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Beste lezers en lezeressen!

voor hen leek te zijn gemaakt en ook dat het gewaardeerd werd dat we uitgebreid stil staan bij
de vertaalde teksten. Voor ons is dat erg belangrijk omdat we willen breken met de vluchtigheid
die vaak gepaard gaat met digitale media. Het
is juist zaak om wat vaker stil te staan bij wat
we doen en wat we nu eigenlijk willen, i.p.v. ons
inderdaad te laten leiden door de waan van de
dag. In die zin is het ook niet zo‟n ramp dat we
wat later zijn verschenen dan de bedoeling was.

Het tweede nummer van Hydra. Veel later dan
we hadden gehoopt, maar daar is ie dan. Het
samenstellen van dit nummer nam veel tijd en
moeite in beslag. Veel meer tijd en energie dan
mogelijk is af te zien aan het nummer zelf. Dat
is o.a. gelegen in het feit dat vertalen, discussiëren en het schrijven van de begeleidende teksten bij ons door elkaar heen loopt. Het concept
Hydra, zoals we getracht hebben te beschrijven
in het artikel “Hoezo Hydra?” in het eerste
nummer, bleek veel moeilijker in praktijk te
brengen dan we hadden gedacht en gehoopt. De
Hydra bleek soms een moeilijk te berijden monster. We proberen met Hydra te duiden, iets toe
te voegen, verder te denken, om te denken, te
scheppen, te creëren, te doorbreken, los te
scheuren en de verbeeldingskracht te prikkelen.
Daarbij zoeken we naar teksten waarbij woorden en daadkracht zoveel mogelijk samenvallen.

Wat betreft de vraag om meer ruimte te besteden aan zaken als het organisatievraagstuk, het
opbouwen van tegenmacht etc. hopen we dat we
daar enigszins aan tegemoet zijn gekomen. Centraal in dit nummer staan concepten als wederzijdse hulp, zelf-valorisatie, de toekomst in het
heden en in het dagelijkse leven vorm geven. De
mensen, de bewegingen, wij moeten gaan inzien
dat we de veranderingen die we willen zien ook
zelf zullen moeten ZIJN. Omdat niemand anders het voor ons zal doen.

Tegelijk wisten we dat de Hydra ook stond voor
chaos, tegenstrijdigheid, veelkoppigheid, onberekenbaarheid en vertwijfeling. We wisten dat
de Hydrakoppen ook naar elkaar konden bijten
en grommen. Daar doorheen toch samenhang,
verwantschappen en verbindingen proberen te
vinden, transformeerde ons interne proces bij
tijd en wijlen in een zenuwslopende achtbaan.
Het heeft er helaas toe geleid dat we de rit tot
en met dit tweede nummer niet met de oorspronkelijke initiatiefgroep hebben kunnen uitzitten. Ons eerdere voornemen om al in mei uit
te komen met een 2e nummer, werd daardoor
vanzelfsprekend ook doorkruist. Het nummer is
ook iets dunner geworden dan oorspronkelijk de
bedoeling was.

We waren ook verheugd over de ontvangst door
De Vrije die het geschilderde portret van Anton
Constandse en het anarchistenteken in ons logo
ontdekten en een onmiskenbare verwantschap
bespeurden met het libertaire gedachtegoed. We
vinden dat mooi omdat voor ons, en dat willen
we ook iedere keer weer benadrukken, het zoeken naar verwantschap, kruisbestuivingen en
verbindingen tussen alle denkbare krachten en
intensiteiten die verwijzen naar een andere wereld en een potentiële revolutie centraal staat.
Van begin af aan hebben we Hydra dan ook gezien als een ontdekkingsreis langs verre en ketterse kusten, langs de heterodoxe randen van
het marxisme en anarchisme. Een zeer veelzijdig
spectrum waarbinnen talloze hydrakoppen kunnen opduiken met subversieve praktijken en
ideeën die door velen wellicht als dwaalleren zullen worden aangezien. Daarover wil Hydra berichten, een spreekbuis zijn, een venster, een caleidoscoop.

Tegenover deze teleurstellende ervaring staan
gelukkig ook positieve. Zoals de enthousiaste
ontvangst in te verwachten, maar zeker ook onverwachte hoek. We vonden het natuurlijk erg
leuk om te lezen dat sommige leden van Doorbraak het gevoel hadden dat Hydra speciaal
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De afgelopen periode hebben we ook onze website verrijkt met enkele artikelen. Ter gelegenheid
van de 99ste viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2011 hebben we één van de
klassiekers in de internationale vrouwenbeweging online gezet, namelijk het befaamde artikel
van Mariarosa Dalla Costa: De vrouwen en de rebellie tegen de maatschappij. Een Nederlandse
vertaling verscheen in april 1975 in het Nijmeegse tijdschrift Internationale Korrespondentie
(IK), 6e jaargang nr. 2. De versie die wij op onze
site hebben gezet is afkomstig uit dat nummer.
Daarnaast hebben we een Nederlandse vertaling
van Maurizio Lazzarato‟s "Lavoro immateriale"
op de site gezet, waarmee we aandacht willen
besteden aan een Hydrakop die uit het hart van
het kapitalisme zelf lijkt op te duiken. We danken onze vrienden van de Witte Raaf, van wie
we dit artikel en de begeleidende tekst “Wanneer
autonomie immaterieel is”, van Pietro Bianchi en
Marina Micheli, mochten overnemen.
Ten slotte zijn we sinds een maandje of vier ook
te vinden op Facebook. Uiteraard om zoveel mogelijk mensen tot vrienden van Hydra te bekeren, maar ook om zo nu en dan op de actualiteit
te kunnen inspelen. Tevens is het een plek waar

achtergrondmateriaal, liggende in het verlengde
van onze teksten kan worden gevonden. Zoals
bijv. een link naar het Zwartboek Onverantwoorde Zorg van de AbvaKabo of naar commentaren op de rellen in Londen die wij de moeite waard vonden.
Rest ons om jullie heel veel leesplezier toe te
wensen. Laat jullie door John Holloway de wereld van de verbeelding binnenleiden en ga nadenken over hoe je het uit kunt maken met het
kapitalisme. Lees waarom Marx zelden aan zijn
opa en oma dacht en hoe Rooie Bennink aan
zijn naam kwam. Ontdek waar je je overtollige
Y-tong blokken kwijt kunt en hoe je de kunst
van de omkering onder de knie kunt krijgen.
Maak kennis met de onnoembare Sergio en zijn
onzichtbare vrienden en vriendinnen. Om te besluiten met het gebruikelijke vermaak voor de
mond, met dit keer wel een heel bijzonder maar
toch ook weer niet zo zeldzaam ingrediënt.
Creëer vele Hydrakoppen!!!
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Boeken zijn wapens! Militante demo tegen bezuinigingen op het onderwijs in Rome, november 2010
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JOHN HOLLOWAY

ZIJ-INGANG (1)

"Je kunt tijd niet in dagen meten zoals geld in dollars, omdat
iedere dag weer anders is."
Jorge Luis Borges
Tijd, geld. Tijd = geld. Tijd en het kapitaal. Wanneer komt “onze
tijd” en wanneer heeft het kapitalisme zijn langste tijd gehad?
Daarom draait het in de tekst Stop making Capitalism van John Holloway. De vertaling van het artikel vloeit rechtstreeks voort uit het vorige nummer van Hydra, waar in twee verschillende artikelen
radicale maatschappelijke veranderingen en een andere opvatting van tijd met elkaar werden verbonden.
In het artikel Spinoza: of de grote leer van de ketterij werd betoogd dat er gebroken moest worden met de
lineaire tijdsopvatting. In de geest van Spinoza zou men het denken over revolutionaire veranderingen
vanuit het oogpunt van de eeuwigheid moeten beschouwen. Een tijdloze benadering: revolutie hier en
nu tegen de kapitalistische duurzaamheid en dus niet meer voor en na. Alleen in zo‟n gebroken tijdsstructuur kon een revolutie pas voorstelbaar worden. John Holloway werd in deze context ook geciteerd.
In het artikel De communistische hypothese van Alain Badiou werd ook gesproken over de noodzaak om
te opereren binnen een andere tijdsopvatting en tijdservaring. Pas dan wordt het mogelijk om vol te
houden tot in het onmogelijke, om je idealen, je fantasieën, je verlangens, je creativiteit en je verbeelding overeind te houden. Als je dat niet kan, zo waarschuwde Badiou, als je dus gevangen zit binnen
de “duur” van de dominante orde, dan raak je depressief en gedesoriënteerd.
Nadenken over tijd is dus niet slechts een filosofisch denkspelletje. Er bestaat ook een verband tussen
de wijze waarop je tijd ervaart en doorzettingsvermogen, het letterlijk doorzetten en doordrukken van
onze idealen en verlangens tegen de illusie van de kapitalistische werkelijkheid die ons dagelijks weer
wordt voorgeschoteld. Voor de duurzaamheid van opstandige bewegingen is dat van cruciaal belang.
Voor John Holloway lijkt het op het eerste gezicht verbijsterend simpel. We moeten gewoon ophouden
het kapitalisme iedere dag weer opnieuw te creëren. “Het kapitalisme bestaat vandaag de dag, niet omdat
we het 200 of 100 jaar geleden gecreëerd hebben, maar omdat we het vandaag gecreëerd hebben. Als we het
morgen niet creëren, zal het niet meer bestaan.” Dus gewoon: bye, bye! Ciao! Wegwezen! Oprotten! Toedeledokie!!! Eigenlijk moeten we het gewoon uitmaken, de relatie verbreken. Want, zegt Holloway:
“Het kapitaal, dat ons overheerst, is afhankelijk van onze arbeid die het voortbrengt. De meester die de slaven
overheerst, is van zijn slaven afhankelijk.” We doen het echter dag na dag precies andersom. We creëren
het kapitalisme iedere dag weer opnieuw omdat we zelf een actieve rol in de zgn. fetisjering van de
maatschappelijke verhoudingen spelen. We zijn dagelijks zelf actief betrokken in het veranderen van
verhoudingen tussen mensen in verhoudingen tussen dingen. We spelen 7 dagen in de week een rol in
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de verzakelijking, de verdinglijking, de commercialicering, de vermarkting en banalisering van de
maatschappelijke verhoudingen. We laten toe dat ons handelen in vervreemde en vervreemdende arbeid veranderd wordt. We laten toe dat onze levens, onze creativiteit en activiteit worden uitgehold,
ons dagelijks leven gebanaliseerd en onze verlangens getransformeerd in consumptiehonger en pseudobehoeften.
Wat Holloway in wezen zegt is dat het voortduren van de vervreemding het probleem is. Het bestaan
van het kapitalisme is geen illusie, zijn duurzaamheid, d.w.z. zijn voortbestaan echter wel. Volgens
Holloway kan deze duurzaamheid worden ondergraven door deze te demystificeren. Laten zien dat het
een illusie is, laten zien dat de wereld eigenlijk op z‟n kop staat en dat de wereld in werkelijkheid draait
om ons menselijke doen, onze creativiteit en activiteit. Wat weer centraal moet komen te staan is onze
subjectiviteit, ons doen moet weer in het middelpunt van alles komen te staan, i.p.v. verscheurd en
vervormd te worden. Wat daar voor nodig is, is kritiek. Kritiek die ons een wereld van de verbeelding
in kan leiden, van een ander doen, een geëmancipeerd doen waarover we zelf kunnen beschikken.
Zo bekeken is de revolutie iets wat altijd al gaande is, al lang begonnen. Een aaneenschakeling en verveelvoudiging van barsten, breuken, haarscheuren en openingen, van weigering, opstandigheid en ongehoorzaamheid. Het is geen verkiezingsoverwinning, geen zegevierende partij, geen bestorming van
het Winterpaleis, maar een dagelijkse strijd tegen de kapitalistische toe-eigening dat tegelijkertijd het
scheppingsproces van een ander doen is. Een doen dat zowel demystificeert alsook een andere maatschappelijkheid creëert.
We leven in een maatschappij waarin een aanval op de duurzaamheid van het kapitalisme überhaupt
en letterlijk ondenkbaar is. Het kapitalisme was, is en zal altijd zijn. Een actieve subjectiviteit is niet in
staat de objectieve realiteit aan te tasten. Maar het is een wereld die in wezen van aannames aan elkaar
hangt. Loodzwaar en verpletterend weliswaar, maar desondanks aannames. Zoals de aanname dat er
niks zal veranderen, dat we niks kunnen doen, dat we niet iets anders kunnen doen, dat we niet iets anders kunnen bedenken of creëren. Dat het “nu eenmaal” crisis “is” en dat we “nu eenmaal” moeten bezuinigen. Dat weet toch iedereen…
Bezien vanuit de eeuwigheid is het kapitalisme echter altijd een crisis. En daarom moeten we het ondergraven. Altijd, hier en nu, elke dag en overal. Laten we, zoals de filosoof Bergson het noemt (zie
noot 3), daarbij opereren als een medium dat niet gevangen zit in de tijd en niet terugschrikt als het
oog in oog staat met het onmogelijke. Die verbindingen kan leggen met een andere tijd waar oneindig
veel andere werelden mogelijk zijn.
De advocaat, socioloog en filosoof John Holloway (1947) is geboren in Ierland. Studeerde o.a. in de
BRD en in Edinburgh, waar hij afstudeerde in de politieke wetenschappen. Hij leeft al 20 jaar in Mexico en geeft daar les aan het Institute for Humanities and Social Sciences verbonden aan de Benemérita
Universidad Autónoma van Puebla. In de jaren ‟70 was hij lid van de Conference of Socialist Economists. Het denken van Holloway is nauw verbonden met de stroming die als “Open Marxism” bekend
staat en die voort is gekomen uit de CSE. In 2002 verscheen zijn boek Change the World Without Taking
Power, wat wereldwijd tot veel discussie heeft geleid in kringen van marxisten, anarchisten en andersglobalisten.
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John Holloway
I

gecreëerd hebben. Als we het morgen niet creëren, zal het niet meer bestaan.

In het beroemde verhaal van Mary Shelley creëert dr. Frankenstein een schepsel en het schepsel verlangt dan een onafhankelijk bestaan, een
duurzaam bestaan waarin het niet langer van de
creatieve activiteit van dr. Frankenstein afhankelijk is. In een ander verhaal, van Jorge Luis
Borges, “Las Ruinas Circulares” (1) schept een
mens een ander mens, echter niet in een laboratorium maar dromend. De geschapen mens heeft
alle verschijningsvormen van een normaal mens
met een onafhankelijk duurzaam bestaan, maar
in werkelijkheid wordt hij alleen door de voortdurende creatieve activiteit van de eerste mens,
het dromen, in leven gehouden. Zijn bestaan is
geen illusie, zijn voortbestaan echter wel: van
het ene op het andere moment hangt zijn bestaan af van de creatieve activiteit van de dromer. Het verhaal over Frankenstein wordt vaker als metafoor voor het kapitalisme gebruikt.
We hebben een maatschappij gecreëerd die niet
door ons gecontroleerd wordt en die ons dreigt te
vernietigen: we kunnen alleen overleven als we
deze maatschappij vernietigen. Maar misschien
moeten we ons de maatschappij meer voorstellen met de beelden en begrippen uit Borges verhaal: we hebben een maatschappij geschapen
die volkomen buiten onze controle lijkt te staan,
maar die in werkelijkheid afhankelijk is van ons
constante herscheppende handelen. De maatschappij vernietigen is niet het probleem, het
probleem is dat we moeten ophouden haar te
creëren. Het kapitalisme bestaat vandaag de
dag, niet omdat we het 200 of 100 jaar geleden
gecreëerd hebben, maar omdat we het vandaag

Elke dag creëren we een afschuwelijke wereld
vol ellende, geweld en onrecht. We zijn actief
betrokken bij het tot stand brengen van de heerschappij die ons onderdrukt en bij de obsceniteit
die ons verafschuwt. We produceren meerwaarde, respecteren het geld, we accepteren irrationeel gezag en houden het in stand, we leven naar
de klok en sluiten onze ogen voor de hongerenden. We creëren het kapitalisme. En daar moeten we nu mee ophouden.
Wat betekent dat: de revolutie niet als de vernietiging van het kapitalisme voor te stellen,
maar als ophouden het nog langer te creëren?
We lossen het probleem van de revolutie niet op
door de vraag te veranderen. Dit betekent niet
dat we nu weten hoe we het moeten doen, maar
misschien kan het ons helpen de categorieën van
het revolutionaire denken nader te beschouwen.
Misschien ontsluit het voor ons een nieuwe
grammatica, een andere logica van het revolutionaire denken, een ander denken over revolutionaire politiek. Misschien brengt het ons nieuwe
hoop. Deze vraag zou ik willen onderzoeken.
II
De voorstelling dat revolutie de vernietiging van
het kapitalisme inhoudt, berust op een concept
van duurzaamheid (2), d.w.z. op het idee dat het
kapitalisme is en altijd zal zijn, totdat we het
vernietigen. Het probleem is dat revolutionairen
de basis voor hun eigen oproep tot revolutie on8

dergraven als ze van de duurzaamheid van het
kapitalisme uitgaan.

produceren staat tegenover en boven ons als iets
van buitenaf, als object die iedere relatie met de
arbeid van het subject waardoor het werd geproduceerd negeert. Het verkrijgt een bestaan,
schijnbaar volledig gescheiden van de arbeid die
het heeft voortgebracht. De scheiding tussen
subject en object, doen en het gedane, werkwoord en substantief, is van zulk een fundamentele betekenis voor de manier waarop wij subjecten ons onder het kapitalisme tot elkaar verhouden, dat het elk aspect van ons maatschappelijke bestaan doordringt. In elk aspect van ons leven komt het tot een scheiding van subject en
object, van doen en zijn, tot een onderwerping
van het subject aan het object, van het doen aan
het zijn. Wat heerst is de duur. Deze wordt eenduidig door de tijd van de klok uitgedrukt,
waarbij de ene minuut net zo lang is als de volgende en de volgende en de volgende en de enig
denkbare revolutie (3) is die, die maar rond en
rond draait.

Elk heerschappijsysteem is gebaseerd op duurzaamheid en op de simpele aanname dat iets dat
op dit moment bestaat het volgende moment
ook zal bestaan. De heerser gaat er van uit dat
hij morgen verder heersen zal omdat hij gisteren
geheerst heeft. De slavin droomt van een andere
morgen, maar situeert dit vaak voorbij de dood,
in de hemel. Ze gaat er in dat geval van uit dat
er niets is wat ze kan doen om de situatie te veranderen. Het vermogen van het doen is ondergeschikt aan dat wat is.
De onderschikking van het doen aan het zijn is
en onderschikking van het subject aan het object. Duurzaamheid of “duur” is dus een typisch
kenmerk van een maatschappij waarin het subject aan het object ondergeschikt is gemaakt.
Een maatschappij waarin er van uit wordt ge-

Het kapitalisme bestaat vandaag de dag, niet omdat we
het 200 of 100 jaar geleden gecreëerd hebben, maar
omdat we het vandaag gecreëerd hebben. Als we het
morgen niet creëren, zal het niet meer bestaan.
gaan dat actieve subjectiviteit niet in staat is om
de objectieve realiteit te veranderen. De objectieve realiteit, of de maatschappij-zoals-die-is
staat boven en tegenover ons. Het subject wordt
van het object gescheiden en eraan onderworpen. En werkwoorden (de actieve vorm van
spreken) worden van het substantief (die de beweging negeert) gescheiden eraan onderworpen.

Om ons een verandering van de maatschappij
voor te stellen moeten we de centraliteit van het
menselijke doen herstellen en moeten we het begraven subject redden. M.a.w.: we moeten kritiseren – waarbij we kritiek als genetische kritiek
(4) opvatten, kritiek ad hominem (5), proberen
fenomenen op te vatten in termen van het doen
dat ze heeft voortgebracht. De arbeidswaardetheorie van Marx is ook zo‟n kritiek: in haar
kern zegt de arbeidswaardetheorie “de waar negeert ons doen, maar wij hebben het gemaakt”.
Daardoor wordt het subject (ons doen) weer in
het centrum geplaatst. Het object beweert onafhankelijk te zijn van het subject, maar in werke-

Onder het kapitalisme verkrijgt de scheiding
van subject en object, en daarmee de duurzaamheid, een eigenaardige starheid. Deze ligt besloten in de materiële scheiding tussen subject en
object in het productieproces. De waar die we
9

lijkheid hangt het van het subject af. Zijn hangt
af van het doen. En dat opent voor ons de mogelijkheid om de wereld te kunnen veranderen.

kelijkheid. Omdat daar hoop uit kan worden geput.
Alle sociale fenomenen bestaan immers omdat ze
door mensen worden gemaakt: geld of de staat
zijn net zulke door mensen voortgebrachte producten als de auto. Maar ze zijn meer dan dat
alleen: alle sociale fenomenen bestaan alleen
maar omdat ze zijn geproduceerd en constant
gereproduceerd. Een auto bestaat alleen maar
als auto omdat we hem voortdurend herscheppen door hem als auto te gebruiken. Een staat
bestaat alleen maar als staat omdat we hem
voortdurend herscheppen door zijn autoriteit en
zijn vormen te accepteren. Geld bestaat alleen
omdat we het constant reproduceren in onze relaties met anderen. Als we zouden ophouden om
geld in onze sociale verhoudingen te reproduceren, dan zouden de biljetten en de munten blijven bestaan, maar het zou geen geld meer zijn.
Deze fenomenen zijn niet als Frankenstein‟s
schepping, maar als het door Borges‟ dromer
voortgebrachte schepsel. Hun bestaan hangt
van ons af, van de ene minuut naar de volgende.

Iedere (in deze zin opgevatte) kritiek is een aanval op de duur. Zodra de subjectiviteit weer in
het centrum van de maatschappij wordt geplaatst, is de duur gebroken. Er kan niet langer
van uit worden gegaan dat een minuut dezelfde
al de volgende is, dat morgen zal zijn al vandaag, omdat we het anders zouden kunnen maken. Kritiek opent een wereld van verwondering. Als Marx in het begin van Het Kapitaal
zegt dat de waar zich buiten ons bevindt en
vreemd is, maar dat zijn geheim is dat wij hem
gemaakt hebben (arbeidswaardetheorie), dan
reageren we zowel ontzet al hoopvol. We zijn
verbaasd dat we ons leven verspillen met het
maken van objecten die ons bestaan negeren, die
ons vreemd zijn en ons beheersen, maar tegelijkertijd zien we hoop omdat het bestaan van deze
objecten volledig van ons afhankelijk is: ons
doen staat in het middelpunt van alles. Ons
doen is de verborgen zon waar omheen alles
draait.

Het bestaan van het kapitalisme is geen illusie.
De scheiding van zijn bestaan en zijn constituering, m.a.w. zijn duurzaamheid echter wel.

Het object, dat het subject overheerst, is afhankelijk van het subject dat het voortbrengt. Het
kapitaal, dat ons overheerst, is afhankelijk van
onze arbeid die het voortbrengt. De meester die
de slaven overheerst, is van zijn slaven afhankelijk. Er is sprake van een verhouding van overheersing en afhankelijkheid waarbij de beweging
van de overheersing een constante vlucht is voor
die afhankelijkheid. Een voortdurend gevecht
van de meester om aan zijn afhankelijkheid van
de slaaf te ontsnappen. Een onmogelijke strijd
uiteraard, omdat als hij zou zegevieren hij zou
ophouden te bestaan als meester. Echter in deze
verhouding van overheersing en afhankelijkheid
is het niet zozeer het aspect van de heerschappij
(de traditionele arena van het linkse discours)
dat onze interesse wekt, maar dat van de afhan-

De duurzaamheid is uiteraard niet alleen maar
imaginair. Ze komt tot stand in de reële scheiding van subject en object in het arbeidsproces.
De duurzaamheid van het kapitalisme kan dus
alleen door een complete transformatie van de
sociale organisatie van de arbeid (het doen) vernietigd worden. Maar de aanval op de duurzaamheid is voor de aanval op de kapitalistische
organisatie van de arbeid van centrale betekenis.
Een aanval op de duurzaamheid betekent deze
te demystificeren. Laten zien dat het een illusie
is. Demystificeren betekent door te dringen tot
de onwerkelijkheid van een betoverde wereld en
te laten zien dat de wereld in werkelijkheid
10

draait om het menselijke doen. Het voelt echter
precies andersom. We hebben altijd geleefd in deze
“betoverde, omgekeerde en op zijn kop gestelde wereld” (6) van het kapitalisme, deze wereld van objecten, dit continuüm, deze klok-tijd. Als gevolg
daarvan voelt de wereld waar de kritiek ons kennis
mee laat maken aan als een droomwereld, een
Wonderland-wereld, een wereld van een onmogelijke intensiteit, een wereld waarin alles oneindig
breekbaar is omdat het van zijn constante herschepping afhankelijk is (7).
In deze Wonderland-wereld, in dit communistische
bewegen, worden substantieven ontbonden in
werkwoorden, in doen. Substantieven fetisjeren het
product van het doen. Ze ontrukken de resultaten
van het doen aan het doen zelf en conserveren ze in
een duurzaam bestaan waarin ontkent wordt dat
ze afhankelijk is van het steeds weer herschapen
worden. Marx bekritiseerde de waarde om te laten
zien dat zijn kern uit menselijke activiteit, arbeid,
bestaat, maar zijn kritische methode van het herstellen van de centraliteit van het menselijke doen,
kan worden uitgebreid tot alle substantieven (maar
11

in onze duurzame wereld, met zijn duurzame
taal, is het moeilijk om te schrijven zonder gebruik te maken van substantieven – daarom vereist het kritische denken werkelijk een nieuwe
manier van spreken. Vaneigem noemt dat de
poëzie van de revolutie).

tens, dat de kloktijd voor altijd is gebroken. Zulke momenten vinden plaats: revoluties zijn zulke momenten. Alles stopt, sociale verhoudingen
worden op hun kop gezet als mensen de straat
op gaan en alles samengebald wordt in de daad
van het NEE zeggen.

Communisme is daarom niet het hoogste stadium van de geschiedenis, maar het openbreken
van het historische continuüm (Benjamin) (8).
Het uiteenvallen van de continuïteit van de substantieven in de absolute breekbaarheid van het
menselijke doen. Een zelfbepaalde maatschappij
is een maatschappij waarin expliciet is dat alleen
datgene bestaat wat op dat moment gedaan
wordt. Een wereld van werkwoorden. De voorstelling van het hoogste stadium van de geschiedenis impliceert een positief moment, een moment van accumulatie van strijd, een moment
van uitbreiding. Het openbreken van het historische continuüm impliceert een negatief moment, geen accumulatie van strijd maar het in
leven roepen van nieuwe intensiteiten die onverenigbaar zijn met de dode identificaties van het
kapitalisme. Misschien moeten we de totaliteit,
het concept dat de gefragmenteerde aard van
het burgerlijke denken kritiseert, niet als een
moment van uitbreiding denken maar meer als
een beweging die de totalisering van het maatschappelijke bestaan in de intensiteit van elk
afzonderlijk moment nastreeft: de zoektocht
naar een absoluut intensieve Jetzt-Zeit (9)of
Nunc Stans (10) waarin de tijd stopt en het kapitalisme explodeert of misschien implodeert.
Het communisme zou een zelfbepaalde maatschappij zijn, d.w.z. een maatschappij zonder
duur, zonder substantief. Een beangstigende en
fascinerende gedachte.

Maar we kunnen niet wachten op het Grote Revolutionaire Moment. We kunnen niet doorgaan
met het produceren van het kapitalisme. We
moeten het continuüm van de geschiedenis nu
breken. Individueel en collectief moeten we ons
tot het kapitalisme wenden en zeggen: “Ga nu
weg! De deur uit! Draai je nu maar gewoon om.
Je bent hier niet meer welkom. Wij zullen het
overleven!” (11) Ga weg kapitaal! ¡Que se vayan
todos! (12) Alle politici en alle kapitalisten. Jullie zijn niet welkom meer. Wij zullen overleven.
Het kapitaal vaarwel zeggen betekent en relatie
verbreken. Opnieuw beginnen, een tabula rasa
(13) creëren, de wereld opnieuw creëren. Het
breken van het continuüm van de geschiedenis is
als het verbreken van een verhouding van onderdrukking in het dagelijkse leven. Zolang we
ons in deze verhouding bevinden lijkt het onmogelijk, onvoorstelbaar dat we er ooit uit zouden
kunnen breken. Maar dat is het niet. Het kapitaal brengt ons klappen toe, doodt dagelijks duizenden van ons, maar ¡Ya basta! (14) Degenen
die een partij op willen bouwen en staatsmacht
willen veroveren zouden ons eerst langs huwelijksconsulenten en echtscheidingsrechbanken
willen leiden voordat ze de relatie verbreken.
Maar nee, we kunnen niet wachten. Er is geen
tussenstap. Maar gewoon: bye-bye, ciao. Zo simpel is het.
Is het werkelijk zo simpel? Natuurlijk niet. Maar
misschien is het ook niet zo onmogelijk als we
doorgaans denken.

