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In de zich steeds verder uitbreidende sociale conflicten, opstanden en 
uitbarstingen over de hele wereld zien we een retorisch spook de kop op 
steken: het spook van de democratie. Van de Arabische lente (en haar misrep-
resentatie door westerse journalisten en politiekelingen) tot de occupiers 
en indignado’s, van Turkije tot Brazilie. Van de kreten voor ‘echte democratie 
nu!’ tot honderden pagina’s tellende blauwdrukken voor ‘directe democra-
tie’ die toch niemand leest. Van bezettingen voor een ‘democratische univer-
siteit’ tot eisen voor ‘meer democratie in de vakbond’. Overal lijkt de horizon 
van de sociale strijd beperkt tot het eisen van meer van datgene waar we 
verteld worden al lang in ondergedompeld te zijn. En als dit beperkt bleef 
tot een retorisch trucje, een angst om ‘mensen af te schrikken’ of een wens 
tot ‘toegankelijk taalgebruik’ dan was dat zo erg nog niet. Maar vaker wel 
dan niet brengt dit enorme problemen met zich mee, een fixatie op een 
vrijwel inhoudsloze fantoomvorm die niet alleen incapabel is de gewenste 
radicale inhoud voort te brengen, maar haar even zo goed actief in de weg 
staat. Wilde stakingen, onaangekondigde demonstraties, grootschalige rel-
len, sabotage acties, proletarisch winkelen: dit alles is ondemocratisch bij 
uitstek. En dit is dan ook precies wat reformistische en contrarevolution-
aire elementen iedereen voorhouden, zowel binnen als buiten de sociale 
bewegingen. Van de in krijtstreep grijs gestoken minister, rood van veront-
waardiging over brandende binnensteden, tot de in tie-dye gehulde beweg-
ingswoordvoerder en zijn peacepolice, allen gillen in koor: antidemocraten! 
wanneer er gebroken wordt met de impotente sleur van alledag. Des te 
meer reden om onze eigen retoriek onder een kritisch licht te houden.

Uiteraard hoor ik de verwijten al aankomen: geen democraten? Maar wat 
dan? De glimmend gepoetste zwarte laarzen van het fascisme? De grijze 
unisex overallen van de Grote Roerganger? De ferme snor van vadertje Sta-
lin? Uiteraard niets van dit alles: laarzen, overallen en snorren zie ik liever 
vandaag dan morgen de fik in gaan. Maar wat ligt er dan buiten deze hys-
terische tweedeling? Over die vraag gaat deze publicatie. In de woorden 
van Errico Malatesta: Noch democraten, noch dictators: anarchisten![1] 

De teksten in deze borchure bieden een kritische kijk op het democratische 
vraagstuk vanuit een anarchistsch en anti-staats communistisch perspectief. 
In onze ogen is een dergelijke kritiek broodnodig om het retorische moeras van 
‘de democratie’ en al haar slaapverwekkende aanhangsels te vermijden. Want 
democratie, dat is 3 wolven en een schaap die stemmen over het avondeten.

Jean Casseur

[1] Noch democraten, noch dictators: anarchisten - Errico Malatesta (1926)
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Het onderstaande is een fragment uit de tekst “What’s it all about”[1], een inter-
view uit 2007 met de Franse anti-staats communistische groep Troploin door de 
Duitse groep Revolution Times.

RT: De relatie van democratie als ideologie en als politieke vorm van het 
kapitalisme is erg belangrijk. Voor ons is de centrale zwakheid van veel 
‘antifascisten’[2] hun verdediging van de democratie en de afwezige of in-
adequate kritiek op de theorie en praktijk van de democratie als onderdeel 
van de klassensamenleving. Wij denken dat het mogelijk en noodzakelijk is 
om fascisme te bestrijden zonder ‘antifascisten’ te zijn, maar dat het onmo-
gelijk is om kapitalisme te bestrijden zonder een kritiek op de democratie 
en ‘burgerrechten’ in theorie en praktijk te hebben. Stakingen en rellen 
zijn bijvoorbeeld niet democratisch. Wat is jullie mening? Hoe verhoudt 
democratie zich tot de formele en reële dominantie van het kapitaal?

T: Jullie hebben gelijk over stakingen en rellen: slechts enkelen hiervan val-
len binnen de basiscriteria waarmee democratie gebruikelijk gedefinieerd 
wordt. Ze worden noch geboren, noch georganiseerd volgens de meer-
derheidsregel, minderheidsrechten, besluitnemende vergaderingen, een 
voorkeur voor debat boven actie, goedgekeurde en gerespecteerde proce-
dures, etc. En toch noemen veel stakers en deelnemers aan rellen hun ac-
ties democratisch, en claimen ze het democratische ideaal te vervullen wat 
‘verraden’ is door het parlementarisme. Maar wanneer ze het hebben over 
democratie, hebben ze het eigenlijk over iets anders, iets wat essentieel voor 
hen en voor ons is: zelforganisatie, de mogelijkheid om te handelen als ge-
meenschap, om voorbij de scheidingen en verdelingen te gaan, om zichzelf 
te laten bepalen door hun handelingen en niet door een vooraf bepaalde 
identiteit, om hun eigen leiderschap op te werpen, met andere woorden: 
autonomie. Als we een helaas ernstig gedevalueerde term mogen gebruik-
en, betekend voor hen ‘democratie’ de ‘vrijheid’. Het probleem is echter 
dat dit het privilege dat ze aan de politiek toekent vergroot. Het probl-
eem is echter dat dit het privilege dat ze aan de politiek toekent vergroot.

Democratie en kapitaal
- Troploin
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En dit is veel meer dan slechts een kwestie van taalgebruik en woorden 
omdat spreken van democratie niet onschadelijk is, ze gaat uit van het idee 
van de democratie als principe, als voorwaarde voor de sociale verandering. 

Overigens kan het antifascisme, in tijden van crisis, ook een radicale vorm 
aannemen en de klassenmaatschappij afwijzen. Terwijl ze dit doet, ontkent 
ze de tegenstelling tussen bourgeoisie en proletariaat niet: ze zet deze echter 
opzij, ‘voor het moment’, en geeft de prioriteit aan een andere tegenstelling: 
die tussen de democraten (ie. Bijna alle proletariërs, zoveel mogelijk klein-
burgerij en de ‘progressieve’ bourgeoisie) en de fascisten (ie. De conservatieve 
bourgeoisie, een groot deel van de kleinburgerij en een aantal misleidde prole-
tariërs). Simpeler gesteld ligt de moeilijkheid in het tegelijkertijd vasthouden 
van beide kanten van de theoretische stok: er is een fundamentele connectie 
tussen kapitalisme en democratie, maar kapitalisme breekt ook vaak met de 
democratie (laten we dit ontoereikende woord maar even blijven gebruiken).

Een zekere gelijkheid tussen waren (en tussen mensen in zoverre ze zich-
zelf moeten verkopen) plus de vrije circulatie van deze waren is noodzake-
lijk voor het loonarbeidsysteem: ze vereist de ruil tussen een som geld X 
en een product Y gekocht tegen haar marktprijs, en een relatief vrije ont-
moeting tussen de bourgeoisie en een loonarbeider: de eerste koop de ar-
beidskracht van de laatste en betaald hem of haar wat nodig is om deze 
arbeidskracht te vernieuwen en een familie te onderhouden. Het democ-
ratische principe is perfect geschikt voor die ruil: een persoon, een stem. 

Echter, kapitalistische ‘gelijkheid’ en ‘vrijheid’ gaan altijd samen met be-
perkingen extern aan de ‘gelijke’ ruil in zichzelf, en vaker wel dan niet wordt 
de loonarbeider uitgebuit in omstandigheden waar de politie evenveel macht 
als de markt heeft. Hoewel het loon- en winstsysteem beter bloeit in een par-
lementaire democratie, en hoewel dynamische vormen van kapitalisme meer 
en meer politieke en economische competitie introduceren, kent slechts een 
minderheid van de landen op deze planeet een parlementair of vertegen-
woordigend regime. Kapitalisme werkt beter met democratie, maar doet het 
er vaak zonder mee, ten minste, voor een poosje… soms een erg lang poosje. 

Jullie spreken over formele en reële dominantie van het kapitalisme. Ee-
rlijk gezegd heeft de terugkeer naar (of herontdekking van) dat concept 
in de jaren ’60 en ’70 bijna net zoveel negatieve als positieve effecten op 
het revolutionaire denken gehad… We zullen haar belang niet ontkennen. 
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Maar het zijn concrete historische situaties die de omwentelin-
gen en bochten van de bourgeois politiek veroorzaken, de combina-
tie van parlementaire en autoritaire vormen, de periodieke transfor-
maties van democratie in dictatuur en evoluties de andere kant op.

Het onderscheid dat Marx maakt in het “Onuitgegeven 6e hoofdstuk” van Het 
Kapitaal tussen formele en reële onderwerping van de arbeid aan het kapitaal 
betekend niet dat er een fase bestaat waarin het proletariaat alleen reformi-
stisch had kunnen zijn en dan een andere (vanaf 1914, volgens de 3e inter-
nationale, of nu vanwege de huidige globalisering, volgens sommige kam-
eraden) waarin de overheersing van het kapitaal zo compleet is dat er geen 
andere optie is voor het proletariaat dan om revolutionair te zijn. (Dit werk-
en we iets meer uit in In for a storm[3]). Zodoende is er ook geen fase (formele 
dominantie) waarin de democratie onvermijdelijk is, gevolgd door een andere 
(reële dominantie) waarin ze zichzelf van haar inhoud en aantrekkingskracht 
ontdoet en ophoud het proletariaat te mystificeren. Zo lang als het kapital-
isme bestaat, zal ze hervormingen uitbroeden en periodiek democratische 
aspiraties en praktijken baren. Democratie is geen rookgordijn dat opgelost 
wordt door een zekere kapitalistische fase. Zodra iets op het spel staat (real-
istisch gezien zoals wanneer fascistische of bureaucratische regimes ineen-
storten of fictief, zoals in Frankrijk april 2002) hernieuwd de democratie zich. 

Ten eerste zal het parlementaire systeem nooit overal regeren: in de ‘ri-
jke’ en schijnbaar stabiele landen duwen onvermijdelijke sociale con-
flicten de Staat vaak richting een hardere positie; in zwakke en over-
heerste landen is het gebruik van burgerrechten vaak gevaarlijk voor de 
sociale orde en privileges van de heersende klasse en worden deze daarom 
regelmatig ingeperkt of onderdrukt door de politieke leiders of het leger. 

Ten tweede, vanwege het gene wat we net zeiden, en omdat het parlementaire 
systeem geschikt is voor de interne logica van het kapitalisme, is het mogelijk 
voor het parlement, het partijleven en de burgerrechten om zo nu en dan weer 
op het toneel te verschijnen (vaak als doorzichtige farce, zoals in veel Afri-
kaanse of Aziatische verkiezingen). Massa’s staan klaar om te sterven voor ‘de 
democratie’, niet omdat ze geloven in de intrinsieke waarde van het stemhokje 
of de eerlijkheid van de gekozenen, maar omdat dit alles soms wat vrijheid en 
een verbetering van het dagelijks leven met zich mee lijkt te brengen, wat vaak 
deels waar is, in ieder geval voor eventjes. Wanneer de democratie heerst, is het 
vanwege iets anders dan haar eigen verdiensten. Er is altijd een bepaald sociaal 
element en een zekere hoop achter de aantrekkingskracht van de democratie.
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Of ze nu zegeviert, verpletterd wordt of belachelijk wordt gemaakt, is de 
democratie onvermijdelijk in een civilisatie van handelaren en loonarbeiders. Er 
zal nooit een tijd komen wanneer alles volledig naakt, open en bloot ligt, de kille 
heerschappij van de bourgeoisie zonder enige betekenis of aantrekkingskracht.

In de afwezigheid van sociale onrust zal de beste radicale uiteenzetting 
over de ware aard van de democratie, van haar klasseninhoud, van de hol-
heid van haar vrijheden, nooit enige democraat overtuigen (niet meer dan 
welke geniale revolutionaire tekst ooit iemand van reformisme heeft weer-
houden). Even zozeer als hij zich neerlegt bij de terugkerende crisissen en 
oorlogen, weet de democraat maar al te goed dat zijn favoriete regime soms 
plaats maakt voor dictators: hij wenst simpelweg dat deze onderbrekingen 
zo zeldzaam en kort mogelijk zijn. En hij zal volhouden (met een mager be-
wijs om zijn claim te ondersteunen) dat de democratie kwaad doet, maar 
dat ze het enige systeem is dat dit kwaad erkent en probeert te beteugelen. 

Radicale kritiek (op de democratie evenals op al het an-
dere) is slechts zinnig als men in een werkelijk andere wereld 
geloofd, en dit geloof wordt pas een historische werkelijk-
heid wanneer massa’s klaar staan om voor zo’n wereld te vechten.

Troploin

[1] http://libcom.org/library/whats-it-all-about-questions-answers-troploin
[2] Als men hier spreekt over ‘antifascisten’, spreekt men niet over iedereen die 
zich tegen fascisme keert (een vanzelfsprekendheid voor ons, uiteraard), maar die 
van deze oppositie haar centrale positie maakt. Die van de voorstanders van het 
eenheidsfront, het volksfront, de ‘brede coalitie tegen rechts’, etc. en alle andere 
modellen waarbij men de strijdbijl van de klassenstrijd begraaft onder het mom 
van ‘eenheid tegen het fascisme’. Historisch gezien heeft deze positie, die zichzelf 
maar al te graag als ‘realistisch’ op de borst klopt, ironisch genoeg een erg slechte 
staat van dienst… (zie ook de tekst ‘When insurrections die’ van Gilles Dauvé)
[3] http://libcom.org/library/storm-crisis-way-troploin
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De democratische ideologie bevat essentieel twee soorten illusies:

1. Het idee dat, onder alle omstandigheden, de moreel superieure mani-
er van besluitvorming een soort electorale deelname van de meerder-
heid is.

2. Het idee dat het de methode van besluitvorming is die verschillende 
sociale systemen van elkaar onderscheid.

Deze illusies hebben vele vormen en zijn onderling verbonden. Main-
stream Amerikaanse democratische retoriek rechtvaardigt politieke beslu-
iten door zowel het gebruik van verkiezingen als peilingen. Ze is ‘erg de-
mocratisch’ in de zin dat de passieve keuzes van de meerderheid de vorm 
die de repressie en uitbuiting in Amerika aanneemt kunnen wijzigen.

Arbeiderszelfbeheer is een obscuurdere illusie die claimt dat veranderingen 
in de manier waarop besluiten in een fabriek worden genomen de vorm van 
de hele samenleving zullen veranderen. Haar centrale positie wordt mooi 
opgesomd in een sticker die arbeiders oproept hun bazen te ‘ontslaan’ en 
blijkbaar op precies dezelfde manier aan de lopende band te blijven staan. 

Het is belangrijk voor revolutionairen om zich tegen beide versies van de 
democratische ideologie te verzetten. Enerzijds is er na de revolutie zeker 
geen enkele reden om ons te fixeren op het besluitvormingsproces. Het 
is bijvoorbeeld goed mogelijk dat een persoon afgevaardigd kan worden 
om het bezorgingschema van het gemeenschappelijke warenhuis van die 
dag te bepalen zonder dat hij daarmee anderen ‘onderdrukt’ – anderen die 
op die dag misschien liever op het strand liggen. Deze persoon heeft geen 
dwingende macht over de anderen betrokken bij het warenhuis en het 
schema bepalen geeft hem of haar geen macht die ze kan opstapelen in 
inruilen voor andere zaken. Evengoed zouden mensen bijvoorbeeld voor 
hun eigen plezier kunnen bepalen om het menu van een communale keu-
ken gezamenlijk op te stellen, ook al is dat misschien ‘minder efficiënt’.

Opmerkingen over de democratie
- Against Sleep and Nightmare
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Anderzijds is het belangrijk om te beseffen dat geen enkele schema voor 
samenlevingen in zichzelf een nieuwe samenleving kan creëren. Hoogst 
democratische, hoogst autoritaire en gemengde vormen worden nu ge-
bruikt om het kapitalisme te beheren. De centrale eigenschap van dit ka-
pitalisme is dat de gemiddelde persoon nul tot geen controle over zijn of 
haar dagelijkse manier van leven heeft. Loonarbeid domineert de samen-
leving. Je moet je leven inruilen om je overleven terug te kopen. Of de 
gemiddelde persoon onder het kapitalisme op de een of andere manier in 
staat is om te bepalen welke CDs hij of zij koopt, welke gevangenen lange 
straffen krijgen en welke kleur de straatlantaarns hebben is irrelevant. 

De gemeenschap die aan het kapitalisme ontsnapt zal mensen omvatten 
die effectief hun eigen manier van leven bepalen. Dit is de individuele en 
collectieve weigering van het werk, ‘commodity productie’, de uitbuiting, 
etc. Dit zal zeer zeker een grote hoeveelheid gemeenschappelijke besliss-
ingen met zich meebrengen en tevens een grote hoeveelheid individuele 
beslissingen. De transformatie kan echter niet gereduceerd worden tot 
een verzameling besluitingvormingsprocessen of een vastgelegd actieplan.

