktische beweging en een 

werkelijke verandering van grote historische 

betekenis. Tijdens eerdere kapitalistische 

crises, in de 19e en begin 20ste eeuw, waren 

de sociale bewegingen van de arbeiders vaak 

een reactie op de crisis van het kapitaal. Het 

leek enkel zijn eigen interne bewegingswet-

ten te volgen. Zijn fetisj-karakter leek onge-

broken en daaraan oriënteerden zich ook de 

theoretische reflecties m.b.t. de crisis. De 

golven van klassenstrijd in de jaren ‘60 en 

‘70 hadden opnieuw de vraag naar het fetisj-

karakter op de agenda gezet. We produceren 

geschiedenis en onze strijd heeft een invloed 

op de ontwikkeling van het kapitaal. 

 

Door de tegenaanval van het neoliberalisme 

en de repressie van de staat tegen die bewe-

gingen, d.m.v. werkloosheid en bezuinigin-

gen, werd deze subversieve subjectiviteit 

weer van het podium van de wereldgeschie-

denis verdrongen. De macht van het geld en 

het fetisjkarakter van het kapitaal verkreeg 

met de boom van de jaren ‟90 opnieuw legiti-

miteit. Maar het was geen oplossing. Finan-

cialisering was de vlucht van het kapitaal 

uit de productie en de illusie van een puur 

monetaire valorisatie van kapitaal. Deze 

vlucht werd door steeds vaker optredende 

crises begeleid: de beurscrisis van 1987, de 

Tequila-crisis die 1995 in Mexico begon, de 

Azië-crisis in 1997, de gecombineerde crisis 

van het Long Term Capital Management 

beleggingsfonds en de roebelcrisis in Rus-

land in 1998 en in 2000 het einde van de hy-

pe rondom de new economy. De heersende 

machthebbers toonden zich oprecht ver-

baasd over het feit dat geen van deze crises 

het gehele globale systeem naar de afgrond 

trok zoals in 1929. Dat is nu veranderd en in 

de USA doet de uitdrukking ―global slump 

van 2008-2009‖ al de ronde. Doorslaggevend 

hiervoor is de enorme explosie en wereldwij-

de verwevenheid, van de handel in derivaten 
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(4) de afgelopen tien jaar. Dat wil niets an-

ders zeggen dan dat de zoektocht naar 

winstgevende investeringen in toenemende 

mate wanhopiger, speculatiever en riskanter 

is geworden. De simulatie van de valorisatie 

van kapitaal door financialisering kan niet 

tot in het oneindige worden voortgezet. Dat 

wordt vandaag de dag steeds duidelijker. 

Ook wordt hierin, in bedekte vorm, de nog 

altijd aanhoudende druk van de globale ar-

beidersklasse tot uitdrukking gebracht, die 

een toenemende uitbuiting in de weg staat. 

 

De vlucht van het kapitaal vanuit over-

accumulatie (5)  in financialisering is niet 

nieuw. Ook  tijdens eerdere cycli in de ont-

wikkeling van het kapitalistische wereldsys-

teem konden de machten die het systeem 

beheersten en organiseerden, zoals Neder-

land in de 18e eeuw en het Britse Rijk in de 

19e eeuw, hun neergang, zelfs na het acuut 

worden van de overaccumulatie met 30 of 

40 jaar vertragen, door over te gaan op fi-

nanciële ondernemingen en zo de oogst van 

hun overheersende positie binnen te halen. 

Giovanni Arrighi en Beverly Silver hebben 

in hun analyses de ontdekking van de 

―subjectieve factor‖ in de crisistheorie ver-

bonden met de dynamiek van het kapitalis-

me in de wereldgeschiedenis. Dat leidt niet 

tot een trieste herhaling van altijd weer de-

zelfde ellende van de opkomst en neergang 

van de imperiums van het kapitaal, maar 

tot de ontdekking dat de macht van de uit-

gebuite klassen in het wereldsysteem naar 

verhouding is gegroeid. Met elke machtswis-

seling tussen de verschillende imperiums, is 

haar invloed op de vorm en het sociale ka-

rakter van het systeem toegenomen. Wat we 

nu meemaken, is het definitieve begin van 

het einde van een kapitalistische cyclus die 

zich, ondanks de barbarij gedurende de eer-

ste helft van de 20ste eeuw, onder Ameri-

kaans leiderschap nog een keer kon ontwik-

kelen. Niemand kan voorspellen hoe de soci-

ale bewegingen van onderop zich de komen-

de maanden en jaren in de crisis op zullen 

stellen en de wereld een nieuw gezicht zullen 

geven. We kunnen echter concluderen dat 

onze opties en onze macht om in de geschie-

denis te interveniëren, duidelijk zijn toege-

nomen. Een eerste aanwijzing daarvoor 

vormt de arbeidersstrijd van China via Oost

-Europa tot aan Egypte en de hongerop-

standen op alle drie continenten die zich nu 

al met een verrassende snelheid en gelijktij-

digheid tegen de crisis ontwikkelt. 

 
 

Noten: 

 

1. Christian Frings woont en werkt in Keulen en 

houdt zich geruime tijd  bezig met de ontwikke-

ling van het kapitalistische wereldsysteem en hoe 

deze overwonnen kan worden. Het artikel ver-

scheen eerder in Turbulence nr. 4. Futures, zijn 

beleggingsinstrumenten, zie ook noot 4. 

2. Uit Ghoetes Faust vers 2148, vertaling afkom-

stig uit Het Kapitaal vertaald door I. Lipschits, 

gebaseerd op de 4e druk. 

3. Het begrip financialisering duidt op de enorme 

expansie van financiële instrumenten, bijv. deri-

vaten, in de afgelopen 30 jaar, alsook op de 

groeiende macht van de financiële instellingen 

(banken, rating agencies (die het kredietrisico op 

ondernemingen, banken en landen beoordelen) 

en hedge fondsen (beleggingsfondsen van een 

beperkt aantal ―durfkapitalisten‖) t.o.v. andere 

sociale krachten. 

4. Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten 

die hun waarde ontlenen aan de waarde van een 

ander goed, zoals aandelen en olie. Het andere 

goed wordt in het jargon de onderliggende waarde 

genoemd. De voornaamste soorten derivaten zijn 

opties, futures, swaps en forwards. Men gebruikt 

financiële derivaten om risico's te verkleinen of 

juist te speculeren. (bron: Wikipedia)  

5. Overaccumulatie, d.w.z. als teveel kapitaal zich 

geconfronteerd ziet met te weinig winstgevende 

investeringsmogelijkheden, is één van de belang-

rijkste crisistendensen in kapitalistische econo-

mieën. De door onze arbeid geproduceerde meer-

waarde, moet iedere dag opnieuw weer ergens in 

geïnvesteerd worden. Als kapitalisten deze meer-

waarde om wat voor reden dan ook 

(arbeidersstrijd, verzadigde markten, wettelijke 

voorschriften) niet op een winstgevende manier 

kunnen investeren in de productie voor bestaan-

de markten, moeten ze of nieuwe markten cre-

ëren of de prijs van bestaande vermogensbe-

standdelen opdrijven (onroerend goed, aandelen, 

valuta …). Dit is de oorzaak van de vele financi-

ële ―bubbles‖ en crises die we de laatste 15 jaar 

hebben meegemaakt 
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De vertaalde recensie De meerkoppige hydra: Zeelui, slaven, commoners en de verborgen ge-

schiedenis van de revolutionaire Atlantische wereld heeft een bijzondere rol gespeeld in de ont-

wikkeling van wat uiteindelijk Hydra(-web) is geworden. Als werktitel gaven we het project de 

naam ―hydra‖ mee, ook al wisten we toen niet hoe we onszelf en ons project zouden gaan noe-

men. Maar de naam en metafoor hydra  en het idee van het zoeken naar, analyseren en be-

schrijven van de vele koppen van de subversieve hydra, sprak ons aan en dekte gevoelsmatig 

de lading. De naam hydra stond symbool voor de zoektocht die ons project is.  

Rediker en Linebaugh, de auteurs van het boek, keren het perspectief Van de mythe van Her-

cules en de hydra in wezen om. Zoals wellicht bekend bestond één van de 12 werken van Her-

cules uit het verslaan van de hydra. ―Een slangachtig beest met vele koppen. Steeds als Hercu-

les er één afhakte, groeiden er twee in zijn plaats. Uiteindelijk doodde hij de hydra door vuur te 

gebruiken waarmee hij de afgehakte stompen dichtschroeide en aldus voorkwam dat de koppen 

weer aangroeiden. De Anglo-Amerikaanse heersende klasse zag zichzelf als Hercules, al trach-

tend de rebellerende subjecten te bedwingen die steeds weer de kop op staken in nieuwe en drei-

gender gedaantes zodra ze verslagen leken. De vorming van het imperium was een 

―Herculisch‖ werk en telkens werden de heersenden geconfronteerd met manifestaties van een 

Zij-ingang (5) 
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nieuwe amorfe vijand: piraten, rebellerende slaven, onafhankelijke vrouwen, religieuze radica-

len, ―oorlogszuchtige‖ inheemse volkeren en ―gepeupel‖, dat ―als een monsterlijke hydra (…) 

siste tegen de soevereine koninklijke macht en autoriteit.‖  

Net als Rediker en Linebaugh zijn wij natuurlijk vooral geïnteresseerd in het perspectief van 

de vele hydrakoppen van verzet tegen het kapitalisme en imperialisme in zijn begindagen. Om 

ons eraan te herinneren dat er een geschiedenis van strijd is die verborgen ligt onder die van de 

―officiële‖ geschiedsschrijving van de heerschappij, maar ook onder die van de arbeid en de 

―officiële‖ arbeidersbeweging. Een geschiedenis van subversie en hoop, van vindingrijkheid en 

onverzettelijkheid, waar we anders van afgesneden zouden zijn. Gebrek aan historisch bewust-

zijn werpt ons terug op onszelf, veroordeeld ons tot het duister van een allesomringende, over-

weldigende en verdrukkende en enige ―werkelijkheid‖ van het heden waaruit geen ontsnappen 

mogelijk lijkt. Zoals de huidige opgroeiende generatie nu al nauwelijks weet heeft van de sub-

versieve en creatieve interventies, verlangens en experimenten van hun ouders. Zo snel kan het 

gaan als je de overlevering overlaat aan de Wijnands en andere bekeerlingen en spijtoptanten,  

of officiële geschiedschrijvers,en en je kinderen overlevert aan de alles verorberende psy-

chomacht van de markt (de term is van Bernard Stiegler).  

De geschiedenis van het Atlantische proto-proletariaat, zoals beschreven door Rediker en Line-

baugh, doet ons dan ook herinneren aan wat in wezen de essentie van het kapitalisme is. Be-

schreven wordt het verzet tegen wat Marx de ―oorspronkelijke accumulatie‖ van het kapitaal 

noemt. Het historische scheidingsproces van producent en productiemiddel, waarin het han-

delskapitaal werd gevormd en grote groepen mensen ―met bloed en vuur‖ (Marx) werden be-

roofd van hun eigen middelen van bestaan en geleidelijk tot loonarbeid werden gedwongen. 

Het herinnert ons er ook aan dat dit onteigeningsproces tot op de dag van vandaag voortduurt 

in de vorm van het voortdurend overhevelen van publieke goederen en voorzieningen (publieke 

diensten, distributie, energie, communicatie, transport, zorg) naar de particuliere sector. Met 

als voorlopig hoogtepunt de miljardensteun aan zgn. omgevallen banken.  

Radicale geschiedsschrijving van onderaf, contra-historie, contra-mythes, zien we als een we-

zenlijk element in de strijd om de hoofden en harten van de mensen, ook die van onszelf. Het 

leert ons om niet te vergeten. En het is ook de bron van moed waaraan Badiou elders in dit 

nummer aan refereert. De moed om ―binnen een ander durée te opereren dan hetgeen door de 

wetmatigheid van de wereld wordt opgelegd.‖ Want, zo vervolgt Badiou, degenen die zijn op-

gesloten binnen de tijdelijkheid zoals die voor ons door de dominante orde is bepaald, zullen 

wellicht hun hele leven wachten en eindigen in het beste geval depressief en gedesoriënteerd.  

Voor moed is meer nodig dan alleen historisch bewustzijn. Het gaat er ook om dat je voorbij 

het hier en nu durft te denken, op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe hydrakoppen. Im-

mers: ―verzet is de capaciteit om nieuwe potentialiteiten te ontwikkelen, die voorbij gaan aan 

bestaande vormen van overheersing/dominantie (Negri). In die zin sluiten we ons aan bij de 

hoopvolle vaststelling van Willi Bergmann elders in dit nummer. Niet geheel toevallig, want 

resultaat van een kruisbestuiving, trekt Bergmann aan het eind de vergelijking tussen het 

―meerkoppige‖ verzet toen en nu: ―Dwars door alle continenten en ondanks alle migratiesys-

temen (39) treden de armoedezones in de 3e wereld in verbinding met LA, Bombay, Rio, Pa-

rijs, Moskou, Berlijn. Er ontstaat een nieuw cosmopolitisme van onderaf, een nieuwe subjecti-

viteit in de strijd tegen de wereldwijde kapitalistische ordening. Het panorama van het verzet 

doet in meerdere opzichten denken aan de transatlantische mobiliteit in de 17e en 18e eeuw, die 

door Linebaugh en Rediker als veelkoppige hydra is beschreven (40). Dit boek is niet alleen 

lezenswaardig en goed te lezen. Het komt op mij paradigmatisch over. Op dezelfde manier, net 

zo beschrijvend en empatisch, zouden we ons een begrip van het veelvoudige verzet tegen het 

dodelijke imperialisme kunnen toe-eigenen.‖Het is een zoektocht waar we graag in willen parti-

ciperen en die we met zo veel mogelijk mensen willen delen.  
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―Wie zijn de onderdrukkers anders dan de 

adel en de deftige burgers; en wie zijn de on-

derdrukten anders dan de kleine boeren, de 

pachters, de ambachtslieden en de arbeider? 

… Jullie slavernij is hun vrijheid, jullie ar-

moede hun voorspoed; ja, jullie verering van 

hen is de ontering van de gemeenschappe-

lijkheid … Haal hen, die door jullie in de 

adelstand zijn verheven, van hun voetstuk 

af.‖ 

- Volksredenaar Laurence Clarkson, 1647 

(blz. 81) 

 

De Meerkoppige Hydra is de lang verwachtte 

krachttoer wat betreft radicale geschied-

schrijving van onderaf. Er is bijna 20 jaar 

aan gewerkt. De auteurs hebben gekozen 

voor een internationalistische aanpak waar-

mee ze de gebruikelijke categorieën verme-

den die de geschiedenis ketenen binnen de 

grenzen van de natie-staat. Zodoende kon-

den ze de wijze bestuderen waarop mensen 

tegen deze categorieën hebben gevochten, 

hoe ze probeerden aan deze staten te ont-

snappen en deze te weerstaan door grenzen 

te overschrijden en zich te organiseren 

dwars door rassenscheidingen heen. 

 

Nu globalisering heden ten dage het meest 

gebruikte stopwoord is om het kapitalisme 

te begrijpen, loont het de moeite om in her-

innering te roepen dat het kapitalisme altijd 

al globaal, d.w.z. wereldwijd is geweest. Li-

nebaugh en Rediker benadrukken dit door 

de Virginia Company – de oorsprong van 

het Engelse imperialisme – aan te duiden als 

een ―nieuwe wereldhandels organisa-

tie‖ (blz. 15). Dit boek gaat over de wortels 

van het kapitalisme tijdens de eerste globali-

seringsgolf in de 17e en 18e eeuw en over het 

verzet waarop het stuitte. Op school leerden 

we over het grote tijdperk van de ontdek-

king en verkenning. We werden niet onder-

wezen over slavernij, genocide en de uitbui-

ting die het met zich meebracht. Noch over 

de muiterijen, de slavenopstanden, de Mar-

ron-gemeenschappen (2) van gevluchte ex-

slaven die zich er tegen hebben verzet.  

 

De auteurs stellen dat de ‗ontdekking‘ van 

Amerika een nieuw stadium in de geschiede-

nis markeert. Het gaf het kapitaal een kick-

start, het ontketende de wereldwijde mari-

tieme handel, creëerde de grootste beweging 

van volkeren in de geschiedenis en verander-

de het aangezicht van de wereld. Ze nemen 

dit als uitgangspunt en focussen op het ver-

zet tegen deze nieuwe globalisering. Vervol-

gens pakken ze de draard van dit verzet op 

en de kronkels en bochten die het maakt, tot 

aan het punt die de ―normale geschiedenis 

van de arbeid‖ geneigd is als zijn startpunt 

te zien.  

 

:

~ 
Peter Linebaugh en Marcus Rediker  

 

Zeelui, slaven, commoners (1) en de verborgen  

geschiedenis van de  

revolutionaire Atlantische wereld. 

(Verso 2000) 
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De Meerkoppige Hydra is dus een boek over 

Atlantische geschiedenis, over het handels-

verkeer tussen Afrika, Amerika en Europa. 

Iedereen is bekend met deze driehoekige sla-

venhandel die ten grondslag lag aan de rijk-

dom van Bristol, Liverpool, Glasgow en 

Londen. Maar het is een onmiskenbaar feit 

dat niet alleen slaven, suiker en tabak op de 

schepen vervoerd werden. Het nieuws circu-

leerde ook: ondergronds nieuws over revolte-

rende slaven, revoluties in Haïti, Frankrijk 

en Amerika; nieuwe ideeën en tactieken. 

Mensen reisden ook: radicalen die aan de 

basis hadden gestaan van de onlusten in En-

geland werden overzee getransporteerd en 

verspreidden hun ideeën, terwijl reizigers die 

hadden gezien hoe de inheemse volkeren van 

Noord- en Zuid-Amerika vrij en in harmonie 

met de natuur leefden, hun ideeën mee naar 

Europa brachten.  

 

Linebaugh en Rediker beschrijven aan de 

hand van enkele specifieke episodes en enke-

le individuen een serie thema‘s die het hele 

boek doorkruizen. En ze maken gebruik van 

enkele metaforen die steeds terugkeren. De 

belangrijkste is de mythe van Hercules en 

de hydra, die constant werd gebruikt door 

propagandisten van de heersende klasse om 

zo duidelijk te maken welke problemen ze 

ondervonden om een imperium te smeden. 

Één van de twaalf werken van Hercules was 

het verslaan van de monsterlijke hydra. Een 

slangachtig beest met vele koppen. Steeds 

als Hercules er één afhakte, groeiden er twee 

in zijn plaats. Uiteindelijk doodde hij de hy-

dra door vuur te gebruiken waarmee hij de 

afgehakte stompen dichtschroeide en aldus 

voorkwam dat de koppen weer aangroeiden. 

De Anglo-Amerikaanse heersende klasse zag 

zichzelf als Hercules, al trachtend de rebelle-

rende subjecten te bedwingen die steeds 

weer de kop op staken in nieuwe en dreigen-

der gedaantes zodra ze verslagen leken. De 

vorming van het imperium was een 

―Herculische‖ werk en telkens werden de 

heersenden geconfronteerd met manifesta-

ties van een nieuwe amorfe vijand: piraten, 

rebellerende slaven, onafhankelijke vrou-

wen, religieuze radicalen, ―oorlogszuchtige‖ 

inheemse volkeren en ―gepeupel‖, dat ―als 

een monsterlijke hydra (…) siste tegen de 

soevereine koninklijke macht en autori-

teit.‖ (blz. 29) 

 

Omheining (3) en onteigening  
 

De geschiedenis van de Herculische strijd 

van de heersende klasse met de hydra van 

verzet wordt bepaald door vier centrale the-

ma‘s die de hele periode beslaan die in het 

boek beschreven wordt: omheining en ontei-

gening, terreur, coöperatie en verzet en de 

strijd om alternatieve manieren van leven.  

 

Het centrale en alles overheersende moment 

is de omheining (enclosure), m.a.w. onteige-

ning. De omheining en het dus ontoeganke-

lijk maken van de gemeenschappelijke lan-

derijen in Engeland, die langzaam maar ze-

ker begint in de late Middeleeuwen en mid-

den 18e eeuw op haar hoogtepunt is, ver-

schaft het kapitalisme haar essentiële histo-

rische basis. Om de armen tot arbeid te 

dwingen moest hun land worden afgenomen. 

Zodra de armen de toegang tot het land was 

ontzegd, hadden ze geen andere keus dan te 

werken en geld te verdienen voor de bezit-

ters van plantages, schepen en werkplaat-

sen. Grote aantallen ontheemden werden 

overzee opnieuw ingezet om de koloniën te 

bevolken. Het belangrijkste argument dat 

door de propagandisten van het Engelse ko-

lonialisme werd gebruikt, was dat kolonisa-

tie Engeland een manier verschafte om zich-

zelf te ontdoen van de ―luie massa‘s‖ die 

door de omheiningen en onteigeningen wa-

ren voortgebracht (blz. 16). Het scheiden 

van de mensen van het land in Engeland 

vond overzee zijn afspiegeling in de onteige-

ning van de Ieren, het tot slaaf maken van 

de Afrikanen en de verdrijving van inheem-

se Amerikanen.  

 

De onteigening van de gemeenschappelijke 

landerijen en de grote veranderingen die in 

de maatschappij plaatsvonden (het begin 

van de industriële uitbuiting, enorme mili-

taire mobilisatie) vormden in het hele land 
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de aanzet tot massale opstanden met glori-

euze namen, waarin ambachtslieden en boe-

ren trachtten hun oude manier van leven te 

behouden. Zo was er de Kerst-Bedelaars op-

stand in 1582, de Stukadoors-opstand in 

1586, de Viltmakers-opstand in 1592 en de 

Southwark Kaarsenmakers-opstand een jaar 

later. Degenen die zich tegen de onteigenin-

gen verzetten, de omheiningen neerhaalden 

en de greppels dichtgooiden, werden voor 

het eerst de Levellers (4)genoemd. 

 

Terreur 
 
Het verzet tegen de onteigening riep uiter-

aard een reactie op. Terreur werd aange-

wend om de fundamentele voorwaarden 

voor de kapitalistische ontwikkeling te reali-

seren. In het land, in de koloniën en op zee 

werden gruwelijke straffen uitgevaardigd 

om de armen tot arbeid te dwingen, ter 

voorkoming van het verspreiden van radica-

le ideeën en om te voorkomen dat kolonisten 

de benen zouden nemen en naar de ―vijand‖ 

zouden overlopen.  

 

Deportatie naar de koloniën was een straf 

die niet alleen de armen eronder moest hou-

den, maar was ook in het voordeel van de 

staat. Het koste immers vrijwel niets. De 

overwonnen Ieren, alsmede zigeuners en 

Afrikanen werden onder dwang gedepor-

teerd uit Engeland. Duizenden en nog eens 

duizenden veroordeelden, zelfs voor de 

kleinste vergrijpen, werden naar de koloniën 

gestuurd. In een preek in 1622, beloofde 

John Donne (5) dat de Virginia Company de 

straten schoon (zou) vegen en de luie men-

sen en de kinderen van luie mensen te werk 

zou stellen: en werkelijk, als het hele land 

zou zijn als Bridwell (een gevangenis) om zo 

luie mensen tot werk te dwingen, dan nog 

zou het goed benut worden (blz. 59). Zoals 

de auteurs laten zien, wilden de propagan-

disten en plannenmakers van de kolonise-

ring heel Amerika als een gevangenis inrich-

ten.  

 

Het was echter geen gevangenis waaruit 

ontsnappen onmogelijk was. Engelse solda-

ten en kolonisten op de nieuwe plantages in 

Ierland sloegen regelmatig op de vlucht om 

zich bij de Ieren te voegen. En in de Nieuwe 

Wereld weigerden kolonisten in Virginia te 

werken, sloegen aan het muiten en vlucht-

ten naar de indianen. In 1611 werden enkele 

van deze overlopers weer opgepakt. Sir Tho-

mas Dale, de goeverneur van de kolonie, 

veroordeelde hen ter dood en liet ze op gru-

welijke wijze executeren. Sommigen werden 

opgehangen, anderen verbrand, gespietst of 

doodgeschoten. Het doel van dit alles was de 

anderen angst aanjagen hetzelfde te doen 

(blz. 34). 

 

Samenwerking en verzet 
 
Het boek vertelt echter ook de andere kant 

van het verhaal. De mensen die uit hun hui-

ze waren gehaald en de hele wereld hadden 

doorkruist, kwamen elkaar weer tegen in 

nieuwe verbanden. Om het imperium op te 

bouwen moesten vele arbeiders bijeen wor-

den gebracht om de schepen te bevaren, om 

de bossen te kappen, de forten te bouwen, 

het land te omheinen en te bebouwen. De 

mensen moesten leren met elkaar te spreken 

en te werken. Of ze nou uit Afrika, Spanje of 

Suffolk afkomstig waren. Deze nieuwe ver-

banden van arbeiders die elkaar tegenkwa-

men in gevangenissen, scheepsruimen, werk-

ploegen en op plantages, keeren zich vaak 

tegen hun meesters. Het samenwerken, dat 

ze hadden geleerd om een imperium op te 

bouwen, sloeg om in rebellie. Afrikanen en 

Ieren kwamen samen in opstand. Zeelui uit 

vele landen, gingen er vandoor en werden 

samen piraat. Kolonisten namen de benen 

en voegden zich bij de Indianen.  

 

Radicale alternatieven 
 
Deze mensen vochten voor alternatieve ma-

nieren van leven. En dat was geen utopische 

droom. De gemeenschappelijke landerijen in 

Engeland, the common lands, waren nog 

maar pas vernietigd. Voor velen was geza-
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menlijke autarkie een levende herinnering. 

De slaven uit Afrika kenden gemeenschap-

pelijke dorpsstructuren. En in Amerika lie-

ten de oorspronkelijke inwoners aan de eer-

ste kolonisten een duidelijk voorbeeld zien 

van een maatschappij zonder staat, loonsla-

vernij, geld, klassenverschillen of uitbuiting. 

De Indianen in Virginia kenden geen con-

cept van arbeid zoals de Europeanen. Willi-

am Strachey, de secretaris van de Virginia 

Company, rapporteerde dat de Indianen 

―het grootste deel van het jaar niets deden‖ 

hoewel ze een goed leven leidden terwijl de 

Europese kolonisten verhongerden (blz. 24). 

Al deze elementen, gecombineerd met popu-

laire, utopische tradities (de Klassieke Gou-

den Eeuw, de Tuin van Eden, het commu-

nisme van de vroege christenen etc.), lever-

den een heel duidelijk alternatief voor de 

vroege koloniale samenleving.  

 

De Engelse revolutie 
 
Linebaugh en Rediker leiden ons door 2½ 

eeuw Engels imperialisme. Een cyclus van 

overwinningen en nederlagen voor de diver-

se massa‘s die de verschillende koppen van 

de hydra vormden. De beginperiode van ter-

reur en onteigening onder de Tudors, die de 

basis vormde van het vroege koloniale sys-

teem en de slavenhandel, was een nederlaag. 

Toen gingen de gemeenschappelijke lande-

rijen verloren, Ierland werd veroverd en on-

willige kolonisten werden naar Amerika ver-

scheept.  

 

Maar de nieuwe verbanden die tijdens dit 

proces tussen de mensen ontstonden, sloegen 

terug tijdens de Engelse revolutie in de jaren 

‘40 van de 17e eeuw. De burgeroorlog tussen 

koning en parlement ontketende een proces 

waarbij op enorme schaal zowat alles in 

twijfel getrokken en opnieuw afgewogen 

werd. De revolutionaire krachten o.l.v. Oli-

ver Cromwell en de militante Puriteinen (6), 

schaften de perscensuur af, ontbonden de 

repressieve rechtbanken en onthoofden de 

koning in 1649. Daarna schaften ze de mo-

narchie en het Hogerhuis (7) af. In het tu-

mult staken vele nieuwe, radicale ideeën de 

kop op: democratische, anarchistische, com-

munistische, libertaire en ketterse. Er hing 

een atmosfeer waarin alles voor het grijpen 

leek. Er ontstonden radicale groepen zoals 

de Levellers en de Diggers (8). Zij eisten de 

gemeenschapsgronden terug en verspreidden 

subversieve ideeën. Zonderlinge ketterse 

sekten lieten van zich horen, predikend dat 

Christus snel terug zou keren om het para-

dijs op aarde te stichten en de heersenden 

ten val te brengen. 

 

De Diggers verklaarden in 1649 dat privé-

bezit het werk van de duivel was en dat het 

land gemeenschappelijk bewerkt moest wor-

den zonder de omheiningen. Ze gingen over 

tot directe actie om zich opnieuw de ge-

meenschapsgronden toe te eigenen en sticht-

ten op het hoogtepunt van de revolutie tien-

tallen landcommunes door heel Engeland. 

Ze verklaarden dat ―… de aarde is gescha-

pen door onze schepper om een gemeen-

schappelijke schat van levensonderhoud te 

zijn, voor een ieder gelijk aan de an-

der…‖ (blz. 117). 

 

Op hun beurt publiceerden de Ranters in 

1650 een pamflet genaamd “Een Rechtvaar-

diging van de Dolle Bende‖ (―A Justificati-

on of the Mad Crew‖) (9) waarin verklaard 

werd dat God de heersenden van hun troon 

had gestoten en de weg vrij maakte voor de 

mensen van lage stand. Ze waren van me-

ning dat de glorie Gods kon worden gevon-

den ―…onder de schelmen, dieven, pooiers 

en lage mensen van deze wereld…‖(blz. 85). 

De Ranters wilden een wereldwijde gemeen-

schap van mensen zonder staten en dat 

christenen, islamieten en Afrikanen ―…één 

volk en één lichaam…‖ werden. Ze waren 

openhartige libertijnen ―…kinderen van ple-

zier…‖ die de glorie Gods zagen in ―… dan-

sen, vrijen, zoenen, puur en perfect…‖ (blz. 

86). 

 

Als de revolutie had voortgeduurd, zou de 

geschiedenis van Engeland en de wereld er 

waarschijnlijk heel anders hebben uitgezien. 

De gemeenschapsgronden zouden behouden 
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zijn en de slavenhandel wellicht afgeschaft. 

Het kapitalisme was misschien de pas afge-

sneden voordat het goed en wel had kunnen 

opstarten. 

 

De contra-revolutie 
 
Cromwell en de handelaren en kapitalisten 

die hem steunden, hadden de armen en de 

werkende klasse nodig om de revolutie voor 

hen te maken. Om die reden was er geduren-

de korte tijd sprake van een bloeiend radica-

lisme. Zodra de Republiek echter gevestigd 

was en Cromwell veilig in het zadel gehol-

pen, keerde hij zich tegen de radicalen en 

verpletterde hij hen.  

 

De Cromwelliaanse contrarevolutie zorgde 

voor een scheuring in de beweging. De meer 

radicale elementen werden geëxecuteerd, 

gevangen gezet, ondergronds gedwongen of 

overzee gejaagd, terwijl anderen haastig hun 

geschiedenis herschreven en ontkenden ooit 

radicaal te zijn geweest. Zij die zich ooit, als 

vurige revolutionairen tegen de slavenhan-

del hadden gekeerd, werden in sommige ge-

vallen nu pleitbezorgers ervan.  

 

Eenmaal veilig in het zadel voerde Cromwell 

een agressieve politiek tegen de Nederlan-

ders, met als doel alleenheerschappij van de 

marine en controle over de slavenhandel. De 

Engelse betrokkenheid bij de slavenhandel 

nam na 1649 enorm toe en aan het eind van 

de eeuw was Engeland de grootste slaven-

handelaar in de Atlantische wereld.  

 

De diaspora 
 
De contarrevolutie, begonnen onder Crom-

well, werd voltooid met de restauratie van 

de monarchie in 1660. Maar een nederlaag is 

nooit totaal. Er kwam een radicale diaspora 

op gang die zich rond de gehele Atlantische 

wereld uitstrekte. Ranters, Quakers en voor-

malige revolutionairen namen de wijk naar 

Amerika. Het leek erop dat de rebellie na 

1660 was uitgebannen. En het was zeker zo 
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dat de heersende klasse in Engeland de over-

hand had in de volgende eeuw. De radicale 

geest van de Engelse revolutie was echter 

niet overleden, maar had zich teruggetrok-

ken naar de vier uithoeken van de aarde. 

 

Er was een reeks opstanden in het Caraïbi-

sche gebied en in de Amerikaanse koloniën, 

eind 17e eeuw. Uiteindelijk, na enkele jaren 

van periodieke oorlog, werden de koloniën 

veiliggesteld. De rebellen-oorlog tegen de 

slavernij en het imperium was op het land 

steeds moeilijker geworden. De rebellen wer-

den de zee in gedreven. Maar niet om daar 

om te komen. Zodra één van de koppen van 

de hydra was afgehakt, kwam een andere 

tevoorschijn. Dezelfde multi-etnische klasse 

van drop-outs, armen en uitgeslotenen, nam 

nu bezit van de zeeën als piraten en boeka-

niers. 

 

De gezamenlijkheid op zee 
 
Tussen 1670 en medio 18e eeuw leken de ra-

dicale opstanden op het land te verdwijnen. 

Maar een nieuwe bedreiging maakte zijn op-

wachting om de plannen van de Engelse eli-

te uit te dagen. De radicale ideeën van de 

Engelse revolutie, verbannen door de Crom-

welliaanse contra-revolutie, vonden een 

nieuwe voedingsbodem aan boord van de 

zeilschepen en circuleerden zo rond de At-

lantische wereld.  