III
Wat we willen is een moment van immense sociale intensiteit die het continuüm van de geschiedenis uiteen doet spatten. Een moment, zo in-

Het kapitaal bestaat omdat we het creëren. Het
is volkomen van ons afhankelijk. Dit is van cru12

ciale betekenis: Als er geen arbeid is, dan is er
geen kapitaal. Wij creëren het kapitaal en alleen
als we onze eigen verantwoordelijkheid werkelijk op ons nemen, kunnen we onze eigen kracht
begrijpen. Alleen als we begrijpen dat we het
kapitaal met al zijn verschrikkingen creëren,
kunnen we begrijpen dat we de macht hebben
om op te houden het te creëren. Op de staat georiënteerde benaderingen (en die waarbij hegemonie en het discours centraal staan) verliezen
deze cruciale spil van afhankelijkheid uit het
oog. Ze wenden de blik af van de achilleshiel van
het kapitalisme, van het cruciale punt van zijn
kwetsbaarheid.

verhoudingen tussen dingen) In het algemeen
kunnen we zeggen dat we het kapitalisme creëren doordat we arbeid verrichten, doordat we
toelaten dat ons doen in vervreemde en vervreemdende arbeid veranderd wordt.
Een wereldwijde massa-staking zou het kapitalisme vernietigen, maar de voorwaarden daarvoor bestaan nu niet. Het is moeilijk in te zien
hoe ieder mens op aarde ervan overtuigd kan
worden om gelijktijdig te weigeren om voor het
kapitaal arbeid te verrichten.
De revolutie kan men zich nu op z‟n minst voorstellen als een aaneenschakeling van barsten,
kloven, openingen, haarscheuren die zich in de
maatschappelijke structuur verspreiden. Er bestaan al miljoenen van zulke openingen, ruimtes, waarin mensen, individueel of collectief, zeggen: “NEE, hier heerst het kapitaal niet, hier
zullen we ons leven niet aan het dictaat van het
kapitaal onderwerpen.” Deze openingen zijn een
veelvoud van weigeringen, ongehoorzaamheid,
opstandigheid. In sommige gevallen (de EZLN

Hoe creëren wij het kapitaal? Doordat we meerwaarde produceren en ook door voorwaarden te
scheppen waarop de meerwaardeproductie berust. (Aan de universiteiten produceren we bijv.
geen meerwaarde, maar we scheppen de voorwaarden die voor de meerwaardeproductie nodig
zijn. We spelen een actieve rol in de fetisjering
van de maatschappelijke verhoudingen, in de
verandering van verhoudingen tussen mensen in

Blokkade van Piqueteros, Buenos Aires 2001
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in Chiapas, de MST in Brazilië, de opstand in
Bolivia, de piqueteros en wijk-raden in Argentinië etc.) is deze opstandigheid, zijn deze openingen in de structuur van het kapitaal al zeer
groot. De enige manier waarop we ons de revolutie voor kunnen stellen, is de uitbreiding en vermenigvuldiging van deze ongehoorzaamheid,
deze haarscheuren in de kapitalistische dominantie. Er zijn veel mensen die zeggen dat deze
ongehoorzaamheid, deze scheuren in het wereldkapitalisme alleen maar werkelijk betekenis krijgen als ze geïnstitutionaliseerd worden in de
vorm van ongehoorzame en opstandige staten en
dat de hele beweging van de ongehoorzaamheid
op dit doel moet aansturen. Maar er is geen reden waarom de ongehoorzaamheid in een staatsvorm geïnstitutionaliseerd zou moeten worden
en vele reden waarom het niet zou moeten.

beste bij veranderd te worden (15). Hierin ligt de
betekenis van de waardigheid.
De strijd van het doen tegen het zijn, d.w.z. de
strijd om de emancipatie van het doen, is een
dagelijkse praktijk. Het is normaal voor mensen
om in en tegen het kapitaal (16) te werken (of te
doen) en ondanks de kapitalistische organisatievorm te proberen dat wat ze maken, goed te maken en zo voor de gebruikswaarde en tegen de
waarde te vechten. Er zijn duidelijk ook vele banen waarbij het moeilijk is om enige ruimte voor
een revolte van het doen tegen de arbeid te ontdekken. In zulke gevallen kan de strijd van en
om de waardigheid alleen als een strijd van de
totale negatie (sabotage en andere vormen van
arbeidsweigering) begrepen worden.
Maar er zijn ongetwijfeld vele voorbeelden die
daar boven uit stijgen. Van mensen die fabrieken of scholen of klinieken bezetten en proberen
ze op een andere basis te organiseren, door bakkerijen, werkplaatsen of tuinen voor de gemeenschap te creëren, vrije radio‟s oprichten etc. Al
deze projecten en revoltes zijn begrensd, ontoereikend en tegenstrijdig (zoals het in een kapitalistische context ook moet zijn), maar het is
moeilijk in te zien hoe we een geëmancipeerd
doen anders vorm kunnen geven dan in de vorm
van deze tussenruimtes, door een proces van het
in elkaar verweven van verschillende strijdvormen van het doen tegen de arbeid, het verbinden
van de verschillende vormen van doen in, tegen
en voorbij het kapitaal.

Hoe echter, uitgaande van deze vele haarscheuren, dit veelvoudige worden, kunnen we ophouden het kapitalisme te creëren?
Door te weigeren arbeid te verrichten: niet alleen door in bed te blijven liggen, maar omdat
we weigeren ons doen in arbeid om te zetten.
Dat betekent te doen wat we als betekenisvol,
noodzakelijk of aangenaam beschouwen, maar
weigeren onder het dictaat van het kapitaal te
werken.
Dit impliceert een strijd van het doen tegen de
arbeid, van de inhoud tegen zijn kapitalistische
vorm. Daarbij wordt er van uit gegaan dat zelfs
in het moderne kapitalisme, waar de onderschikking van het doen aan het kapitaal in de vorm
van arbeid een zeer reële onderschikking (of subsumptie) is, er altijd een restant waardigheid is,
van de insubordinatie van de inhoud tegen de
vorm. Mens te zijn betekent te strijden voor de
insubordinatie van het doen tegen de arbeid,
voor de bevrijding van het doen van de arbeid.
De slechtste architect strijdt er altijd tegen in de

De emancipatie van het doen betekent de zelfbeschikking van het doen. Dit impliceert een of
andere vorm van raden-organisatie, een vorm
waarin mensen samenkomen om te bepalen wat
te doen en hoe het te doen. De traditie van de
raden (of de sovjets) kent een lange geschiedenis
in de communistische beweging en duikt in verschillende vormen bij alle opstanden op. Centraal daarbij staat het vasthouden aan de collec14

tieve zelfbeschikking van het doen. Dit betekent
de afwijzing van heerschappij van buitenaf, de
acceptatie dat de mensen hier en nu, met al hun
problemen, zwaktes en neurosen, met al hun
door eeuwenlange heerschappij ingeprente gedragingen, hun eigen handelen moeten bepalen.

magisch realisme is, dan houdt het op realistisch
te zijn.
De strijd van het doen tegen de arbeid is een
strijd om een andere menselijke rijkdom te
scheppen. Een rijkdom die door maatschappelijke behoeftes en niet door kapitalistische toeeigening gevormd is, een rijkdom die niet door
het kapitaal in bezit genomen is. Tegenwoordig
produceren mensen elke dag een enorme rijkdom, maar bijna alles daarvan eigent het kapitaal zich toe, zodat de enige vorm waarin we tot
deze rijkdom toegang kunnen hebben die is van
de aanpassing, te buigen voor het dictaat van
het kapitaal. Het is makkelijk om te weigeren
voor het kapitaal te werken, maar hoe kunnen
we overleven zonder ons aan het kapitaal te onderwerpen?

In al deze experimenten (of ze nu door de noodzaak tot overleven zijn opgedrongen of niet) is
het centrale thema niet het overleven, maar de
emancipatie van het doen. De schepping van een
doen dat niet onderworpen is aan de winst, maar
aan de wensen van hen die doen.
Elke revolutie, waarbij de emancipatie van het
doen niet in het middelpunt staat, is tot mislukken gedoemd (omdat het geen revolutie is). De
emancipatie van het doen leidt ons naar een andere tijd, een andere grammatica, een andere
levensintensiteit. De emancipatie van het doen
is de beweging van de anti-fetisjering, het herkrijgen van de creativiteit. Alleen zo kunnen de
haarscheuren tot aantrekkingspolen worden
i.p.v. getto's te zijn. En alleen als ze aantrekkingspolen worden kunnen ze expanderen en
zich vermenigvuldigen. De revoluties in Rusland
en Cuba waren in het begin voor velen die van
een andere manier van leven droomden aantrekkingspolen. Het feit dat het niet werkelijk tot
een emancipatie van het doen in deze maatschappijen kwam, leidde er toe dat ze geleidelijk
aan aantrekkingskracht verloren (hoewel in het
geval van Cuba ondersteuning en solidariteit
nog bestaan). Hetzelfde geldt vandaag de dag
voor alternatieve projecten. Als het enige resultaat van deze projecten is dat de betrokkenen
arm en geïsoleerd zijn en zich vervelen, dan zullen deze projecten geen aantrekkingspool zijn.

Elke poging om toegang tot de rijkdommen van
het menselijke doen te verkrijgen, stuit op het
“eigendom”. Maar eigendom is geen ding, maar
een werkwoord. Een dagelijks terugkerend proces waarin het product van ons doen wordt toegeëigend. Het toe-eigeningsproces (dat constant
naar nieuwe terreinen van het doen wordt uitgebreid) is gebaseerd op geweld, maar hangt grotendeels af van de fetisjering van het proces, van
de transformatie van het werkwoord “toeeigenen” in het substantief “eigendom”. Het
verzet tegen het toe-eigeningsproces maakt deel
uit van het scheppingsproces van een ander
doen. Een doen dat zowel defetisjeert alsook een
andere maatschappelijkheid creëert.
IV
Er zijn veel problemen en er is geen toepasbare
modeloplossing. Het is duidelijk dat we nu moeten ophouden het kapitalisme nog langer te creëren, dat we ermee moeten ophouden de ons omringende misère, de onderdrukking en het geweld voort te brengen. ¡Ya basta! ¡Que se vayan
todos! De leuzen van de laatste jaren maken duidelijk dat veel mensen het kapitalisme beu zijn.

Als revoltes niet attractief zijn, dan zullen ze
zich niet uitbreiden. M.a.w. ophouden het kapitalisme te creëren, moet als een realistisch project gedacht worden. Maar als het realisme geen
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Natuurlijk zijn er veel problemen. Nadat we gezegd hebben “Ga nu weg! De deur uit!”, zijn er
nog steeds veel krachten die ons in deze verhouding terugtrekken. Maar ons denken mag zich
niet op de as van de continuïteit bewegen, maar
moet de discontinuïteit, de breuk, de ruptuur
volgen. We moeten nu ophouden het kapitalisme te creëren. Het probleem van de theoretici is
misschien dat we onze tijd verdoen met het ontwarren van Gordiaanse knopen (of juist verknopen) terwijl we eigenlijk van de energie van
19/20 december 2001, van de opstand in oktober
2003 in Bolivia, van 1 januari 1994 (17) moeten
uitgaan. Niet de heerschappij, maar de breuk
staat centraal in ons denken. „Breuk‟ betekent
niet dat het kapitalisme verdwijnt. De haarscheuren betekenen niet dat het kapitalisme verdwijnt. Maar i.p.v. zich de revolutie als een gebeurtenis voor te stellen die in de toekomst
plaatsvindt (wie weet wanneer?) en die van relatief korte duur is, lijkt het beter te die als een
reeds begonnen proces op te vatten dat tijd nodig heeft. Vooral ook omdat de revolutie niet los
van de creatie van een alternatieve wereld gezien kan worden.
We zullen zien waar we heen willen gaan. Het
glinstert in de ochtendnevel als een eiland aan
de andere kant van de zee. Maar we kunnen het
niet bereiken door stenen neer te leggen en van
de ene naar de andere te springen, de partij op te
bouwen, controle over de staat te verkrijgen,
sociale hervormingen door te voeren. Dat gaat
niet werken, omdat het eiland dat we in de nevel
zien glinsteren zich niet in de zee bevindt, maar
in de lucht. En de enige manier om er te komen
is te vliegen. Het lijkt onmogelijk, totdat we beseffen dat we al vliegen.

3

4

e-mail: johnholloway@prodigy.net.mx
5
Noten:
1

Verschenen in het Spaans in 1941.
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Hier introduceert Holloway voor het eerst het voor
deze tekst centrale begrip “duration”. Afhankelijk
van de context wordt het vertaald als
“duurzaamheid”, “duur”, “voortduren” soms als
“continuïteit”. Het probleem is een beetje dat de
term “duurzaamheid” snel ecologische associaties
oproept (duurzame ontwikkeling, duurzame economie) terwijl Holloway hier veel meer lijkt te doelen
op het filosofische begrip “durée” zoals dat bijv.
door Henri Bergson wordt gebruikt. Bergson
maakt een onderscheid tussen tijd ervaren door het
verstand en tijd ervaren door de intuïtie. Het verstand, dat naar buiten is gericht, construeert de
fysische tijd, de meetbare en gelijkvormige tijd.
Bergson noemt dat ook wel de abstracte of onwerkelijke tijd. De intuïtie, de innerlijke ervaring, kent
een andere tijd. Bergson noemt deze innerlijk beleefde tijd durée. Dit is de werkelijke tijd. De durée
tekent a.h.w. de werkelijkheid. Zo hebben bijv.
ongeduld of berusting een andere duur. Die werkelijkheid, die werkelijke tijd, is niet te meten. Die
duurt, zoals het leven duurt. We bevinden ons dan
ook niet in de tijd, maar we zijn tijd. In de optiek
van Bergson kent de natuurwetenschappelijke tijd,
de meetbare en te tellen tijd geen duur. Die geeft
ons slechts een illusie van de werkelijkheid, niet de
werkelijkheid zelf. In de ogen van Bergson is de
mens dan ook niet gevangen of gesitueerd in de
tijd, maar bewegen we daarin als in een medium.
De durée is een continue stroom, met verschillende
ritmen, verdichtingen, draaikolken. Telkens wordt
het voorbijgaande nu aan het verleden toegevoegd,
waardoor het verandert. De mens brengt echter
ook tijd voort, doordat hij zijn leven leidt, doordat
hij initiatief en spontaniteit bezit. In het hart van
de ervaring van de tijd ligt volgens Bergson de ervaring van de scheppende vrijheid verborgen. We
zijn vrij als we inzien dat onze innerlijk beleefde
tijd de werkelijkheid tekent, als we inzien dat we
tijd voortbrengen, tijd veroorzaken, i.p.v. erin gevangen te zitten. (Noot gefabriceerd door de vertaler m.b.v. Hans Achterhuis: Bergson over innerlijke
tijd (www.freewebs.com) en Rüdiger Safranski:
Heidegger en zijn Tijd (pag. 76-77 over Bergson en
het begrip durée)
In het Engels betekent revolution ook letterlijk
“omwenteling” zoals de aarde rond zijn as of rond
de zon draait. In Brussel kun je tweetalige straatnaamborden aantreffen: Rue de la Revolution/
Omwentelingsstraat.
Hier wordt met “genetisch” gedoeld op “genese” =
ontstaansgeschiedenis. Met “genetische kritiek”
wordt hier niet alleen een ideeëngeschiedenis van
het uiteenvallen van subject en object bedoeld,
maar ook een begrip van de genese van dit proces
als ontwikkeling van het proces van het doen, als
menselijke genese.
Ad hominem = (Latijn) betekent letterlijk “op de
man”. In een debat noemt men een argument ad
hominem als het betrekking heeft op de persoon die
een bewering doet, en niet op de bewering zelf. Er
wordt ook wel “op de man af” of “zonder omwegen” mee bedoeld.
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Het Kapitaal III, hoofdstuk 48.
In de Duitse tekst (Grundrisse 11, 2004, blz.8) volgt
hier nog de zin: “Communisme (als beweging, als vorm
van doen en denken) is als verliefd zijn”. Schitterend! 16
Echter in de Engelse tekst ontbreekt deze zin in zijn
geheel (???)
Walter Benjamin (1942/1978): These XV in: Über den
Begriff der Geschichte – Gesammelte Schriften Deel 1, 17
2, (Frankfurt/M. Suhrkamp) blz. 701.
Holloway gebruikt de originele Duitse term: Walter
Benjamin: These XIV (geschiedenisthesen), als tegenwicht tegen de “homogene en lege tijd”, zie voetnoot
5.
Latijn: tijdloze tijd, eeuwige heden, het eeuwige nu.
“Go on now go walk out the door, just turn around
now, 'cause you're not welcome anymore … I will survive”, zingt Gloria Gaynor…
“Opkrassen allemaal!” Een leus gericht tegen politici
en ondernemers t.t.v. de Argentijnse opstand 19/20
december 2001.
Latijn: een schone lei, een onbeschreven blad
“Het is genoeg!” Leuze van de zapatistische opstand.
“Maar wat de slechtste architect a priori van de beste
bij onderscheidt is, dat hij de cel in zijn hoofd ge-

bouwd heeft voordat hij hem in was bouwt.” Karl
Marx (verkorte uitgave Otto Rühle, blz. 52, Van Gennep Amsterdam 1971 (oorspr. 1939).
“in and against capital” in de originele Engelse tekst.
Met dergelijke formuleringen probeert Holloway de
dialectische verhouding, waarin het menselijke doen
zich bevindt, tot uitdrukking te brengen.
Op 19/20 december 2001 kwamen de Argentijnen in
opstand tegen het door het IMF gedicteerde regeringsbeleid. Meerdere regeringsfunctionarissen zagen zich
gedwongen om van het toneel te verdwijnen. Het verzet werd vooral gedragen door de wijk-raden en de
werklozenbewegingen. In oktober 2003 kwamen in
Bolivia de indiaanse boeren in opstand tegen de neoliberale politiek van de regering. Op 1 januari 1994
kwam het, tegelijkertijd met het van kracht worden
van het NAFTA vrijhandelsverdrag tussen de VS en
Mexico, in de Mexicaanse provincie Chiapas tot een
opstand van indiaanse boeren tegen de neoliberale
politiek van de Mexicaanse regering. Deze guerrilla
duurt tot op de dag van vandaag voort.

Vertaald voornamelijk uit het Duits en een beetje Engels:
Aufhören den Kapitalismus zu machen; Grundrisse, nr.
11, herfst 2004 & Stop making capitalism; in: Human
dignity, social autonomy and the critique of capitalism,
red. Werner Bonefeld, Kosmas Psychopedis, 2005.
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Zij-ingang (2)
“De arbeidersstrijd heeft het proletariaat een plaats
gegeven binnen de mensheid. Maar alleen in zoverre het produceert. Van de oud geworden arbeider
keert de samenleving zich af, hij hoort tot een ander
soort.”
“De economie is gebaseerd op winst en daaraan is
praktisch de hele beschaving ondergeschikt: menselijk materiaal is alleen interessant in zoverre het
profijt oplevert. Daarna wordt het weggegooid”
Beide citaten, afkomstig uit het boek De Ouderdom van Simone de Beauvoir uit 1970, zou men
kunnen zien als de coördinaten waarbinnen het
artikel van Silvia Federici, Ouderenzorg en de
SILVIA FEDERICI
grenzen van het marxisme, zich beweegt. Maar
wellicht ook als een ezelsbruggetje in het achterhoofd om de feministische kritiek op het marxistische model van de politieke economie voor altijd te blijven onthouden. Immers de reproductiearbeid wordt in dit model, maar ook binnen de kapitalistische verhoudingen, nauwelijks gewaardeerd, en zij die geen profijt (meer) opleveren, geen waarde
meer voortbrengen, verkrijgen de status van een wegwerpartikel, een overtollige.
T.o.v. andere vormen van reproductiearbeid is er bij de zorg voor de ouderen, zoals Federici zegt, echter nog eens sprake van een dubbele devaluatie. In de eerste plaats wordt de ouderenzorg, zoals alle
vormen van reproductie-arbeid, niet als volwaardige arbeid erkend. Ten tweede wordt het, omdat het
ook geen arbeidskracht reproduceert, gezien als een activiteit die waarde absorbeert i.p.v. te produceren. Dit verklaart waarom de zorg voor de ouderen zich in de kapitalistische maatschappij altijd in een
rampzalige staat van crisis heeft bevonden. Anderzijds verklaart het ook waarom de “…zorgarbeidsters
leven en werken “in de schaduw van de slavernij”.” Zowel betaalt als onbetaald.
Federici beschrijft weliswaar hoe de keynesiaanse verzorgingsstaat, opgevat als een door jarenlange
sociale strijd afgedwongen sociaal vangnet, de problemen van de ouderen slechts gedeeltelijk en tijdelijk heeft opgelost, maar ook dat de triomf van het neoliberalisme de situatie dramatisch heeft verslechterd. Daarnaast, constateert ze, heeft de globalisering de internationale arbeidsdeling in de reproductiesector aangejaagd en met name migrantenvrouwen met een aanzienlijke hoeveelheid zorgarbeid
opgezadeld. Het is een ontwikkeling die door de cultureel antropoloog Anne-Mei The heel treffend is
beschreven in het in 2005 verschenen boek In de wachtkamer van de dood:
“In het verpleeghuis waar ik meeliep werkten veel Surinaamse en Antilliaanse vrouwen.
Zij vormen meer dan de helft van het personeel. Op sommige units werkten zelfs complete „black teams‟. Onder hen waren veel alleenstaande moeders, die dubbel moeten werken om financieel het hoofd boven water te
kunnen houden. Daarbij moet u zich voorstellen: in het ene verpleeghuis overdag werken en ‟s avonds het
straatje oversteken om in het andere verpleeghuis te gaan werken. Ze moeten wel anders redden ze het financieel niet. “Ja,” zegt Marcia, “ik werk regelmatig diensten achterelkaar in verschillende verpleeghuizen.” Ze
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ziet er ouder uit dan haar 55 jaar. “Ik moet wel. Ik heb 8 kinderen thuis wonen en een man zonder werk.”
“Ja,” geeft ook Myrna toe. “Ik heb vier eigen kinderen en de drie kinderen van mijn overleden zuster bij me
wonen. Hoe moet ik anders voor ze zorgen?”.”
In het boek komt ook een bewonersvertrouwenspersoon aan het woord die zegt: “Laten we er geen doekjes om winden. Het is toch een beetje de onderklasse, het proletariaat, dat in dit soort instituten werkt. Waarom? Om de eenvoudige reden dat anderen dit werk niet meer willen doen. Het is te zwaar, te vies, te eentonig
en de verdiensten zijn te laag." Hij noemt de schoonmaakbranche als voorbeeld. Die is allochtoon geworden.
Nu is de zorgsector aan de beurt: „Wij witte mensen‟ laten die vieze klussen over aan „de allochtone medemens‟.”
Wie wel eens in een verpleeghuis komt zal het inderdaad zijn opgevallen dat de zorgsector “allochtoon
aan het worden is”. En dan gaat het al lang niet meer alleen over vrouwen afkomstig uit de voormalige
koloniën, maar ook om vrouwen uit Iran, Irak, Ghana, Sierra Leone, Congo, Marokko. Indonesische
verpleegkundigen kunnen je vertellen hoe ze geld willen verdienen voor hun familie thuis en dat een
broer hetzelfde tracht te doen in de Koreaanse auto-industrie. En hoe lager men afdaalt in de organisatie, tot in de kelders waarin de schoonmakers zich omkleden, hoe “allochtoner” het wordt. Ziedaar: het
verpleeghuis als lens voor de wijze waarop de globalisering een seksistische en racistische arbeidsdeling
aanjaagt. Abstracte begrippen en hypotheses als “etnisering van het sociale” worden in het verpleeghuis dan ook onverbloemd zichtbaar.
Federici‟s beschrijving van de crisis van de zorgarbeid in de VS laat de desastreuze gevolgen van
marktwerking in de zorg in zijn radicaalste vorm zien. Met als meest schrijnende voorbeelden misschien
wel de 12-13 jarige kinderen die, omdat het niet anders kan, injecties moeten geven, bloedsuiker prikken, hun ouders of grootouders uit bed sjouwen, op het toilet moeten tillen, wassen, aankleden, voeren,
medicijnen moeten toedienen, moeten communiceren met artsen etc. Het vormt de onheilspellende bestemming van een weg die hier te lande is ingeslagen met de invoering van zgn. diagnose-behandelcombinaties, zorgzwaartepakketten etc. Het zijn inspanningen om de zorgverlening te vangen in
“productbeschrijvingen”. Er worden “productieafspraken” gemaakt. Het aantal bedden dat wordt bezet wordt “productie draaien” genoemd. Het zijn, kortom, inspanningen om de zorg te onderwerpen
aan de kapitalistische logica. Samen met de inspanningen om naast de zorg, ook het onderwijs, het
openbaar vervoer, de energievoorziening etc. aan de logica van de markt te onderwerpen, zou je dit
proces als “kolonisering van de commons” aan kunnen duiden.
Een substantieel deel van de tekst wordt door Federici benut om de autonoom-marxistische (lees:
Hardt en Negri‟s) theorie van de “immateriële” en de “affectieve” arbeid op de korrel te nemen. Volgens haar gaat deze nog steeds met een grote boog om de omvangrijke problematiek heen die door de
feministische analyses van de reproductieve arbeid aan het licht zijn gebracht. Ook zou deze theorie de
onbetaalde reproductieve arbeid van vrouwen, als een cruciale vorm van uitbuiting, blijven negeren en
de reproductie van het dagelijkse leven niet problematiseren. Het is een constatering die haaks staat op
die van bijv. Cornelia Eichhorn (zie Hydra nr. 1) die stelt dat Hardt en Negri met de introductie van
het begrip affectieve arbeid in het concept van de immateriële arbeid juist refereren aan eerdere feministische discussies over de seksespecifieke arbeidsdeling en daarmee aansluiten bij feministische concepten m.b.t. zorg-arbeid van vrouwen en de speciale betekenis van deze arbeid voor de productie van
socialiteit. Eichhorn noemt het zelfs een verlate overwinning in de discussie over een ander begrip van
arbeid, die niet enkel uitgaat van de industriële loonarbeid.
Federici werpt het duo o.a. voor de voeten dat een zorgrelatie nauwelijks als immaterieel kan worden
aangeduid. Later spreekt ze zichzelf ook weer tegen als ze zegt dat er eigenlijk geen onderscheid kan
worden gemaakt tussen de fysieke aspecten van de zorgarbeid en de emotionele. Hardt en Negri zeggen
het zelf zo: “Zorgarbeid is zeker volledig in het fysieke, het somatische verzonken, maar de affecten die
het produceert zijn niettemin immaterieel” (Empire, blz. 295). Een antwoord op de vraag waarom, of
in welke context, Federici zo van leer trekt tegen het duo is wellicht elders te vinden. In haar artikel
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Precarious Labor: A Feminist Viewpoint, uit 2006 bijvoorbeeld, waarin ze Hardt en Negri verwijt van
een verkeerd idee van de werking van het kapitalisme uit te gaan, stelt ze dat de door Hardt en Negri
ontvouwde theorie slechts de belangen van een selecte groep arbeiders tot uitdrukking brengt, ook al
zegt het uit naam van alle arbeiders te spreken. De theorie van de immateriële en precaire arbeid beantwoord aan de situatie en belangen van arbeiders die werkzaam zijn op het hoogste niveau van de
kapitalistische technologie en ziet over het hoofd dat deze ontwikkeling hand in hand gaat met een
enorme toename van uitbuiting aan het andere eind van het proces: er bestaat immers een verband tussen de computerarbeider en de onteigende en verpauperde arbeider in Congo die coltan delft met de blote handen. Het fundamentele principe is dat de kapitalistische ontwikkeling altijd en tegelijkertijd een
proces van onderontwikkeling is, zegt Federici, en omdat de blik van het duo volgens haar uitsluitend
gericht is op een selecte groep bevoorrechte arbeiders, is de theorie niet geschikt om daarmee een zelfreproducerende beweging op te bouwen.
Met dat concept zijn we aangekomen bij het perspectief zoals Federici dat schetst. Ze constateert dat
de ouderenzorg voor links en de vakbonden eigenlijk geen thema is, en dat heeft weer alles te maken
met de grenzen van het marxisme die in het artikel centraal staan. We zullen het zelf moeten doen en gezien de teloorgang van de keynesiaanse verzorgingsstaat hoeven we ook niets van de overheid te verwachten, ook al stellen we eisen als “een herverdeling van middelen die gemeenschapsgeld ombuigen, van
het militair industriële complex en andere destructieve ondernemingen, naar de zorg voor ouderen”.
Inspiratie kan wellicht gevonden worden in de vormen van proletarische coöperatie binnen het reproductieproces zoals de anarchist Kropotkin die waarnam in de 19e eeuw. Vormen van solidariteit, wederzijdse hulp en bijstand, die de autonoom-marxist Harry Cleaver al in 1992 herkende als vormen van
zelfvalorisatie (Kropotkin, selfvalorization and the crisis of marxism). “De kracht van zelf-valorisatie is het
vermogen om de ruimte (bevochten door de weigering) te bezetten met alternatieve activiteiten en nieuwe gemeenschapsvormen om de communistische toekomst in het heden vorm te geven” Harry Cleaver, zie Hydra
nr. 1). M.a.w. we moeten een zoektocht naar de toekomst in het heden beginnen! We moeten bewegingen opbouwen die zichzelf reproduceren en dat kan alleen maar als we het persoonlijke daadwerkelijk
als identiek aan het politieke opvatten. Alleen dan ontstijgen we het niveau van de demonstraties, de
evenementen, als zijnde de pieken van de beweging. We moeten het kapitaal dagelijks confronteren, we
moeten dagelijks collectief pieken op ieder moment in ons dagelijkse leven. Voorbeelden daarvan zijn
zorgverleners, patiënten en hun familieleden die bondgenootschappen aangaan, ouderen in Italië die
gemeenschappelijke leefvormen ontwikkelen op basis van solidariteitsverdragen, de oprichting van
zorggemeenschappen in de VS, t/m het solidariteitswerk van Act Up ten tijde van de AIDS-crisis in de
gay-scene in de jaren ‟80. Laten we deze lijst van voorbeelden uitbreiden en moge prins Kropotkin tevreden toekijken!
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Silvia Federici

INLEIDING

probleem van de ouderenzorg in de literatuur
van marxistisch-links niet voorkomt.