De verschillende manieren van leven zijn soms makkelijker om te beschri-
jven met Marxistische terminologie omdat ze spreekt over sociale proces-
sen in plaats van over geatomiseerde individuele acties. De economie is 
zowel een manier van besluitvorming als een manier van handelen. Je kan 
de echte omstandigheden van een maatschappij pas zien door te kijken naar 
de omstandigheden van het dagelijks leven – hoe een de manier van bestaan 
in een samenleving zichzelf reproduceert. Dit wordt vrij goed opgesomd in 
de Marxistische termen van politieke economie, spektakel, commodity, etc.   

Alle vormen van democratische ideologie doen een beroep op een model van 
menselijk gedrag dat impliceert dat iedere persoon een volledig geïsoleerde, 
losgesneden sociale agent is die anderen alleen beïnvloed op vastgelegde, 
omkaderde manieren. Dit is de taal van het ‘gezond verstand’ in een wereld 
waar het verstand, bepaald en beïnvloed door het kapitaal, vaak ver te zoeken 
is. Ze verdedigd het recht van een man om een vrouw die net verkracht is 
voor ‘hoer’ uit te maken, simpelweg omdat de acties van de man ‘vrijheid van 
meningsuiting’ zijn en zogenaamd niet verbonden zijn aan een sociale actie.

Communistische posities zien een sociaal web dat niet te reduceren is tot 
een vastgelegd aantal afgebakende relaties. Communisten zeggen niet 
dat we zonder kapitalisme kunnen garanderen dat mensen een menseli-
jke gemeenschap zullen vormen. Ze zegt dat met kapitalisme, mensen 
in ieder geval zeer zeker geen menselijke gemeenschap kunnen vormen. 



14

Ze ziet dat iedere beweging voor de menselijke gemeenschap de kapitalis-
tische sociale orde en haar sociale verhoudingen zal tegengaan. De motiver-
ende kracht zal niet ontspringen aan een communistische blauwdruk, maar 
aan het proces van levende proletariërs die nieuwe sociale relaties opbouwen.

Against Sleep and Nightmare
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De onderstaande tekst werd gepubliceerd als ‘A contribution to the critique 
of political autonomy’ en is geschreven door Gilles Dauvé als bijdrage aan 
de “Vår Makt” bijeenkomst in november 2008 te Malmö, Zweden. De tekst 
is een uitvoerige behandeling van de democratie, haar limieten, de diverse 
reactionaire en radicale kritieken hierop, de beperkingen van deze kritieken 
en hoe dit alles zich verhoudt tot de strijd voor een statenloze, klassenloze 
samenleving. Hoewel ik op bepaalde punten uiteraard mijn kritiek heb of 
nuances zou willen aanbrengen, is deze tekst een van de beste en meest 
toegankelijke kritieken op de democratie en een aanrader voor iedereen.

Het is erg moeilijk om diegene tot gehoorzaamheid te dwingen die
geen behoefte heeft om te bevelen

J.-J. Rousseau

Geen kritiek voorbij dit punt

Iedere kritiek op de democratie is verdacht, en des te meer wanneer 
deze kritiek gemaakt wordt door diegenen die een wereld zonder 
kapitaal en loonarbeid, zonder klassen en zonder staat wensen.

De publieke opinie minacht maar begrijpt diegenen die de democratie haten 
uit reactionair of elitair oogpunt. Iemand die ontkent dat de gewone man 
of vrouw zichzelf kan organiseren en zijn of haar eigen leven vorm kan 
geven zal logischerwijs tegen de democratie zijn. Maar iemand die ferm 
geloofd in deze mogelijkheid en toch de democratie als ongeschikt voor 
menselijke emancipatie ziet, wordt verwezen naar de prullenbak der theorie. 
Op z’n best wordt hij gezien als idioot; op z’n ergst als waanzinnige in het 
slechte gezelschap van de aartsvijanden van de democratie: de fascisten.

Een bijdrage aan de kritiek op de politieke autonomie
- Gilles Dauvé
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Uiteraard, als “de emancipatie van de arbeidersklasse slechts het werk van 
de arbeidersklasse zelf kan zijn”, lijkt het overduidelijk dat om zichzelf 
te emanciperen de uitgebuitenen niet alleen af moeten rekenen met de 
machtsstructuren die hen overheersen, maar ook hun eigen organen 
van debat en besluitvorming moeten opzetten. Het uitoefenen van onze 
collectieve vrijheid, is dat niet waar de democratie om draait? Die aanname 
heeft de verdienste simpel te zijn: om de wereld te veranderen en het best 
mogelijke menselijke leven te leiden, is er toch geen betere manier dan om 
dit leven te baseren op instituten die het grootste aantal mensen van de 
grootste vrijheid van meningsuiting en besluitvorming bieden? Bovendien, 
als ze strijden roepen de onderdrukte massa’s toch over het algemeen om de 
vestiging van de authentieke democratie waar het tot nu toe aan ontbreekt.

Om al deze redenen is de kritiek op de democratie een verloren of vergeten strijd.

Bepaal de reguleringen voor de kern van de zaak

De democratie pretendeert het moeilijkst bereikbare doel te zijn, en ook het 
meest vitale, de ideaal waar alle mensen naar streven: de theorie en praktijk 
van collectieve vrijheid. Democratie wordt vereenzelvigd met het organiseren 
van het sociale leven op basis van gemeenschappelijke beslissingen die 
de behoeften en begeerten van allen zoveel mogelijk in acht nemen.

Maar die ideaal claimt ook meer dan slechts een ideaal te zijn, dit proces van 
gemeenschappelijke besluitvorming zou moeten gebeuren op voorwaarde 
van gelijkheid tussen allen. Enkele politieke gelijkheid geeft iedere burger 
rechten maar geen effectieve machten: echte democratie impliceert socio-
economische gelijkheid, zonder rijken en armen, zonder meesters en 
slaven, zonder bazen en werknemers. Zo’n eerlijke totale reorganisatie 
en deling van de welvaat zal ieder van ons in staat stellen eerlijk deel te 
nemen aan besluitvorming over grote zaken zowel als kleine zaken. We 
zullen niet slechts formele democratie hebben, maar echte democratie.
En precies daar botsen we tegen een fundamentele denkfout aan.
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Delen is een centrale en elementair noodzakelijke menselijke houding, 
maar niemand verwacht serieus dat ze het sociale vraagstuk kan oplossen. 
Op z’n best kunnen we haar verzachten. Geen enkele moralist of 
profeet is er ooit in geslaagd om de rijken en machten de welvaart en 
macht ‘eerlijk onder alle mensen’ te laten verdelen. We dienen ons af te 
vragen waar deze sociale (en niet enkele politieke) ‘eerlijkheid’ vandaan 
gaat komen? De democratie is dit niet in staat tevoorschijn te toveren.
De zogenaamde echte democratie is maar weinig realistisch.

Democratie is een contradictie: ze pretendeert iets essentieels te geven en 
garanderen wat haar onvermijdelijk ontsnapt.

En toch, hoewel de meeste mensen langdradig bezig kunnen blijven over 
het falen van de democratie, zijn er maar weinigen bereid om haar aard 
te bediscussiëren, omdat ze zich voordoet als het beste raamwerk voor de 
menselijke emancipatie, en de enige manier om haar te bereiken. Ieder verzet 
tegen de uitbuiting, en iedere poging om een wereld zonder uitbuiting te 
creëren, wordt geconfronteerd met het harde feit van de macht van de uitbuiters 
over de uitgebuitenen. De eindeloze strijd tegen het fabrieksdespotisme, 
tegen de heerschappij van de bazen op de werkplek en daarbuiten en ook 
de strijd voor rank-and-file controle over een staking, gaan voorbij slechts 
weigering om afhankelijk te zijn van een baas, een lokale politicus of zelfs 
een vakbond of partijleider. Die negativiteit heeft een positieve kant. Ze is 
de eerste stap richting directe, non-concurrerende, solidaire relaties, wat 
nieuwe manieren van ontmoeting, discussie en besluitvorming omhelst. 
Geen enkele sociale beweging, groot of klein, kan het vraagstuk wie regeert? 
negeren. Anders, zonder procedures en structuren die verschillen van de top-
down modellen, zijn de ‘lagere klassen’ de eeuwige inferieuren. Of men ze 
nu een commune, comité, collectief, soviet, arbeidersraad of simpelweg algemene 
vergadering noemt, iedere deelnemer in deze lichamen realiseert zijn of haar 
individuele vrijheid samen met zijn of haar collectieve bestaan. Vrijheid en 
gemeenschap worden geleefd door daden. Maar geven deze vormen leven aan 
de beweging, of zijn ze hier slechts een uitdrukking en structurering van? 
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Het heeft geen nut om onze vraag af te wijzen op basis van de bewering dat 
deze vormen beiden doen…

…omdat het de aard van de democratie is om de ruimte-tijd van debat en 
besluitvorming niet te behandelen als wat ze is, als een onderdeel van 
het sociale leven (en daarmee van alle positieve verandering), maar als de 
primaire voorwaarde van het sociale leven (en daarmee van alle positieve 
verandering). Dat is waar we het over gaan hebben.

Gaandeweg zullen we ook laten zien dat dit verblindende licht des te 
misleidender is vanwege het feit dat het woord “democratie” zelf verward en 
verwarrend is.

Maar laten we eerst een historische omweg nemen om te laten zien welke 
kritieken niet de onze zijn.
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De traditionalistische of reactionaire kritiek

Ongeacht hun verschillen deelden tegenstanders van de Franse Revolutie zoals 
Burke, late monarchisten zoals Charles Maurras of Duitse denkers rondom 
de conservatieve revolutie in de 20e eeuw een gemeenschappelijke afkeer voor 
de Rechten van de Mens, omdat ze allen de notie van de universaliteit van 
de menselijke soort verwerpen. “In mijn leven heb ik Fransen, Italianen, Russen, 
etc. gezien; maar De Mens, die moet ik nog tegenkomen (..)” (J. de Maistre, 1796) 
Zij prefereren de zogenaamd ‘echte’ abstractie van blut & boden, de natie, het 
volk, etc. tegenover meer overduidelijke abstracte abstractie van de moderne 
stemmende burger. Voor hen kunnen mensen alleen ‘broeders’ of ‘zusters’ 
zijn als ze behoren tot dezelfde ‘groep’ of afkomst. Die groep kan zelfs de 
(Duitse) arbeid zijn, zoals in Ernst Junger’s De Arbeider (1932), maar ze is 
altijd gelimiteerd en beperkt. Communisme, daarentegen, is de mogelijkheid 
van de universaliteit.

Onze kritiek richt zich tegen de Staat,of deze nu democratisch of dictatoriaal 
is. De reactionaire kritiek richt zich alleen tegen de democratische staat. 
Fascisme heeft een diepe haat tegenover de democratie en, als ze aan de macht 
komt, ruimt ze alle politieke competitie uit de weg, maar wat ze haar aan 
de democratie zijn haar parlementaire procedures, niet de staatsinstituten 
die de fascisten verlokken, veroveren, bezetten en verstevigen, daarmee tot 
extremen brengend wat latent aanwezig is in alle parlementaire regimes.

Communisme keert zich tegen de democratie omdat het zich tegen de staat 
keert. Fascisme keert zich alleen tegen de democratie omdat ze voor de staat 
vecht. Wij bestrijden de democratie als een vorm van de staat, terwijl de 
reactionairen haar alleen aanvallen als politieke vorm die ze niet sterk genoeg 
achten om de staat te verdedigen. Mussolini en Hitler vernietigden het 
parlementarisme om een almachtige centrale uitvoerende en administratieve 
macht op te zetten. Communisten hebben het parlementarisme te lijf moeten 
gaan als een van de vormen (en zeker geen zwakke) van de staat en haar repressie. 
De reactionairen wijzen de vrije wil en het bourgeois individualisme af om 
haar te vervangen met (oude of nieuwe) vormen van repressieve autoriteit. 
Ze willen minder dan het individue. Het communistische perspectief streeft 
er naar om de aspiraties van het individu te realiseren tot een vrijheid die 
zowel persoonlijk als gemeenschappelijk is. Ze wilt meer dan het individu.
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Nietzsche’s kritiek

In de ogen van Nietzsche werd een samenleving waar meesters regeerden 
over slaven opgevolgd door de samenleving van de middelmatige mens, de 
massa-mens, waar alleen nog maar slaven te vinden zijn. Zarathustra’s auteur 
stond voor een nieuwe ‘aristocratie’ niet gebaseerd op afkomst, noch op geld, 
noch (zoals de Nazi misinterpretatie claimde) op macht, noch op ras maar 
op de vrije geest die niet bang voor eenzaamheid is. Dit is omdat Nietzsche 
wenst dat iedereen boven zichzelf uitstijgt en zich boven de ‘kudde’ verheft 
dat Nietzsche zo vijandig is ten opzichte van het socialisme (dat hij de 
kuddegeest toedicht) en soms ook het anarchisme (wat hij een ‘autonome 
kudde’ noemt in Voorbij goed & kwaad). Wat ons betreft ligt het probleem met 
Nietzsche’s visie niet zozeer in het elitaire, wat moeilijk te ontkennen is maar 
in het feit dat zijn oplossing noch historisch noch politiek is, maar mythisch 
en poëtisch. Zo’n oplossing kan alleen betekenis en waarde hebben als de 
ethiek van een kunstenaar. Nietzscheaanse politiek kan niet gerecupereerd 
worden omdat ze niet bestaat. Nietzsche hield zich niet bezig met het sociale 
vraagstuk. Zijn ethiek kan alleen geleefd worden door het individu, op 
risico van het verliezen van het verstand, zoals de filosoof zelf overkwam.

De individualistische kritiek

De democratie wordt vaak verweten het individu te verpletteren onder het 
collectief. De dichter en dandy Charles Baudelaire (1821-67) schreef: “Niets 
is belachelijker dan op zoek te gaan naar waarheid in aantallen (..) de stembus 
is de enige manier om een politiemacht te creëren”. En in de 20e eeuw schreef 
Karl Kraus: “Democratie is het recht van iedereen om de slaaf van allen te zijn”.

Hoeveel waarheid hier ook in mag schuilen, de partizanen van de democratie 
hebben hun antwoord al paraat. Ze ontkennen niet dat de democratie druk 
uitoefent op het individu. Ze zeggen dat de democratie iedereen meer vrijheid 
bied dan hij zou krijgen als zijn individualiteit in zichzelf opgesloten zou zitten, 
of als ze zich zou uiten in een onvoorspelbare congregatie van individuele atomen.

Sommige individualisten zijn socialer dan anderen. Ze suggereren een associatie 
van vrije, toestemmende individuen. Dit is echter precies een van de varianten 
van het democratische contract, mogelijkerwijs een van de meest progressieve.



22

De democratie negeren

Voor 1848 verwachtten grote delen van de socialistische beweging niet veel 
van de democratie, omdat ze zich buiten de politiek bevonden. Ongeacht 
hun conflicten waren deze denkwijzen het eens over de generalisatie van 
associaties, als een kuur voor de “dissociatie” (P. Leroux) die het gevolg 
was van de triomf van de industrie en het geld. Alles wat nodig was, was 
de combinatie van de passie (Fourier), de creatieve geesten en productieve 
eigenschappen (Saint-Simon) of de wederzijdse banden (Proudhon). In 
tegenstelling tot de neo-abouvisten die erfgenamen waren van Babeuf’s 
ervaring en de overname van de politieke macht door middel van collectief 
geweld bepleitten, geloofden alle bovenstaande denkers in de superioriteit 
van het moralisme: een nieuwe wereld zou niet geboren worden uit 
noodzaak maar uit een morele impuls. Sommigen hoopten zelfs dat het 
socialisme opgericht (of zelfs gefinancierd) kon worden door een verlichte, 
gulle bourgeoisie, eerst op kleine schaal, om vervolgens de hele maatschappij 
dit voorbeeld te laten volgen, de politieke macht negerende: er was voor hen 
geen noodzaak tot revolutie. Maar dit is geen kritiek van de politiek of van de 
democratie. Het communistische perspectief is anti-politiek, niet a-politiek.

De revolutionair syndicalistische kritiek: de democratie omzeilen

Hoewel ze slechts van historisch belang lijkt te zijn is deze kritiek vandaag 
de dag nog steeds actief, op een andere manier dan in 1910 uiteraard. Het 
idee om de politiek te absorberen in de economie, ie. Om een directe sociale 
democratie te hebben, steekt de kop op in de hedendaagse utopie waar 
een overname van de lokale macht, in haar generalisatie, de substantie van 
de centrale politieke macht (de staat) doet afbrokkelen, en ons daarmee 
verlicht van de noodzakelijke last om de staat te verwoesten. In Changing the 
World without taking power (2002) pleit John Holloway er voor dat radicale 
transformatie vandaag de dag zo ingebakken zich in onze dagelijkse levens 
dat we langzaam maar zeker de structuur van de samenleving veranderen, 
zonder de noodzaak voor een ‘potentieel dictatoriale’ breuk. Evolutie 
in plaats van revolutie, what else? Het concept van de ‘trage revolutie’, 
zoals voorgesteld door A. Bartra, deels geïnspireerd door de zapatista 
situatie in Mexico en overgenomen door sommige radicalen komt neer 
op geen revolutie. Ook halverwege de 19e eeuw geloofden sommigen 
dat, in plaats van de democratie te confronteren, men haar kon omzeilen.
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Proudhon geloofde dat werk de zwoegende massa’s voorzag van 
een politieke capaciteit:laten we een manier zoeken om goederen te 
produceren, de bourgeoisie overbodig te maken en de rest zal volgen, 
de werkvloer zal de regering vervangen. Democratie werd noch 
geaccepteerd, noch bestreden, maar direct gerealiseerd in het werk.