 

De zeelieden in de 17e eeuw waren zeer ont-

vankelijk voor radicale ideeën. Veel van hen 

waren onder dwang geronseld dor de marine 

en waren praktisch slaven. Ze werden onder-

worpen aan een onvoorstelbaar wreed straf-

regime, met als doel het afdwingen van ar-

beidsdiscipline. Zeilschepen waren de moto-

ren die de ontwikkeling van het vroeg-

kapitalisme voortdreven. Ze vormden echter 

ook het decor van aanhoudend verzet als 

zeelieden in opstand kwamen, muitten, de-

serteerden en staakten. De meest voorko-

mende uiting van verzet was piraterij. Al 

deze praktijken en tactieken circuleerden de 

wereld rond en werden door de zeelieden aan 

elkaar overgedragen. Het zeilschip fungeer-

de als ―een broeikas van internationalis-

me‖ (blz. 151) waar werkende mensen van 

verschillende etnische achtergronden bij el-

kaar kwamen en waar nieuws en ideeën uit 

de hele wereld werden uitgewisseld. De zee-

lieden ontwikkelden zelfs hun eigen taal 

waardoor het mogelijk was om onderling te 

communiceren, zelfs al sprak men verschil-

lende talen. Het was een taal van verzet dat 

werd gesproken in de havensteden rond de 

Atlantische Oceaan en dat grotendeels on-

verstaanbaar was voor landrotten.  

 

Eind 17e eeuw was Engeland een wereldwij-

de supermacht. De dreiging van de piraterij 

was één van de dingen die een schaduw 

wierp over het imperium. De piraten van 

eind 17e eeuw, begin 18e eeuw – ook wel de 

―Gouden Eeuw van de Piraterij‖ genoemd – 

waren multi-raciaal en libertair. Velen van 

hen waren ontsnapte slaven. Er werd ge-

zegd: ―er is zo weinig bestuur en onderge-

schiktheid onder de piraten, dat ze , zo nu 

en dan, allemaal kapiteins en leiders 

zijn‖(blz. 163). Het waren in wezen multi-

raciale Marron-gemeenschappen in oorlog 

met de slavernij, gelijk aan de gevluchte 

stammen die zich diep in de wouden van 

Amerika schuilhielden. Waar anderen zich 

schuilhielden in de bergen of de jungle, ko-

zen zij voor de zeeën.  

 

Om de dreiging van de piraterij het zwijgen 

op te leggen, werd een grootschalige terreur-

campagne gelanceerd. Dit vooral omdat het 

een bedreiging vormde voor de slavenhan-

del. Er werd een wet voor de onderdrukking 

van de piraterij opgesteld, een marine-

eskader naar West-Afrika gestuurd en grote 

aantallen piraten werden gevangen genomen 

en geëxecuteerd. Rond 1730 was de piraterij 

verslagen. Maar opnieuw, ondanks het ver-

lies, waren de radicalen niet vernietigd. De 

traditie van het maritieme radicalisme werd 

voortgezet als een ondergrondse stroming 

die op zou duiken in muiterijen, stakingen 

en opstanden in de gehele Atlantische we-

reld. 
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Weer aan land 

 
De geest van opstand  die overzees was ge-

vlucht kwam aan het eind van de 18e en be-

gin 19e eeuw in het kwadraat terug, toen 

dezelfde ongebroken lijn van verzet zich op-

nieuw liet zien in de Amerikaanse revolutie. 

De succesvolle revoluties in Amerika, 

Frankrijk en Haïti, beangstigden de Britse 

heersende klasse. En zij had goede reden 

bang te zijn want het radicalisme dat ze 

dacht te hebben overwonnen stak de kop 

weer op in een serie pogingen tot opstanden 

in Brittannië. De radicalen vochten voor 

dezelfde zaken als 100 of 200 jaar eerder - 

tegen slavernij en voor de gemeenschap.  

De voorbode van de komende storm was een 

golf van opstanden die door de Caribische 

slavenkolonies in de jaren 1730 en 1740 

trok. Gouverneur Mathews van de Leeward 

Islands zei, "ik vrees dat de besmetting met 

rebellie meer over deze eilanden is verspreid 

dan bekend is". (p. 193) Deze orkaan kwam 

aan land in de samenzwering in het New 

Yorkse havenkwartier in 1741, toen zeelie-

den en slaven zich samen organiseerden om 

de stad tot de grond af te branden en vuur-

wapens, buskruit en munitie opsloegen in 

een lokaal havencafé. 

De New Yorkse conspiratie werd ontdekt en 

wierp nooit vruchten af. De leiders werden 

geëxecuteerd en de koloniale autoriteiten 

namen maatregelen om te voorkomen dat 

dit ooit nogmaals zou kunnen gebeuren. Ze 

probeerden het gepeupel van de stad onder-

ling te verdelen, zwart tegen wit op te ruien 

en minder opstandige slaven te importeren. 

Inspirerend voor de opstanden in deze tijd 

was de aanhoudende decennia lange strijd 

van de gevluchte slaven in Jamaica en Suri-

name. In 1740 eindigde de slavenoorlog in 

Jamaica met de overgave van de Britse im-

periale macht aan de slaven en gaven hen 

land, autonomie en vrijheid in ruil voor het 

beëindigen van hun guerrillaoorlog tegen de 

staat van slaaf. 

Ondanks haar uiteindelijk conservatieve af-

loop werd de Amerikaanse revolutie van 

1776 aanvankelijk gedragen door zeelieden, 

slaven en het onteigende multi-raciale stads-

volk. Hierop volgde echter een Amerikaanse 

contra-revolutie toen Thomas Jefferson, 

Thomas Paine en andere leidinggevende fi-

guren van de revolutie zich distantieerden 

van het gepeupel en optraden om bezit, pri-

vileges en de slavernij te behouden. De wet-

geving van de nieuwe federale republiek ver-

leende het de kracht (mogelijkheidom de 

binnenlandse botsingen (scheiding) te onder-

drukken en daarbij tegelijkertijd het insti-

tuut van slavernij te versterken. 

Maar toch, het Amerikaanse experiment 

spoorde anderen aan, in Brittanië, Ierland, 

Frankrijk, Haïti en elders. Zeelieden en sla-

ven droegen haar boodschap over de Atlan-

tische Oceaan, het inspireerde de beweging 

van abolitionisten in Brittanië, opstanden in 

het Caribische gebied en de vroege pan-

Afrikaanse beweging. 

 

Terug naar Brittannië 

 
In 1803 werd een Ierse legerofficier genaamd 

Kolonel Edward Despard geëxecuteerd van-

wege een poging een revolutionair leger op 

te zetten in Engeland en Ierland en een re-

publiek uit te roepen. Dit was niet zo on-

waarschijnlijk in die tijd. De Amerikaanse, 

Franse en  Haitiaanse revolutionaire oorlo-

gen hadden allen plaatsgevonden in het re-

cente verleden. De opstand van de United 

Irishmen had nog maar vijf jaar eerder 

plaatsgevonden, in 1798. Overigens, zijn sa-

menzwering vond plaats in de context van 

wijdverspreid verzet tegen de vroege indu-

strie in Engeland. Er waren geregeld oproe-

ren van proto-ludditische  machine-

vernielingen en brandstichting. Bovendien, 

het gevaar van invasie vanuit revolutionair 

Frankrijk doemde in al zijn omvang op. 

Veel van de samenzweerders waren soldaten 

of zeelieden en zij wisten wat ze deden (waar 

ze mee bezig waren).  

Het plan was om met een kanon op het rij-

tuig van de koning te schieten op het mo-

ment van diens jaarlijkse tocht naar het 

parlement en vervolgens de Tower of London 

en de Bank of England te veroveren alvorens 
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het signaal te geven aan de rest van het land 

om in opstand te komen. Het uiteindelijke 

doel was een "wild en nivellerend principe 

van universele gelijkheid" te implementeren 

zoals  de rechtbank het verwoorde. (p. 281) 

Despard's vrouw, Catherine, was een Afri-

kaans-Amerikaanse die Despard had ont-

moet in Belize, en die samen met hem naar 

Londen was teruggekeerd. Ook zij was een 

revolutionair en samen waren ze symbolisch 

voor de Atlantische opstanden 

(worstelingen) van het tijdperk, zich uit-

strekkend (reikend) van Afrika en Ierland 

tot Centraal Amerika en terug naar Londen. 

Belize was berucht als verblijfplaats van 

zeerovers, die zich hadden gemengd met 

ontsnapte slaven, getransporteerde rebellen, 

en de inheemse bewoners van het gebied, 

met als uitkomst (resultaat) zeegaande poly-

glotte mensen die leefden in een bezitsloze, 

staatsloze vorm van gemeenschap. 

Terug in Londen sloot het stel zich aan bij 

de groeiende beweging tegen slavernij. Des-

pard belandde in de cel vanwege schulden en 

tijdens gevangenschap ontmoette hij op-

roerlingen en muiters van allerlei soort. Tot 

zijn samenzwering traden slaven, burgers, 

handwerkslieden (ambachtslieden) gedegra-

deerd door de introductie van machinerie, 

muitende zeelieden en de Ieren toe, die nog 

steeds de idealen van 1798 wilden vervullen. 

Despard's nederlaag beëindigde niet de po-

gingen tot revolutie in Engeland. In 1820 

wilden de Cato Street samenzweerders het 

kabinet vermoorden terwijl deze aan het di-

neren was en vervolgens sleutelposities in 

Londen in bezit nemen, zo het teken gevend 

voor een nationale  opstand. 

De historische periode die het boek behan-

delt eindigt hier, op het moment van kansen 

(mogelijkheid) geschapen (gecreëerd) door 

de  omwentelingen aan het einde van de 18e 

eeuw. Engeland kwam erg dicht bij een re-

volutie op het eind van de 18e en begin 19e 

eeuw. We weten natuurlijk dat dit niet ge-

beurde, maar op dat moment lag de toe-

komst open en aan de horizon viel een nieu-

we wereld te onderscheiden (was … te zien). 

 

Buiten de geschiedenis 
 

De strijd en de kracht van de werkende klas-

se (arbeidersklasse) zijn uit de geschiedenis 

geschrapt. Zelfs die sociale historici die aan-

dacht besteedden aan de levens van hen die 

de wereld bouwden waar we in leven in 

plaats van alleen van degenen die de voorde-

len (baten)  oogsten van hun werk (die met 

dat werk hun voordeel deden), toch nog 

vaak de werkende klasse presenteren als 

slachtoffers, als machtelozen (een recente 

serie radio-uitzendingen over de geschiede-

nis van de arbeidersklasse heette bijvoor-

beeld ‗Stemmen van de Machtelozen‘). Dat 

is de geschiedenis van de werkende klasse 

maar dan geschreven vanuit het perspectief 

van de elite. Dit boek herstelt enigszins de 

balans, door het presenteren van overwin-

ningen van de arbeidersklasse en te laten 

zien hoe de collectieve kracht en de dreiging 

voor het kapitalisme gerepresenteerd door 

slaven, zeelieden, boeren en de  inheemsen 

wijzigden de loop van de geschiedenis. Dit is 

een boodschap van hoop -  dat we de wereld 

kunnen veranderen, en dat onze politieke 

voorvaderen dit inderdaad deden. Met de 

veranderingen die zij  bewerkstelligden le-

ven wij vandaag nog steeds zoals ook met de  

revolutionaire erfenis die ons inspireert hun 

doelen  na te streven. 

Deze stemmen zijn tot zwijgen gebracht 

door het actuele geweld van de strop, de ver-

drinkingsstoel, de  foltering , het geweer en 

het zwaard, en ook door "het geweld van 

abstractie in de geschiedschrijving, de he-

vigheid van de geschiedenis dat lang de ge-

vangene van de natie-staat is geweest, welke 

in de meeste studies het grootste onbeant-

woorde analyse-kader." (p. 7) 

De auteurs zijn marxisten – van een bepaal-

de soort, en dit boek volgt deels de traditie 

van de beroemde Marxistische naoorlogse 

historici (EP Thompson, EJ Hobsbawm, 

Christopher Hill etc.). EP Thompson's The 

Making of the English Working Class (1963) 

begint met de vorming van de London Cor-

responding Society (LCS) in 1792 - vermoe-

delijk de eerste politieke organisatie van de 
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arbeidersklasse in Brittannië, en waarschijn-

lijk wereldwijd. Linebaugh en Rediker vol-

gen de geschiedenis van strijd die voor dit 

punt lag en de nederlagen die ertoe hebben 

geleid dat de LCS zichzelf tenslotte defini-

eerde in nationale, raciale termen ten dien-

ste van de Engelse arbeidersklasse in plaats 

van de internationale, multi-raciale onder-

drukte massa‘s van de aarde. Ze stellen, 

"Organisaties als de LCS zouden uiteindelijk 

vrede hebben met de natiestaat, omdat de 

arbeidersklasse nationaal werd, Engels." (p. 

352). Zoals John Zerzan er in 'Who Killed 

Ned Ludd?',[1] op heeft gewezen, is het punt 

dat door traditionele Marxisten wordt ge-

markeerd als het begin van de geschiedenis 

van de arbeidersklasse en proletarische 

strijd, juist exact het punt waarop het feite-

lijk dood en begraven is in de mechanismes 

van vakbonds-onderhandelingen en electo-

rale politiek. The Many-Headed Hydra ein-

digt waar ‗normale‘ arbeidersgeschiedenis 

begint – met de geboorte van de 

‗fatsoenlijke‘ volgroeide‘ ‗volwassen‘ indu-

striële arbeidersklasse – welke in feite het 

product is van een nederlaag. De ontwortel-

de boerenbevolking, de overgangsklasse van 

vroegere boeren naar nog-geen-proletariërs 

(door Linebaugh en Rediker niet ontslagen 

als "primitieve rebellen", zoals Hobsbawm 

doet[2]), verzette zich er deccenia lang tegen 

om omgevormd te worden in ‗volwaardige' 

industrie-arbeiders. Toen ze uiteindelijk ver-

loren, werd het moment van hun nederlaag 

aangepakt als het begin van de 'beschaafde' 

werkende klasse, een 'fatsoenlijke' arbeiders-

klasse welke eveneens het product is van een 

nederlaag, aangezien het is gedefinieerd als 

arbeidend en bovendien gescheiden via nati-

onale, blanke en mannelijke geschiedenissen. 

De aparte nationale geschiedenis die wij op 

school geleerd krijgen en de scheiding tussen 

de geschiedenis van de arbeid, zwarte histo-

rie en geschiedenis van vrouwen zijn ook 

producten van een nederlaag. 

De scheiding van deze geschiedkundige dis-

ciplines is in bepaald opzicht een ideolo-

gische poging om te voorkomen dat er lin-

ken worden gelegd, om mensen in aparte 

categorieen te houden en bijvoorbeeld te 

voorkomen dat blanke arbeidersklasse hun 

geschiedenis verbindt met de geschiedenis 

van zwart (zwarte geschiedenis). Het is ook 

ideologisch in de zin van het onderwijzen 

van nationale geschiedenis, wat vooral het 

versterken van het idee van de natie (welke 

in essentie een fictie is) beoogd, aangezien 

natuurlijk de actuele geschiedenis nooit 

stopte wanneer het de grenzen van de natie 

bereikte. Zoals we weten uit het echte leven, 

bewegen acties en inspiraties en oorzaken en 

gevolgen zich internationaal. 

 

Race tegen de klok 
 

Dit boek gaat ook over een tijd voordat de 

arbeidersklasse zo verdeeld was geraakt -  

toen de witte arbeiders nog niet was geleerd 

zwarte arbeiders te haten. Inderdaad, deze 

verdeel-en heers-tactiek werd ingezet om de 

multi-raciale strijd die  de vroege kapitalisti-

sche wereld dreigde op haar grondvesten te 

doen schudden neer te slaan en te vernieti-

gen. 

 

In de onrust en revolutionaire gebeurtenis-

sen van de jaren na 1790 werd het ‗witte ras‘ 

als zijnde een specifiek concept uitgevonden. 

Het idee van het bestaan van rassen werd 

gecreëerd als een wapen om de arbeiders-

klasse te verdelen, met name de Afrikanen 

en de Ieren. Ierland vormde de eerste kolo-

nie van het Britse Rijk -  het eerste model en 

de voorloper van wat later zou komen, en de 

Ieren werden altijd, net als Afrikanen, be-

schouwd als een ondergeschikt ras van bar-

baren. Echter, om het spectre van een 

verenigde Iers-Afrikaanse revolte neer te 

slaan, begon de elite het idee van een witte 

raciale suprematie te propageren. Hierbij 

werden de Ieren van hun status als subras 

van barbaren ontdaan en uitgenodigd deel 

te nemen aan de groep witte mensen om op 

deze wijze de Iers-Afrikaanse samenwerking 

te breken. 

Deze poging om raciale verdeeldheid te cre-

ëren vond met name plaats na de revolutie 

in Haïti. Tijdens de revolutionaire oorlog in 
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Haïti organiseerden de slaven zich en ver-

sloegen de legers van drie rijken om vervol 

 

gens hun vrijheid te herwinnen en het eerste 

vrije zwarte land ter wereld uit te roepen. 

Dit betekende een grote schok voor de heer-

sende klasse in Amerika en voor alle Euro-

pese Rijken. 

Linebaugh en Rediker: ―Toen het aantal 

slachtoffers snel opliep na de Britse expedi-

ties tegen Haïti in 1795-96, ontstond er pa-

niek – en racisme – in de samenleving. Dit 

was… precies het moment dat de biolo-

gische categorie van ras werd gevormd en 

zich verspreidde in Brittannië en America‖.

(p.352) 

Een voorbeeld van hoe deze categorieën ver-

anderden vormde het waterfront-oproer van 

1741 toen een groep zeelui, slaven, arbeiders 

en drop-outs uit het havengebied van New 

York besloten in opstand te komen ―waarbij 

de stad zou worden platgebrand en zoveel 

mogelijk witte mensen te doden‖(p.208) 

Wat hierbij belangwekkend is, is dat veel 

van de betrokkenen bij de samenzwering, in 

onze termen, ‗wit‘ waren. Met ‗wit‘ werden 

duidelijk niet die mensen bedoeld die er te-

genwoordig toe worden gerekend. ‗Wit‘ was 

een term die niet voor Ieren werd gebruikt 

bijvoorbeeld, maar voor degenen in de res-

pectabele maatschappij – de rijken. Dit is 

niet zo bizar als het lijkt -  denk aan de 

Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 

waarin wordt gesteld dat alle mensen als ge-

lijken zijn geschapen terwijl toch veel men-

sen die deze verklaring onderschreven sla-

venhouders waren en zeker niet van plan 

waren hun slaven deze rechten toe te kennen 

– ‗mannen‘ vormde blijkbaar een categorie 

waar zwarte mannen niet onder vielen. 

Deze vorm van eenheid in 1741 bleek later 

ondenkbaar toen de arbeidersbeweging er 

voor de witte, nationale arbeidersklasse 

bleek te zijn en het pan-Afrikanisme werd 

ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 

utopische behoeften van zwarten. Beide 

kanten van de medaille(?) definieerden zich-

zelf specifiek in termen van ras waar dit en-

kele decennia daarvoor niet het geval was 

geweest. 

 

Tegen globalisering 
 

Toen ik deze recensie schreef wilde ik aan-

vankelijk alles erbij betrekken. Overbodig te 

zeggen dat er veel en veel meer verbazing-

wekkende, inspirerende, idiote verhalen van 

opstanden, rellen, sabotage en revolutie in 

dit boek voorkomen dan ik er ruimte voor 

heb deze te beschrijven. 

De waarde en de les van dit soort radicale 

geschiedenis is dat we leren niet te vergeten, 

dat onze toekomstige strijd kan worden ver-

helderd door eerder gevoerde strijd. En het 

proto-proletariaat van Linebaugh en Redi-

ker en haar strijd tegen de opkomst van het 

Atlantische kapitalisme kan ons zaken leren 

die nog steeds van belang zijn. Op de al-

lereerste plaats dat de kracht van verzet ge-

legen is in het veelkoppige van de hydra: de 

vaardigheid van rebellen en revolutionairen 

"Een neger levend aan de ribben aan de galg hangend", c. 1773. 

De revolutionaire dichter en mysticus William Blake etste 

deze gravure om Captain John Gabriel Stedman's Narrative 

of a Five Years Expedition te illustreren. Dit betrof een verslag 

van de oorlog tegen de opstandige slaven in Suriname. Het 

waren ontsnapte slaven die in het regenwoud leefden  
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om te veranderen, het roer om te gooien, 

ergens in op te gaan, te verdwijnen en weer 

op te duiken op nieuwe plekken en in nieuwe 

vormen waardoor de autoriteiten geen rust 

kennen. En ook dat er altijd verzet zal zijn 

en dat verzet altijd internationaal zal zijn -  

dat wanneer de strijd lijkt te zijn verdwe-

nen, het weer opduikt op een onverwachte 

plek, op een ander niveau, maar nog altijd 

met dezelfde dromen in onze harten. 

En om het cyclische karakter van de strijd 

tegen het rijk te onderstrepen, haalde de ge-

schiedenis de auteurs van het boek in. Toen 

ze de laatste hand aan het boek legden, ver-

scheen er plotseling  een geheel nieuwe inter-

nationale beweging tegen globalisering die 

de internationale strijd om bevrijding her-

vatte: 

―De globaliserende krachten kennen een 

groot bereik en een eindeloos geduld. Ech-

ter, zij die wereldwijd rondzwerven vergeten 

niets en staan altijd klaar van Afrika, het 

Caribisch Gebied tot aan Seattle om zich 

tegen slavernij te verzetten en de commons 

te herstellen.‖(p353) 

 

(Het artikel is een vertaling uit het ter ziele 

gegane blad ―Do or Die, dat verscheen in 

Engeland van 1992 tot 2003. Het artikel 

stond in nr. 10 – 2003) 
 

Noten:  

 

1.   Het woord commoner is nauwelijks te vertalen. 

 Het verwijst naar de commons, d.w.z. land dat 

 gezamenlijk beheerd en gebruikt wordt door leden 

 van de gemeenschap. Letterlijk betekent het dus: 

 iemand die een gezamenlijk recht heeft in gemeen

 schappelijk land. 

2. In Suriname worden de Marrons, zoals de Sara-

maccaners, Ndyuka en anderen, ook wel bosne-

gers en in ambtelijke taal ook boslandcreolen ge-

noemd. In het hedendaagse Surinaamse taalge-

bruik beschouwen sommigen de term bosneger als 

denigrerend, maar het is een letterlijke vertaling 

van businengre, het woord dat de Marrons zelf 

gebruiken. 

3. In het engels: enclosure. Letterlijk: omheind ge-

bied. Hier wordt verwezen naar de onteigening 

en verdrijving van de boeren van de landerijen in 

het feodale Engeland van de 15e eeuw. De grond 

werd door de landadel omgezet in absolute eigen-

dom (naar het omheinen enclosures genoemd) om 

zo een geforceerde omschakeling van graanpro-

ductie naar schapenteelt mogelijk te maken. Dit 

met het oog op de afzetmogelijkheden van wol 

aan de textielnijverheid in Vlaanderen. In ande-

re teksten wordt wel ens gesproken over  nieuwe 

enclosures, waarmee dan gedoeld wordt op het 

voortduren van dit onteigeningsproces in onze 

tijd, m.n. in de zgn. derde wereld. (zie bijv. ook 

K. v/d Pijl, Wereldorde en Machtspolitiek, 1992 

en: Die neuen Enclosures, Midnight Notes nr. 10, 

1990 ( in: TheKla (Theorie und Klassenkampf) 

14, mei 1991)) 

4. Letterlijk: gelijkmakers. Heeft in het Engels ook 

de betekenis van iemand die de afschaffing van 

sociale ongelijkheid nastreeft. Later, ten tijde 

van de Engelse Burgeroorlog rond 1640, werd 

met de term ook een deelnemer aan de radicale 

politieke beweging binnen de Parlementaire 

Strijdkrachten aangeduid die universeel kies-

recht (voor mannen!) nastreefde, gelijkheid voor 

de wet, parlementaire democratie en religieuze 

tolerantie. De Engelse folkrockband, opgericht 

eind jaren ‘80, de Levellers, heeft haar naam ook 

van deze radicalen t.t.v. de 16e en 17e eeuw afge-

leid. 

5. John Donne 1572 – 1631. Dichter. Schreef son

 netten, liefdespoëzie en satirische verzen, maar 

 ook religieuze liederen en preken. 

6. Het puritanisme is in het laatste kwart van de 

zestiende eeuw opgekomen als reactie op de 

hoofdstroom van de Anglicaanse kerk. De puritei-

nen meenden dat in de Anglicaanse kerk nog te 

veel roomse elementen bewaard waren gebleven 

en pleitten daarnaast voor een striktere levens-

wandel en een persoonlijker beleving van het 

christelijke geloof. Cromwell was zelf een vooraan-

staande Puritein. Onder zijn bewind kregen vele 

onafhankelijke Puriteinse kerken en gemeenten 

grote invloed. 

7. House of Lords. Vergelijkbaar met de Eerste Ka-

mer. Tegenhanger van het lagerhuis. De leden 

worden door de Kroon benoemd en bestaan uit 

vertegenwoordigers van de kerk, rechters en ede-

len. 

8. De Diggers noemden zichzelf ook wel True Level

 lers en streefden een maatschappij zonder privé-

 bezit en geld na.  

9. Ranters: lett. “schreeuwers”. Radicale groep van 

 religieuze libertijnen die hun roots hadden  in 

ketterse praktijken al in de 14e eeuw. Ze hadden 

een pantheïstische Gods-opvatting, d.w.z. God is 

in alles en overal. Ze wezen de autoriteit van de 

kerk af en zelfs de bijbel als zijnde het woord van 

God. Omdat alles in wezen afkomstig was van de 
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Ook wij ontkomen natuurlijk niet aan Wilders- en Fortuyn-duiding. Met het artikel Nederland 

in Nood proberen we daarmee een begin te maken. Daarnaast, en dat geldt voor meerdere arti-

kelen, proberen we met dit artikel aansluiting te vinden bij discussies binnen de buitenparle-

mentaire linkse beweging van de jaren. In dit geval over economische crisis en herstructure-

ring. Eén van de sterkste kanten van het artikel is dat het, in weerwil van de mythe van de 

gouden jaren ‘90 onder Paars, overtuigend laat zien dat het toenemend economisch en sociaal 

onbehagen als gevolg van een jarenlange politiek van liberalisering en deregulering, mede aan 

de basis ligt van de opkomst van het rechts-populisme. Dat het niet de enige oorzaak is lijkt 

ons evident, maar DAT het een oorzaak is ook. Vaak wordt dat vergeten. Ook in onze eigen 

buitenparlementair-linkse kringen en geschriften. De gedepolitiseerde economie is de ontkende 

fundamentele fantasie van de postmoderne politiek, zegt Slavoj Zizek dan ook in zijn boekje 

―Pleidooi voor Intolerantie‖ (pag. 100). Juist dit gedepolitiseerde deel van de sociale werkelijk-

heid, de anonieme logica van de marktverhoudingen en de onpersoonlijke processen van de glo-

balisering brengen gevoelens van machteloosheid voort die ergens een uitweg zoeken. Storm en 

Naastepad beschrijven dat proces  in dit artikel o.a. door de sociale psychologie van Erich 

Fromm aan te halen en de psychosociale effecten te beschrijven die voortkomen uit een wereld 

die als steeds anoniemer en bedreigender wordt ervaren.  

Het artikel beschrijft ook hoe Nederlandse gezinnen met hun vermogens al in de jaren ‘90 en 

nul, verstrikt zijn geraakt in wat Frings in zijn artikel De ―futures‖ van het kapitalisme “de 

vlucht van het kapitaal vanuit over-accumulatie in financialisering‖ noemt.  

Naast een depolitisering van de economie – waarvan de fundamenten door vrijwel iedereen als 

een soort neutrale werkelijkheid en objectieve toestand worden ervaren, ook nu tijdens de kre-

dietcrisis, die als we de minister van financiën moeten geloven een beetje de collectieve schuld 

van ons allemaal is – is er echter ook sprake van een depolitisering van de politiek zelf. ―De po-

litiek‖ is door het vervagen van de verschillen tussen de traditionele partijen meer op verstik-

kende consensus en arrogantie gebaseerd en laat geen ruimte meer voor alternatieven, laat 

staan conflicten. Er valt eigenlijk niets meer te kiezen. Het politieke establishement als één 

grote vormeloze brei, een alles verzwelgend zwart gat. De ―sorry-cultuur‖ van Paars, waarbij 

ministers weigerden op te stappen ondanks enorme kritiek en grote fouten, is daar een school-

voorbeeld van.  

In haar boek ―Over het Politieke‖ betwist Chantal Mouffe dat de opkomst van de rechtspopulis-

tische partijen aan het ontbreken van een kritische verhouding t.a.v. een duister verleden 

(zoals bijv. in het Oostenrijk van Haider) zou liggen. Daarvoor is het verschijnsel te algemeen 

en verspreid over vele verschillende landen (Nederland, België, Frankrijk, Italië, Denemarken 

o.a.). Ook gelooft ze niet in verklaringen waarin een grote rol is weggelegd voor de zgn. lagere, 

voor demagogie vatbare klassen. De aanhang van de rechtspopulistische partijen gaat juist 

dwars door alle lagen van het electoraat heen, tonen ook Storm en Naastepad aan m.b.t. For-

tuyn. Chantal Mouffe zoekt de oorzaak in het ―ontbreken van antagonistische kanalen‖. Daar-

bij benadrukt ze het anti-establishment-karakter van deze partijen, waarmee ze zich al ENIG 

alternatief opwerpen tegen de gevestigde orde en de corrupte elites van de linkse kerk.  

Karwan Fatah beschrijft dit proces heel treffend in zijn scriptie over de opkomst van Fortuyn 

(http://cf.hum.uva.nl/geschiedenis/colleges/bascriptie/voorbeeld/scriptie%20Karwan%

20Fatah.pdf) onder het kopje “Reformism without reforms‖. Hij beschrijft hier het ontstaan 

van een zgn. Derde Weg na de val van de Muur. Daarmee wordt een nieuwe sociaaldemocrati-

Zij-ingang (6) 



 

73 

sche koers in de jaren ‘90 bedoeld, gebaseerd op het aanvaarden van de realiteit van het neoli-

beralisme en het afschudden van de oude ―ideologische veren‖. Een koers m.n. vertolkt door 

Blair, Schröder en Kok. Het citaat van Perry Anderson (o.a. redacteur van het tijdschrift New 

Left Review waarin ook “Nederland in Nood” werd gepubliceerd) in Fatah‟s scriptie is veelzeg-

gend: ‗Om de overwinning van de vrije markt zeker te stellen is de beste strategie niet de aanval, 

maar het behoud van het zoethoudertje van een mededogend openbaar bestuur die de verenigbaarheid 

met solidariteit blijft bezingen. De harde kern van het regeringsbeleid blijft het najagen van de erfe-

nis van Reagan en Thatcher - soms met maatregelen die hun voorgangers niet hadden durven invoe-

ren: hervorming van de sociale zekerheid in de VS, invoering van collegegeld in het Verenigd Ko-

ninkrijk. (Maar nu ingepakt in concessies op bijzaken en verhullende retoriek.) Het effect van deze 

combinatie, die momenteel in heel Europa zijn uitwerking heeft, is dat het conflictueuze potentieel 

van de baanbrekende rechtse regimes wordt onderdrukt en dat verzet tegen neoliberalisme volledig de 

nek om wordt gedraaid. Je zou kunnen zeggen dat TINA [There Is No Alternative] per definitie 

pas op volle toeren gaat draaien als een alternatieve regering laat zien dat er werkelijk geen beleidsal-

ternatieven zijn. (…) In die zin kunnen we Lenin‘s stelregel, dat ‗de democratische republiek het 

ideale politieke omhulsel voor kapitalisme is‘, aanpassen en zeggen dat de Derde Weg vandaag de 

dag het beste ideologische omhulsel voor neoliberalisme is.‘ (Perry Anderson „Renewals‟ New Left 

Review II (2000)). Slavoj Zizek spreek in dit verband tegenwoordig over ―liberale communis-

ten‖. (Zie o.a. ―De goede mensen van Porto Davos‖ in het boek ―Geweld‖, pag. 21). 