“Zorgarbeid”, en met name de ouderenzorg, is
de laatste jaren in de OESO-landen in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.
Dit is toe te schrijven aan een serie trends die
tot een crisis van vele traditionele vormen van
zorg hebben geleid. In de eerste plaats kan de
relatieve en absolute toename van de vergrijzing
en de gestegen levensverwachting genoemd worden (1). Twee ontwikkelingen die niet met een
evenredige uitbreiding van dienstverlening aan
ouderen gepaard zijn gegaan. Hierbij komt dat
het aantal vrouwen die loonarbeid verrichten
gestegen is, wat de bijdrage van deze vrouwen
aan de reproductie van hun families heeft verminderd (2). Ook het aanhoudende verstedelijkingsproces en de gentrificatie van arbeiderswijken spelen een rol, want beide hebben de ondersteuningsnetwerken en vormen van wederzijdse
hulp geruïneerd, waar de alleenstaande ouderen
op konden steunen als de buren nog wat te eten
brachten, het bed opmaakten of voor een
praatje langskwamen. Over het resultaat van
deze trends bestaat inmiddels consensus: de
voordelen van een langere levensduur worden
voor een aanzienlijk aantal ouderen opgeheven
of geneutraliseerd door het vooruitzicht op eenzaamheid, sociaal isolement en een groot risico
op lichamelijke of psychische mishandeling.
Daarom wil ik enkele overdenkingen over het
probleem van de ouderenzorg met betrekking
tot het actuele sociale beleid (met name in de
VS) voorleggen om vervolgens na te gaan wat
op dit gebied gedaan kan worden en waarom het

Mijn voornaamste doel hierbij is het opeisen
van en herverdeling van de maatschappelijke
rijkdom ten gunste van de ouderenzorg en collectieve vormen van reproductie in opbouw die
garanderen dat voor de behoeften van oudere,
niet meer zelfstandige mensen, wordt zorg gedragen, zonder dat het ten koste gaat van de
levensverhoudingen van de zorgenden. Om dat
te realiseren moet de strijd om de ouderenzorg
gepolitiseerd en op de agenda van de bewegingen voor sociale gerechtigheid geplaatst worden.
Nodig is ook een culturele revolutie ten aanzien
van het concept ouderdom, als tegenwicht tegen
denigrerende ideeën m.b.t. ouderdom als zijnde
ofwel een fiscale last voor de staat of een
“optionele” levensfase die te “overwinnen” en
zelfs te voorkomen is als we de juiste medische
technologie en de “levensverbeterende” hulpmiddelen maar benutten die door de markt worden uitgebraakt (3). Bij de politisering van de
ouderenzorg gaat het niet alleen om het lot van
de ouderen of het geringe bereik van bewegingen die verzuimen om een voor het leven van
alle mensen zo belangrijk thema op de agenda te
zetten, maar ook om mogelijke klasse- en generatie-solidariteit. Beide zijn al jarenlang het
doelwit van een verbeten campagne door politieke economen en overheden, waarbij de voorzieningen waarvoor de arbeiders met het oog op
de eigen ouderdom gestreden hebben (zoals pensioenen en andere vormen van sociale zekerheid), worden afgeschilderd als een economische
21

aanname dat vrouwen deze taak op natuurlijke
wijze op zich nemen en als onderdeel van hun
huishoudelijke arbeid zullen vervullen.
Er is een lange strijd voor nodig geweest om het
kapitaal d.m.v. sociale voorzieningen, ook voor
degenen die niet meer deel uit maken van de arbeidsmarkt bevinden, te dwingen tot het reproduceren van de beroepsbevolking gedurende de
gehele levenscyclus en niet enkel van de arbeidskracht die “in gebruik” is. En toch heeft zelfs de
keynesiaanse staat dit doel niet volledig bereikt.
De sociale wetgeving van de New Deal die in
1940 werd geproclameerd en die als “één van de
verworvenheden van onze eeuw” wordt gezien
(4), loste slechts gedeeltelijk de problemen van
ouderen op omdat een uitkering werd gekoppeld
aan het aantal jaren waarin loonarbeid werd
verricht en ouderenzorg slechts werd verstrekt
aan degenen die zich in een staat van absolute
armoede bevonden.

tijdbom en een zware hypotheek op de toekomst
van de jeugd.
1.

CRISIS VAN DE OUDERENZORG IN
HET TIJDPERK VAN DE GLOBALISERING

De huidige crisis van de ouderenzorg is in vele
opzichten niets nieuws. In de kapitalistische
maatschappij heeft de ouderenzorg zich altijd al
in een staat van crisis bevonden, als gevolg van
de devaluatie van reproductieve arbeid in het
kapitalisme, maar ook omdat ouderen niet gewaardeerd worden als drager van een collectief
geheugen en collectieve ervaringen, zoals dit in
veel voor-kapitalistische samenlevingen het geval was, en voornamelijk gezien worden als mensen die niet meer productief zijn. De ouderenzorg is dus onderhevig aan een dubbele devaluatie. Enerzijds wordt ze, zoals alle vormen van
reproductie-arbeid, niet als arbeid erkend. Anderzijds wordt het, i.t.t. de reproductie van arbeidskracht, waarbij het product een erkende
waarde heeft, gezien als een activiteit die waarde
absorbeert i.p.v. te produceren. De fondsen voor
de ouderenzorg worden traditioneel aangesproken met een gierigheid die herinneringen oproept aan de armenwetten van de 19e eeuw. De
taak om ouderen te verplegen wordt overgelaten
aan naaste en verre verwanten, met een gering
aanbod van externe hulp, en uitgaande van de

De triomf van het neoliberalisme heeft deze situatie verslechterd. In sommige OESO-landen zijn
in de jaren ‟90 maatregelen genomen om de financiering van de thuiszorg te verhogen en zorgverleners te voorzien van adviezen en diensten
(5). In Engeland heeft de overheid zorgverleners
het recht gegeven om flexibele werktijden op te
eisen om het mogelijk te maken om loon- en
zorgarbeid “met elkaar in balans te brengen” (6). De afbraak van de verzorgingsstaat en
het neoliberale standpunt dat arbeiders zelf voor
hun reproductie verantwoordelijk zijn, heeft
echter een tegen-tendens op gang gebracht die
nog steeds aan kracht wint en in de huidige crisis zonder twijfel zal worden bespoedigd.
In de VS heeft de achteruitgang van de voorzieningen voor ouderen zeer ernstige vormen aangenomen. Zodanig dat arbeiders die voor een
verpleegbehoeftige ouder zorgen dikwijls tot
verarming veroordeeld zijn. Grote boosdoener is
de politieke beslissing om een groot deel van de
verpleegkundige zorg naar het huis te verplaat22

sen. Een beslissing waaraan puur financiële
overwegingen aan ten grondslag lagen en waarbij nauwelijks aan de noodzakelijke structuren
werd gedacht om het zorgaanbod te vervangen
dat vroeger door ziekenhuizen werd geleverd (7).
Volgens Nona Glazer is door deze ontwikkeling
niet alleen de omvang van de zorgarbeid, die familieleden en met name vrouwen moeten verrichten, toegenomen, maar heeft het er ook toe
geleid dat “risicovolle” en “voorbehouden” handelingen die vroeger alleen door gekwalificeerde
verpleegkundigen in het ziekenhuis mochten
worden verricht, nu thuis plaatsvinden (8). Tegelijkertijd is de werkdruk voor betaalde thuiszorgwerkers verdubbeld, terwijl de duur van
hun bezoeken steeds korter geworden is (9). Het
gevolg is dat deze verzorgenden hun verrichtingen tot “huishoudelijke arbeid en lichamelijke
verzorging” moeten beperken (10). Door de
overheid gefinancierde verpleeghuizen zijn eveneens “getayloriseerd”. Op basis van “tijd- en bewegingsstudies” is het aantal patiënten dat door
het personeel verzorgd kan worden becijferd
(11).

we legitimatie verschaft aan de neoliberale doctrine, volgens welke overheden niet verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke reproductie, moet dit beleid veroordeeld worden, gezien
de leef- en arbeidsomstandigheden van de betaalde zorgarbeidsters, die alle tegenstellingen en
onrechtvaardigheden inherent aan het proces
van maatschappelijke reproductie in onze tijd
weerspiegelen.
Het is vanwege de destructieve impact die
“economische liberalisering” en “structurele
aanpassing” hebben in de landen van herkomst,
dat duizenden vrouwen uit Afrika, Azië, de Caraïben en de voormalige Oostblok-landen uitwijken naar de welvarender regionen van Europa,
het Midden Oosten en de VS, om daar als kin-

De “globalisering” van de ouderenzorg gedurende de jaren ‟80 en ‟90 heeft geen verbetering gebracht. De door de globalisering aangejaagde
nieuwe internationale arbeidsdeling in de reproductiesector heeft migrantenvrouwen met een
aanzienlijke hoeveelheid zorgarbeid opgezadeld
(12). Deze ontwikkeling – en daarover heerst
verregaande overeenstemming – is voor overheden zeer voordelig geweest en heeft hen miljarden dollars bespaard die ze anders hadden moeten besteden om voorzieningen voor ouderen te
creëren. Bovendien heeft het vrouwen uit de
middenklasse in staat gesteld om zich aan hun
carrière te wijden en konden vele ouderen die
hun zelfstandigheid wilden behouden thuis blijven zonder daarvoor in armoede af te glijden.
Op geen enkele manier is echter sprake van een
“oplossing” van het probleem van de ouderenzorg. Nog afgezien van het feit dat het een nieu23

dermeisjes, hulp in het huishouden en bejaardenverzorgsters te gaan werken. Om dat te
doen, moeten ze hun eigen families, inclusief hun
kinderen en hun bejaarde ouders, achterlaten en
familieleden en verwanten rekruteren of andere
vrouwen, die over nog minder macht en geld beschikken, aanwerven, zodat de arbeid die ze zelf
niet meer kunnen verrichten door anderen ten
uitvoer wordt gebracht (13). Om Italië als voorbeeld te nemen: er is bereken dat drie op de vier
badanti (zo worden verzorgenden die in de ouderenzorg werken daar genoemd) zelf kinderen
hebben, maar dat slechts 15% met hun gezinnen
samenleeft (14). Dat betekent dat de meeste
badanti lijden onder grote angst en onbehagen,
geconfronteerd met het feit dat hun eigen familie het moeten zien te redden zonder de zorg die
ze elders op de wereld leveren aan anderen. Arlie
Hochschild heeft in deze context gesproken over
een “wereldwijde transfer van zorg en emoties”
en de vorming van een “wereldwijde zorgketen” (15). Maar vaak valt deze keten uiteen: migranten-vrouwen raken vervreemd van hun kinderen, gemaakte afspraken gaan in rook op, familieleden sterven tijdens hun afwezigheid.

intimidatie. In de VS worden thuiszorgwerksters
dermate slecht betaald dat bijna de helft van
hen op voedselbonnen en andere sociale voorzieningen aangewezen is (16). In de woorden van
de Domestic Workers United, de belangenorganisatie van betaalde huishoudelijke arbeidsters
en zorgarbeidsters in New York, zorgarbeidsters
leven en werken “in de schaduw van de slavernij
(17).
Het moet ook benadrukt worden dat de meeste
ouderen en de meeste families het zich niet kunnen veroorloven om verzorgenden aan te stellen
of diensten te betalen die aan hun werkelijke
behoeften tegemoetkomen. Dat geldt m.n. voor
ouderen met een handicap, die 24-uurs zorg behoeven. Volgens de statistieken van het CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) over 2003, krijgen in Italië maar 2,8% van
de ouderen thuiszorg die niet door hun familie
worden verzorgd. In Frankrijk is dat het dubbele en in Duitsland drie keer zoveel. Maar de aantallen blijven aan de lage kant (19). Veel ouderen leven alleen en staan bloot aan ontberingen,
hoe onzichtbaarder des te desastreuzer ze zijn.
In de “hete zomer” van 2003 stierven in heel
Europa duizenden mensen door uitdroging en
gebrek aan levensmiddelen en medicamenten of
gewoon door de ondragelijke hitte. In Parijs
stierven zoveel mensen dat de autoriteiten hun
lichamen in koelcellen moest opstapelen totdat
de families ze kwamen ophalen.

Van net zo groot belang – vanwege de onderwaardering van de reproductiearbeid en vanwege het feit dat ze migranten zijn, vaak zonder
papieren en donker van huidskleur – is dat zorgarbeidsters kwetsbaar zijn voor grove vormen
van misbruik. Hun werkdagen zijn lang, geen
betaalde vakanties of andere voorzieningen en
ze staan bloot aan racistisch gedrag en seksuele

Als ouderen door hun familie verzorgd worden,
dan zijn het meestal vrouwen (20) die deze taak
op zich moeten nemen. Deze vrouwen leven dan
maanden of jaren op de rand van de psychische
en fysieke uitputting, verteerd door het werk en
de verantwoordelijkheid van het verplegen. Veel
van hen verrichten ook medische taken waar ze
niet voor opgeleid zijn. Velen werken aanvankelijk ook nog buitenshuis, maar moeten hun baan
opgeven zodra de zorgvraag toeneemt. Diegenen
die behoren tot de “sandwich-generatie”, d.w.z.
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Michael, 12 jaar oud, geeft zijn moeder een B-12-injectie.

mensen die tegelijkertijd kinderen opvoeden en
de eigen ouders verzorgen (21), zijn dubbel belast. De crisis van de zorgarbeid heeft een punt
bereikt, dat in Amerikaanse één-oudergezinnen
met lage inkomens tieners en kinderen, waarvan
sommigen nog maar 11 jaar oud zijn, hun oudere familieleden verplegen en daarbij ook therapieën toepassen en injecties toedienen. De New
York Times heeft verslag gedaan van een landelijke studie uit 2005 die uitwees dat in “drie procent van alle huishoudens met kinderen tussen
de 8 – 18 jaar, de kinderen zorgtaken verrichten”(22).

praten, zodat ze hun gevoel voor identiteit en
waardigheid kunnen behouden en zich nog levend en gewaardeerd kunnen voelen. In het ergste geval zijn verpleeghuizen plekken waar patiënten worden gedrogeerd en vastgebonden worden, in hun uitwerpselen blijven liggen en aan
elke vorm van psychische en fysieke mishandeling bloot staan. Dat blijkt uit een hele reeks
publicaties, waaronder ook één die in 2008 openbaar gemaakt werd en waarin sprake is van een
geschiedenis van misbruik, verwaarlozing en het
schenden van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften in 94% van de verpleeghuizen (23). In
andere landen is de situatie evenmin hoopgevend. In Italië, het land waar ik naast de VS het
meeste onderzoek heb gedaan, wordt eveneens
veelvuldig over mishandelingen in verpleeghuizen bericht tegen gehandicapten en chronisch
zieken en over gevallen waarin de benodigde medische hulp werd ontzegd.

Voor diegenen die zich geen enkele vorm van
zorg kunnen veroorloven bestaat het alternatief
uit door de overheid gefinancierde verpleeghuizen, die echter meer op gevangenissen lijken dan
op tehuizen voor ouderen. In de regel bieden deze instituten als gevolg van personeels- en geldgebrek slechts een minimum aan zorg. In het
beste geval liggen de bewoners urenlang in bed
zonder dat er iemand aanwezig is ze wisselligging te geven, hun kussen op te schudden en
recht te leggen, hun benen te masseren, hun
doorligplekken te verzorgen of gewoon met ze te

2. OUDERENZORG, DE VAKBONDEN
EN LINKS
De problemen die ik heb beschreven zijn zo wijd
verbreid en vragen zozeer om een oplossing op
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korte termijn, dat we ons zouden kunnen voorstellen dat de ouderenzorg hoog op de agenda
van bewegingen voor sociale rechtvaardigheid
en vakbewegingen wereldwijd zou moeten staan.
Dit is echter niet het geval. Zorgarbeidsters worden, voor zover ze niet als werknemers bij instituten werken, zoals dit bij professionele ziekenverzorgenden het geval is, door de vakbonden
genegeerd. Ook door de strijdbaarste, zoals de
Zuid-Afrikaanse COSATU (24).

De arbeidersorganisaties hebben deze onrechtvaardigheden niet aangevochten. Noch zijn deze
door sociale bewegingen of marxistisch-links opgepakt. Ook zij lijken, afgezien van enkele uitzonderingen, de strijd ten behoeve van ouderen
afgeschreven te hebben. In de huidige marxistische analyses ontbreekt iedere verwijzing naar
vraagstukken m.b.t. de ouderenzorg. De verantwoordelijkheid voor dit feit is deels op Marx zelf
terug te voeren. De ouderenzorg is geen thema in
zijn werk, hoewel vraagstukken m.b.t. ouderdom sinds de 18e eeuw op de revolutionaire
agenda stonden en gemeenschappen gebaseerd
op wederzijdse hulp en utopische visies van
nieuw gecreëerde communes (Fourieristische,
Owenistische, Icaristische) er ten tijde van Marx
in overvloed waren (27).

Vakbonden onderhandelen over de AOW, de
voorwaarden m.b.t. pensioenen en vraagstukken
m.b.t. de ziektekostenverzekering. In hun programma‟s wordt echter nauwelijks gerept over
de ondersteuning die ouderen en betaalde en onbetaalde zorgarbeidsters nodig hebben. In de VS
hebben de vakbonden tot voor kort niet één keer
geprobeerd de zorgarbeidsters te organiseren.
Om van de onbetaalde huishoudelijke arbeidsters maar te zwijgen. Zorgarbeidsters die individuen of gezinnen verzorgen zijn tot op de dag
van vandaag uitgesloten van de Fair Labor
Standards Act. Een wet die stamt uit de New
Deal, die “toegang tot minimumlonen, overuren
-vergoeding, onderhandelingsrechten en andere
garanties” vastlegt (25). En de VS vormen geen
uitzondering. Volgens een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) uit 2004
“bedraagt de grensoverschrijdende organisatiegraad in de sector van de huishoudelijke dienstverlening, niet meer dan 1%” (26). Ook hebben
niet alle arbeiders recht op AOW, maar alleen
diegenen die loonarbeid hebben verricht. Mensen
die onbetaalde thuiszorg verlenen kunnen als
zodanig nergens aanspraak op maken. Fulltime
huisvrouwen kunnen, aangezien reproductiearbeid niet als arbeid erkend wordt en het pensioensysteem de pensioenaanspraken berekend op
basis van het aantal jaren waarin loonarbeid is
verricht, enkel via een echtgenoot in loondienst
een pensioen veiligstellen. In het geval van een
echtscheiding hebben ze nergens recht op.

Marx ging het om het inzicht in de mechanica
van de kapitalistische productie en de vele manieren waarop deze door de klassenstrijd wordt
getrotseerd en vervormd. Met vragen over bestaanszekerheid bij ouderdom en ouderenzorg
werd in zijn werk geen rekening gehouden. Onder de fabrieksarbeiders en mijnwerkers uit zijn
tijd waren er nauwelijks ouderen. De gemiddelde
levensverwachting van deze arbeiders bedroeg,
als men de verhalen van Marx zijn tijdgenoten
moet geloven, amper twintig jaar (28). Maar belangrijker is dat Marx geen oog had voor de centraliteit van de reproductiearbeid, hetzij voor de
accumulatie van het kapitaal, hetzij voor de opbouw van een nieuwe communistische maatschappij. Weliswaar beschrijven Engels en hij de
erbarmelijke omstandigheden waaronder de arbeidersklasse in Engeland leefde en werkte. Het
reproductieproces had Marx echter simpelweg
als een natuurlijk proces beschreven, zonder zich
er een voorstelling van te maken hoe de reproductiearbeid er in een andere, niet op uitbuiting
gebaseerde samenleving of ook al tijdens de
strijd om een dergelijk samenleving georganiseerd zou kunnen worden. Hij beschreef de
“coöperatie” bijvoorbeeld slechts met het oog op
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het proces van de warenproductie en zag daarbij
de verschillende vormen van proletarische coöperatie binnen het reproductieproces over het
hoofd. Vormen die Kropotkin later “wederzijdse
hulp” zou noemen (29).

dat ze het voor talloze proletariërs mogelijk
maakten om niet volledig ten gronde te gaan en
een zekere bescherming boden tegen werkloosheid, ziekte, ouderdom en dood (34).
Typerend voor de beperkingen van het perspectief van Marx is zijn utopische visie in het beroemde “Fragment over machines” in zijn in
1857/58 geschreven Grundrisse, waarin hij een
wereld projecteert waarin machines al het werk
doen en mensen de machines slechts onderhouden en fungeren als hun opzichters. Deze voorstelling negeert in wezen dat zelfs in ontwikkelde
kapitalistische landen een groot deel van de
maatschappelijk noodzakelijke arbeid uit reproductietaken bestaat en dat het onmogelijk is gebleken om deze arbeid te mechaniseren. Aan de
behoeften, verlangens en mogelijkheden van ouderen of mensen die zich buiten de sfeer van de
loonarbeid bevinden, wordt door de technologisering van de reproductiearbeid slechts in geringe mate tegemoet gekomen. Aan pogingen om
de ouderenzorg te automatiseren heeft het niet

Bij Marx vormde arbeiderscoöperatie een fundamentele eigenschap van de kapitalistische arbeidsorganisatie: ze is “zuiver uitvloeisel van het
kapitaal” en begint pas als de arbeiders “zichzelf
reeds niet meer toebehoren” (30). De coöperatie
wordt zuiver vanuit het standpunt van haar bijdrage aan de efficiency en productiviteit van de
arbeid beschouwd (31). De vele uitdrukkingsvormen van solidariteit en de talrijke
“voorzieningen voor wederzijdse bijstand” (31),
de “verenigingen, broederschappen, bondgenootschappen” (32) die Kropotkin onder de industriële populatie aantrof, blijven buiten beschouwing. Daarbij wees Kropotkin er op dat
het juist deze vormen van wederzijdse hulp waren die de macht van het kapitaal en de staat
over het leven van de arbeiders inperkten, om-

Kropotkin
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ontbroken. Zoals Nancy Folbre (de vooraanstaande feministische econome en onder zoekster
van de ouderenzorg in de VS) heeft laten zien, is
de Japanse industrie al ver gevorderd in hun pogingen om de ouderenzorg te technologiseren.
Bij de productie van interactieve robots verrichten ze ronduit pionierswerk. Zorgrobots
(nursebots) die mensen baden en met ze wandelen om in conditie te blijven zijn, hoewel onbetaalbaar, net als “gezelschaps-robots” (robothonden en robot-teddyberen) al op de markt
verkrijgbaar (36). We weten ook dat TV en PC
voor veel ouderen tot surrogaat-badanti zijn geworden. Elektronisch bestuurbare rolstoelen
vergroten de mobiliteit van diegenen die hun
eigen motoriek nog dusdanig in de hand hebben
dat ze een rolstoel kunnen besturen.

lang het ontbreekt aan een grondige heroverweging van het vraagstuk van de arbeid, zoals de
feministen in de jaren ‟70 gedaan hebben als onderdeel van een politieke discussie over de functie van de huishoudelijke arbeid en de wortels
van de op sekse gebaseerde discriminatie. Feministen hebben de centraliteit, die het marxisme
historisch had toegewezen aan de industriële
loonarbeid en de warenproductie, als zijnde de
cruciale terreinen van sociale verandering, afgewezen. Daarnaast hebben ze het veronachtzamen van de menselijke reproductie en de reproductie van de arbeidskracht bekritiseerd (38). De
feministische beweging heeft ons geleerd dat de
reproductie niet alleen de steunpilaar van de
“sociale fabriek” is, maar dat de verandering
van de voorwaarden waaronder we onszelf reproduceren een essentieel onderdeel is van ons
vermogen om “zelfreproducerende bewegingen”
op te bouwen (39). Want negeren dat het
“persoonlijke” identiek is aan het “politieke”
ondermijnt de kracht van onze strijd aanzienlijk.

Deze wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen kunnen voor ouderen grote voordelen met zich meebrengen voor zover ze te betalen zijn. De circulatie van kennis die ze verschaffen geeft ouderen toegang tot aanzienlijke rijkdom. Maar dit kan het werk van zorgarbeiders
niet vervangen. Dat geldt vooral voor ouderen
die alleen wonen en/of ziek of gehandicapt zijn.
Folbre wijst er op dat robot-partners de eenzaamheid en het isolement van mensen zelfs
kunnen vergroten (37). De automatisering kan
geen antwoord geven op de moeilijkheden waarmee mensen te kampen hebben zodra ze ouder
worden en afhankelijk van anderen als het gaat
om het voorzien in fundamentele behoeften.
Denk aan verlies van eigenwaarde en identiteit,
angsten, depressie.