Ongeveer vijftig jaar later had het revolutionaire syndicalisme niets 
dan minachting voor de parlementaire democratie. Het vehikel voor de 
verandering zou uit de arbeid komen, georganiseerd in industriële (in 
tegenstelling tot ambachts) vakbonden, die de hele klasse zouden verenigen, 
geschoold en ongeschoold. Proudhon was de ideoloog van de ambachtslieden 
en de kleine industrie. Het anarcho-syndicalisme was een aanpassing voor 
het tijdperk van de monopolies en grote fabrieken, maar het principe was 
vergelijkbaar: een fusie tussen industrie en regering. Na te handelen als 
egalitair orgaan dat tegen de bazen en politie vocht zou de vakbond later de 
economie tijdens en na de revolutie beheren. Sommige syndicalisten, zoals 
De Leon in de VS, wilden parallelle politieke en industriële actie, maar voor 
hen was de politiek overduidelijk buiten en tegen het parlement gericht.

Het revolutionaire syndicalisme werd vaak elitisme verweten. Het is waar 
dat ze de rol van actieve minderheden die de ‘minder geavanceerde sectoren’ 
zouden opzwepen benadrukte. Maar de meeste revolutionaire syndicalisten 
richtten zich op een actief klassenbewuste massa-elite, volledig anders dan 
wat ze zagen als de passieve massa van schaapachtige sociaaldemocratische 
kiezers. Georges Sorel (1847-1922) dacht dat de vakbonden, in tegenstelling 
tot het parlement en het partijleven, een ‘eerlijke en echte georganiseerde 
gelijkheid’ voedden, omdat alle leden loonarbeiders waren en zich onderling 
solidair verhielden. Het ‘nieuwe politieke principe van het proletariaat’ is dat 
van de ‘regering door beroepsgroepen’ onder zelforganisatie op de werkvloer. 
“Verzetsorganen zullen zich vergroten en verbreden zodat ze vrijwel 
alle politiek zullen opslokken” in een succesvolle “strijd om de bourgeois 
politieke organisaties leeg te zuigen van alle leven”. Op een essentieel punt 
had Sorel gelijk: “Marx geloofde dat het democratische regime het voordeel heeft 
dat de arbeiders zich niet langer aangetrokken voelen om tegen de monarchie of de 
aristocratie te strijden en de notie van klasse wordt makkelijker te begrijpen. De 
ervaring leert ons echter dat het tegenovergestelde waar is; de democratie is erg goed 
in het verhinderen van de vooruitgang van het socialisme door de arbeidersgeesten 
af te leiden richting simpel vakbondswerk onder staatsbescherming” (1908).



24

Sorel scoorde echter alleen een negatief punt tegen Marx omdat de 
ervaring ons ook het tegenovergestelde leerde van wat hij verwachtte: 
de vakbond faalde net zoals de partij, en vakbondszelforganisatie 
werd vaak leeggezogen van alle leven door de bourgeois democratie.

“Men kan een maatschappij niet vernietigen met de organen die er zijn om haar 
te behouden (..) iedere klasse die zichzelf wilt bevrijden moet zijn eigen organen 
opbouwen”, schreef H Lagardelle in 1908, zonder te beseffen dat deze kritiek net 
zo van toepassing was op de vakbonden (inclusief de zogenaamd revolutionair 
syndicalistische Franse CGT die snel op weg naar de bureaucratisering 
en klassencollaboratie was) als op de partijen van de 2e internationale. 
Revolutionair syndicalisme verwierp de kiezer voor de producten: ze vergat 
echter dat het de bourgeois samenleving is die beiden creëert en door 
beiden in stand gehouden wordt. Communisme zal voorbij allebei gaan.

Anti-parlementarisme

Het algemeen kiesrecht begrijpen als een handeling waarbij arbeiders 
hun potentiële geweld inruilen voor een stembiljet is onderdeel van de 
essentie van een sociale kritiek. Het aanvallen van de verkiezingen is een 
constant thema geweest voor de anarchisten, en was niet ongewoon onder 
socialisten voor 1914. Alle linkse fracties en partijen van de 2e internationale 
waren het er over eens dat ieder parlement onder de controle van de 
heersende klasse blijft, en dat de verkiezingsdag altijd een tegenslag voor 
het radicalisme is. Na 1917 bleef dit een fundamentele leerstelling van 
allerlei soorten communisten. Zelfs diegenen die het tactisch gebruik 
van verkiezingen voorstonden, zagen de soviets, en niet het parlement, 
als de politieke basis en het orgaan van de toekomstige revolutie.

Dat gezegd hebbende, en dat moet gezegd worden, is het verwerpen van 
het parlement niet ons volledige perspectief, niet meer dan het ‘haten van 
de rijken’ of het ‘haten van geld’. Mussolini wilde ook de oude bourgeois 
instituten neerhalen, en tot op zekere hoogte slaagde hij daar ook in.
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De bolsjewistische kritiek: dictatuur versus democratie

In 1920 publiceerde Trotski, als antwoord op Kautsky’s terrorisme en 
communisme een jaar eerder, een boek met dezelfde naam. Kautski zette 
de democratie en de grootschalige vrijheid tegenover burgeroorlog en 
systematisch geweld. Trotski maakte een onderscheid tussen de democratie als 
universeel stemrecht en de democratie als de volksmassa zelf: om te begrijpen 
wat men met ‘het volk’ bedoelt, moet men een klasseanalyse hanteren. Voor 
het parlementarisme zoals wij dat kennen sinds het einde van de 19e eeuw, 
zegt Trotski, waren er voorbeelden van vroege conservatieve democratie: de 
agrarische democratie van de boeren in de New England dorpsbijeenkomsten, 
het Zwitserse zelfbestuur van de stedelijke lagere middenklasse en de rijke 
boeren (opgehemeld door Rousseau in Het sociale contract, 1762). Toen 
kapitaal en arbeid de twee ‘tegengestelde, polaire klassen van de samenleving’ 
werden, ontwikkelde de democratie zich als een verdedigingswapen tegen 
het klassenantagonisme. Trotski herinnert de lezer eraan waar de Westerse 
beschaafde democratie tot geleid heeft: een wereldoorlog. Wat Rusland 
betreft rechtvaardigt Trotski de terreur en dwang op gronde dat ze de enige 
methoden beschikbaar zijn voor het proletariaat in de verdediging tegen 
een veel terroristischere en bloeddorstigere contrarevolutie. “Wanneer de 
burgeroorlog voorbij is (..) Zal, door middel van systematische arbeidsdienst en een 
gecentraliseerde organisatie van distributie, de hele bevolking van het land in het 
algemene systeem van economische organisatie en zelfbestuur getrokken worden.”

Wetende dat Trotski tegelijkertijd de gedwongen militarisering van de 
arbeid voorstond, kan men die regels alleen lezen als een staatsman die zijn 
eigen macht over de gewone man en vrouw rechtvaardigt. Trotski richt zich 
alleen op de democratie vanwege wat ze is geworden onder het kapitalisme: 
een ‘imperialistische democratie’. En dus “(..) verwerpen we de democratie uit 
naam van de geconcentreerde macht van het proletariaat”. Hij is geïnteresseerd 
in de vormen die de democratie aanneemt (en claimt dat het Bolsjewisme 
later de superieure vorm zal bereiken), niet in het democratische principe.
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De anarchistische kritiek: de macht verspreiden

Leninisme wordt achtervolgd door de overname van de macht, anarchisme door 
een obsessieve angst hiervoor. Als antwoord op de autoriteit en de dictatuur 
staat het anarchisme voor het collectief versus het leiderschap, bottom versus 
top, horizontaal versus verticaal, commune versus regering, decentralisering 
versus centralisering, zelfbestuur versus management, lokale gemeenschap 
versus massa electoraat: een veelvoud aan ware democratietjes in plaats van 
een valse, en uiteindelijk zal de staat verwoest worden door deze universele 
democratie. Veel kleinschalige productie en leefeenheden zullen dynamisch 
genoeg zijn om samen te komen zonder hun autonomie te verliezen. Zoals de 
polis uit de oudheid valt de moderne metropolis ten prooi aan oligarchische 
tendensen: duizenden federale coöperatieven, collectieven en districten 
kunnen zichzelf besturen en blijven daarmee democratisch. Als de macht 
tussen miljoenen elementen verdeeld is, wordt ze onschadelijk zegt men.

Maar we zullen het probleem van de macht niet oplossen door hier overal 
kleine stukjes van te verspreiden.

Bordiga’s kritiek: het tegenovergestelde van de democratie

Amadeo Bordiga is een van de weinigen die de democratie serieus 
nam: hij keek niet naar haar methodes, maar naar haar principe. 
Maar hij vergeleek de proletarische democratie zoveel met de 
bourgeois democratie, dat hij het principe zelf uiteindelijk miste.

Zijn vertrekpunt is dat de democratie bestaat uit individuen die zichzelf 
als gelijken zien, ieder maakt zijn of haar mening uit vrije wil, vergelijkt 
deze dan met die van anderen en neemt dan een besluit (meestal na een 
stemming en het volgen van de meerderheidsregel: dit is belangrijk, maar 
niet essentieel voor de definitie). Het parlement verstik het proletariaat 
door hen in een politiek partnerschap te dwingen met de bourgeoisie. 
Niets origineels hier, maar de deductie die volgt is niet zo gewoon: Bordiga 
vindt dat arbeidersdemocratie ook verworpen dient te worden, omdat 
ze de proletarische vechtersgeest ontbind in individuele beslissingen. 
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Democratie betekent een reünie van de gelijke rechten en wilskrachten, 
iets wat onmogelijk is onder het bourgeois parlementarisme, en onzin 
tijdens proletarische klassenactiviteit: revolutie is niet afhankelijk 
van een massa individuele beslissingen die samenkomen, noch 
van een meerderheid of proportionele procedures, maar van de 
capaciteit van het georganiseerde proletariaat om te handelen als 
centraal orgaan en collectieve geest. (Bordiga noemt dit orgaan ‘de 
partij’, maar zijn partij is volledig anders dan de Leninistische visie).

“(..) het democratische principe heeft geen enkele intrinsieke waarde. Ze is 
geen “principe”, maar eerder een simpel mechanisme voor de organisatie (..) 
revolutie is geen probleem van organisatievormen. In tegendeel, revolutie is een 
probleem van de inhoud, een probleem van beweging en actie van revolutionaire 
krachten in een oneindig proces (..)” (Het democratische principe, januari 1922)

De communistische revolutie is inderdaad de creatie van gemeenschappelijke 
sociale relaties die niet berusten op winstbejag of handel, iets wat het 
vernietigen van het staatsapparaat impliceert en de afschaffing van 
de scheiding tussen bedrijven, met geld als universele bemiddelaar (en 
meester), en met werk als afgescheiden activiteit. Dat is de inhoud.

Maar wat Bordiga niet ziet, is dat de inhoud niet uit de een of andere vorm 
komt. Sommige vormen zijn niet verenigbaar met de inhoud. We kunnen niet 
pretenderen dat het doel het enige is wat er toe doet: het doel komt voort uit de 
middelen. Bepaalde middelen brengen ons dichter bij wat we willen, anderen 
brengen ons verder en verder weg en maken haar mogelijkheid uiteindelijk 
ongedaan. De inhoud van het communisme (waar Bordiga gelijk in had om 
haar te benadrukken) kan alleen geboren worden uit de organisatie van het 
‘overgrote deel’ van het proletariaat onder zelforganisatie (Het communistische 
manifest). De communistische beweging is niet democratisch: noch is ze 
dictatoriaal, als de dictator een deel van het proletariaat is dat het andere 
onderdrukt. Snel genoeg verliest dat deel wat voor proletarisch karakter ze 
ook had en verwordt ze tot een bevoorrechte groep die anderen de wil oplegt. 
Dit gebeurde in Rusland, iets wat iemand als Otto Rühle al in 1920-21 begreep.
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Bordiga ontbreekt het aan een kritiek van de politiek. Hij ziet de revolutie als 
een opeenvolging van fases: eerst zou ze de bourgeois macht vervangen, dan 
de nieuwe sociale relaties opbouwen. Dit is waarom hij er geen problemen 
mee heeft om te geloven dat de Bolsjewieken Rusland jaren konden regeren, 
zelfs zonder in staat te zijn om het land op een communistische manier te 
veranderen, en nog dat nog steeds als een voortgang van de wereldrevolutie 
te zien. Maar macht is niet iets wat revolutionairen kunnen grijpen en 
vasthouden zonder dat er een revolutie plaatsvind in hun land en elders. Zoals 
velen anderen, ziet Bordiga de macht als een instrument. Toen Jan Appel in 
Moskou verbleef als KAPD afgevaardigde in de zomer van 1920, liet men 
hem de fabrieken met goed geoliede machines zien die niet konden draaien 
omdat het ontbrak aan reserveonderdelen: als de revolutie uitbarst in Europa, 
zeiden de Russische arbeiders, dan kunnen jullie ons reserveonderdelen 
sturen en kan de boel weer draaien. Na Oktober 1917 moeten de bolsjewieken 
zichzelf gezien hebben als iets vergelijkbaars: een machine die nog steeds 
deels stil ligt, maar zich voorbereid op de wereldrevolutie. Helaas is de 
macht (en zeker niet de staatsmacht) geen middel wat ligt te wachten tot 
men haar goed hanteert. Het is een sociale structuur die niet lang op stand-
by staat. Ze heeft een functie: ze verbind, ze laat mensen dingen doen, ze 
legt op, ze organiseert wat bestaat. Als wat bestaat de loonarbeid en de 
handel is, zelfs in de originele en noodoplossingsvorm van het Rusland 
van 1920, dan zal de macht die arbeid en die handel beheren. Lenin stierf 
als staatshoofd. Daarentegen wordt een revolutionaire structuur alleen 
bepaalt door haar handelingen, en als ze niet handelt zal ze snel afsterven.

Net zoals Trotski theoretiseerde Bordiga de noodzaak tot geweld 
tegen bepaalde proletariërs uit naam van de toekomstige belangen 
van het proletariaat in het algemeen: zo laat als 1960 zou hij nog de 
Bolsjewistische repressie van de Kronstadtopstand van februari-maart 
1921 rechtvaardigen. Hij begreep nooit dat terwijl hij Het democratische 
principe aan het schrijven was, de Russische ervaring die hij uitvoerig 
gebruikte als achtergrond voor zijn stelling bezig was wat er nog over was 
van de revolutie te verwoesten. Bordiga viel het democratisch formalisme 
aan ten bate van een revolutie die al lang meer formeel dan reëel was. 

Dictatuur is het tegenovergestelde van de democratie. Maar het 
tegenovergestelde van de democratie is geen kritiek op de democratie.
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Radencommunisme: de zoektocht naar geweldloosheid

De “Duitse” communistische linkerzijde was het eens met de 
“Italiaanse” linkerzijde dat de bourgeois democratie verworpen diende 
te worden. Het meningsverschil lag hem in de arbeidersdemocratie.

Wat bekend zou worden als het ‘radencommunisme’ was een van de eerste 
kritieken op het falen van het Bolsjewisme, en blijft een van de beste. 
Maar met verloop van tijd zijn radencommunisten er naar gaan neigen 
om alles wat mogelijk een belemmering op de arbeidersklasse is te gaan 
wantrouwen. Hun kritiek op de bureaucratie als centrale obstakel voor 
de revolutie leidde hen naar de democratie. Niet de bourgeois democratie, 
uiteraard, maar de arbeidersdemocratie. Maar in die zin claimen zowel de 
bourgeois- als arbeidersvorm van de democratie hetzelfde doel te dienen: het 
weerhouden of beperken van belemmeringen op de persoonlijke vrijheid.

We zullen uiteraard niet zeggen (zoals Bordiga dat deed), dat de individuele 
vrijheid een illusie is en niets met het communisme te maken heeft. We 
zeggen alleen dat dergelijke vrijheid niet gegarandeerd kan worden door 
het democratische principe. Waar deze zoektocht naar een drukloze 
vorm op neer komt is de begeerte om de slechte effecten van conflicten te 
voorkomen. Maar de ‘bescherming’ die de democratie bied werkt slechts 
in de afwezigheid van een serieuze crisis onder de betrokken personen, of 
het nu proletariërs zijn of de bourgeoisie. Zodra debat niet genoeg is om uit 
te monden in een discussie die vrijwillig door de hele groep geaccepteerd 
wordt, kan de groep niet langer doorgaan al ‘slechts een confrontatie van 
de vrije wilskrachten’ (tenzij het een vriendelijke debatclub is). Of de groep 
denkt dat het behouden van de gemeenschap van meer belang is dan het 
meningsverschil, of ze gaat uit elkaar. Of ze dwingt een besluit af bij alle 
deelnemers. In alle gevallen wordt het democratische principe opgeschort.