 

Het artikel van Storm en Naastepad is natuurlijk al wat gedateerd en eindigt met de wederop-

standing van de gefortuyniseerde PvdA in 2003. Maar ook met de waarschuwing dat in deze 

tijden van steeds kleinere verschillen tussen de partijen de rol van de zwevende kiezer steeds 

groter wordt. ―De zwevende kiezer wordt vooral aangetrokken door de statuur van een leider 

die, bewust of onbewust, de rol van een winnaar of held uitstraalt en belooft een eind te maken 

aan de machteloosheid en het onbehagen. Bos speelde deze rol in 2003. Maar als grote delen 

van de bevolking die zich bedreigd voelen door schijnbaar ongrijpbare en anonieme politieke 

en economische krachten, hun lot in handen leggen van elke partij die bescherming, orde en 

zingeving biedt, dan laten ze deze net zo hard weer vallen zodra ze ontdekken dat de funda-

mentele oorzaken van hun problemen en ongenoegen niet uit de weg zijn geruimd.‖  
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Wouter Bos werd gezien als de gedoodverfde winnaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2006 die euforisch als een Linkse Lente werd aangeduid. Op een gegeven moment stond 

de PvdA zelfs op 60 zetels in de peilingen. De grote nederlaag in november lijkt in het voorjaar 

van dat jaar te zijn ingezet met het PvdA-plan om ouderen zelf voor de AOW mee te laten be-

talen. Vooral de SP, aangevoerd door de onbetwiste leider, sterk debater en vaak ook humoris-

tische Marijnissen, wist daar kolossaal van te profiteren. Nu de ―winnaar en held‖ Marijnissen 

van het politieke toneel is verdwenen is er ruimte ontstaan voor een volgende enfant terrible 

die schopt tegen de heilige huisjes van het establishment. Of die nu van rechtse of linkse signa-

tuur is, lijkt weinig uit te maken. Bovendien is de grens tussen links en rechts in partij-

politieke zin ernstig vervaagd. Wilders weet zich net als Marijnissen op te werpen als een politi-

cus die zich niet conformeert aan de Haagse kaasstolp. De één doet dat met ―effe dimme‖, de 

ander met de ene provocerende uitspraak na de andere en het weglopen uit het ―huis van de 

democratie‖. Zoals Merijn Oudenampsen Wilders in zijn artikel ―De ruk naar rechts‖ neerzet 

als een vormende kracht die slim inspeelt op de populaire moraal, beschrijft Mouffe de rechts-

populistische partijen als krachten die op hun wijze de mensen enige vorm van hoop bieden en 

het geloof dat de dingen anders zouden kunnen zijn, ook al is die hoop veelal gebaseerd op xe-

nofobie, uitsluiting en racisme. Het is de verzuchting ―dat er eindelijk iets gebeurt‖. Het is het 

beeld dat wordt opgeroepen van daadkracht en dynamiek, van energie en beweging. Een bewe-

ging inderdaad en geen partij net als alle anderen. En wie zich bij al deze xenofobie ongemak-

kelijk voelt kan, bij gebrek aan beter, altijd nog wel iets van zijn gading vinden in de vage, ec-

lectische, inconsistente grabbelton die de beweging van Wilders eigenlijk is. Wilders boekt de 

ene verkiezingszege na de andere. Gaat momenteel voor de zoveelste keer aan kop in de peilin-

gen en houdt ―Den Haag‖ gegijzeld nu hij zijn gedoogzegen mag uitspreken over een eventueel 

te vormen minderheidskabinet . Zijn xenofobie is door de frequentie van de krankzinnige uit-

spraken (―kopvoddentaks‖) en de verveelde en afgestompte reacties er op, tot algemeenheid 

verheven. De stilte wordt heel af en toe nog verbroken door een twitterende districtschef van 

de politie Zuidwest Drenthe of een authentiek verontwaardigde misdaadverslaggever. Zo ver is 

het dus gekomen. Dat krachten als deze tegenwoordig ruim baan krijgen zegt veel over de ernst 

van de crisis waarin het partijpolitieke landschap momenteel verkeert en de alomtegenwoor-

digheid van het racisme. En dat is meer dan beangstigend.  
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Alsof een bliksemschicht een voorheen onge-

zien landschap verlichtte – zinderend van 

frustratie en sociaal ressentiment – zo voor-

zagen de parlementsverkiezingen van mei 

2002 het welvarende, liberaal denkende Ne-

derland van een nieuwe, harde aanblik. (1) 

De schok van een politieke moord en de toe-

treding van een net gecreëerde politieke par-

tij met een radicaal anti-migratie-

programma tot de regering, vormde het 

sluitstuk van een turbulent jaar in de Ne-

derlandse politiek, waaruit het land ge-

schokt, zoniet geroerd, tevoorschijn kwam. 

Het is de bedoeling van dit artikel om de 

onderliggende dynamiek van deze uit-

barsting en de eventuele lange-termijn effec-

ten te onderzoeken. We beginnen echter met 

een beschrijving van de outsider Fortuyn, 

voordat we de sociaal-economische verande-

ringen onderzoeken die twee decennia van 

neoliberale herstructurering in het polder-

landschap en het politieke systeem hebben 

achtergelaten.   

 

De media beschreven Fortuyn als een bui-

tenbeentje, een outsider, maar in wezen 

maakte hij deel uit van de politieke klasse 

en had hij veel aanhang in kringen van het 

establishment. Fortuyn, geboren in 1948, in 

een katholiek gezin in Velsen, was actief in 

de studentenbeweging van de jaren ‘60 en 

was van 1972 – 1988 als docent marxistische 

sociologie verbonden aan de Rijksuniversi-

teit Groningen. In 1980 promoveerde hij bij 

Ger Harmsen tot doctor in de sociale weten-

schappen, op een proefschrift over de sociaal

-economische politiek in Nederland van 

1945 tot 1949. In 1990 verruilde hij Gronin-

gen voor Rotterdam om daar zijn eigen ad-

viespraktijk op te zetten. Hij produceerde 

een serie boeken en artikelen over de samen-

leving en de politiek en maakte tegelijker-

tijd naam als een flamboyante non-

conformist, columnist en gastspreker. Daar-

naast was hij parttime bijzonder hoogleraar 

aan de Erasmus universiteit. Zijn pijlen 

richtte hij op de bureaucratie – altijd een 

inkoppertje – zoals in 1991 in ―Een toe-

komst zonder ambtenaren‖. Vanaf medio 

jaren ‘90 nam hij een op het oog meer icono-

clastische anti-migranten-houding aan, uit-

eengezet in 1997 in ―Tegen de islamisering 

van onze cultuur‖.  

 

Ondanks de aandacht die hij in de media 

kreeg was zijn politieke carrière weinig suc-

cesvol. Totdat hij in november 2001 gekozen 

werd tot lijsttrekker van Leefbaar Neder-

land. Een kleine, maar tamelijk dynamische 

en populistische partij die een sterke basis 

had in lokale gemeenteraden. De vier maan-

den waarin hij zijn functie uitoefende wer-

den gekenmerkt door interne conflicten. Zijn 

aanvallen op de islam als zijnde een 

―extreem achterlijke cultuur‖ en zijn Le Pen

-achtige bewering: ―Nederland is vol‖, wer-

den slecht ontvangen door de meerderheids-

fractie van libertair-groene multiculturalis-

ten binnen Leefbaar Nederland en in februa-

ri 2002 werd Fortuyn opzij geschoven.  

 

Een maand later richtte hij zijn eigen partij 

op, de Lijst Pim Fortuyn, gefinancierd door 

rijke vrienden uit het zakenleven – m.n. ma-

kelaars en projectontwikkelaars. De LPF 

had geen kern anders dan zijn charismati-

sche en anti-islamitische leider en de neopo-

pulistische thema‘s die hij uitdacht (2).  

In de eerste plaats was er zijn anti-

establishment-pose, waarbij hij de rege-

ringspartijen deals in achterkamertjes ver-

weet en gebrek aan ideologische helderheid, 

~ 
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alsook hun onvermogen om de criminaliteit 

aan te pakken en problemen op te lossen die 

door iedereen aan den lijve ondervonden 

worden: in de zorg, het onderwijs, het 

(openbaar) vervoer. Volgens Fortuyn vorm-

de de buitensporige bureaucratie hierbij het 

grootste probleem. De openbare voorzienin-

gen zouden er volgens hem enorm op voor-

uitgaan als een kwart van de ambtenaren 

zou worden ontslagen. Het leiden van de 

regering als een onderneming zou veel meer 

opleveren, zonder daarvoor extra belastin-

gen te moeten heffen. Bovendien zou alles 

veel transparanter worden. Fortuyn beloof-

de ook ―succesvolle captains of industry‖ in 

zijn regering op te zullen nemen.  

 

In de tweede plaats hield Fortuyn een vurig 

pleidooi voor de superioriteit van de verlich-

ting en de normen en waarden van de wes-

terse beschaving, seksuele tolerantie inbe-

grepen. Hoe de islam in werkelijkheid werd 

ervaren werd te niet gedaan door het wille-

keurig citeren van vaak onbeduidende neo-

fundamentalistische predikers. Die op hun 

beurt weer het bewijs vormden dat de niet-

westerse samenlevingen, m.n. de islamiti-

sche, qua beschaving en cultuur inferieur 

waren t.o.v. het westen.  

 

Het gevolg voor migranten was dat elke 

aanpassing van hun kant zou moeten ko-

men. Wat zijn de feiten? 17% van de bevol-

king bestaat uit migranten, bij elkaar zo‘n 

2,7 miljoen mensen. Hiervan kunnen iets 

meer dan 670.000 migranten van de 1e en 2e 

generatie, m.n. van Turkse en Marokkaanse 

afkomst, als islamitisch bestempeld worden, 

ongeveer 4,3% van de bevolking. 729.000 

migranten, 4,5% van de bevolking, komen 

uit andere EU-landen, terwijl zo‘n 810.000 

mensen, ongeveer 5%, afkomstig is uit de 

voormalige koloniën Suriname en Indonesië. 

Zoals in de meeste West-Europese landen 

zijn de meeste migranten stedelingen en vor-

men ze ongeveer 30% van de bevolking in 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Min-

der dan de helft is moslim en is afkomstig 

uit verschillende landen. De werkloosheid 

onder de niet-westerse migranten is hoog. 

9% in 1999, terwijl de werkloosheid onder 

zgn. autochtonen maar 3% bedroeg. Het 

aantal huishoudens met een laag inkomen is 

grofweg 3 keer hoger dan de norm en het 

gemiddelde reële inkomen is ongeveer 25% 

lager dan dat van ―autochtonen‖. Migran-

ten zijn aanzienlijk ondervertegenwoordigd 

in het hogere onderwijs en oververtegen-

woordigd wat betreft het vroegtijdig verla-

ten van de school. Onder de niet-westerse 

migranten zijn de sociaal-economische voor-

uitzichten van moslims het slechtst (3).  

 

Anders dan Le Pen en Haider pleitte For-

tuyn niet voor het uitzetten van migranten 

die al in Nederland verbleven. Zij moesten 

echter wel de normen en waarden van het 

land aanvaarden. Hoewel zijn argumenten 

niet expliciet racistisch waren – in de top 

van de LPF zetelden immers enkele 2e gene-

ratie-migranten en Fortuyn‘s positie was 

meer cultureel-nationalistisch dan etnisch 

van aard – oefende zijn anti-islamitische 

houding wel aantrekkingskracht uit op 

rechtse en zelfs racistische kiezers. Zij vorm-

den een aanzienlijk deel van het LPF-

electoraat en juichten zijn oproep toe om 

het Schengen-verdrag op te zeggen en de 

grenscontroles te verscherpen. Fortuyn‘s 

uitgesproken standpunten verbraken het 

heersende politiek-correcte stilzwijgen over 

thema‘s als afkomst en cultuur. De aantrek-

kingskracht op de kiezers werd alleen maar 

groter n.a.v. de gebeurtenissen van 1 sep-

tember en de daarop volgende aanval op Af-

ghanistan. Ze maakten hem ook populair in 

de Hindoestaanse gemeenschap.  

 

Ondanks het ontbreken van een program-

ma, naast deze ultraliberale en neo-

nationalistische demagogie, slaagde Fortuyn 

er desondanks in de belangrijkste politieke 

leiders te verlammen en ze, m.n. Wim Kok, 

af te schilderen als een stel idioten. Ze erger-

den zich kapot aan hem, maar waren niet in 

staat te reageren. Fortuyn werd de stem van 

de ontevredenen, inclusief migranten, en 

van de jongeren. Hoewel eerst vijandig, 

toonde de media zich langzaam maar zeker 

milder. Op 6 mei 2002, 9 dagen voor de ver-
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kiezingen, werd Fortuyn vermoord door een 

schutter die schijnbaar alleen handelde. Een 

bizarre spanning – onbegrip vermengd met 

woede en afgrijzen – hield het land na de 

moord in zijn greep. Politieke debatten en 

verkiezingscampagnes kwamen tot stil-

stand. Vele politici – m.n. die van de rege-

ringspartijen – ontvingen hate-mail en zelfs 

doodsbedreigingen waarbij ze indirect ver-

antwoordelijk werden gesteld voor de 

moord.  

 

De verkiezingsuitslag op 15 mei 2002 was 

dramatisch. De opkomst was met 79% on-

gekend hoog. Bijna 10% hoger dan voor-

speld. De PvdA verloor 22 van de 45 zetels. 

De VVD verloor 14 van de 38 zetels en de 

derde coalitiepartner D‘66 verloor 7 van de 

14 zetels. Het CDA kwam tevoorschijn als 

de grootste en steg van 29 tot 43 zetels. De 

grootste winnaar was de LPF die vanuit het 

niets 17% van het electoraat voor zich won 

en 26 zetels veroverde. Daarmee was het in 

één klap de op één na grootste partij gewor-

den.  

 

Uit exit-polls bleek dat bijna 30% van de 

LPF-kiezers niet had gestemd in 1998. 35% 

steunde voorheen de VVD en 20% stemde 

eerst PvdA. De LPF was op overweldigende 

wijze tot de stem van de ontevredenen ge-

worden. Onder de kiezers van 18 – 25 jaar 

was het de grootste partij. De meeste aan-

hang was te vinden in de Randstad, m.n. 

Rotterdam en Den Haag, waar de opkomst 

traditioneel laag is (4). Opmerkelijk was het 

ontbreken van een verband tussen het ni-

veau van het inkomen en de steun voor de 

LPF, hoewel de partij het wel beter deed 

onder kiezers met een laag opleidingsniveau 

(21%) en middelbaar niveau (18%) dan on-

der hoger opgeleiden (11%). De nieuwe LPF

-gedeputeerden – een bonte mix, nu zonder 

leider en bol van onderlinge wedijver – na-

men nu zitting in een regering met CDA en 

VVD en kregen vier ministerposten onder 

Jan Peter Balkenende I.  

 

Succes aan de Noordzee 
 

De vraag is natuurlijk hoe dit allemaal kon 

gebeuren in zo‘n rijk land, met een lange so-

ciaal-democratische traditie, een groeiende 

economie, lage werkloosheid, goede openba-

re voorzieningen en een solide sociaal zeker-

heidsstelsel. Was er soms iets mis met het 

poldermodel? Natuurlijk werd door Wim 

Kok de suggestie van de hand gewezen dat 

de politieke elite of de vrije-markt-politiek 

van de afgelopen decennia ook maar iets te 

maken kon hebben met de gebeurtenissen. 

In plaats daarvan werd beweerd dat de on-

vrede die na de moord op Fortuyn aan het 

oppervlak kwam het gevolg was van een te 

hoog verwachtingspatroon. Een klassiek 

voorbeeld van een bevolking ―doing better, 

feeling worse‖. De Nederlandse economie 

was de jaren voorafgaand juist de hemel in 

geprezen door buitenlandse commentatoren 

en nationale bankpresidenten i.v.m. de 

schijnbaar succesvolle combinatie van fis-

caal conservatisme enerzijds en herstructu-

rering van het sociale zekerheidsstelsel an-

derzijds, wat resulteerde in gezonde groei- en 

werkgelegenheidscijfers. Nederland werd in 

1996 door de Economist nog als voorbeeld 

genoemd voor ―het afstand nemen van een 

verouderd continentaal model van vertraag-

de economische groei, stijgende werkloos-

heid en een slechte financiële toestand van 

de welvaartsstaat‖; en een tijdlang bleven 

de cijfers groeien (5). 

 

Dit alles stond in schril contrast met de ja-

ren ‘80. De recessie van ‗79 – ‗81 resulteerde 

in een werkloosheidspercentage van rond de 

27% (de arbeidsongeschikten en de ver-

vroegde uittreders inbegrepen). Het was 

―misschien wel het meest spectaculaire wan-

beleid m.b.t. werkgelegenheid in de moderne 

kapitalistische wereld‖ (6). De respons van 

de CDA-VVD-coalitie o.l.v. Ruud Lubbers 

bestond uit het in stand houden van het ver-

sleten corporatistische model, gebaseerd op 

nauwe samenwerking met de vakbonden, 

waarbij de vakbeweging werd gebruikt om 

een politiek van vrijwillige loonmatiging er 
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doorheen te loodsen. In de tussentijd werd 

de pijn van de industriële herstructurering 

verzacht door relatief ruime regelgeving 

m.b.t. arbeidsongeschiktheid en pensione-

ring. De stijgende kosten werden gedragen 

door hogere belastingen en hogere verzeke-

ringsbijdrages.  

 

In 1989 werd een nieuwe CDA-PvdA-

regering gevormd met Lubbers als premier 

en Kok als minister van financiën. De mone-

taire criteria voor verdere EU-integratie, die 

al snel door het Verdrag van Maastricht 

zouden worden bezegeld, werden gebruikt 

om de harde bezuinigingen op de openbare 

uitgaven te legitimeren. De regering Lub-

bers-Kok greep drastisch in in de WAO en 

snoeide in tegemoetkomingen m.b.t. invali-

diteit en vervroegde pensionering. Dit leidde 

in 1991 tot één van de grootste naoorlogse 

vakbondsmanifestaties. De onderhande-

lingspositie van de vakbeweging t.a.v. het 

kapitaal was verzwakt door de liberalisering 

van de internationale kapitaalmarkten en de 

dreiging om bedrijven naar lage lonen lan-

den te verplaatsen. Voor de ondernemingen 

was het makkelijker geworden om de arbei-

ders te ontslaan i.p.v. ze de WAO binnen te 

sluizen. De regeringspartijen werden in 1994 

door het electoraat afgestraft. De PvdA die 

maar liefst een kwart van de stemmen ver-

loor bleef tegen alle verwachtingen in echter 

wel de grootste partij, aangezien het CDA 

nog forser was weg gezakt. Kok werd aange-

steld om een nieuwe regering te vormen en 

voor het eerst sinds 1918 werden de christen

-democraten veroordeeld tot de oppositie-

banken. De PvdA prefereerde een coalitie 

met D‘66 en de VVD.  

 

De samenwerking tussen centrum-links en 

vrije markt fundamentalisten als de VVD 

was niet zo vreemd als het op het eerste ge-

zicht leek. De PvdA had al lang – ruim vóór 

New Labour in Engeland of de SPD in 

Duitsland – zijn sociaal-democratische ideo-

logie van zich afgeschud en vervangen door 

een fundamenteel markt-vriendelijker bena-

dering. De visie op sociale issues kwam meer 

overeen met die van de VVD dan met tradi-

tionele christen-democraten. Bovendien 

deelden PvdA en VVD een vijandige hou-

ding t.o.v. het corporatistische model van 

gezamenlijke soevereiniteit van werkgevers 

en vakbeweging t.a.v. het sociale beleid. 

Een model dat door het CDA nog steeds om-

armd werd.  

 

De regering Kok intensiveerde het neolibe-

rale programma met als doel de complete 

ontmanteling van de corporatistische struc-

turen en een grondige doorvoering van An-

gelsaksische praktijken: verlaging van on-

dernemingsbelastingen, deregulering en ver-

markting van de arbeid, de transport- , 

energie- en communicatiesector. De kapi-

taalvriendelijke agenda werd gegarneerd 

met reïntegratieprojecten voor langdurig 

werklozen in de vorm van werkgelegenheids-

subsidies op basis van de laagste salarisscha-

len,  onder het mom dat dit banen zou cre-

ëren voor de ongeschoolden.  

 

Eind jaren ‘90, leken de rapportcijfers van 

de regering Kok, opgepept door stijgende 

aandelen en onroerend-goed-prijzen, er uit-

stekend voor te staan. Het BBP (bruto bin-

nenlands product) was gemiddeld toegeno-

men met 2.9% per jaar. Een groei die veel 

hoger lag dan gemiddeld in de EU. In ter-

men van het BBP per hoofd van de bevol-

king was Nederland gestegen van de 10e 

naar de 5e plaats in de EU. De werkloosheid 

was scherp gedaald naar 2,7% in 2001, het 

laagste percentage in de OECD. Sinds 1990 

waren er 1,4 miljoen nieuwe banen bijgeko-

men en was de arbeidsparticipatie toegeno-

men van 59% tot 67%. De fiscale positie 

van de regering was benijdenswaardig. In 

2000 werd voor het eerst sinds de jaren ‟70 

door de regering een (structureel) overschot 

van 0,3% op het BBP gerealiseerd. Stijgend 

tot 0,9% in 2001. Dat dit werd bewerkstel-

ligd ondanks een daling van belastingin-

komsten – van een gemiddelde 41,1% op het 

BBP gedurende 1991 – 1994 tot 39,2% in 

2001 – en met overheidsinvesteringen rond 

de 2,5%, vormt een indicatie voor de om-

vang van de bezuinigingen op de overheids-

uitgaven. De staatsschuld daalde naar 54% 
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op het BBP in 2001. In 1994 was die nog 

80%.  

 

Er was natuurlijk het gebruikelijke gemop-

per over verslechterde voorzieningen door 

het toenemend gebrek aan middelen en de 

vermarkting van de publieke sector, met 

personeelstekorten en ellenlange wachtlijs-

ten die een chronische factor werden in de 

gezondheidszorg. De verhouding leerling-

leraar is in Nederland hoger dan in de mees-

te andere EU-landen en het salaris van on-

derwijzers ligt onder het gemiddelde. Kos-

tenbesparing bij de NS om voldoende winst-

gevendheid te kunnen aantonen, vooraf-

gaand aan de privatisering, leidde tot vele 

klachten over vertragingen en overbevolkte 

treinstellen. Desondanks werd alom ver-

wacht, op basis van het BBP en de stijgende 

werkgelegenheidscijfers, dat Paars de meer-

derheid zou behouden tijdens de verkiezin-

gen van 15 mei 2002. 

 

Het was Pim Fortuyn die deze zelfgenoeg-

zaamheid verbrijzelde en die een hoge mate 

van onvrede openbaarde in een schijnbaar 

degelijke en welvarende samenleving. Om de 

structurele oorzaken van deze onvrede en de 

daaruit voortvloeiende ruk naar rechts te 

kunnen begrijpen is het noodzakelijk om de 

dieperliggende sociaal-economische verande-

ringen die aan het Hollandse succesverhaal 

ten grondslag liggen nader te onderzoeken. 

Een succesverhaal dat voor een groot deel 

samenhing met de groei van onroerend goed

- en aandelenmarkten eind jaren ‘90. In het 

vervolg zullen we laten zien dat de verschui-

ving van de op consensus gebaseerde corpo-

ratistische verhoudingen van de naoorlogse 

periode naar de anonieme, geglobaliseerde 

en in hoge mate door concurrentie geken-

merkte structuren van de neoliberale orde, 

bij vele burgers gevoelens van onzekerheid, 

machteloosheid en fragmentarisering heeft 

opgeroepen. Deze spanningen, die nog ver-

huld werden door het ―welvaarts-effect‖ van 

de zgn. ―zeepbel‖-jaren, kwamen des te 
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krachtiger bovendrijven toen bleek hoe 

broos de welvaart van de late jaren ‘90 ei-

genlijk was. We zullen m.n. kijken naar ver-

anderende arbeidsverhoudingen, de interna-

tionalisering van het Nederlandse kapitalis-

me en de vervlechting van aandelenmarkten 

en gezinsvermogens.  

 

Veranderende  

arbeidsverhoudingen 
 
Het creëren van banen wordt gezien als de 

grootste verdienste van Paars. Zeker t.o.v. 

het werkloosheidsniveau in Duitsland en 

Frankrijk. Daarbij moet wel worden opge-

merkt dat het bij de meeste van de 1,4 mil-

joen nieuwe banen in de jaren ‘90 ging om 

banen voor lager opgeleiden, banen met een 

lage productiviteit en dus lage salarissen. 

M.a.w. marginale banen, de eerste die op de 

tocht staan bij economische neergang. Meer 

dan de helft van deze tussen 1994 en 2000 

gecreëerde banen waren part-time en 40% 

daarvan waren flexibele, tijdelijke banen 

met een contract van minder dan een jaar. 

Uitzend- en oproepwerk. Dergelijke banen 

namen toe tot ruim 12% op het totaal in 

1998. De meeste mensen die dit soort werk 

deden waren nieuwkomers op de arbeids-

markt: jonge intreders of vrouwen die herin-

traden. De ―brede werkloosheid‖, d.w.z. als 

men de verborgen werkloosheid van arbeids-

ongeschikten en vroeg gepensioneerden mee-

rekent, alsook het zgn. ―discouraged-worker

-effect‖ (personen met een lage baanvind-

kans trekken zich terug van de arbeids-

markt) bleef in 2000 echter onveranderd 

hoog: 23,7% (7). Er was slechts een kleine 

toename te zien van permanente full-time 

banen. De concurrentie om deze banen nam 

– geheel in de lijn van Lester Thurow (8) -

ook aanzienlijk toe. Terwijl 75% van de va-

catures werd vervuld door kandidaten met 

een hogere opleidingsniveau dan gevraagd 

werden minder hoog opgeleiden gedwongen 

om banen met een nog lager scholingsniveau 

aan te nemen. De laag- en ongeschoolden 

werden werkloos (9).  

 

Toenemende concurrentie ligt ook ten 

grondslag aan de structurele stijging van de 

werkdruk – aanzienlijk hoger dan in andere 

EU-landen – en de afname van baanzeker-

heid. Het aantal werknemers dat een hogere 

werkdruk ervoer nam tussen 1996 en 1999 

toe met 10%. Hetzelfde gold voor het werk-

tempo: een stijging van 38% in 1994 tot 

42% in 1999. Een overschrijding van het 

EU-gemiddelde met meer dan 10%. Het is 

het vermelden waard dat stress gerelateerd 

aan het werk stijgt met de mate van scho-

ling. 53% van de hoog opgeleide werkne-

mers ervaren een hoge werkdruk. Bij lager 

opgeleiden is dat 32%. Stress heeft gevolgen 

voor de gezondheid van werknemers. 13% 

van de werknemers die onder een hoge druk 

werken lijden aan ernstige slaapstoornissen. 

Voor mensen die een lage werkdruk ervaren 

is dat 8%. Ook vermoeidheid door het werk 

is gestegen. 22% van alle werknemers waren 

(mentaal) uitgeput in 1998. 23% in 1999 en 

25% in 2001 (10). Het aantal werkenden dat 

antidepressiva gebruikt is toegenomen met 

50% tussen 1996 en 2000. D.w.z. 800.000 

mensen of 5% van de bevolking. 

 

T.g.v. de forse groei van het aantal margina-

le banen is de segmentering van de arbeids-

markt, samen met de ongelijkheid, aanzien-

lijk toegenomen: permanent versus flexibel, 

fulltime versus parttime, werkend versus 

werkloos. De werkloosheid concentreert zich 

in bepaalde sectoren, waarbij de lasten die 

worden gedragen door migranten en laag 

geschoolde arbeiders boven het OECD-

gemiddelde uitkomen. Het verschil tussen 

hoge en lage inkomens – al substantieel toe-

genomen in de jaren ‘80 – is alleen maar gro-

ter geworden. Terwijl het bruto uurloon van 

het 10e percentiel werknemer steeg met 3% 

tussen 1990 en 1998, stegen de lonen van de 

mediaan en het 90e percentiel met 8%. Het 

resultaat van de sterke groei van werkgele-

genheid van lage productiviteit en lage belo-

ning, vaak ook nog gesubsidieerd, is dat we 

nu getuige zijn van een nieuw fenomeen in 

dit land: de ―werkende armen‖. Mensen met 

een baan maar met een laag inkomen, onder 
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het bestaansminimum zoals bepaald in 

1979.  

 

Kleinverdieners daarentegen, waren beter af 

dan zij die afhankelijk waren van een uitke-

ring. Als gevolg van bezuinigingen daalden 

de uitkeringen in de jaren ‘90. Het zal niet 

verbazen dat het aantal huishoudens levend 

rond het bestaansminimum stabiel bleef – 

boven de 10% –ondanks de aanhoudende 

groei van het BBP. De inkomens van de 

topmanagers stegen daarentegen in de jaren 

‘90 gemiddeld met 14% per jaar, terwijl het 

aantal miljonairs verdriedubbelde. Ten slot-

te is het verschil tussen de lonen in de privé-

sector en in de publieke sector voor verge-

lijkbare banen, dat in 1990 al 25% bedroeg, 

alleen maar toegenomen (11).  

 

De liberalisering en flexibilisering van de 

arbeidsmarkt heeft dus geleid tot een seg-

mentering in drie aparte delen: 

- werknemers met hoge salarissen, vaak 

met een permanent contract, van wie de re-

ële inkomens substantieel zijn toegenomen; 

- werknemers met lagere lonen, vaak met 

een tijdelijk of flexibel contract, van wie de 

inkomens zijn gestagneerd of gedaald, en; 

- zij die afhankelijk zijn van een uitkering 

en van wie de inkomens zijn achteruit ge-

gaan. 

 

De afbraak van het naoorlogse corporatisti-

sche regime – en daarmee van de relatieve 

stabiliteit en zekerheid voor de industriële 

werknemer – heeft echter een nadelig effect 

gehad voor ieder segment. De bezuinigingen 

hebben duidelijk de situatie van uitkerings-

afhankelijken verslechterd. Voor mensen 

met lage inkomens en flexibele banen bete-

kenden de hervormingen een verhoogde eco-

nomische en persoonlijke druk en een toene-

mende onzekerheid. Maar zelfs voor degenen 

met een hoger inkomen bracht de liberalise-

ring van de markt een grotere onzekerheid 

met zich mee omdat de toegenomen concur-

rentie hen dwong om meer uren te draaien, 

onder een hogere druk en in banen waarvoor 

ze eigenlijk te hoog opgeleid waren. En des-

ondanks ontbrak het hen aan carrièreper-

spectieven en moesten ze ook in deze positie 

vechten voor promotie.  

 

Internationalisering van de  

economie 
 

De toegenomen vervlechting van de Neder-

landse economie met de wereldmarkt heeft 

deze tendensen versterkt. Gedurende de ja-

ren ‘90 investeerden vele bedrijven in het 

buitenland, kochten buitenlandse firma‘s op 

– vooral Amerikaanse, als ticket tot de Ame-

rikaanse markt – zozeer dat een aanzienlijk 

deel van hun omzet en winst in het buiten-

land werd gerealiseerd. Voorbeelden hiervan 

zijn Ahold, de computerfirma Getronics, de 

verzekeraar Aegon, het in baby- en klinische 

voeding gespecialiseerde Numico, de uitge-

vers Reed Elsevier, Wolters Kluwer en 

VNU, de chipfabrikant ASML, Unilever, de 

leverancier van kantoorartikelen Buhrmann 

en banken als ABN-AMRO en ING. Al deze 

bedrijven hebben substantiële belangen in 

de VS. Aandelen van Philips, Shell, ABN-

AMRO, Unilever en (tot februari 2003 

i.v.m. de Enron-affaire) Ahold, worden ver-

handeld op Wall Street. In 2001 was meer 

dan 50% van de leden van de Raad van Be-

stuur van de 25 firma‘s genoteerd aan de 

Amsterdamse beurs van buitenlandse af-

komst (12). 

 

Met de toenemende internationalisering van 

Nederlandse bedrijven heeft een Engels-

Amerikaanse aanpak m.b.t. management en 

bestuur zijn intrede gedaan in het Neder-

landse bedrijfsleven en daarmee bijgedragen 

aan een transformatie van de traditionele, 

relatief harmonieuze verhouding tussen ar-

beid en kapitaal. Het tevreden stellen van 

de aandeelhouders en investeerders wordt in 

toenemende mate gezien als het primaire 

doel van het management. In een situatie 

van geglobaliseerde kapitaalmarkten bete-

kent dat een permanente inspanning om de 

productie te verhogen en de kosten te verla-

gen. Het resultaat is een constante herstruc-

turering van bedrijven, zelfs succesvolle, en 

het instellen van ―macho-management‖ à la 
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Jack Welch van General Electric (13) i.p.v. 

een bestaande op consensus georiënteerde 

bedrijfsvoering. De gevolgen van deze ver-

anderingen op het gebied van bedrijfscul-

tuur zijn enorm: de introductie van meer 

controle mechanismen en supervisie, stijgen-

de werkdruk, afnemende baangarantie, ver-

lies van sociaal kapitaal binnen bedrijven en 

een verschrompeling van vertrouwen en ge-

bondenheid aan beide zijden van de verhou-

ding arbeid – kapitaal (14). 

 

Nederlandse bedrijven zijn niet langer meer 

afhankelijk van ontwikkelingen in eigen 

land, maar van beursschommelingen en eco-

nomische omstandigheden elders. Aan de 

ene kant kan dit betekenen dat verliezen die 

elders zijn geleden een bedrijf ertoe kan be-

wegen om zijn – anders winstgevende – acti-

viteiten in eigen land te reorganiseren. An-

derzijds kunnen vooruitzichten van hogere 

winsten of lagere kosten in het buitenland 

bedrijven ertoe zetten hun productie te ver-

plaatsen. Een voorbeeld hiervan is het be-

sluit van Philips om zijn lichtgroep van 

Eindhoven te verplaatsen naar Polen of Chi-

na. Met het risico dat dit vele Nederlandse 

werknemers hun baan gaat kosten (15). Ei-

sen van werknemers voor hoger loon of bete-

re arbeidsomstandigheden, die voorheen ge-

hoor vonden, kunnen nu dus opzij worden 

geschoven door te refereren aan anonieme, 

externe krachten, zoals financiële tegenval-

lers in het buitenland of door te dreigen de 

productie en werkgelegenheid te verplaatsen 

(16). 

