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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‖ 
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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 



 

9 

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  

 

 

 