Het uiteindelijke resultaat van het maken van de vrije wil tot een 
absolutisme zou voor iedere radicale groep zijn om niets te doen behalve 
data en informatie te circuleren: geen theorie, behalve de theorie van de 
uitwisseling, de theorie van de noodzaak tot autonomie. Geen theorie, 
behalve de theorie dat men de arbeidersklasse geen theorie kan opleggen. 
Zo’n non-theorie staat uiteraard boven de kritiek, wat zo’n groep 
dan weer helpt om haar eigen informele bureaucratie te ontwikkelen.
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Bordiga’s theorie van de partij ontkent het probleem. Het radenisme 
ontwijkt haar door te wachten op zo’n proletarische meerderheid dat alle 
conflict opgelost wordt zonder verbaal of fysiek geweld. Het ‘partij of 
autonomie’ alternatief werd geboren uit mislukkingen uit het verleden. Een 
toekomstige revolutionaire beweging zal voorbij dat alternatief moeten gaan.

De kritiek op de “formele” democratie

Traditionele Marxistische analyse heeft de verdienste dat ze benadrukt 
dat de democratie mogelijkheden geeft die slechts werkelijkheid worden 
voor diegenen die ze kunnen gebruiken: in een klassensamenleving zullen 
de leden van de heersende klasse zich altijd in een betere positie bevinden 
om die mogelijkheden te realiseren. Bijna iedereen staat het vrij om een 
blad uit te geven, maar de advertenties noodzakelijk om een dagelijks 
blad of een magazine te financieren zullen geen interesse hebben in een 
expliciet antikapitalistisch blad. Het stembiljet van Henry Ford wordt 
geteld als een stem, net als die van zijn arbeiders, maar meneer Ford 
heeft toch aanzienlijk meer invloed op de publieke opinie dan welke van 
zijn arbeiders dan ook, of zelfs duizend daarvan. Evenals sommige van de 
voorgaande kritieken wijst deze kritiek op een essentiële eigenschap van 
de democratie, maar haar tekortkoming is dat ze democratische vormen 
behandeld alsof ze niet realistisch zijn, terwijl ze wel degelijk echt zijn.

Het wordt vaak gezegd dat de vrijheden die een democratisch regime 
toestaat slechts cosmetisch zijn: dat is waar, maar slechts een deel van 
de waarheid. Iedereen weet dat een de vrijheid van meningsuiting een 
zakenadvocaat beter ter dienste is dan een poetsvrouw. In een ongelijke 
maatschappij zijn kennis, cultuur, politiek en toegang tot het publieke 
toneel ook ongelijk. Echter, vandaag evenals gisteren, zijn arbeiders in 
staat geweest om de mogelijkheden die tot hun beschikking staan te 
gebruiken en te vergroten om hun positie een klein beetje te verbeteren 
en hebben daarmee enige inhoud gegeven aan de vrijheden die niet 
slechts lege omhulsels zijn. Het is waar dat deze verbeteringen vrijwel 
altijd afgedwongen zijn door gewelddadige actie in laats van door de pure 
democratie: maar desalniettemin hebben vakbonden, procesvoeringsorganen 
of het parlementaire spel deze eisen soms tegelijkertijd weten te kanaliseren, 
vermageren en vooruit te duwen. Democratie en reformisme zijn al 150 
jaar getrouwd, hoewel ze vaak erg vreemde slaapkamergenoten zijn.
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Uitleggen dat het stembiljet van een arbeider slechts formeel evenveel weegt 
als dat van zijn of haar baas bewijst slechts dat de zogenaamde politieke 
gelijkheid geen sociale gelijkheid is. Maar reformisten hebben nooit het 
tegendeel beweerd. Zei stellen: “Omdat het stembiljet van meneer Ford een 
miljoen keer zoveel weegt als dat van een van zijn arbeiders, moeten we de 
stemmen van miljoenen arbeiders verzamelen om sterker dan de Ford familie 
te zijn! Wij maken een werkelijkheid van de schijnvrijheid die de bourgeoisie 
ons verstrekt heeft.” Tegenover de macht van het kapitaal heeft de arbeid slechts 
haar aantallen: publieke toespraken, kranten die onafhankelijk zijn van de 
bazen, organisaties op de werkvloer, straatbijeenkomsten en demonstraties, 
zijn uiteindelijk makkelijker onder een democratie, zoals de uitgebuitenen 
en onderdrukten hebben ervaren. Over het algemeen hebben mensen meer 
macht om hun werk- en levensomstandigheden te veranderen onder Adenauer 
dan onder Hitler, meer onder De Gaulle dan onder Pétain, meer onder 
Allende dan onder Pinocht en meer onder Felipe Gonzales dan onder Franco.

Als het parlement alleen maar een farce was, en de vrijheid van meningsuiting 
alleen maar een misleiding was, dan zouden er geen parlementen, partijen 
of politieke campagnes meer zijn en dan zouden er geen stemmers 
meer bijeenkomen, laat staan dat deze hier gepassioneerd van raken. 
(Tenzij we denken dat dit het gevolg is van sluwe conditionering door 
de bourgeoisie, maar meer dan een eeuw aan democratie zou toch 
een eye-opener moeten zijn…) Democratie is niet slechts een show.
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Had Churchill dan toch gelijk?...

Na dit korte overzicht lijkt ons slechts een optie te resten, opgesomd door 
W. Churchill in het House of Commons op 11 november 1947: “De democratie 
is de ergste regeringsvorm – behalve alle anderen die uitgeprobeerd zijn.”

Het is van belang dat de bekendste uitspraak en definitie van de democratie 
gebaseerd is op een paradox, zelfs op een simpel woordspel. Sterker nog, 
iedereen steekt de draak met Churchill’s uitspraak maar accepteert haar 
wel, met slechts een reservatie: iedereen denkt dat de oplossing er in licht 
om daadwerkelijk het meeste uit dit minste der kwaden te halen. (Het 
is overigens ook van belang dat deze bekende Britse politicus een dosis 
cynisme toevoegde aan zijn pragmatisme door te stellen dat: “het beste 
argument tegen de democratie een vijf minuten gesprek met de gemiddelde 
stemmer is.” Deze tweede zin wordt minder vaak geciteerd: de minachting 
die ze tentoonstelt voor de acteurs – figuranten zou beter zijn – van de 
democratie zou de eerste definitie wel eens in diskrediet kunnen brengen.)
Maar laten we terug keren naar het woord zelf. 

Westminster ligt niet op de Acropolis

Als we deze realiteit die we meestal de democratie noemen terug 
op haar plek zetten, in de geschiedenis, dan beseffen we hoe slecht 
het woord zich aangepast heeft aan de afgelopen paar eeuwen.

Moderne tijden hebben een totaal nieuw gebruik verleend aan een 
concept dat geboren werd in het oude Griekenland. Vandaag de dag 
gebruikt iedereen, de man op straat, de academicus of de politieke activist, 
het woord democratie voor zowel het Athene van 500 voor Christus als 
voor het Zweden of Italië van de 21e eeuw. De mensen die nooit zouden 
durven spreken over een prehistorische ‘economie’ of ‘werk’ onder de 
stammenleden van Nieuw Guinee zien geen anachronisme in het gebruik 
van dezelfde term voor een systeem waar burgerschap de mogelijkheid 
(theoretisch maar deels ook praktisch) betekend om zowel te heersen 
als om overheerst te worden, als voor een systeem waar, voor 99% van de 
mensen, burgerschap het recht om vertegenwoordigd te worden betekent.
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Deze kloof werd vroeger beter erkend. James Madison, een van de founding 
fathers van de grondwet van de VS, maakte een onderscheid tussen de 
democratie, waar “mensen bij elkaar komen en hun bestuur persoonlijk 
bepalen” en een republiek (een term met een Romeinse, en geen Griekse, 
oorsprong), waar ze “haar samen stellen en beheren door middel van hun 
vertegenwoordigers”. Met verloop van tijd en de opkomst van de moderne 
bureaucratische staat (waar Madison zich tegen keerde), is de democratie 
een puur synoniem geworden voor de macht gevestigd in het volk.

Algemene wijsheid beklaagt zich over de beperkingen van de Griekse 
democratie die afgesloten was voor vrouwen, slaven en vreemdelingen en 
verheugt zich over de openheid van de moderne democratie voor steeds 
grotere delen van de bevolking. De ideaal van de radicale democraten is 
een demos die alle mensen in een gegeven territorium zou verwelkomen. 
Ze vergeten echter dat de oude Athener die gelukkig genoeg was om 
het burgerschap te krijgen, geen burger was omdat hij mens was, maar 
een burger was omdat hij een mede-eigenaar van de polis was: hij was een 
landeigenaar, klein of groot. Het democratische systeem ontstond als een 
manier om zo soepel mogelijk de tegenstelling in een gemeenschap van 
mannelijke familiehoofden, onverbiddelijk verdeeld door een groeiende 
ongelijke verdeling van de welvaart, te managen. Het is slechts vanwege 
het feit dat ze beperkt was tot een groep die iets vitaals gemeen had (een 
superieure sociale positie, hoewel verdeeld door financiële verschillen) 
dat de Griekse democratie het zich kon veroorloven om participatief te 
zijn (wat haar niet behoedde voor periodieke crisissen). In Europa of in 
de VS vandaag de dag is er niets wat vergeleken kan worden met de demos 
uit de tijd van Pericles. Wanneer ze toegepast wordt op maatschappijen 
geregeerd door de kapitaal-arbeid relatie zegt het woord ‘democratie’ ons 
meer over hoe deze samenlevingen zichzelf zien dan over hun realiteit.
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Een kwestie van woorden?

Als we het woord communisme willen blijven gebruiken en bezwaar 
maken tegen het gebruik van het woord democratie, is dat niet uit 
traditiegetrouwe overwegingen, maar vanuit historische motieven. 
Ongeacht al haar imperfecties geeft communisme uitdrukking aan de poging 
van de uitgebuitenen en de menselijke soort om zichzelf te bevrijden. 
Het woord en concept waren van betekenis (dat wil zeggen, betwistbaar 
en besproken) in 1850 of 1900. De revolutie die faalde in Rusland, en het 
latere Stalinisme, voorzagen de term van een totaal andere betekenis. Zoals 
de Situationistische Internationale ooit zei, gegijzelde woorden zijn als 
gevangen aan de dwangarbeid: ook zei worden gedwongen te werken ten 
bate van hun gijzelnemers. Communisme is in haar aard niet bureaucratisch.

In tegendeel is democratie een vertekend woord sinds haar eerste terugkeer 
via de monden van de bourgeois revolutionairen uit de 18e eeuw en daarna, 
en door haar gebruik door de meeste (maar niet alle) socialisten in de 19e 
en 20e eeuw. Deze vertekening bestaat niet uit een regelrechte leugen zoals 
de Maoïstische fabeltjes over het leven in China, maar in een mentale 
verplaatsing van de realiteit: terwijl ze moderne parlementen identificeert 
met de oude agoras, en de 21e eeuwse burger met de Atheense burger 
uit de 5e eeuw voor christus, en terwijl ze suggereert dat de moderne 
democratie ons sterker maakt, comprimeert en verwart ze de geschiedenis.  

Uitbuiting en / of overheersing?

Bestaan ongelijkheid, armoede en ellende vanwege het feit dat 
een kleine elite voor ons allemaal beslist? Of hebben deze ‘happy 
few’ vrijwel een monopolie over de beslissingen omdat ze al 
lang rijk zijn en daarmee machtig? Deze vraag is totaal steriel.
Bergen boeken en artikelen zijn geschreven en worden nog steeds 
geschreven om de zogenaamde Maristische claim dat ‘de economie’ 
vrijwel alles zou verklaren te weerleggen. Maar wie claimde dit ooit?

“Volgens de materialistische kijk op de geschiedenis is de uiteindelijk bepalende 
factor de productie en reproductie van het dagelijks leven. Iets anders dan dit hebben 
Marx noch ik ooit beweerd.” (Engels, brief aan J. Bloch, 21 september 1890)
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De economie verklaart zeker niet waar macht vandaan komt. Strikt genomen 
verklaart winstvergaring niet het functioneren en opkomen van (lokale of 
wereld) oorlogen. Een vergelijkbare socio-economische “infrastructuur” 
kan bestaan onder veel verschillende en tegengestelde politieke vormen. 
Kapitalistisch Duitsland werd achtereenvolgend bestuurd door een 
monarchistische kaste, door de bourgeoisie, door de leiders van een nationaal-
racistische eenpartijstaat, en na 1945 door de bourgeoisie in het Westen en 
door bureaucraten in het Oosten, en daarna weer door de bourgeoisie toen 
het land herenigd werd. De geschiedenis geeft ons genoeg voorbeelden 
van het niet samenvallen van economische macht en politieke autoriteit, 
en van een moderne staat die zich zo nu en dan tegen de bourgeoisie keert 
en de algemene belangen van het systeem afdwingt bij tegenspartelende 
industrialisten en zakenlieden. Geconfronteerd met een grote staking in het 
Ruhrgebied dwong Bismark zelf de bazen tot een loonsverhoging. Hoewel 
in Europa geld meestal macht met zich meebrengt, is de macht in Afrika 
en het oosten vaak een manier om een fortuin te vergaren, waarbij families 
of clans publieke fondsen misbruiken of buitenlandse handel naar zich 
toetrekken. Het is ook niet ongebruikelijk voor politieke heersers om de 
rijken te onteigenen, zoals we in Rusland hebben gezien de afgelopen 20 jaar.

Echter, in het overgrote deel van de gevallen, gaan politieke leiders en 
meesters van land, handel en productie hand in hand of komen ze op 
hetzelfde neer. Het bevelen van mensen gaat meestal samen met hen 
tewerk stellen. Deze twee vormen van controle kunnen met elkaar botsen, 
maar niet voor lang: het een verstevigd het ander. Macht creëert zichzelf 
niet. Politieke heerschappij en eigendom van de productiemiddelen vallen 
zelden samen, maar in de moderne maatschappij is er noch uitbuiting 
zonder overheersing, noch overheersing zonder uitbuiting: dezelfde 
groepen hebben directe of indirecte controle over de welvaart en macht.

De uitbuiter moet in staat zijn om druk te zetten op de persoon die hij of zij 
uitbuit: men kan slechts uitbuiten waar men macht over heeft. Overheersing 
is een voorwaarde voor en noodzakelijke vorm van uitbuiting. Laten 
we niet proberen te bepalen welke logisch of chronologisch eerst komt. 
Uitbuiting is nooit slechts ‘economisch’ (ik heb iemand die voor me werkt, 
in mijn plaats en voor mijn belang) maar ook ‘politiek’ (in plaats van dat 
iemand beslissingen over zijn of haar leven maakt, maak ik die beslissingen, 
bijvoorbeeld door te bepalen wanneer iemand aan te nemen of te ontslaan). 
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De samenleving is niet verdeeld, zoals Castoriadis dacht in de jaren ’60, tussen 
bevelgevers en bevelnemers. Of beter gezegd, dit onderscheid bestaat, maar 
deze ‘bevelen’ hebben te maken met wat de wereld van vandaag structureert: 
de kapitaal-arbeid relatie (wat niet betekend dat ze alles bepaald). Het is niet 
nodig om uitbuiting tegenover overheersing te zetten. Menselijke samenleving 
in het algemeen, en kapitalisme in het bijzonder, kunnen alleen begrepen 
worden door de band tussen uitbuiting en overheersing. Bedrijven zij niet 
slechts machines om winst te vergaren: het zijn ook machtsstructuren, maar ze 
blijven slechts bestaan zo lang ze waarde accumuleren, anders gaan ze failliet.

De politiek als fundament van de democratie

Als de politiek betekend de samenleving als geheel zien (inclusief de 
realiteit van de macht) en niet slechts als opsomming van lokale of 
technische zaken, dan is iedere sociale verandering politiek, iedere 
sociale kritiek politiek en gaat iedere revolutie over de politiek.

De politiek is echter iets anders dan deze kijk op het globale, het algemene, 
het totale, omdat ze deze totaliteit verandert in een nieuwe specialisatie, in 
een activiteit die los staat van directe sociale belangen. Die speciale dimensie 
kan socio-economische hiërarchieën en opposities niet negeren. Maar ze 
gaat hiermee om door hen te verplaatsen naar een niveau waar de wortels 
van deze conflicten nooit aangepakt zullen worden, slechts hun gevolgen.

De echte bijdrage van het oude Griekenland aan de geschiedenis was niet het 
principe van de democratie als set van regels en instituten waarmee burgers 
collectieve besluiten namen. De innovatie ging verder. Ze vond uit waar de 
democratie op gebaseerd is: een speciale ruimte-tijd gereserveerd voor de 
confrontatie, en afgesloten van de rest van het sociale leven. In dat specifieke 
moment wordt een persoon weggehaald van zijn privébelangen, van 
verschillen in voorspoed en status, van sociale superioriteit of inferioriteit, 
en op een gelijk voetstuk geplaatst met alle andere burgers. Gelijke rechten 
naast sociale ongelijkheid: dat is de definitie van de politiek. De samenleving is 
zich volledig bewust van het feit dat ze niet in staat is om antagonisme tussen 
groepen of klassen te onderdrukken, dus hevelt ze dit antagonisme over naar 
een parallel niveau dat zogenaamd neutraal is, waar conflicten erkend worden 
en verzacht worden in het belang van de voortzetting van het systeem als 
geheel. Het is deze scheiding waar de vroege werken van Marx zich op richtten. 
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Directe-, arbeiders- of volksdemocratie bewaart deze scheiding terwijl ze 
volhoudt hier voorbij te gaan door iedereen in het democratische proces te 
betrekken, alsof algemene empowerment het probleem van de macht kan 
oplossen. Jammer genoeg onderdrukt het betrekken van iedereen in een 
afgescheiden moment niet het probleem van de fundamentele afgescheidenheid.

