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“Wanneer de verbeelding heerst zal de toekomst heden 

worden” 

 

Raoul Vaneigem 

 

Als waren het koppen van de Hydra. Telkens dui-

ken ze weer op, in nieuwe gedaantes en vormen: de 

ideeën en praktijken van de Situationistische Inter-

nationale (SI). Reden voor ons om het situationisti-

sche gedachtengoed d.m.v. de vertaling van de 

tekst De spektakelmaatschappij , het dagelijks leven 

en de kunst van de omkering, geschreven door Tho-

mas Seibert, te introduceren. 

 “De korte geschiedenis van het situationisme en hun 

nagelaten teksten bieden een duizelingwekkende idee-

ëngrabbelton 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 actu-

eel 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 Is-

land, Wifi, Nokia, Nike.... Wat zou Guy ervan gesmuld hebben.” Het klopt dat het situationisme als in-

spiratiebron vaak in één adem genoemd wordt met subculturele fenomenen als punk, graffiti, anders-

globalisten (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 situatio-

nistische 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 invloe-

den (in de ogen van Bookchin verpersoonlijkt door Hakim Bey) bekritiseerde als zijnde “lifestyle-

anarchisme”, wat zich volgens hem uit in het sprayen van graffiti, postmodern-nihilisme en een indivi-

dualistische 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 artis-

tieke 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 na-

oorlogse vorm van het consumptie-kapitalisme analyseerden. Zij noemden het de Spektakelmaatschap-

pij. In de spektakelmaatschappij leven we volgens de situationisten “oneigenlijk”. Het leven wordt 
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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 vervan-

gen, misleid en gemanipuleerd. We leven niet, we overleven slechts en worden gedegradeerd tot passie-

ve 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 dage-

lijks 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 onte-

vredenheid 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 gemobi-

liseerd 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, do-

centen, 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 vak-

bonds- 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, discussi-

ëren, 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 sub-

jectiviteit 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 uit-

buiting 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 kapitalis-

tische arbeidsdag en de loonverhouding. Marx noemde dit creatieve vermogen, deze dagelijkse creativi-

teit: 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 le-

vende, 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 maat-

schappelijkheid, 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 ra-

dicale 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 boekhan-

dels in Parijs behoren ze tot de meest gejatte boeken en zijn ze sowieso snel uitverkocht. De Spektakel-

maatschappij verschijnt in het Nederlands in 1976. Tot die tijd circuleert er in Nederland een gekopieer-

de, 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 moe-

digen teneinde een basis te creëren voor een algehele en directe democratie. Er werd geprobeerd verbin-

dingen te leggen en in stand te houden met bedrijven, arbeiders, actiecomités en groepen in de provin-

cie. 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) vakbonds-

bureaucratie 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 terug-

keer naar  een middelmatig, verstikkend, banaal leven waarin de passies worden onderdrukt, is hartver-

scheurend  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 wor-

den 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 tegenstel-

lingen 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 subversie-

ve energieën op te laden en weer tot leven te wekken. Het wordt tijd dat we leven! 
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I. 

 

Tussen 1957 en 1971 was de Situationistische 

Internationale (SI) één van de radicaalste bewe-

gingen in de kunst en “Nieuw Links”. In weer-

wil van de scheiding tussen politieke actie, 

kunstzinnig experiment en theoretische kritiek 

wilde de SI blootleggen dat en hoe de geïnstitu-

tionaliseerde vormen van politiek, kunst en the-

orie volledig in het massamediale totalitarisme 

van de “spektakelmaatschappij” geïntegreerd 

waren. Het verwijt binnen het spektakel geïnte-

greerd te zijn, richtten de Situationisten juist 

ook tegen personen en groepen met wie ze van 

tijd tot tijd nauw verbonden waren. Niets ont-

ziende en verregaande kritiek was er ook intern. 

Meer  dan de helft van plusminus 70 leden werd 

geroyeerd. Velen voorkwamen het royement 

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 medestan-

ders. Eén daarvan was Guy Debord, die zich al 

vroeg tot hun leidende figuur had gestileerd.  

 

Wat toentertijd nog als een parodie op de Derde 

Internationale (2) gezien kon worden en een po-

ging 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 distanti-

ëringen van toen herhaald. Inderdaad refereren 

de meeste commentaren aan Debord, die daar-

mee definitief tot de opper-situationist is gewor-

den die hij zelf vertolkte. Sommigen hebben 

~

Thomas Seibert (1) 

V.l.n.r.: Guiseppe Pinot-Gallizio, Piero Simondo, Elena Verrone, Michèle Bernstein,  

Guy Debord, Asger Jorn en Walter Olmo in Cosio d’Arroscia, Italië 1957 
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hem verheven tot de god van de antikunst, an-

deren zien in hem een vroege theoreticus van het 

“mediatijdperk”. Anderen rekenen hem zelfs tot 

één van de voorlopers van de waardekritiek (3).  