Hedendaagse marxisten zijn wat dit betreft niet
aan Marx voorbij gekomen. Als we de autonoom
-marxistische theorie van de “affectieve” en
“immateriële arbeid” als voorbeeld nemen, zien
we dat deze nog steeds met een grote boog om de
omvangrijke problematiek heen gaat die door de
feministische analyses van de reproductieve arbeid aan het licht zijn gebracht. Volgens deze
theorie is met de informatisering van de productie het onderscheid tussen productie en reproductie volledig vervaagd. Arbeid is geworden tot
de productie van zijns- toestanden, van
“affecten” en “immateriële” i.p.v. fysieke objecten (40). De voorbeelden van ideaaltypische
“affectieve arbeiders” zijn vrouwelijke arbeiders
bij fast-food restaurants die hamburgers omkeren met een glimlach of stewardessen die een gevoel van veiligheid verkopen aan de mensen die
ze bedienen. Maar zulke voorbeelden zijn misleidend omdat veel reproductieve arbeid, zoals ge-

Om aan de problemen van de ouderenzorg tegemoet te komen, is er geen technologische innovatie nodig, maar een verandering van maatschappelijke verhoudingen waardoor het maatschappelijk handelen niet langer bepaald wordt door
de valorisatie van het kapitaal en de reproductie
tot een collectief proces wordt. Dat zal echter in
een marxistische context niet mogelijk zijn zo28

ïllustreerd bij de ouderenzorg, een volledig toewijding vereist t.o.v. de te reproduceren personen. Een relatie die nauwelijks als “immaterieel”
kan worden aangeduid. Hier komt nog bij dat
zulke voorbeelden de onbetaalde reproductieve
arbeid van vrouwen, als een cruciale vorm van
uitbuiting, blijven negeren en de reproductie
van het dagelijkse leven niet problematiseren in
de anti-kapitalistische bewegingen en in de “new
commons” (nieuwe gemeengoederen) die deze
proberen voort te brengen.

den wordt met hun emotionele en “affectieve”
reacties en hun algemeen welbevinden.
3. VROUWEN, OUDEREN EN OUDERENZORG VANUIT HET PERSPECTIEF VAN
FEMINISTISCHE ECONOMEN
Het revolutionaire karakter van de feministische
reproductie-theorieën lag deels in de erkenning
van dit verschil evenals de vele manieren waarop het kapitalisme dit heeft uitgebuit. De feministen brachten niet enkel de reproductie naar
het centrum van de klassenstrijd en legden daarmee zijn centrale functie voor de reproductie
van de arbeidskracht bloot. Ook verschoven ze
het zwaartepunt van de antikapitalistische
strijd van de warenproductie naar de productie
van mensen, van de fabriek naar het huis, de
buurt, de wijk, en sloten daarmee aan bij een
lange traditie van radicale reconstructie van het
“dagelijks leven”, die van het scheppen van een
nieuw type van subjectiviteit de prioriteit van
de politieke organisatie maakte. De theorie van
de “affectieve arbeid” negeert deze problematiek
evenals de complexiteit die inherent is aan de
reproductie van het leven. Het suggereert ook
dat met de toenemende homogenisering van alle
vormen van arbeid in het “post-industriële” kapitalisme, de verschillen binnen de arbeid gebaseerd op leeftijd, sekse en ras, gereduceerd worden waardoor ze klaarblijkelijk minder relevant
worden voor en anti-kapitalistische politiek (41).
Een vluchtige blik op de huidige organisatie van
de ouderenzorg bezweert deze illusie echter meteen.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat
het concept “zorgarbeid” ook tot op zekere
hoogte “reductief” is. Het begrip werd in de jaren ‟80 en ‟90 gemeengoed in samenhang met het
ontstaan van een nieuwe arbeidsdeling binnen
de reproductie-arbeid, die de fysieke aspecten
van deze arbeid scheidde van de emotionele. Betaalde zorgarbeiders houden aan dit onderscheid
vast in hun streven om de taken die de werkgevers van hen verwachten te specificeren en te
limiteren en te eisen dat hun werk als geschoold
vakwerk wordt gezien. Maar het onderscheid is
onhoudbaar en mensen werkzaam in de zorg zijn
de eersten om dit toe te geven. Tot de moeilijkheden waarmee ze te maken hebben behoren
juist de emotionele trauma‟s veroorzaakt door
eventuele gehechtheid aan de mensen (kinderen,
ouderen) die ze verzorgen. Deze bindingen raken
voortdurend in conflict met de beperkingen die
de markt hun werk oplegt. Waarin de reproductie van mensen verschilt van de reproductie van
waren – ondanks hun schijnbare vermenging
t.g.v. de vermarkting van belangrijke aspecten
van de reproductieve arbeid – is het holistische
karakter van een groot aantal zorgtaken. We
begeven ons inderdaad in een wereld van radicale vervreemding, in zoverre er tussen fysieke en
emotionele aspecten van de zorg wordt onderscheiden, in zoverre ouderen (of kinderen) worden gevoed, gewassen, gekamd, gemasseerd, medicijnen gegeven, zonder dat er rekening gehou-

Gezien vanuit het perspectief van de ouderen of
van hun verzorgers: de crisis van de ouderenzorg
is, zoals feministische economen duidelijk hebben gemaakt, in wezen een kwestie van gender.
Ondanks de toenemende commodificatie wordt
de meeste zorgarbeid net als voorheen door
vrouwen verricht en in de vorm van onbetaalde
arbeid, waardoor ze geen recht hebben op pensi29

voor niet worden bestraft. De erkenning en opwaardering van reproductieve arbeid is ook cruciaal om de scheidslijnen die de huidige situatie
tussen zorgarbeiders voortbrengt te boven te
komen. Nu staan de familieleden die proberen
om hun kosten te beperken tegenover de ingehuurde zorgverleners die zich geconfronteerd
zien met de demoraliserende gevolgen van hun
werk op de rand van armoede en degradatie.
Feministische economen die zich met deze kwestie hebben bezig gehouden hebben mogelijke alternatieven voor het huidige systeem ontworpen. Nancy Folbre schrijft in Warm Hands in a
Cold Age over de hervormingen (42) die nodig
zijn om sociale zekerheid te bieden aan ouderen
en met name oudere vrouwen. Ze schrijft daarbij
vanuit een internationaal perspectief en onderzoekt welke landen in dit opzicht het verst vooruit zijn. Bovenaan plaatst ze de Scandinavische
landen die over vrijwel universele verzekeringssystemen beschikken. Onderaan staan de VS en
Engeland waar de ouderenzorg aan het arbeidsverleden is gekoppeld. De wettelijke regelingen
zijn echter zowel in Scandinavië als ook in de VS
en Engeland problematisch, omdat ze een ongelijke arbeidsdeling gebaseerd op sekse bevestigen, evenals traditionele verwachtingen met betrekking tot de rol van de vrouw in de familie en
de maatschappij. Dit is één van de cruciale gebieden waar beslist iets moet veranderen.

oen. Dus paradoxaal genoeg: des te meer vrouwen zorgen voor anderen, des te minder zorg ze
er voor terug krijgen, omdat ze minder tijd aan
betaalde arbeid wijden dan mannen en de meeste sociale verzekeringen zijn gebaseerd op het
aantal jaren dat loonarbeid is verricht. Ook betaalde zorgverleners worden, zoals we hebben
gezien, geraakt door de devaluatie van de reproductiearbeid. Ze vormen een “onderklasse” die
nog steeds moet vechten om maatschappelijk als
arbeiders erkend te worden. Kortom, de devaluatie van de reproductiearbeid leidt er toe dat
vrouwen vrijwel overal de ouderdom tegemoet
zien met minder middelen dan mannen wat betreft ondersteuning door de familie, inkomen en
beschikbaar vermogen. Zo worden in de VS,
waar pensioenen en sociale voorzieningen gebaseerd zijn op het aantal arbeidsjaren, vrouwen
het zwaarst door ouderdoms-armoede getroffen,
juist doordat ze een groot deel van hun leven
hebben doorgebracht buiten de loonarbeid,
d.w.z. met activiteiten die niet als werk worden
gezien. Ze vormen het grootste deel van de populatie van verpleeghuizen voor lage inkomens,
de lagers van onze tijd.

Folbre pleit ook voor een herverdeling van middelen die gemeenschapsgeld ombuigen, van het
militair industriële complex en andere destructieve ondernemingen, naar de zorg voor ouderen.
Ze erkent dat dit “onrealistisch” mag lijken en
bijna een oproep tot revolutie. Maar ze staat er
op dat deze eis “op onze agenda” thuishoort.
Uiteindelijk staat de toekomst van iedere arbeider op het spel. Een maatschappij die de ogen
sluit voor het enorme leed dat zoveel mensen te
wachten staat als ze ouder worden, zoals nu in

Wetenschap en techniek kunnen dit probleem
niet oplossen. Wat nodig is, is een transformatie
van de maatschappelijke en op sekse gebaseerde
arbeidsdeling, maar vooral ook de erkenning van
de reproductiearbeid als arbeid, die degenen die
de arbeid verrichten recht geeft op een compensatie, zodat familieleden die zorg verlenen daar30

de VS, is een maatschappij die gedoemd is zichzelf te vernietigen.

tieven in het leven geroepen worden die in staat
zijn om de verschillende sociale subjecten die bij
de ouderenzorg betrokken zijn en momenteel in
een antagonistische verhouding tot elkaar staan
samen te brengen: zorgverleners, families van de
ouderen en in de eerste plaats de ouderen zelf.
Voorbeelden van zulke bondgenootschappen zijn
in de strijd om de ouderenzorg deels al zichtbaar, daar waar zorgverleners en patiënten, betaalde zorgverleners en de families van hun cliënten in toenemende mate samenkomen om zich
gezamenlijk tegen de overheid te keren, in het
bewustzijn dat het zowel de producerenden als
de reproducerenden zijn die de prijs moeten betalen als de reproductieverhoudingen antagonistisch worden. Tegelijkertijd is ook de
“vergemeenschappelijking” (commoning) van de
reproductie- en de zorgarbeid begonnen. In enkele Italiaanse steden worden al gemeenschappelijke leefvormen ontwikkeld die gebaseerd zijn
op “solidariteitsverdragen”. Drijvende kracht
daarbij zijn ouderen die noch op hun families
kunnen rekenen, noch zich zorgverleners kunnen
veroorloven en die dus hun inspanningen coördineren en hun middelen samenbrengen om institutionalisering in een verpleeghuis te vermijden.
In de VS worden “zorggemeenschappen” (communities of care) (45) opgericht door
jongere generaties politieke activisten die zich
ten doel stellen om de ervaring van ziekte, pijn
en verdriet en de “zorgarbeid” die ermee gepaard gaat te socialiseren en te collectiviseren.
In dit proces wordt tegelijkertijd een begin gemaakt met een herdefiniëring en terugvordering
van de begrippen ziekte, ouderdom en dood. Zulke initiatieven moeten uitgebreid worden. Ze
zijn van cruciale betekenis voor een reorganisatie van ons dagelijkse leven en de creatie van
maatschappelijke verhoudingen die niet op uitbuiting berusten. Want de fundamenten van de
nieuwe wereld worden niet “online” gelegd,
maar in de samenwerking die we kunnen ontwikkelen om de levens te veranderen van mensen in rolstoelen en in ziekenhuisbedden, die he-

Niets wijst er echter op dat het met deze blindheid snel gedaan is. Geconfronteerd met een uitdijende economische crisis kijken de beleidsmakers liever weg en ijveren ze overal voor bezuinigingen op de sociale uitgaven en wordt voor de
ouderdomsverzekeringen, de sociale verzekeringssystemen alsook de subsidiëring van de
zorgarbeid de geldkraan dicht gedraaid. Het dominante refrein is een obsessieve klaagzang dat
een meer vitaal en energieker ouder bevolkingsdeel, dat koppig doorgaat met leven, het door de
staat gefinancierde pensioenstelsel al onhoudbaar maakt. Mogelijk dacht Alan Greenspan aan
de miljoenen Amerikanen die vastbesloten zijn
om ouder dan 80 te worden, toen hij in zijn memoires bekende dat hij was geschrokken toen hij
zich realiseerde dat de regering Clinton wel degelijk een financieel overschot had gerealiseerd
(43)! Zelfs al vóór de crisis hebben politici jarenlang een generatie-oorlog in scene gezet door onophoudelijk te waarschuwen dat door de groei
van het aandeel 65-plussers het sociale verzekeringssysteem bankroet zou gaan en er zodoende
een zware hypotheek op de schouders van de
jongere generaties zou rusten. Te vrezen valt, nu
de crisis zich verdiept, dat de aanval op de
maatschappelijke ondersteuning en de zorg voor
ouderen zal worden geïntensiveerd, hetzij in de
vorm van hyperinflatie die de vaste inkomens
decimeert, of d.m.v. een gedeeltelijke privatisering van sociale zekerheidssystemen, of door de
pensioenleeftijd te verhogen. Zeker is dat niemand pleit voor meer overheidsgelden in de richting van de ouderenzorg (44).
Daarom is het dringend noodzakelijk dat bewegingen die zich voor sociale gerechtigheid inzetten, inclusief marxistische onderzoekers en activisten, op dit terrein interveniëren om te verhinderen dat de crisis door triage en ten koste van
de ouderen overwonnen wordt. Er moeten initia31

den ten dage de meest verborgen maar ook de
meest verbreide vorm van folter in onze samenleving belichamen.
7.

Noten:
1. Kotlikoff, Laurence J. en Scott Burns. (2004).
The Coming Generational Storm. What You Need
to Know About America's Economic Future. Cambridge (MASS): MIT Press.
2. Folbre, Nancy. (2006). "Nursebots to the Rescue? Immigration, Automation and Care." In
Globalizations, Vol. 3. No 3, 2006 (349-360). Hier
pag. 350.
3. Joyce, Kelly and Laura Mamo. (2006). "Greying
the Cyborg. New Directions in Feminist Analyses
of Aging, Science and Technology." In Calasanti
and Slevin red. (2006) 99-122. Joyce en Mamo
wijzen erop dat er momenteel een brede campagne gaande is, gedreven door de zoektocht naar
winst en een ideologie die de jeugd bevoorrecht,
die mikt op ouderen als consumenten en die hen
belooft om hun lichamen te “regenereren” en hun
veroudering te vertragen als ze gebruik maken
van de juiste farmaceutische producten en technologieën. In deze context wordt ouderdom bijna
een zonde, iets onfortuinlijks wat we ons zelf aandoen omdat we nalaten gebruik te maken van de
nieuwste verjongingsproducten.
4. Costa, Dora. L. (1998). The Evolution of Retirement. An American Economic History. 1880-1990.
Chicago: The University of Chicago Press.
5. OECD Health Project. (2005) Long Term Care
For Older People. OECD Publications; Benaria,
Lourdes. (2008). "The Crisis of Care, International Migration, and Public Policy." Feminist Economics, 14(3), July 2008, 1-21. Hier 2-3, 5.
6. Als voorbeeld noemt Benaria een in 1999 in Spanje aangenomen wet die de werkgever verplicht
hun personeel “verschillende vormen van tijdelijk
verlof te verlenen om de zorgarbeid te verlichten”. Een in 2006-2007 uitgevaardigde en uitgebreidere wet verplicht de werkgever “een deel van
de kosten te betalen die individuen en huishoudens spenderen aan zorgtaken”. Benaria, Crisis
(zie noot 5), blz. 5. In Schotland heeft de Community Care and Health Act van 2002 “kosteloze
persoonlijke zorg voor ouderen ingevoerd” en ook
de zorgverleners nieuw gedefinieerd als
“medewerkers die natuurlijke hulp ontvangen,
i.t.t. consumenten … die verplicht zijn voor diensten te betalen.” Fiona Carmichael, Claire Hulme,
Sally Sheppard en Gemma Connell. Work-Life
Imbalance. Informal Care and Paid Employment
in the UK, in: Feminist Economics, jg. 14 (2008).

8.

9.
10.

11.
12.

13.

32

H.2. Blz. 3-35, hier 7. In Engeland en Wales,
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Meer m.b.t. dit begrip is te vinden in de bundel In
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45. De opbouw van “zorggemeenschappen” is het project van verschillende anarchistische Do It Yourselfcollectieven aan de oost- en westkust van de VS, die
daarin de eerste voorwaarde voor de opbouw van
“zelfreproducerende” bewegingen zien. Als voorbeeld dient daarbij het solidariteitswerk dat Act Up
in de jaren ‟80 in reactie op de uitbreiding van AIDS
in de homo-scene georganiseerd heeft en die tegen
alle verwachtingen in een aanzienlijke bijdrage aan
de groei van deze beweging geleverd heeft. Meer
m.b.t. het project van de “zorggemeenschappen” is
te vinden op verschillende websites zoals van het
Dicentra Collective uit Portland, Oregon en in tijdschriften die zich met het thema bezighouden. Zie
bijv. het eerder aangehaalde artikel in Rolling
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Eerder gepubliceerd in het Duits in: Über Marx hinaus;
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Marxismus; Berlijn/Hamburg 2009. We danken Silvia
Federici voor het ter beschikking stellen van het Engelse
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Geschiedenis wordt niet alleen geschreven vanuit hedendaagse
perspectieven, deze wordt ook geschreven vanuit heersende
perspectieven. In de politiek in Nederland zien we laatste jaren een toenemende belangstelling voor het idee van een nationale identiteit, en zo waar, en nota bene geïnitieerd door de
vroegere voorman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen, werd niet lang geleden besloten tot de
oprichting van een Nationaal Historisch Museum. Deze lijkt ondertussen door de achterdeur van voormalig Paleis Soestdijk naar de mestvaalt van diezelfde geschiedenis te worden verwezen. Laat verder
niet onverlet dat in het politieke debat de idee van een Nederlandse identiteit en de vanzelfsprekendheid van wat Nederland nu is, stevig in de stijgers is gezet. Daarmee wordt „de‟ geschiedenis gedegradeerd tot een soort prehistorie van het bestaande, alsof het bestaande de logische, noodzakelijke en enige uitkomst is van de geschiedenis. Niets is echter minder waar. Identiteiten zijn wankele constructies,
die bepaald worden door de relaties die mensen met anderen hebben en van de manieren waarop zij in
die relaties betekenis geven aan omgeving, anderen, elkaar en zichzelf. En wat Nederland nu is, is de
onzekere uitkomst van relaties en conflicten. Zo was de 18de eeuw een tijdvak waarin patriotten en revolutionairen in opstand kwamen tegen wat zij noemden de „Oranjetirannie‟ en korte metten maakten
met hun heerschappij.

Zij-ingang
(3)

`Te wapen, edele patriotten, te wapen! Laat overal weerklinken deze vrijheidskreet, die de tirannen van ontzetting doet verstijven´
Onder de leus „gelijkheid, vrijheid en broederschap‟ ontstonden op tal van plaatsen Revolutionaire Comités, welke regenten afzetten en vormen van directe democratie praktiseerden. Hoewel tegen het einde van de 18de eeuw de revolutionaire beweging verzwakt raakte, en velen hun toevlucht zochten tot
Frankrijk, geeft het voorbeeld dat de hedendaagse vanzelfsprekendheid van de monarchie het resultaat
is geweest van een lange strijd waarvan de uitkomst lang onzeker leek. En garanties uit het verleden
geven geen garanties voor de toekomst. Gelukkig maar! De toekomst is open, hoewel we die niet maken
in de omstandigheden van onze keuze, om Marx te parafraseren.
In “De vlegeljaren van het vroege radicaal-socialisme in Hengelo 1890-1920” verhaalt Ron Blom van
de sociale strijd in één van de knooppunten van de textielindustrie in Nederland. Hij laat in zijn bijdrage niet alleen zien hoe arbeiders zich organiseerden en verzetten tegen hun onderwerping aan het kapitaal, gebaseerd op een scheiding van de arbeid van productiemiddelen, maar tevens poogden alternatieven te organiseren. Deze hadden onder meer de vorm van coöperaties, als weerslag van gemeenschappelijkheid en solidariteit. Volgens de anarchist Kropotkin konden vormen van wederzijdse hulp, de onderlinge solidariteit, niet alleen de macht van het kapitaal beperken, maar tevens de basis leggen voor een
rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen. Dit wordt wel de prefiguratie strategie genoemd (zie
bijvoorbeeld ook het werk van John Holloway, van wie in dit nummer ook een artikel is opgenomen).
Saskia Poldervaart omschrift prefiguratieve politiek als:
“[De] oudste vorm/strategie van sociale bewegingen. Hierbij gaat het om organisatie van onderaf, gebaseerd op het idee dat individuen die ontevreden zijn met de bestaande manier van leven,
zichzelf en hun omgeving kunnen veranderen door hun idealen in het dagelijks leven vorm te
geven. Zij negeren daarbij de bestaande machtsstructuren en/of de staat. Het gaat in deze strategie om zelfvertrouwen, zelfrespect en om een reorganisatie van het dagelijks leven.”
De bijdrage van Ron Blom brengt ook een ander aspect van sociale strijd duidelijk voor het voetlicht:
de radicalen van toen verbonden de strijd tegen kapitaal met die tegen het militarisme, het konings35

huis, het instituut kerk, vrouwenrechten, geboortebeperking en zelfs vegetarisme. Dit vormt tevens
een belangrijk thema in de post-marxistische literatuur (zie bijvoorbeeld Laclau en Mouffe), waarin
socialistische strategie wordt besproken in termen van het politiek verbinden van uiteenlopende emancipatoire strijdterreinen. Immers: “Arbeiders hebben niet enkel een leven op de werkplek, ze hebben ook een
sociaal leven, een gezinsleven, een politiek leven, ze hebben ervaringen buiten het domein van de arbeid” (Henri Lefebvre, 1988).
Een ander, in onze ogen heel belangrijk aspect dat in het stuk van Ron naar voren komt, is dat van de
waardigheid, het gevoel van eigenwaarde, het besef van rechtvaardigheid, de drang tot zelfstandigheid.
Een bewustzijn overgeleverd uit een pre-kapitalistisch boerenverleden. Ook in de ogen van de al eerder
genoemde John Holloway is eigenwaarde (dignity) een cruciaal concept, omdat het datgene dat wordt
onderdrukt op een positieve wijze articuleert. Het drukt uit waarvóór we vechten. Tegen de vernedering, de marginalisering en de ontmenselijking zegt het: “Hier zijn we! Wij zijn mensen en we strijden
voor een menselijkheid en een eigenwaarde die ons wordt ontzegd. Eigenwaarde = het revolutionaire
subject, zegt Holloway. Het vormt er de kern van. Hoe belangrijk een gevoel van eigenwaarde en een
besef van rechtvaardigheid is, konden we onlangs nog zien tijdens de rellen in Londen. Uit woede verbonden met een gevoel van eigenwaarde en een besef van rechtvaardigheid kan hoop groeien. Woede
kan creatief zijn. Woede, eigenwaarde en besef van rechtvaardigheid kunnen bruggen vormen. Maar
woede die niet met zulke waarden verbonden is kan uitgroeien tot blinde razernij en kan alleen maar
destructief zijn, nihilistisch, no alternative, no future… Om de woorden van Slavoj Zizek, te lenen: het
drukt weliswaar een authentieke woede uit, maar ook een woede die niet in staat is zich om te vormen
in een positief program voor sociale en politieke verandering. Het drukt een geest van opstandigheid
uit, maar dan zonder revolutie. De mensen, de bewegingen, wij moeten gaan inzien dat we de veranderingen die we willen zien ook zelf zullen moeten ZIJN. Omdat niemand anders het voor ons zal doen.
(Zizek – “Shoplifters of the world unite”, met een knipoog naar The Smiths).
Ten slotte roept het stuk ook wat vragen op. De term „vlegeljaren‟ suggereert ook een soort volwassenwording, maar in welke richting? Van spontane woede tot gedisciplineerd en georganiseerd? Van antielectoraal anarchisme tot partijvorming? Het kapitalisme van binnenuit uithollen d.m.v. proletarische
coöperatie of het veroveren van de politieke macht? In wezen verhaalt het stuk over het volwassen
worden, het rijpen van een schisma (binnen of buiten de electorale arena) dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Verder vragen we ons af: waarom Hengelo? Wat was er zo bijzonder aan Hengelo
voor een schets van de vlegeljaren? Stond de lokale ontwikkeling model of liep die juist achter of voor
op landelijke ontwikkelingen? En in hoeverre waren ontwikkelingen net over de grens misschien wel
veel belangrijker voor de mensen in Hengelo? Denk bijv. aan de ervaringen van seizoenarbeiders in
Duitsland.
Het zijn vragen die echter niets afdoen aan het belang en de leesbaarheid van het stuk. Het is met veel
empathie en heel beeldend geschreven. Het legt een vergeten en verborgen geschiedenis bloot en het
helpt ons, mét de vragen die het oproept en de voorbeelden die het laat zien, met het “verleden tegen
het heden te denken”.
De bijdrage van Ron Blom laat zien dat geschiedenis niet moet gaan om het verklaren van Nederland
als unieke identiteit, zoals centraal stond in het Nederlands Nationaal Museum. Dat wat als Nederland
wordt aangeduid, is niets anders dan een arena van conflict en strijd. Om die reden zouden socialisten
niet moeten pleiten voor een Nationaal Historisch Museum, maar, als zij al een museum willen, één
over sociale strijd. Maar meer nog dan een museum, is er een dringende behoefte om aan geschiedschrijving te doen over die strijd, want in de heersende geschiedenis zal die amper aan bod komen.
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~
Ron Blom
Met de opkomst van de industrialisatie in vooral
de textielnijverheid verschenen tevens de economische en politieke organisaties van de socialistische arbeidersbeweging. Oude wijzen van wonen en werken verdwenen. Na verloop van tijd
namen de eerste arbeiders initiatieven om aan de
situatie van rechteloosheid en armoede een einde
te maken. Daarnaast groeide de roep om meer
zeggenschap in de vorm van bijvoorbeeld het
algemeen kiesrecht. Deze plaatselijke initiatieven vonden aansluiting bij landelijke en internationale ontwikkelingen. In dit artikel zal ik tegen de achtergrond van de economische, sociale
en politieke omstandigheden in Hengelo een
beeld schetsen van de vroege plaatselijke socialistische arbeidersbeweging in de periode 18901920. Ik concentreer me hierbij op de kopstukken en stromingen op de linkerflank van de sociaal-democratie.

stond een loonarbeidersklasse, vooral gehuisvest
in de provinciesteden, die op zichzelf was aangewezen. Een deel van de fabrieksarbeiders was
afkomstig uit de gezinnen van de boerenwevers.
De ouderen bleven veelal thuiswevers. In het
collectieve arbeidersbewustzijn leefde het boerenverleden voort. Dit bepaalde de normen
waaraan de industriële arbeidsverhoudingen gemeten werden. Gevoel van eigenwaarde, drang
tot zelfstandigheid, besef van rechtvaardigheid
waren normen die sterk door het eigenmachtige
werkgeversoptreden werden aangetast, maar wel
maatgevend bleven (2).
Vanaf 1890 tot in de jaren twintig van de vorige
eeuw maakten de Twentse werkgevers vaste afspraken over keihard optreden bij arbeidsonrust. Iedere staking, hoe klein of gerechtvaardigd ook, zou worden beantwoord met een uitsluiting van alle arbeiders, in alle fabrieken. Ook
elders in het land gebeurde dit wel, maar in
Twente kwam het tot een vast systeem als gevolg van een tweetal omstandigheden. De ondernemers waren al enkele decennia heer en meester
over de hele streek. Daarnaast was het voor de
arbeiders nauwelijks mogelijk om uit te wijken
naar ander werk (3). Een uitzondering daarop
vormde het zoeken van werk over de grens in
steden als Bocholt en Nordhorn in het Duitse
Münsterland (4).

HET TWENTSE STELSEL
Halverwege de negentiende eeuw werden het
kaarden en spinnen gemechaniseerd. Na 1860
kwam ook de ontwikkeling van het weven in een
stroomversnelling. De Twentse thuisweverij
werd overvleugeld door de machinale productie
in weeffabrieken en de stoommachine begon aan
zijn triomftocht. De sociale verhoudingen veranderden ingrijpend (1). De industrialisatie vond
echter plaats op kosten van de loonarbeiders en
loonarbeidsters. Van het aantal volwassenen
werkzaam in de textielindustrie was ongeveer
een derde vrouw. Met de snelle mechanisatie
nam hun aantal toe, want het thuisweven in de
boerengezinnen verloor aan betekenis. Er ont-

Zoals we verderop zullen zien hadden de ondernemers en het establishment de beschikking
over vele middelen om de vroege socialistische
beweging en haar vertegenwoordigers tegen te
werken.
37

portier bij de Nederlandsche Katoenspinnerij in
Hengelo (6). Voor zijn directeur R.A. de Monchy had hij aanvankelijk veel sympathie. Deze
'heeft zijn werklieden lief en dezen hem'. Ook
over de fabrikant D.W. Stork was hij toen nog
zeer te spreken.
In 1880 las hij De Werkmansbode, het blad van
het Algemeen Nederlandsch WerkliedenVerbond (ANWV). Van deze gematigde liberaalprogressieve eerste vakcentrale was hij
'verspreid lid'. In het blad schreef hij in 1880 enkele artikelen, ondertekend met 'een werkman
der fabriek' (7), en zag hij een oproep van F. Domela Nieuwenhuis om een aantal vragen te beantwoorden betreffende de toestand der arbeidersklasse (8). In een reeks brieven die hij in december 1880 aan Domela Nieuwenhuis schreef
deed hij dit uitvoerig (9). De antwoorden van
Domela radicaliseerden zijn opvattingen en namen zijn weerzin tegen de volgens hem ruwe manieren van de Sociaal-Democratische Bond
(SDB) weg.
Gerrit Bennink,. Foto: Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis (IISG)

VAN ANWV NAAR SDB

‘ROOIE BENNINK’

In 1882 stuurde De Monchy hem naar Amsterdam om een cursus handenarbeid te volgen zodat hij daarin aan de kinderen op de spinnerij les
kon geven. Hier maakte hij eindelijk kennis met
Domela Nieuwenhuis in levenden lijve (10). Na
zijn terugkeer in Hengelo hield hij enkele drukbezochte openbare vergaderingen, waarin hij
zijn nieuwe socialistische opvattingen enthousiast uiteenzette. Bennink stuurde een telegram
naar het ANWV-congres (Pinksteren 1882) met
de opwekking 'flinke besluiten' te nemen. Toen
dit niet gebeurde koos hij voor de SDB en vanaf
9 september 1882 verschenen in Recht voor Allen zijn 'Brieven uit Twenthe'.

Gerrit Bennink was de man die voor het eerst
het socialisme in Twente propageerde en lange
tijd de belangrijkste voorman was. „Hij was in
Twenthe, den industrieelen hoek bij uitnemendheid, de eerste man die in de bazuin blies voor de
slapenden te doen ontwaken‟, aldus Ferdinand
Domela Nieuwenhuis (5). Bennink was ook wel
bekend onder zijn bijnamen „Rooie Bennink‟ en
„Pokkel Bennink‟. Hij is geboren te AmbtAlmelo op 28 januari 1858 en zou overlijden te
Hengelo op 14 januari 1927. Hij was de zoon
van J(oh)annes Bennink, akkerbouwman en
huiswever, en Johanna Geerdink. Op 11 november 1886 trad hij in het huwelijk met Gezina ter
Weer, dienstbode, met wie hij vier dochters en
een zoon kreeg.