 

Aan de andere kant zijn veel Nederlandse 

firma‘s overgenomen door buitenlandse be-

drijven wier belangen elders liggen. Recente 

voorbeelden zijn het verpakkingsbedrijf Van 

Leer, overgenomen door een Finse firma; 

het container overslagbedrijf ECT, overge-

nomen door een firma uit Hong Kong; het 

papier- en verpakkingsconcern KNP is nu in 

handen van en Zuid-Afrikaanse eigenaar; de 

producent van gedestilleerd en likeuren Bols 

is gekocht door een Franse firma, de staalfa-

brikant Hoogovens is overgenomen door 

Brittish Steel en Telfort is opgekocht door 

British Telecom. DSM verkocht een groot 

deel van zijn chemische divisies aan een Sa-

oedische firma en VNU verkocht gedeeltes 

van haar uitgeverij aan een Fins mediacon-

cern. 

 

Voor de meeste van deze buitenlandse eige-

naars zijn de belangen in Nederland niet van 

strategische aard en specifieke eisen van lo-

kale werknemersleggen relatief weinig ge-

wicht in de schaal. Steeds worden ze gecon-

fronteerd met het argument dat ze zich moe-

ten conformeren aan de regels en praktijken 

van het bedrijf als geheel. Zodoende blijven 

de Nederlandse werknemers opnieuw mach-

teloos achter de feiten aan lopen. 

 

Gezinsvermogens naar de beurs 
 
Het vermogen van de gezinnen is ook meer 

afhankelijk geworden van de grillen van we-

reldwijde financiële ontwikkelingen door de 

toenemende verstrengeling met de aandelen-

markten. Het percentage huishoudens met 

direct aandelenbezit steeg van 11% in 1995 

tot 27% in 2002. In februari 2002  hadden 

Nederlandse huishoudens ongeveer 18% van 

hun netto vermogen belegd in aandelen, 

waarvan 13,5% behorende tot de lagere in-

komens en 18,4% tot de midden en hogere 

inkomensklassen. Daarbij zijn de huishou-

dens ook indirect aandeelhouder via ver-

plichte deelname aan pensioenfondsen en 

levensverzekeringspolissen. Deze opeenge-

hoopte spaargelden vormen ongeveer 40% 

van het netto vermogen van de huishoudens 

en, omdat meer dan 50% van deze fondsen 

geïnvesteerd worden in aandelenmarkten, 

vormen ze nog eens 20% vermogen belegd in 

aandelen. Al met al betekent het dat het 

percentage van het gezinsvermogen dat 

(direct en indirect) wordt belegd in aandelen 

rond de 38% bedraagt. Substantieel hoger 

dan in andere EU-landen (17). 

 

Er moet wel op worden gewezen dat de af-

hankelijkheid van de aandelenmarkt groten-

deels beleidsgestuurd was. Pensioenfondsen 

– inclusief die van de ambtenaren, het ABP 
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– werden actief aangemoedigd om in aande-

len te investeren. Iets  wat voordien niet 

toegestaan was. De privatisering van voor-

malige staatsondernemingen zoals KPN en 

de software-firma PinkRocade ging gepaard 

met een groot publiciteitsoffensief waarbij 

doelbewust gemikt werd op kleine investeer-

ders. Toen de verstrekking van staatsobliga-

ties afnam, conform het fiscale tekort en de 

relatief lage reële rentepercentages, werden 

de huishoudens verleid om hun portefeuille 

te herschikken ten gunste van hogere, maar 

ook riskantere rendementen uit beleggings-

fondsen. De groei van het gezinsvermogen 

gedurende de jaren ‘90 is in toenemende ma-

te afhankelijk geweest van stijgende aande-

len- en huizenprijzen. In de periode 1990 – 

1995 gold dit voor ongeveer 63% van de 

groei van het gemiddelde gezinsvermogen. 

Tussen 1995 en 2000 liep dit percentage op 

tot 78%.  

 

Na de zeepbel 
 
De onroerend goed-prijzen stegen gemiddeld 

meer dan 10% per jaar gedurende de jaren 

‘90. De voortdurende stijging, in samenhang 

met de deregulering van de financiële sector 

en lage rentepercentages, stimuleerde een 

aanzienlijke toename van leningen door ge-

zinnen, waarbij ⅓ van de woningbezitters 

tussen 1996 en 2000 leningen afsloten tegen 

een extra hypotheek op hun huizen, d.w.z. 

een hypotheek hoger dan de aankoopwaar-

de. In de verwachting dat de onroerend goed

-prijzen zouden blijven stijgen, sloten vele 

gezinnen een dergelijke ―top-hypotheek‖ af. 

Het aantal ―top-hypotheken‖ nam toe van 

zo‘n 18% op het totaal aantal bankleningen 

gedurende de jaren 1986 – 1990 tot 36% ge-

durende de jaren 1991 – 1995 en bijna 50% 

in de periode 1996 – 2000. het resultaat van 

dit alles was een dramatische toename van 

de gezinsschulden. De verhouding, gerela-

teerd aan het besteedbare inkomen, steeg 

van 85% in 1985 tot 188% in 2000. Gezin-

nen hebben hun toegenomen financiële li-

quiditeit vak benut om te investeren in de 

renovatie van hun huizen, maar er zijn ook 

aandelen mee gekocht, duurzame consump-

tiegoederen en vakanties mee betaald. Op-

merkelijk is dat huishoudens met lagere in-

komens delen van hun lening vaak gebruik-

ten om andere leningen af te lossen.  

 

Het ―vermogens-effect‖ van de aandelen- en 

onroerend goed-zeepbel – onvermijdelijk 

kwetsbaar en van korte duur – heeft een be-

langrijke rol gespeeld in de expansie van de 

economie eind jaren ‘90. Schattingen van 

het DNB laten zien dat de besteding van 

aan onroerend goed gerelateerde vermogens-

opbrengsten hebben geleid tot een stijging 

van de groei van het BBP (in reële termen) 

met 0,6 procentpunt in 1998, 1 procentpunt 

in 1999 en 0,7 procentpunt in 2000. Als het 

―vermogenseffect‖ van de stijgende aande-

lenprijzen hieraan wordt toegevoegd, dan is 

de impact op de groei van het BBP waar-

schijnlijk tussen de 1 en de 1,5 procentpunt. 

M.a.w. rond ⅓ van het eigenlijke reële BBP 

en de groei van de werkgelegenheid geduren-

de de jaren 1998 – 2000 is veroorzaakt door 

leningen van gezinnen gebaseerd op schuld 

(18). 

 

De macro-economische kwetsbaarheid en 

onhoudbaarheid van de situatie is maar al te 

duidelijk geworden. Het uiteenspatten van 

de Amerikaanse zeepbel in april 2000, ver-

mengde zich met de effecten van 11 septem-

ber en de Enron-, Andersen en WorldCom-

schandalen, die op hun beurt weer werden 

overschaduwd door de steeds duister wor-

dende wereldpolitieke situatie. Aan de voor-

avond van de verkiezingen van 2002 was de 

groei van het gezinsvermogen abrupt tot 

stilstand gekomen en kelderde de AEX, die 

in 2000 boven de 700 punten was gestegen, 

tot ongeveer 400 punten. Sindsdien heeft de 

val van de AEX, mede verergerd door het 

Ahold-schandaal, zich voortgezet tot onge-

veer 230 punten medio maart 2003. Pensi-

oenfondsen met grote belangen in de aande-

lenmarkten zagen zich nu geconfronteerd 

met grote solvabiliteitsproblemen en de pen-

sioenbijdrages moesten worden verhoogd. 

De groei-index voor consumentenbestedin-

gen kelderde van 3,6% per jaar tussen 1995 



 

84 

en 2001 tot 1,9 % in 2002. En door dalende 

exportcijfers t.g.v. verslechterde omstandig-

heden op de wereldmarkt, zakte de groei 

van het BBP tot 0,3% in 2002. Het laagste 

niveau sinds 20 jaar. De fiscale positie van 

de overheid verslechterde zienderogen. Be-

grotingstekorten doemden op en groeiende 

staatsschuld lag in het verschiet. Januari 

2003 liet de hoogste stijging van de geregi-

streerde werkloosheid zien in bijna 2 decen-

nia. Tegelijkertijd werd voor de nabije toe-

komst een verlies voorspeld, alleen al in de 

industrie, van 400.000 tot 600.000 banen. 

Opnieuw voelden kleine spaarders, werkne-

mers en huizenbezitters zich machteloos 

t.o.v. de krachten van de globalisering.  

 

Sociale psychologie van de  

neoliberale globalisering 

 
Als onze analyse klopt dat de liberalisering 

en deregulering heeft geleid tot een toene-

mend economische en sociaal onbehagen, 

waarom is het electoraat dan naar rechts 

opgeschoven en is er gekozen voor partijen –

LPF, CDA en VVD – die pleiten voor ―meer 

markt‖ i.p.v. minder? Waarom koos men 

bijvoorbeeld niet voor de SP? Een fervent 

tegenstander van de neoliberale agenda die 

het goed deed in de peilingen.  

 

Het krachtenveld is complex. Toch willen 

we stilstaan – zij het in grote lijnen – bij en-

kele factoren die hier in het spel zouden kun-

nen zijn. De inzichten van de sociale psycho-

logie zouden hierbij van pas kunnen komen. 

Een wereld die in toenemende mate anonie-

mer en bedreigender wordt, brengt grofweg 

twee psychosociale effecten met zich mee: de 

uitvergroting van wat Erich Fromm ooit 

―wederzijdse menselijke onverschilligheid‖ 

noemde; en, hieraan gerelateerd, een verlies 

van zelfvertrouwen, omdat de 

―zelfervaring‖ wordt bepaald door het 

markt-succes (19). De hieruit voortvloeiende 

gevoelens van hulpeloosheid en bezorgdheid 

kunnen zo beangstigend zijn dat ze onder-

drukt moeten worden. Een ontsnappings-

route is de onderwerping aan de eisen en 

verlangens van een grotere sociale groep en 

een dwangmatige aanpassing aan zijn nor-

men, wat een gevoel van geborgenheid 

voortbrengt waarin de discrepantie tussen 

het ―ik‖ en de externe wereld wordt opgehe-

ven en een kunstmatige zekerheid en tijdelij-

ke opschorting van de vertwijfeling ver-

schaft.  

 

Een belangrijke ontsnappingsroute wordt 

verschaft door de markt zelf d.m.v. presta-

tiegericht consumentisme. Als consumptieve 

bestedingen lange tijd een middel zijn ge-

weest om sociaal prestige te bewerkstelligen, 

dan is dit proces geïntensiveerd in de jaren 

‘90, daarbij wellicht geholpen door de toene-

mende commercialisering van de televisie. 

Het is vaak geconcentreerd rond het huis. 

Een grote symbolische investering voor de 

nieuwe generatie huizenbezitters die gecre-

ëerd is door de vermarkting en privatisering 

van de afgelopen decennia. Des te angstiger 

men zich voelt, des te meer moeten deze 

emoties gecompenseerd worden door een ge-

voel van sociaal prestige dat gebaseerd is op 

consumptieve uitgaven. Het resultaat is een 

vicieuze cirkel van onzekerheid, eerzucht, 

toegenomen uitgaven, verslechterde gezins-

financiën en een toegenomen schuldenlast 

(20). 

 

Chauvinisme kan een andere ontsnappings-

route zijn: een sterke identificatie met een 

bepaalde cultuur, religie of etnische groep 

kan een belangrijke bron van prestige zijn 

en een bijdrage tot een surrogaat-

zelfervaring. Het fenomeen is volop te be-

wonderen in de sport, waar een supporter 

zich persoonlijk trots zal voelen als zijn club 

of team goed presteert. Het is mogelijk om 

een vergelijkbaar gevoel van eigenwaarde te 

ontlenen aan nationale trots, die het voor 

iemand mogelijk maakt om zich te koesteren 

aan de superioriteit van een cultuur, taal, 

keuken, sportteam, valuta etc. Onder be-

paalde omstandigheden kan dit resulteren in 

een agressieve geldingsdrang van culturele, 

religieuze of raciale superioriteit.  
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Een derde route om te ontsnappen aan een 

gevoel van machteloosheid, voortgebracht 

door ogenschijnlijk onpersoonlijke processen 

van de globalisering, is de verheerlijking van 

succes d.m.v. concurrentie. Om het goed te 

doen of om economisch vooruit te komen, 

staat men het zichzelf toe om gevoelens van 

onbehagen te verbergen en te profiteren van 

de macht die men heeft over zijn gelijken. 

Dit is een van de redenen waarom werkne-

mers ―vrijwillig‖ verwikkeld raken in een 

hevige concurrentiestrijd om promotie, hun 

werktempo en overuren opvoeren en zich 

passief onderwerpen aan de directieven – 

hoe krankzinnig ook – van het macho-

management. Anderen accepteren hun te-

kortkomingen op dit gebied wellicht en on-

derwerpen zich aan het markt-systeem die 

wordt ervaren als een overweldigende 

macht. Ze accepteren de inherente ongelijk-

heid en de onvoorspelbaarheid die het met 

zich meebrengt en zoeken wegen om elders 

te kunnen ontsnappen.  

 

Hoe onvermijdelijker de onderwerping aan 

de markt zich laat aanzien, des te drasti-

scher zal men zich er – op een psychologisch 

niveau – mee identificeren. Er hoeft nauwe-

lijks nog op gewezen te worden dat de globa-

lisering – de virtuele wereldwijde expansie 

van het neoliberale kapitalisme, na zijn 

overwinning in de Koude Oorlog – gecombi-

neerd met de duizelingwekkende intensive-

ring van de commercie in de media en het 

dagelijkse leven, het algemene gevoel enorm 

heeft versterkt, in ieder geval van de huidige 

generatie, dat er geen alternatief is.  

 

Een begrip van de behoefte aan dergelijke 

ontsnappingsmechanismen kan ons mogelijk 

helpen de schijnbare tegenstelling te ont-

raadselen tussen enerzijds:  

- de toenemende gevoelens van economi-

sche onzekerheid, ervaren door de meerder-

heid van het electoraat t.g.v. het neoliberale 

programma en anderzijds: 

- hun voortdurende steun aan partijen die 

een dergelijk beleid juist voorstaan.  

 

Een tijdelijke remedie tegen deze gevoelens 

van machteloosheid en onzekerheid kan het 

omarmen van een nieuwe politieke leider of 

ideologie zijn, die hoop biedt of beroering 

over een strategie die zekerheid, veiligheid 

en inhoud zal brengen in iemands leven. 

Fortuyn speelde hierop in. Hij schetste con-

sequent het beeld van een man die de dingen 

beter zou maken voor de ―gewone‖ mensen 

door de bureaucratie aan te pakken, de mis-

daad de kop in te drukken en de 

―Nederlandse‖ cultuur te wapenen tegen 

invloeden van buitenaf. 
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Van Fortuyn tot Bos 
 
De regering Balkenende die voortkwam uit 

de verkiezingen van mei 2002 bleef slechts 

87 dagen aan het bewind. Het kortst zitten-

de kabinet sinds de tweede wereldoorlog. 

Spanningen binnen de onthoofde LPF esca-

leerden binnen enkele maanden tot publieke 

vechtpartijen en leidden het ontslag in van 

het kabinet op 16 oktober 2002. Met op de 

achtergrond kelderende aandelen en een op-

doemende recessie, werd het kabinet demis-

sionair. De verwachting dat de politiek nu 

terug kon keren naar ―business as usual‖ 

zouden echter misplaatst blijken en ontken-

den ook de structurele oorzaken die aan de 

opkomst van Fortuyn ten grondslag lagen. 

De tendensen die hij aan het oppervlak had 

gebracht blijven tot op de dg van vandaag 

voortbestaan. In de aanloop naar de verkie-

zingen van 22 januari 2003 was het duidelijk 

dat de LPF als een politieke factor was ge-

ïmplodeerd, maar dat Fortuyn‘s nalaten-

schap bleef voortbestaan. Niet alleen VVD 

en CDA, maar ook de PvdA, namen delen 

van zijn programma over, papegaaiden zijn 

mantra‘s over ―zero tolerance‖ t.a.v.. mis-

daad na en herhaalden dat migranten de 

normen en waarden van het land moesten 

accepteren.  

 

We zijn m.a.w. getuige geweest van een pro-

gressieve fortuynisering van het Nederland-

se politieke discours. Parallel aan de ―Le-

Pen-isering‖ van het Franse politieke do-

mein, zoals Sebastien Bugen heeft beschre-

ven en waarin voorheen taboe verklaarde 

racistische posities en stellingnames tegen 

migranten nu mainstream zijn geworden. De 

extreemrechtse outsider creëert een populis-

tische siddering met zijn beschimpingen aan 

het adres van de autoriteiten dat ze door het 

stof gaan voor migranten en wordt vervol-

gens verketterd door de respectabele publie-

ke opinie. Niet lang daarna, zij het op een 

iets beschaafder toon, bedienen zelfs alom 

gerespecteerde centrum-linkse politici zich 

van dezelfde kretologie (21). De sleutelfi-

guur hier was Wouter Bos. De toen 39-jarige 

ex-Shell-manager (22) (―stijlvol‖, 

―charismatisch en aantrekkelijk‖) had er 

geen enkele moeite mee de Financial Times 

te charmeren en uit te leggen dat een 

―gebrek aan duidelijkheid over migratie en 

wetshandhaving‖ de PvdA de zetels had ge-

kost in mei 2002. ―Ik kijk naar Tony Blair 

wat betreft criminaliteit en wat betreft de 

hervormingen van de publieke sector,‖ legde 

Bos uit terwijl hij de loftrompet stak over 

het nieuwe beleid van zijn partij: 

―daadkrachtig maar gebalanceerd‖. Zijn 

andere model, aldus Bos, was Pim Fortuyn. 

―Ik heb een paar dingen van hem geleerd: 

stijl, moed, duidelijkheid. Maar vooral 

stijl‖ (23). 
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De verkiezingen van januari 2003 werden 

gedomineerd door Fortuyn‘s agenda: migra-

tie, ―integratie‖, criminaliteit en aanvallen 

op de bureaucratie. Onderling streden de 

grote partijen om de LPF-stemmen. Aan-

vankelijk rekenden CDA en VVD zich rijk 

gezien de afstraffing van de PvdA in mei 

2002. Opiniepeilingen voorspelden een winst 

voor de SP oplopend tot 20 zetels. De omar-

ming van de LPF-agenda door Bos bereidde 

echter de weg voor de PvdA. Tegelijkertijd 

werden voldoende gebaren gemaakt om 

(reductie van belastingontheffing en Irak 

onder de vlag van de VN) om links binnen 

boord te houden. De meerderheid van het 

(centrum-)linkse electoraat zag zich gesteld 

voor een keuze tussen twee kwaden – PvdA 

of weer een CDA-VVD-coalitie – en koos 

uiteindelijk voor het kleinste kwaad. Zo-

doende gingen stemmen voor SP of Groen-

Links naar de PvdA evenals een aanzienlijk 

deel van ex-LPF-aanhang waarvan Bos het 

vertrouwen had weten te winnen. Het resul-

taat was een massale electorale verschuiving 

naar een grondig gefortuyniseerde PvdA die 

19 zetels won en er maar 2 achterbleef op 

het CDA (…). 

 

De wedergeboorte van de PvdA in 2003 

heeft laten zien hoe de factor van de zwe-

vende kiezer aan belang heeft gewonnen. De 

partijprogramma‘s zijn steeds meer op el-

kaar gaan lijken en vrijwel identiek aan el-

kaar geworden. De zwevende kiezer wordt 

vooral aangetrokken door de statuur van 

een leider die, bewust of onbewust, de rol 

van een winnaar of held uitstraalt en belooft 

een eind te maken aan de machteloosheid en 

het onbehagen. Bos speelde deze rol in 2003. 

Maar als grote delen van de bevolking die 

zich bedreigd voelen door schijnbaar on-

grijpbare en anonieme politieke en economi-

sche krachten, hun lot in handen leggen van 

elke partij die bescherming, orde en zinge-

ving biedt, dan laten ze deze net zo hard 

weer vallen zodra ze ontdekken dat de fun-

damentele oorzaken van hun problemen en 

ongenoegen niet uit de weg zijn geruimd. 

Mede daarom lijkt het politieke proces 

steeds onstabieler, hypocriet en onverdraag-

zamer te worden. Nederland blijft, zeker in-

ternationaal gezien, een relatief tolerant 

land. Maar de ruimte voor positieve vrij-

heid, verschaft door reële sociaal-

economische zekerheid en gelijkheid, is aan 

het afnemen. Dit is ons nieuwe luxepro-

bleem.  
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In het artikel Op Wiki Wijze analyseert Kate Milberry hoe activisten internet-technologie heb-

ben toegeëigend in hun strijd tegen de wereldwijde negatieve invloed van het wereldwijde  ka-

pitalisme. In haar bijdrage richt Milberry zich hoofdzakelijk op tech-activisten in de Global 

Justice Movement, in Nederland beter bekent onder de naam Anders-globalisten. Sinds ‗Seatle‘ 

in 1999 is er het nodige gezegd over de relatie tussen internet en het nieuwe activisme, met na-

me over de manieren waarop gebruik is gemaakt van internet als een communicatiemiddel. 

Milberry is echter niet alleen geïnteresseerd in de manier waarop tech-activisten internet ge-

bruiken, maar ook in de wijze waarop deze activisten internet vorm geven. Zij stelt zich de 

vraag: ―wat voor impact hebben activisten op internet?‖ Zij betoogt daarbij dat deze tech-

activisten ―die de filosofie van de vrije software beweging aanhangen en het nastreven van een 

rechtvaardige samenleving‖, mede verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe 

―interactieve digitale technologie‖ en ―vrije software‖. In het kort stelt Milberry dat tech-

activisten het democratisch potentieel van internet ontwikkelden en dat hun werk niet alleen 

de manier veranderde waarop actie wordt gevoerd (door middel van bijvoorbeeld virtuele sit-

ins), maar ook internet zelf .  

 

Milberry maakt een kritisch-constructivistische analyse van de wijze waarop activisten inter-

net technologie toe-eigenen en veranderen. Het centrale uitgangspunt van deze benadering is 

dat een democratisering van de technologie noodzakelijk is voor de ontwikkeling van menselij-

ke idealen van bevrijding, gelijkheid en rechtvaardigheid. Haar benadering impliceert dat zij 

technologie niet benaderd als zijnde neutraal, maar juist als ten diepste politiek. Technologieën 

belichamen in principe de waarden van de samenleving waarin we leven. Verwijzend naar Mar-

cuse betoogt zij dat de technologische rationaliteit een politieke rationaliteit is en dat technolo-

gie en de ontwikkeling van technologie een domein is van politieke strijd. Een andere wereld is 

mogelijk, maar een andere technologie ook, en beiden hangen ten zeerste met elkaar samen.  

 

In de technologische samenleving waarin we leven is de vraag naar welke technologie er wordt 

ontwikkeld een centrale geworden, evenals de vraag hoe technologie toe te eigenen en om te 

vormen. Het thema van zo‘n toe-eigening van technologie is niet nieuw, wel vergeten. Al in de 

jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was de vraag naar het toe-eigenen van technologie 

een belangrijke. Het werd immers niet als vanzelfsprekend geacht dat een andere samenleving, 

een socialistische samenleving de technologie van het kapitalisme zou overnemen. Immers, zo 

werd betoogd, zijn het systeem van de lopende band en de prikklok niet juist de belichaming 

van een onderwerping en disciplinering van de arbeid, in plaats van haar bevrijding? Bertolt 

Brecht betoogde in de jaren twintig van de vorige eeuw dat wanneer mensen strijden om de 

bestaande realiteit te veranderen, zij dat niet kunnen doen door het bestaande over te nemen, 

maar alleen door nieuwe (technologieën) te creëren. Zij kunnen het bestaande slechts overne-

men door toe-eigening. Maar stelde Brecht, zo‘n daad van toe-eigening is een daad van trans-

formatie. In de daad van toe-eigening wordt de technologie opnieuw vorm gegeven. Zo‘n toe-

eigening is een creatieve daad, een daad waarin de technologie opnieuw wordt geconstrueerd. 

Milberry illustreert dit proces van toe-eigening van technologie, de reconstructie van informa-

tietechnologie op een dusdanige wijze dat het niet meer de belichaming is van kapitalistische 

waarden, maar van waarden van die andere samenleving, die mogelijk is, en die ‗in actie‘ wordt 

gecreëerd.  

Zij-ingang (7) 
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Inleiding 

 
Wat is het democratisch potentieel van in-

ternet? Dit is een vaak gehoorde vraag, zo-

wel binnen als buiten de universiteit. En 

toch blijft de vraag onbeantwoord, deels 

omdat internet een technologie is die niet 

‗af‘ is en zich voortdurend ontwikkeld. De 

dualiteit van wetenschap en technologie – 

met aan de ene kant de belofte van een meer 

humane en rechtvaardige samenleving en 

aan de andere kant het potentieel om natuur 

te domineren, en daarmee de mensheid – 

weerspiegelt een soortgelijke spanning tus-

sen hedendaagse machtsrelaties en alterna-

tieve visies op de toekomst. Deze spanning 

speelt een rol in de manier waarop recente-

lijk progressieve sociale bewegingen zich in 

de context van globaal kapitalisme bezig 

houden met nieuwe informatie en communi-

catie technologieën, in het bijzonder inter-

net. Als zodanig is het niet duidelijk of cy-

berspace in zijn geheel gekoloniseerd zal 

worden door private krachten 

(bedrijfsleven) of dat het behouden blijft als 

een virtuele publieke sfeer waarin ‗real 

world‘ democratie kan ontwikkelen. Even-

min is het duidelijk of internet gecontroleerd 

zal worden door de staat, zijn private part-

ners, of door burgers, hoewel hier onmiddel-

lijk aan toegevoegd dient te worden dat het 

minder uitgesproken open internet protocol 

Ipv6 momenteel wordt getest.  

 

Met de toenemende commercialisering van 

cyberspace concurreren heden ten dage uit-

eenlopende actoren om dominantie over het 

web. Onder hen bevinden zich ook activis-

ten van de Global Justice Movement (GJM, 

de Anders Globalisten), die internet techno-

logie hebben toegeëigend in hun strijd tegen 

de wereldwijde negatieve invloed van glo-

baal kapitalisme. Sinds de uitbarsting van 

de GJM in de slag om Seatle in 1999 is er 

veel gezegd over de impact van internet op 

progressief activisme. In het bijzonder is er 

aandacht besteed aan de manieren waarop 

internet activisten gebruik maakten van in-

ternet als een communicatiemedium, een 

forum voor informatieverspreiding en mid-

del zich te organiseren (Deibert 2000; Kahn 

en Kellner 2004; Merkle 1999; Smith 2001). 

Toepassingen als websites, email, internet 

relay chat (IRC) hebben meegeholpen aan 

het creëren van een nieuwe globale beweging 

(Bennet 2004; Van Aelst en Walgrave 2004). 

Cyberactivisme – politiek activisme op in-

ternet – is een nieuwe wijze van actievoeren 

geworden, en nieuwe praktijken als virtuele 

sit-ins, online petities en email campagnes 

hebben het repertoire van actievoeren uitge-

breid (McCaughy en Ayers 2003). Maar wat 

voor impact hebben activisten op internet? 

―Tech-activisten‖ – programmeurs, codeer-

ders en hackers die de filosofie van de vrije 

software beweging aanhangen en het nastre-

ven van een rechtvaardige samenleving – 

zijn grotendeels verantwoordelijk voor het 

faciliteren van de nieuwe combinaties van 

interactieve digitale technologie en activis-

me. Zijn verantwoordelijk voor het ontwerp 

van de virtuele infrastructuur gebruikt door 

de activisten. Maar in aanvulling op het 

bouwen en onderhouden van websites, wi-

kis, weblogs, email accounts en mailing lists, 

pasten deze zelfbenoemde geeks vrije soft-

ware aan om tegemoet te komen aan de 

wensen van activisten. Met  het gebruiken 

en ontwikkelen van technologie neemt ook 

het besef toe van cyberspace als een virtuele 

~ 
 

Directe democratie biedt  zicht op verandering 
 

Kate Milberry 
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publieke sfeer. Tech-activisten ontwikkelden 

het democratisch potentieel van internet. 

Hun werk, daarom, verandert niet alleen de 

wijze waarop mensen activisme ‗doen‘, het 

verandert ook internet zelf.  

 

Hoe beoordelen we zo‘n claim? Ik benader 

dat probleem om te beginnen met de erken-

ning dat technologie politiek is – zowel in 

ontwerp als in gebruik. Verder contextuali-

seer ik het probleem historisch, het in ogen-

schouw nemen van kritische theorie over de 

interrelatie van moderne technologie en 

maatschappij, de inherente spanning die ten 

grondslag ligt aan de band tussen mens en 

machine. Door de lens van kritisch construc-

tivisme ga ik de opkomst na van het tech-

activisme, die haar wortels heeft in de vrije-

software beweging, maar haar eigen  ethi-

sche en sociale focus heeft. Tenslotte onder-

zoek ik hoe en waarom tech-activisten de 

wiki technologie hebben toegeëigend, en het 

gebruiken als een ruimte en middel voor de-

mocratische communicatie in cyberspace. 

Op haar beurt heeft dit de realisering van 

nieuwe off-line communicatieve praktijken 

mogelijk gemaakt, wat een dialectische rela-

tie impliceert tussen het technologische en 

het sociale. In andere woorden, democrati-

sche praktijken off-line worden geprefigu-

reerd door het fundamentele verlangen naar 

een meer rechtvaardige samenleving en ge-

actualiseerd als democratische interventies 

in de ontwikkeling en het gebruik van tech-

nologie, die zich manifesteert in alternatieve 

manieren van sociale organisatie in de fysie-

ke wereld. Feenberg (2005: 49) bevestigt de 

duale natuur van technologie. Technische 

actie is een oefening van macht wanneer het 

(technologisch) ontwerp de kapitalistische 

hegemonie reflecteert en reproduceert. Ech-

ter, de uitoefening van technologische 

macht provoceert een reactie van degenen 

―die te lijden hebben onder de niet gewenste 

consequenties van technologieën‖. De vraag 

is of dat zal resulteren in het ‗openen‘ van de 

technologie voor een bredere bandbreedte 

aan belangen en wensen en een radicale her-

vorming van de technische sfeer inspireren, 

zoals Feenberg suggereert? Het is met deze 

vraag in gedachten dat ik de implicaties van 

tech-activisme voor het generatieve proces 

van internet beschouw.  
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Een Kritische Theorie van  

Technologie 

 
Feenberg (1991) (…) baseert zich op een 

aantal westerse kritieken op technologie, 

waaronder die van Heidegger en de Frank-

furter Schule (…). Het resultaat is een hy-

bride technologiekritiek, ook wel bekend on-

der de naam kritisch constructivisme, dat 

zich baseert op het centrale uitgangspunt 

van een democratisering van de technologie 

voor de ontwikkeling van menselijke idealen 

van bevrijding, gelijkheid  en rechtvaardig-

heid. Technologie, volgens Feenberg‘s gede-

gen historische benadering, ―belichaamt de 

waarden van een specifieke industriële be-

schaving en in het bijzonder van de elites, 

die hun claims op hegemonie baseren op 

technische heerschappij.‖ Hij verwerpt de 

technologisch deterministische nadruk op de 

neutraliteit van de technologie, door te zeg-

gen dat de centrale vraag niet de technologie 

zelf is, maar de variëteit aan keuzen die er is 

op het vlak van het ontwerp van de techno-

logie en de vele potentiële uitkomsten van 

het ontwerpproces. Tegelijkertijd wijst 

Feenberg op de asymmetrische machtsrela-

ties tussen mens en machine, of actor en ob-

ject, suggererend dat moderne technologie 

politieke waarden belichaamt die hiërarchie 

promoten. Hier beroept hij zich o[ Marcuse 

zijn claim dat ―technologische rationaliteit 

een politieke rationaliteit‖ is. (…) Openin-

gen voor een democratische interventie doen 

zich voor gedurende diverse stadia van het 

ontwerpproces, die het mogelijk maken een 

radicale andere technologie te maken, één 

die meer in het algemeen de behoeften van 

de mens dient.  

 

Democratische controle van technologie 

suggereert de mogelijkheid van een andere 

industriële beschaving, gebaseerd op waar-

den die anders zijn dan degenen die nu ten 

grondslag liggen aan globaal kapitalisme. 

De kritische theorie van technologie voor-

ziet een andere keuze tussen afwijzing en 

utopie‖, door een poging tot verklaring te 

doen van de wijze waarop een moderne tech-

nologie kan worden ontworpen die in over-

eenstemming is met een meer vrije samenle-

ving (Feenbergt 1991: 13). Feenberg houdt 

vast aan het inzicht van de Frankfurter 

Schule dat de overheersing van natuur – of 

technologische vooruitgang – wordt bereikt 

door sociale overheersing. Inderdaad, zoals 

Langman (2005: 48)  uitlegt, kritische theo-

rie is bruikbaar als een emancipatorisch dis-

cours, dat sociale ongelijkheid en toenemen-

de menselijke misère nadrukkelijk lokali-

seert in de gerationaliseerde, fetisjistische, 

verwaarde (gecomodificeerde)  cultuur van 

modern kapitalisme. De enige remedie die de 

Frankfurter Schule voorziet is democrati-

sche ontwikkeling, leidend tot de conclusie 

dat de ―bevrijding van de mensheid en de 

bevrijding van de natuur met elkaar ver-

bonden zijn in het idee van een radicale re-

constructie van de technologische basis van 

de moderne samenleving (Feenberg 1991). 

