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"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 arti-

kel 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 verbon-

den.  

 

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 tijds-

structuur kon een revolutie pas voorstelbaar worden. John Holloway werd in deze context ook geci-

teerd. 

 

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 verbeel-

ding 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! Toe-

deledokie!!!  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 ar-

beid 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 pseudo-

behoeften.  

 

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 ver-

veelvoudiging van barsten, breuken, haarscheuren en openingen, van weigering, opstandigheid en on-

gehoorzaamheid. 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 maat-

schappelijkheid 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 an-

ders kunnen bedenken of creëren. Dat het “nu eenmaal” crisis “is” en dat we “nu eenmaal” moeten be-

zuinigen. Dat weet toch iedereen…  

 

Bezien vanuit de eeuwigheid is het kapitalisme echter altijd een crisis. En daarom moeten we het on-

dergraven. 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 Mexi-

co 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 Econo-

mists. 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 anders-

globalisten.  
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I 

 

In het beroemde verhaal van Mary Shelley cre-

ëert dr. Frankenstein een schepsel en het schep-

sel verlangt dan een onafhankelijk bestaan, een 

duurzaam bestaan waarin het niet langer van de 

creatieve activiteit van dr. Frankenstein afhan-

kelijk is. In een ander verhaal, van Jorge Luis 

Borges, “Las Ruinas Circulares” (1) schept een 

mens een ander mens, echter niet in een labora-

torium 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 voort-

durende 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 be-

staan af van de creatieve activiteit van de dro-

mer. Het verhaal over Frankenstein wordt va-

ker 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 voorstel-

len met de beelden en begrippen uit Borges ver-

haal: 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 maat-

schappij 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 

gecreëerd hebben. Als we het morgen niet cre-

ëren, zal het niet meer bestaan.  

 

Elke dag creëren we een afschuwelijke wereld 

vol ellende, geweld en onrecht. We zijn actief 

betrokken bij het tot stand brengen van de heer-

schappij die ons onderdrukt en bij de obsceniteit 

die ons verafschuwt. We produceren meerwaar-

de, respecteren het geld, we accepteren irratio-

neel gezag en houden het in stand, we leven naar 

de klok en sluiten onze ogen voor de hongeren-

den. We creëren het kapitalisme. En daar moe-

ten we nu mee ophouden.  

 

Wat betekent dat: de revolutie niet als de ver-

nietiging 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 revoluti-

onaire denken, een ander denken over revolutio-

naire 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 on-

 

 

~
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dergraven als ze van de duurzaamheid van het 

kapitalisme uitgaan.  

 

Elk heerschappijsysteem is gebaseerd op duur-

zaamheid 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 ver-

anderen. Het vermogen van het doen is onderge-

schikt aan dat wat is.  

 

De onderschikking van het doen aan het zijn is 

en onderschikking van het subject aan het ob-

ject. Duurzaamheid of “duur” is dus een typisch 

kenmerk van een maatschappij waarin het sub-

ject aan het object ondergeschikt is gemaakt. 

Een maatschappij waarin er van uit wordt ge-

gaan dat actieve subjectiviteit niet in staat is om 

de objectieve realiteit te veranderen. De objec-

tieve realiteit, of de maatschappij-zoals-die-is 

staat boven en tegenover ons. Het subject wordt 

van het object gescheiden en eraan onderwor-

pen. En werkwoorden (de actieve vorm van 

spreken) worden van het substantief (die de be-

weging negeert) gescheiden eraan onderworpen.  

 

Onder het kapitalisme verkrijgt de scheiding 

van subject en object, en daarmee de duurzaam-

heid, een eigenaardige starheid. Deze ligt beslo-

ten in de materiële scheiding tussen subject en 

object in het productieproces. De waar die we 

produceren staat tegenover en boven ons als iets 

van buitenaf, als object die iedere relatie met de 

arbeid van het subject waardoor het werd gepro-

duceerd 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, werk-

woord en substantief, is van zulk een fundamen-

tele betekenis voor de manier waarop wij subjec-

ten ons onder het kapitalisme tot elkaar verhou-

den, dat het elk aspect van ons maatschappelij-

ke bestaan doordringt. In elk aspect van ons le-

ven 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 een-

duidig door de tijd van de klok uitgedrukt, 

waarbij de ene minuut net zo lang is als de vol-

gende en de volgende en de volgende en de enig 

denkbare revolutie (3) is die, die maar rond en 

rond draait.  

Om ons een verandering van de maatschappij 

voor te stellen moeten we de centraliteit van het 

menselijke doen herstellen en moeten we het be-

graven subject redden. M.a.w.: we moeten kriti-

seren – 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 arbeidswaarde-

theorie van Marx is ook zo‟n kritiek: in haar 

kern zegt de arbeidswaardetheorie “de waar ne-

geert ons doen, maar wij hebben het gemaakt”. 