Iedere menselijke groep denkt na over en reageert op haar totale situatie. 
Maar klassensamenlevingen hebben, op duizenden manieren en met vallen 
en opstaan, debat, beheren en besluitvorming afgescheiden van de rest. 
Logischerwijs zien deze samenlevingen deze isolatie als ‘natuurlijk’ en universeel 
begeerbaar als de best mogelijke manier om menselijke conflicten op te lossen.

Klassenscheidingen hebben, onder bepaalde omstandigheden, de politiek 
geschapen: het opheffen van klassen betekend voorbij de politiek gaan.

De democratie is er niet om afgekeurd en vernietigd te worden, maar om 
overstegen te worden. Zoals andere essentiële kritieken, zal de kritiek op de 
democratie pas effectief worden door de communisering van de samenleving.

Zo lang mensen zich tevreden stellen met een ‘eerlijke’ herverdeling van 
de welvaart, gaan ze onvermijdelijk ook voor een ‘eerlijke’ herverdeling 
van de macht. Alleen een totaal andere wereld zal niet langer geobsedeerd 
zijn met de macht, met het overnemen hiervan, het delen hiervan of 
het verspreiden hiervan. We lossen de politieke puzzel pas op door 
haar niet langer te behandelen als het vooraanstaande vraagstuk.
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Manufacturing consent… en dissent

Wanneer schrijvers als Noam Chomsky de conditionering van 
de publieke opinie door de Staat, media en lobbies blootleggen 
falen ze er in om zich af te vragen wat er geconditioneerd wordt.
Opinie wordt gezien als een collectieve, bonte en wispelturige geest die 
soms gebeurtenissen beïnvloed en soms door hen wordt beïnvloed, alsof 
deze gebeurtenissen een dag nog binnen handbereik liggen en de volgende 
dag onbereikbaar zijn. De Duitse publieke opinie wordt bijvoorbeeld in 
1923 nog gezegd onverschillig of vijandig tegenover Hitler te staan, om 
vervolgens in 1929 naar hem te luisteren om voor eens en voor altijd met hem 
af te rekenen na de val van het Derde Rijk. Het is alsof deze opeenvolgende 
gezichtspunten ingenomen werden ongeacht wat Duitse individuen, groepen, 
klassen, vakbonden, partijen, etc. aan het doen waren op die momenten.

Een ander voorbeeld is de dag dat de Franse opinie omsloeg in 1968: de grote 
rechtse demonstratie op de Champs Elysées van 30 mei wordt beschreven 
als de doodsteek voor de opstand in de straten en fabrieken. En toch laat 
dit zien wat de publieke opinie daadwerkelijk is. In April hadden de meeste 
toekomstige rebellen geen idee dat ze spoedig door de straten zouden 
trekken of hun werk stil zouden zetten. Een paar dagen later, voortgestuwd 
door de vroege straatgevechten en het initiatief van een minderheid van 
arbeiders, ontdekten miljoenen mensen wat ze wilden en konden doen. Een 
paar weken later, versleet het wegebben van de stakingsgolf (en voor velen, 
het genoegen een deel van hun eisen ingewilligd te zien) de revolte en stelde 
ze de conservatieve krachten in staat om zichzelf te hervatten. En daarmee 
bepaalde de shock van de grootste algemene staking in de geschiedenis de 
loop van de gebeurtenissen van begin tot eind, en maakte ze mensen daarna 
bewust van mogelijke veranderingen, stelde ze de aanhangers van wet en orde 
in staat om weer boven te komen en creëerde ze wanhoop onder de rebellen, 
maar ook verschillende heroplevingen in het daaropvolgende decennium.

“Het sociale wezen van mensen bepaalt hun bewustzijn”. Toegegeven, dit werkt 
twee kanten op, maar toch meer de ene kant op dan de andere. Na 1945 waren de 
arbeiders van de Billancourt Renault fabriek nabij Parijs, in Frankrijk net als 
elders, gevoerd door Stalinistische laster die (echte of denkbeeldige) Trotskisten 
afschilderde als fascisten en provocateurs betaald door de bazen en politie. 
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De door de ‘Communistische’ Partij geleidde vakbond, de CGT, had zonder 
ophouden en meestal met succes werkonderbrekingen tegengehouden: “De 
staking is het wapen van het zakenleven…” schreven ze. In de lente van 1947 
staakten de arbeiders van Billancourt voor twee weken, deels onder beheer 
van de werkvloer zelf, en verkozen ze een bekende Trotskist, Pierre Bois, 
tot het stakingscomité. Maar ze waren ‘geconditioneerd’ door jaren van 
propaganda, en de kleine revolutionaire minderheid kon niet anders dan 
antwoorden met slecht verspreidde pamfletten, met het risico in elkaar 
geslagen of ontslagen te worden, omdat de CGT het reilen en zeilen van 
de fabriek beheerste. Onder zulke negatieve omstandigheden durfde een 
substantieel deel van de arbeiders het werk neer te leggen en een Trotskist te 
verkiezen om hen te vertegenwoordigen, en dit was niet omdat ze eindelijk 
toegang hadden tot “De verraden revolutie” van Trotsky of andere kritische 
analyses van de bureaucratie. Het was simpelweg de druk van hun werk- en 
leefomstandigheden, en hun eigen verzet tegen de uitbuiting, dat hen er toe 
leidde om de vakbondsorders te negeren, om samen met mensen als P. Bois 
te vechten en om diegenen als kameraden te behandelen die ze eerder nog 
wantrouwden. Op sommige manieren was er meer sprake van militantie bij de 
fabriek in 1947 dan in 1968: in 47 debatteerden enkele stakers over het fabriceren 
van vuurwapens en werd de vakbond opzij geschoven door rebelse arbeiders.

Volgens dezelfde logica, toen de staking over was en de PCF uit de regering 
was gezet met het begin van de koude oorlog, nam de CGT een hardere 
antibourgeois lijn in. Een reden (of voorwendsel) voor de regering om de 
PCF ministers eruit te gooien waren de pogingen van de Stalinisten om 
op de golf mee te liften en aan de kant van de stakers te gaan staan. De 
arbeidersbureaucratie hervatte haar invloed op de massa. Maar niet geheel: 
de Trotskisten poogden gebruik te maken van de staking om een kleine 
vakbond te lanceren (genaamd Syndicat Démocratique Renault), die een paar 
jaar bleef strijden voordat ze afstierf. Als weinig arbeiders hier vertrouwen in 
hadden, was dat niet vanwege de Stalinistische laster die ineens weer effectief 
was geworden nadat ze weg was gevallen in de lente van 1947. De reden was 
nuchterder: de CGT stond dichter bij wat de proletariërs nodig hadden, drukte 
enkele van hun eisen door en kanaliseerde hun strijd. De CGT verdedigde en 
vertegenwoordigde hen beter dan een vakbond die een kleine minderheid 
bij Renault was en amper ondersteuning had in de rest van het land.
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Van propagandist naar pedagoog

Opinie is een verzameling van (individuele of gezamenlijke) ideeën over 
de wereld. Representatieve democratie wenst dat ieder van ons zijn of haar 
ideeën op zichzelf vormt en slechts achteraf deze vergelijkt met de ideeën van 
een ander. Directe democratie verkiest het collectief maken van ideeën. Maar 
beiden denken dat de enige manier naar vrij denken via correcte educatie, of 
beter nog als autodidact, loopt. Vanwege de opkomst en neergang van het 
totalitarisme in de 20e eeuw wordt het woord en de realiteit van propaganda 
vandaag de dag vies aangekeken. In 1939 publiceerde S. Chakotin De 
verkrachting van de massa’s (vertaald in het Engels in 1940 met een nieuwe 
editie door Haskell House in 1982): als leerling van Pavlov betoogde 
hij dat totalitaire (en vooral Nazistische) methodes van psychologische 
controle gebaseerd waren op emotionele impulsen om geconditioneerde 
reflexen te creëren. Chakotin theoretiseerde ironisch genoeg ook zijn 
eigen praktijk: hij was hoofd van de antifascistische propaganda voor 
de Duitse sociaaldemocratische SPD in de vroege jaren ’30. Hij claimde 
zich te beroepen op de rede, niet op de emoties zoals de Nazi’s dat deden, 
maar dat weerhield hem er niet van om massaconditioneringstechnieken 
te ontwikkelen voor grootschalige bijeenkomsten. Chakotin’s falen om de 
Nazi’s te verslaan in hun eigen spelletje is een teken dat Hitler’s succes slechts 
marginaal veroorzaakt werd door manipulatietechnieken. Duitsland keerde 
zich tot Hitler toen de Weimar republiek niet in staat bleek om een andere 
(radicale, reformistische of conservatieve) oplossing te vinden op haar crisis. 
Ed. Bernays, waarschijnlijk de eerste professionele adviseur op het gebied 
van PR, beschreef al in Propaganda (1928) hoe een ‘onzichtbare regering’ de 
democratische maatschappij regeerde. Hij claimde in staat te zijn om het 
collectieve onderbewustzijn te kunnen beïnvloeden met een combinatie van 
Freudiaanse en massa-psychologie, en ontwikkelde marketingtechnieken die 
hij verkocht aan het bedrijfsleven en aan politici. In 1954 was hij instrumentaal 
in het destabiliseren van de (democratische) regering van Guatemala die 
uiteindelijk door de VS omver geworpen werd. In die dagen was het nog een 
nieuwigheid om een kandidaat te ‘verkopen’ aan het witte huis alsof het een 
frisdrankje was, en met vergelijkbare methoden. De onsmakelijke Bernays 
was zijn tijd ver vooruit en voorzag de onze, waarin geen enkele partij 
zich meer aan de propaganda durft te wagen: vandaag de dag communiceert 
men. Reclame verkoopt geen goederen, ze verkoopt levensstijlen. Partijen 
promoten geen programma’s, ze promoten betekenis en beeldvorming.
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In tegenstelling tot de simplistische agit-prop van vroeger pretenderen de 
meest geavanceerde politieke campagnes van vandaag niet om onze mening 
te veranderen: ze presenteren zichzelf als een helpende hand die ons in staat 
stelt om onze eigen meningen te vormen. Reclame noemt zichzelf steeds 
vaker informatie, vanzelfsprekend interactieve informatie. Alles dient ‘bottom 
up’ te zijn. Het moderne management is de ideaal geworden van alle relaties. 
De ‘progressieve’ baas geeft zijn werknemers flink de ruimte om zijn of haar 
werk te organiseren… zo lang ze maar het doel bereiken wat vastgesteld is 
door het bedrijf. De leraar streeft er naar om de ‘autonomie’ van zijn of haar 
studenten te bevorderen. De psycholoog (coach, sorry…) herhaalt tegen zijn 
patiënt: Wees jezelf! De contradictie blijft hetzelfde op alle gebieden van de 
activiteit en eindigt in meer controle over het personeel (met hulp van de 
automatisering), meer bureaucratische richtlijnen op school, en meer coaching.

En hoe kan het ook anders? De kritiek op “Education First” 
(of, zelfontwikkeling eerst) werd al in 1845 ter tafel gebracht:

“De materialistische doctrine over het veranderen van de omstandigheden 
en opvoeding vergeet dat omstandigheden geschapen worden door mensen 
en dat het essentieel is om de opvoeder zelf op te voeden. Deze doctrine 
dient, daarom, de samenleving te splijten in twee delen, waarvan een 
superieur is aan de samenleving.” (Marx, Theses over Feuerbach, III)

Niemand gelooft veel van wat de commerciële of politieke reclame zegt, 
en toch werkt ze. Geen enkele chauffeur die naar een Peugot reclame 
kijkt denkt dat de SW 407 de beste stationwagen ooit is, en geen enkele 
kiezer verwacht dat de presidentiële kandidaat al zijn of haar beloften 
gaat waarmaken, maar mensen kopen auto’s, nemen deel aan verkiezingen 
en dat is waar het om gaat. De inhoud van de boodschap is minder 
belangrijk dan de brede deelname aan en acceptatie van het hele systeem.
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“Hoe meer informatie en discussie er is, hoe beter…”

Democraten, gematigd en radicaal, denken allemaal dat de onvolmaaktheden 
van de democratie voortkomen uit het feit dat er nooit genoeg van is: niet 
genoeg goede opleiding, niet genoeg goede kranten, niet genoeg serieuze 
programma’s op TV… en onze informatiebronnen zijn nooit breed en 
gevarieerd genoeg. De democratie is dan wel inderdaad gebaseerd op 
(individuele en/of collectieve) vrije wil, maar deze vrijheid dient keurig gevoed 
te worden door de grootst mogelijke hoeveelheid informatie en discussie.

Deze visie kan verwacht worden van professionele partijactivisten, 
leraren, mediamensen, uitgevers en al diegenen die hun geld 
verdienen (en identiteit ontlenen) aan de communicatie. Maar 
het is verrassend dat ook zoveel revolutionairen het verkrijgen en 
uitwisselen van ideeën als de primaire motor van de geschiedenis zien.

In Orwell’s 1984 wordt Winston constant in de gaten gehouden door een 
dwangmatig in zijn woonkamer geïnstalleerde TV die hij niet uit mag zetten. 
In de vroege 21e eeuw is de TV niet langer het grote populaire scherm dat 
het ooit was in de jaren ’60 of ’90. Op het internet, thuis of op smartphones, 
hebben mensen direct toegang tot fora waar duizenden gesprekken 
plaatsvinden tussen een minister, een ecoloog, een zakenvrouw, een 
homoactivist, een werkeloze, een antiglobalist en soms zelfs een anarchist. 
Met een klik van de muis kan ik grote hoeveelheden data en verschillende 
denkbeelden over water er vandaag in Peking of La Paz gebeurd opvragen. 
Met nog wat meer klikjes trek ik deze data en denkbeelden in twijfel in het 
gezelschap van een mede internetter uit Sydney of Montreal, en circuleer ik 
mijn eigen kijk op deze gebeurtenissen wereldwijd in enkele minuten. Deze 
onmiddellijke en universele beschikbaarheid geld ook voor het verleden. 
Tenzij ik heel erg van de Amsterdamse grachten hou, ga ik niet langer naar 
het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis om te leren 
over het Rode Leger van de Ruhr in 1920. Niet alles is online beschikbaar, 
maar er is nu meer op het internet dan in welke publieke bibliotheek dan 
ook… en zeker dan in de lokale krantenkiosk. En bovenal is het er niet 
alleen om te lezen, maar ook om over te debatteren en uit te wisselen. 
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Omdat alles vandaag de dag meetbaar is, is het niet ondenkbaar dat iemand 
een systeem ontwikkelt wat alle verbale uitwisselingen (inclusief die op het 
web, over de telefoon, etc.) die op een bepaald moment in de geschiedenis 
plaats vinden in de gaten houdt en kwantificeert. Zelfs als we rekening 
houden met de populatiegroei zal dat getal hoger liggen dan in 1970.

De moderne mens is een paradox. Hij herhaalt dat hij onteigent wordt 
(en richt zich tegen wat hij de economie, de financiële wereld of globalisering 
noemt) en toch, als zijn werkdag er op zit, heeft hij het gevoel dat hij 
weer controle over zijn bestaan heeft door in de krant te lezen over zijn 
gebrek aan controle of (beter en interactiever) hierover online te chatten.

Hoe minder controle we hebben over onze levens, hoe meer we hier over 
praten. De hedendaagse burger houdt niet van zware en afstandelijke 
traditionele democratische mechanismes. Tegelijkertijd krijgt hij continu 
instant-democracy voorgeschoteld samengesteld uit opiniepeilingen, 
webtalk, radio met bellers, TV met sms boodschappen en reality shows. Hij 
wordt niet alleen iedere vier of vijf jaar om zijn of haar politieke voorkeur 
gevraagd: iedere dag is vandaag de dag verkiezingsdag. Als we het Latijn en 
Grieks samen gooien zouden we kunnen zeggen dat we tegenwoordig in 
een thuis-gecentreerde domocratie leven die ons in staat stelt om dingen ‘te 
veranderen’ vanuit onze huiskamer: Ik help de milieuproblematiek tegen 
te gaan door energiebesparende lampen voor mijn woonkamer te kopen.