Maar kritische theorie mist een concreet idee 

van een ―nieuwe technologie‖. Feenberg zijn 

benadering probeert hierin wel te voorzien.  

 

Naar bevrijding? Internet nader 

beschouwd 

 
Feenberg‘s programma voor een hervorming 

van technologie om een vrijere, meer huma-

ne samenleving te creëren vraagt om een 

meer interactief ontwerpproces. Dat vraagt 

op haar beurt weer om een bredere partici-

patie, welke op haar beurt weer een verder-

gaande maatschappelijke transformatie ver-

eist. Feenberg (1991) poneert een alternatie-

ve voorstelling van modern industrialisme, 

één die niet uitsluitend berust op de huidige 

kapitalistische versie van technologie. (…) 

Wanneer toegepast op internet als commu-

nicatietechnologie vormen deze ideeën een 

opwindend project: de constructie van een 

virtuele publieke sfeer, ontwikkeld en onder-

houden door gebruikers, met belangrijke 

implicaties voor democratische praktijken 

off-line. Inderdaad, de creatie van gemeen-

schappelijkheid door democratische praktij-

ken in cyberspace kondigt alternatieve idee-

ën aan van sociale organisatie off-line. Zoals 
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het geval met meer nieuwe communicatie 

technologieën verkondigden cyberoptimis-

ten internet als potentieel revolutionair, als 

drager van de belofte van participatie, ja 

zelfs een democratisch utopia online 

(Rheingold 1993). Deze aanvankelijke eufo-

rie is getemperd door kritische analyses en 

toenemende corporate aanwezigheid in cy-

berspace. (…) Ook in model van internet als 

een gemeenschappelijke virtuele ruimte voor 

de ontwikkeling van democratie is het niet 

ondenkbaar dat een commerciële overheer-

sing plaats vindt (Feenberg en Bakardjieve 

2004). (…) Dit alles is een indicatie dat in-

ternet een onafgemaakt project is, dit wil 

zeggen conflicten over ontwerp en onder-

houd nog niet zijn besloten. 

 

Interpreteren van het internet  

 
Bekeken door de lens van het kritisch con-

structivisme  is het voorwaardelijke ka-

rakter van het internet helder. De ontwikke-

ling ervan kenmerkt zich voor een groot deel 

door interpretatieve flexibiliteit en het daar-

mee samenhangende begrip van gebruikers-

bemoeienis op het gebied  van het technolo-

gische ontwerpen. Het internet was oor-

spronkelijk bedoeld als middel om over-

heidsonderzoekers met verschillende militai-

re en academische instellingen te verbinden, 

zodat ze dure computerbronnen  konden de-

len (Abbate, 1999; Ceruzzi, 2003). Maar het 

ontwikkelde zich al snel tot een medium 

voor menselijke communicatie, waarmee ze 

haar interpretatieve flexibiliteit demon-

streerde. De ontwerpers van ARPANET, de 

voorloper van het internet, waren ook de 

eerste generatie gebruikers en als zodanig 

grepen zij in het ontwerpproces in op manie-

ren die afdwaalden van de officiële visie op 

militaire computernetwerken. Wat het in-

ternet uniek maakt in de geschiedenis van 

de communicatie- en informatietechnologie-

ën is de openheid van haar ontwerpbeginse-

len - in haar standaarden, haar software en 

technieken - en de mogelijkheden die dit 

biedt voor invloeden van gebruikers. Dit 

was een bewuste keus van de initiatiefne-

mers die verregaande invloed had op de soci-

ale betekenis van het internet. "Vanaf het 

allereerste begin zijn de sociale alsook de 

technologische betekenis van deze beginse-

len onderkend. Zij hebben, dat wil zeggen, 

zijn bedoeld om waarden over te brengen als 

wel communicatie mogelijk te maken 

"(Lemley & Lessig, 2004, blz. 44). De waar-

de van openheid die de geboorte van het in-

ternet kenmerkte heeft standgehouden , on-

danks controverses, welke blijkt uit het con-

tinue opnieuw "uitvinding" van internet 

(Abbate, 1999).  

 

Alternatieve voorstellingen over de samenle-

ving zoals die nagestreefd worden door de 

beweging voor mondiale rechtvaardigheid 

zullen andere eigenschappen van technolo-

gie waarderen, naast de reeds bekende. Deze 

omvatten "de beroepsmatige investering 

van technische subjecten in hun werk, colle-

giale vormen van zelf-organisatie en de tech-

nische integratie van een breed scala van 

waarden die bijdragen aan het verbeteren 

van de kwaliteit van het leven,  voorbij het 

louter nastreven van winst of 

macht" (Feenberg, 1991, blz. 19 ). We zien 

dit in de voortdurende ontwikkeling van het 

internet op "inhoudelijk" niveau 

(bijvoorbeeld applicaties) door program-

meurs in de zakelijke sector en hackers in de 

vrije software en open source bewegingen. 

Tim Berners-Lee, die het oorspronkelijke 

prototype voor het wereldwijde web in 1990 

schreef, implementeerde in zijn applicatie 

een waarde die in strijd was met de door de 

kapitalistische hegemonie geaccepteerde 

normen. "Deze ruimte moest inclusief zijn in 

plaats van exclusief" (in Ceruzzi, 2003, blz. 

302). Ironisch genoeg was het met de priva-

tisering van het internet in 1995 en de daar-

opvolgende introductie van het exclusieve 

domein van universiteiten en onderzoeksin-

stellingen, samen met de popularisering van 

de personal computer, dat deze visie van 

inclusiviteit meer dan ooit waarschijnlijk 

leek.  
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De radicale wortels van het  

tech-activisme 

 
 Het internet is aantoonbaar goed afgestemd 

op de taak van het faciliteren van alterna-

tieve, progressieve opvattingen over de sa-

menleving en tech-activisten in de beweging 

voor mondiale rechtvaardigheid staan voor-

aan in de rij om het in een medium voor de-

mocratische interventie om te smelten. Ze 

nemen het idee serieus dat "een andere we-

reld mogelijk is"1, en dat hun activisme op 

het gebied van digitale communicatie tech-

nologie zal bijdragen aan de zoektocht naar 

een democratisch reorganisatie van de mo-

derne industriële samenleving (Feenberg, 

1991). Het huidige tech-activisme is de 

tweede golf van een beweging die ontstond 

in de jaren ‗60 als een digitale tegencultuur. 

Hackers werkzaam in het laboratorium voor 

Kunstmatige Intelligentie aan het Massa-

chusetts Institute for Technology ontwik-

kelden de gewoonte van het delen van bron-

code op basis van een coöperatieve houding 

en de overtuiging dat informatie vrij moet 

zijn (Stallman, 1999). Ze maakten deel uit 

van een studentencultuur die het computer-

netwerk oppakte als een instrument voor 

vrije communicatie (en later, een instrument 

voor bevrijding), waaronder afgestudeerde 

studenten die voor een groot deel de proto-

collen voor ARPANET hadden ontworpen. 

Zoals  Castells (2001) constateert, waren de 

meeste van deze studenten geen onderdeel 

van de tegenculturele beweging op de ma-

nier zoals vele radicale activisten van die 

tijd. "En toch waren ze doordrongen van de 

waarden die de campuscultuur van de jaren 

‗60 kenmerkten:  individuele vrijheid, onaf-

hankelijk denken, en delen en samenwerking 

met collega's" (blz. 24).  

 

In de jaren ‗80 raakten deze waarden in toe-

nemende mate gemarginaliseerd toen de 

computerindustrie meer en meer particulier 

eigendom werd. Een van de MIT-hackers, 

Richard Stallman, verliet als reactie op deze 

verandering het KI lab en stichtte de vrije 

software beweging in 1984. Dit was, zonder 

twijfel, de formalisering van een lange tradi-

tie van openheid in de computergemeen-

schap. Ceruzzi (2003) voert de gewoonte van 

het delen van broncode terug tot 1955, tot 

de vorming van SHARE, een heterogene 

groep van programmeurs die samenwerkten 

om het upgraden van hun IBM-systemen 

onder de knie te krijgen. Stallman (1999) 

nam de ethische houding aan dat propriëtai-

re software asociaal en onethisch is, de ver-

onderstelling afwijzend dat ―het ons compu-

tergebruikers niet kan schelen wat voor 

soort samenleving we mogen hebben‖. Hij 

begon een besturingssysteem te ontwikke-

len, GNU (Gnu's Not Unix ) dat afgerond 

werd door de toevoeging van de Linux kern-

el in 1992 (gnu.org). De beweging was geba-

seerd op vier essentiële vrijheden: de vrij-

heid om een programma te gebruiken; de 

vrijheid om een programma te wijzigen; de 

vrijheid om kopieën te verspreiden (gratis of 

tegen vergoeding) en de vrijheid om aange-

paste versies van het programma te ver-

spreiden. Want vrijheid wordt gezien in de 

context van onafhankelijkheid in plaats van 

prijs, de mogelijkheid broncode te delen en 

het verkopen van een afgebouwd  program-

ma zijn niet noodzakelijk onverenigbaar. 

Het cruciale punt is dat de broncode altijd 

vrij beschikbaar blijft - in propriëtaire en 

gratis software.  

 

Gratis software versus open  

source 

 
Vrijheid, en niet alleen maar programma-

ontwikkeling en -gebruik, is de centrale zorg 

van de vrije software beweging, waardoor 

het een expliciet politiek project wordt2. Op 

deze manier suggereert het "een digitale re-

volutie die sociaal is voordat het technisch 

wordt" (Obscura, 2005). Maar sommigen in 

de tech-gemeenschap hebben bewust het 

subversieve potentieel van vrije software 

vermeden. In 1998 lanceerde Eric S. Ray-

mond het Open Source Initiative (OSI) in 

antwoord op de waarde-beladen aanpak van 

de vrije software beweging. Hoewel het een 

a-politieke houding suggereert, onthult deze 
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beweging zijn ware aard in de ondersteuning 

van de status quo. 

  

―Het Open Source Initiative heeft geen 

standpunt over de vraag of ideeën eigendom 

kunnen worden, of octrooien goed of slecht 

zijn, of over andere gerelateerde controver-

ses. Wij denken dat de economische eigenbe-

lang-argumenten voor open source sterk ge-

noeg zijn waardoor niemand wat voor more-

le kruistochten dan ook hoeft te begin-

nen ...‖  (OSI, FAQ).  

 

Terwijl de twee projecten een vergelijkbare 

definitie hanteren over wat vrije software is, 

hun doelstellingen zijn verschillend. Activis-

ten in de vrije software beweging focussen 

op de relatie gebruiker-technologie, geba-

seerd op een impliciete kritiek op het be-

drijfskapitalisme. Voorstanders van het 

open source project streven naar het facilite-

ren van de ontwikkeling van superieure soft-

ware door toegang tot de broncode, in alli-

antie met de kapitalistische hegemonie. 

  

In een poging business-vriendelijk te lijken, 

liet de Open Source Definition "logisch elke 

verwijzing los naar de sociale en ethische 

doelen en motieven van vrije software, en 

om niet te vergeten de strijd voor vrijheid 

als primair doel" (Obscura, 2005). Het Open 

Source Initiative verhult haar inspanningen 

niet om vrije software meer compatibel met 

het kapitalistische discours te maken, het 

beschrijft zichzelf als "een marketing pro-

gramma voor vrije software. Het is een 

plaats voor 'vrije software' op vaste pragma-

tische bodem in plaats van ideologisch ge-

klets. De winnende substantie is niet veran-

derd, de verliezende houding en symboliek 

wel ... "(OSI, FAQ). Voor voorstanders van 

gratis software blijft het echter gaan over de 

ethiek rond software-gebruik en -

ontwikkeling - wat Stallman (1999) gemeen-

schappelijke praktijk en waarden noemt. 

Deze visie gaat verder dan de computerin-

dustrie en omarmt het ideaal van een betere 

wereld. Volgens Stallman, ervaren sommi-

gen deze uitdaging van de status quo als een 

bedreiging:  

 

Praten over vrijheid, over ethische kwesties, 

over verantwoordelijkheden en ook over ge-

mak, vraagt mensen na te denken over din-

gen die ze misschien liever negeren. Dit kan 

leiden tot ongemak, en sommige mensen 

kunnen dit idee verwerpen. Hieruit volgt 

niet dat de samenleving beter af zou zijn als 

we stoppen met praten over deze dingen.  

 

Ondanks haar brede politieke programma 

vertegenwoordigt de vrije software bewe-

ging een minderheid van de tech-

gemeenschap, die is afgedreven van haar 

meer radicale oorsprong en tegenwoordig 

grotendeels apolitiek is.  

 

Deze kloof binnen de tech-gemeenschap her-

innert aan de "essentiële, interne spanning‖ 

van de moderniteit, de discrepantie tussen 

inventieve wetenschap en technologie met 

haar focus op innovatie, en haar transforma-

tieve tegenhanger die culturele verandering 

aanmoedigt. Het Open Source Initiative, 

werkzaam vanuit het lineaire model van 

vooruitgang, ondersteunt de ontwikkeling 

van software-technologie gebaseerd op een 

propriëtair systeem dat de moderne kapita-

listische hegemonie onderschrijft. De vrije 

software beweging echter biedt een werkend 

voorbeeld van een alternatief sociaal model 

dat is gebaseerd op decentralisatie, vrijwilli-

gerswerk, samenwerking en self-

empowerment, met het uiteindelijke doel 

het creëren van een vrijere samenleving. Het 

is een voorbeeld van wat Feenberg (1999) 

democratische rationalisatie noemt, het ge-

bruik van nieuwe technologie (software) om 

de bestaande sociale hiërarchie te ondermij-

nen. Anders gezegd, democratische rationali-

satie wijst op de politieke implicaties van 

gebruikersbemoeienis voor het technisch 

ontwerp, hetgeen wijst op de mogelijkheid 

van het organiseren van de samenleving op 

een manier die de democratie versterkt, in 

plaats van kapitalistische efficiëntie en con-

trole. In dit geval suggereert de democrati-

sche controle van software een andere inter-

net en, breed gezien, een andere wereld.  
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Tweede golf tech-activisme:  

technologie opnieuw politiseren 

 
 De opleving van het tech-activisme in de 

vroege jaren 2000 steunde stevig op de fun-

dering gelegd door de vrije software bewe-

ging. Het is dan ook niet verbazingwekkend, 

dat een vergelijkbare kloof bestaat tussen 

tech-activisten in de beweging voor mondia-

le rechtvaardigheid en de over het algemeen 

apolitieke voorstanders van open source. 

Hoewel beide projecten een affiniteit voor 

samenwerking en coördinatie delen, met 

freaks die vaak gemakkelijk wisselen tussen 

de twee, hun politieke, filosofische en tech-

nische motivaties verschillen. Program-

meurs die werken aan open source projecten 

worden beloond door de creatieve expressie, 

intellectuele stimulans en verbetering van 

technische vaardigheden verworven door 

het programmeren (Lakhani & Wolf, 2005). 

Soortgelijke beloningen kunnen tech-

activisten ook inspireren in hun werk maar 

er is geen twijfel over hun overkoepelen mo-

tivatie: "technische middelen zijn gericht op 

politieke doeleinden" (Coleman, 2004). Deze 

politieke doeleinden omvatten de verwezen-

lijking van sociale, economische en ecolo-

gische rechtvaardigheid onder de auspiciën 

van de GJM. Deze verschuiving in focus be-

tekent een terugkeer naar de radicale tradi-

tie van de vrije software beweging en het 

opnieuw politiseren van computertechnolo-

gie. 

  

De terugwinning van computertechnologie 

als een controversieel politiek strijdterrein is 

kenmerkend voor de beweging voor mondia-

le rechtvaardigheid. De GJM omvat de laat-

ste golf van activisme voor sociale recht-

vaardigheid en richtte de aandacht van de 

wereld op de "Battle of Seattle", de massale 

straatprotesten  in 1999 tegen de Wereld-

handelsorganisatie. Hier vormden meer dan 

50.000 activisten met verschillende culture-

le, nationale en politieke achtergrond een 

unieke alliantie, verenigd door hun gemeen-

schappelijke verzet tegen de ondermijnende 

effecten van de neoliberale globalisering, een 

wereldwijd economisch beleid dat enorme 

winsten heeft gegenereerd voor een minder-

heid van de wereldbevolking ten koste van 

arbeids- en mensenrechten, ecologische 

duurzaamheid, democratische praktijk en 

nationale autonomie (Langman, 2005). Ge-

confronteerd met de toenemende dominan-

tie van het bedrijfsleven ontstond steeds 

meer weerstand en groeide er een beweging 

van bewegingen, die de visie van mondiale 

rechtvaardigheid voor alle mensen omarmt. 

Deze beweging produceerde ook een analyse 

die hun strijd in een historische context 

plaatste en daarmee neoliberale globalise-

ring de-naturaliseerde: de wereldwijde op-

mars van het kapitaal was niet onvermijde-

lijk (noch onvermijdelijk "goed") en dus was 

menselijk ingrijpen mogelijk. Activisten za-

gen al snel het potentieel en de kracht van 

het internet voor hun ontluikende beweging, 

begonnen in Seattle en verdergaand naar 

andere grote burgerprotesten en het samen-

komen van mensen bij latere topconferen-

ties van de instellingen van de mondiale eco-

nomische machthebbers zoals de G8, het In-

ternationaal Monetair Fonds en de Wereld-

bank. Het internet voorzag de organisatie 

van de campagnes en bewegingen van 

"super bewegingsruimtes" (Morris & Lang-

man, 2002) en stelde activisten in staat om 

te communiceren en te mobiliseren zonder 

voorafgaande tijd-, ruimte- en kostenbelem-

meringen. Het belang van het internet voor 

het nieuwe mondiale activisme werd verder 

onderstreept door de oprichting van het In-

dependent Media Centre (IMC), een op in-

ternet gebaseerd netwerk van radicale media 

die collectieven maken die live zijn gegaan 

voor de Seattle protesten.  

 

Tech-activisten hebben sinds haar oprich-

ting een centrale rol gespeeld in de beweging 

voor mondiale rechtvaardigheid, door het 

verschaffen van de nieuwe combinatie van 

interactieve digitale technologie en activis-

me voor sociale rechtvaardigheid, en het 

overbruggen van de kloof  tussen nerd- en 

activisten-gemeenschappen. Terwijl hun 

programmeervaardigheden hun bijdragen 

onderscheiden, delen tech-activisten de 
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overkoepelende doelstellingen van de bewe-

ging van sociale rechtvaardigheid. Een IMC-

nerd vatte het op deze manier samen: "Ik 

behoor tot een beweging die streeft naar ge-

lijke rechten (niet de geschreven, maar de 

echte) en condities voor alle mensen (en ge-

deeltelijk andere wezens ook) op deze pla-

neet.3" IMC - ook Indymedia genoemd - 

werd in eerste instantie opgericht om stem 

te geven aan de bezorgdheid van activisten 

tijdens de anti-WTO-demonstraties; inder-

daad, Indymedia‘s intentieverklaring  weer-

spiegelt zijn oorsprong in de GJM: 

  

[IMC zet] zich in voor het gebruik van me-

diaproductie en -distributie als instrumen-

ten voor het bevorderen van sociale en eco-

nomische rechtvaardigheid. Door dit werk, 

streven we er naar ... de lokale en mondiale 

problemen die van invloed zijn op ecosys-

temen, gemeenschappen en individuen hel-

der te krijgen en en te analyseren. Wij zijn 

toegewijd aan het genereren van alternatie-

ven voor commerciële media en de identifi-

catie en het creëren van positieve modellen 

voor een duurzame en rechtvaardige samen-

leving (Seattle IMC, n.d).  

 

Terwijl IMC de droom van media-activisten 

was, waren het de computerfreaks in de be-

weging die de code ontwikkelden en uitvoer-

den om die droom te realiseren. Met name 

de innovatie van open publicatie-software 

maakte het voor iedereen met een internet-

verbinding mogelijk verhalen en beelden op 

de website te uploaden, daarbij de poort-

wachtersfunctie van een redactie omzeilend 

en journalistieke normen ondermijnend. In-

dymedia blijkt zo meer dan een experiment 

in het maken van radicale media te zijn: het 

is duidelijk een voorbeeld van de democrati-

sche rationalisatie van het internet - activis-

ten eigenen zich internettechnologie toe, 

niet alleen tegen de dominante ideologie 

(neoliberale globalisering), maar om alterna-

tieve visies op sociale organisatie te bevor-

deren .  

 

De geboorte van Indymedia 

 
 Er zijn talrijke voorbeelden van tech-

activisme, zoals de bouw en het onderhoud 

van activistische websites (met inbegrip van 

mailinglijsten, e-mail accounts en andere 

functies), het opknappen van oude compu-

ters voor distributie in de technologie-arme 

gebieden / landen, en de hosting van hac-

klabs4 en andere tech-training evenementen. 

Tech activisten zijn ook verantwoordelijk 

voor het opzetten van mediacentra voor 

grote straatdemonstraties en tijdens natuur-

rampen, zoals de orkaan Katrina5. Maar In-

dymedia is waarschijnlijk de meest promi-

nente en misschien wel beste voorbeeld van 

tech-activist werkzaamheden onder de vlag 

van de beweging voor mondiale rechtvaar-

digheid. De bouw van de eerste IMC in 

Seattle benadert nu legendarische status. De 

inaugurele aankondiging door oprichter-

nerds Manse Jacobi en Matthew Arnison, 

erkent het nieuwe van de opkomende bewe-

ging; op 24 november 1999 schreven zij: "De 

weerstand is wereldwijd ... een transatlanti-

sche samenwerking heeft deze website in het 

leven geroepen."6 Maar de activisten ge-

bruikten het internet in de eerste plaats als 

communicatie-instrument dat het mogelijk 

maakte het globale verzet te verenigen in 

een lokale.  

 

Een andere computerfreak, Evan Henshaw-

Plath, nam deel aan de geboorte van IMC 

Seattle, waarover hij had gehoord van een 

vriend van een vriend tijdens een voorberei-

dende protest-bijeenkomst. Hij beschrijft de 

situatie er als "bomvol en hectisch", met 

techneuten druk in de weer om de server en 

de code in de lucht te krijgen voor het begin 

van de protesten:  

 

―Vrijwel op het moment dat ik het Indyme-

dia Center inliep werd ik gepakt door het 

IMC-virus. Zonder de organiserende struc-

tuur te kennen, de omvang van de pro-

jecten, politieke achtergronden, kon ik de 

energie voelen. Ik werkte de hele nacht en 
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de hele dag van de protesten aan de server. 

Ik maakte de protesten slechts een half uur 

mee toen ik erin slaagde even naar de stra-

ten te ontsnappen  ...‖7 

 

Sinds hij hielp om seattle.indymedia.org op 

te richten, is Henshaw-Plath betrokken ge-

weest bij tientallen lokale IMC‘s en schreef 

een deel van de code die zou worden opgeno-

men in het open publicatie platform dat In-

dymedia beroemd en berucht maakte. De 

eerste open publicatie programma, Active, 

was oorspronkelijk gecodeerd door Australi-

sche tech-activisten. "Open publicatie is het-

zelfde als vrije software," merkt Arnison 

(2002) op, een van de Active-ontwikkelaars. 

Ze zijn beide (r)evolutionaire reacties op de 

privatisering van informatie door multinati-

onale monopolies ―(p. 329). Net als met vrije 

software, maakt open publicatie de gratis 

verspreiding en uitwisseling van informatie 

mogelijk - in haar geval, nieuwsverhalen. 

Het proces van het creëren van nieuws, net 

als dat van de ontwikkeling van code, wordt 

transparant gemaakt door open publicatie 

software; lezers kunnen aan verhalen bijdra-

gen en ze verder verspreiden, kijken en mee-

doen aan redactionele besluitvorming, of het 

kopiëren en ontwikkelen van software om 

een tekortkoming aan te pakken. 

  

De keuze voor vrije software voor de imple-

mentatie van de globale site, indymedia.org, 

was weloverwogen, en suggereert een filoso-

fische erfenis van de vrije software bewe-

ging, zo niet de directe afstamming. Het 

toont ook duidelijk de politieke doelstellin-

gen van het project. Momenteel is alle soft-

ware op het globale netwerk, dat meer dan 

130 "knooppunten" omvat, patent -vrije 

software. Gedurende negen jaar Indymedia-

geschiedenis, heeft gratis software het voor 

het IMC tech-collectief mogelijk gemaakt 

programma‘s te ontwikkelen "die samenwer-

king, solidariteit, een gedeeld terrein van 

participatie stimuleren‖ op hun gebied van 

het maken van radicale media (Henshaw-

Plath, 2002). Eind 2001 bediscussieerde het 

IMC tech-collectief de beweegredenen voor 

het bijdragen aan vrije software: "Het is 
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duidelijk dat de technologie die we gebrui-

ken en het proces waarin het is gebouwd en 

gearticuleerd tot op het bot politiek is. We 

creëren de technische systemen die een voor-

proefje zijn van de verandering die we willen 

zien in de samenleving "(Henshaw-Plath, 

2001).  

 

Tech activisten zien codering dus als een 

technisch proces met sociale gevolgen. Ter-

wijl ze een expliciete poging doen om soft-

ware te doordrenken met idealen die hun 

doelen van sociale rechtvaardigheid weer-

spiegelen, verliezen tech-activisten nooit het 

sociale doel van de software uit het oog, 

noch van de gebruiker-technologie relatie. 

In het geval van de voortdurende hacks van 

Active8, werden "de nerds van IMC-tech 

zich er terdege van bewust dat elk technolo-

gisch ontwerp of reeks van functies een spe-

cifieke publicatie-structuur creëert en, als 

gevolg daarvan, geeft het gebruikers 

macht ... op een even specifieke ma-

nier" (Hill , 2003, blz. 2). Hier zien we hoe 

gebruikers kunnen ingrijpen in het technisch 

ontwerp om een technologie te transforme-

ren, waardoor het meer menselijke waarden 

en behoeften bevat, iets wat centraal staat 

in de democratisering van technologie. In 

hun software-ontwikkeling tonen tech-

activisten dus inzicht in de asymmetrische 

machtsverhoudingen die inherent zijn aan 

de kapitalistische sociaal-technische sys-

temen, evenals het besef dat dergelijke 

asymmetrieën zowel sociaal geconstrueerd 

zijn als een afspiegeling van ongelijkheid in 

de bredere sociale context. Met Indymedia, 

blijkt dat het sociale en technische nauw 

zijn verweven; IMC nerds proberen bewust 

om een technische omgeving te scheppen die 

gelijkheid en democratie promoot, en die op 

zijn beurt de doelstellingen van sociale ver-

anderingen van Indymedia ondersteunt, 

evenals de bredere beweging voor mondiale 

rechtvaardigheid.  

 

Wild Wild wiki's: De laatste grens 

 
 Tech activisten bestrijden machtsongelijk-

heid in de technische sfeer door middel van 

hun ontwikkeling en gebruik van vrije soft-

ware. Zo bevechten ze hun eigen virtuele 

terrein gericht op het gemeenschapsmodel 

van het internet, die is gebaseerd op demo-

cratische praktijk (Feenberg & Bakardjieva, 

2004). Communicatie herkennend als sleutel 

voor het bereiken van de doelstellingen van 

de beweging voor mondiale rechtvaardig-

heid, creëerden activisten hun eigen media-

systeem. Indymedia‘s filosofie is samenge-

vat in de inmiddels beroemde slogan: 

"Wordt de media." Maar al snel bleek dat 

het belang van het communiceren van be-

wegingsidealen van sociale, economische en 

ecologische rechtvaardigheid door middel 

van een wereldwijde digitale nieuwslijn af-

hing van interne communicatie binnen In-

dymedia. Het IMC tech-collectief communi-

ceerde aanvankelijk door e-maillijsten en 

Internet Relay Chat (IRC). In 2002 werden 

echter een aantal wiki's opgezet in een po-

ging om een duurzaam systeem voor het do-

cumenteren van de geschiedenis van IMC's 

en lopende activiteiten te creëren. Zoals een 

lid van de Docs Tech Werkgroep opmerkte: 

"Het verkrijgen van een functionerende en 

in gebruik zijnde wiki is echt van essentieel 

belang voor het netwerk ... E-maillijsten 

zijn onvoldoende voor het niveau van orga-

nisatie en informatie-uitwisseling en de groei 

die we moeten helpen vergemakkelijken."9 

Techneuten die de internationale site onder-

hielden hadden behoefte aan een virtuele 

werkruimte die constant online was, waar 

zij gezamenlijk en toch asynchroon konden 

werken aan gemeenschappelijke projecten 

en taken. In aanvulling op het vergemakke-

lijken van workflow, had de wiki het voor-

deel van het opzetten en samenbrengen van 

een online gemeenschap van programmeurs 

die geïnteresseerd waren met hun vaardighe-

den bij te dragen aan de beweging voor 

mondiale rechtvaardigheid.  
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Wiki-software is ontstaan in het midden van 

de jaren '90 in de gemeenschap van pro-

grammeurs als een middel van het schrijven 

en bespreken van programmeertalen. Ward 

Cunningham bedacht de naam en het con-

cept en implementeerde de eerste wiki-

engine in 1995. Vanwege zijn snelheid, 

noemde hij het systeem wiki-wiki, een Ha-

waiiaanse term dat "snel" betekent. Volgens 

Cunningham en Leuf (2001), "is een wiki een 

vrij uitbreidbare verzameling van onderling 

verbonden web-‗pagina's‘, een hypertext-

systeem voor het opslaan en bewerken van 

informatie - een database waarin elke pagi-

na gemakkelijk is te bewerken door elke ge-

bruiker met een formulier-geschikte web-

browser cliënt "(p. 14). Kort gezegd, het is 

een serie van met elkaar verbonden, dyna-

mische webpagina's die kunnen worden ge-

maakt, bewerkt en verwijderd door elke in-

gelogde gebruiker. Alle wijzigingen worden 

geregistreerd; dus de wiki documenteert zijn 

eigen geschiedenis, en slaat deze op voor de 

toekomstige inzage. Tegen het einde van de 

jaren ‘90 had het bedrijfsleven wiki's om-

armd als een 'conversatie-

kennismanagement oplossing "om een effici-

ënt samenwerkingsproces te bevorderen 

(Gonzalez-Reinhart, 2005, blz. 5). In de za-

kelijke omgeving kan het gebruik van wiki 

de noodzaak van conferentie-uitnodigingen, 

e-mails, discussieforums en instant messa-

ging wegnemen. Zoals met fysieke gemeen-

schappen, vergemakkelijkt wiki voor de vir-

tuele gemeenschap socialisatie en uitwisse-

ling van informatie, die op hun beurt het 

gezamenlijk creëren van kennis aanmoedi-

gen (ibid).  

 

Voor de tech-activisten was het opbouwen 

van een gemeenschap die gezamenlijk ken-

nis creëerde en onderhield via wiki-

technologie een doorbraak. Maar de implica-

ties van deze nieuwe sociale software gingen 

verder dan een snelle communicatie, hogere 

productiviteit of besparing van tijd en geld. 

In feite ontdekten de IMC nerds in de wiki 

een nieuwe manier van communicatie. Het 

concept van de wiki berust op het idee van 

samenwerking, die op zijn beurt is gebaseerd 

op vertrouwen. Volgens Cunningham (n.d.), 

is betrouwbaarheid een principe dat zijn 

oorspronkelijke wiki-ontwerp inspireerde, en 

ingebouwd is in de technische code van de 

software. "Dit zit in de kern van de wiki. 

Vertrouw de mensen, vertrouw het proces, 

werk aan het opbouwen van vertrouwen."10 

Wiki‘s stimuleren vertrouwen, omdat hun 

vermogen om te functioneren is gebaseerd 

op de veronderstelling dat de deelnemers 

goede bedoelingen hebben; de open macht 

toe te voegen, te verwijderen of inhoud te 

wijzigen maakt een wiki kwetsbaar en af-

hankelijk van ethisch gedrag. Dus, net als 

bij een goed functionerende gemeenschap is 

een wiki sterk afhankelijk van de normen 

van sociaal gedrag. 

  

Wiki's kunnen worden gebruikt om te com-

municeren en informatie uit te wisselen met 

anderen op vrijwel dezelfde manier als on-

line discussiefora en mailinglijsten. Uniek is 

echter dat wiki's een virtuele arena voor pro-

jectorganisatie en documentatie creëren. 

Het open bewerken biedt de mogelijkheid 

van collectief auteurschap van materiaal en 

ook van co-productie van de website op een 

manier die andere conversationele internet 

applicaties niet . hebben. Het is de bedoeling 

om gezamenlijke ontwikkeling te stimuleren 

in een virtuele ruimte die gezamenlijk eigen-

dom is van alle gebruikers, en waar alle ge-

bruikers voor verantwoordelijk zijn. Dit is 

goed voor de organische aard van een wiki-

pagina, waar de inhoud verandert als ge-

bruikers ontbrekende informatie toevoegen, 

fouten corrigeren en verkeerd of onnodige 

materiaal verwijderen. Op deze manier 

groeit en verbetert de gezamenlijke in een 

wiki geproduceerde  kennis door de tijd. De 

"link zoals je denkt"-functie, waarbij een 

medewerker links creëert naar bestaande en 

potentiële pagina's in een wiki, is een voor-

beeld van deze organische gezamenlijke ken-

nisproductie. Het is een kritisch en welover-

wogen ontwerp-element dat de totstandko-

ming van een gemeenschappelijke taal be-

vordert. Deze gedeelde taal ontstaat instinc-

tief en is essentieel voor effectieve communi-

catie binnen een wiki (Kim, 2005). Volgens 
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een tech-activist, is de "link zoals je denkt"-

functie "een manier van het opbouwen van 

een gemeenschapsspecifieke woordenschat 

die het toelaat om gemakkelijk complexe 

gedachten te formuleren met behulp van de 

termen die in uw gemeenschap van belang 

zijn" (Schroeder, 2005).  