Daardoor wordt het subject (ons doen) weer in 

het centrum geplaatst. Het object beweert onaf-

hankelijk te zijn van het subject, maar in werke-

 

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.  
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lijkheid hangt het van het subject af. Zijn hangt 

af van het doen. En dat opent voor ons de moge-

lijkheid om de wereld te kunnen veranderen.  

 

Iedere (in deze zin opgevatte) kritiek is een aan-

val op de duur. Zodra de subjectiviteit weer in 

het centrum van de maatschappij wordt ge-

plaatst, 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 van-

daag, omdat we het anders zouden kunnen ma-

ken. Kritiek opent een wereld van verwonde-

ring. 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 tegelij-

kertijd 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 object, dat het subject overheerst, is afhan-

kelijk 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 afhanke-

lijk. Er is sprake van een verhouding van over-

heersing 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-

kelijkheid. Omdat daar hoop uit kan worden ge-

put.  

 

Alle sociale fenomenen bestaan immers omdat ze 

door mensen worden gemaakt: geld of de staat 

zijn net zulke door mensen voortgebrachte pro-

ducten 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 herschep-

pen 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 re-

laties met anderen. Als we zouden ophouden om 

geld in onze sociale verhoudingen te reproduce-

ren, dan zouden de biljetten en de munten blij-

ven 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.  

 

Het bestaan van het kapitalisme is geen illusie. 

De scheiding van zijn bestaan en zijn constitue-

ring, m.a.w. zijn duurzaamheid echter wel.  

 

De duurzaamheid is uiteraard niet alleen maar 

imaginair. Ze komt tot stand in de reële schei-

ding 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) ver-

nietigd worden. Maar de aanval op de duur-

zaamheid 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 
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draait om het menselijke doen. Het voelt echter 

precies andersom. We hebben altijd geleefd in deze 

“betoverde, omgekeerde en op zijn kop gestelde we-

reld”  (6) van het kapitalisme, deze wereld van ob-

jecten, 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 onmogelij-

ke intensiteit, een wereld waarin alles oneindig 

breekbaar is omdat het van zijn constante her-

schepping 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 her-

stellen van de centraliteit van het menselijke doen, 

kan worden uitgebreid tot alle substantieven (maar 
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in onze duurzame wereld, met zijn duurzame 

taal, is het moeilijk om te schrijven zonder ge-

bruik te maken van substantieven – daarom ver-

eist het kritische denken werkelijk een nieuwe 

manier van spreken. Vaneigem noemt dat de 

poëzie van de revolutie).  

 

Communisme is daarom niet het hoogste stadi-

um van de geschiedenis, maar het openbreken 

van het historische continuüm (Benjamin) (8). 

Het uiteenvallen van de continuïteit van de sub-

stantieven 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 voor-

stelling van het hoogste stadium van de geschie-

denis impliceert een positief moment, een mo-

ment van accumulatie van strijd, een moment 

van uitbreiding. Het openbreken van het histo-

rische continuüm impliceert een negatief mo-

ment, geen accumulatie van strijd maar het in 

leven roepen van nieuwe intensiteiten die onver-

enigbaar 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 maat-

schappelijke 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 ka-

pitalisme explodeert of misschien implodeert. 

Het communisme zou een zelfbepaalde maat-

schappij zijn, d.w.z. een maatschappij zonder 

duur, zonder substantief. Een beangstigende en 

fascinerende gedachte.  

 

III 

 

Wat we willen is een moment van immense soci-

ale intensiteit die het continuüm van de geschie-

denis uiteen doet spatten. Een moment, zo in-

tens, dat de kloktijd voor altijd is gebroken. Zul-

ke momenten vinden plaats: revoluties zijn zul-

ke 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.  

 

Maar we kunnen niet wachten op het Grote Re-

volutionaire 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. Jul-

lie 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 on-

derdrukking in het dagelijkse leven. Zolang we 

ons in deze verhouding bevinden lijkt het onmo-

gelijk, onvoorstelbaar dat we er ooit uit zouden 

kunnen breken. Maar dat is het niet. Het kapi-

taal brengt ons klappen toe, doodt dagelijks dui-

zenden van ons, maar ¡Ya basta! (14) Degenen 

die een partij op willen bouwen en staatsmacht 

willen veroveren zouden ons eerst langs huwe-

lijksconsulenten 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 sim-

pel is het. 

 

Is het werkelijk zo simpel? Natuurlijk niet. Maar 

misschien is het ook niet zo onmogelijk als we 

doorgaans denken.  