Mensen maakten vroeger grapjes over de zeepkist in Hyde Park als symbool 
van sociaal ongevaarlijke vrijheid van meningsuiting. De zelfbeheerde 
vrijheid van meningsuiting van vandaag de dag wordt universeel en 
onmiddellijk gecirculeerd. Op de werkplekken, in de klaslokalen, onder 
partners, in de familie, tussen beroepen, onder acteurs en toeschouwers, 
tussen culturen, religies, media, onder buren, alles dient overal bediscussieerd 
te worden en gedeeld te worden zodat de macht constant doorvloeit en nooit 
kristalliseert, zodat niemand haar kan monopoliseren. De Kosovo oorlog van 
1999 was de eerste met massale betrokkenheid van het internet. Iedereen 
werd een zelfaangewezen reporter: “Don’t hate the media: Be the media!”
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Om ons op te leggen wat te denken, vertelt de democratie ons waar we 
over moeten denken. Toen Habermans de deugden van de ‘publieke 
ruimte’ bejubelde in 1962 klaagde hij ook over haar ondermijning door de 
commerciële massamedia. Hij kan vandaag wat optimistischer zijn, wanneer 
universeel debat de ‘openheid’ waar hij de voorkeur aan geeft opnieuw 
leven in lijkt te blazen: een burger is nu een persoon met toegang tot de 
pers, tot de media en tot het internet. En toch komt dit nieuwe burgerschap 
neer op de vrijheid om onze mening te geven over wereldzaken, ie. over 
wat er vandaag de dag over wereldzaken gezegd wordt door de pers, door 
de media en op het internet. De publieke ruimte wordt gehouden voor een 
realiteit die de staatsmacht in toom kan houden, maar wanneer bepaalde 
ze ooit de gang van zaken, of was ze in staat om de sprong in de afgrond 
te voorkomen, zoals in 1914, met Hitler, met de 2e wereldoorlog, met de 
koloniale en post-koloniale slachtingen? Het geven van een mening is net 
zo relevant als meningen cruciaal zijn, en dat zijn ze niet echt. De liberaal-
conservatief Tocqueville had het beter gezien: “(..) het is een axioma van de 
politieke wetenschap in de VS dat de enige manier om de invloed van de kranten 
te verminderen is door hen te vermenigvuldigen” (Democratie in Amerika, 1835). 

Bovenal triomfeert de democratie door ons te vertellen waar te denken. De 
krantenlezer uit 1900 kon er voor kiezen om een socialistische of een rechtse 
krant te kopen, maar hij had amper invloed op de structuur en ontwikkeling 
van de krant. De organisatie van het internet zelf is evengoed buiten bereik 
van een gemiddelde surfer: ten eerste werd hem of haar nooit gevraagd om de 
geboorte van het web. Zeggen dat het internet gecreëerd werd door (en niet 
zou bestaan zonder) miljoenen surfers, is net zo waar als zeggen dat miljoenen 
automobilisten verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de auto-
industrie. Het tot een principe maken van maximale informatie en discussie, 
geeft men prioriteit aan het framework waarin de informatie circuleert en 
de discussie plaatsvindt. Uiteraard wilt iedereen de communicatiekanalen zo 
‘bottom up’ mogelijk maken, maar hoe kunnen ze dit zijn als de rest van het 
leven van de communicatoren ‘top down’ georganiseerd is? De samenleving 
is geen optelsom van miljoenen publiek gedeelde uitingen of meningen.
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“De ideeën van de dominante klasse zijn in ieder tijdperk de dominante ideeën”: 
Dit is net zo waar vandaag als in 1845. Het verschil is dat miljarden ideeën 
nu gecirculeerd worden en (bijna) universeel beschikbaar zijn. Maar wie 
heeft de macht? Het politieke systeem is nog steeds gericht op de algemene 
en presidentiële verkiezingen, en de rest is slechts bijzaak. In 1900 of 1950 
werd er over de politiek gesproken, maar werd ze niet gemaakt in de dorpse 
debatzalen. Noch wordt ze vandaag de dag op het internet gemaakt. De door het 
Spektakel opgelegde passiviteit (zoals geanalyseerd door de Situationistische 
Internationale) heeft de vorm aangenomen van een constante show van activiteit.

Maar zullen we de directe democratie eens op haar woord geloven? Volgens 
haar supporters is dit waar de directe democratie om draait:

[1] Het respect van een meerderheid.

[2] De uitdrukking van minderheden, die veel mogelijkheden tot actie 
krijgen.

[3] De mogelijkheid tot vrijheid van meningsuiting om druk en geweld 
te voorkomen: “Laten we eerst praten.”

[4] De voorrang van een collectieve wil, niet die van een individu of 
een handjevol personen.

[5] Respect voor de gezamenlijke besluiten.

Laten we hier eens een voor een op in gaan:

[1] De meerderheidsregel. Veel sociale bewegingen zijn begonnen door een 
minderheid, vaak een heel kleine. In de jaren ’30, ten tijde van grote stakingen 
door ongeschoolde arbeiders in de VS, werden twee sit-downs met meer dan 
10.000 betrokkenen begonnen in Akron door ongeveer zes arbeiders. Bij 
Goodyear in 1936 legden, terwijl de vakbond nog met de bazen over lonen aan 
het onderhandelen was, 98 ongeschoolde arbeiders het werk neer en werden 
ze gevolgd door 7.000 anderen, wat het management dwong om binnen 36 uur 
toe te geven. Men zou kunnen zeggen dat in al deze gevallen een minderheid 
slechts acties onderneemt die door een meerderheid gevolgd worden. 
Dat is waar, maar dit feit laat zien hoe irrelevant de meerderheidsregel is.
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De deelnemers aan een stakingspost stellen hun belangen (en de belangen van 
de arbeid als geheel) boven die van de niet-stakers: ze hebben geen ‘respect 
voor het recht op werk’ voor diegenen die naar hun werk willen. Democraten 
kunnen opwerpen dat een staking ondersteunt wordt door een groot deel van 
de arbeiders: maar dat zou vergeten dat de democratie ook de beschermheer 
van de minderheden is. En bovendien, wat is een meerderheid? 51% 60% 95% 
We worden geconfronteerd met de onvolkomenheid van het zelf principe: 
“Laat de arbeiders zelf beslissen…” en wie beslist wanneer een minderheid niet 
langer een minderheid is en een meerderheid begint te worden, en wanneer 
een meerderheid groot genoeg is om als de collectieve wil gezien te worden?

[2] Minderheidsrechten. Iedere diepgewortelde beweging, of dit nu voor 
simpele eisen of voor meer is, zal een aantal nog onbesloten personen 
met zich meetrekken en hen vragen te doen wat ze eerder nog niet 
wilden doen. Toen de piqueteros door de buurten trokken en vroegen 
of 50 mensen mee wilden komen om hun wegblokkade te versterken, 
dan handelen ze niet als een baas die zijn personeel oproept of als een 
generaal die zijn soldaten tot de orde roept: ze verwachten van andere 
proletariërs aan hun obligatie aan zowel de piqueteros als henzelf te voldoen.

Er zijn verschillen tussen tussen het gros van de rank-and-file en haar 
meest actieve elementen: maar voordat deze elementen tot een nieuwe elite 
verworden is er meer nodig dan het aanzetten tot onrust op de werkvloer. 
Bureaucratisering is bijna altijd het resultaat van reformisme, niet de 
andere kant op, en ze kan zowel ontstaan uit activistische minderheden 
als uit instemmende meerderheden. Het bestaan van een meerderheid en 
een minderheid is geen goede genoegde indicatie die ons de situatie helpt 
te overzien om hier mee om te gaan. De meerderheid/minderheid dualiteit 
functioneert in combinatie zowel als in oppositie. Niemand denkt hier 
ooit over na in een vacuüm. Als je het eens bent met een beslissing, dan 
neig je er ‘natuurlijk’ naar om te geloven dat ze voortkomt uit een groot 
genoeg aantal mensen. Diegenen die het hier niet mee eens zijn neigen 
er naar het tegenovergestelde te geloven: voor hen is deze meerderheid 
niet groot genoeg, ze willen een andere, nog grotere meerderheid…
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[3] Vrijheid van mengingsuiting. Het is nutteloos om ons af te vragen of 
meningsuiting voor, na of tijdens de opstandigheid plaatsvindt. In 1936 
kwam alle personeel van de General Motors fabriek in Toledo bij elkaar 
voor een algemene vergadering maar, zoals een deelnemer zei: “het was 
alsof iedereen zijn mening al klaar had voor er überhaupt een woord 
gesproken was” en men ging over tot een sit-down staking. De arbeiders 
waren geen hersenloze robots. Het uitwisselen van woorden was toen 
onnodig omdat ze al plaats had gevonden daarvoor, in de honderden 
informele discussies en kleine bijeenkomsten. De actie die hieruit 
geboren werd sprak voor zichzelf. Als we de democratie vereenzelvigen 
met de uitwisseling, dan noemen we deze bijeenkomsten democratisch, 
maar het was niet het democratische principe wat dit mogelijk maakte.

Aan de andere kant kan, in veel conflicten, het bij oproepen van de deelnemers 
om bij elkaar te komen en te spreken resulteren in een beweging die sterker 
en zelfbewuster wordt, of haar momentum verliest net wanneer ze aan 
snelheid begon te winnen. Een uitdrukking die ophoudt actie te zien en 
ervaring die oplost in geklets in de ruimte. Op dezelfde manier kan ‘op zoek 
gaan naar meer informatie’ een uitstekende manier zijn om te vergeten wat 
essentieel is: de gemeenschappelijke vastberadenheid om door te vechten.

In tegenstelling tot het vleesgeworden woord van God, geven menselijke 
woorden uitdrukking aan ideeën, nemen ze deel aan gebeurtenissen, 
versterken (en soms verzwakken) ze ons gedrag, maar creëren ze het niet. 

Een staking of een rel wordt gedwongen actie te ondernemen en om te 
kiezen tussen opties. Maar ze relateert hier niet aan zoals een filosoof of 
wetenschapper die een serie hypotheses test en dan, met pure redeneringkracht 
en zonder inmenging van buitenaf, tot de beste keuze komt. In een sociale 
beweging helpt spraak uit te vinden wat er zich aan het ontwikkelen is 
in de geesten van de deelnemers, in relatie tot hun verleden en heden.

Sociale kritiek verwerpt meestal de geheime stemming ten bate van open 
publieke stemming die niet de continuïteit van de actie van de stemmers 
versnijdt. Het verkiezingsmoment snijdt ons af van iedere stemmer 
en van de rest van ons leven (het stemhokje heet ook een isolateur in 
Frankrijk). Een van Tatcher’s centrale anti-stakings maatregelen was het 
illegaal verklaren van stakingen zonder geheime stemmingsprocedure. 
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Desalniettemin voorziet de geschiedenis ons van genoeg 
voorbeelden van mensen – en arbeiders – die gemanipuleerd 
worden door een publieke tentoonstelling van stemmingen, 
een spelletje waar de Stalinisten experts in geworden zijn.

Het punt wat we maken is dat historische evolutie niet het resultaat van 
een meerderheidsregel is, gebaseerd op confronterende meningen en 
maximale beschikbaarheid en deling van informatie. Dit wilt NIET zeggen 
dat informatie en discussie nutteloos zijn. Geen enkele handeling is genoeg 
in zichzelf, noch is haar betekenis zo overduidelijk dat ze geen enkele 
uitdrukking vereist. In het voorbeeld hierboven van General Motors in 
1936 kwam verbale uitwisseling voor, maar voor het besluit tot staking, 
en droeg ze bij aan het besluit. In zo’n geval zou ‘het respecteren van de 
democratie’ niets anders betekenen dan het forceren van een discussie: dit 
zou de vastberadenheid van de arbeiders hebben kunnen onthullen of haar 
kunnen hebben doen verminderen. Debat is nooit goed of slecht in zichzelf.

[4] Collectieve wil. Democratie presenteert zichzelf altijd als een beschermheer, 
als het middel om geweldloosheid onder haar deelnemers veilig te stellen, 
omdat alle democraten elkaar als gelijken behandelen. Handelen namens 
anderen maakt iemand niet noodzakelijkerwijs tot een leider. De meeste 
bureaucraten bouwen hun autoriteit niet op door zichzelf boven de massa 
te stellen, maar door zich te verschuilen achter hen. Een bureaucraat 
pretendeert geen enkele persoonlijke ambitie te hebben dan het dienen 
van de belangen van de rank-and-file. En hoewel we niet op zoek zijn naar 
charismatische figuren, hoeven we niet bang te zijn voor individueel initiatief.

Hameren op gemeenschap als principe last ons vastzitten in het onhandelbare 
meerderheid versus minderheid dilemma wat we al besproken hebben. Onder 
hen die een gemeenschappelijk perspectief delen, wordt iemand zich vaak 
bewust van een mogelijkheid voor de anderen: anderen overtuigen dat deze 
mogelijkheid gebruikt moet worden is geen puur intellectuele oefening. 
Argumenten zullen over en weer gegooid worden en het is waarschijnlijk 
dat er vroeg of laat een wilskrachtconflict zal optreden. Ideeën ontmoeten 
elkaar niet op een neutrale grond tot er een als de beste wordt gezien vanwege 
haar inherente logische superioriteit. De waarheid behoort aan niemand. 
De duwt en schuift. “Waarheid is net zo onbescheiden als licht (..) ze bezit 
me.” (Marx, 1843). Het bereiken van consistentie is geen vreedzaam proces.
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Een essentieel idee verwoest mijn zekerheden en komt niet tot 
mij zonder een zeker ‘geweld’. Als de democratie betekent te 
kiezen tussen opties met alleen de individuele vrije wil als gids en 
geen invloed van buitenaf, dan is de waarheid niet democratisch.

Door het tot een principe te maken dat over iedere actie besloten wordt 
door de hele groep en dan vervolgens weer iedere actie tot onderwerp van 
debat en herbesluit te maken door een nieuwe vergadering (of een algemeen 
consult), betekent dit niet tot actie over gaan. Het soort groepen zie zeggen 
op zo’n totale zelfbeheersbasis te werken beheren alleen hun eigen woorden.  

[5] Iedereen is helemaal voor het respecteren van gemeenschappelijke besluiten… 
tenzij dat besluit verkeerd wordt geacht. In Frankrijk, in 1968, legde men bij 
de Peugot fabriek te Sochaux (toentertijd een van de grootste concentraties 
van geschoolde arbeiders in het land) het werk neer op 20 mei. Toen een 
grote meerderheid van de arbeiders er voor stemde om terug aan het werk te 
gaan op 10 juni, bezette een minderheid de locatie en werd ze gewelddadig 
uiteengedreven door de politie in de vroege uren van de 11e. Op dat moment 
arriveerde duizenden niet-stakers per bus voor de ochtenddienst: in plaats 
van weer aan het werk te gaan zoals ze van plan waren, sloten ze zich 
onmiddellijk bij de ex-bezetters aan en vochten ze de rest van de dag met 
hen tegen de politie. Twee arbeiders kwamen hierbij om het leven. Volgens 
geruchten zouden de arbeiders pistolen hebben gebruikt en zouden er agenten 
omgekomen zijn, maar de politie gaf dit niet toe. Waar of (waarschijnlijk) 
onwaar, deze geruchten laten zien hoe hevig de gevechten waren. De lokale 
arbeidersklasse beleefde de gebeurtenis als een regelrechte confrontatie 
met de bazen en de staat. De terugkeer naar het werk vond pas plaats op 
20 juni en de arbeiders daar kregen een betere deal dan op landelijk niveau.

Met andere woorden, nadat ze er voor stemden om terug aan het werk te 
gaan besloot een groot deel van de arbeiders niet alleen om dat niet te doen 
maar sloten ze zich aan bij wat tot dan toe een minderheid van ‘geïsoleerde 
extremisten’ was. De eerste bezetting betrok tussen de 100 en 1000 mensen 
over een personeelsbestand van 35.000, met 3.000 vakbondsleden. Uiteraard 
kan men de algemene vergaderingen als niet-democratisch bestempelen: 
ze vonden plaats onder de gezamenlijke druk van de CGT en de media. 
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Maar het feit dat men in contradictie trad met haar eigen stem, en 
belangrijker nog, zonder een vergadering te hebben, laat zien dat, 
in tegenstelling tot wat het democratische principe beweert, de 
specifieke tijd-ruimte voor debat en stemmen niet bepalend is.

Wat plaatsvond was niet simpelweg een reflex van instinctieve 
arbeiderssolidariteit. Toen in 1972 een Maoïstische arbeider bij de Renault 
Billancourt fabriek werd doodgeschoten door een bewaker zorgde dit 
voor maar weinig reactie onder zijn collega’s, die niet zo veel voelden 
voor wat ze als ‘amokmakerij’ beschouwden. In 1968 voelden de Peugeot 
arbeiders dat ze iets gemeen hadden met een radicale minderheid die hen 
niet vreemd was. Bovendien waren er een paar jaar eerder enkele wilde 
stakingen uitgebroken bij Sochaux, vaak op touw gezet door jonge arbeiders. 
Ook hadden ongeveer honderd radicalen tijdens de eerste bezetting in 
1968 een kortstondig ‘forum’ opgezet dat diende als medium voor open 
discussie over verschillende controversiële zaken. De uitbarsting van 11 
juni kwam niet uit het niets aanzetten: ze was het product van eerdere 
informele discussies en onofficiële bijeenkomsten, die (beter dan de 
democratische procedures) de weg vrijmaakten voor een ogenschijnlijk 
spontane uitbarsting. “Faceless resistance” is niet slechts een praatje in de 
kantine of bij de koffieautomaat: ze dient als springplank voor open conflict.

Door deze vijf criteria op de korrel te nemen zien we dat veel positieve 
gebeurtenissen plaatsvonden zonder of tegen hen in, en ten tweede dat ze 
vaak niet in staat waren te voorkomen wat ze zogenaamd zouden moeten 
voorkomen. Geen van de standaarden van de directe democratie werkt echt.