 

Belangrijk is dat de wiki het hen mogelijk 

maakt de sociale veranderingen te bepalen 

die zij zoeken in de bredere samenleving. 

Hier schakelen democratie, gelijkheid en 

rechtvaardigheid van abstracte idealen naar 

concrete sociale praktijken. Tegelijkertijd is 

wiki-software onderdeel van de digitale in-

frastructuur die tech-activisten bouwen en 

onderhouden met het oog op meer directe 

bewegingsdoelen, en als zodanig is het 

slechts een van de instrumenten in het 

strijdrepertoire van de activisten. Zo be-

schouwd komen wiki's naar voren als een 

ideale manier van communiceren voor gedis-

tribueerde netwerken zoals Indymedia en de 

beweging voor mondiale rechtvaardigheid, 

waar deelnemers uit verschillende geografi-

sche regio‘s, met verschillende vaardigheden 

en niveaus  van inzet, alsook met verschil-

lende achtergronden van nationaliteit, klas-

se en technische kennis, samen werken rich-

ting een gedeelde visie van een betere we-

reld.  

 

IMC ontmoet TWiki  

 
Indymedia maakte al vroeg gebruik van wi-

ki-technologie voor het Global Indymedia 

Documentation Project, dat collectieve ken-

nis over de geschiedenis van IMC's verza-

melt, haar huidige rol(len) en haar korte en 

lange termijn doelstellingen. Het documen-

teren van hun project is essentieel voor het 

welslagen van Indymedia, niet alleen biedt 

het een openbaar register, het creëert ook 

een vloeibaarheid dat deelname op verschil-

lende niveaus mogelijk maakt. "Het In-

dymedia Documentatie Project ziet eruit als 

een normale website ... behalve dat het bij-

dragen en het bewerken van pagina's, vragen, 

antwoorden, opmerkingen en updates sti-

muleert "(IMC, Welkom). Belangrijk is dat 

de deelnemers niet hoeven te kunnen code-

ren voor het toevoegen, wijzigen of verwij-

deren van inhoud. Omdat Indymedia over-

wegend een web-gebaseerd project is, pakte 

de oprichting van een wiki het hardnekkige 

probleem aan van hoe communicatie te or-

ganiseren binnen de gedesorganiseerde om-

geving van cyberspace. Terwijl mailinglijs-

ten informatie-uitwisseling vergemakkelij-

ken, en IRC real-time discussie mogelijk 

maakt, leverden beide toepassing geen geza-

menlijke ruimte waar Indymedia vrijwil-

ligers asynchroon kunnen werken aan ge-

meenschappelijke projecten. Wiki-

technologie was aantrekkelijk voor IMC 

techneuten vanwege zijn vermogen om de 

informatiestroom te vergemakkelijken, 

waardoor verspreide teams naadloos en pro-

ductief samen konden werken, en werd het 

een-webmaster-syndroom van verouderde 

inhoud geëlimineerd.  

 

In 2002 adopteerden IMC -techneuten TWi-

ki, een gratis software-wiki-kloon die gericht 

is op de bedrijfs-intranet wereld, door het 

samenstellen van een aantal afzonderlijk 

draaiende wiki's in een website, 

docs.indymedia.org. Tegenwoordig is het 

een van de grootste TWiki-installaties op 

het wereldwijde web. De Documentatie Pro-

ject-wiki is verdeeld in secties gemaakt op 

basis van onderwerp die links bevatten naar 

de verschillende werkgroepen, documenten 

en materialen die nodig zijn om het Indyme-

dia multiversum te begrijpen, er doorheen te 

navigeren en er aan deel te nemen. De tech-

nologie-sectie is de thuisbasis van het IMC 

Global Tech Team en bestaat uit een aantal 

werkgroepen gericht op de talrijke techni-

sche aspecten van het Indymedia project, 

inclusief systeembeheer, IRC, veiligheid, 

mailinglijsten, enzovoort. Er is ook een FAQ 

en informatie over Indy software en hoe je 

betrokken kunt raken bij het tech-team. 

Verslagen van eerdere vergaderingen, even-

als de ontwerpen van beleidsvoorstellen, zijn 

ook hier opgeslagen. Het nut van de wiki als 

een forum voor het bespreken van techni-

sche problemen van de verschillende mate 
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van belang voor het goed functioneren van 

het netwerk wordt ook duidelijk. Samen met 

beleidsdocumenten, voorstellen en verslagen 

van bijeenkomsten creëert het een archief 

van  cumulatieve kennis die van onschatba-

re waarde is.  

 

Terwijl de Documentatie Project-wiki een 

nieuwe vorm van communicatie heeft geo-

pend voor IMC vrijwilligers en de tech-

activisten die de wereldwijde site onderhou-

den, is het niet zonder uitdagingen.11 Een 

gedeelde bezorgdheid over de openheid van 

de software is de angst voor vandalen die 

inhoud verwijderen of beschadigen, hetzij 

als sport of uit rancune. Inderdaad biedt de 

open filosofie geen bescherming van de site 

tegen gebruikers met slechte bedoelingen. 

Maar wiki's zijn zo ontworpen dat het voor 

gebruikers gemakkelijk is fouten te corrige-

ren (in plaats van het bemoeilijken van het 

maken van fouten), en bieden zodoende ma-

nieren om de geldigheid van de inhoud te 

verzekeren, ondanks het gemak van wijzi-

gingen. De meeste wiki's hebben een 

"recente wijzigingen" pagina, die de meest 

recente bewerkingen registreert of alle wijzi-

gingen binnen een bepaald tijdsbestek. 

"Herzieningsgeschiedenis" toont vorige pa-

gina-versies, en de "DIF functie" toont de 

verschillen tussen twee versies. Dit stelt ge-

bruikers in staat om snel te reageren op aan-

vallen, zoals wiki spam of beledigingen, cor-

recties en ongewenste veranderingen of het 

herstel van oudere, meer geschikte inhoud. 

Op een kleine wiki kost het doorgaans meer 

moeite een pagina te vernielen dan het te-

rugzetten van een acceptabele versie. Op een 

grote installatie zoals het IMC Documenta-

tie Project kan vandalisme meer overlast 

geven, wat dagelijks, saai werk teweeg 

brengt. Van maart tot september 2006 was 

Indymedia niet in staat de wiki regelmatig 

te onderhouden en het tech-team schakelde 

de editing-functie uit, waardoor de site al-

leen gelezen kon worden. Dit had echter 

meer te maken met diepere problemen die 

het IMC teisterde zijnde een wereldwijd ge-

distribueerd, door vrijwilligers gerund col-

lectief, met inbegrip van burnouts onder ac-

tivisten, beperkte middelen en conflicten 

over de beste praktijken, meer dan tekortko-

mingen in de wiki-technologie zelf. In ieder 

geval biedt de 'oneindige undo‘functie tech-

nische zekerheid dat er geen wijziging is die 

ooit permanent destructief is (Lih, 2004, blz. 

10).  

 

De emancipatorische kracht van 

wiki's? 

 
 Wat zijn dan de gevolgen van wiki's voor 

het tech-activisme in de tegenwoordige 

mondiale beweging voor rechtvaardigheid? 

Glaser (2004) waardeert de emancipatori-

sche kracht van wiki‘s en concludeert dat 

deelname aan een wiki een politieke daad is 

met gevolgen die verder reiken dan cyber-

space. De egalitaire structuur van de wiki is 

gebaseerd op decentralisatie van gezag en 

horizontale zelforganisatie. Net als Indyme-

dia, waarin de macht van poortwachter van 

nieuwsredacties en -producenten om de in-

formatiestroom te controleren is uitgewist ", 

wiki's worden beheerd door een groep men-

sen met gelijke rechten die zeggenschap heb-

ben over elkaar en waarvan de werkzaamhe-

den en besluiten zijn onderworpen aan be-

spreking door alle gebruikers "(p. 4). Deze 

egalitaire structuur is kenmerkend voor de 

GJM, die formeel leiderschap schuwt en is 

geconfigureerd als een rhizoom* in losse net-

werken van autonome knooppunten. Decen-

tralisatie van de macht is van cruciaal be-

lang voor ondermijning van sociale hiërar-

chieën die de moderne kapitalistische sa-

menlevingen bepalen, waar weinigen heer-

sen over velen. In het moderne westerse ka-

pitalisme, domineert deze elite-minderheid 

doorgaans de productie van informatie (en 

ook technologie), waarbij de meerderheid 

van burgers is gedegradeerd tot de passieve, 

machteloze rol van levenslange consument. 

In een wiki zijn er geen toegangsbelemme-

ringen: zoals bij Indymedia zijn producen-

ten van inhoud tevens consumenten, en vice 

versa. 
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Het wegnemen van toegangsbelemmeringen 

vergemakkelijkt de deelname aan wiki's net 

als het bewust ontworpen gebruikersgemak. 

"Als je bewerkt is er maar weinig dat een 

heldere manier denken en schrijven in de 

weg staat ... Hoe gemakkelijker we een wiki 

in het gebruik kunnen maken, hoe meer 

deelnemers we kunnen aantrekken en hoe 

groter de waarde van het systeem" (Waarom 

Wiki Werkt, n.d. ). Deelname wordt verder 

versterkt door de zelf-organisatie die voor 

wiki‘s nodig zijn, wat vervolgens leidt tot 

empowerment. "Iedereen voelt dat ze een 

besef van verantwoordelijkheid hebben, 

want iedereen kan bijdragen" (ibid). Een 

gemeenschap groeit rond goed gebruikte 

wiki's, en gebruikers organiseren zich om 

hun wiki relevant en functioneel te houden. 

Zoals hierboven besproken is dit grotendeels 

te danken aan de collectieve productie van 

inhoud. In het proces van het organiseren 

van hun wiki ontdekken gebruikers gedeelde 

belangen en beginnen te werken aan ge-

meenschappelijke projecten, gebaseerd op 

de wensen en behoeften van de gemeen-

schap, en dat bevordert sociale samenhang 

in de virtuele omgeving. De sleutel tot deze 

samenwerking is de feedback gegenereerd 

door de interactiviteit van de wiki's. In te-

genstelling tot de dominante communicatie-

technologie van radio en televisie, is het in-

ternet zeer interactief. Voortbouwend op 

deze functionaliteit maakt wiki-software 

meer mogelijk dan het toevoegen van op-

merkingen aan bestaande content, zoals in 

een weblog, chatbox of e-mail-uitwisseling; 

het maakt de volledige herstructurering van 

de gehele website mogelijk met inbegrip van 

het weggooien. Wanneer wijzigingen niet 

worden beschouwd als een verbetering, zijn 

ze echter gemakkelijk "ongedaan gemaakt" 

door andere gebruikers. Deze interactie van 

gebruikers met elkaar (via wijzigingen in de 

inhoud) voor het bredere belang van de wiki 

draagt bij tot het gemeenschapsmodel van 

het internet als een ruimte voor de democra-

tische praktijk. 

 

De wiki is een sociaal en organisatorisch fe-

nomeen dat contrasteert met de moderne 

westerse samenleving en een voorafschadu-

wing van alternatieve concepties van sociale 

organisatie, het maakt hun subversieve poli-

tieke implicaties duidelijk. Het proces van 

het verfijnen en verdedigen van standpun-

ten in een gezamenlijke context leidt tot een 

dieper begrip van complexe ideeën, inzicht 

in het potentieel van toepassingen in de 

'echte wereld'. Zoals Glaser (2004) opmerkt: 

"de erkenning hiervan zou ertoe kunnen lei-

den dat sommige mensen de organisatie van 

het werk in een wiki als een model nemen 

dat ook zou kunnen slagen in de echte we-

reld‖.(p. 7) De "wiki way" van zelforganisa-

tie en samenwerking produceert hoge kwali-

teit van werken zonder kapitalistische prik-

kels als concurrentie of geld, onthult andere 

manieren van leven met technologie en 

waarde die tegenwoordig niet gepromoot 

worden door de dominante sociale orde. De 

"twee-zijdige betekenis" van de technologie - 

de Janus aard van innovatie en transforma-

tie - is dus duidelijk in de wiki. De Platoni-

sche logos - het rationele voor het goede - 

evenals de Baconiaanse ethos worden gerea-

liseerd in het ontwerpproces, dat op zijn 

beurt het technologische gebruik informeert. 

In technische termen vertegenwoordigt de 

wiki een vooruitgang in digitale communica-

tie, maar in sociale termen modelleert en 

vergemakkelijkt  het nieuwe vormen van 

sociale organisatie. Feenberg conceptuali-

seert Marcuse‘s oproep voor een nieuwe rati-

onaliteit op slechts deze manier - democra-

tisch, zoals het aanpassen van technologie, 

voor menselijke behoeften. 

 

Conclusie 

 
Het internet blijft een onvoltooide en be-

twiste technologie die nog steeds onderwor-

pen is aan interventie en transformatie door 

gebruikers. Tech-activisten in de beweging 

voor mondiale rechtvaardigheid overbrug-

gen de kloof tussen gemeenschappen van 

nerds en activisten door het aanleggen en 

onderhouden van de digitale infrastructuur 

die progressief activisme steunt op wereld-

schaal. Door hun vrije software ontwikke-
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ling stellen tech-activisten zich doelbewust 

teweer tegen de commerciële overname van 

cyberspace en passen het aan democratische 

doeleinden aan. In het geval van Indymedia 

herschreven tech-activisten wiki-software 

om bewegingsdoelen te vergemakkelijken - 

door het creëren van een openbare ruimte 

voor online samenwerking en door inherente 

machtsongelijkheid uit te dagen die terug te 

vinden is in de bredere samenleving. De 

open en gedecentraliseerde structuur van de 

wiki's weerspiegelt die van de GJM (en het 

internet, wat dat betreft), en blijft direct 

tegengesteld aan de dominante maatschap-

pelijke normen gebaseerd op de kapitalisti-

sche hegemonie. Het is sociale software die 

een voorafschaduwing is van progressieve 

sociale verandering, zinspelend op meer ega-

litaire, humane manieren van het organise-

ren van onze moderne industriële wereld. 

Het is ook gratis software en als zodanig is 

het indicatief voor hoe de tech-activisten 

werken op het niveau van technisch ontwer-

pen gericht op "open gemaakte" internet-

technologie voor een breder scala van belan-

gen en zorgen. 

 

Bekeken vanuit een kritisch constructivis-

tisch perspectief zijn tech-activisten een re-

levante sociale groep, die slechts één knoop-

punt vormen in het internet actor-

netwerk**. Door hun vrije software-

ontwikkeling dragen activistische nerds bij 

aan de verbouwing van het internet van een 

"communicatie-medium [naar] een hefboom 

voor sociale transformatie" (Castells, 2001, 

blz. 143). Inderdaad, er ligt een strijd voor 

ons om de controle over dit virtuele grensge-

bied. Als zodanig verbeeldt het internet in-

terpretatieve flexibiliteit - dat wil zeggen, 

het wordt verschillend gebruikt en begrepen 

door een verscheidenheid aan relevante 

maatschappelijke groepen, zoals het voor-

beeld van tech-activisten aantoont. Verder 

kan het werk van de tech-activisten worden 

gezien als een poging om de dualiteit van 

wetenschap en technologie aan de orde te 

stellen - de interne spanning tussen sociale 

transformatie en technologische uitvinding 

die tezamen het moderne begrip 

"vooruitgang" bevatten. In hun werk stre-

ven tech-activisten ernaar de technologie 

opnieuw te verbinden met zijn logos - het 

rationele voor het goede geserveerd. Daarbij 

herinneren ze ons dat technologie ertoe doet, 

dat het politiek is, en dat het een voortdu-

rende strijdterrein is. Bewijst dit of draagt 

dit bij aan een radicale hervorming van de 

technische sfeer? Dat valt nog te bezien. 

Maar het biedt zeker hoop dat een andere 

wereld mogelijk is. 

 
Noten: 

 
1. Gebruikt als de officiële slogan voor het Wereld 

Sociaal Forum in 2001, is deze zin uitgegroeid tot een 

soort van strijdkreet voor de beweging voor mondiale 

rechtvaardigheid. Het is niet een visie op een speci-

fiek andere wereld, zoals Naomi Klein (2001) slim 

opmerkte, maar gewoonweg het idee dat, in theorie, 

een andere zou kunnen bestaan. Dit in tegenspraak 

met de alom aanwezige kapitalistische hegemonie, 

die stelt dat de huidige sociaal-economische configu-

ratie van de moderne westerse samenleving de enig 

mogelijke is, ongeacht de gebreken. 

2. Een ander politiek project opgericht ter verdedi-

ging van de vrijheid op het internet is de Electronic 

Frontier Foundation. Begonnen in 1990 werkt de 

EVF aan de bescherming van het algemeen belang in 

juridische gevechten over digitale rechten in cyber-

space. Een bespreking van deze groep ligt echter bui-

ten het bestek van dit hoofdstuk. Zie www.eff.org. 

3. Persoonlijk contact met Alster, 2 december 2005 

4. Hacklabs zijn politieke ruimten (vaak tijdelijk) 

die gemeenschappelijk computergebruik en internet-

toegang verschaffen. Zij worden gebruikt voor onaf-

hankelijke media, de bevordering van vrije software 

en andere emancipatorische technologieën. Hier de-

len tech-activisten vaardigheden met elkaar en het 

bredere publiek. Zie bijvoorbeeld www.hacklab.org 

5. In Houston startten Indymedia- en low power 

FM-radio activisten een ramp informatie radiosta-

tion op. New Orleans IMC bood actuele verslagge-

ving en activisten richtten een media-centrum in 

Algers in, een gedeelte van de stad dat niet over-

stroomde na de dijkdoorbraken. IMC VS creëerde een 

actuele website, Katrina.indymedia.us.org, die 

nieuws vanuit het hele Indymedia-netwerk leverde 

(http://www.anarchogeek.com/articles/category/

indymedia). 

6. Bezoek voor het volledige transcript http://

seattle.indymedia.org/en/1999/11/2.shtml. 
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7. Interview met Evan Henshaw-Plath, 28 juli 

2003. 

8. Zie Hill (2003) voor een geschiedenis van open 

publishing software ontwikkeling binnen IMC. 

9. John Windmueller die een commentaar plaatste 

op de Indymedia Documentation Project Wiki, 

http://docs.indymedia.org/view/Sysadmin/

ImcDocsReplaceWikiEngine. 

10. Voor meer informatie over Ward Cunningham‟s 

wiki ontwerpprincipes, zie http://c2.com/cgi/wiki?

WikiDesignPrinciples. 

11. In feite was het IMC Docs Project alleen-lezen 

(editing-functie uitgeschakeld) van maart tot sep-

tember 2006. Echter, dit had meer te maken met 

diepere problemen die Indymedia teisterde als een 

wereldwijd gedistribueerd, door vrijwilligers gerund 

collectief, zoals burnouts en onderlingen conflicten 

over de beste praktijken, dan met tekortkomingen in 

de wiki-technologie zelf. 

 

Noten van de vertalers: 

 
*  term afkomstig van de franse filosoof Gilles De-

leuze 

**  term afkomstig van de franse socioloog en filo-

soof Bruno Latour 
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Met het vertalen van het artikel Seksistische arbeidsdeling, een kritische blik op de feministische 

theorievorming sinds de nieuwe vrouwenbeweging, proberen we net als bij het stuk Nederland in 

Nood aansluiting te vinden bij discussies binnen de autonome Beweging van Tachtig over 

vrouwen en arbeid. We hebben gekozen voor het stuk van Claudia Eichhorn omdat het een 

overzicht biedt van de ontwikkeling van de feministische theorievorming sinds de jaren ‘70. 

Het is een Duits artikel en het haalt vele Duitse voorbeelden en publicaties aan. We zien dat 

echter niet als een handicap omdat we van mening zijn dat de Nederlandse discussie, voor zo-

ver die ons in de context van de beweging van de jaren ‘80 heeft bereikt, voor en groot deel 

door de Duitse is beïnvloedt. Ook het boek ―De macht van de vrouwen en de omverwerping 

van de maatschappij‖, geschreven door Mariarosa dalla Costa, dat begin jaren ‘70 in Duitsland 

breed bediscussieerd werd verscheen volledig vertaald in het blad Internationale Korrespon-

dentie, 6e jaargang nr. 2, april/mei 1975. (Zie ook de Hydra-site).  

In de jaren ‘80 werden thema‘s als ―patriarchaat en imperialisme‖, ―bevolkingspolitiek‖, 

―huisvrouwisering van de arbeid‖ en ―gen-technologie en voortplantingstechnologie‖ breeduit 

in de autonome beweging bediscussieerd. Dit voornamelijk aan de hand van Duitse publicaties 

die geheel of gedeeltelijk vertaald werden. De tekst De proletariër is dood. Lang leve de huis-

vrouw? van Claudia von Werlhof is daar een voorbeeld van, maar ook het artikel Patriarchaat 

en accumulatie op wereldschaal van Maria Mies, verschenen in het blad De Zwarte. Het congres 

Solidariteit en Verzet in Arnhem 1987 heeft een belangrijke rol gespeeld in het onder de aan-

dacht brengen van radicaal feministische theorievorming, maar belangrijker is wellicht het en-

thousiasme geweest over de succesvolle acties van de feministische guerrillagroep Rote Zora in 

Duitsland. Zo sprak m.n. de brandaanslagen tegen winkelketen Adler, uit solidariteit met de 

stakende arbeidsters bij Adler in Zuid-Korea tot de verbeelding van velen. Maar dat geldt ook 

voor de militante acties tegen technologieparken en bijv. het Humangenetisch Institut Münster. 

Uitgebreide verklaringen werden vertaald en vonden ook hun weg naar Nederlandse bewe-

gingsbladen. Een goed voorbeeld uit het verleden van de verbinding tussen theoretische uit-

gangspunten en reële bewegingen.  

Het debat over vrouw en arbeid bloedde begin jaren ‘90 dood. De aandacht voor economische 

thema‘s verflauwde en verschoof richting psychoanalyse, individualiteit, subjectiviteit en de-

constructie. Het waren de jaren van het postmodernisme en het cyberfeminisme waarin vrou-

wen zich nieuwe technologieën juist toe-eigenden. Belangrijke namen in dit verband waren: 

Rosi Braidotti, Judith Butler en Donna Harraway. De namen Maria Mies en Mariarosa dalla 

Costa doken in deze periode weer op in het kader van het eco-feminisme.  

Het thema (internationale) arbeidsdeling keerde na een decennium weer terug in het kielzog 

van de andersglobalisten. M.n. de effecten van de globalisering voor vrouwen stonden centraal, 

waarbij Eichhorn de kritische kanttekening plaatst dat de term feminisering als sleutelbegrip 

met allerlei thema‘s wordt verbonden, zodanig dat de betekenis ervan eigenlijk zoek raakt.  

Eichhorn lijkt zelf erg enthousiast over de bijdrage van Empire aan het debat over vrouw en 

arbeid. M.n. Michael Hardt heeft hierin een cruciale rol gespeeld. De introductie van begrippen 

als immateriële en affectieve arbeid, als zijnde hegemoniale vormen van arbeid en productie, 

noemt ze zelfs een verlate overwinning in de discussie over een ander begrip van arbeid. Op-

merkelijk is dat bij het concept ―immateriële arbeid‖ ook sprake is van een toe-eigening van 

nieuwe (informatie- en communicatie-)technologieën en productiemiddelen. Een ontwikkeling 

die Hardt en Negri een groot subversief potentieel toedichten. Immateriële en affectieve arbeid 

brengen immers ook sociale netwerken voort en vormen van maatschappelijke organisatie. 

Waar Negri en Hardt m.n. in geïnteresseerd zijn is 1) de veranderlijkheid van het begrip arbeid 

Zij-ingang (8) 
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en hoe het door conflicten historisch wordt bepaald, en 2) in het coöperatieve aspect van de 

immateriële arbeid die volgens hen niet meer van buitenaf wordt opgelegd en geactiveerd, 

maar immanent is aan deze vorm van arbeid zelf. Mensen hebben anderen nodig om waarde te 

kunnen produceren, maar dit hoeft niet meer per sé het kapitaal te zijn met zijn capaciteiten 

om de productie te coördineren. Hieruit trekken Negri en Hardt de conclusie dat de immateri-

ële arbeid het potentieel levert voor een vorm van spontaan en elementair communisme en dat 

het kapitaal steeds meer een parasitair karakter aanneemt.  

Zo zijn we via het feministische debat teruggekeerd bij het immanentie-begrip, dat ook zo‟n cru-

ciale rol speelde in het Spinoza-artikel. Maar belangrijker nog is de waarschuwing van Eich-

horn aan het eind: ―Met het samenvallen van productie en reproductie dreigt de eis aan vrouwen om 

als vanouds de dagelijkse zorg voor de in verschillende huishoudelijke structuren levende mensen te 

organiseren en te garanderen, volkomen buiten het zicht te geraken. Voor een feministische theorie en 

praktijk moet het verhinderen van deze verhulling daarom centraal staan. Het gaat er om het voortbe-

staan van de seksistische arbeidsdeling zichtbaar te maken zonder simpelweg van een eenduidige con-

tinuïteit van de machtsverhoudingen uit te gaan.‖ Met het oog op komende bijdrages aan de femi-

nistische theorievorming, zien we dat dan ook als een cruciale opgave. 
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Vrouwenarbeid, vrouwelijke reproductiear-

beid, huishoudelijke arbeid, vrouwelijk ar-

beidsvermogen etc., waren en zijn trefwoor-

den die (in de Bondsrepubliek) de discussie 

over de specifieke positie van vrouwen in 

het kapitalisme begeleiden. Naast de strijd 

tegen het verbod op abortus en de daarmee 

verbonden eis van seksuele en geslachtelijke 

zelfbestemming, stond van begin af aan de 

kwestie van door vrouwen verrichte betaal-

de en onbetaalde arbeid en de betekenis 

daarvan voor de instandhouding van de pa-

triarchale en kapitalistische uitbuitingsver-

houdingen in het centrum van de discussie.  

In de al decennia lang aanhoudende feminis-

tische debatten over vrouwen en arbeid zijn 

enkele opvallende verschuivingen te zien. 

De jaren ‘70 werden bepaald door het zgn. 

huishoudelijke arbeidsdebat, toegespitst op 

de eis: ―loon voor vrouwenarbeid‖. Hier 

werd voor het eerst de scheiding van pro-

ductie en reproductie, en sowieso de focus op 

het reproductieniveau, als analytisch instru-

mentarium voor de feministische theorievor-

ming ontwikkeld en werden vele van de tot 

op de dag van vandaag dominante gemeen-

plaatsen uitgewerkt.  

In de jaren ‘80 werd de discussie beheerst 

door het zgn. subsistentie-debat, waarmee 

ook de internationale dimensie van de ar-

beidsdeling in het vizier kwam. De jaren ‘90 

daarentegen werden gedomineerd door de 

discussie over de deconstructie van de cate-

gorie ―sekse‖. Enkele tijdschriftartikelen en 

boekprojecten daargelaten, bleven eerdere, 

als economisch te typeren thema‘s, ver bui-

ten het gezichtsveld. Pas eind jaren ‘90 is er 

in het kader van de zgn. globaliseringsdis-

cussie weer sprake van een bredere discussie 

over het thema arbeidsdeling.  

 

Huishoudelijke arbeid – I 
 

Het debat over de huishoudelijke arbeid 

werd (in de BRD) in belangrijke mate aan-

gezwengeld en beïnvloedt door de Italiaanse 

―Loon voor huishoudelijke arbeid‖-

beweging (vgl. Wolf-Graaf 1981: Dokumen-

tationsgruppe 1978). In 1973 verscheen de 

tekst ―De macht van de vrouwen en de om-

verwerping van de maatschappij‖, geschre-

ven door Mariarosa dalla Costa in het Duits 

(2). Dalla Costa‟s positie moet in de context 

van het operaisme begrepen worden, waar-

binnen ook de eis van een gegarandeerd mi-

nimum-inkomen werd ontwikkeld. De be-

langrijkste denkrichting van het operaisme s 

de weigering van alle vormen van arbeid die 

door het kapitaal worden uitgebuit, zowel 

loon- als huishoudelijke arbeid. 

Het boek werd in brede feministische kring 

bediscussieerd en op vele plaatsen ontston-

den ―loon voor huishoudelijke arbeid‖-

groepen. Huishoudelijke arbeid werd hier als 

arbeid van vrouwen beschreven die welis-

waar niet door de loonvorm wordt bepaald, 

maar er toe dient de menselijke arbeids-

kracht en de productieverhoudingen iedere 

dag weer voort te brengen. Ook werd een 

~ 
 Cornelia Eichhorn 

 

Een kritische blik op de feministische theorievorming sinds de nieuwe  

Vrouwenbeweging (1) 
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direct verband gelegd tussen de achterstel-

ling van vrouwen op de arbeidsmarkt en de 

dominante arbeidsdeling in het gezin. Daar-

mee werd aangetoond dat beide aspecten 

elkaar wederzijds veronderstellen en stabili-

seren.  

Desondanks was de eis ―loon voor huishou-

delijke arbeid‖ van begin af aan zeer om-

streden. De voorvechtsters zagen het als een 

verbinding tussen antikapitalistische en an-

tiseksistische strijd en als mogelijkheid tot 

veralgemenisering van de beweging volgens 

het motto van Dalla Costa dat ―alle vrou-

wen huisvrouwen zijn‖ (Dalla Costa 1973, 

27).  

De tegenstandsters daarentegen wezen er 

steeds op dat loon voor huishoudelijke ar-

beid de seksistische arbeidsdeling juist in 

stand houdt en uiteindelijk zowel de loonar-

beidsverhouding alsook de patriarchale 

huishoud-structuren bekrachtigd.  

Naast en dwars door deze discussie heen, 

draaide een deel van het debat over de huis-

houdelijke arbeid ook om de vraag of en op 

welke manier huishoudelijke arbeid waarde-

vormend zou zijn. Niet in het minst ging het 

er daarbij om huishoudelijke arbeid te inte-

greren in een aan het marxisme georiënteer-

de kritiek van de politieke economie.  

Uit de visie op de strijd van de vrouwenbe-

weging als een maatschappelijke deelstrijd 

sprak vooral een kortzichtig en economis-

tisch begrip van bevrijding, volgens welke 

alle andere maatschappelijke tegenstellin-

gen, met name de verhouding tussen man-

nen en vrouwen en de seksistische arbeidsde-

ling, als tweederangs werden gezien ten op-

zichte van het centrale maatschappelijke 

antagonisme, dat zich in de loonarbeidsver-

houding zou manifesteren. D.m.v. een soort 

omkering van de deelstrijd-these, probeer-

den enkele protagonisten van het huishou-

delijke arbeidsdebat op basis van de waarde-

theorie te bewijzen dat de door vrouwen 

verrichte reproductiearbeid de onzichtbare 

basis vormt waarop de accumulatie van het 

kapitaal steunt.  

De eerste pogingen om huishoudelijke ar-

beid historisch te situeren passen ook in dit 

schema. Gisela Bock en Barbara Duden 

(1977) o.a. lieten in hun bijdragen voor de 1e 

Berlijnse zomeruniversiteit voor vrouwen in 

1976,  “Arbeid uit liefde, liefde uit arbeid”, 

zien dat huishoudelijke arbeid geen over-

blijfsel uit vervlogen tijden is, maar een re-

latief nieuw historisch fenomeen. Ze brach-

ten naar voren dat de scheiding tussen de 

productie- en de reproductiesfeer zich pas in 

de eerste helft van de 20ste eeuw, met de ves-

tiging van het burgerlijke gezin als de domi-

nante vorm van huishouden, heeft voltrok-

ken. Ze beschrijven dit als een meerdere eeu-

wen durend gewelddadig onteigeningsproces 

dat voorlopig is uitgemond in een model van 

vermaatschappelijking dat vaak als fordis-

tisch wordt aangeduid. Voor het huishoude-

lijke arbeidsdebat vormt dit proces het uit-

gangspunt.  

Het fordistische vermaatschappelijkingsmo-

del, met zijn scheiding in een zichtbaar, be-

taald en met het mannelijk geslacht verbon-

den arbeidsdomein en een onzichtbaar, pri-

vaat, onbetaald en aan het vrouwelijk ge-

slacht toegewezen gezinsdomein, vormt vol-

gens Bock en Duden het voorlopige hoogte-

punt van de seksistische arbeidsdeling.  

Terugblikkend kan worden vastgesteld dat 

het huishoudelijke arbeidsdebat juist aan 

belang won op het moment dat het fordisti-

sche vermaatschappelijkingsmodel in een 

crisis terecht kwam. De aanval op de schijn-

baar zelfregulerende en tot dan toe van poli-

tieke conflicten gevrijwaarde terreinen als 

gezin, huishouden, seksualiteit etc., m.a.w. 

de specifieke modi van de reproductie, heeft 

deze crisis alleen maar verergerd en het uit 

elkaar vallen van de fordistische rangschik-

king van de geslachten een nieuwe dyna-

miek verleend.  