De Monchy nam dit niet en ontsloeg de
'onruststoker' (11). Het nummer van Recht voor
Allen van 3 maart 1883 meldde zijn ontslag en
stelde een strijdpenning voor hem in (12). In
Twente kon hij geen werk meer vinden maar
door bemiddeling van Domela Nieuwenhuis en
de sociaal betrokken ondernemer J.C. van Marken kon hij in Delft op de Gistfabriek een baan
als timmerman krijgen (13). Bennink is Van
Marken hiervoor altijd dankbaar gebleven en
heeft 'nooit kwaad over hem kunnen horen en
hij heeft hem altijd verdedigd', aldus de bekende

Aanvankelijk vond Bennink werk als textielarbeider (spinner), maar in 1872 brak er in de fabriek waar hij werkte bij het opsteken van het
gas brand uit. Toen de brand de derde verdieping bereikt had sprong Bennink met drie medearbeiders van de vierde verdieping naar beneden. Bennink liep hierbij zodanig rugletsel op
dat hij zijn werk niet meer kon doen. Hij werd
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sociaal-democraat Willem Vliegen. Hij kwam bij
Van Marken thuis en voerde lange gesprekken
met hem.

hierdoor niet uit het veld slaan. Zes weken later
vond de bekende kiesrechtdemonstratie van
1885 plaats in De Haag. Voor het eerst nam
Twente deel aan deze landelijke betoging:
„Mantel van Hengeloo en Goorhuis van Enschede waren de vertegenwoordigers der arbeiders.
Zondagsmorgens, terwijl de meerderheid der inwoners nog dommelde, werd Mantel, door een
vijftigtal arbeiders, het Kiesrechtlied van Van
Raay zingende, vergezeld naar het station. Het
prikkelende lied: „Rijke eerste Kamerheeren,
Woekeraars, dieven eerste klas‟, klonk door
Hengeloo‟s stille straten. Dit totale vergeten van
hun slavennatuur zou gewroken worden door
onze brave parvenu‟s. Goorhuis te Enschede,
Zijlstra en Zenderink te Hengeloo werden ontslagen. Werd Goorhuis bij zijn terugkomst uit
Den Haag door een groote menigte arbeiders
opgewacht en zingende de stad binnengetrokken, anders verging het Mantel die eveneens
door een groote massa opgewacht werd, doch
met minder goede bedoelingen. Het kwam niet
tot handtastelijkheden, niettegenstaande de heeren en hun trouwe onderdanen, bijgestaan door
de guurste typen uit de kleine burgers, hun best
hadden gedaan.‟ (19)

In socialistische kring golden zijn hervormingen
vaak als 'lapwerk'. Frank van der Goes, die Van
Marken tijdens diens leven veelvuldig aanviel,
bestempelde diens levenswerk bij zijn overlijden
als een 'levensleugen' (14).
Weldoener Van Marken gaf de volgende beschrijving van Bennink: 'Een man van ongeveer
30 jaar, klein en misvormd van gestalte, maar
met een levendig oog en fijne gelaatstrekken,
terwijl de golvende lokken tot bijna op de breede
schouders reiken. Hartstochtelijk en dweepziek
van natuur, begaafd met een meer dan gewonen
aanleg, is reeds in de jongelingsjaren zijn oog
geopend en zijn hart ontvlamd voor de nooden
van het Twentsche fabrieksvolk' (15).
Het werken in de fabriek lag Bennink niet en
Van Marken stelde hem in staat een opleiding
voor horlogemaker te volgen. Tot juli 1885 bleef
hij in Delft, in januari 1886 vestigde hij zich als
horlogemaker in Hengelo en in november 1886
trouwde hij (16). De socialistische arbeidersbeweging was in zijn afwezigheid door het ontslaan van de belangrijkste activisten zwaar getroffen. De enkele jaren eerder opgerichte Werkliedenvereniging „Excelsior‟ was waarschijnlijk
uit angst voor represailles (broodroof) niet openlijk socialistisch, maar hield in 1885 wel enkele
openbare vergaderingen, die goed werden bezocht (17).

De familie Mantel, woonachtig aan de Anninkweg 2, stond bij de autoriteiten bekend als een
radicaal-socialistische familie. Vader Mantel
verdiende na zijn ontslag zijn brood als manufacturier en zal dit gecombineerd hebben met
het uitventen van zijn politieke opvattingen.
Moeder Johanna ten Cate was actief op het gebied van vrouwenrechten, pacifisme en geboortenbeperking. Johanna en Gerhard hadden vier
zonen en twee dochters. De zoons Ferdinand
Karel Mantel en Georg Wilhelm waren kleermaker. Beiden figureerden als anarchist op de lijst
links-extremistische personen, die door de na de
het einde van de Eerste Wereldoorlog opgerichte
Centrale Inlichtingendienst werd bijgehouden.
Dochter Gezina gaf de socialistische boodschap
door aan haar toekomstige man Hendrik Meijer
(20).

GERHARD MANTEL
Naast Bennink was Gerhard Mantel een andere
belangrijke socialistische voorman. Mantel ontmoette Ferdinand Domela Nieuwenhuis in augustus 1885 op het Hengelose station. Hij nodigde de socialistische voorman uit om bij hem
thuis te komen eten. Deze weigerde echter het
voorgeschotelde te gebruiken. Mantel herinnerde
zich nog: „Dat was een teleurstelling voor ons;
we hadden nooit van vegetarisme wat gehoord
en zulke gasten op bezoek!‟ (18).

Bennink, Mantel en hun SDB stuitten regelmatig op tegenwerking door de autoriteiten. Toen
in 1890 voor de eerste maal de Dag van de Arbeid werd gevierd was dat een groot succes.
Honderden mensen namen deel aan de openbare
bijeenkomst. Bennink had de Officier van Justitie van te voren geïnformeerd over het voorne-

Zijn werkgever was op de hoogte van de komst
van Domela Nieuwenhuis. Nadat hij gesproken
had op een kiesrechtbijeenkomst in Hengelo
werd Mantel ontslagen. Maar Mantel liet zich
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Congres van de Nederlandse afdeling van de Internationaal Anti-Militaristische Vereniging (IAMV) in 1915. Aan weerszijden van de tafel: F. Domela Nieuwenhuis en christen-socialist N.J.C. Schermerhorn, die behoorden tot de oprichters
in 1904. Niet lang hierna was de organisatie betrokken bij het zogeheten Dienstweigermanifest, dat mede werd ondertekend door Hengeloërs zoals G. en F.K. Mantel, de koopman G.J. Meulenbelt, de meubelmaker en secretaris van de Vrije
Socialisten Vereniging Johan Heinrich Wichems, de kleermaker Johannes Jacob Wage en de schilder Cornelis van
Zelm. J. Giesen, Nieuwe geschiedenis. Het antimilitarisme van de daad in Nederland, Rotterdam [1923], p. 81-90.

men de rode vlag uit te hangen. Deze liet weten
het er niet mee eens te zijn, hoewel hij moest
toegeven dat hij daar geen juridische grond voor
had. Bennink was het oneens met deze willekeur
en ontrolde het rooddoek. De burgemeester
greep in en liet de vlag tijdens de toespraak van
de socialistische voorman verwijderen. De SDBafdeling besloot het niet tot een bloedige confrontatie te laten komen en verzette zich niet
(21). Ook in latere jaren bleek de 1-mei opkomst
altijd weer groot te zijn. Vanuit heel Twente
kwamen de socialisten en hun aanhangers naar
Hengelo om de Eerste Mei te vieren.

gelegen Boekelo. Binnen één jaar tijd waren er
twaalf aangesloten vakverenigingen.
Ter stimulering van de plaatselijke beweging
vond in Hengelo tijdens de kerstdagen van 1886
het SDB-congres plaats. Dit ging gepaard met
een openbare vergadering in café Ter Welle, die
Bennink voorzat. Als sprekers traden op Domela
Nieuwenhuis en de Amsterdamse socialist Jan
Anton Fortuyn (22). Omdat dit congres door
autoriteiten en logementhouders op alle mogelijke wijzen werd gedwarsboomd, verweet Bennink
de fabrikant D.W. Stork 'de meest geraffineerde
uitzuiger van zijn volk' te zijn. Omdat Stork
zichzelf niet zonder grond als een bijzonder sociale werkgever beschouwde, voelde hij zich zeer
gegriefd. Misschien nam Bennink juist Stork op
de korrel omdat deze niet aan het socialistische
vijandbeeld van de werkgever beantwoordde en
door zijn sociaal beleid de opmars van het socialisme in Hengelo inderdaad vertraagde. Stork
deed Bennink een proces aan. Dit vond op 8 mei
1887 plaats.

'DE MEEST GERAFFINEERDE
UITZUIGER VAN ZIJN VOLK'
Aanvankelijk bestond vanaf 1885 alleen in Enschede een kleine SDB-afdeling onder leiding
van Albert Exoo. Na zijn ontslag werkte Exoo
als broodverkoper. Bennink, die net als Exoo als
kleine zelfstandige minder kwetsbaar was, richtte in Hengelo in 1886 een SDB-afdeling op waarvan hij voorzitter werd. Daar ging een bezoek
van Ferdinand Domela Nieuwenhuis aan vooraf.
Door zaalafdrijving was men gedwongen uit te
wijken naar een bevriende kastelein in het nabij

Volgens de socialistisch chroniqueur Berend
Bymholt hield Bennink een rede 'die een aanklacht tegen de Storken bevatte zoo verplet40

terend dat zij, schuins tegenover Bennink gezeten om beurten rood, wit en geel werden.' (23)
Bennink werd veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf. Stork organiseerde voor zijn personeel een vergadering. Ruim tweehonderd van
hen gaven gehoor aan de oproep om deze bij te
wonen. Acht arbeiders bestreden de kritiek van
Bennink op Stork. Een honderdtal arbeiders
bracht na afloop Stork een serenade. Later trokken zij naar het huis van Bennink uiteraard niet
om hem een serenade te brengen. Daar aangekomen troffen zij een aantal arbeiders van wie er
zes bij Stork werkten, die klaarstonden om Bennink te verdedigen. Daarop droop de stoet af na
de nodige dreigementen geuit te hebben. De zes
Stork-arbeiders werden de volgende dag ontslagen. Erger voor Bennink was dat de fabrikanten
hun arbeiders verboden iets bij Bennink te kopen of te laten repareren (24).

Grondbezit (GGB). Dit was een beweging van
landbouwkolonies, verbruikscoöperaties en productieve associaties, die samen de beweging van
„binnenlandse kolonisatie‟ moesten vormen. De
arbeiders zouden zelf de productie ter hand moeten nemen om zo het kapitalisme van binnenuit
uit te hollen en de nieuwe maatschappij op te
bouwen (26).
Op 9 april 1888 beëindigden de socialistische
voormannen de staking nadat de fabrikanten
concessies hadden gedaan. Onder het zingen van
het Vrijheidslied gingen de arbeiders weer de fabriek in, maar vijf stakingsleiders, die bij Scholten werkten, bleven buiten de poort.
Op 11 maart 1889 reisde Bennink naar Den
Haag om de grote manifestatie voor de wettelijke beperking van vrouwen- en kinderarbeid bij
te wonen. Bennink maakte indruk met zijn optreden. Hij “nam op de tribune plaats naast een
kind, dat met hare handjes de zwarte banier van
Twente hield omkneld, waarop met witte letters
de eisch te lezen stond van afschaffing van vrouwen- en kinderexploitatie. Bennink had dit
meisje, dertien jaar oud, doch niet meer ontwikkeld dan een kind van zes, meegenomen „als een
levend protest tegen den langzamen kindermoord in het zoogenaamde Twentsche paradijs”,
aldus Bymholt (27).

Op 9 januari 1888 kwam het, nadat de grieven
zich hoog hadden opgestapeld, tot een woedeuitbarsting bij de fabrieken van de gebroeders
Scholten in Almelo. Arbeiders gooiden de ruiten
in bij de fabrikanten onder het zingen van spotliederen. De politie hakte er op in. Bennink
spoedde zich naar Almelo toen hij van de rellen
hoorde. Samen met Exoo keurde hij de vernielingen af. Zij slaagden erin de woede uitbarsting
om te zetten in een gedisciplineerde staking. Nadat er reeds eerder rellen en korte spontane stakingen waren geweest, vormde dit arbeidsconflict het begin van het georganiseerde Twentse
arbeidersverzet. Het stakingscomité vergaderde
bij Exoo thuis. De staking duurde drie maanden. Van Marken stond achter de stakers en
steunde de geldinzamelingen (25). De coöperatieve bakkerij uit Den Haag stuurde brood.

RECHT DOOR ZEE, ORGAAN GEWIJD
AAN DE BELANGEN VAN VERDRUKTEN
EN MISKENDEN (28)
Bennink stond aan de basis van de regionale radicaal-socialistische pers. In april 1891 zag het
Twentse blad Recht door Zee, orgaan gewijd aan
de belangen van verdrukten en miskenden het
licht. Het verscheen elke zaterdag en behoorde
tot dezelfde politieke familie als Recht voor Allen, het blad van Domela Nieuwenhuis. Het eerste nummer was helder over de doelstelling: „O,
waarde lezer, gij hebt toch zeker wel gehoord
van den grooten strijd onzer dagen, die gestreden wordt tusschen rijken en armen? Gij hebt
toch zeker wel gehoord dat dien strijd voor de
arbeiders bestaat in het eischen van een beteren
plaats aan de maaltijd des levens? Welnu, wij
eischen dit met hen, wij staan aan hun zijde
(29).‟

De coöperatiegedachte vond weerklank bij grote
delen van de Twentse arbeiders. Volgens Recht
door Zee was in 1891 minstens twee-derde van
de werknemers lid van een coöperatie. Toch was
het blad van mening dat dit de arbeiders niet
zou helpen. Dat ze niet behoorlijk konden leven
kwam niet omdat ze teveel moesten betalen voor
de levensmiddelen, maar omdat ze te weinig
loon kregen. Vraag en aanbod bepaalden het
loon; door de coöperatie werd het levensonderhoud van de arbeiders goedkoper, ten gevolge
waarvan het loon zou dalen. Een deel van de coöperaties zou aansluiting vinden bij de in 1901
opgerichte vereniging Gemeenschappelijk

Vanwege de tegenwerking door het establish41

ment zijn slechts enkele andere namen bekend
van de medewerkers. Uitsluiting door werkgevers en vervolging door politie en justitie vormden geen denkbeeldig gevaar. Naast Bennink
schreven ook de Enschedeërs Johan Pieterson,
Johan Tusveld en Bernard Lansink voor het
blad (30). Als redactie- en administratiebureel
fungeerde ‟t gebouw „Verlichtingsoord‟ aan de
Anninksweg nr. 59. Dit gebouw – in dezelfde
straat als waar de familie Mantel woonde - was
in 1888 door de SDB aangekocht in reactie op de
zogeheten zaalafdrijving. Het benodigde geld
was geleend door Domela Nieuwenhuis (31). Op
bevel van de burgemeester diende dit lokaal overigens wel naar buiten openslaande deuren te
hebben. In geval van ontruiming door de autoriteiten konden de deuren eenvoudig geopend
worden (32).

in de Twentse socialistische arbeidersbeweging.
Verder schreef hij toneelstukken als „De macht
van het geld‟, met een hoofdrol voor fabrikant
Gouddorst en „Het doel gemist‟ met burgemeester Haklust en priester Domper, waarin op sarcastische wijze werkgevers, de staat en de kerk
op de korrel werden genomen. Recht door Zee
nam consequent stelling tegen de vijf K‟s: Kapitaal, Kerk, Kazerne, Koning en Kroeg. Het stelling nemen tegen religie was ietwat problematisch, omdat een groot deel van de Twentse arbeiders wel degelijk open stond voor het christendom. Meermalen richtte de redactie zich dan
ook tot deze gelovige arbeiders. De socialisten
waren niet tegen de theorie van het christendom, maar wel tegen de praktijk van de Roomskatholieke en protestantse kerk die de kant kozen van de werkgevers.

Bennink trok zich na enkele maanden redacteurschap in oktober 1891 al weer terug. Hij was het
met bepaalde artikelen oneens. Johan Tusveld
zou van februari 1896 tot zijn dood in mei 1902
bijdrages leveren aan Recht door Zee. Deze welbespraakte autodidact speelde een leidende rol

Ook elders bestonden regionale radicaalsocialistische bladen en poogden de aanhangers
te komen tot meer samenwerking. Zo trachtte de
toenmalige Deventer arbeidersleider Harm Kolthek in 1905 om de vrij-socialistische beweging
te organiseren en op een „ander standpunt met
betrekking tot verkiezingen‟ te krijgen. In april
1905 werd de Federatie van Vrijheidlievende
Communisten opgericht met als blad De Vrije
Communist. Orgaan van de Landelijke Federatie van Vrijheidlievende Communisten. De redactie bestond uit Bernard Reyndorp, Izak Israël Samson, Johan Jacob Lodewijk, Adrianus
(„Janus‟) van Emmenes en Christiaan Cornelissen. Kolthek signaleerde al eerder een ontwikkeling richting meer organisatie, dit tot ongenoegen van Domela Nieuwenhuis. In Zeeland en
omgeving bestond het blad De Toekomst, in
Twente Recht door Zee en ook in de Zaanstreek
was sprake van meer samenwerking (33).
Na het overlijden van Tusveld in 1902 nam Bernard Lansink de redactie over. Onder zijn leiding voer Recht door Zee een steeds openlijker
anarchistische koers. Zijn politieke tegenvoeters
van de gematigde Sociaal-Democratische Arbei-

Recht door Zee verscheen tijdens de Eerste Wereldoorlog
met antimilitaristische agitatie. De redactie was in die
periode in Enschede gevestigd. Eigen collectie auteur.
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derspartij (SDAP) noemden hem gekscherend
„Tsaar Bernard I van Twenthe‟. Op haar hoogtepunt rond de eeuwwisseling kende het blad een
oplage van circa 1.000 exemplaren. Het blad
werd voortgezet als De Arbeider. Socialistisch
weekblad voor Gelderland en Overijssel.
NEO-MALTHUSIANISME, VRIJDENKEN
EN BOYCOT VAN VERKIEZINGEN
Een van de andere onderwerpen waar Bennink
zich in deze periode veel mee bezig hield, was
het neo-malthusianisme (34). Ook Johanna
Mantel was actief bij de Nieuw-Malthusiaanse
Bond (NMB). Deze NMB was in 1881 opgericht
met als ondertitel „Vereeniging tot bewuste regeling van het kindertal‟. Veel van de leden waren
eveneens actief bij de vrijdenkersvereniging De
Dageraad. Later kreeg de organisatie een meer
uitgebreide doelstelling en een andere naam: Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
(NVSH). Bekende artsen als dr. Aletta Jacobs
en dr. J. Rutgers waren hieraan verbonden.
Overigens waren ook later meerdere radicale socialisten en leden van de in 1918 opgerichte Socialistische Partij (SP) betrokken bij de regionale activiteiten van de NMB, zoals F. Meulenbelt
in Almelo en Albertus Arnoldus Knol in Enschede (35).

„Tsaar‟ Bernard Lansink sr. Collectie IISG.]

nemen aan verkiezingen was daar volgens hem
niet mee in strijd, want zo wierp hij Domela
Nieuwenhuis voor de voeten, deze had zelf altijd
het algemeen kiesrecht gepropageerd. De latere
wending van Domela Nieuwenhuis naar het anarchisme maakte Bennink niet mee. Zijn verering voor Domela bleef zo groot dat hij nog in
1916 een uitvoerige bijdrage leverde aan het gedenkboek bij diens zeventigste verjaardag (37).
Ook op een ander vlak evolueerden de opvattingen van Bennink. In 1894 ging hij als afgevaardigde van de Twentse vakverenigingen naar het
internationaal textielarbeiderscongres te Manchester. Hier raakte hij diep onder de indruk
van de kracht van de Engelse zusterorganisaties.
Na zijn terugkeer schreef hij een kleine brochure
over de Engelse textielbonden, waarin hij de
Twentse arbeiders aanraadde het Engelse voorbeeld te volgen. Ze moesten zich verenigen in
grote gedisciplineerde organisaties met een sterke centrale weerstandskas, omdat dit de enige
manier was om bij de Twentse textielbaronnen
verbetering van arbeidsvoorwaarden af te dwingen (38).

Op de SDB-congressen behoorde Bennink tot de
stroming die het deelnemen aan verkiezingen
niet afwees. Zo stond hij in 1891 kandidaat voor
de Volkspartij, maar toen werd nog geen enkele
kandidaat gekozen. Hij was aanwezig op de geheime vergadering die de Centrale Raad op 13
september te Utrecht belegde om over de verhouding tussen SDB en Volkspartij te overleggen. Buiten het bestuur waren slechts tien leden
uitgenodigd. Hieruit valt af te leiden dat Bennink een belangrijke plaats innam.
Tijdens de conferentie van kerst 1891 sloot hij
zich aan bij andere afgevaardigden, die hun ongenoegen uitten over het „persoonlijk twistgeschrijf‟ door Recht voor Allen. Zijn kritiek was
vooral dat de schreeuwerige en sensationele artikelen in het bondsorgaan resulteerden in gekibbel en hatelijkheden (36).

RADICALE SOCIALISTEN EN DE
GEMEENTERAAD
In 1894, bij de oprichting van de SDAP, bleef
Bennink lid van de SDB, en ook toen diens opvolger, de Socialistenbond (SB), in 1900 opging
in de SDAP sloot Bennink zich, net als de volksvertegenwoordiger Geert Lourens van der
Zwaag uit Gorredijk, niet aan bij de SDAP en
bleef partijloos. De SB in Hengelo werd waarschijnlijk begin 1898 opgeheven. Na die tijd

Op het SDB-congres van 1893 te Groningen
over het al of niet deelnemen aan verkiezingen
vroeg Bennink zich af wat nu eigenlijk onder
revolutionair optreden werd verstaan. Het deel43

noemde Recht voor Allen de organisatie niet
meer.

maakte van 1900 tot 1913 en van 1919 tot 1927
deel uit van de Gemeenteraad. Van 1919 tot
1923 was hij evenals Herman Voogdgeert, de
voorman van de SDAP, wethouder. Bennink
ontfermde zich over het onderwijs en was tevens
loco-burgemeester. Er waren uiteraard tussen
Voogdgeert en Bennink voortdurend wrijvingen
die afbreuk aan de zaak van het socialisme deden. De SDAP won langzaam maar zeker terrein
en veroverde in 1919 vijf zetels, maar Bennink
en zijn aanhangers bezetten er onder de naam
„Neutrale Arbeiderspartij‟ drie. In 1923 had
Bennink nog krap één zetel over. Van 1901 tot
1919 was Bennink ook lid van de Provinciale
Staten van Overijssel. Daar kwam hij, maar nu
op gelijke voet, D.W. Stork weer tegen die van
1893 tot 1903 lid was van hetzelfde college.

Enkele oud-leden richtten op 21 april van dat
jaar een nieuwe vereniging op, die zich ten doel
stelde propaganda voor het socialisme te bevorderen met alle beschikbare middelen, zonder de
leden te binden omtrent deelname aan verkiezingen (39). Deze organisatie bestond maar kort en
werd op 27 maart 1899 opgevolgd door de Vereniging van Vrije Socialisten (40). Deze anarchisten verwierpen elke politieke actie en dus
ook deelname aan verkiezingen. Wel ageerden ze
fel tegen militarisme. De algemene werkstaking
was hun voornaamste strijdmiddel.
In Hengelo telden de Vrije Socialisten hoogstens
enkele tientallen leden. Secretaris van de vereniging was Johan Heinrich Wichems (41). Regelmatig hielden de anarchisten meetings, maar die
waren in tegenstelling tot de groep in Enschede
weinig succesvol (42). Ook financieel ging het
niet goed met de vereniging. Begin 1903 moest
„Verlichtingsoord‟ verkocht worden aan een
Duitse textielfabriek (43). Vanaf 1903 was
Recht door Zee onder leiding van hoofdredacteur Bernard Lansink het officieuze orgaan van
de Vrije Socialisten. Vijftien jaar later zouden
sommige anarchistische activisten, zoals de zonen van de oude Bernard Lansink, alsnog een
keuze maken voor het gebruik van het middel
van verkiezingsdeelname, waarmee ze in de
voetsporen van Bennink traden.

DE LIBERTAIRE SOCIALISTEN VAN
DE OUDE SP
Een deel van de sociaal-anarchistische beweging
stond na het einde van de Eerste Wereldoorlog
niet langer afwijzend tegenover verkiezingsdeelname. Dit had alles te maken met de revolutionaire ontwikkelingen in Europa en de introductie van enkele sociale en politieke hervormingen.
Gedurende de tweede helft van de Eerste Wereldoorlog groeide de ontevredenheid onder de
arbeidersbevolking en onder de gemobiliseerde
militairen. Voedseltekorten, gebrekkige inkomsten en het langdurig van huis weg zijn konden
op steeds minder begrip rekenen. Tijdens de demobilisatie kwamen de Twentse afdelingen van
de onder radicaal-socialistische invloed staande
Bond van Gedemobiliseerden (BvG) in actie
voor hogere vergoedingen.

De rest van zijn leven bleef Bennink een partijloze socialist zonder zijn grote gezag in Twente
te verliezen. Misschien maakte dit laatste dat
Vliegen in eerste instantie niet gunstig over hem
oordeelde. De leider in directe zin was hij volgens hem nooit geweest. 'Noch als agitator, noch
als organisator wierp hij zich geheel in de beweging. Aan allen praktischen arbeid onttrok hij
zich steeds' (44). Vliegen zelf herzag in 1919 zijn
opvatting uit 1905 en schreef: 'in Hengelo, waar
G. Bennink de erkende leider was'.

Eind januari 1919 werd een Hengelose afdeling
van de BvG opgericht, nadat eers bij Bennink
thuis vergaderd was (45). Het bestuur werd geleid door de voorzitter Hendrik Jan Nijhuis
(Communistische Partij (CP) raadslid) (46). Op
een openbare vergadering in „Ons Huis‟ in Enschede op 30 januari, georganiseerd door de afdelingen Twente van CP en Socialistische Partij
(SP) viel een groep van een paar honderd militairen binnen. De soldaten hadden permissie gekregen om de vergadering in de war te sturen.
Tijdens de toespraken van J.W. Kruyt
(parlementslid voor de Bond van ChristenSocialisten, BvCS), Foeke Kamstra (SP) en David Wijnkoop (CP) probeerde een twintigtal

De eerste keer nog als lid van de Socialistenbond
en daarna als partijloos socialist stelde Bennink
zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij bleek genoeg invloed onder de arbeiders
te bezitten om in 1900 een raadszetel te veroveren. H. Schieman, de SDAP-kandidaat, kreeg
461 stemmen tegen Bennink 674. Bennink
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Secretariaat (NAS).
Het orgaan van de Nederlandse soldatenraden. Eigen collectie auteur.

Ook in Hengelo vonden partijactiviteiten plaats
(50). Onbekend is of dit daadwerkelijk leidde tot
een echte afdeling rond bijvoorbeeld de partijleden Egbert Jan Snuverink, Abraham Luijerink
en B.L. Oolbekking. De beide mannen en hun
vrouwen stonden geregistreerd als fabrieksarbeider. Zeer waarschijnlijk waren ze werkzaam in
de lokale textielindustrie. Bekend is dat Kolthek
sprak op een openbare bijeenkomst eind maart
1919.
Interessant is het wethouderschap van de
Twentse arbeidersvoorman Gerrit Bennink. Hij
weigerde een keuze te maken tussen SDB en
SDAP en zou als partijloze socialist in de raad
zitting nemen. In zekere zin was hij te vergelijken met Geert Lourens van der Zwaag. Maar
ook in dit geval was de SP niet in staat om de
onafhankelijke socialist tot haar rijen te laten
toetreden. Het opnemen van bestuursverantwoordelijkheid zal een niet gemakkelijk te nemen barrière hebben gevormd.
Limburgse militairen, „biggen‟ (rekruten) nog,
om enige malen tevergeefs het Wilhelmus te zingen. Na wat discussie over en weer vertrokken ze
met de revolutionair-socialistische SoldatenTribune in de hand (47).
Op tweede paasdag spraken organiseerden de
Plaatselijke Arbeids-Secretariaten in Twente en
de afdelingen Enschede, Hengelo, Almelo en
Delden van de BvG een provinciale meeting.
Deze werd voorafgegaan door een optocht met
muziek (48). Er waren bijna 800 betalende bezoekers op het terrein tussen Borne en Hengelo.
De optocht ondervond tegenwerking door de
autoriteiten. De gedemobiliseerden mochten niet
in uniform lopen en bovendien was het verboden
om borden met opschriften of vlaggen mee te
voeren. In Hengelo moesten de militairen in de
kazerne blijven en de verloven van die middag
werden ingetrokken (49).
De libertaire SP onder leiding van Harm Kolthek wist bij de verkiezingen van 1918 een
Tweede Kamerzetel te veroveren. Ze zette zich
af tegen het „stembussocialisme‟ van de SDAP
en het „rode militarisme‟ van het bolsjewisme.
Veel van de partijkaders waren actief in de radicale vakbondsfederatie Nationaal Arbeids-

Van de familie Mantel is eveneens bekend dat
diverse leden strijdbaar bleven tot ver in de jaren twintig. „G. Mantel‟ was actief bij de Internationaal Anti-Militaristische Vereniging
(IAMV), maar de plaatselijke afdeling leidde een
moeizaam bestaan. Zo was in 1924 de secretarisfunctie vacant (51).

Groep Bennink/ 781 stemmen
Neutrale Arbeiderspartij

3 zetels (G.
Bennink, de
wevers Barend
Jan Peze en
Jan Hendrik
Kippers)

CP

183 stemmen

1 zetel
(Hendrik Jan
Nijhuis)

SDAP

1267 stemmen

6 zetels

Verkiezingsuitslag raadsverkiezingen Hengelo 1919
Het Volk, 24-5-1919 en NRC, 23-5-1919
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Evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
Momenteel bereidt hij een biografie voor over de voortrekker
van de Tachtigers en sociaal-democraat Frank van der Goes.