Eigenlijk zal een verdediger van de directe democratie niet vragen om ze 
volledig te implementeren. Hij kan het misschien zelfs eens zijn met het gros 
van de punten die we gemaakt hebben, maar hij zal zeggen dat democratische 
standaarden niet als absoluut gezien moeten worden: het zijn de richtlijnen 
hierachter die er toe doen, het motief, de impuls: “maar wanneer u door de 
Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.” (Paulus, Galaten, 5:18)
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En dat is het hele punt: deze complexe wisselwerking tussen wet en 
Geest. Er was voor Paulus geen sprake van contradictie. Maar wel voor 
de democratie, omdat ze precies de zoektocht naar formele criteria is: 
ze pretendeert ons gedragsregels te geven die de best mogelijk vrijheid 
garanderen. En dus gaat deze plotselinge non-formaliteit in tegen hoe 
de democratie zichzelf definieert. Democratie is niet het ad hoc vorm 
geven van het sociale leven. Het is communisme dat zich beroept op de 
capaciteit van gemeenschappelijke (niet-concurrerende, niet-winstbejag, 
etc.) sociale relaties om de organisatie te creëren die hier het beste bij 
past. Democratie is precies het tegenovergestelde: ze stelt procedures en 
instituten als voorwaarde en conditie voor de rest. Ze zegt dat de samenleving 
gebaseerd is op haar politieke organisatie (top down of bottom up). En 
als de democratische standaarden dan niet blijken te werken, dan zegt de 
democratie dat we zonder hen kunnen… of zelfs moeten. Democratie bestaat 
om conflicten op te lossen, maar als ze te serieus worden, is ze daar niet 
langer toe in staat. Wat voor nut heeft een principe dat alleen toegepast kan 
worden als alles soepel verloopt en we het principe niet nodig hebben? De 
democratie functioneert in zoverre de samenleving democratisch kan blijven.

Deze wet versus geest is een contradictie voor de democratie, maar 
democratische heersers – links of rechts – kunnen hier mee omgaan. Ze weten 
maar al te goed dat de democratie in tijden van crisis opgeschort moet en zal 
worden. Deels, zoals toen Groot-Brittannië tegen de IRA vocht. Of volledig, 
toen het Algerijnse leger de verkiezingen van 1991 afblies nadat de eerste 
ronde gewonnen werd door de Islamisten, en ze de macht over nam met de 
volle steun van Westerse landen. De bourgeoisie hebben er geen problemen 
mee om zich zo nu en dan tot dictators te transformeren… uiteraard ten bate 
van de langetermijnbelangen van de democratie: “geen democratie voor de 
anti-democraten”. Omdat ze de minste van alle kwaden zegt te zijn, houdt de 
democratie soms op democratisch te zijn om een erger kwaad tegen te houden.

Voor radicalen die geloven in de directe democratie is deze contradictie 
echter een val: ze zullen geen volle en permanente realiteit verkrijgen 
uit een systeem dat daar niet in kan voorzien. Het prioriteren van 
de directe democratie produceert de directe democratie niet. Wat 
voor positieve inhoud de democratie (als we dat woord per se willen 
behouden) ook mag hebben zal niet het resultaat van de democratie zijn.
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Contradictie in communistische theorie…

Zelfs een vluchtige blik op het werk van Marx is genoeg om te beseffen dat hij 
tegelijkertijd een ferme aanhanger als een felle vijand van de democratie was. 
Omdat zijn teksten op internet te vinden zijn volstaan een paar korte citaten hier.

Marx zegt dat de democratie het hoogtepunt van de politiek is, en dat 
politieke emancipatie partiële, zelfzuchtige en bourgeois emancipatie is, de 
emancipatie van de bourgeoisie. Als, zoals hij schrijft, “de democratische staat 
de echte staat is”, aannemende dat we een staatloze wereld willen, dan moeten 
we een leven zonder staat en zonder democratie zien op te bouwen. Echter, 
wanneer Marx de democratie presenteert als “het opgeloste mysterie van alle 
grondwetten”, waar “de grondwet verschijnt zoals ze is, het vrije product van mensen” 
(Kritiek op Hegel’s filosofie van het recht, 1843), dan stelt hij echte democratie 
tegenover het bestaan van de staat, en ondersteunt hij daarmee de democratie.

Bovendien handelde Marx slechts indirect over de democratie via 
een kritiek op de bureaucratie en richtte hij zich op de politiek via 
een kritiek op de staat, voornamelijk haar theoretisering door Hegel: 
“Alle staatsvormen hebben de democratie voor haar waarheid, en zijn 
om die reden onwerkelijk voor zoverre ze niet democratisch zijn” (idem.)

Een laatste citaat, interessant omdat ze geschreven is decennia na de eerdere 
werken, en door iemand die bijna claimde dat een vreedzame transitie naar 
het socialisme mogelijk was: “Men dient nooit te vergeten dat de logische 
vorm van bourgeois overheersing precies de democratische republiek is (..) De 
democratische republiek blijft altijd de laatste vorm van bourgeois overheersing, 
de vorm waarin ze zal sterven.” (Engels, brief aan Bernstein, 14 maart 1884)

Intuïtie laat veel ruimte over aan de interpretatie, en de context vertekend 
de boodschap vaak. Om deze conflicterende meningen te begrijpen 
moeten we onthouden dat halverwege de 19e eeuw een gigantische 
mengelmoes aan sociale bewegingen, van Ierland tot Silesie, aanstuurde op 
radicale democratische eisen en sociale eisen, tegelijkertijd, samengesteld 
en tegengesteld, en deze confrontatie resulteerde in een kritiek op 
de politiek als aparte sfeer. Laten we ons verleden niet idealiseren. 
Dezelfde denkers en groepen mengden vaak deze eisen en die kritiek.



53

Het doel van De Duitse ideologie was om te bewijzen dat de geschiedenis 
niet verklaard kan worden door de conflicten van ideeën of politieke 
platformen, maar door de sociale relaties waardoor mensen hun levens 
organiseren en, bovenal, door de materiële condities van hun levens. Deze 
pagina’s dienen samen gelezen te worden met Het joodse vraagstuk, Kritiek op 
Hegel’s filosofie van het recht, Bijdrage aan de kritiek op Hegel’s rechtsfilosofie, De 
koning van Pruissen en sociale hervorming en de Theses over Feuerbach en andere 
vergelijkbare teksten die de democratische bourgeois revoluties behandelen, 
maar ook de Rechten van de Mens en die een revolutie verwerpen die slechts 
een ‘politieke ziel’ heeft. Marx ziet bijvoorbeeld 1789 en vooral de terreur 
van 1793-94 in Frankrijk als het hoogtepunt van politieke wil die zichzelf 
misleidt door te denken dat ze de wereld van bovenaf kan veranderen. Er 
is weinig twijfel dat Marx zijn ‘materialistische’ methode niet alleen op 
de geschiedenis, religie, filosofie en economie wilde toepassen, maar ook 
op het vraagstuk van de macht en de politiek als veld van speciale kennis, 
als afgeschieden wetenschap en techniek. En toch terwijl hij de politieke 
sfeer als een andere vorm van vervreemding beschreef, bleef hij ook ijveren 
voor het voltooien van de bourgeois democratische revolutie, en een paar 
jaar later werd hij de redacteur van een liberaal-progressieve krant, de Neue 
Reinische Zeitung, met als ondertitel “Orgaan van de democratie”. Hoe dieper 
de communistische beweging gaat, hoe hoger haar contradicties oplopen. 
Marx valt toevallig onder de weinige denkers die het dichtst bij een synthese 
kwam en daarmee onvermijdelijk haar meest tegenstrijdige elementen 
combineerde, de dimensies die onze beweging het moeilijkst verenigd 
krijgt. Het is geen toeval dat Karl Marx een van de beste benaderingen van 
het communisme bracht (vooral, maar niet alleen, in zijn vroege werk) en 
tegelijkertijd het opkomende kapitalisme als wereldsysteem bejubelde.
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...en contradictie in de proletarische praktijk.

Als Marx de schrijver was die het meest ver ging in het ophemelen en afwijzen 
van de democratie, dan is dat omdat hij een geconcentreerde uitdrukking was 
van de geforceerde situatie waarin het proletariaat ooit leefde en nog steeds 
leeft. Intellectuele discrepanties zijn een spiegelbeeld van een praktisch 
dilemma dat proletariërs moeten oplossen om zichzelf vrij te maken. Zoals 
anderen in zijn tijd, zoals Rosa Luxemburg later, zoals de Duitse linkerzijde 
na 1914-1918, gaf Marx blijk van een contradictie: het zelfbewustzijn 
en de ‘gemeenschapskultuur’ (Selbstverständigung  en  Versammlungskultur 
zoals dat in Duitsland rond 1900 genoemd werd), op de werkvloer en in de 
arbeiderswijk, confronteren de bourgeois democratie met de proletarische 
gemeenschap. Maar het gebruiken van een contradictie als het centrale 
wapen is een zwaard dat snijd aan twee kanten voor het proletariaat. Guy 
Debord was misschien niet de meest scherpe criticus van de democratie, 
maar hij wijst op iets essentiëls in De Spektakelmaatschappij in theses 87 & 88. 
De bourgeoisie was in staat om haar socio-economsiche macht te gebruiken 
als hoofdinstrument van haar politieke opkomst. Het proletariaat kan haar 
sociale rol niet gebruiken om zichzelf te bevrijden, omdat deze rol haar wordt 
opgelegd door het kapitaal. Hun enige radicale wapen is dus haar negatieve 
potentie… nauw verbonden met het positivistische aandeel dan ze spelen in de 
reproductie van het kapitaal. De bourgeoisie won door zichzelf te bevestigen 
op basis van wat ze sociaal al lang waren. Het proletariaat kan alleen winnen 
door tegen zichzelf te strijden, ie. tegen wat ze gedwongen worden te doen 
en zijn als producten (en consumenten). Er is geen weg uit deze contradictie. 
Of, beter gezegd, de enige weg hier uit is de communistische revolutie.

Het was genoeg voor de bourgeoisie om samen te komen en de middelen te vinden 
om de samenleving te besturen: het vormen van geschikte besluitvormende 
instituten was genoeg (hoewel dit eeuwen duurde). Het was niet slechts ter 
wille van de cultuur en kennis dat vanaf de 18e eeuw de opkomende elites 
netwerken van debat en wetenschappelijke sociëteiten, clubs, publieke 
bibliotheken en musea, en uiteraard een groeiende pers bevorderden: de 
opkomende mercantiele en industriële klassen waren bezig een nieuwe vorm 
van samenleving op te bouwen die hen in staat stelde om de monarchen en 
aristocraten uit te dagen. Het proletariaat dient ook samen te komen: maar 
voor hen betekend alleen samen komen binnen het kapitalisme blijven.
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Voor wat het waard is, is de democratische reünie genoeg voor de bourgeoisie. 
Het proletariaat heeft iets anders nodig. Proletarische zelforganisatie die 
faalt om zich te ontwikkelen tot een zelfkritiek van de loonarbeid verstevigd 
de arbeid als partner van het kapitaal-arbeid koppel: de gedwongen 
koppeling gaat door en daarmee ook het beheer van het koppel, vandaar het 
vreedzame samenzijn van tegengestelden onder de naam van de democratie.

Deze partiële en verwarde maar diepe communistische beweging die zich 
ontwikkelde in de eerste helft van de 19e eeuw begon een even verwarde maar 
volhoudende kritiek op de democratie. Zowel beweging als kritiek werden al 
snel naar achteren geschoven met de opkomst van de georganiseerde areid die 
het meeste probeerde te maken van de bourgeois democratie. En toch, iedere 
keer als de beweging weer de kop op stak, kwam ze terug op de basis, en 
wekte ze sommige aspecten van de kritiek op de democratie weer tot leven.

Men hoeft geen expert in de ‘Marxologie’ te zijn om te weten dat de meeste 
van deze fundamentele zaken in de vergetelheid raakten: sommige teksten 
ontlokten nauwelijks antwoord, terwijl anderen aan de krant geschoven 
werden door Marx en Engels om pas later weer gepubliceerd te worden. 
De ‘echte beweging’, zoals Marx haar noemde, leek weinig op te hebben 
met deze schrijfsels. In de eerste helft van de 20e eeuw leidden nieuwe 
proletarische schokgolven tot een wedergeboorte van de kritiek die deze 
lang vergeten intuïties (her)ontdekte, maar er niet in slaagde om hen te 
volgen. Inderdaad, de praktijk van de Bolsjewieken na oktober 1917 kan 
gezien worden door de lens van Marx’ kritiek op de Franse revolutie en het 
Jacobinisme. Wat betreft de wereldwijde aardbeving van 1960-80, deze bleek, 
ondanks of misschien juist vanwege haar anti-bureaucratische karakter, 
een hoogtepunt van de democratie te zijn (hoewel er, in tegenstelling tot 
de post-1917 periode, geen revolutionaire poging was om de politieke 
macht over te nemen in de jaren ’60 en ’70). De theoretische inzichten die 
150 jaar geleden verkregen werden dienen nog altijd opgenomen te worden.
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De democratische lokroep

De democratie is aantrekkelijk omdat ze meer verschaft dan het recht om 
zo nu en dan leiders te verkiezen. Haar aantrekkelijkheid ligt in het feit 
dat ze iedereen in staat stelt om voorbij de besloten kringen van familie, 
buurt en werk te gaan, en om met elkaar in verband te treden, anderen 
te ontmoeten, niet slechts diegenen die dichtbij zijn, maar iedereen in 
hetzelfde territorium, en mogelijk ook daarbuiten. De democratische 
droom belooft potentiële universaliteit, de aardse realisatie van de 
gemeenschap die religie op haar manier pretendeert aan te bieden. Marx 
was niet de enige die de connectie tussen het Christendom en de moderne 
staat benadrukte: de eerste ziet de mens als drager van een individuele ziel 
die hem of haar gelijk maakt aan anderen in geest (iedereen kan verlost 
worden); de laatste ziet iedere men of vrouw als politiek gelijk aan anderen 
(iedere burger heeft het recht om te stemmen en verkozen te worden).

Om de democratische lokroep werkelijk op waarde te kunnen schatten, 
moeten we onthouden wat voor haar bestond, toen formele (i.e. politieke) 
gelijkheid onbekend was. Niet slechts de heersende elite, maar veel denkers 
en artiesten toonden openlijke minachting voor de massa’s boeren en 
arbeiders die als een inferieur ras gezien werden. Veel bekende Franse 
schrijvers behandelden de strijders van de Commune van Parijs alsof ze 
buiten en beneden de menselijke standaarden stonden. Tot midden 20e eeuw 
was haat tegen arbeiders wijdverspreid onder de midden- en hogere klassen, 
in Duitsland bijvoorbeeld. 1939-45 was het definitieve temmen van het 
gepeupel: met enkele uitzonderingen gedroegen de zwoegende massa’s van 
de wereld zich patriottisch, en daarmee hoefde de bourgeoisie niet langer 
bang te zijn voor een bevolking die eindelijk wet en orde leek te accepteren, 
en vandaag de dag accepteert bijna iedereen in een democratie ‘Westerse 
stijl’ op z’n minst verbaal de notie dat een mens evenveel waard is als de 
andere. Maar deze gelijkheid wordt echter bereikt door gekwantificeerde 
zaken te vergelijken. Onder het democratische kapitalisme, is iedere 
mens mijn gelijke voor zoverre zijn en mijn stem opgeteld en verrekend 
worden. Het moderne burgerschap is de bourgeois vorm van vrijheid.
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Een systeem dat niet haar eigen oorzaak… of geneesmiddel is

De democratie is niet verantwoordelijk voor wat haar positieve aspecten zijn 
of zouden kunnen zijn. Universeel stemrecht heeft zichzelf niet geschapen. 
Burgerrechten kwamen zelden uit stemmingen of vreedzame debatten, 
maar eerder uit stakingen, demonstraties, rellen, en dan vaker wel dan niet 
gewelddadig en met bloedvergieten. Later, wanneer ze eenmaal geïnstalleerd 
was, vergat de democratie haar oorsprong en zegt ze “de bron van de macht 
ligt niet op straat”… waar ze inderdaad vandaan kwam. De politiek zegt de 
basis van het sociale leven te zijn, maar ze resulteert uit oorzaken die ze 
slechts structureert. De vestiging van de Spaanse republiek in 1931 was het 
resultaat van decennia aan conflict, rellen en klassenstrijd die het nieuwe 
regime niet bleek te kunnen beheersen, en het vereiste een burgeroorlog en 
een dictatuur om de orde te herstellen. Na Franco’s dood maakte het afkoelen 
van de sociale conflicten een transitie naar een parlementair systeem dat (in 
tegenstelling tot de jaren ’30) pacificerend en bemiddelend werkte mogelijk.