Toch bleef het huishoudelijke arbeidsdebat, 

dat in grote mate aan de politisering van de 

―privé-sfeer‖ heeft bijgedragen, zoals de 

vrouwenbeweging zich dat ook ten doel had 

gesteld, verreweg gefixeerd op de onder vuur 

liggende modi van de fordistische vermaat-

schappelijking. Zodoende had het te weinig 

oog voor haar ruimtelijke beperktheid als 

voor haar tendentiële erosie.  
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Subsistentie-arbeid 
 

Deze blinde vlek  in de feministische theorie-

vorming werd opgevuld door het zgn. sub-

sistentie-debat, die ook als de Bielefelder-

theorie bekend werd, genoemd naar de uni-

versiteit waaraan deze ontstond.  

De theorie werd ontwikkeld en gepropa-

geerd door een groep ontwikkelingssociolo-

gen. M.n. Maria Mies, Claudia von Werlhof 

en Veronika Bennholdt-Thomsen. Ze ver-

bonden hun overwegingen en bevindingen 

m.b.t. de arbeidsverhoudingen in de 3e we-

reld met de centrale these van het huishou-

delijke arbeidsdebat. Tegelijkertijd bekriti-

seerden ze het feit dat het huishoudelijke 

arbeidsdebat teveel op heersende structuren 

in de kapitalistische metropolen gefocust 

was, wat volgens de Bielefelder in een euro-

centrisch perspectief resulteerde.  

Als centrale these schoven ze de subsistentie

-productie naar voren, die zowel de zelfvoor-

zienende productie van keuterboeren in de 

periferie als de arbeid van huisvrouwen in de 

kapitalistische centra omvatte. Het begrip 

―subsistentie-arbeid‖ werd zeer ruim opge-

vat en omvatte naast alle denkbare produc-

tievormen gebaseerd op gebruikswaarde, 

ook bepaalde vormen van arbeid gebaseerd 

op marktwerking en op ruilwaarde, zoals 

sporadische loonarbeid, kleine agrarische 

productie bestemd voor de ruil, klein hand-

werk, maar ook prostitutie.  

Gezien vanuit het perspectief van deze theo-

rie, is het fundamentele kenmerk van het 

kapitalistische systeem niet de toe-eigening 

van het meerproduct in de vorm van meer-

waarde, maar de uitbuiting van de subsis-

tentiearbeid in het algemeen en de uitbui-

ting van het biologisch gedefinieerde, van 

het vrouwelijk vermogen tot baren afgeleide 

arbeidsvermogen in het bijzonder.  

De uitbuiting van deze vormen van arbeid 

komt – geheel analoog aan de interpretatie 

in het huishoudelijke arbeidsdebat – naar 

voren als de ―verborgen basis‖ van de loon-

arbeid en de kapitaalsaccumulatie. Ze is zo-

wel voorwaarde als bron.  

De aanhangers van de subsistentietheorie 

knopen aan bij de these van de voortgezette 

oorspronkelijke accumulatie die door Rosa 

Luxemburg is ontwikkeld in samenhang 

met haar imperialisme-analyse. Luxemburg 

ging er vanuit dat het kapitalisme ―voor 

zijn voortbestaan en verdere ontwikkeling, 

niet-kapitalistische productievormen als zijn 

omgeving‖ nodig heeft (Luxemburg 1981 – 

316). Een niet-kapitalistisch achterland dat 

geannexeerd kan worden. I.t.t. de aan de 

imperialisme-theorie van Luxemburg ten 

grondslag liggende these van de neenstor-

ting van het kapitalistische systeem, zien 

Mies, Werlhof en Bennholdt-Thomsen in de 

uitbuiting van vrouwen en de subsistentie-

productie een onuitputtelijk reservoir waar-

mee de kapitalistische accumulatie zich 

voedt.  

De aantrekkingskracht die de subsistentie-

theorie niet alleen op de feministische dis-

cussie, maar ook op grote delen van auto-

noom-links heeft uitgeoefend, heeft zeker te 

maken met het feit dat er een directe verbin-

ding tussen de strijd van vrouwen in de ka-

pitalistische metropolen en de armen in de 3e 

wereld kon worden gelegd.  

De subsistentie-theorie geeft ten slotte, met 

de these van de huisvrouwisering van de ar-

beid, ook een antwoord op de crisis van de 

industriële loon-arbeid – zoals die zich in de 

kapitalistische metropolen vooral uit in 

massa-werkloosheid en een toename van 

precaire arbeidsverhoudingen – en geeft de 

zich aftekenende veranderingen een naam. 

Zo heeft Claudia von Werlhof in haar veel 

besproken artikel ―De proletariër is dood. Le-

ve de huisvrouw?‖ de onbetaalde, affectieve, 

flexibele en 24 uur beschikbare huishoudelij-

ke arbeid tot model van de arbeid binnen 

het kapitalisme überhaupt verklaard en een 

veralgemenisering van de verhuis-

vrouwiseerde arbeidsverhoudingen voor-

speld (Werlhof, 1983).  

Hoewel de these van de huisvrouwisering 

van de arbeid zich vooral op een verscher-

ping en toespitsing van de uitbuitingsver-

houdingen concentreerde, diende de door 

vrouwen verrichte arbeid, de bijzondere 

―vrouwelijke object-relatie tot de na-
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tuur‖ (Mies, 1983 – 169), tegelijkertijd ter 

fundering van een ―op de principes van sub-

sistentie en regionaliteit‖ (Mies 2001 – 180) 

gebaseerd bevrijdingsconcept. Eerst impli-

ciet, later ook expliciet. Als Maria Mies in 

een in 2001 verschenen artikel beweert dat 

datgene wat 20 jaar geleden in de subsisten-

tie-theorie over de ―samenhang tussen de 

uitbuiting van de verhuisvrouwiseerde vrou-

welijke arbeidskracht en de kapitaalsaccu-

mulatie‖ geschreven werd, ―juist nu zijn ei-

genlijke relevantie‖ laat zien (Mies 2001 -

170), dan klinkt dit vooral als de constructie 

van een eigen orthodoxie in de oren.  

Voor zover de Bielefelder-theorie vandaag 

nog geldt als een belangrijke feministische 

economie-kritiek, zegt dit meteen iets over 

het grote gebrek aan feministische discussies 

in de jaren ‘90. Met de focus gericht op de 

filosofisch gemotiveerde deconstructie van 

de sekse-categorie en de vaak daarmee ver-

bonden oriëntatie op ethisch gemotiveerde 

bevrijdingsprojecten, was een verdere ont-

wikkeling van de discussies over de seksisti-

sche arbeidsdeling feitelijk geblokkeerd. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat een reeks 

thesen uit de subsistentie-theorie opnieuw in 

de feministische globaliserings-discussie op-

duiken.  

 

Feminisering van de arbeid 

 
De globalisering is de afgelopen 5 jaar ook 

onderwerp van feministische discussie ge-

worden (bijv. Wichterich ‘98; ProKla ‘98; 

Beiträge 1998; Hess/Lenz (red.) 2001; ÖZP 

2001; Holland-Cunz 2003). Tot nu toe pre-

senteerde het debat zich in de eerste plaats 

als een poging om de effecten van het globa-

liseringsproces voor vrouwen bloot te leggen 

en een feministische blik op de actuele ver-

anderingen te ontwikkelen.  

Er bestaat grote overeenstemming over het 

feit dat vrouwen daarbij niet a priori als 

verliezers gezien moeten worden, maar dat 

ook de handelingsperspectieven die zich mo-

gelijk in het kielzog van de veranderingen 

aandienen in kaart gebracht moeten wor-

den. Dat het meestal bij dit postulaat blijft 

is niet zo verwonderlijk. Het gaat er mo-

menteel vooral om een begrippenkader te 

ontwikkelen om de tendensen te kunnen be-

schrijven en ordenen die tegen de achter-

grond van de ervaringen met het fordisti-

sche vermaatschappelijkingsmodel vaak te-

genstrijdig lijken.  

Daarbij is de term ―feminisering‖ tot een 

soort sleutelbegrip voor het begrijpen van 

de transformatieprocessen gepromoveerd. 

Het is in allerlei verbindingen aan te treffen: 

feminisering van de werkgelegenheid, femi-

nisering van de arbeid, feminisering van de 

armoede of feminisering van de aansprake-

lijkheid. Het begrip moet er vooral van ge-

tuigen dat het met name vrouwen zijn die 

gebukt gaan onder de effecten van de econo-

mische herstuctureringen. De strategieën 

van de kapitaalsaccumulatie zouden het in 

toenemende mate op hen gemunt hebben en 

hen er toe dwingen om steeds weer nieuwe 

overlevingsstrategieën te ontwikkelen. Als 

voorbeelden worden hier bijv. de structurele 

aanpassingsprogramma‘s van het IMF en de 

Wereldbank aangehaald, het instellen van 

vrije exportzones in 3e wereldlanden, de uit-

breiding van deeltijdwerk die geen bestaans-

zekerheid biedt en de afbraak van de verzor-

gingsstaat in de voormalige fordistische me-

tropolen. 

Tegelijkertijd raken in het feminiserings-

begrip verschillend gerichte ontwikkelingen 

en processen met elkaar vermengd. Ten eer-

ste verwijst het slechts naar een toename 

van bepaalde fenomenen. Bij voorbeeld als 

er met ―feminisering van de armoede‖ gewe-

zen wordt op een groei van armoede onder 

vrouwen of op een gestegen armoede-risico 

voor vrouwen.  

Ten tweede leidt het gebruik van de term 

tot het overbrengen op vrouwen van levens-

omstandigheden die tot nu toe niet ge-

slachtsspecifiek bepaald of juist met het 

mannelijk geslacht verbonden waren. Bij 

voorbeeld als er over de ―feminisering van 

de werkgelegenheid‖ wordt gesproken, om 

daarmee de getalsmatige dominantie van 

vrouwelijke arbeidskrachten in werkvelden 

aan te duiden die voorheen door mannen 
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gedomineerd werden of minder geslachtsspe-

cifiek gesegmenteerd waren.  

Ten derde leidt het er toe dat omstandighe-

den die tot nu toe specifiek voor vrouwen 

golden, nu veralgemeniseerd worden. Dit 

aspect komt met name m.b.t. de 

―feminisering van de arbeid‖ naar voren, als 

daarmee wordt verwezen naar de toename 

van geprecariseerde, geïnformaliseerde of 

andersoortige arbeidsverhoudingen die de 

bestaanszekerheid niet garanderen. Hetzelf-

de geldt voor het dalende loonniveau. In dit 

perspectief bezien verschijnt de globalisering 

als universalisering van voorheen seksistisch 

gesegregeerde arbeidsverhoudingen. De ge-

lijkenis met de these van de huisvrouwise-

ring van de arbeid, zoals ontworpen in de 

Bielfelder-theorie, dringt zich op. Feminise-

ring heeft in deze contexten het begrip 

―huisvrouwisering‖ alleen maar vervangen.  

Ten slotte wordt met het begrip 

―feminisering‖ ook een specifieke verande-

ring van de sociale verhoudingen zelf gearti-

culeerd. Er wordt m.a.w. een nieuwe kwali-

teit van de arbeidsverhoudingen en de sek-

sistische arbeidsdeling gesuggereerd, zonder 

deze direct te benoemen. ―Feminisering‖ is 

dus een uiterst veranderlijk begrip, die het 

mogelijk maakt in het debat tussen meerde-

re polen te laveren. Het kan voor vernieu-

wingen staan, maar net zo goed voor 

―Verelendungs‖-vertogen; het kan modifica-

ties en diversificaties inhouden, maar net zo 

goed homogeniseringstendensen suggereren.  

In zekere zin wordt in het feministische glo-

baliseringsdebat – in aanvulling op de ver-

schillende feminiseringsthesen – veel gespro-

ken over een toenemende ongelijkheid onder 

vrouwen en zelfs over een toenemende pola-

risering tussen vrouwen.  

De min of meer vergelijkbare levensomstan-

digheden van vrouwen in de fordistische me-

tropolen, hebben in de westerse vrouwenbe-

weging van de jaren ‘70, het idee dat de  pa-

triarchale structuren wereldwijd relatief de-

zelfde zijn, ondersteund. Ook in de subsis-

tentie-theorie, die de verschillende levens- 

en arbeidsomstandigheden van vrouwen 

herleidde tot het model van de huishoudelij-

ke arbeid, werden de verschillen tussen 

vrouwen uiteindelijk altijd als uitdrukking 

van het zelfde patriarchale paradigma waar-

genomen en daarmee dus genivelleerd.  

Pas door de kritiek van ―zwarte‖ vrouwen 

op het ―witte middenklasse-feminisme‖, de 

discussies over de verhoudingen tussen sek-

sisme, racisme en klassenheerschappij ener-

zijds, en anderzijds het in twijfel trekken 

van de categorie ―geslacht‖, als een aan de 

vermaatschappelijking voorafgegane enti-

teit, wordt het geslacht nu in de regel als een 

relationele en door andere categorieën door-

drongen constructie opgevat en wordt sek-

sisme als een onderdeel van complexe maat-

schappelijke verhoudingen in zijn specifieke 

verschijningsvormen en effecten bediscussi-

eerd. 

Als er heden ten dage toenemende verschil-

len tussen vrouwen geconstateerd worden, 

kan dat – zeker tegen de achtergrond van 

het in de jaren ‘90 gewoon geworden additi-

onele gebruik van ―ras, klasse en geslacht‖ – 

er op wijzen dat racistische, en ook klassen-

specifieke in- en uitsluitingspraktijken t.o.v. 

seksistische uitbuitingsverhoudingen aan 

betekenis hebben gewonnen. Ook wijzen uit-

spraken over een sociale en etnische overlap-

ping van de seksespecifieke arbeidsdeling in 

deze richting. 

Tegelijkertijd wordt de vastgestelde toena-

me van verschil vaak ook aangezien voor 

een toename van arbeidsdeling en uitbuiting 

langs seksistische lijnen.  

De grenzen tussen de elkaar ooit aanvullen-

de terreinen als privé en publiek, productie 

en reproductie, arbeid en vrije tijd, betaald 

en onbetaald, zijn aan het schuiven en ook 

de instituties die altijd garant stonden voor 

deze verhoudingen, zoals de natie-staat en 

het gezin, worden getransformeerd, zo niet 

compleet ontbonden voor wat betreft hun 

centrale functie voor de vermaatschappelij-

kings-modi. Dit leidt echter niet tot een op-

heffing, maar tot een renovatie van een in 

beweeglijke modules opgedeelde patriarcha-

le geslachtsordening.  

Te midden van deze paradox, waarin de ver-

houdingen tussen de seksen tegelijkertijd 

geflexibiliseerd en gefixeerd worden (vgl. 

Pühl/Schultz 2001), vindt ook de gediagnos-
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ticeerde polarisering tussen vrouwen plaats. 

Ze manifesteert zich, afhankelijk van de ge-

ografische, politieke en sociale herkomst, in 

verschillende eisen aan vrouwen, alsook in 

de herstructurering van een zowel interna-

tionaal als sekse-specifiek bepaalde arbeids-

deling. 

 

Affectieve arbeid 
 

In het concept van de immateriële arbeid, 

ontwikkeld en gebruikt in de analyses van  

Antonio Negri en Michael Hardt, gaat het 

om een theoretische toenadering tot de ver-

anderingen en de nieuwe samenstelling van 

de arbeid die de afgelopen decennia duidelijk 

zijn geworden, en om een kritiek op de uit-

buitingsverhoudingen die daar immanent 

aan zijn.  

Het concept van de immateriële arbeid ver-

krijgt haar plausibiliteit vooral door het feit 

dat het er in veel opzichten in slaagt om de 

fundamentele veranderingen in het produc-

tieproces te doordenken. Het beschrijft het 

toenemende belang van de dienstensector, 

de productie van kennis en symbolen, alsook 

de herstructurering van de industriële pro-

ductie onder invloed van computerisering en 

informatisering. Daarnaast verwijst het 

naar veranderde arbeidsomstandigheden 

waarvoor precariteit, flexibiliteit en een toe-

nemend in elkaar overvloeien van arbeids-

tijd en vrije tijd symptomatisch zijn.  

Met de introductie van het begrip affectieve 

arbeid in het concept van de immateriële 

arbeid refereren Hardt en Negri bovendien 

aan de eerdere feministische discussie over 

de seksespecifieke arbeidsdeling. Ze sluiten 

aan bij feministische concepten m.b.t. zorg-

arbeid van vrouwen en de speciale betekenis 

van deze arbeid voor de productie van socia-

liteit. De op de productie van affecten ge-

richte activiteiten, die voornamelijk aan 

vrouwen worden toegeschreven, worden 

door Hardt en Negri een dominante positie 

t.o.v. andere vormen van arbeid toebedeeld.  

Wat er uitziet als een verlate overwinning in 

de discussie over een ander begrip van ar-

beid, die niet enkel uitgaat van de industri-

ële loonarbeid, heeft in feministische kringen 

tot dusver  weinig weerklank geoogst. Dat 

hangt er wellicht mee samen dat in de inter-

pretaties die er m.b.t. affectieve arbeid zijn, 

maar weinig over vormen van seksistische 

arbeidsdeling valt te vernemen. Affectieve 

arbeid verschijnt in de eerste plaats als een 

altijd al aanwezig element in het vermaat-

schappelijkingsproces, als universele voor-

waarde voor iedere maatschappijvorm of als 

datgene wat de ―antropologische virtuali-

teit‖ (Hardt/Negri 2002, 362) bepaalt.  

Daarentegen vallen de omstandigheden 

waaronder mensen leven, de huishoudstruc-

turen waarin ze dagelijks hun bestaan reali-

seren, de machtsverhoudingen die zich in 

deze structuren constitueren en de vormen 

van arbeidsdeling die terrein winnen, gro-

tendeels buiten het gezichtsveld.   

Daarom ontbreekt ook een verwijzing naar 

de wederzijdse articulatie tussen de wijze 

waarop mensen hun bestaan realiseren en 

het inhoudelijke alsook organisatorische 

doel van affectieve arbeid.  

Zo zijn zaken als zorg, persoonlijke binding 

of opvoeding, en de daarmee gepaard gaan-

de gevoelens, historisch zeer verschillend 

gedefinieerd en is hun inhoudelijke definitie 

niet los te koppelen van de specifieke vor-

men, institutionele verdichtingen en 

machtsverhoudingen waarbinnen de daar-

mee samenhangende activiteiten georgani-

seerd worden. Als Hardt in zijn tekst over 

affectieve arbeid schrijft dat ―m.n. in de fe-

ministische analyse van de moederlijke ar-

beid‖ duidelijk wordt ―hoe moeilijk het mo-

menteel nog steeds is om het potentieel van 

de affectieve arbeid los te rukken van de pa-

triarchale reproductie-constructies  en het 

subjectieve zwarte gat van het ge-

zin‖ (Hardt 2002), dan is dat niet alleen in-

stemmend als een kritiek op het nog altijd 

machtige instituut van het gezin en de pa-

triarchale verhoudingen op te vatten, maar 

ook als een kritiek op feministische analyses 

die neigen naar een ―verheerlijking van het 

moederlijke handelen‖ (Hardt 2002) en 

daarmee juist de seksistische arbeidsdeling 

bevestigen.  
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Aan de andere kant mag het ook niet zo zijn 

dat de productie van affecten en de daarmee 

verbonden handelingen uit de context van 

hun ontstaan worden gehaald of dat de 

voorwaarden van hun organisatie en de 

structuren van hun meerwaardevorming 

buiten beschouwing worden gelaten.  

Het zou echter net zo verkeerd zijn om op 

grond van deze hiaten in de interpretaties 

m.b.t. affectieve arbeid af te zien van een 

theoretische discussie over het concept van 

de immateriële arbeid. Voor het feministi-

sche globaliseringsdebat zou een bestudering 

van de topos van de immateriële arbeid juist 

vruchtbaar kunnen zijn om de aporieën (3) 

op te kunnen lossen die verbonden zijn met 

denkbeelden over de seksistische arbeidsde-

ling die nog stammen uit de jaren ‘70.  

Aangezien het fordistische vermaatschappe-

lijkingsmodel is ineengestort, gaan de toen-

tertijd geformuleerde classificaties niet meer 

op. Het centrale element waarmee de seksis-

tische arbeidsdeling werd verklaard, name-

lijk de paradigmatische scheiding van pro-

ductie en reproductie, is achterhaald. Van-

daag de dag wordt echter op een hele vage 

wijze slechts gesproken over grensverschui-

vingen tussen de productie- en de reproduc-

tiesfeer (Schultze, 2002) of van een nieuwe 

definiëring van de verhoudingen tussen pro-

ductie- en reproductiearbeid (Appelt/Sauer 

2001).  

Volgens Hardt en Negri daarentegen zijn 

productie en reproductie steeds minder van 

elkaar te onderscheiden en vallen ze steeds 

meer samen. Voor hen markeert dit gege-

ven, samen met de crisis van de instituties 

die voorheen het onderscheid tussen produc-

tie en reproductie garandeerden, zoals gezin, 

school, nationale staat, de totaliserende be-

weging van het kapitaal die niet slechts de 

inlijving van de ―levende arbeid‖ en de on-

derschikking van de loonarbeid ten doel 

heeft, maar de onderschikking van het gehe-

le leven aan het kapitaal. 

 

 

 

Huisarbeid II 
 

In het ontwikkelingsproces van de moderne 

huishoudelijke arbeid, met de kenmerkende 

scheiding tussen de productie- en de repro-

ductiesfeer, is er sprake geweest van een 

reeks overgangen tussen betaalde en onbe-

taalde arbeid in het huishouden en in secto-

ren die er aan grensden. Voorbeelden zijn 

inkomsten door middel van kostgangers en 

onderhuurders, maar bijvoorbeeld ook het 

bestaan van talrijke zelfstandige naaisters 

en wasvrouwen. Meest in het oog springend 

is ongetwijfeld het feit dat nog in het begin 

van de 20ste eeuw meer dan 16% van alle 

werkzame vrouwen als  dienstmeisje de kost 

verdienden (Bajohr 1979, 20). 

Het proces dat met het begrip 

―huisvrouwisering‖kan worden aangeduid, 

werd niet in de laatste plaats versneld door 

het verzet van deze dienstmeisjes, hun open-

lijke protest tegen de arbeidsomstandighe-

den in de huishoudens en hun ―stille‖ exo-

dus in de fabrieken. Aan het einde van dit 

proces kwamen de voormalige vrouw des 

huizes en het toenmalige dienstmeisje elkaar 

weer als huisvrouwen tegen. De één meestal 

als ―voltijds huisvrouw‖, de ander als huis-

vrouw én ―bijverdienster‖. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat de materiële voor-

waarden voor de veralgemenisering van het 

―kerngezin‖ als zijnde de dominante struc-

tuur van het huishouden – die volgens Du-

den en Bock (1977) de eigenlijke organisatie-

vorm van de huishoudelijke arbeid is – pas 

door de strijd van het moderne proletariaat 

en door de moderne sociale politiek gecre-

ëerd werden.  

Vandaag de dag is er in zekere zin  sprake 

van een ontwikkeling tegengesteld aan het 

proces van de huisvrouwisering. Het eens 

dominante kerngezin heeft plaats gemaakt 

voor een veelvoud aan verschillende huis-

houdstructuren. Opnieuw zijn er talrijke 

overgangen tussen betaalde en onbetaalde 

arbeid in de huishoudens. Hiertoe kunnen 

agentschappen worden gerekend die dien-

sten in de huishoudelijke sfeer aanbieden, 

maar ook vrouwen die ―thuis‖ in de eigen 
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huishouding of in het huishouden van klan-

ten als kapster, schoonheidsspecialiste of 

oppasmoeder werken.  

De opvallendste overeenkomst is echter de 

―Comeback van het dienstmeisje‖ (Hess/

Lenz 2001). In de kapitalistische metropolen 

is het aantal personen, dat in huishoudens 

werkzaam is als schoonmaakster, huishoud-

hulp, kindermeisje of verzorgster, het afge-

lopen decennium aanzienlijk toegenomen. 

Het zijn vooral migrantenvrouwen, vaak 

zonder werk- en verblijfsvergunning, die dit 

werk verrichten.  

In het feministische globaliseringsdebat 

wordt dit fenomeen al breed bediscussieerd 

onder het motto: ―nieuwe internationale ar-

beidsdeling tussen vrouwen‖ (zie o.a. een 

kritiek daarop: Respect-Initiative Berlin 

2002).  

De these van het samenvallen van productie 

en reproductie houdt zeker niet in dat er 

sprake is van een verdwijnende seksistische 

arbeidsdeling of dat arbeid die als vanouds 

tot de reproductiesfeer wordt gerekend, zo-

als de zorg voor kinderen, zieken en ouderen, 

het koken, wassen, schoonmaken etc. van-

daag de dag niet overwegend door vrouwen 

wordt verricht. Het gaat er echter van uit 

dat de seksistisch arbeidsdeling niet meer 

hoofdzakelijk gestalte krijgt in de vorm van 

een scheiding tussen loon- en huishoudelijke 

arbeid en tussen betaalde en onbetaalde ar-

beid, maar dat het ook andere vormen heeft 

aangenomen heeft die tot dusver onvoldoen-

de gethematiseerd zijn.  

Het gaat er dus om uit te vinden in hoeverre 

het concept van de immateriële arbeid ge-

bruikt kan worden om de nieuwe inrichting 

van de arbeidsdeling en de manier waarop 

deze tot stand komt te kunnen beschrijven. 

Aan de ene kant zijn er tal van verwijzingen 

naar hiërarchische relaties tussen de drie ty-

pen of niveaus van de immateriële arbeid, 

d.w.z. de informatieproductie, de symbool-

productie en de affectenproductie, alsmede 

differentiëringen binnen de afzonderlijke 

niveaus, via welke nieuwe vormen van ar-

beidsdeling zich mogelijkerwijs ontwikkelen. 

Aan de andere kant wordt de vraag opge-

worpen naar veranderde codificeringen 

waaronder de uitbuiting van de immateriële 

arbeid zich voltrekt. Het is ―verre van een 

uitgemaakte zaak‖ aldus Yann Moulier 

Boutang, dat de codificering van de imma-

teriële arbeid ―noodzakelijkerwijs de vorm 

van de loonarbeid aanneemt (Moulier Bou-

tang 1998, 19). 

Het vasthouden aan het binnen de feminis-

tische discussie gebruikelijke onderscheid 

tussen betaalde en onbetaalde arbeid, die 

zwart betaalde arbeid altijd met loonarbeid 

gelijkgesteld heeft, draagt het gevaar in zich 

de huidige veranderingen steeds als 

―verschuivingen‖ binnen binaire systemen 

waar te kunnen nemen en als verschuivende 

grenzen tussen productie en reproductie, ar-

beidstijd en vrije tijd, privaat en publiek, 

die het fordisme karakteriseren.  

De nieuwe vrouwenbeweging is erin ge-

slaagd de door vrouwen verrichte arbeid 

binnen het institutioneel gesteunde kader 

van het huwelijk en het gezin zichtbaar te 

maken en de seksespecifieke arbeidsdeling 

die zich daarbinnen manifesteert en zich 

steeds weer vernieuwd tot een omstreden 

terrein te maken. Met het samenvallen van 

productie en reproductie dreigt de eis aan 

vrouwen om als vanouds de dagelijkse zorg 

voor de in verschillende huishoudelijke 

structuren levende mensen te organiseren en 

te garanderen, volkomen buiten het zicht te 

geraken.  

Voor een feministische theorie en praktijk 

moet het verhinderen van deze verhulling 

daarom centraal staan. Het gaat er om het 

voortbestaan van de seksistische arbeidsde-

ling zichtbaar te maken zonder simpelweg 

van een eenduidige continuïteit van de 

machtsverhoudingen uit te gaan. 
 

Noten: 

 

1. Nederlandse vertaling van een artikel eerder ver-

schenen in Jungle World, november 2004: Ges-

chlechtliche Teilung der Arbeit. Ein kritische 

Durchsicht der feministischen Ansätze seit der 

neuen Frauenbewegung. 

2. In Nederland vertaald als: De vrouwen en de 

rebellie tegen de maatschappij. Verschenen in: 

Internationale Korrespondentie, 6e jaargang, nr. 

2, april-mei 1975.  
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3. Het begrip topos stamt uit de oud-Griekse retori-

ca en betekent zoiets als ―gemeenplaats‖ of 

―vaste gedachtenwending‖ of ―vaste 

uitdrukking‖. Aporie stamt ook uit de Griekse 

filosofie betekent zoiets als ―onvermogen om een 

filosofische kwestie tot een oplossing te 

brengen‖.  

4.  
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De keuze om een stuk over Spinoza te vertalen komt voort uit nieuwsgierigheid naar het ge-

dachtengoed van de filosoof die in het buitenland nog altijd veel bekender lijkt te zijn en be-

wonderd wordt dan hier te lande. Een Frans familielid van iemand uit het Hydra-

ensemble  was stomverbaasd toen hij in Den Haag, achter de Nieuwe Kerk verscholen, het graf 

van Spinoza kreeg te zien. Leefde hij dan in de Lage Landen? De Engelse filosoof George Stei-

ner schijnt nog niet zo heel lang geleden tevergeefs gezocht te hebben naar Spinoza-

monumenten in Nederland. Althans, niemand wist hem de weg te wijzen. Dat is toch vreemd 

voor iemand die door de Franse filosoof Gilles Deleuze ―de prins onder de filosofen‖ wordt ge-

noemd.  

De positieve en soms euforische ontvangst van het door Toni Negri en Michael Hardt geschre-

ven boek Empire in het begin van het vorige decennium, heeft er mede toe bijgedragen dat Spi-

noza weer wat meer in de belangstelling staat. Spinoza, voordien misschien bekend van Theun 

de Vries‘ biografie en toneelstuk, en in academische kring, verscheen dankzij Negri & Hardt 

ten tonele als de radicale filosoof van de absolute democratie en de democratische emancipatie 

van ―de multitude‖ en werd vervolgens als huisfilosoof door de andersglobalisten omarmd. In 

hetzelfde decennium verscheen ook Jonathan Israel‘s Radical Enlightment. Een standaardwerk 

waarin de cruciale betekenis van Spinoza voor de radicale Verlichting wordt beschreven. Ook 

dit boek heeft tot een revival en heruitvinding van Spinoza in de eigen Lage Landen bijgedra-

gen. Na de moord op Theo van Gogh werd Spinoza zelfs DE filosoof van het vrije woord en de 

tolerantie en werd zijn naam in één adem genoemd met die van Ayaan Hirsi Ali. Zo kwam Spi-

noza zelfs een moment in het middelpunt van het debat over het zgn. ―multiculturele drama‖ 

te staan. In 2006 werd Spinoza (en je kunt je afvragen welke?) opgenomen in de Nederlandse 

Canon.  

 

Wij zijn vooral benieuwd naar de betekenis die Spinoza kan hebben voor het hedendaagse sub-

versieve denken. In dit geval het zgn. post-operaisme waar m.n. Negri een prominent vertegen-

woordiger van is. In hoeverre leidt dat tot nieuwe inzichten en houvast, hoop en energie?  

Het lezen van het artikel zal bij velen nogal wat inspanningen  vergen. In de tekst worden een 

aantal filosofische beginselen van o.a. Spinoza en Hegel zeer gecomprimeerd beschreven en lo-

gisch aan elkaar geknoopt. Desondanks hebben we voor het vertalen van de tekst gekozen om-

dat we het van belang vinden om ons in deze materie te verdiepen, aangezien de publicaties 

van Negri/Hardt wereldwijd veel stof  hebben doen opwaaien. 

In het stuk wordt het post-operaisme als een kritiek op het orthodoxe partij-marxisme opgevat 

en wordt bovendien gesteld dat de herontdekking van Spinoza überhaupt een voorwaarde is 

geweest voor het overleven van het marxistische denken. Aan het eind van het artikel aange-

komen kan men zich, gezien de grote fundamentele verschuivingen  in het denken (m.n. het 

uitbannen van de dialectiek) echter afvragen of er eigenlijk nog wel sprake is van een 

―marxistisch denken‖ en of je dit nog wel een ―overleven‖ kan noemen. Niet dat het stempel 

―marxistisch‖ voor ons van belang is. We willen echter wel stil staan bij de vraag waar die ver-

schillen en verschuivingen dan wel precies uit bestaan.  

 

Het punt waarover bij ons m.b.t. deze tekst de meeste discussie ontstond was het begrip 

―immanentie-denken‖. Waaruit volgt dat er geen ―buiten‖ meer is, geen exterioriteit. Er is 

maar één substantie en daarbuiten is er niets. Er is maar één Empire en daarbuiten is er niets, 

er kunnen geen transcendente principes tegenover geplaatst worden. Verzet moet en kan daar-

om alleen maar van binnenuit komen. Het zijn woordkeuzes die conflicteren met ―dialectische‖ 

Zij-ingang (9) 
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termen als: tegenstelling, negatie, antagonisme. Volgens Detlef Hartmann, die ooit een vlijm-

scherpe kritiek op Empire heeft geschreven (zie elders op de Hydra-site), gaat het juist om die 

buitenpositie, de buitenpositie van de tegenstelling, van verzet en bevrijding. Een buitenposi-

tie als levende barrière tegen de heerschappij waar zich misschien revolutionaire subjectiviteit 

kan ontwikkelen. Tegen het immanentie-denken brengt hij o.a. Foucault in stelling. Het is ech-

ter de vraag of er voor Foucault, die ―radicale immanentie‖ hoog in het vaandel draagt en 

macht als een niet te lokaliseren relatie beschrijft, überhaupt zoiets als een ―buiten‖ kan be-

staan.  Feit is en blijft dat de interpretaties van Foucault mijlenver uiteen lopen en dat er op 

diametraal andere wijze aansluiting bij wordt gevonden.  