Mantel ondertekende in 1927 het Dienstweigermanifest Mobiliseren. In 1933 fungeerde hij als
lokaal contactadres van het blad Naar de Vrijheid. Propagandablad ter verbreiding der Anarch. Gedachte. Dit blad was een uitgave van
het Landelijk Verbond van Sociaal-Anarchisten
in Nederland. Nummer veertien van de eerste
jaargang verscheen als een speciaal antipolitie
nummer met daarin vet gedrukt: „Misdadiger
dan iedere misdadiger zijn politie en justitie‟,
„De politie liegt‟ en „De politie en de S.D.A.P.
zijn beste maatjes. Beiden spelen een Judasrol‟.
Dat hun oude strijdmakker Bennink de positie
van wethouder bekleedde zal niet op hun instemming hebben kunnen rekenen.

Noten:
1

2

3

CONCLUSIE
4

De vlegeljaren van het Hengelose vroege radicaal-socialisme kenmerken zich door een gevoel
van eigenwaarde, drang tot zelfstandigheid en
besef van rechtvaardigheid van de hoofdrolspelers en de figuranten. Zij creëerden daarbij een
netwerk van organisaties en instellingen, zoals
SDB, coöperaties, Recht door Zee en vakorganisaties die in combinatie met familieverbanden
bescherming moesten bieden tegen eigenmachtig
optreden van de werkgevers. Op deze wijze verzetten zij zich tegen armoede en kwamen ze op
voor gelijkberechtiging. De hoofdrolspelers werden vaak door uitsluiting gedwongen om als
zelfstandige in hun bestaan te voorzien. De eis
en realisatie van het (gedeeltelijk) kiesrecht zouden resulteren in een schisma in de radicaalsocialistische beweging. Een deel zou zich als
anarchist buiten de arena van de verkiezingsstrijd blijven stellen. Een ander deel besloot al
dan niet in partijverband om wel te participeren. Het wethouderschap van Gerrit Bennink
springt hierbij het meest in het oog. De familie
Mantel bleef zich verzetten tegen integratie in
het burgerlijke kapitalistische systeem en radicaliseerde verder in de richting van het anarchisme.
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Zij-ingang (4)
Eind februari dit jaar werden in Hamburg 7 panden tegelijk gekraakt uit protest tegen de oprukkende
gentrificering. Het waren symbolische acties, want toen de politie arriveerde waren de bezetters gevlogen. Dat dat niet altijd het geval is kun je verderop lezen, maar eerst: Wat is dat nu eigenlijk, gentrificering?
Volgens de Van Dale is gentrificering “de sociale opwaardering van een woonwijk door vestiging van nieuwe bewoners uit een beter milieu.” Het wordt vaak in één adem genoemd met begrippen als “creatieve
economie”, “broedplaatsenbeleid” etc. Volgens critici staat het eerder voor sociale zuivering: het uit de
wijk jagen van armere mensen en het uit elkaar halen van bestaande bevolkingsgroepen teneinde oorspronkelijke arbeiderswijken te transformeren in een woonomgeving voor de middenklasse. Met gentry
worden in Engeland niet-aristocratische grondbezitters bedoeld. Vandaar: gentry-ficering.
Vroeger zouden we waarschijnlijk gesproken hebben over yuppificering of cityvorming. Wie weet
waarom de term gentrificering zo in zwang is geraakt, mag het zeggen. Vast staat dat ermee een stedelijk transformatie-proces wordt aangeduid dat de afgelopen twee decennia wereldwijd vorm heeft gekregen en dat samenhangt met veranderingen op het gebied van arbeid en productie, waarbij termen
als postfordisme, de-industrialisering, globalicering, global city en zelfs postindustrial city de revue passeren. Over deze veranderingen en de mate waarin ze samenhangen met de transformatie van de stedelijke ruimte, gaat het onderstaande artikel van Arndt Neumann.
Hydra wil blijvend de aandacht vestigen op de strijd om de stad, de strijd om de ruimte. In ons vorige
nummer stond de strijd in Gent centraal, eind jaren ‟70, begin jaren ‟80. In dit nummer richten we onze blik op het hedendaagse Hamburg. Nog niet zo lang geleden interviewde de krant Klasse! - ondogmatische krant voor linkse politiek van onderop – activisten tegen de gentrificering in Hamburg. Toeval? Waarschijnlijk niet. In Hamburg heeft de kritiek op de gentrificering de vorm van een beweging
aangenomen die op meerdere plekken in de stad van zich laten horen en niet alleen in woorden, maar
ook in daden. Zoals in het interview in Klasse! is te lezen, is die beweging met de succesvolle bezetting
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van het „Gängeviertel‟ ontstaan. In augustus 2009 werden daar door zo´n 200 mensen midden in de
Hamburgse binnenstad 12 historische panden gekraakt, die met afbraak werden bedreigd. De panden,
sommige meer dan 200 jaar oud, deels vervallen en dichtgetimmerd, hadden plaats moeten maken voor
een woon- en kantoorcomplex van 50 miljoen euro. Althans dat was de bedoeling van de gemeente
Hamburg en het Nederlandse vastgoedfonds Hanzevast, die daarover in september 2008 een ontwikkelingsovereenkomst hadden gesloten. Medio december trok Hanzevast zich terug als ontwikkelaar en
investeerder van het historische Gängeviertel in Hamburg. Het was een direct gevolg van de kraakactie, de discussie over de toekomst van het gebied en de rechtsgang die volgde.
De krakers, overigens niet alleen maar kunstenaars, maar ook met andere achtergronden variërend van
webdesigners, koks, meubelmakers en grafici tot en met maatschappelijk werkers, uitkeringstrekkers,
verplegers en leraren, waren zelf ook verrast door het succes van hun actie. Immers, sinds begin jaren
‟80 werden in Duitsland praktisch alle kraakacties binnen 24 uur door de politie beëindigd. Het succes
lag hem waarschijnlijk in de ondogmatische en onorthodoxe aanpak. De bezetting werd voorbereid en
uitgevoerd als een feestelijke opening van een kunst- en cultuurcentrum en als “openlucht-galerie”. Een
kraakactie als happening eigenlijk. Ook verbonden prominenten uit de Duitse cultuur-scene hun naam
met de actie. De bekende schilder en ex-bewoner van de roemruchte gekraakte Hafenstrasse, Daniel
Richter, werd als beschermheer naar voren geschoven. Enkele dagen later zou ook de bekende cineast
Fatih Akin zijn solidariteit met de bezetters betuigen. De eerste drie uren had de politie misschien nog
wel kunnen ontruimen, maar daarna was het hek letterlijk van de dam. Zeker 3000 mensen bezochten
de 12 panden en werden via rode lopers binnengeleid bij exposities, lezingen, performances, filmvoorstellingen, concerten en discussiefora. Naast een jong kunstminnend publiek waren er ook voormalige
buurtbewoners en buren gekomen, evenals gezinnen met kinderen en talloze bezoekers van over de
grenzen. De initiatiefnemers voor het “bezettings-feest” wisten dat ze alleen een kans maakten als ze
veel mensen aan zich konden binden. Om dat te bewerkstelligen werden vooraf kleine bijeenkomsten
georganiseerd waaruit uiteindelijk een groot ondersteuningsnetwerk zou ontstaan. Ook werden contacten gelegd met musea, archieven, stadsplanners etc. Daarbij werd van te voren niet alles verteld, hoewel men soms wel één en ander liet doorschemeren. Dat leidde zelfs bij contacten met mensen verbonden aan officiële instanties soms tot grijnzende gezichten. Omdat de initiatiefgroep uit zoveel verschillende mensen bestond, met zeer verschillende achtergronden en ervaringen en uit verschillende generaties, koste het veel moeite om iedereen aan boord te houden. Om dat allemaal bij elkaar te houden was
vrijwel onmogelijk en lukte ook niet. Mensen kwamen en gingen. Mensen haakten af, anderen sloten
zich weer aan. Opvallend daarbij was wel dat zich onder de afhakers mensen bevonden die je tot het
klassieke linkse milieu kunt rekenen, aldus een 28-jarige theatermaakster betrokken bij de bezetting.
Volgens haar was de actie in hun ogen niet anti-burgerlijk genoeg.
Feit is dat de bezetting op de sympathie van velen kon rekenen. Zelfs van het conservatieve Hamburger Abendblatt. Volgens één van de bezetters kan dat te maken hebben met het feit dat er toch iets veranderd is sinds de bankencrisis. Men stelt zich nu kritischer op t.a.v. speculatie, ook in de vastgoedsector: “Ik geloof dat de financiële crisis ook op een hele andere manier geholpen heeft. Sinds de crash spreekt
men heel anders over collectiviteit. Veel mensen die ons hebben bezocht vragen zich plotseling af wat er gebeurt
als de verzorgingsstaat in elkaar stort. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen, op een andere manier dan onze
hoop op de staat te blijven vestigen? Wat zeker ook mee zal spelen is dat de gevolgen van de oprukkende
gentrificering voor velen voelbaar en zichtbaar zijn. Er heerst grote woningnood in Hamburg terwijl er
1,2 miljoen m² kantoorruimte leeg staat. Betaalbare ateliers of oefenruimtes, d.w.z. onder de €450-, zijn
er in de binnenstad niet te vinden. Om van ruimte voor woongroepen maar te zwijgen. De binnenstad is
alleen maar gericht op consumptie, luxe, prestige en events. Kortom: de binnenstad als vitrine om het
merk “Hamburg” te promoten. Oude gebouwen en de publieke ruimte überhaupt moet plaatsmaken
voor glas, staal en beton. De financieel zwakkeren worden verdreven, huurwoningen worden in koopwoningen getransformeerd, de sociale woningbouw stagneert, is sinds 1993 zelfs gehalveerd en de huren
blijven stijgen.
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Het Gängeviertel is nog steeds bezet en maakt deel uit van het brede netwerk Recht auf Stadt waarin
zich een kleine 50 groepen hebben verenigd met namen als: Het regent kaviaar, Paardemarkt blijft,
LOMU – Local Organized Multitude, Nico‟s Farm – een woonproject voor ouders met gehandicapte
kinderen, Lux & Konsorten, Geen IKEA in Altona, Brakula en Apfelbaum braucht Wurzelraum. In de
wijk Sankt Pauli verzetten de bewoners zich tegen de geplande bouw van 80 luxe appartementen midden in een oude wijk. En zo zijn er nog tig andere initiatieven ontstaan.
De slogan Recht op de Stad komt rechtsreeks uit de koker van de Franse filosoof en socioloog Henri Lefebvre (1901 -1991). Hij formuleerde deze eis als toevoeging op andere eisen zoals: recht op onderwijs,
recht op een degelijke woning, recht op een inkomen en laten we het in vergetelheid geraakte recht op
luiheid niet vergeten. Het recht op de stad moet worden opgevat als een recht op een kwalitatief urbaan leven en de stad als ontmoetingsplek voor iedereen. Voor Lefebvre stonden de stad, de architectuur, de ruimte en het daarmee samenhangende dagelijkse leven centraal als het ging om fundamentele
veranderingen. De stedelijke sociale bewegingen die hij in de jaren ‟60 en ‟70 zag opkomen richtten zich
op de gehele ruimte en niet enkel op de werkvloer of arbeidsomstandigheden. In zijn ogen waren deze
bewegingen (waaronder toentertijd ook de Provo‟s, Kabouters en de krakers van de Nieuwmarkt) veel
gevarieerder en brachten ze niet zozeer een klassenbewustzijn voort, maar een bewustzijn van de gehele
maatschappij. Ze verbreden de actiemogelijkheden. Maatschappelijke veranderingen, de verandering
van het leven, kan volgens Lefebvre alleen maar plaatsvinden via de verandering van de leefomgeving,
de verandering van ruimte. Revoluties moeten een nieuwe ruimte creëren, zoals ook omwentelingen,
veroveringen en aanvallen op de maatschappij in heden en verleden samenhingen met een herdefinitie
van de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de Romeinse wegen, maar ook aan de herdefiniëring van de
ruimte door de opkomende bourgeoisie en industrie t/m de bouw van muren en wijken voor Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Wie de ruimte verandert, verandert de samenleving, schept
nieuwe sociale relaties, nieuwe feiten, en verandert de dingen fundamenteel.
In het onderstaande artikel van Arndt Neumann is het hem, net als Lefebvre, ook te doen om een verbreding van actiemogelijkheden en een vermenigvuldiging van strijdterreinen. Neumann doet dat door
juist weer veranderingen op het gebied van de arbeid onder de loep te nemen die volgens hem nauw samenhangen met de verandering van de stedelijke leefomgeving: “Elke vorm van arbeid is aan een bepaalde ruimte gebonden. In de mate waarin de arbeid verandert, veranderd ook de ruimte. In de mate waarin de
ruimte verandert, veranderd ook de arbeid.” Neumann bekritiseert het feit dat in de huidige bewegingen
die het recht op de stad opeisen, arbeid en uitbuiting nauwelijks een thema is. Terwijl er volgens hem
toch duidelijk een verband is te leggen tussen de zgn. opwaardering van de stad en de precarisering van
de arbeid. Juist omdat de arbeid van karakter is veranderd, moeten we die, in haar postfordistische,
precaire en verstrooide vorm, misschien meer dan voorheen in onze visie betrekken. Om zo tot een
nieuw en ander “bewustzijn van de gehele maatschappij” en de stad te komen.
Om bewustzijn, visie en vooral vooruitzien zal het moeten gaan willen we voorbij de huidige gestolde
tijd, muren en fundamenten kunnen denken en handelen. We moeten een nieuwe ruimte creëren. “Zo
zou de verbeeldingskracht weer op gang kunnen komen. Dat is dan de gunstige hypothese en het alternatief
voor het nihilisme. Een andere zie ik niet” (Henri Lefebvre – in de bundel “Morgen is het misschien zover”, Baarn 1973).
Aan verbeeldingskracht heeft het de mensen in het Gängeviertel in Hamburg niet ontbroken. Voor het
herdefiniëren van hun ruimte hebben ze nog dringend nodig: balken van 10x10 vanaf 3m lengte, een
luchtdrukcompressor met een capaciteit vanaf 24L, heel veel brandwerende deuren, steigeronderdelen,
brandtrappen, gipsplaat (brandwerend), Ytong-blokken, grote stalen pannen van 30L, computer- en
netwerktechneuten etc.
Zie: http://das-gaengeviertel.info/support.html of mail: info(at)das-gaengeviertel.info .
Het bouwen aan verandering is begonnen. Wat afgebroken had moeten worden wordt herschapen. In
Hamburg waart de Hydra rond!
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Arndt Neumann

Hamburg

Als men de discussie over gentrificering volgt,
dan lijkt de these van het einde van de arbeid bewaarheid te worden, in ieder geval in de oude
wijken grenzend aan de binnenstad. Wat centraal staat is de betaalbare woonruimte. Indien er
al sprake van is, komt arbeid in de debatten
slechts als een randverschijnsel voor. Zonder een
nadere beschouwing van de arbeid, zijn de transformaties van de binnensteden echter niet te begrijpen (1).

ten hoe nauw gentrificering en precaire arbeid
met elkaar samenhangen.
Elke vorm van arbeid is aan een bepaalde ruimte gebonden. In de mate waarin de arbeid verandert, veranderd ook de ruimte. In de mate waarin de ruimte verandert, veranderd ook de arbeid.
Wat dit voor de voorgeschiedenis van de huidige
tijd betekent, laat zich beter begrijpen als we de
fordistische en postfordistische ruimte exemplarisch tegenover elkaar stellen.

Arbeid speelt in de discussies over gentrificering
(2)geen rol. Deze eenzijdigheid staat in schril
contrast met de dagelijkse realiteit in de wijken.
Of je nu freelancer in een portiekwoning, serveerster of kelner in een café of kroeg, of handwerker in een achteraf werkplaats: de wijken
waar gentrificering plaatsvindt, worden door
een veelvoud aan werkplekken gekenmerkt.
Maar omdat het in de debatten over gentrificering meestal om wonen gaat, wordt uit het oog
verloren dat naast de industriearbeider en naast
kantoorpersoneel, er talloze nieuwe vormen van
arbeid zijn ontstaan. Net zoals de stedelijke
ruimte is ook de arbeid de afgelopen decennia
fundamenteel veranderd. Pas als men deze veranderingen in ogenschouw neemt, kan men vat-

VAN FORDISTISCHE NAAR
POSTFORDISTISCHE RUIMTE
Tot 1970 kan men ook in Hamburg industrialisering en urbanisering niet van elkaar scheiden.
De haven en de scheepswerven waren de motoren van de Hamburgse economie. Tegelijkertijd
groeide het aantal werknemers in het management van de grote ondernemingen. Industriearbeiders en kantoorpersoneel drukten hun stempel op de arbeidswereld. Daarbij kunnen vier
wezenlijke overlappingen tussen de fordistische
organisatie van de arbeid en de moderne stadsplanning worden onderscheiden: scheiding van
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functies; het statuut van de loonarbeid; planning en afwending van de stad.

waren industriële technologieën zoals de lopende
band of de mainframe. De werknemers hadden
zich maar aan te passen aan de starre hiërarchieën en het ritme van de machinerie. Sociale contacten die boven deze hiërarchische organisatiestructuur uitstegen, golden als potentiële stoorzenders. De pogingen van het management om
de fabrieken en de kantoren tot in de kleinste
details te plannen vond zijn equivalent in de
stadsplanning. Tegenover de chaotische stad
van de 19e eeuw werd “het plan van de stad”
gesteld. Of het nou ging om de weg van de woning naar het werk of van de woonkamer naar
de keuken: alles werd gepland en geordend. Alle
overvloedige ontmoetingen moesten vermeden
worden. Niet in de laatste plaats stelde de moderne stadsplanning zich daarom ten doel om de
sociale dichtheid van de stad te verminderen.

Zowel in de industrie alsook in de kantoren was
loonarbeid, en daarmee de scheiding van arbeid
en leven, het algemene model. Er waren vaste
arbeidstijden en prikklokken. De arbeid was aan
fabriekshallen en kantoorcomplexen gebonden
en ze werd duidelijk van de onbetaalde werkzaamheden in het huishouden, verricht door
vrouwen, gescheiden. Deze scheiding tussen arbeid en leven kwam ook in de moderne stadsplanning tot uiting. In het “Charter van Athene” (3), het centrale document van de moderne
stadsplanning, werden met het wonen, de arbeid, de recreatie en het verkeer, vier functies
van de stad vastgesteld. Deze zouden van elkaar
gescheiden en aan verschillende stadsdelen toegewezen moeten worden. Uitgaande van deze
scheiding van functies was loonarbeid tot in de
jaren ‟70 vooral in bepaalde stadswijken geconcentreerd. In de City en in de City Nord werkte
het kantoorpersoneel, in de haven en in de
scheepswerven de industriearbeiders. Tegelijkertijd werden forensensteden (Trabantenstädte) gebouwd die alleen met het oog op het wonen en
dus op de huishoudelijke arbeid waren ingericht.
Loonarbeid was na de oorlog doorgaans met een
sociale basisverzekering verbonden. Ziekenfonds, pensioenfonds en werkloosheidsverzekering golden als norm. Dit statuut van de loonarbeid was niet tot het domein van de arbeid beperkt, maar was ook bepalend voor de woningbouw. De “woning voor het bestaansminimum”
was één van de centrale thema‟s van de moderne
stadsplanning en architectuur. Alleen al in de
jaren ‟60 en ‟70 verrezen in Hamburg en in de
forensensteden tienduizenden woningen in moderne Plattenbau. Zoals de andere sociale vangnetten, was de sociale woningbouw vooral een
verworvenheid van de arbeidersbeweging.

Vooral na 1945 werd de stadsontwikkeling gekenmerkt door een trek naar buiten. Fabrieken
en kantoorgebouwen werden naar de rand van
de stad verplaatst. In de forensensteden verrees
nieuwe sociale woningbouw. Gezinnen uit de
middenklasse trokken naar de voorsteden; de
agglomeratie ontstond (in het duits: spekgordel).
En omdat economische ontwikkeling en bouwactiviteiten op de randen waren gericht, raakten
de oude wijken rondom de binnenstad in verval.
Ze stonden voor alles wat door de moderne
stadsplanning werd veracht: voor de ontbrekende scheiding tussen wonen en werken, voor
slecht onderhouden en geoutilleerde woningen,
voor een chaotische zooi. Ze golden als restanten
van voorbije tijden die snel gesloopt zouden
worden.
Deze, door een scheiding van functies, statuut
van de loonarbeid, planning en afwending van
de binnenstad gekenmerkte fordistische ruimte,
is sinds 1970 in een crisis terechtgekomen. Met
de neergang van de scheepsbouw en de invoering
van de containers is het aantal mensen werkzaam in de scheepswerven en in de haven duide-

Centralisering en planning bepaalden tot in de
jaren ‟70 de organisatie van de arbeid. Bepalend
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lijk afgenomen. Tegelijkertijd hebben nieuwe
bedrijfstakken aan betekenis gewonnen. Dit
wordt o.a. zichtbaar in de discussie over de creatieve economie. Tegen deze achtergrond hebben
zich in de laatste jaren de contouren van een
postfordistische ruimte ontwikkeld. Dit kan opnieuw aan de hand van vier karakteristieken
worden verduidelijkt: het oplossen van de scheiding tussen arbeid en leven, precariteit, netwerken en terugkeer in de stad.

is, maar aan economische betekenis wint: van
zorgarbeid tot wellness en yoga. Het opheffen
van deze grenzen zet zich ook voort in de stadsplanning. Van scheiding van functies is geen
sprake meer. In tegendeel. De tot de binnenstad
behorende oude wijken, die van oudsher door
kleinschaligheid en de mix van werk en wonen
gekenmerkt waren, gelden niet meer als de restanten van het verleden, maar als modellen voor
de toekomst.

PRECARITEIT EN OPWAARDERING VAN
DE STAD GAAN HAND IN HAND

Loonarbeid en sociale zekerheid zijn vandaag de
dag al lang niet meer de norm. De plaats van het
statuut van de loonarbeid is ingenomen door de
precariteit. Ook dat vertaald zich in de stadsplanning. De stad heeft zich grotendeels uit de
sociale woningbouw teruggetrokken. Woningen
en huizen worden geprivatiseerd. Terwijl de stad
zich op representatieve gebouwen zoals bijvoorbeeld de Hamburgse Elbphilharmonie concentreert, ligt de woningbouw opnieuw in handen
van private woningbouwcorporaties.

Tegenwoordig heeft arbeid de grenzen van de
grote kantoren en de fabrieken achter zich gelaten en breidt het zich over de hele stad uit. Het
duidelijkst is dat te zien bij freelancers en andere
zelfstandigen voor wie er geen vaste werkplekken meer zijn en die vaak ook van huis uit werken. En het is te zien bij de affectieve arbeid, die
niet meer tot de huishoudelijke arbeid beperkt

Het prestigeproject Die Elbphilharmonie
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Vandaag de dag, i.t.t. de tijd voor 1970, zijn
centralisering en planning niet meer identiek aan
efficiëntie. Hun plaats is ingenomen door
outsourcing aan toeleveranciers of freelancers
alsook kortdurende projectarbeid. De basis van
de hedendaagse organisatie van de arbeid wordt
gevormd door computers en het internet. Daarmee is de economische betekenis van de sociale
verhoudingen fundamenteel veranderd. Netwerk
-ondernemingen berusten op talrijke contacten
en een zo groot mogelijke sociale dichtheid. Deze
afkeer van planning en centralisatie is kenmerkend voor de huidige stadsplanning. Ook hier
springen hedendaagse architectuur en tijdelijk
gebruik (“zwischennützung”) in het oog. Belangrijker is echter dat sociale dichtheid tegenwoordig anders gewaardeerd wordt. Waar het
leven op straat en in kroegen voor de pleitbezorgers van de sociale woningbouw ooit als immoreel werd gezien, zijn levendige straten vandaag
de dag een belangrijk verkoopargument voor
onroerend goed makelaars.

Feest in het Gängeviertel

STUDENTEN EN KUNSTENAARS ZIJN
HET PROBLEEM NIET
Pas als men de transformatie van de arbeidswereld in ogenschouw neemt, kan men begrijpen
waarom de oude wijken in de binnenstad in het
centrum van de economische ontwikkeling zijn
komen te staan. Tegelijkertijd maakt dit perspectief een andere blik op de huidige conflicten
mogelijk. Dit kan met twee belangrijke begrippen verduidelijkt worden die tot dusver het debat over de gentrificering bepalen: opwaardering
en verdringing. Het begrip “opwaardering “ beschrijft het proces dat aan de “verdringing” van
de armere bewoners van een wijk voorafgaat.
Kunstenaars en studenten nemen hun intrek in
een goedkope wijk. Door de nieuwe levensstijlen
verandert het imago van de wijk, onroerend
goed fondsen worden alert en beginnen oude huizen te saneren en weer koopwoningen te bouwen. Wie spreekt over opwaardering, spreekt
ook altijd over een soort pact tussen kunstenaars, studenten en vastgoed speculanten. Vandaar ook het schuldcomplex van de bohemien.
Maar er is ook een ander perspectief mogelijk.
Mits men arbeid en uitbuiting in ogenschouw
neemt. De waarde van het onroerend goed berust niet op alleen op de grootte van het perceel
en de inrichting van het gebouw. Het berust ook
altijd op de situatie en daarmee op het imago
van het stadsdeel waarin het gebouw staat. En
dit imago is door de arbeid van de bewoners ge-

Van City Nord, het havengebied tot aan de forensensteden en de buitenwijken waren alle
stadsdelen voor een bepaalde vorm van arbeid
bestemd. Ze werden gekenmerkt door de scheiding van arbeid en leven, door het statuut van
de loonarbeid en door centralisatie. In de mate
waarin de arbeidswereld zich transformeerde,
hebben deze wijken aan betekenis ingeboet. Tegelijkertijd is in de oude wijken, nabij de binnenstad, een tegenovergestelde ontwikkeling te zien.
Juist omdat deze wijken sprake is van sociale
dichtheid en het wegvallen van grenzen, geraken
ze steeds meer in het vizier van de economische
ontwikkeling, in de eerste plaats door kunstenaars, studenten en arbeidsmigranten die zich de
ruimte toe-eigenen d.m.v. alternatieve projecten, nieuwe zelfstandigen en New Economy,
tot en met de huidige speculatie in onroerend
goed.
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Stores verdrongen. Kleine werkplaatsen worden
gesloopt en door nieuw gebouwde koopwoningen
vervangen.
Alleen met een bredere opvatting van verdringing kan de omvang van de veranderingen in de
oude wijken van de binnensteden begrepen worden. Gentrificering en precaire arbeid zijn nauw
met elkaar verbonden. Dit in ogenschouw te nemen, maakt een nauwkeuriger begrip van de
huidige transformaties in de stadscentra mogelijk. Maar bovendien maakt het mogelijk de
strijdterreinen te vermenigvuldigen. En juist dat
is nodig om zich tegen de expanderende stad met
projecten te verzetten.
Noten:

1. Het artikel verscheen eerder in het Duitse blad
2.

meenschappelijk geproduceerd: door de cafés, de
kroegen, clubs en galerieën die ze runnen, door
de verschillende culturele, sociale en politieke
projecten die ze organiseren. Vastgoed in gentrificerings-wijken is juist daarom zo lucratief, omdat de vastgoedfondsen geen enkele cent voor
het imago en dus voor de arbeid van de wijkbewoners betalen. Als men vastgoedspeculatie in
deze zin als onteigening van het gemeenschappelijke opvat, dan is er geen sprake van een pact
tussen kunstenaars en vastgoedspeculanten. De
één verdient miljoenen, de ander krijgt niets.

3.

Het begrip “verdringing” beschrijft dat armere
bewoners vanwege stijgende huren gedwongen
zijn een wijk te verlaten. Maar verdringing is
niet enkel een kwestie van dure woningen, maar
ook van te dure bedrijfs-, kantoor- en atelierruimtes. Tijdelijk gebruik is voor kunstenaars
vaak de enige mogelijkheid om aan betaalbare
atelierruimte te komen. Vele zelfstandigen werken vanuit hun huis omdat kantoorruimtes te
duur zijn. Kleine winkels worden door Flagship
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Analyse und Kritik 558, februari 2011.
Volgens de Van Dale is gentrificering “de sociale
opwaardering van een woonwijk door vestiging van
nieuwe bewoners uit een beter milieu.” Het wordt
vaak in één adem genoemd met begrippen als
“creatieve economie”, “broedplaatsenbeleid” etc.
Volgens critici staat het eerder voor sociale zuivering: het uit de wijk jagen van armere mensen en
het uit elkaar halen van bestaande bevolkingsgroepen teneinde oorspronkelijke arbeiderswijken
te transformeren in een woonomgeving voor de
middenklasse. Met gentry worden in Engeland
niet-aristocratische grondbezitters bedoeld.
Handvest met stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten n.a.v. een onderzoek naar
de functionele stad in de jaren ‟30-‟40 van de vorige eeuw. Van grote invloed waren o.a. Le Corbusier, Gropius en Van Eesteren. Eén van de zes
basiseisen was de scheiding en herordening van de
vier stedelijke hoofdfuncties: wonen, werken, recreatie en verkeer. Dit moest gebeuren door middel van stroken groen die elk deel van de stad met
haar eigen specifieke functie van elkaar moesten
scheidden. Daarnaast moest er nog maar één type
woningbouw worden toegepast, namelijk die van
blokken hoogbouw met ertussen genoeg ruimte
om de snel groeiende bevolking van de steden een
plek te kunnen geven. In 2003 werd door het European Council of Town Planners (ECTP) het
nieuwe Charter van Athene opgesteld op een conferentie in Athene.