 

Het kapitaal bestaat omdat we het creëren. Het 

is volkomen van ons afhankelijk. Dit is van cru-
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ciale betekenis: Als er geen arbeid is, dan is er 

geen kapitaal. Wij creëren het kapitaal en alleen 

als we onze eigen verantwoordelijkheid werke-

lijk 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 ge-

oriënteerde benaderingen (en die waarbij hege-

monie 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.  

 

Hoe creëren wij het kapitaal? Doordat we meer-

waarde produceren en ook door voorwaarden te 

scheppen waarop de meerwaardeproductie be-

rust. (Aan de universiteiten produceren we bijv. 

geen meerwaarde, maar we scheppen de voor-

waarden 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 

verhoudingen tussen dingen) In het algemeen 

kunnen we zeggen dat we het kapitalisme cre-

ëren doordat we arbeid verrichten, doordat we 

toelaten dat ons doen in vervreemde en ver-

vreemdende arbeid veranderd wordt.  

 

Een wereldwijde massa-staking zou het kapita-

lisme vernietigen, maar de voorwaarden daar-

voor 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 voor-

stellen als een aaneenschakeling van barsten, 

kloven, openingen, haarscheuren die zich in de 

maatschappelijke structuur verspreiden. Er be-

staan al miljoenen van zulke openingen, ruim-

tes, waarin mensen, individueel of collectief, zeg-

gen: “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 

Blokkade van Piqueteros, Buenos Aires 2001 



9 

in Chiapas, de MST in Brazilië, de opstand in 

Bolivia, de piqueteros en wijk-raden in Argenti-

nië etc.) is deze opstandigheid, zijn deze openin-

gen in de structuur van het kapitaal al zeer 

groot. De enige manier waarop we ons de revolu-

tie voor kunnen stellen, is de uitbreiding en ver-

menigvuldiging van deze ongehoorzaamheid, 

deze haarscheuren in de kapitalistische domi-

nantie. Er zijn veel mensen die zeggen dat deze 

ongehoorzaamheid, deze scheuren in het wereld-

kapitalisme alleen maar werkelijk betekenis krij-

gen 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 re-

den waarom de ongehoorzaamheid in een staats-

vorm geïnstitutionaliseerd zou moeten worden 

en vele reden waarom het niet zou moeten.  

 

Hoe echter, uitgaande van deze vele haarscheu-

ren, dit veelvoudige worden, kunnen we ophou-

den het kapitalisme te creëren? 

 

Door te weigeren arbeid te verrichten: niet al-

leen 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 onderschik-

king van het doen aan het kapitaal in de vorm 

van arbeid een zeer reële onderschikking (of sub-

sumptie) 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 

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 organisatie-

vorm te proberen dat wat ze maken, goed te ma-

ken en zo voor de gebruikswaarde en tegen de 

waarde te vechten. Er zijn duidelijk ook vele ba-

nen waarbij het moeilijk is om enige ruimte voor 

een revolte van het doen tegen de arbeid te ont-

dekken. 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 fabrie-

ken of scholen of klinieken bezetten en proberen 

ze op een andere basis te organiseren, door bak-

kerijen, werkplaatsen of tuinen voor de gemeen-

schap te creëren, vrije radio‟s oprichten etc. Al 

deze projecten en revoltes zijn begrensd, ontoe-

reikend en tegenstrijdig (zoals het in een kapita-

listische 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 strijdvor-

men van het doen tegen de arbeid, het verbinden 

van de verschillende vormen van doen in, tegen 

en voorbij het kapitaal.  

 

De emancipatie van het doen betekent de zelfbe-

schikking 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 ver-

schillende vormen bij alle opstanden op. Cen-

traal daarbij staat het vasthouden aan de collec-
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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 ge-

dragingen, hun eigen handelen moeten bepalen.  

 

In al deze experimenten (of ze nu door de nood-

zaak 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 misluk-

ken gedoemd (omdat het geen revolutie is). De 

emancipatie van het doen leidt ons naar een an-

dere tijd, een andere grammatica, een andere 

levensintensiteit. De emancipatie van het doen 

is de beweging van de anti-fetisjering, het her-

krijgen van de creativiteit. Alleen zo kunnen de 

haarscheuren tot aantrekkingspolen worden 

i.p.v. getto's te zijn. En alleen als ze aantrek-

kingspolen 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 aantrek-

kingspolen. Het feit dat het niet werkelijk tot 

een emancipatie van het doen in deze maat-

schappijen 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 resul-

taat van deze projecten is dat de betrokkenen 

arm en geïsoleerd zijn en zich vervelen, dan zul-

len deze projecten geen aantrekkingspool zijn.  