 

Om de rijkdom van het situationistische experi-

ment 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 te-

rug geplaatst in de context van zijn ontstaan en 

het spanningsveld waaraan het ten onder is ge-

gaan. 

 

II. 

 

De SI ontstaat na de tweede wereldoorlog en 

weerspiegelt de autoritaire restauratie van de 

burgerlijke maatschappij evenals de daarop vol-

gende fordistische modernisering. Haar oprich-

ters stammen uit de intellectuele jongerensub-

cultuur van Parijs en werden versterkt door ou-

dere kunstenaars en intellectuelen uit Denemar-

ken, Nederland, België en Italië alsook door mi-

granten uit Noord-Afrika, Hongarije en Roeme-

nië. Ook sloten zich groepen uit München en 

Londen aan.  

 

Inspiratiebronnen waren enerzijds de surrealis-

ten rondom André Breton, anderzijds de existen-

tialisten rondom Jean-Paul Sartre. De overname 

van theoriefragmenten ging met heftige pole-

mieken gepaard, waarmee de SI snel prestige 

verwierf. Er werden nauwe betrekkingen aange-

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 pole-

mische distantiëring.  Deze handelingswijze 

w o r d t  o n d e r  d e  b e n a m i n g 

“omkering” (détournement) tot methode verhe-

ven. 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. Ter-

wijl “het” marxisme of “de” kunstenaars-

avantgardes onherroepelijk in het spektakel ge-

ïntegreerd zijn, zullen er altijd brokstukken van 

de marxistische, surrealistische of existentialisti-

sche traditie te vinden zijn die met subversieve 

energieën opgeladen kunnen worden.  

 

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 ver-

schillende personen en fracties ondergebracht. 

Als men de fractie rondom Debord bekijkt, dan 

komt het tussen kunstenaars enerzijds en poli-

tieke 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 

Comic uit een tijdschrift van de SI. 
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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 Kotan-

yi (royement 1963), Anton Hartstein 

(pseudoniem Toni Arno, geroyeerd 1966) en Ra-

oul Vaneigem (uitgetreden in 1970) representeer-

den posities die zich toentertijd duidelijk van die 

van Debord onderscheidden.  

 

De verschillen komen ook tot uiting in het be-

grip “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 institu-

ties samenvalt.  

 

III. 

 

In de eerste benadering van de spektakelmaat-

schappij volgen de situationisten de marxisti-

sche analyse van het fetisjkarakter van de waar 

(9) volgens welke de maatschappelijke verhou-

dingen 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 

h e t  b e p e r k t e  a s p e c t  v a n  d e 

„massacommunicatiemiddelen‟ die oppervlakkig 

zijn meest verpletterende verschijningsvorm uitma-

ken, de maatschappij binnendringt als een eenvou-

dig arrangement, dan is dit in feite niet iets neu-

traals, maar precies het arrangement dat past bij 

zijn totale zelfbeweging.” (10) 

 

De situationisten radicaliseren de analyse van 

Marx doordat ze laten zien hoe de maatschappe-

lijke verhoudingen niet alleen als verhoudingen 

tussen dingen verschijnen, maar bovendien door 

de massamediaal gefabriceerde beelden van sub-

jecten 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 ge-

meenschappelijke stroom, waarin de eenheid van 

dit leven niet meer kan worden hersteld. De gedeel-

telijk 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 leugenachti-

ge zichzelf belogen heeft. Het spektakel is in het al-

gemeen, als concrete omkering van het leven, de au-

tonome beweging van het niet-levende.” (11). En 

verder: “De algemeen geworden scheuring van het 

spektakel is onlosmakelijk verbonden met de moder-

ne 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) 

 

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 weten-

schap, de kunst, de religie, de sport, de seks ten 

slotte ook een spektakel van de revolte: “Het ge-

hele leven van de samenlevingen waarin de moder-

ne productieverhoudingen heersen, dient zich aan 

als een ontzaglijke opeenhoping van spektakels. Al 

wat direct werd geleefd, heeft zich in een voorstel-

ling verwijderd.” (13) 
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M.n. Asger Jorn, Toni Arno en Raoul Vaneigem 

putten in hun kritische beschouwingen, wat be-

treft de vervanging van het “leven” door zijn 

representaties, uit de cultuurkritieken van 

Nietzsche en Kierkegaard en de existentiefiloso-

fie 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 je-

zelf 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).  