ZIJ-INGANG (5)

Raoul Vaneigem
Als waren het koppen van de Hydra. Telkens duiken ze weer op, in nieuwe gedaantes en vormen: de
ideeën en praktijken van de Situationistische Internationale (SI). Reden voor ons om het situationistische gedachtengoed d.m.v. de vertaling van de
tekst De spektakelmaatschappij , het dagelijks leven
en de kunst van de omkering, geschreven door Thomas Seibert, te introduceren.
“De korte geschiedenis van het situationisme en hun
nagelaten teksten bieden een duizelingwekkende ideeëngrabbelton en een vocabulaire die geschikt lijken om
hedendaagse ontwikkelingen te beschrijven”, zei René
Sanders in een artikel in Ravage in juli 1999, n.a.v. de onmiskenbare comeback die deze avantgarde
beweging leek te maken. En ook het Rotterdamse Instituut voor Avantgardistische Recreatie WORM
stelde in 2004 vast dat het boek De Spektakelmaatschappij van Guy Debord nog steeds verdomd actueel is: “Wie het boek anno 2004 leest (en er zonder kleerscheuren vanaf komt) staat verstelt van het visionaire
karakter. Het is er alleen nog maar „erger‟ en duidelijker op geworden; Big Brother, Idols, Temptation Island, Wifi, Nokia, Nike.... Wat zou Guy ervan gesmuld hebben.” Het klopt dat het situationisme als inspiratiebron vaak in één adem genoemd wordt met subculturele fenomenen als punk, graffiti, andersglobalisten (No Logo, Adbusters), de skate-subcultuur, media-activisme etc. Ook in de architectuur en
uiteraard in de kunst laat het situationisme zijn sporen na. Opvallend is ook de opkomst van situationistische invloeden in (post-)anarchistische kringen, m.n. in Noord-Amerika. Daar heeft dat o.a. geleid
tot een heftig debat onder aanvoering van het anarchistische icoon Murray Bookchin, die deze invloeden (in de ogen van Bookchin verpersoonlijkt door Hakim Bey) bekritiseerde als zijnde “lifestyleanarchisme”, wat zich volgens hem uit in het sprayen van graffiti, postmodern-nihilisme en een individualistische en esthetische levensstijl.
De betekenis en actualiteit van het situationisme stijgt echter ver uit boven de revival die in (sub-)
cultuur en underground zichtbaar is. Hoewel de roots van het situationisme wel degelijk liggen in artistieke en literaire stromingen als het surrealisme en het dadaïsme, kan de beweging daarnaast ook als
één van de drie prominente stromingen binnen het historische links-radicalisme worden beschouwd,
naast het radencommunisme en het operaisme (zie bijv. Geschichte und Praxis des Linksradikalismus
van de Duitse socioloog en publicist (o.a. in Jungle World en Wildcat) Gerd Hanloser).
De situationisten waren de eerste revolutionaire beweging die de maatschappij in zijn toenmalige naoorlogse vorm van het consumptie-kapitalisme analyseerden. Zij noemden het de Spektakelmaatschappij. In de spektakelmaatschappij leven we volgens de situationisten “oneigenlijk”. Het leven wordt
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Portret van Guy Debord; Constant 1989

“Wanneer de verbeelding heerst zal de toekomst heden
worden”

vervangen door representaties, door de schijnvoorstelling van het leven, door beelden die systematisch
door de media, door reclame- en cultuurindustrie, door politiek en commercie worden geproduceerd.
Ons onmiddellijke bewustzijn wordt dagelijks en continu door schijnvoorstellingen bestookt en vervangen, misleid en gemanipuleerd. We leven niet, we overleven slechts en worden gedegradeerd tot passieve consumenten, tot toeschouwers van datzelfde spektakel, van het circus dat kapitalisme heet.
Volgens de situationisten is de plaats waar de spektakelmaatschappij moet worden bestreden: het dagelijks leven. Het dagelijks leven is hét podium waarop de strijd moet plaatsvinden en de krachten die
moeten worden gemobiliseerd moeten van binnenuit, vanuit het dagelijkse leven zelf komen. Dat is een
heel andere kijk op zgn. linkse tegenstrategieën dan we momenteel gewend zijn. Voor de situationisten
ging het om de totaliteit, om het hier en nu, niet om tijdelijke campagnes of thema‟s waar “omheen”
kan worden gemobiliseerd, maar om het centrum, het hart, het (dagelijkse) leven zelf. Het dagelijkse
leven is immers het domein waar ideologische vormen het meest effectief zijn (Lukács). Waar constant
geschakeld wordt tussen het spontane en het impulsieve enerzijds, en ideeën, gefixeerd in tradities en
gewoontes, anderzijds. Waar verveling, sleur en routine worden doorbroken door het verlangen naar
avontuur, vlucht, wraak of vrijheid. Daarom is het dagelijks leven ook het domein van de diffuse ontevredenheid en dus ook van de potentiële revolte.
Het markeren van het dagelijkse leven en het „hier en nu‟ als strijdterrein is wellicht ook nu nog één
van de belangrijkste lessen die we van de situationisten kunnen leren. Omdat we letterlijk en figuurlijk
terug moeten naar de kern i.p.v. een omtrekkende beweging te worden. Het onderwerp waarop gemobiliseerd moet worden IS het dagelijkse leven. De sociale verhoudingen waar we zelf deel van uitmaken.
Hier en nu, elke dag, iedere minuut weer! Op je werk, je verhoudingen met collega‟s, bazen, buren, docenten, ouders, ambtenaren, noem maar op.
Een geweldig citaat dat o.i. heel goed weergeeft waar het hier om draait is uit de mond van de vakbonds- en media-activist Alex Foti (Buiten de Orde, lente 2005).
“Maar het feit is dat je het neoliberalisme een gunst verleent omdat je machtsrelaties niet confronteert waar ze
het meest belangrijk zijn - op het werk. En wat is de laatste sociale ruimte over op aarde, gezien de groeiende
privatisering van publieke ruimte? De werkplek is waar mensen elkaar ontmoeten, dingen delen, discussiëren, praten over politiek, sex, hun leven, wat dan ook. Dus daar zitten we godverdomme de hele tijd te praten
over iets anders, ergens anders te zijn, met het internet, met onze gedachten, maar we zijn wel dáár.”
Waarmee niet gezegd is dat werkplek en dagelijks leven zonder meer één en hetzelfde zijn. Werk, in het
post-fordisme sowieso al steeds minder duidelijk te onderscheiden van zgn. vrije tijd, maakt deel uit
van een veel bredere sociale ruimte, waar het leven en het maatschappelijke gevormd wordt. “De subjectiviteit van de mens kan bevrediging vinden in het alledaagse, niet in politiek of in economie: het is in het
dagelijks leven dat we het belangrijkste strijdtoneel vinden; de uitbuiting van de arbeidskracht, de enige uitbuiting waar Marx zich voor interesseerde, maakt tegenwoordig deel uit van de veel bredere uitbuiting van de
dagelijkse creativiteit. Het leven is er middelmatig, verstikkend, banaal. De passies worden er onderdrukt.
Maar de mensen willen leven, hier en nu” (Richard Gombin, Origines du Gauchisme, 1971).
Onze creatieve vreugde, onze scheppende kracht, zit opgesloten in de gevangeniscellen van de kapitalistische arbeidsdag en de loonverhouding. Marx noemde dit creatieve vermogen, deze dagelijkse creativiteit: levende arbeid, levend vormgevend vuur, als tegenhanger van de dode, kapitalistische abstracte
arbeid. Op het strijdtoneel van het alledaagse zal het dus moeten gaan om de ontketening van dit levende, vormgevende vuur, de bevrijding van onze passies. Dáár moeten we dus zijn als we denken in
termen van het mobiliseren van subversie, maar ook het creëren van alternatieven, alternatieve maatschappelijkheid, maar ook alternatieve waardevorming en zelfwaarde.
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In 1960 schreef Debord dat een revolutionaire politiek als vorm de experimentele praktijk moet hebben
“van een vrij leven in de georganiseerde strijd tegen de kapitalistische orde. (…) al in het heden moet ze daar
waar ze bestaat, zo grondig mogelijk de problemen van een revolutionaire micro-maatschappij ontwikkelen en
oplossen.” De vergelijking met concepten als „zelf-valorisatie‟, „pre-figuratie‟, Cleaver‟s
“communistische toekomst in het heden” en Holloway‟s “scheppingproces van een ander doen” dringt
zich hier op. Voor ons zijn het inspirerende voorbeelden van theoretische brokstukken uit een lange radicale traditie die, in hun samenhang, maar ook in combinatie met hedendaagse radicale theorieën, met
nieuwe subversieve energieën opgeladen zouden moeten worden, zoals Seibert in zijn stuk schrijft.
Een mijlpaal in de geschiedenis van de SI is de bijna gelijktijdige uitgave in 1967 van het Handboek
voor de jonge generatie van Raoul Vaneigem en De Spektakelmaatschappij van Guy Debord. In boekhandels in Parijs behoren ze tot de meest gejatte boeken en zijn ze sowieso snel uitverkocht. De Spektakelmaatschappij verschijnt in het Nederlands in 1976. Tot die tijd circuleert er in Nederland een gekopieerde, handgeschreven vertaling van Hanne Willighagen uit Leiden in een kleine kring van Nederlandse
activisten (bron: René Sanders).
Situationisten waren in 1967 betrokken bij studentenonlusten in Straatsburg. De SI was ook de meest
radicale en revolutionaire stroming tijdens de gebeurtenissen in mei ‟68. Er werd zwaar gevochten in de
straten van het Quartier Latin en universiteitsgebouwen werden bezet. De studentenopstand, die zich
snel ontwikkelde tot een veel bredere opstand van jongeren, scholieren en werklozen, viel samen met
vele, vaak wilde stakingen waarbij ook vele bedrijven, o.a van Renault werden bezet. In mei en juni
1968 namen situationisten samen met de Enragés (de Razenden) deel aan de Raad ter handhaving van
de Bezettingen met als doel bezettingen in allerlei sectoren van het maatschappelijke leven aan te moedigen teneinde een basis te creëren voor een algehele en directe democratie. Er werd geprobeerd verbindingen te leggen en in stand te houden met bedrijven, arbeiders, actiecomités en groepen in de provincie. Hierbij werd gebruik gemaakt van posters, stencils, telegrammen en graffiti. Het drukwerk werd
verzorgd door bezette drukkerijen. Rellen braken vervolgens ook uit in Lyon, Bordeaux, Nantes en
Straatsburg. Onderhandelingen liepen stuk en president de Gaulle verdween om uiteindelijk na een dag
terug te keren om publiekelijk met gewapend ingrijpen te dreigen.
In juni ebde het revolutionaire tij weg. De reformistische (en zich communistisch noemende) vakbondsbureaucratie stemde in met nieuwe verkiezingen en een beëindiging van de staking. De hervatting van
het werk werd verkocht als een grote overwinning. De dramatische terugkeer in de fabriek, de terugkeer naar een middelmatig, verstikkend, banaal leven waarin de passies worden onderdrukt, is hartverscheurend in beeld gebracht in de korte film “La reprise du travail aux usines Wonder” (http://
www.youtube.com/watch?v=ep75lVQdaLg) .
In de jaren daarna gaat de SI ten onder, misschien wel aan haar eigen succes. Een grote toeloop gaat
tegelijkertijd gepaard met toenemende interne ruzies en conflicten. De SI valt uiteen. De beweging
raakt na ‟68 zelf in het vaarwater van het spektakel, kunnen we lezen in hét standaardwerk over de SI
van René Sanders, Beweging tegen de Schijn, en wordt ontdekt door de commercie en uiteindelijk worden boeken over situationisten beter verkocht dan het werk van de situationisten zelf.
Sanders besluit zijn boek met de conclusie dat de situationisten hebben nagelaten de interne tegenstellingen in het dagelijks leven, het individuele bewustzijn en het spanningsveld tussen het bewustzijn en
het dagelijks leven te zoeken. M.a.w. ze hebben het dagelijks leven niet radicaal genoeg als strijdtoneel
bestempeld. Het wordt tijd om dit aspect van de situationistische revolutionaire theorie met subversieve energieën op te laden en weer tot leven te wekken. Het wordt tijd dat we leven!
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I.

door zelf op te stappen. Op het laatst was de SI
een spookverschijning dat in alle revolten van
Europa rondwaarde en door de massamedia
voor Parijs ‟68 verantwoordelijk werd gesteld.
Op dat moment telde de SI nog drie medestanders. Eén daarvan was Guy Debord, die zich al
vroeg tot hun leidende figuur had gestileerd.

Tussen 1957 en 1971 was de Situationistische
Internationale (SI) één van de radicaalste bewegingen in de kunst en “Nieuw Links”. In weerwil van de scheiding tussen politieke actie,
kunstzinnig experiment en theoretische kritiek
wilde de SI blootleggen dat en hoe de geïnstitutionaliseerde vormen van politiek, kunst en theorie volledig in het massamediale totalitarisme
van de “spektakelmaatschappij” geïntegreerd
waren. Het verwijt binnen het spektakel geïntegreerd te zijn, richtten de Situationisten juist
ook tegen personen en groepen met wie ze van
tijd tot tijd nauw verbonden waren. Niets ontziende en verregaande kritiek was er ook intern.
Meer dan de helft van plusminus 70 leden werd
geroyeerd. Velen voorkwamen het royement

Wat toentertijd nog als een parodie op de Derde
Internationale (2) gezien kon worden en een poging om een nieuwe theoretische en praktische
benadering te beschermen tegen verwarring en
klaplopers, slaat echter in het tegendeel om als
de huidige kritiek de royementen en distantiëringen van toen herhaald. Inderdaad refereren
de meeste commentaren aan Debord, die daarmee definitief tot de opper-situationist is geworden die hij zelf vertolkte. Sommigen hebben
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Comic uit een tijdschrift van de SI.

hem verheven tot de god van de antikunst, anderen zien in hem een vroege theoreticus van het
“mediatijdperk”. Anderen rekenen hem zelfs tot
één van de voorlopers van de waardekritiek (3).

gaan met de ex-trotskistische groep Socialisme
ou Barbarie (4) en met de universitaire kring
rondom Henri Lefebvre (5). Ook hier gaat het
theoretisch leentjebuur spelen gepaard met polemische distantiëring.
Deze handelingswijze
wordt
onder
de
benaming
“omkering” (détournement) tot methode verheven. Verondersteld wordt dat de subversieve
ontdekkingen van de theorie, de politiek en de
kunst doorlopend door het spektakel van hun
inhoud ontdaan worden en daarom steeds weer
opnieuw “omgekeerd” moeten worden. Daarbij
kan de omkering van doorgegeven discoursen en
praktijken zich alleen maar in fragmentarische
vorm waarmaken, nooit in zijn totaliteit. Terwijl “het” marxisme of “de” kunstenaarsavantgardes onherroepelijk in het spektakel geïntegreerd zijn, zullen er altijd brokstukken van
de marxistische, surrealistische of existentialistische traditie te vinden zijn die met subversieve
energieën opgeladen kunnen worden.

Om de rijkdom van het situationistische experiment te verdedigen tegen de manco‟s van zijn
verwezenlijking en de dogmatische herhaling
door minder getalenteerde opvolgers, moeten
zijn pluspunten en tegenspraken blootgelegd
worden. Daarom wordt de SI in het vervolg terug geplaatst in de context van zijn ontstaan en
het spanningsveld waaraan het ten onder is gegaan.
II.
De SI ontstaat na de tweede wereldoorlog en
weerspiegelt de autoritaire restauratie van de
burgerlijke maatschappij evenals de daarop volgende fordistische modernisering. Haar oprichters stammen uit de intellectuele jongerensubcultuur van Parijs en werden versterkt door oudere kunstenaars en intellectuelen uit Denemarken, Nederland, België en Italië alsook door migranten uit Noord-Afrika, Hongarije en Roemenië. Ook sloten zich groepen uit München en
Londen aan.

Tot de belangrijkste bronnen van de omkering
behoren naar eigen zeggen “de arbeidersbeweging,
de moderne kunst en de poëzie en het denken in het
dialectische tijdperk van Hegel tot Nietzsche” (6).
De verschillende bronnen worden echter bij verschillende personen en fracties ondergebracht.
Als men de fractie rondom Debord bekijkt, dan
komt het tussen kunstenaars enerzijds en politieke theoretici anderzijds tot een “strijd tussen
twee lijnen”. De richtingenstrijd leidt tot het
vroege uittreden of royement van belangrijke
situationisten als Guiseppe Pinot-Gallizio
(1960), Constant Nieuwenhuis (1960) en Asger

Inspiratiebronnen waren enerzijds de surrealisten rondom André Breton, anderzijds de existentialisten rondom Jean-Paul Sartre. De overname
van theoriefragmenten ging met heftige polemieken gepaard, waarmee de SI snel prestige
verwierf. Er werden nauwe betrekkingen aange60

Jorn (1961) en wordt in 1962 met het royement
van de Duitse “sectie” van de SI voltooid. In
werkelijkheid waren de fronten niet simpelweg
tot de tegenstelling “kunst” versus “theorie/
politiek” te reduceren (7). Ook de “theoretische
fractie” was geenszins eensgezind. Atilla Kotanyi (royement 1963), Anton Hartstein
(pseudoniem Toni Arno, geroyeerd 1966) en Raoul Vaneigem (uitgetreden in 1970) representeerden posities die zich toentertijd duidelijk van die
van Debord onderscheidden.

De situationisten radicaliseren de analyse van
Marx doordat ze laten zien hoe de maatschappelijke verhoudingen niet alleen als verhoudingen
tussen dingen verschijnen, maar bovendien door
de massamediaal gefabriceerde beelden van subjecten en dingen overlapt worden. Stereotype
sociale rollen, gemodelleerd volgens de beelden
van kleine en grote idols; behoeften en begeertes
die zich niet meer op andere subjecten en niet
meer op dingen richten, maar op willekeurige
vertolkers van geënsceneerde poses en op
“merken”. Deze beelden “versmelten in een gemeenschappelijke stroom, waarin de eenheid van
dit leven niet meer kan worden hersteld. De gedeeltelijk beschouwde werkelijkheid ontvouwt zich in
haar eigen algemene eenheid als afzonderlijke
schijnwereld, slechts object van aanschouwing. De
verbijzondering van de beelden van de wereld wordt
in voltooide vorm teruggevonden in de wereld van
het autonoom geworden beeld, waar het leugenachtige zichzelf belogen heeft. Het spektakel is in het algemeen, als concrete omkering van het leven, de autonome beweging van het niet-levende.” (11). En
verder: “De algemeen geworden scheuring van het
spektakel is onlosmakelijk verbonden met de moderne staat, dat wil zeggen met de algemene vorm van
de scheuring in de maatschappij, product van de
deling van de maatschappelijke arbeid en orgaan
van de klassenoverheersing.” (12)

De verschillen komen ook tot uiting in het begrip “spektakelmaatschappij” (8). Wat daarmee
wordt bedoeld kan in drie benaderingen worden
opgedeeld die niet naadloos in elkaar overgaan.
Het gaat daarbij altijd om de analyse van een
maatschappij die niet volgens het schema “basis
-bovenbouw” kritiseert kan worden omdat de
heersende ideologie niet simpelweg met de
“ideeën” van de heersende klasse, maar met het
dagelijkse handelen en de dagelijkse opvattingen
van de gesocialiseerde subjecten en hun instituties samenvalt.
III.
In de eerste benadering van de spektakelmaatschappij volgen de situationisten de marxistische analyse van het fetisjkarakter van de waar
(9) volgens welke de maatschappelijke verhoudingen en de verhoudingen tussen de subjecten
als verhoudingen tussen dingen verschijnen. “De
fetisjistische schijn van zuivere objectiviteit in de
spectaculaire verhoudingen verbergt hun karakter
van verhoudingen tussen mensen en tussen klassen:
een tweede natuur schijnt onze omgeving met haar
onontkoombare wetten te beheersen. (…) Zo het
kan schijnen alsof het spektakel, beschouwd onder
het
beperkte
aspect
van
de
„massacommunicatiemiddelen‟ die oppervlakkig
zijn meest verpletterende verschijningsvorm uitmaken, de maatschappij binnendringt als een eenvoudig arrangement, dan is dit in feite niet iets neutraals, maar precies het arrangement dat past bij
zijn totale zelfbeweging.” (10)

IV.
Het spektakel van de waar splitst zich in en
veelvoud van spektakels die elk een sfeer van
het maatschappelijke leven representeren. Zo is
er het spektakel van de politiek, het spektakel
van de cultuur, het spektakel van de wetenschap, de kunst, de religie, de sport, de seks ten
slotte ook een spektakel van de revolte: “Het gehele leven van de samenlevingen waarin de moderne productieverhoudingen heersen, dient zich aan
als een ontzaglijke opeenhoping van spektakels. Al
wat direct werd geleefd, heeft zich in een voorstelling verwijderd.” (13)
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M.n. Asger Jorn, Toni Arno en Raoul Vaneigem
putten in hun kritische beschouwingen, wat betreft de vervanging van het “leven” door zijn
representaties, uit de cultuurkritieken van
Nietzsche en Kierkegaard en de existentiefilosofie en typeren het leven in het spektakel als
“oneigenlijke bestaanswijze”. Daaruit volgt dat
in de revolte een ieder en iedereen met zichzelf
een begin moet maken. “Omdat noch de goden
noch de woorden er tegenwoordig in slagen om de
banaliteit te bedekken onder een kuise sluier, loopt
ze naakt rond in stations en de open gaten in de
stad, ze schiet je aan telkens wanneer je je naar jezelf keert, ze grijpt je bij de schouder, probeert je
blik te vangen; en het gesprek begint. Je moet met
haar ondergaan of haar met je zelf redden.” (14).

stelling komen te staan. Geen enkele illusie, gewijd
noch wereldlijk, collectief noch individueel kan nog
langer de armzaligheid van de dagelijkse gebaren
verhullen. Als we het leven willen verrijken moeten
we zonder uitvluchten de nieuwe armoede analyseren en de oude wapenen ter afwijzing verbeteren.” (17). Ook daarom is de enkeling of zijn de
enkelingen het enige subject van de revolte, dat
zich met de “terugkeer van het proletariaat in de
geschiedenis” ongedwongen collectiviseert: “De
nieuwe golf van opstandigheid is tegenwoordig het
verbindende element voor alle jongeren die zich afzijdig hebben gehouden van de gespecialiseerde politiek, van links net zo goed als van rechts (…) In
de nihilistische stortvloed stromen alle rivieren tezamen. (…) De revolutie in het dagelijks leven zal de
revolutie zijn van hen die al dan niet gemakkelijk
de kiemen van een totale zelfverwerkelijking zullen
terugvinden die in alle ideologieën bewaard, onderdrukt of verborgen zijn gebleven en daardoor ophouden te mystificeren of gemystificeerd te worden.” (18)

V.
Ten derde markeert de spektakelmaatschappij
niet enkel het moderne kapitalisme, maar tegelijk ook het huidige tijdvak van een universele
ideologie-geschiedenis (15). Deze strekt zich uit
van de mythe, de religie en de filosofie tot aan de
moderne ideologieën, d.w.z. tot aan nationalisme, liberalisme en socialisme. In het spektakel
komt het tot een nihilistische ontbinding (16)
van alle ideologieën in massamediaal geprepareerde fragmenten. Wat voorheen subject van de
ideologische representatie was – het individu, de
natie, de staat, de klasse – wordt nu door zijn
spektakel geparodieerd: het spektakel van het
autonome individu, de door bloed en taal gebonden natie, de democratische of socialistische
staat, de revolutionaire klasse. Daaruit volgt dat
ook de klassenstrijd alleen nog maar in spectaculair verdraaide vorm verschijnt: op wereldschaal
(toen) als confrontatie tussen de blokken van
Oost en West, in de maatschappij in de vorm
van het ritueel van de jaarlijkse Caoonderhandelingen en de verkiezingsstrijd. Door
het verval van de ideologieën wordt ten slotte de
plaats zichtbaar waar het spektakel alleen bestreden kan worden: het dagelijkse leven.
“Doordat het dagelijks leven steeds banaler werd is
het geleidelijk in het centrum van onze belang-

VI.
Het telecratische populisme, waarin Berlusconi,
Aznar, Schröder en Blair op elkaar lijken, zoals
de ene supermarktchef op de ander, bevestigt de
situationistische voorspelling van de nihilistische ontbinding van de maatschappelijke communicatie. Niettemin lijkt hun hypothese van
een onherroepelijke versnippering van alle ideologieën relatief optimistisch. Terwijl het politieke discours daadwerkelijk op het niveau van de
reclame wordt ondergebracht, verbinden de gemoderniseerde varianten van de meest gesloten
ideologieën – nationalisme, racisme, religieus
fundamentalisme – zich met een forse bewapening van de repressieve staatsapparaten. Hoewel
de situationisten steeds op het verband tussen de
spektacularisering van het leven, de staatsorganisatie van de maatschappelijke arbeidsdeling
en de klassenheerschappij hebben gewezen, bleef
hun analyse gevangen in de context van hun
tijdvak. Zo heeft de SI zich laten misleiden door
het heersende spektakel van hun tijd – het spek62
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takel van het fordisme. Omdat ze de vooruitgang van de massaconsumptie en de uitbreiding
van het klassencompromis in de gestalte van de
welvaartsstaat als blijvend beschouwden, speelden kwesties m.b.t. het materiële overleven in
hun concept van de dagelijkse revolten net zo
min een rol als het verzet tegen de economische
en politieke marginalisering van sociale groepen
of complete samenlevingen. In zoverre bleef hun
praktijk beperkt tot een subculturele oppositie
die zich op de kunstenaars-avantgardes van de
20ste eeuw oriënteerde.

sen – voor zo ver deze zich richt op de spanning
tussen de nooit geheel te vermijden integratie in
het spektakel en de altijd mogelijke subversie
ervan. Zo hebben de situationisten, voor de
breuk met Socialisme ou Barbarie, het idee nagestreefd om hun “hyperpolitiek” van de
“constructie van situaties” te concretiseren door
georganiseerde ingrepen in het stedelijke dagelijkse leven. Samen met de in Socialisme ou Barbarie actieve Daniel Blanchard schreef Debord
in 1960: “Een revolutionaire politiek heeft dus de
totaliteit van de maatschappelijke problemen als
inhoud. Als vorm heeft ze de experimentele praktijk
van een vrij leven in de georganiseerde strijd tegen
de kapitalistische orde. (…) al in het heden moet
ze daar waar ze bestaat, zo grondig mogelijk de problemen van een revolutionaire micro-maatschappij
ontwikkelen en oplossen.” (19) Een jaar later wist
de SI de multimiljonair en galeriehouder Paolo
Marinotti over te halen voor een plan om in Italië een “experimentele situationistische stad” op te
richten die tegelijkertijd een gebouwde kritiek
van het dagelijkse leven zou zijn en daarbinnen
een dubbelkritiek van het utopisme en het refor-

De manco‟s van zijn verwezenlijking hebben de
aanzet tot het experiment echter niet waardeloos gemaakt. Dat geldt voor markeren van het
dagelijkse leven als het belangrijkste podium
van een existentieel geradicaliseerde klassenstrijd, alsook voor de pretentie om boven de geïnstitutionaliseerde vormen van linkse politiek
uit te stijgen door politieke actie, het artistieke
experiment en een theoretische kritiek met elkaar te kruisen. Er is veel voor te zeggen om de
kunst van de omkering op de SI zelf toe te pas63

Psychogeografische gids voor bepaalde zones van Parijs.
Collage door Debord, 1957

misme. Het plan mislukte omdat de SI zich het
recht voorbehield om “hun constructie op ieder
moment in de lucht te kunnen jagen” (idem). Voor
de dagelijkse toegang tot de “totaliteit van de
maatschappelijke problemen” heeft de
“experimentele praktijk van een vrij leven in de
georganiseerde strijd” wellicht niet onmiddellijk
een complete experimentele stad nodig. Mogelijke begunstigers moeten ook niet per sé attent
worden gemaakt op de liquidatie van het project
door middel van dynamiet. De mogelijkheden
van de kunst en de architectuur, de theoretische
kritiek en de politieke actie kunnen ook in kleinere ruimtes “omgekeerd” worden, die zich –
midden in de stad – tot steunpunten van micromaatschappijen ontwikkelen kunnen. Zulke
plaatsen zouden dan als een lokale basis van een
Internationale zonder “nationale secties” en
zonder “centraal comité” kunnen uitgroeien. De
actualiteit, sterker nog: de urgentie van zulke
experimenten ligt juist vandaag de dag voor de
hand. Overal. Niets spreekt er tegen om in de
kunst van de omkering net zo vrijmoedig te
werk te gaan als de situationisten.
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Nederlandse versie is online te vinden op http://
www.marxists.org/nederlands/
debord/1967/1967spektakel.htm Voor de verschillen tussen Debord en Vaneigem leest men
naast De Spektakelmatschappij zijn Handboek
voor de jonge Generatie (Parijs 1967/Amsterdam
1978). Heel veel teksten en complete boekwerken
zijn online in het Engels te vinden in het Situationist
International
Archive
www.cddc.vt.edu/sionline/si/situ.html
Een fetisj is een object van religieuze verering
waar bovennatuurlijke krachten aan worden toegeschreven (of een voorwerp/ritueel waaraan seksueel genot wordt beleefd – Freud). Volgens Karl
Marx, is in het kapitalisme de waar ook een fetisj
en kent ook het maatschappelijke, door de waren
bepaalde verhoudingen tussen de mensen een fetisjkarakter. Dat komt omdat de waren niet gezien worden als resultaten van het eigen productieproces en dus in hun fysische vorm, maar in
hun mystieke vorm. “(…) de maatschappelijke
verhouding van de producenten tot hun totale arbeid
weerspiegelt als een buiten hen om bestaande maatschappelijke verhouding van voorwerpen. Door dit
quid pro quo worden de arbeidsproducten waren,

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

met de zintuigen waarneembare bovennatuurlijke of
maatschappelijke dingen. Marx/Engels: Het Kapitaal; Afdeling I Hoofstuk 1, D4: Het fetisjkarakter van de waar en zijn geheim.
De Spektakelmaatschappij §24.
De Spektakelmaatschappij §2.
De Spektakelmaatschappij §24.
De Spektakelmaatschappij §1. In de Duitse vertaling wordt gesproken van “representatie” i.p.v.
“voorstelling”. Seibert benadrukt in de noot dat
de kritiek van het spektakel ook altijd een kritiek
van de (theoretische of praktische) representatie
is. D.w.z. representatie in de vorm van vertegenwoordiging van sociale groepen door gedelegeerden, afgevaardigden, idols of instituten (klasse/
partij).
Vaneigem: Handboek voor de jonge generatie blz.
17
Een belangrijke tekst m.b.t. dit thema is Vaneigems tekst Basic Banalities. http://
www.bopsecrets.org/SI/7.basic1.htm Oorspronkelijk
“Banalités de base” verschenen in Internationale
Situationniste #7 (Parijs, april 1962.
Nihilisme betekent sedert het einde van de 18 e
eeuw de ontkenning en ontbinding van alle overgeleverde waarden, doelen, geloofsinhouden en
mogelijkheden tot kennis.
Vaneigem: Handboek voor de jonge generatie blz.
14.
Vaneigem: Handboek voor de jonge generatie blz.
188.
De tekst is in het Engels te vinden: http://
bopsecrets.org/SI/prelim.htm Blanchard schreef
onder het pseudoniem P. Canjuers.