 

Als revoltes niet attractief zijn, dan zullen ze 

zich niet uitbreiden. M.a.w. ophouden het kapi-

talisme te creëren, moet als een realistisch pro-

ject gedacht worden. Maar als het realisme geen 

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 maatschappelij-

ke behoeftes en niet door kapitalistische toe-

eigening gevormd is, een rijkdom die niet door 

het kapitaal in bezit genomen is. Tegenwoordig 

produceren mensen elke dag een enorme rijk-

dom, maar bijna alles daarvan eigent het kapi-

taal 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 on-

derwerpen?  

 

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 pro-

ces waarin het product van ons doen wordt toe-

geëigend. Het toe-eigeningsproces (dat constant 

naar nieuwe terreinen van het doen wordt uitge-

breid) is gebaseerd op geweld, maar hangt gro-

tendeels af van de fetisjering van het proces, van 

de transformatie van het werkwoord “toe-

eigenen” 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 moe-

ten ophouden het kapitalisme nog langer te cre-

ëren, dat we ermee moeten ophouden de ons om-

ringende misère, de onderdrukking en het ge-

weld voort te brengen. ¡Ya basta! ¡Que se vayan 

todos! De leuzen van de laatste jaren maken dui-

delijk dat veel mensen het kapitalisme beu zijn.  



11 

Natuurlijk zijn er veel problemen. Nadat we ge-

zegd hebben “Ga nu weg! De deur uit!”, zijn er 

nog steeds veel krachten die ons in deze verhou-

ding 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 kapitalis-

me te creëren. Het probleem van de theoretici is 

misschien dat we onze tijd verdoen met het ont-

warren van Gordiaanse knopen (of juist verkno-

pen) 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 haar-

scheuren betekenen niet dat het kapitalisme ver-

dwijnt. Maar i.p.v. zich de revolutie als een ge-

beurtenis voor te stellen die in de toekomst 

plaatsvindt (wie weet wanneer?) en die van rela-

tief korte duur is, lijkt het beter te die als een 

reeds begonnen proces op te vatten dat tijd no-

dig heeft. Vooral ook omdat de revolutie niet los 

van de creatie van een alternatieve wereld ge-

zien 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 be-

seffen dat we al vliegen.  

 

e-mail: johnholloway@prodigy.net.mx 

 

Noten: 

 

1 Verschenen in het Spaans in 1941. 

2 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 econo-

mie) 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 ver-

stand, dat naar buiten is gericht, construeert de 

fysische tijd, de meetbare en gelijkvormige tijd. 

Bergson noemt dat ook wel de abstracte of onwer-

kelijke tijd. De intuïtie, de innerlijke ervaring, kent 

een andere tijd. Bergson noemt deze innerlijk be-

leefde 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 werke-

lijkheid, 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 er-

varing 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 ge-

vangen te zitten. (Noot gefabriceerd door de verta-

ler 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) 

3 In het Engels betekent revolution ook letterlijk 

“omwenteling” zoals de aarde rond zijn as of rond 

de zon draait. In Brussel kun je tweetalige straat-

naamborden aantreffen: Rue de la Revolution/

Omwentelingsstraat.  

4 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.  

5 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 omwe-

gen” mee bedoeld. 

http://www.freewebs.com
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6 Het Kapitaal III, hoofdstuk 48.  

7 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! 

Echter in de Engelse tekst ontbreekt deze zin in zijn 

geheel (???) 

8 Walter Benjamin (1942/1978): These XV in: Über den 

Begriff der Geschichte – Gesammelte Schriften Deel 1, 

2, (Frankfurt/M. Suhrkamp) blz. 701. 

9 Holloway gebruikt de originele Duitse term: Walter 

Benjamin: These XIV (geschiedenisthesen), als tegen-

wicht tegen de “homogene en lege tijd”, zie voetnoot 

5. 

10 Latijn: tijdloze tijd, eeuwige heden, het eeuwige nu. 

11 “Go on now go walk out the door, just turn around 

now, 'cause you're not welcome anymore … I will sur-

vive”, zingt Gloria Gaynor… 

12 “Opkrassen allemaal!” Een leus gericht tegen politici 

en ondernemers t.t.v. de Argentijnse opstand 19/20 

december 2001.  

13 Latijn: een schone lei, een onbeschreven blad 

14 “Het is genoeg!” Leuze van de zapatistische opstand. 

15 “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 Gen-

nep Amsterdam 1971 (oorspr. 1939). 

16 “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.  

17 Op 19/20 december 2001 kwamen de Argentijnen in 

opstand tegen het door het IMF gedicteerde regerings-

beleid. Meerdere regeringsfunctionarissen zagen zich 

gedwongen om van het toneel te verdwijnen. Het ver-

zet werd vooral gedragen door de wijk-raden en de 

werklozenbewegingen. In oktober 2003 kwamen in 

Bolivia de indiaanse boeren in opstand tegen de neoli-

berale 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.  