 

In wezen wordt door Negri & Hardt (met Spinoza) opnieuw de kwestie van de verhouding tus-

sen revolutie en reformisme aan de orde gesteld. In hun ogen heeft ―immanentie‖ juist een re-

volutionair niveau en zien zij het transcendentale als contrarevolutionair. Immanentie hangt 

samen met secularisering en de ontkenning van goddelijk en transcendent gezag over wereldse 

zaken. Immanentie is de bevestiging en ontdekking van de machten van deze wereld. Ze halen 

in Empire William of Ockham aan die stelde dat de kerk de veelheid (multitude!) van gelovigen 

is, d.w.z. de kerk is niet superieur en staat niet buiten de gemeenschap van gelovigen, maar is 

immanent aan die gemeenschap. Op dezelfde manier staat de menigte niet buiten het Empire 

en is het Empire immanent aan de menigte. Op dezelfde manier staat recht volgens Spinoza 

gelijk aan macht. In deze context herhaalt de hedendaagse militant ―… de deugden van opstan-

dige actie van 200 jaar subversieve ervaring, maar is tegelijkertijd verbonden met een nieuwe wereld, 

een wereld die geen buiten kent. Deze wereld kent alleen een binnen, een vitale en onvermijdelijke 

deelname in de opzet van maatschappelijke structuren, en geen mogelijkheid tot transcenden-

tie‖ (Empire blz. 406-7). M.a.w. this is it… In die nieuwe onvermijdelijke wereld ontdekt de 

multitude, in deze immanentie, in dit binnenste, in het hol van de leeuw, haar eigen macht.  

Op deze denkwijze, die naar onze mening niet zonder meer te ontsluiten is en a.h.w. al stude-

rend uit meerdere teksten moet worden opgegraven, valt uiteraard e.e.a. aan te merken. Kun-

nen immanentie en antagonisme tegelijk bestaan of niet? Zijn onderdrukten en onderdrukker 

één?  

In het boek: Het uur van de Waarheid, neemt de Franse filosoof Alain Badiou stelling tegen Ne-

gri: ―Ik ben ten zeerste gekant tegen elke stelling volgens welke men een ruimte van vrijheid kan cre-

ëren (door het eenvoudig afscheiden, in de uitoefening van controle, van wat constituerende waarde 

bezit) die uit hetzelfde hout is gesneden als de machten zelf. Wat men in dat geval ‗verzet‘ noemt, is 

slechts een bestanddeel van de vooruitgang van de macht zelf. In haar huidige vorm is de anti-

globaliseringsbeweging niets anders dan een tamme (en zelfs nog minder dan dat) speler in het kapi-

talistische globaliseringsproces. In elk geval is zij hem niet vreemd. Zij eist dat men voor de tijden 

die nog komen de nieuwe comfortabele vormen definieert voor de wereldwijd ontwerkte kleinbur-

gers‖ (blz. 125-6).  

Ook een Slavoj Zizek, die op de cover van Empire ter promotie werd opgevoerd (―Het commu-

nistische manifest van de 21e eeuw”) terwijl hij eigenlijk een kritische reactie had geschreven, is 

niet mals in zijn kritiek op Negri. Hij ziet zelfs, geheel in de geest van het immanente, een nieu-

we imperiale elite ontstaan die hij de ―liberale communisten‖ noemt: winstgevende onderne-

mers die tegelijkertijd antikapitalistische kwesties als sociale verantwoordelijkheid en zorg 

voor het milieu onderschrijven. Volgens Zizek is hun gedachtegoed bijna niet meer te onder-

scheiden van bijv. Toni Negri, ―… Negri zelf, de goeroe van postmodern links, verheerlijkt het digi-

tale kapitalisme omdat het in nuce (m.a.w. ―in de kern‖) alle elementen van het communisme bevat 

– je hoeft alleen maar de kapitalistische vorm te laten varen en het revolutionaire doel is be-

reikt‖ (Geweld blz. 21-22). De hele inhoud van Empire samengevat in één zin, aldus Zizek.  
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We zouden uiteraard geen energie in het vertalen van artikelen steken als we vonden dat ze in 

één zin waren weg te zetten. De kritieken van een Hartmann, een Badiou als een Zizek, zien we 

als uitdagingen om de door Negri en Hardt geformuleerde concepten verder te doordenken, om 

zo het bestaande kritisch te doordenken en veranderingsmogelijkheden te ontdekken.  

 

Ons gaat het om het denken, het verder denken, proberen een stap te zetten in de ontwikkeling 

van hedendaags subversief denken  en handelen.  Het artikel over de betekenis van Spinoza 

daarin zien we slechts als een eerste bescheiden begin, naast bijv. een artikel van Badiou over 

de ―communistische hypothese‖. We hebben ons voorgenomen om de discussie rondom deze 

artikelen vorm te geven en daar ook steeds een vervolg aan te geven, waarbij we ook ons uiter-

ste best zullen doen om, zoals de auteurs van het stuk over Spinoza ter afsluiting zeggen, te 

speuren naar mogelijkheden om deze theoretische uitgangspunten met ―reële bewegingen‖ te 

verbinden. 
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Achter de vruchtbare kruisbestuiving tussen 

―Franse filosofie‖ (m.n. de poststructuralis-

ten Deleuze en Guattari) en de ―Italiaanse 

politiek‖ (naar Frankrijk gevluchte activis-

ten uit Autonomia Operaia) schuilt een ge-

meenschappelijke verbintenis met een filo-

soof wiens theorie het fundament levert 

voor een nieuwe anti-hegeliaanse visie op 

het marxisme. Het gaat hier om Baruch de 

Spinoza, die leefde van 1632 tot 1677. Zowel 

de (post-)structuralisten Deleuze en Al-

thusser, als de post-operaisten Negri en 

Virno, baseren zich wat betreft hun marxis-

me-opvatting heel sterk op Spinoza. Ze 

brengen hem in stelling als ketters alterna-

tief tegen het ―dialectisch-materialisme‖ in 

de traditionele lijn van Hegel-Marx. Heel 

uitgebreid kan hier niet op het denken van 

Spinoza worden ingegaan. Wel kunnen en-

kele wezenlijke elementen belicht worden 

die: 

a) het postoperaistische denken zijn kracht 

en dynamiek verlenen en  

b) het orthodoxe marxisme bekritiseren. 

 

De Joodse familie De Spinoza trok rond 

1600 van Portugal naar de Nederlanden. De 

bloeiperiode van de ―Verenigde Provinciën‖ 

tekende zich door een voor die tijd zeer libe-

raal maatschappelijk klimaat waarin Spino-

za zijn theorie kon ontwikkelen. Deson-

danks werd hij op 24-jarige leeftijd op grond 

van zijn ketterse inzichten uit de Amster-

damse joodse gemeenschap verbannen en 

vertrok hij naar Den Haag. Zijn magnus 

opus is de Ethica. Voluit: Ethiek volgens een 

geometrische methode uiteengezet. Voor een 

marxistische interpretatie was daarnaast 

vooral zijn Politiek Traktaat van groot be-

lang. Tijdens zijn leven werd vooral zijn 

Godsbegrip met argwaan bekeken. Spinoza 

plaatste tegenover alle verpersoonlijkte 

Gods-begrippen zijn monistische substantie-

begrip volgens welke God als principe in al-

les en iedereen aanwezig en werkzaam is. 

God is de ene substantie.  

 

Het begin van de nieuwe materialistische 

Spinoza-interpretatie ligt in 1968, de ver-

schijningsdatum van het eerste deel van 

Martial Guerroults baanbrekende studie 

over het eerste deel van Spinoza‘s Ethica 

(Guerroult 1968 – 74, vgl. ook Montag 2004 

– 34). In hetzelfde jaar verschijnt ook Gilles 

Deleuzes Spinoza et le problème de l'expressi-

on, dat een belangrijk uitgangspunt voor 

Toni Negri‘s Spinoza-interpretatie zal wor-

den. De hegemonie van het structuralisme 

in Frankrijk in de jaren ‘60 ondervond zeker 

geen nadelen van deze nieuwe ontdekking 

van Spinoza. De nieuwe Spinoza-lezing werd 

materialistisch geïnterpreteerd, nadat hij 

eerder vooral in de rationalistische traditie 

van Descartes (vooral in Duitsland in de 19e 

eeuw) als ―pantheïst‖ werd gezien. Het spi-

nozistische marxisme, vooral van Althusser, 

en later van Negri, werd als alternatief voor 

de hegeliaans-dialectische methode ontwik-

keld. Door het orthodoxe marxisme werd 

Hegel met afstand als belangrijkste voorlo-

per van Marx gezien, maar door de ervaring 

met de stalinistische degeneratie van het 

:

~ 
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(partij-)marxisme en zijn tot een 

―legitimatie-wetenschap‖ afgegleden 

―theorie‖, kwam de filosofie van Spinoza op 

minstens drie punten tegenover hem te 

staan:  

- tegen het humanisme,  

- tegen het historicisme/teleologie en  

- tegen de dialectiek.  

Wat betekent dit in theoretisch maar ook in 

politiek opzicht? 

 

Voordat we verder ingaan op de centrale 

elementen van een spinozistisch marxisme 

moet, aan de hand van een tien jaar na 

Guerroults en Deleuzes studies verschenen 

boek, het historische en theoretische terrein 

van de discussie worden afgebakend. In 

1981 verscheen Toni Negri‟s boek: De wilde 

anomalie. Spinoza‘s ontwerp van een vrije sa-

menleving. Geschreven in een jaar tijd tij-

dens zijn verblijf in de gevangenis. Negri‘s 

Spinoza-interpretatie gaat uit van de unieke 

positie en geschiedenis van de Nederlanden 

in de 17e eeuw. Van een anomalie dus, die 

zich als volgt laat samenvatten: grote rijk-

dom door het opbloeien van de handel op 

zee, een liberale politieke cultuur, maar geen 

ontwikkeling van kapitalistische verhoudin-

gen. In andere geschriften (Subversive Spino-

za 2004) spreekt Negri over de anti-

moderniteit van Spinoza. En juist daardoor 

wint Spinoza aan betekenis voor de heden-

daagse communistische theorievorming. Net 

als bij Machiavelli, die door Negri aan het 

begin van zijn alternatieve historisch-

filosofisch-politieke lijn wordt geplaatst 

(Machiavelli – Spinoza – Marx tegenover 

Hobbees – Rousseau – Hegel) bestaat de 

politiek-theoretische anomalie van Spinoza 

uit het denken over de constitutie van een 

nieuwe politieke ordening. Juist dit denken 

over ―absolute democratie‖, waarin zich het 

vermogen van de multitude uitdrukt zon-

der, zoals bij Hobbes, tot volk verenigd te 

worden, maakt Spinoza voor het post-

operaisme zo interessant. Maar eerst terug 

naar de alternatieven van een spinozistisch 

marxisme t.o.v. het dialectische denken van 

het orthodoxe marxisme, maar ook sommige 

operaistische beschouwingen.  

 

Ideologie van de vrije wil 
 

In de eerste plaats wordt de illusie van de 

vrije wil onder vuur genomen. Uitgaande 

van het moderne paradigma van het vrije 

subject (―de mens‖) wordt een mechanisme 

van tweedeling van de wereld in werking 

gesteld, waarin zich, m.n. voor Althusser 

maar ook voor Deleuze, de basispatronen 

van de heerschappij van de burgerlijke 

maatschappij openbaren: geest/materie, pu-

bliek/privaat, maatschappij/staat, man/

vrouw, bourgeoisie/proletariaat etc. Het te-

genover elkaar stellen van zulke delen en 

een universalistische opvatting van ―de 

mens‖ (inclusief de daarbij behorende men-

senrechten) is echter ideologisch bepaald. 

Met Spinoza laat deze vermeende dialectiek 

van het ―algemene en het ―bijzondere‖ zich 

ontcijferen voor wat het is: het basismodel 

van een manier van denken, spreken en han-

delen dat moderniteit en kapitalisme bij el-

kaar brengt. De paradefilosofie hiervoor is 

die van Hegel. In zijn dialectische ophef-

fingen (Aufhebungen) komt met grote zeker-

heid uiteindelijk datgene tot zichzelf wat de 

noodzakelijke voorwaarde voor de eenheid 

van zijn denken is: de geest als het algemene 

bij uitstek en God als het zichzelf weer ken-

nende principe van de vrijheid. Voor de 

aardse variant is natuurlijk ook gezorgd: De 

staat als de ―hoogste realisering van de zede-

lijkheid‖, als ―ethisch geheel‖ (Hegel).  

 

Het denken van Spinoza is er totaal aan te-

genover gesteld: Er bestaat geen primaat 

van de geest boven het lichaam. Ook niet 

omgekeerd. Deze attributen (denken en uit-

gebreidheid) van de substantie zijn ―altijd 

beide aanwezig‖, wat ook als ―parallellisme‖ 

aangeduid wordt. Daarmee wordt zowel een 

―scheppingsverhaal‖ (m.a.w. een met een 

vrije wil uitgeruste, antropomorfe God, 

schept de mens naar zijn evenbeeld…) als-

ook de keerzijde van deze medaille (met een 

vrije wil uitgeruste mensen scheppen door 

bewuste beslissingen hun ―culturele‖ wereld, 

die dan bestaat in tegenspraak met de na-
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tuur) onmogelijk gemaakt. In marxistische 

termen neemt het spinozistische denken af-

stand van elke mogelijkheid om tot een 

scheiding te komen van economische basis 

en politieke bovenbouw, en productie en de-

mocratie, die immers zelf centrale elementen 

van de burgerlijke maatschappelijke consti-

tutie zijn.  

 

Het denken van Spinoza is door causaliteit 

bepaald. Moeilijk te begrijpen aan deze be-

nadering – vooral in de marxistische inter-

pretatie – is de bepaling van deze causaliteit 

via de werking en juist niet via de vrije wil 

van de voorafgaande subjecten. Althusser 

gaat zelfs zo ver dat hij spreekt van een 

―proces zonder subject‖, m.a.w. van een 

klassenstrijd waarbij de ―klassen‖ pas als 

eindproduct worden voortgebracht en onon-

derbroken voortgebracht worden. Nog com-

plexer wordt het geheel door het consequen-

te immanentie-denken van Spinoza: er is 

slechts één enkele substantie, er is dus geen 

andere, er is niets wat daar buiten staat. 

Dat is bijvoorbeeld ook in Negri‘s en Hardts 

Empire zo, waar geen transcendente princi-

pes tegenover gesteld kunnen worden. De 

bevrijding kan dus, ja moet zelfs van bin-

nenuit het imperium komen. Als uiterste 

consequentie van dit immanentie-denken 

geldt dus dat er geen mogelijkheid tot het 

openbreken van de heersende machtsver-

houdingen meer bestaat. Dit is het punt 

waar de theorie van Marx weer in het spel 

komt. De ―Kritiek van de politieke econo-

mie‖ bood als eerste zicht op het doel en de 

omvang van de kapitalistische maatschappij 

als ―aaneengeschakeld geheel‖ (Althusser) in 

haar heersende constitutie. Spinoza was hier 

niet toe in staat aangezien hij in een andere 

tijd leefde waarin het kapitalisme nog niet 

aan de orde was. Hij schenkt ons echter wel 

het theoretische instrumentarium om de 

mogelijkheid van een maatschappelijke con-

stitutie voorbij staat en kapitaal te denken. 

Niet voor niks hebben Hardt en Negri het 

begrip multitude van Spinoza weer leven in-

geblazen (vgl. Reiter 2005). En juist hier 

wordt het (niet onproblematisch) conse-

quente immanentie-denken tot belangrijkste 

referentiepunt. Met Spinoza (en tegen bijv. 

Hobbes) gaat het erom een gemeenschap 

voor te stellen die geen transcendente me-

chanismen van eenwording van individuen 

kent, omdat juist van het gemeenschappelij-

ke (communen) van de individuen uitgegaan 

wordt. Aan het eind zullen we hierop nog 

terug komen. 

 

“Met de multitude is nooit een 

staat te maken” (Paolo Virno) 
 
De multitude laat zich niet (meer) tot volk 

maken en precies op dit punt verschijnt het 

marxistische denken weer ten tonele. De ac-

tuele mogelijkheid van het communisme, de 

directe democratie van de multitude, open-

baart zich door het samenkomen van onto-

logie (zijnsleer) en geschiedenis. Of, in meer 

spinozistische termen: het samenkomen van 

essentie en existentie in het postfordistische 

tijdperk. Pas nu, gezien de huidige stand 

van de productiekrachten, is het mogelijk 

om zonder sturing van buitenaf te produce-

ren. Het einde van het fordistische tijdperk, 

dat gekenmerkt werd door een radicale ar-

beidsdeling tussen hand en hoofd, productie 

en reproductie, arbeid en vrije tijd, biedt 

zicht op een nieuw communistisch perspec-

tief. Op zijn minst als mogelijkheid.  

 

We bevinden ons al middenin de thematiek 

van het tweede te bekritiseren ―moderne‖ 

begrip: historicisme/teleologie. In de dialec-

tiek van Hegel en in het dialectische en his-

torische materialisme van het orthodoxe 

marxisme staat de richting en het doel van 

de maatschappelijke ontwikkeling van te 

voren vast: vooruitgang, voortdurende ont-

wikkeling van de productiekrachten, com-

munisme als einde van de geschiedenis. Bin-

nen het marxisme waren er weliswaar felle 

discussies over de opvatting van de vooruit-

gang, ―de geschiedenis staat aan onze kant‖ 

en ―socialisme of barbarij‖ (Rosa Luxem-

burg). Uiteindelijk – en daarin zijn vrijwel 

alle marxistische varianten kinderen van het 

―vooruitgangsgeloof‖ – bleven slechts enkele 

geschiedfilosofische versies over. Ineenstor-
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tingstheorie of noodzakelijke overwinning 

van de proletarische partij, waren de twee 

kanten van de economistische/

voluntaristische medaille. Bij Spinoza ech-

ter is er geen geschiedfilosofie. Hij plaatst 

zijn fundamentele beschouwingen veel meer 

onder het gezichtspunt van de eeuwigheid. 

―Het ligt in de aard van de Rede, de dingen 

in een of ander opzicht te beschouwen uit 

het gezichtspunt van de eeuwig-

heid‖ (Ethica II, stelling 44, toegift II). Om-

dat een rationele maatschappelijke ordening 

– er bestaat geen ―dialectiek‖ tussen indivi-

du en maatschappij – slechts uit het ratione-

le streven van de mens kan ontstaan, moet 

dit eveneens ―onder het gezichtspunt van de 

eeuwigheid‖, lees: ―tijdloosheid‖ beschouwd 

worden. Het veld waarop een nieuwe lezing 

van Spinoza tegenwoordig grote invloed uit-

oefent en dat hierna op beknopte wijze zal 

worden belicht, is de politiek. 

 

De bovengenoemde categoriale verschuiving 

doet de kern van voorheen onomstotelijke 

zekerheden in de politieke theorie, en in het 

bijzonder het marxistische denken, op zijn 

grondvesten schudden. Het is juist niet de 

lineaire tijdsvoorstelling die altijd achter het 

dialectische masker van de ―omslag van 

kwantiteit naar kwaliteit‖ schuilgaat (of het 

nou gaat om ineenstortingstheorie of de vo-

luntaristische insteek), maar een gebroken 

tijdsstructuur die een ―absolute democratie‖ 

of een coming community (Agamben 2003) 

pas voorstelbaar maakt. Niet alleen Negri 

(2003) maar ook de helemaal niet spinozis-

tisch denkende John Holloway wijst op de 

noodzaak van een radicaal andere opvatting 

van tijd: revolutie hier en nu tegen de kapi-

talistische duurzaamheid en tegen het ―voor 

en na de revolutie‖-denken van het leninis-

me. En tegelijkertijd het ―langzame gaan‖ 

van de Zapatistas, omdat de weg nog onein-

dig lang is (Holloway 2006). Giorgio Agam-

ben noemt de logica van deze komende poli-

tiek: middel zonder doel (Agamben 2001). 

Het specifiek spinozistische aan deze her-

waardering van alle waarden is echter niet 

alleen in het begrip van de eeuwigheid te 

vinden. Het komt nog meer tot uiting in de 

uitwerking van het rechtsbegrip. Ter afslui-

ting van onze opmerkingen over de beteke-

nis van Spinoza voor het post-operaisme 

willen we hieraan nog aandacht besteden 

omdat het – vanuit een ander gezichtspunt 

– conclusies en vooruitblikken t.a.v. de 

vraag aller vragen mogelijk maakt, name-

lijk: Hoe kan een vrije samenleving mogelijk 

worden? Daarmee zijn we aanbeland bij het 

derde punt van een spinozistisch marxisme 

dat draait om de vraag naar de onmogelijke 

mogelijkheid (gezien de reële subsumptie 

van de maatschappij onder de kapitaalver-

houding) het communisme a venir, als ko-

mende te denken. Voor dialectiek, als logica 

van een tegenstrijdige eenheid en als princi-

pe van een historische beweging (these, ne-

gatie en opheffing van de negatie in de nega-

tie van de negatie) is in het spinozistische 

denken geen plaats. De negativiteit is dit 

denken volkomen vreemd. Het gaat veel 

meer om de vermindering en toename van 

het handelend vermogen. Het is een denken 

in gradaties en niet in negaties.  

 

Aan de hand van zijn rechtstheorie is het 

verschil van Spinoza‘s denken t.o.v. het dia-

lectische of het positivistische denken heel 

goed te illustreren. De provocatie van het 

spinozisme tegen het burgerlijke rechtsden-

ken zou niet groter kunnen zijn: ―Macht is 

gelijk aan recht‖ (potentia = jus) luidt het 

devies. Wat vaak als totalitair veroordeeld 

werd, opent bij nader inzien onvermoede 

speelruimtes m.b.t. maatschappelijke con-

stitutie. Daarvoor moet echter eerst de bal-

last van het moderne verdrags- en mensen-

rechtendenken overboord gegooid worden. 

Geen gemakkelijke opgave, aangezien dit – 

geheel in de zin van Spinoza – ook het af-

scheid van het individualistische mensbeeld 

met zijn aanname van een vrije wil bete-

kent. Net zo zit het met Spinoza‘s opvatting 

van het natuurrecht, dat (hoewel rechst- en 

filosofie-historisch gezien traditioneel geclas-

sificeerd) met het natuurrechtsdenken van 

Rousseau nauwelijks iets gemeen heeft 

(Moreau 1994 – 75). Natuur is voor Spinoza 

niet het andere t.o.v. cultuur en maatschap-

pij. Geen aan de ―civilisatie‖ voorafgaande 
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oorspronkelijke toestand, maar ―wij‖ zij al-

tijd al maatschappelijke wezens en deel van 

de natuur. Weliswaar uitgerust met bijzon-

dere vermogens. 

 

Dit vermogen, dat zich politiek articuleert 

in het streven naar een rationele maatschap-

pelijke toestand waarin de mensen, aldus 

Spinoza, ―noodzakelijk met elkaar overeen-

stemmen‖, wordt echter belemmerd door 

het feit dat we in zekere mate door harts-

tochten (affectus) bepaald worden (Reiter 

2005 – 29). Daarom bevat het eerste boek 

van Spinoza‘s Ethica ook een “hartstochten-

leer‖. Spinoza deelt ze in in hartstochten die 

het handelend vermogen doen toenemen en 

hartstochten die dat vermogen verminderen. 

Zo bezien houdt de vergelijking ―macht 

staat gelijk aan recht‖ (dus opgevat als kri-

tiek op de bestaande orde) uiteindelijk in 

dat gezag en politieke (rechts-)orde niet te 

onderscheiden zijn. Positief opgevat kan de-

ze ondeelbaarheid daarentegen als voor-

waarde voor de realisering van een vrije 

maatschappij gezien worden. Macht als po-

tentia, als het productieve vermogen van de 

multitude, maakt de constitutie van een 

maatschappij, gebaseerd op dit vermogen en 

los van formele gelijkheid en feitelijke uit-

buiting pas mogelijk.  

 

―In het klassieke natuurrecht is de constitutie 

van het gemeenschappelijke een ware schep-

ping: een vrije daad  van rechtssubjecten. (…)

De mythe van de natuurtoestand en van het 

verdrag dient er alleen toe het individu en zijn 

vrije wil iets aan te leren wat in ieder geval 

daar ook terug gevonden moet worden omdat 

het al aanwezig is: de staat en het gezag dat het 

uitoefent‖(Moreau 1994 – 79).  

 

Bij Spinoza echter wordt de maatschappij 

―in een noodzakelijk proces geconstitueerd, dat 

uitgaat van het verlangens van de individuen 

en niet van hun wil – en daarom kunnen ze in 

hem hun werkingskracht bewaren‖ (Moreau 

1994 – 80). Dat is ook precies wat Negri be-

doeld als hij over een constituerende repu-

bliek spreekt:  

 

―De sovjets van de massa-intelletualiteit kun-

nen zich deze taak (de macht verslaan) opleg-

gen als ze, buiten de staat, mogelijkheden en 

mechanismen construeren waarin een demo-

cratie van het dagelijkse leven actieve commu-

nicatie en interactiviteit van de burgers kan 

organiseren en tegelijkertijd vrije en complexe 

subjectiviteiten kan produceren op steeds hoger 

niveau‖ (Negri 1998 – 90, zie ook Müller 

2004).  

 

In de moderne soevereiniteitstheorieën 

wordt de multitude d.m.v. een van buitenaf 

opgelegde gezagsverhouding (de staat) tot 

―rede‖ gebracht, d.w.z. als volk in een uni-

forme en representeerbare vorm van de mo-

derne ―democratie‖ wordt gegoten. De spi-

nozistische benadering daarentegen maakt 

op z‘n minst het denken mogelijk over een 

democratie zonder representatie, of een com-

munisme waarin het productieve vermogen 

van de multitude geen arbeidsdeling via de 

moderne hiërarchische tweedelingen hand/

hoofd, vrouw/man, basis/bovenbouw of pri-

vaat/publiek voortbrengt. Een ―absoluut 

democratische‖ gemeenschap zou de ver-

schillen tussen individuen en groepen nooit 

zo productief moeten laten worden dat deze 

door een kapitalistische meerwaardevor-

mings-logica of door despotische of represen-

tatief-democratische eenwordingsmechanis-

men tot een heerschappij van mensen over 

mensen zou leiden.  

 

Kritiek en constitutie 
 
A.d.h.v. de zojuist geschetste aspecten van 

een aan Spinoza georiënteerde politieke the-

orie ontwikkelde zich dan ook een debat 

over Empire en Multitude. Als we de kritiek 

buiten beschouwing laten die Hardt en Ne-

gri bekritiseren uit anti-autonoom (Schulze 

‗89), (Duits-)autonoom (Hartmann 2002) of 

trotskistisch perspectief (Callinicos 2002; 

zeer amusant Mayer 2002) en verder geen 

acht slaan op het filosofische terrein waarop 

beide zich bewegen, dan blijft nog één fun-

damentele vraag overeind die de spanning 
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tussen het denken van Spinoza en dat van 

Marx duidelijk laat zien.  

 

Aanvankelijk vullen Marx en Spinoza elkaar 

voortreffelijk aan. Marx ontwerpt een kri-

tiek van de politieke economie van het kapi-

talisme. Een methode die tegelijk weten-

schappelijk en revolutionair is, die ons ―de 

niets ontziende kritiek op het bestaan-

de‖(Marx) levert in theorie en politieke 

praktijk. Spinoza op zijn beurt ontwerpt 

vanuit zijn historische situatie, in een fase 

van maatschappelijke omwentelingen in het 

17e-eeuwse Holland, een ontologie van de 

vrije maatschappij. Hij laat de voorwaarden 

van de constitutie van een democratie van 

de multitude zien die niet tot een gelijkge-

schakeld en representeerbaar volk geredu-

ceerd kan worden. En dit niet ondanks, 

maar juist op grond van de hartstochtelijk-

heid van de mensen. Datgene wat Marx en 

Spinoza verenigt, namelijk een zekere anti-

moderniteit, in de zin van een kritiek op de 

centrale parameters van de moderne burger-

lijke vermaatschappelijking, werpt echter 

gelijktijdig theoretische en vooral politieke 

problemen op: In hoeverre bestaan er ook in 

de huidige omwentelingsfase nog ―hoog-

kapitalistische‖ elementen van vermaat-

schappelijking voort die met het ―anti-

moderne‖ denken van Spinoza in verband 

kunnen worden gebracht, omdat ze in de 17e 

eeuw simpelweg buiten de horizon van zijn 

denken lagen? En: in hoeverre beïnvloedt 

het utopie-verbod van Marx (begrijpelijk 

gezien het idealisme van de toenmalige 

―utopische socialisten‖) zijn methode van 

kritiek, die het denken aan ―het nieuwe‖ 

slechts ―ter afwisseling‖ toestaat en niet als 

vormend voor een theorie opvat die er toch 

op uit is ―alle verhoudingen omver te wer-

pen waarin de mens een vernederd, ge-

knecht, verlaten en verachtelijk wezen is.‖ 

 

Deze problemen keren ook in de spinozis-

tisch-marxistische theorieën terug. Van Al-

thussers theoretische structuralisme in zijn 

vroege fase (Althusser 1975) tot aan het tri-

omfalisme van Hardt en Negri, voor wie het 

communisme eigenlijk niet meer te verhin-

deren is. De vraag is dus hoe de productivi-

teit van het spinozistische immanentie-

denken met een theorie van de bevrijding 

van het kapitalisme kan worden verbonden 

zonder opnieuw op teleologische en trans-

cendente schema‘s terug te vallen. M.a.w.: 

hoe is het alternatief van het kapitalisme 

denk- en produceerbaar, als wij, ―reëel on-

dergeschikt‖ als we zijn onder de kapitaal-

verhouding, dit alternatief nooit kunnen 

kennen? Het ―antwoord‖ is net zo simpel als 

uitdagend: door te experimenteren! Er is in 

ieder geval geen garantie voor de juiste weg: 

Preguntando caminamos! 

 

Of en in hoeverre deze spanningen overwin-

bare hindernissen voor de vernieuwing van 

een links-radicale theorie zijn, moet nog blij-

ken. Niet in de laatste plaats aan de hand 

van de mogelijkheden deze theoretische uit-

gangspunten met ―reële bewegingen‖ te ver-

binden. De ontsluiting van het continent 

Spinoza was in ieder geval niet alleen een 

gelukstreffer (hoewel ook geen toevalstref-

fer) voor het marxistische denken, maar ze-

ker ook een voorwaarde voor zijn overleven 

na de ineenstorting van het reële staatskapi-

talisme en het falen van het partij-

marxisme, nationale bevrijdingsbewegingen 

en sociaal-democratie. ―Het doek valt, de akte 

is ten einde – de volgende moet begin-

nen!‖ (Virno 1998 – 111)  

 

 
Noten: 

 

1. Het artikel is een vertaling van een hoofdstuk uit 

het boek: (Post-)operaismus: Von der Arbeiter-

autonomie zur Multitude. Geschichte und Gegen-

wart, Theorie und Praxis. Eine Einführung—Martin 

Birkner en Robert Foltin; Schmetterling Verlag. 

www.theorie.org  
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Saffraanrijst à la Negri 

 

 

 

 

 

 
Het originele recept heb ik geleerd van mijn moeder. Het toevoegen van de parmezaan is een 

toevoeging van haar nicht. Het creëert een wat romige smaak die (m.i.) teveel afleidt van de 

subtiele saffraan-smaak. Ik geef de voorkeur aan de smaak van saffraan i.p.v. kaas, maar beide 

varianten zijn goed.  

 

Ingrediënten: 

5 fijngesneden uien 

4 eetlepels boter 

4 dl. kippenbouillon 

4 kopjes langkorrelige rijst 

15 gr. saffraan, poeder of verkruimelde draadjes 

2½ kopje parmezaan 

 

1. Smelt de boter in een grote steelpan en fruit de uien op laag vuur tot deze doorzichtig zien. 

Niet bruin! 

2. Voeg de rijst toe en vermeng het goed met het vet. 

3. Bak het enkele minuten op laag vuur totdat de rijst lichtjes bruin kleurt 

4. Verhit in de tussentijd de bouillon maar breng het niet aan de kook. 

5. Giet de bouillon over de rijst zodat deze net onderstaat. 

6. Verhit op middelmatig vuur en blijf voortdurend roeren. 

7. Voeg bouillon toe als deze door de rijst geabsorbeerd is en herhaal dit totdat de rijst gaar en 

zacht is. 

8. Voeg op het laatst de saffraan toe. 

9. Roer indien gewenst de parmezaan er doorheen. 

 

BELANGRIJK: Gedurende het proces mag de rijst niet droog worden! 
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Ik heb mijn kepi in de kooi gezet 

ben uitgegaan met de vogel op mijn hoofd 

Hé! 

salueren we niet meer 

vroeg de commandant 

Nee 

we salueren niet meer 

zei de vogel 

O juist 

neem me niet kwalijk  

ik dacht dat we nog salueerden 

zei de commandant 

Ik neem u niets kwalijk  

iedereen kan zich vergissen 

zei de vogel 

 
Jaques Prévert   