 

V. 

 

Ten derde markeert de spektakelmaatschappij 

niet enkel het moderne kapitalisme, maar tege-

lijk 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 nationalis-

me, liberalisme en socialisme. In het spektakel 

komt het tot een nihilistische ontbinding (16) 

van alle ideologieën in massamediaal geprepa-

reerde 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 gebon-

den natie, de democratische of socialistische 

staat, de revolutionaire klasse. Daaruit volgt dat 

ook de klassenstrijd alleen nog maar in spectacu-

lair 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 Cao-

onderhandelingen en de verkiezingsstrijd. Door 

het verval van de ideologieën wordt ten slotte de 

plaats zichtbaar waar het spektakel alleen be-

streden kan worden: het dagelijkse leven. 

“Doordat het dagelijks leven steeds banaler werd is 

het geleidelijk in het centrum van onze belang-

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 analyse-

ren en de oude wapenen ter afwijzing verbete-

ren.” (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 af-

zijdig hebben gehouden van de gespecialiseerde po-

litiek, van links net zo goed als van rechts (…) In 

de nihilistische stortvloed stromen alle rivieren teza-

men. (…) 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, onder-

drukt of verborgen zijn gebleven en daardoor ophou-

den te mystificeren of gemystificeerd te wor-

den.” (18) 

 

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 nihilisti-

sche ontbinding van de maatschappelijke com-

municatie. Niettemin lijkt hun hypothese van 

een onherroepelijke versnippering van alle ideo-

logieën relatief optimistisch. Terwijl het politie-

ke discours daadwerkelijk op het niveau van de 

reclame wordt ondergebracht, verbinden de ge-

moderniseerde varianten van de meest gesloten 

ideologieën – nationalisme, racisme, religieus 

fundamentalisme – zich met een forse bewape-

ning van de repressieve staatsapparaten. Hoewel 

de situationisten steeds op het verband tussen de 

spektacularisering van het leven, de staatsorga-

nisatie 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 spek-
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takel van het fordisme. Omdat ze de vooruit-

gang van de massaconsumptie en de uitbreiding 

van het klassencompromis in de gestalte van de 

welvaartsstaat als blijvend beschouwden, speel-

den 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.  

 

De manco‟s van zijn verwezenlijking hebben de 

aanzet tot het experiment echter niet waarde-

loos gemaakt. Dat geldt voor markeren van het 

dagelijkse leven als het belangrijkste podium 

van een existentieel geradicaliseerde klassen-

strijd, alsook voor de pretentie om boven de ge-

ïnstitutionaliseerde vormen van linkse politiek 

uit te stijgen door politieke actie, het artistieke 

experiment en een theoretische kritiek met el-

kaar te kruisen. Er is veel voor te zeggen om de 

kunst van de omkering op de SI zelf toe te pas-

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 nage-

streefd om hun “hyperpolitiek” van de 

“constructie van situaties” te concretiseren door 

georganiseerde ingrepen in het stedelijke dage-

lijkse leven. Samen met de in Socialisme ou Bar-

barie 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 pro-

blemen 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 Ita-

lië 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-

SI, november 1962. V.l.n.r.: een onbekende vrouw, J.V. Martin, Raoul Vaneigem en Guy Debord 
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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. Mogelij-

ke 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 klei-

nere ruimtes “omgekeerd” worden, die zich – 

midden in de stad – tot steunpunten van micro-

maatschappijen 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.  

 

Noten: 

1. Thomas Seibert is filosoof, werkt voor Medico 

International, is redacteur van het Duitse blad 

Fantômas, Magazin für linke Debatte und Praxis, 

en heeft meerdere boeken over politiek en filosofie 

op zijn naam staan. Het artikel verscheen eerder 

in het Duitse blad Arranca #22, juli 2001. 

2. De SI parodieerde de Derde Internationale d.m.v. 

nationale “secties”, hun “wereldconferenties” en 

hun door Debord gedomineerde “centraal comi-

té”. 

3.  Bijv. Stephan Grigat, Der Fetisch im Spektakel. 

Zur Gesellschaftskritik Guy Debord. Jungle World 

20/2001, blz. 18. Zie ook  Anselm Jappe, die uit 

dezelfde scene (Krisis Group) stamt: An Imbecile's 

Guide to Guy Debord's concept of the Spectacl http://

libcom.org/files/Imbeciles%20Guide%20to%

20the%20Spectacle1.pdf 

4. Tot de groep behoorden o.a. Cornelius Castori-

ades, Jean-Francois Lyotard en Claude Lefort. 