Democraten stellen dat, in tegenstelling tot de dictatuur, de democratie 
de verdienste heeft in staat te zijn zichzelf te corrigeren. Dit is waar 
voor zolang enkel de machtsbalans verstoord is. Als de structuur van de 
politieke heerschappij in gevaar komt, dan is het een ander verhaal. Omdat 
de democratie niet haar eigen oorzaak bevat, heeft ze ook niet haar eigen 
geneesmiddel: de oplossing dient van buiten de electorale procedures 
en parlementaire instituten te komen. De subtiliteiten van de politieke 
onderhandelingen van Capitol Hill waren niet in staat om de crisis tussen 
Noord en zuid in de periode 1860 op te lossen: er was niet minder dan een 
bloedige burgeroorlog voor nodig, een voorloper van de geïndustrialiseerde 
slachtingen van de 20e eeuw, om haar op te lossen. Het waren geen referenda 
of stembiljetten die Mussolini in 1943 omver wierpen, maar een serie van 
oncontroleerbare stakingen. Het was geen terugkeer naar de Weimar 
republiek die een eind aan het Nazisme maakte, maar een wereldoorlog. Het 
was pas toen het Franse leger illegaal de macht overnam in Algiers, in mei 
1958, dat de politici in Parijs gedwongen werden om een stabieler politiek 
systeem op te zetten, en te beseffen dat het koloniale tijdperk voorbij was.
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De democratie is een opmerkelijke geweldsfilter. Maar omdat ze geboren 
wordt uit geweld, overstijgt ze haar tragedies slechts door plaats te maken 
voor meer geweld. Biologen zeggen dat een van de definities van een 
levensvorm haar mogelijkheid tot reproductie, organisatie en reorganisatie 
is. Hoe politiek, sociaal (en intellectueel) deugdelijk is een fenomeen 
dat niet in staat is zichzelf te verklaren en te genezen? Hoe consistent is 
ze? Wat voor realiteit spreken de volgelingen van de democratie over?

En toch houdt ze stand…

Na bijna twee eeuwen aan electorale en parlementaire ervaring, 
inclusief enkele pogingen om wat revolutionair nut te halen uit 
het algemeen stemrecht door radicalen van Proudhon tot Lenin, en 
ondanks duizenden malen verraad gepleegd te hebben aan haar eigen 
principes, marcheert de democratie nog steeds voort… en vrij levendig.

In een groot deel van de wereld, en wat bekend staat als de ontwikkelde 
of rijke landen, blijft de democratie een realiteit, een begeerbare, omdat 
ze past bij de centrale logica van de industriële, mercantiele en loon-
arbeidssamenleving, en daarom bij het kapitalisme. Niet alle kapitalisme is 
democratisch, verre van, zoals het Rusland van Stalin en het Duitsland van 
Hitler laten zien, of het China van vandaag de dag. Maar het derde rijk en de 
USSR braken tegenover hun democratische revialen, en de opmars van pluto-
bureaucratisch China zal alleen doorgaan als ze substantiële hoeveelheden 
vrijheid van meningsuiting toe kan laten. Kapitalisme is economische 
competitie en er is geen efficiënte competitie mogelijk onder kapitaal 
(noch een efficiënte arbeidsmarkt) zonder enige competitie in de politiek. 
Democratie is de meest geschikte politieke vorm voor het kapitalisme.

Of we het nu leuk vinden of niet is de democratie de uitdrukking van leven 
onder kapitalisme bij uitstek. Ze handhaaft een bepaalde graad aan ‘vrijheid 
en gelijkheid’ die nodig is voor de kapitalistische productie en consumptie en, 
tot op bepaalde hoogte, ook nodig is voor de noodzakelijkerwijs afgedwongen 
relatie tussen arbeid en kapitaal. Hoewel de democratie een van de obstakels 
is op de weg naar de communistische revolutie, dient ze de belangen 
van de arbeid in haar dagelijkse, onvermijdelijke ‘reformistische’ actie.
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Om het bot te stellen, er is geen praktische kritiek op de democratie 
tenzij er een kritiek op het kapitalisme is. Het accepteren van het 
kapitalisme of haar proberen te hervormen impliceert het accepteren 
van haar meest adequate politieke vorm of haar proberen te hervormen.

Het heeft geen zin om slechte (bourgeois) democratie tegenover goede 
(directe, arbeiders, volks) democratie te zetten. Maar het heeft ook geen zin 
om jezelf een anti-democraat te noemen. Democratie is niet vijand nummer 
1, het ultieme rookgordijn dat de proletarische ogen bedekt, en waarvan het 
opheffen daarvan uiteindelijk het pad naar de revolutie vrij zou maken. Er 
zijn geen specifieke “anti-democratische” acties die uitgevonden moeten 
worden, niet meer dan bijvoorbeeld systematische acties tegen reclameborden 
of de TV – allebei nauw verbonden met de democratie. De deelnemers aan 
miljoenen vormen van verzet of aanval, van stakingen en demonstraties tot 
blokkades en opstanden, weten dondersgoed dat deze handelingen niets 
met het parlementaire spelletje te maken heeft, en dat ze hier zelfs het 
tegenovergestelde van zijn. Maar dit weten weerhoudt hen er niet van om 
zulke praktijken democratisch te noemen, en ook niet van het zien van deze 
acties als de enige ware democratie, omdat de deelnemers de democratie 
en collectieve vrijheid, de democratie en zelforganisatie als identiek zien. 
Ze zeggen dat ze de echte democratie uitoefenen omdat ze hun strijd zelf 
organiseren, de scheiding tussen vertegenwoordigden en vertegenwoordigers 
opheffen en omdat de algemene vergadering (in tegenstelling tot het 
parlement) een bijeenkomst van gelijken is: en daarom geloven ze vaak dat 
ze eindelijk tot een realiteit maken wat slechts een farce is in de wereld van 
de bourgeoisie. Ieder van hen ziet de democratie als het behandelen van zijn 
of haar collega, de demonstraat naast hem of haar, het de medeopwerper 
van een barricade of mededeelnemer aan een discussie als medemens. Het 
zou nutteloos zijn om hem volop te confronteren zodat hij stopt het woord 
‘democratie’ te gebruiken. De gebreken van de democratie liggen in het feit 
dat een onmisbaar element van revolutionaire verandering als de primaire 
conditie voor de verandering wordt gezien, of zelfs als haar essentie. En dus, 
in toekomstige situaties van sociale onrust, zullen onze beste bijdragen liggen 
in het opwerpen van de meest radicale veranderingen, die de verwoesting 
van het staatsapparaat omvatten, en dit communiseringsproces zal mensen 
uiteindelijk helpen realiseren dat de democratie een vervreemde vorm van 
‘vrijheid’ is. van de sociale inhoud de vorm terug brengen waar ze thuishoort.
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Als democratie betekent prioriteit verlenen aan vorm over inhoud, dan kan 
alleen een transformatie van de sociale inhoud de vorm terug brengen waar 
ze thuishoort.

Wanneer een beweging vooruit blijft gaan en de macht van de bazen en de 
Staat blijft confronteren is ze niet democratisch. Democratie is de scheiding 
tussen actie en besluit.

Wanneer de inhoud van de beweging echter, en dit zal vaak het geval zijn, 
verenigbaar is met de onderhandeling en verzoening van het arbeidsconflict, 
dan is het normaal dat vorm en procedure naar voren komen. In de ogen van 
bijna alle deelnemers wordt het organiseren van de algemene vergadering 
volgens regels belangrijker dan wat de vergadering besluit. De vergadering 
wordt gezien als een oorzaak van de staking, preciezer nog, als de oorzaak 
van haar voortgang: omdat ze een einde kan maken aan de staking, wordt 
ze nou gezien als haar ontsteker. De realiteit wordt op zijn kop gezet. 
Democratie is de overheersing van de middelen over het doel en de oplossing 
van mogelijkheden in vormen. Wanneer deze arbeiders hun eigen gedrag 
dus ideologiseren als democratisch, hebben ze geen ‘ongelijk’: ze redeneren 
volgens de eigenlijke limieten van hun gedrag. Wanneer het vragen van de 
rank-and-file om hun mening hun vastberadenheid breekt, is dat meestal 
omdat deze vastberadenheid al lang afgebrokkeld is. In 1994 beëindigde 
de energie en transport multinational Alstom, in een van haar Franse 
fabrieken, een staking door op te roepen tot een referendum: het personeel 
stemde om weer terug aan het werk te gaan. De vakbonden sloegen terug 
met een tweede referendum: dit bevestigde slechts het eerste. “Bedrijfs 
(of fabrieks) democratie” vermoordde het conflict niet, ze bracht slechts 
de genadeklap toe. In feite had de staking, na een initiële militante fase, 
haar kracht al verloren. Door deel te nemen aan een individuele geheimze 
stemming bevestigden de arbeiders dat ze zichzelf niet langer zagen als 
onderdeel van een handelend collectief. Een gemeenschap die toestemt om 
slechts individuele meningen te geven bestaat niet langer als gemeenschap.
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Communisme als activiteit

Gelijkheid is een vitaal onderdeel van de democratie. Haar vertrekpunt is 
het bestaan van individuen: ze vergelijkt hen op basis van een criterium en 
vraagt zich af of ieder van hen ofwel inferieur ofwel superieur aan de ander 
eis volgens dit criterium. Oude democratie ging uit van “Een man, een stem”. 
Moderne democraten zullen vragen om gelijke lonen, gelijke rechten in 
de rechtszaal, gelijke opleidingen, gelijke toegang tot de gezondheidszorg, 
gelijk baanaanbod, gelijke mogelijkheden om een eigen zaak op te 
zetten, gelijke sociale promoties, sommigen zelfs een gelijk aandeel in 
de economische welvaart. Zodra we ons mengen in het echte sociale en 
dagelijks leven wordt de lijst eindeloos en, om volledig te zijn, dient ze 
negatief te worden op een bepaald punt: gelijkheid impliceert het recht om 
niet het slachtoffer van discriminatie op basis van sekse, huidskleur, seksuele 
voorkeur, nationaliteit, religie, etc te worden. Het hele politieke spectrum 
zou gedefinieerd kunnen worden door hoeveel er in deze lijst gepropt 
wordt. Rechtse liberalen zullen dit misschien beperken tot stemrecht, 
terwijl radicaal linkse reformisten het uitbreiden naar een gegarandeerd 
basisinkomen, een huis, baanbescherming, etc. in een eindeloos debat 
tussen ‘persoonlijke vrijheid’ en ‘sociale eerlijkheid’. De afwijzing van, en de 
zoektocht naar sociale (en niet slechts politieke) gelijkheid zijn twee zijden 
van dezelfde munt. De obsessie met gelijkheid wordt geboren uit een wereld 
vol van ongelijkheid, een wereld die er van droomt om de ongelijkheid te 
reduceren door ieder individu meer te geven, meer rechten… en meer geld.

Gelijkheid beschermt individuen. Wij beginnen liever door te beschouwen 
wat de leden van een samenleving samen doen, en wat ze wel en niet 
gemeenschappelijk hebben. Mensen verliezen hun heerschappij over 
het bepalen van hun persoonlijke en collectieve leven wanneer ze de 
heerschappij over de condities van hun bestaan verliezen, en eerst en 
bovenal wanneer ze de controle over de productie van een materiële basis 
voor deze condities verliezen. Ons probleem is niet om te zoeken naar 
manieren om gemeenschappelijke besluiten te nemen over wat we doen, 
maar om te doen waar we gemeenschappelijk over kunnen besluiten, en om 
te stoppen met doen waar we niet gemeenschappelijk over kunnen besluiten. 
Een fabriek onder de methodes van het Taylorisme, een kerncentrale, een 
multinational of de BBC zullen nooit onder zelfbeheer kunnen bestaan. 
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Slechts een bank die zich richt op micro-kredieten kan onder enige 
controle van de mensen die daar werken en die deze micro-leningen 
ontvangen blijven. Wanneer een coöperatief opereert op een schaal die 
haar in staat stelt om met grotere bedrijven te concurreren dan zullen 
haar speciale “democratische” eigenschappen wegvagen. Een school 
kan onder zelfbestuur staan (door leraren en leerlingen) zolang ze 
zich niet in laat met selectie, stroomlijning en het uitdelen van cijfers. 
Dat is prima, en het is waarschijnlijk fijner om een tiener te zijn op 
Summerhill dan op Eton, maar dat zal het schoolsysteem niet veranderen.

Degene die het probleem van de macht niet situeert waar ze behoort wordt 
er toe gedwongen om haar in de handen van de machthebbers te laten, of 
om te pogen deze met haar te delen (zoals de sociaaldemocratie doet) of 
haar over te nemen van hen (zoals Lenin en zijn partij deden). De essentie 
van het politieke denken is om ons af te vragen hoe we menselijke levens 
organiseren, in plaats van ons eerst af te vragen wat degene die-georganiseerd-
moeten-worden ook daadwerkelijk doen. Communisme is geen kwestie van 
het zoeken naar het bestuur of zelfbestuur dat het beste past bij sociale 
reorganisatie. Het is geen kwestie van instituten, maar van activiteit.

Zelf is niet genoeg

Het lijkt erop dat alleen nog de die-hard partijenbouwers zich tegen de 
autonomie keren: wie wilt er nog afhankelijk zijn? En toch vragen we ons af 
waarom autonomie tegenwoordig zo’n buzzword is. Trotskisten lijken zich 
niet langer autoritair op te stellen. Iedere linkse is tegenwoordig helemaal 
voor ‘de autonomie’, net zoals iedere politicus die de arbeidersstem in 
1910 wilde binnenhalen een ‘socialist’ was. De populariteit van dit begrip 
kan een teken van groeiend radicalisme zijn. Maar het heeft zeker ook te 
doen met het hedendaagse dagelijks leven en de ruimtes van ‘vrijheid’ die 
ze ons bied: meer communicatiekanalen, nieuwe vormen van ontspanning, 
reizen en ontmoeten, de ‘netwerkmaatschapij’, het internet, etc. Al deze 
activiteiten hebben een ding gemeen: iedereen is op hetzelfde moment 
constant alleen en probeert constant met alles en iedereen te verbinden.
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Iedereen wenst collectieve besluiten. En zo ook wij. En de beste manier om 
dit te bereiken is om voor ieder van ons onderdeel van de besluitvorming te 
worden. Maar wanneer jij en ik daar eenmaal deel van uit maken, dan moeten 
we nog steeds het besluit nemen. Is deze “zelf” sterk genoeg? Autonomisten 
hebben hun antwoord paraat: de individuele zelf is misschien zwak, maar de 
collectieve zelf is sterk. Maar wie is hier nu naïef? Individuele wilskrachten 
samenvoegen transformeert hen slechts in iets kwalitatief anders als en 
wanneer ze anders handelen. En dus zijn we weer terug waar we begonnen. 
Steeds meer “zelven” toevoegen verbreedt het probleem zonder haar op 
te lossen. De oplossing kan alleen voortkomen uit waar de autonomie 
op gebaseerd is, en niet wat ze ons zogenaamd geeft. De autonomie 
is in zichzelf niet creatiever dan iedere andere vorm van organisatie.

Veel radicalen geloven in de vergelijking autonomie + anti-staats geweld = 
revolutionaire beweging en zien zich in hun gelijk gesteld in bijvoorbeeld 
de langdurige opstand in Oaxaca. Hoewel deze gebeurtenis een van de 
sterkste uitbarstingen van proletarische activiteit van de afgelopen jaren is, 
demonstreert ze dat autonoom geweld tegelijk noodzakelijk en onvoldoende 
is. Een revolutionaire beweging is meer dan een bevrijd gebied of honderd 
bevrijdde gebieden. Ze ontwikkelt zich door publieke en private repressie 
te bestrijden terwijl ze begint met het veranderen van de materiële basis van 
de sociale verhoudingen. Geen enkel autonoom straatgevecht of grassroots 
lokale solidariteit, hoe noodzakelijk ze ook zijn, bevatten onvermijdelijk 
de handelingen en intenties die zulke veranderingen teweeg brengen. En 
daarom is het de aard van de verandering waar we op moeten hameren: het 
opbouwen van een wereld zonder geld, zonder de commodity productie en 
handel, zonder de loonarbeid, zonder concurrerende firma’s en markten, 
zonder arbeid als afgesneden van de rest van onze activiteiten, zonder staat 
en zonder gespecialiseerde politieke ruimte die zogenaamd los staat van onze 
sociale relaties… Met andere woorden, een revolutie de geboren wordt uit de 
gemeenschappelijke weigering om ons te onderwerpen, uit de hoop dat we een 
point of no return bereiken waar mensen zichzelf transformeren en een gevoel 
voor hun eigen macht ontwikkelen terwijl ze de werkelijkheid veranderen.

Gilles Dauvé



Voorgesteld als geneesmiddel voor de scheiding tussen mensen en hun 
gemeenschap, tussen menselijke activiteit en de samenleving, en tussen 
klassen, zal de democratie nooit in staat zijn om het probleem van de 
meest gefragmenteerde samenleving in de geschiedenis op te lossen. 

Als vorm die voor altijd incapabel is om haar inhoud te wijzigen, is 
de democratie slechts een deel van het probleem waar ze de oploss-
ing voor claimt te zijn. Iedere keer dat ze probeert de “sociale banden” 
te versterken, draagt de democratie bij aan haar eigen ontbinding.

Iedere keer dat ze probeert de tegenstellingen van de koop-
waar te verdoezelen, doet ze dit alleen door het net dat de staat 
over de sociale relaties heeft gespannen strakker aan te trekken.

- Gilles Dauvé, ‘Wanneer opstanden sterven’