Affiche van het
6e congres van
de SI in 1962
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ZIJ-INGANG (6)

Nanni Balestrini

“De strijd van de mens tegen de macht, is de strijd van de herinnering tegen het vergeten”
- Milan Kundera
Aangezien Hydra politiek-theoretisch en politiek-filosofisch veel aandacht besteedt aan wat je de Italiaanse theorie of het post-operaisme zou kunnen noemen, een intellectuele traditie die haar roots heeft
in de zgn. Autonomia-beweging van de jaren ‟70, hebben we gemeend deze beweging ook op een andere
manier in de schijnwerpers te moeten zetten. We willen dat op een literaire wijze doen, in de vorm van
een vertaling van een roman, verschijnend in feuilleton-vorm, zolang onze voorraad energie en doorzettingsvermogen strekt.
De roman De Onzichtbaren van de Italiaanse schrijver Nanni Balestrini (niet te verwarren met het boek
van Karel Glastra van Loon dat dezelfde titel draagt) verscheen in 1987 in het Italiaans (Gli Invisibli)
en verhaalt over deze beweging. Een beweging die gekenmerkt werd door een ongekende radicaliteit en
verbeelding, maar ook getekend is door ongekende repressie, geweld, gevangenschap en ballingschap.
De roman van Balestrini vertelt over het eindpunt van de beweging, namelijk eind jaren ‟70. De beweging bestrijkt eigenlijk een periode van begin jaren ‟60 tot 1977 en wordt ook wel de “lange „68” genoemd.
De “lange „68” heeft een enorme impact gehad op de Italiaanse samenleving. “Veertigduizend aangeklaagd, vijftienduizend die de gevangenis “gepasseerd” hebben, zesduizend veroordeelden, bijna altijd
zonder garantie op het recht zich te verdedigen. Achter de aantallen gaan “speciale gevangenissen”
schuil, folter, eenzame opsluiting en het beste van twee generaties gereduceerd tot stilzwijgen, gedwongen om in ballingschap te gaan”. Aldus Nanni Balestrini en Primo Moroni in hun monumentale boek
over de “lange „68”: L‟Orda D‟Oro.
In De Onzichtbaren is een verteller in de ik-vorm aan het woord. Een soort innerlijke monoloog, een gedachtenstroom die soms bijna uit de bocht vliegt. Het ontbreken van komma‟s, punten en sowieso alle
leestekens versterkt dit achtbaan-effect alleen maar. De ik-figuur is gebaseerd op de Sergio aan wie de
roman is opgedragen. Sergio Bianchi is de „echte‟ naam van een activist uit de kringen van
“Autonomia”, afkomstig uit de arbeidersklasse en het Milanese achterland. Door zijn ogen beleven we
de strijd van de jongeren tegen de staat en het gezin, tegen fascisten en uitbuiters, tegen onderwijzers
en huisjesmelkers. Dit alles tegen een decor van repressie, heroïne, bajes en burgerlijke normen en
waarden.
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De echte Sergio wordt uiteindelijk opgepakt en veroordeeld tot vier jaar in een extra beveiligde gevangenis. Balestrini ontmoette hem uiteindelijk in Parijs, zelf op de vlucht voor de repressieve staat, die de
schrijver-dichter-uitgever en autonoom activist vervolgde voor “gewapende subversie” en negentienvoudige moord, waaronder op Aldo Moro. Balestrini weet aan arrestatie te ontkomen. Hij wordt gewaarschuwd nadat de politie hem in april 1979 op een verkeerd adres zoekt en vlucht op ski‟s over de
Alpen.
De naam Sergio komt in het boek, behalve in de opdracht op de eerste bladzijde, niet voor. Sergio is de
ik-persoon, waarin zich het collectieve subject van een hele generatie en beweging manifesteert. Via
hem maken we kennis met zijn vrienden, vriendinnen en kameraden: Aglio, China, Cocco, Gelso, Lauro,
Malva, Menta, Valeriana, Ortica, Pepe. Allen genaamd naar struiken, medicinale en keukenkruiden en
exotische planten zoals daar zijn: knoflook, kina, kokosnoot, moerbei, laurier, kaasjeskruid, mint, valeriaan, netel en peper. De politieagenten en inspecteurs zijn genoemd naar roofdieren zoals Donnola (=
wezel), Lince (= lynx) en Mastino (oorspronkelijk een Romeinse vecht- en oorlogshond). Volgens Clodina Gubbiotti, die een bijdrage over het boek schreef voor een internationale conferentie over de waarde
van literatuur in en na de jaren ‟70 in Italië en Portugal, suggereren de namen een weerbarstige dichotomie tussen natuur en maatschappij. Overduidelijk is dat het hier gaat om een antagonistische beweging waarin een grenzeloos verlangen naar een ander, bevrijd leven en grenzeloze militantie hand in
hand gingen. Balestrini heeft voor deze beweging met De Onzichtbaren een literair monument opgericht.
Nani Balestrini werd in 1935 in Milaan geboren en publiceerde al op negentienjarige leeftijd zijn eerste
gedicht. Voorbeelden voor hem waren o.a. Brecht, Pound en het dadaïsme. In 1956 werd hij redacteur
van het tijdschrift Il Verri, een tijdschrift van de zgn. neo-avantgarde. In de jaren ‟60 was hij lid van
de Gruppo ‟63, waar o.a. ook Umberto Eco en Edoardo Sanguineti toe behoorden. Van 1962 tot 1972
werkte hij voor de radicaal-linkse uitgever Feltrinelli. In 1968 was hij medeoprichter van de groep Potere Operaio (Arbeidersmacht), waartoe ook Toni Negri behoorde. In 1971 publiceerde hij de roman
Vogliamo tutto (Wij willen alles), een literaire hommage aan de strijd van de massa-arbeiders bij FIAT.
Volgens sommigen is het DE roman van het operaisme. Andere belangrijke publicaties zijn I Furiosi
(De Woedenden) over de subcultuur van voetbalsupporters van AC Milan en L‟editore (de Uitgever)
over uitgever Feltrinelli. Naast schrijver en dichter is Balestrini ook beeldend kunstenaar. Balestrini is
ook de eerste die een gedicht met behulp van een computer heeft geschreven: Tape Mark I (1961).

Mixed-media van
Balestrini, “Si alla violenza operaia” (Ja tegen het
geweld van de arbeiders)
1972.
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NANNI BALESTRINI

De Onzichtbaren
voor Sergio

EERSTE DEEL

1
Het souterrain is een wirwar van gangen iedere twintig dertig
meter verlicht door stoffige neonbuizen die aan lange rafelige
kabels van het naakte cementen plafond neerhangen die diepe
scheuren trekken zo lang het einde niet in zicht is en hier en
daar zakt ze bolt op als onder een ontzaglijk gewicht dat van
boven op haar drukt haar in- en neerdrukt elke vier vijf meter is ze gestut door dikke balken het hout is vermolmd en
muf de grond bedekt door een dunne laag smerig water een
weeïge zoete lijkenlucht mengt zich daar met de schimmellucht en daar bij een splitsing of kruising van twee gangen
kleine hopen zand en cement nat en vertrapt liggen achtergebleven scheppen en ander roestig gereedschap de lucht is
vochtig en uit de mond komen kleine dampwolkjes als men de
walgelijke lucht inademt
het onregelmatige gestommel van de geluidloze rij vermengt
zich met het eentonige gekletter van de kettingen klinkt hol
als het over de natte houten vlonders gaat de schaduwen verlengen zich achter de voeten als ze de door neon verlichte plek
naderen verdwijnen en verschijnen direct daarna weer vooraan worden de schreden langer tasten zich vooruit men past
op waar men de voet plaatst en op de kettingen om niet te
hard naar voren of achteren te trekken en zoveel mogelijk de
zelfde afstand tot de voorste of de achterste te houden en let
er op om niet met de rechter schouder de glibberige natte
muur aan te raken en links de horizontaal uitgestoken lopen
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van de machinepistolen te ontwijken terwijl de kleine groep
herhaaldelijk naar rechts en links en links en rechts afbuigt
tot het de oriëntatie verloren heeft
dan beklimmen we een benauwde smalle halfdonkere trap
met een lange balustrade hoge lastige treden getrek aan de ketenen dat pijn doet aan de polsen en aan het eind van de laatste trap het licht van een kleine deur waardoor we plotseling
uitkomen op een tribune in een reusachtige verlichte zaal vol
mensen die daar beneden druk in de weer zijn plotseling voel
ik tegen mijn been een snuit die dreigend gromt zwarte wijd
gesperde pupillen grote uitstekende ogen twee lange witte
tanden vertrokken opgerolde rode lippen een gigantisch grote
hond de zwarte glanzende vacht staat rechtop de gekromde
rug de rechtop staande oren onophoudelijk bevend de carabiniere die hem aan de lijn houdt in zijn kogelvrije antiterrorisme veiligheidstenue nieuwe stijl verroert zich niet
vanaf de plek waar we ons bevinden leidt een trap steil naar
beneden in een zaal en van daar rijzen rondom dikke cilindrische metaalgrijs geschilderde ijzeren staven op tot het plafond
de reusachtige kooi is vol met carabinieri in kogelvrije metaalgrijze veiligheidstenues boven onder aan beide kanten met
nog meer grote zwarte nerveus grommende honden de een na
de ander doen de carabinieri ons de ketenen af maken de
handboeien los van de rode pijnlijke polsen het verblindende
flitslicht van de fotografen slaat ons in het gezicht honden nee
jakhalzen ze rekken zich uit bukken zich verheffen zich op
hun tenen een hectisch ballet heffen de armen strekken ze nog
hoger met de mouwen van hun jacks die naar de ellebogen
kruipen en nog hoger
we wrijven over onze rode polsen steken sigaretten op gaan de
trappen een beetje op en af zwaaien naar de ouders gaan met
z‟n tweeën of drieën naast elkaar zitten en wisselen op zachte
toon enkele zinnen uit de fotografen daar beneden gaan door
de knieën zwaaien met de romp van links naar rechts gelijk
slangenmensen in een circus buigen voorover naar de beesten
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in de kooi proberen hun hoofd door de tralies te wurmen en de
lange objectieven tussen de armen en benen van de carabinieri
heen te schuiven die een roerloze muur vormen laten met bevende vingers de camera‟s op en neer dansen en knippen schieten felle flitsen op de gezichten in de kooi en dan vlamt in een
hoek een nog feller licht op en begint het snorren van de televisiecamera‟s
ik neem plaats op de bovenste traptrede en beneden zie ik de
advocaten met de losjes om de schouders geworpen zwarte toga‟s rustig met elkaar kletsen in kleine groepjes achter de versleten houten tafels aan de rechterkant zetelt parallel aan de
kooi opgesteld de rechtbank met de chagrijnige en bedachtzame president in het midden de rugleuning steekt hoog boven
zijn hoofd uit daarnaast de andere rechter onderuitgezakt in
een tweede stoel met een hoge leuning en rechts en links de
mannen en vrouwen van de jury de gezichten bijna allemaal
verborgen achter grote donkere brillen de tricolore sjerpen
schuin over de fletse pulli‟s pofblouses met gesteven kragen in
diverse grijstonen groenachtige blauwige gelige stropdassen en
achterin rechts een beetje afzijdig het podium van het openbaar ministerie
boven de hoofden van de rechters vormen miljoenen steentjes
een reusachtig stoffig en kleurloos mozaïek dat tot het plafond
reikt en een verward tafereel uitbeeld van een furieus gevecht
met links de kwade machten belichaamd door typisch gekromde in elkaar verstrengelde sinistere gedaantes overwegend in
groen en violet en rechts de goede machten engelachtig etherisch harmonieus in licht blauw in het midden botsten ze op
elkaar in een furieus gevecht maar de machten van het kwaad
zijn al duidelijk verslagen en beginnen de terugtocht vervolgd
door de onverbiddelijke machten van het goede daaronder
pronkt in een vergulden ovaal de imposante gestalte van de
geblinddoekte justitia in de ene hand het zwaard in de andere
de weegschaal en nog meer naar beneden in serene letters het
opschrift voor de wet is iedereen gelijk
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links achter de politie-formatie zijn houten versperringen achter de versperringen zijn de plaatsen voor het publiek maar er
is geen publiek want de ruimte voor het publiek is zo goed als
leeg op enkele familieleden na moeder vader zus broer nicht
oom schoonzus geen vriend geen kameraad omdat ze allemaal
bang zijn omdat het gerechtsgebouw zich naar buiten toe als
een oorlogstafereel presenteert stalen hekken en prikkeldraad
politiekordons en carabinieri de ene afzetting na de ander en
pantservoertuigen op de strategisch belangrijke punten terwijl
andere pantservoertuigen onophoudelijk het gebouw omcirkelen en bij de ingang vervolgens ook honden en metaaldetectoren en fouilleringen verhoren kaartenbakken dreigementen
waarschuwingen insinuaties en meer van dat alles
de kleine deur achter ons gaat opnieuw open en te midden van
een andere groep politieagenten verschijnen boven aan de trap
de vrouwen ook zij zijn geketend en hun handen geboeid we
springen allemaal op en lopen op hen af de kooi vult zich met
vreugdekreten begroetingen gelach verschillende parfums ze
hebben allemaal kakelbonte broeken aan lange rokken kleurrijke blouses halsdoeken ringen aan de vingers halskettingen
broches armbanden hangertje aan de polsen grote bizarre oorhangers en haarspelden en te midden van deze warboel de carabinieri nerveus brullen ze bevelen de honden grommen dreigend en weer barst het flitslichten van de fotografen los de
journalisten krabbelen hectisch in hun kladblokjes de weinige
advocaten zwaaien met de armen en roepen begroetingen over
de versperringen en meer geroep en groeten zijn het antwoord
de carabinieri nemen de een na de ander de kettingen af en
maken de handboeien los de meisjes komen op ons af wij lopen
naar ze toe de trap op en we verstrengelen omhelzen elkaar tot
een mozaïek van omarmingen liefkozingen kussen stemmen
het enige wat ons nu interesseert is met elkaar te kunnen praten over zoveel dingen praten over alles praten eindelijk praten
zo lang mogelijk praten elkaar te kunnen vasthouden voelen
mannen en vrouwen alles om ons heen verdwijnt de rechtszaal
de carabinieri de fotografen de honden de rechters alles aan de
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andere kant van de tralies is ons vreemd geworden bestaat
niet geschenken gaan over en weer amuletten prullaria alles
wat men tot hier in de kooi kon meenemen we ruilen zelfs de
kleding hemden pullovers halsdoeken sjaals
geklingel van een bel komt van de tafel van de rechters en de
president begint gemelijk de waslijst van aanklachten op te
lezen die en die worden er van beschuldigd en zo voorts en zo
voorts dit en dat te hebben begaan en ga zo maar door en zo
voorts in vereniging met alles haastig afgeraffeld met eentonige stem die en die aangeklaagd dit en dat begaan te hebben en
met alles er op en er aan hij mompelt verslikt zich in de haast
in de woorden en dit en dat en gewapende bende criminele
vereniging en alles er op en er aan men kan hem helemaal niet
volgen haastig rondt hij af en dan volgen de preliminaire verweren en de advocaten brengen zonder enige overtuiging zuiver formaliteit de gebruikelijke nutteloze bezwaren naar voren en dan wordt de zitting geschorst de rechtbank trekt zich
terug om zich op de bezwaren van de verdediging te beraden
enkele minuten en reeds zijn ze terug en opnieuw geklingel om
te verkondigen dat de bezwaren van de verdediging natuurlijk
allemaal afgewezen zijn en weer geklingel en de zitting wordt
geopend en de president verklaart de zitting voor geopend
(wordt vervolgd)
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Het recept “ondernemersgebraad” in onze rubriek Amuse Bouche is een eerbetoon aan de dichter en
schrijver Peter Paul Zahl (geboren in 1944) die op 24 januari 2011 overleed. PPZ is ook in het Nederlands vertaald. In 1980 verscheen een bundel gedichten en proza Het lijkt wel Vrede bij Van Gennep en
in 1982 verscheen de fantastische, 600 pagina‟s tellende “schelmenroman” De Gelukkigen bij het Wereldvenster. De boeken werden veel gelezen binnen de beweging van tachtig en spraken enorm tot de
verbeelding. Maar misschien meer nog dan dat raakte het ook aan de realiteit van velen, het dagelijks
leven in de beweging en de dagelijkse strijd. In het Duitse blad Analyse & Kritik wordt De Gelukkigen
dan ook “een krachtige hymne aan de zoektocht naar een ander leven” genoemd. Velen zullen zich herkend hebben in de rel die beschreven wordt in het hoofdstuk Geen vreugde zo groot als oproer en ook de
krant De gelukkige werkloze zal velen tot de verbeelding hebben gesproken. Het gedicht De harde kern
werd geplaatst in het bewegingsblad De Zwarte en de wanhopige en op sensatie beluste zoektocht van
de irritante Italiaanse journalist Rossi in De Gelukkigen naar de Onnoembaren, d.w.z. leden van de Rote
Armee Fraktion, de Beweging van de 2e Juni etc., heeft Amsterdamse krakers t.t.v. de ontruiming van
de Lucky Luyk geïnspireerd om de persmuskiet Ton van Dijk van het HP te kakken te zetten. Met
hem werd een in scene gezette ontmoeting gearrangeerd met zgn. leden van het Militant Autonomen
Front. Het nep-interview koste hem 500 gulden.
PPZ zelf zat vanaf eind 1972 in de bajes. Hij kwam, in een tijd dat er jacht werd gemaakt op alles wat
links en “terroristisch” was en na een lange geschiedenis van intimidatie en huiszoekingen in zijn drukkerij, in een politiecontrole terecht, probeerde te vluchten, werd beschoten, schoot terug en werd gepakt. Hijzelf en een politieagent raakten
daarbij gewond. Pas in 1982 kwam hij op
vrije voeten. Sinds 1986 leefde hij vooral
in Long Bay in Jamaica, waar hij op 24
januari jl. aan kanker overleed. PPZ
trouwde twee keer, had zes kinderen en
drie stiefkinderen in vier landen. Hij is 66
jaar geworden.
PPZ, die ooit heeft gezegd dat koken ook
deel uitmaakt van de klassenstrijd (want
willen de proletariërs, de plebejers, de verworpenen van deze aarde, wij allemaal
niet aan uitgebreid gedekte tafels zitten en
heerlijk smullen?) heeft ook zelf een kookboek samengesteld: “Geheimnisse der karibischen Küche. Geschichte, Gegenwart, Genuss. Von Jamaica bis Curaçao”. Hamburg: Rotbuch Verlag, 1998. Hij ondertekende zijn brieven met:
“Vrijheid en geluk!”
Moge Peter Paul Zahl nog lang in onze
herinnering voortleven.
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Het Feestmaal
~
PETER PAUL ZAHL
Over Franz K. wordt terecht gezegd dat hij een goede meubelmaker is. Hij is 37 jaar oud, ongetrouwd, betrouwbaar, nietroker in het bedrijf, drinkt niet onder collega‟s.
Twintig jaar geleden deed hij gezelexamen en slaagde daarvoor met “zeer goed”. Hij had geen belangstelling voor het
meesterexamen, want hij wilde geen “buffer tussen boven en
beneden” zijn. Hij bezit een kleine woning, een Volkswagen,
twee spaarrekeningen, zeven stropdassen en draagt als concessie aan de nieuwe tijd een kleine snor.
Elke dag gaat hij stipt op tijd naar zijn werk. Aan de leerlingen en nieuwelingen in de firma wordt hij als een lichtend
voorbeeld opgevoerd. Als het nodig is om over te werken, is hij
de eerste die zich vrijwillig aanmeldt. Men fluistert dat hij
“een hoop geld op zijn bankrekening” heeft staan en “voor
zichzelf ” wil beginnen.
Het is vrijdag, het loon is uitbetaald, de dame uit het kantoor
en zijn collega‟s hebben uitgeklokt. Franz K. werkt nog. Op
het laatste moment is er nog een “spoedopdracht” gekomen,
die hij afhandelt op verzoek van de chef, die zich in de firma
op een algemene populariteit mag verheugen omdat hij niet te
zuinig is en boven het tarief uitbetaald.
Franz K. meet met de duimstok enkele planken op. In de hal
is het zeldzaam stil. De machines rusten. Een vaal licht van
de overkapping beschijnt de werkplaats. Hout, planken, machines en Franz K. werpen bizarre schaduwen op de vloer en
de muren.
Franz K. legt de duimstok opzij. Hij pakt het nagelpistool om
enkele planken tot een rechthoek te verbinden die later de
deur tot een tuinhuisje moet vormen. Franz hoort voetstappen en schrikt.
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Zijn chef duikt op uit het duister. Franz K. is gerustgesteld.
Hij zucht en hoort de vraag of het voor tienen voor elkaar
krijgt en knikt. Hij kijkt de chef aan. Hij heeft hem nooit gemogen. Ja, ja, zegt hij zachtjes, ik ben al bijna klaar.
Hij tilt het nagelpistool op, zet het tegen het voorhoofd van
de chef en drukt een paar keer af. De chef ziet perplex en valt
om.
Franz K. gaat naar de grote cirkelzaag en leegt de grote zak
met zaagsel die de leerling nog kort voor het einde van de
werkdag bijeen geveegd en erin gekiept heeft. Met de zak in de
hand gaat hij terug naar zijn werkplaats waar de chef ligt, en
stopt hem er in. Dat valt niet mee.
Even voor negenen stopt hij voor het gebouw waarin zich zijn
woning bevindt. Hij neemt de zak met de chef van de achterbank, sluit de auto goed af, betreedt stipt om negen uur zijn
woning en gooit de chef in de keuken.
Op maandag ontstaat er lichte paniek in het bedrijf omdat de
chef niet is gekomen. Franz K. lacht in zijn vuistje – in zijn
woning hangt de eigenaar van de firma. Want chefs moeten
goed besterven; om de ondernemerssmaak te verzachten moet
hij het vlees dan nog een dag in marinade of enkele dagen in
karnemelk leggen.
Op dinsdag wordt in het bedrijf de politie erbij geroepen. K.
weet van niets – de chef hangt met zijn benen aan twee sterke
spijkers met de rug naar de muur.
Donderdag, na het werk, snijdt Franz K. het vel rond om de
ledematen in, snijdt het open aan de binnenkant van de dijbenen tot aan het rectum en maakt aan de kant van de buik,
uitgaand van de dikke lende, een kleine inkeping. Dan trekt
hij het vel van de benen, over het lichaam naar beneden tot
aan het hoofd. Nu worden de armen van beneden naar boven
eruit gedrukt en de poten gebroken. Ten slotte wordt het vel
over de oren getrokken – hier houdt Franz K. even in, grijnst
en herinnert zich iets – waarbij hij de oren van binnen uit afsnijdt en ook elders het mes moet hanteren, vooral bij de
ogen.
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Om de chef van de ingewanden te ontdoen wordt hij op de tafel gelegd en wordt de buik overlangs opengesneden. Franz K.
neemt de ingewanden op de nieren na eruit. Van de lever verwijdert hij voorzichtig de galblaas en hij legt alleen de lever,
longen en hart weg. Het hoofd, de buikwand met de ribben en
de armen hakt hij af; ze worden met de ingewanden verwerkt
tot ondernemerpeper of ragout.
Hoe langer Franz K. werkt, des te groter wordt zijn eetlust.
Hij wast de chef een beetje, onthuidt hem, bevrijdt hem van
zijn vet, wrijft hem in met zout, bestrijkt hem met braadolie
en legt dijbeen en onderbeen op spekschijven in een met water
uitgespoelde braadslede. Dan bedekt hij het met spek en
schuift het in de oven. Hij neemt plaats op een keukenkruk en
wacht; zodra het braadsap bruin kleurt moet hij wat water
erbij gieten. Na vijftien minuten legt hij een deel van de rug
erbij, omdat dat het heel mals is en gauw droog wordt. Hij
heeft de oven op 230° ingesteld, de braadslee staat op de onderste richel.
Franz K. heeft trek. Tien minuten voor het einde van de
braadtijd overgiet hij het chefgebraad met gecondenseerde
melk uit blik. Van het gebluste braadsap, de benodigde hoeveelheid water en maizena, maakt hij op het gasfornuis de
saus. (Van een Italiaanse collega, een gastarbeider, heeft hij
ooit een ander recept gekregen. Maar Franz heeft het niet zo
op de buitenlandse keuken. Daarom maakt hij de chef op de
Duitse manier klaar.)
Franz K. is niet tevreden met zichzelf: hij heeft in het verkeerde bedrijf gewerkt. Voor een jonge ondernemer had hij maar
één uur braadtijd nodig gehad; zijn chef was wat aan de oude
kant en taai. Dus heeft Franz bijna twee keer zoveel tijd nodig.
Hij dekt de tafel feestelijk. Het tafellaken is wit, het bestek is
van blinkend Cromargan, een kaars in de hals van een chiantifles verspreid een intiem licht.
Het braden is gelukt. De chef smaakt uitstekend, onmiskenbaar een vers en wild aroma. Franz K. drinkt een fles witte
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wijn uit ‟67 bij het eten. Na het afruimen geniet hij van een
kop versgemalen koffie, extra sterk, en eet hij en bonbon.
Als de collega‟s eens wisten hoe goed ondernemers smaken,
denkt hij nog kort voordat hij in slaap valt.

Peter Paul Zahl
Uit de bundel: Die Barbaren kommen, 1972.
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ik heb nieuwe glazen voor mijn bril
(die voortaan verplicht is vanwege mijn rijbewijs)
binnen enkele dagen slechts: ik zie alles scherper:
(maar, om de waarheid te zeggen,
dat heeft niets verbeterd:
stoplicht blijft stoplicht, stoep is nog altijd stoep:
ik ben nog altijd ik, en zo is het):
(wat dat pijnlijke duizelige gevoel betreft, dat me, met migraine,
voorspeld was door een Oogheelkundig Instituut op Corso Buenos Aires,
waartoe ik me deze keer gewend had,
dat heb ik gehad en ben ik te boven):
(de oogarts verklaarde dat ik me mettertijd
een eigen willekeurige voorstelling van de werkelijkheid had gevormd,
die nu, met die glazen, ineens zou verdwijnen):
(en ik heb me een ogenblik kunnen verbeelden
dat ik voor een prik nieuw kon zijn en nieuw kon zien):

Edoardo Sanguineti (1930 –2010),
uit de bundel Scartabello (1981)
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