Zie ook http://hydraweb.yolasite.com/resources/

tijd/Cleaver.pdf  Over de betrekkingen met de SI 

zie: Stephen Hastings-King in Roberto Ohrt 

(red.), Das große Spiel. Die Situationisten zwischen 

Politik und Kunst. Hamburg 1999, blz. 61 of Has-

tings-King, Stephen. L'Internationale Situation-

niste, Socialisme ou Barbarie, and the Crisis of the 

Psychogeografische gids voor bepaalde zones van Parijs. 

Collage door Debord, 1957 
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Marxist Imaginary, SubStance - Issue 90 (Volume 

28, Number 3), 1999, pp. 26-54 

5. Lefebvre was een van de belangrijkste Franse 

linkse theoretici en verbond marxistische en exis-

tentialistische standpunten met elkaar.  Boeken 

van hem zijn in het Nederlands schaars en enkel 

te vinden in bibliotheken en antiquariaten. Be-

kende werken van hem (in het Engels) zijn o.a. 

Critique of Everyday Life en Production of Spa-

ce. Op internet o.a. in het Duits 

www.praxisphilosophie.de/lefebvre.htm en in het 

Engels een interview over de situationisten:  

www.notbored.org/lefebvre-interview.html. Zie 

ook www.yabasta.be  waar enkele artikelen over 

Lefebvre zijn verschenen.  

6. Guy Debord: De situationisten en de nieuwe vor-

men van actie in kunst en politiek. Gepubliceerd in 

het tijdschrift Randstad # 11-12, 1966. Het be-

treffende nummer was samengesteld door Simon 

Vinkenoog. 

7. De richtingenstrijd binnen de SI is o.a. gerecon-

strueerd door Roberto Ohrt in het boek Phantom 

Avantgarde, Hamburg 1990. In het Duits is het 

één van de meest informatieve en met zijn vele 

foto‟s ook het mooiste boek dat over de SI is ge-

publiceerd. 

8. De Spektakelmaatschappij is de titel van het be-

langrijkste boek van Debord. Heruitgegeven door 

Uitgeverij De Dolle Hond, Amsterdam 2007. Oor-

spronkelijk gepubliceerd in Frankrijk 1967. De 

Nederlandse versie is online te vinden op http://

w w w . m a r x i s t s . o r g / n e d e r l a n d s /

debord/1967/1967spektakel.htm  Voor de ver-

schillen 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 Situati-

o n i s t  I n t e r n a t i o n a l  A r c h i v e 

www.cddc.vt.edu/sionline/si/situ.html 

9. Een fetisj is een object van religieuze verering 

waar bovennatuurlijke krachten aan worden toe-

geschreven (of een voorwerp/ritueel waaraan sek-

sueel 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 fe-

tisjkarakter. Dat komt omdat de waren niet ge-

zien worden als resultaten van het eigen produc-

tieproces 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 maat-

schappelijke verhouding van voorwerpen. Door dit 

quid pro quo worden de arbeidsproducten waren, 

met de zintuigen waarneembare bovennatuurlijke of 

maatschappelijke dingen. Marx/Engels: Het Kapi-

taal; Afdeling I Hoofstuk 1, D4: Het fetisjka-

rakter van de waar en zijn geheim.  

10. De Spektakelmaatschappij §24. 

11. De Spektakelmaatschappij §2. 

12. De Spektakelmaatschappij §24. 

13. De Spektakelmaatschappij §1. In de Duitse verta-

ling 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 vertegen-

woordiging van sociale groepen door gedelegeer-

den, afgevaardigden, idols of instituten (klasse/

partij).  

14. Vaneigem: Handboek voor de jonge generatie blz. 
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15. Een belangrijke tekst m.b.t. dit thema is Vanei-

gems tekst Basic Banalities. http://

www.bopsecrets.org/SI/7.basic1.htm  Oorspronkelijk  

“Banalités de base” verschenen in Internationale 

Situationniste #7 (Parijs, april 1962. 

16. Nihilisme betekent sedert het einde van de 18e 

eeuw de ontkenning en ontbinding van alle over-
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mogelijkheden tot kennis. 

17. Vaneigem: Handboek voor de jonge generatie blz. 

14. 

18. Vaneigem: Handboek voor de jonge generatie blz. 

188. 

19. De tekst is in het Engels te vinden: http://

bopsecrets.org/SI/prelim.htm Blanchard schreef 

onder het pseudoniem P. Canjuers. 
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